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کردن و اساااتمداا کارمند  وح زحما داردم  اااما  دایپ یدر حوزه منابع انساااان

م درسا اسا دیفرا وان درسا وقا بگذار یو برا دیدو ماه صبر کن یکی دیبا

که به دنبال استمداا کارمند متمصص  یرانیمتمصص کم اسا اما مد یرویکه ن

ستندم اکثر مد که  ی! در حالسای وح ن یروین ندیگو یم رانیبگردند هم کم ه

 دیجذح و استمداا کارمند ابتدا با یفرا وان انجاا ندادندم برا یبرا یکار  اص

 یکند، با چه کسان یم دیبازد ییها ایاز چه سا دیدار ازیکه به او ن یفرد دینیبب

باط کار م ارت تا بتوان یدارد و قبال کجا  به او فرا وان  نیدر ا دیکرده  ها  مکان 

 مدیبده

چطور یک کارمند  وح را پیدا و 

 استمداا کنیم؟
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 انیمشااتر یآن فرد  اص جذاح با اادم همانطور که برا یبرا دیفرا وان با تریت

استمداا کارمند مناسب  یبرا د،یکن یجذاح استفاده م غاتیو تبل ترهای ود از ت

که  یرانیاز مد یکیم دیجذاح و  القانه اسااااتفاده کن یاز فرا وان ها دیهم با

کرده بود، به  مراجعه یآب انوسیمناساااب به  ااارکا اق یرویاساااتمداا ن یبرا

ممتلف  یگشاااا که کساااب و کار او را در  ااا رها یو پرزنتور م احیدنبال بازار

را  یاسااا که کساا نیا یسااما  ااغل نیا ی ااا ص برا نیتر یپرزنا کندم اصاال

با ساافر کردن و چند ماه از  انه دور بودن ندا ااته با اادم  یکلکند که مشاا دایپ

 ”که عا ق مسافرت اسام یاستمداا کس“بود:  نیفرا وان ا تریپس ت

 

 یابیبه کار یم کسااانساااین ی وب نهیگز یابیمناسااب، کار یرویکردن ن دایپ یبرا

کردن  دایپ ینتوانستند برا انشانیآ نا ایا راج  دند و  ایکنند که  یمراجعه م

کردن  دایپ یا ر  ما برا نهیتواند گز یم یابیبکنندم پس کار یکار به آن ها کمک

 با دم روین

 

 کارمند نیو استمداا ب تر افتنی نحوه    

 نیر ااااد دهدم هر کارآفر یی اااارکا را به تن ا کیتواند  ینم ینیکارآفر چیه

 کیدر کنار او بودندم  یرا  کوفا کرده اسا، کارمندان بزرگ یمش ور که  رکت

کند، اما با گذ اااا  یتجار یابداع و حت ییرا به تن ا یا دهیتواند ا یم نیکارآفر

 کیمرحله،  نیم در اوند ااا یم ادیز اریکساااب و کار بسااا کیاداره  فیزمان، وظا

 و استمداا کندم دایکارمندان را پ نیب تر دیرهبر باهوش با
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اسام  یاتیح یگریاز هر زمان د شیافراد ب نیاقتصاد امروز، استمداا ب تر در

انتماح بد در  کیقادر به از دسااااا دادن وقا و پول و عواقب  ینیکارآفر چیه

ستمداا کارمند ن ستمداا بد در حدود  کی نهیم هزسایا هزار دالر  ۵۰تا  ۲۵ا

ثابا  یها نهیهز د،یمصاحبه، جذح و آموزش کارمندان جد افتن،ی نهیاسا: هز

 مربوطهم زاتیتلفن و تج  وتر،یکامپ ز،یم ات،یو مال ایمثل حقوق، مزا

 

کنند که با  ینگاه م یگذار هیساااارما کیبه عنوان  دیبه کارمندان جد رهبران

 یحرفه ا یدر طول زندگ ریمد کیدارندم ممکن اسااا  یگذ ااا زمان بازده مال

سااازمان هسااتند و  ایعامل موفق ی ود صاادها کارمند را اسااتمداا کند که بر 

 لیمورد دل دوا راج  ااااده و کار  ود را  وح انجاا ندهندم در هر  گرید یبر 

 یرا به درساات دیاسااا که بداند چگونه اسااتمداا کارمند جد ری ود مد یاصاال

 انجاا دهدم

 ا راج کارمندانوانید: بیشتر بم

 

که  میکن یکارمند ا اره م نیستمداا ب ترا یمورد برا ۷مقاله به  نیادامه ا در

 معروف هستند: ۷Cبه 

 

 (Competent) قیال
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مورد توجه قرار  دیاسا که با یعامل نیاول ،یسما  غل کی یبودن برا ستهی ا

