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رساندن افراد به : رهبری



آیدبدست میهای انسانی سرمایهموفقیت از درصد 95دانند رهبران می



های متعالیشرکت
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های رویا

بلندپروازانه

جا و انتخاب به

مناسب

مدیریت 

زادرون

تن ندادن به 

وضع موجود

های وجود فرهنگ

دینیشبه



نیرویانتخاب بجا و مناسب ضروری ترین اقدام برای شروع، 

انسانی است



Make Your People 

Before You Make 

Your Products

کبنیانگذار پاناسونیماتسوشیتا



STEVE JOBS: “When I hire somebody really 
They have to be really smart. 

But the real issue for me is, Are they going 
to fall in love with Apple? Because if they 
fall in love with Apple, everything else will 
take care of itself. They’ll want to do 
what’s best for Apple, not what’s best for 
them, what’s best for Steve, or anybody 
else.”

جا و مناسبانتخاب به

fall in love



خلق بهترین ارزش مورد نیاز را به منظور استعدادهایرهبران 
کنندشناسایی می



اهآپساله دانشگاه استنفورد بر روی استارت8نتایج مطالعات 

در تری اییننرخ بسیار پدهند با قرار میاولویترا در منابع انسانی هایی که مسائل شرکت
ندرستر به مرحله عرضه عمومی سهام میخورند و سریعمیشکستکسب و کار خود 

Organizational Blueprints for Success in High-Tech Start-Ups: Lessons from the 
Stanford Project on Emerging Companies (CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, 2002)



دکنید باید عالی باشناولین نفراتی که انتخاب می

استتعالیمهایشرکتبرایشکستبزرگترینافراد،اشتباهاستخدام



های جذبانواع روش

متبلیغات مستقی

Talent Pool

معرفی کارمندان

بومرنگ

زارشد درون

های صرافی
استخدام

تابلو اعالنات

هایسازمان

حرفه ای

کارآموزی

رویدادهای 
استخدام

دهان به دهان

های آژانس
استخدام



یدر زمینه2020های برتر شرکتنمونه
Executive Search

Korn Ferry

:  تعداد کل کارکنان
8198

1.92: درآمد سالیانه
میلیارد دالر

1969: سال تاسیس

Heidrick & 
Struggles

:  تعداد کل کارکنان
1611

735: درآمد سالیانه
میلیون دالر

1953: سال تاسیس

Egon 
Zehnder

:  تعداد کل کارکنان
2600

746: درآمد سالیانه
میلیون دالر

1964: سال تاسیس



Headhunting عملییی اسییت کییه

ده درآن سر شکار یا دشمن کشیته شی

اما امروزه این موضوع به . شودجدا می

ای بیرفرایند انتخاب وییهه عنوان یک 

اً خصوصها ایحرفهوجذب متخصصین 

.  گرددمطرح میهای مدیریتی الیهدر 

Headhunting



Headhuntingنامزدهایجایگزینیوتأمینروشموثرترین

نباشندشغلتغییربدنبالاستممکنکهاستسازمانهرعالیهایپست

Headhunting



Headhunting

ودخسازمانیمهمهاینقشدرتوانمندبسیارافرادکردنپیداازعموماًهاشرکت

اهایفضدرحضورعدمدلیلبهنیازموردنامزدهایکردنپیداکهچراهستندعاجز

استدشواربسیارکاریابیعمومی



Headhunting

اینمانند،میناکامنامزدهاییچنینجذبدرعادیکنندگاناستخداموقتی

headhunterقموفنامزدهایاینبهشکارهایتکنیکطریقازکههستندها

کنندمیانتخابهانقشاینبرایراخوبینامزدهایوشوندمینزدیک



ها می روند؟Headhunterها به دنبال چرا شرکت

....د یی هستند که بتواننبهترین استعدادهاها به دنبال شرکت

اربهبود کیفیت ک

ایجاد یک کسب و کار جدید

علیتوسعه مشتریان جدید و حفظ مشتریان ف



... کنندگانی هستند که آنها استخدام

Headhunterها چه کسانی هستند؟

کنندنیازهای مشتری را درک میشناسندکسب و کار مشتری را می

های فضای کسب و کاری که شرکت
کننددارند را جستجو میهدف قرار
آوری مورد نیاز را جمعاطالعات

کنندمی

کنندنامزدهای منتخب را جمع می

فرد مناسب را برای نقش

کنند  مورد نظر پیدا می



موردیمطالعه 



Four Seasons

79(: 2017سال )رتبه در مجله فورچون 

سال20: تعداد سالهای حضور در میان صد شرکت برتر مجله فورچون

هزار نفر41بیش از : تعداد کل کارکنان

میلیارد دالر4.4: درآمد سالیانه

هتل112: تعداد هتلها در سراسر جهان

1961: سال تاسیس



چقدر مهم است و چگونه خدمات به مشتری اما کم کم به این نتیجه رسید که 

.می توانند این خدمات را ارائه دهندکارمندان خوب 

یک متل معمولی را افتتاح کرد و آن را1961وقتی ایزادور شارپ در سال 

Four Seasonsنامید، فقط یک موسس بود که هیچ رویای بزرگی در سر نداشت.