ها، تجرب ایم آردیگ بالقوه م ارت  ند  جاا  یالزا را برا التیو تحصاااا اتیکارم ان

  ما دارد؟ ازیمورد ن فیوظا زیآم ایموفق

 

 (Capable) توانمند

انجاا  یبرا ایدهد، بلکه آ یانجاا م یرا به  وب نیروت یفرد نه تن ا کارها نیا ایآ

 یم دایپ یتواند راه یم زیدارند ن ازین یشاااتریب ایکه به تالش و  الق ییکارها

به  لیو تما یریادگیر ااد و  یبالقوه برا ییکارمند توانا یعنیکند؟ توانمند بودن 

 با دم هرا دا ت شتریب یها ایمسئول رشیپذ

 

 (Commitment) تع د

 یفرد ایو متع د اسا؟  یمدت با  ما جد یکارکردن طوالن یداوطلب برا نیا ایآ

سابقه مشاغل گذ ته و زمان یم یب تر زیبه دنبال چ شهیاسا که هم  یگردد؟ 

  ما رو ن کندم یموضوع را برا نیتواند ا یکرده م یکه در هر  غل سپر

 

 (Character) ای مص

راستگو اسا  ایسازمان  ما همسو هستند؟ آ یفرد با ارزش ها یارزش ها ایآ

سا و در کارها ایکنند؟ آ ی ود عمل م یو به قول ها سازمان  ود وفادار ا  یبه 

 کند؟ یم یهمکار یمیت
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 (Culture) فرهنگ

 رفتار گریکدیاسا که افراد طبق آن با  یرو  ایفرهنگ  کی یسازمان دارا هر

ها و  اساااایبر ارزش ها، انتظارات، سااا یو تعامل دارندم فرهنگ ساااازمان مبتن

ص یها هیرو  یگذاردم کارمندان یم ریو کارمندان تأث ریاسا که بر رفتار مد ی ا

ممل امور ساااازمان  نند،ک یآن را اجرا نم ایکه فرهنگ  ااارکا را قبول ندارند 

 هستندم

 

 (Compatible) سازگار

موجود و بالقوه  یها و  ااارکا یتواند با همکاران  ود و با مشاااتر یفرد م نیا ایآ

و با افراد  یکار طیمح طینتواند  ودش را با  اااارا دیاگر کارمند جد د؟یایکنار ب

 مدیآ یبه وجود م یادیوفق بدهد قطعا مشکالت ز

 

 (Compensation) ایو مزا پاداش

آنچه به او ارائه که  اامص اسااتمداا  ااده از  دیعنوان کارفرما، مطمئن  ااو به

کارمند ممکن اسا احساس عدا  کیصورت،  نیا ریاسام در غ ی ود راض یم

 دا ته با دم یفیعملکرد ضع لیدل نیکرده و به هم یقدردان

 

 ود اغراق کنندم  یها یژگیهنگاا مصاااحبه ممکن اسااا که افراد در مورد و در

فرد تماس  نیسااااابق ا رانیو مد انیموضااااوع، با کارفرما نیاز ا یریجلوگ یبرا

 مدیرا از آن ها بپرس ۷Cو  دیریبگ
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 استمداا و ا راج یساز ستمیس: دیبموان شتریب

 

 روینادرسا جذح ن یهاروش

  نو ته  ده اسام یکه به زبان  شک و رسم یاستمدام یآگ 

  مکنندینم نییکه محدوده حقوق را تع ییهایآگ 

 پر  ینترنتیها فرا اده کنندیکه داوطلبان کار را وادار م ییهاسااااتمیساااا

 کنندم

 افایاطالعات  ااااما در»: ندیگویم یکه به متقاضاااا یکیاتومات یهالیمیا 

 دهندم یبه او ارائه نم یدیاطالعات مف چی، اما ه« د

 سوال ییهامصاحبه  یاهستند، مسئول مصاحبه یاشهیکل یهاکه  امل 

را  یدرباره  ااااغل مربوطه ندارد و هنوز رزومه متقاضاااا یاطالعات چیکه ه

 اسام دهیند

 از  یکیعنوان حقوق سااابقش، به یبر افشااا یمبن یاز متقاضاا در واسااا

  روط استمداام

 متفاوت که باعث پمش  دن تمرکزتان  ی غل ها یهمزمان برا یآگ  چند

  ودم یاستمداا م یبرا

 استمداا یاز حد در آگ  شیب اتیجزئ نو تن 

 یم یمتقاض یعالقگ یکه باعث ب یبودن جمالت و دادن اطالعات اضاف بلند 

  ودم

 م؟یسیاستمداا جذاح بنو یآگ  کیچطور : دیبموان شتریب
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