Isadore Sharp
Founder & Chairman

به عقیده شارپ، در بهترین شرکتهای دنیا،

کارمندان به سه اصل بیش از همه اهمیت می دهند



مدیرانی که بیشترین انگیزه را به آنها می دهنداول؛ کار کردن با 



دوم؛ فضای فیزیکی که محیط کار را برای آنها لذت بخش می کند



ار ؛ احساس هدف داشتن و اینکه آنها فقط برای حقوق گرفتن ک(و از همه مهمتر)سوم 

ار کنندنمی کنند، بلکه تالش می کنند شرکتی را بسازند که می توانند به آن افتخ



های مهمترین چالش

Headhunterها



هاHeadhunterهای پیش روی مهمترین چالش

باراشغلشانشرحهاشرکتاغلب

headhunterگذارندنمیاشتراکبهها.

باخواهندمیآنهاکهوقتیمسالهاین

صحبتدنیستنتغییردنبالبهکهنامزدهایی

شدخواهدترچالشیبسیارکنند



هاHeadhunterهای پیش روی مهمترین چالش

کسانیموفقافرادعموماً

شانکاردرخوبیبهکههستند

غییرتدنبالبهواندشدهدرگیر

نیستندخودفعلیکار

های اسیتحسهای جدید فرصتبرای پذیرش کردنشان متقاعدارتباط با این نوع افراد و 
ویهه ای دارد



هاHeadhunterهای پیش روی مهمترین چالش

اینهاهمه،ربهتامتیازاتیاهاموقعیت،چالشیشغلیکشرکت،معتبربرند

تادشونراضیبرتراستعدادهایاینکهبرایالزمهایجذابیتتواندمی

ختیسبهکههستنددستهیکاماکند؛میفراهمکنندعوضراشغلشان

....خورندمیفریب

ارنددخوبیرئیسکهکسانی



در جذب نامزدهاعوامل موثر



عوامل موثر در جذب نامزدها

یمرئیس مستقفرصت رشدمحیطدرآمدشغل



عوامل موثر در جذب نامزدها

جایگاه و عنوان شغلی محتواعنوان

Headhunterیکنقشبایستیغالباً ها

نامزدهایبرایرامشاوریاشغلیراهنمای

رایبراخودنامزدبتوانندتاکنندایفاخود

نمایندمتقاعدتغییر



عوامل موثر در جذب نامزدها

تناسب فرد و شغل

هبراشغلیکهاستحیاتیبسیارهاHeadhunterبرای

باشدکنندهراضیومتناسبکامالکهدهندپیشنهادنامزد



درست پول دادن

عوامل موثر در جذب نامزدها

Headhunterندکنمیبازینامزدهامزایایوحقوقبهمربوطمذاکراتدرمهمیورنگپرنقشها



فیزیکی-محیط

عوامل موثر در جذب نامزدها



عوامل موثر در جذب کاندیدها

روانی-محیط



عوامل موثر در جذب نامزدها

های اجتماعیسرمایه

برندصمیمیتاحترام امنیتصداقت



های رشد و ارتقافرصت

عوامل موثر در جذب نامزدها



طراحی مسیر شغلی

عوامل موثر در جذب نامزدها

هاینقشازدیگریکی

Headhunterصحیحدرکها

یهمکارونامزدشغلیبرنامهاز

تاسآنبهدستیابیخصوصدر



رئیس مستقیم

عوامل موثر در جذب نامزدها



های مهمترین مهارت

Headhunterها



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

Headhunterیتموفقسابقهوگستردهتجربهبایدها

هایشچالباشندداشتهمربوطهصنعتازشدهاثباتآمیز

.ندکمیدرکصنعتآندرراکاروکسبفردبهمنحصر

(صنعت)شناخت 

کسب و کار



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

Headhunterنندکدنبالبخوبیراصنایعروندبایدها.

کسب و کار(صنعت)شناخت 



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

برترهایاستعدادباموفقارتباطاتبرقراریوسازیشبکهمهارتتقویت

سازیمهارت شبکه



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

مهارت متقاعدسازی



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

اعتماد به نفس

میناناطگوییدمیآنچهبهنسبتاگر

هدفکردنمتقاعدباشید،داشته

بودخواهدترراحتشمابرای



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

نامزدومشتریبامستمرارتباطبرقراری

ارتباطیهایمهارت



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

اینمایش رفتار کاریزماتیک و حرفه



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

سریعتوانایی اخذ تصمیمات  گیریتصمیمهایمهارت



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

ت برای پرزنت یک فرصترین زمان مناسبها Headhunterبهترین 
یابندبرای نامزدهای منتخب خود را در می

بندیدرک صحیح زمان



هاHeadhunterهای مورد نیاز مهارت

درصدی فرد با 100تطابق 
کارفرمیییا غییییر انتظیییارات

. ممکیییییییین اسییییییییت
Headhunterها بایسیتی

انتظییاراتکمییک کننیید تییا 
.رقم بخوردای بینانهواقع

هیای هیا و صیالحیتویهگی
باییدغیرضروریو ضروری

.تمییز داده شود

توانایی مدیریت انتظارات



برخی نکات کلیدی 

هاHeadhunterبرای 



رعایت احترام

خود فراهم کنیدرد پیشنهاد فضا را برای 

.  ذاریدگشرکت را به نمایش میفرهنگهر وقت به کاندیدایی نزدیک می شوید 
د که فشار باشید، میتواند باعث شود که داوطلب فرض کنفشارآوراگر بیش از حد 

بخشی از فرهنگ شرکت است



پیگیر بودن پس از رد پیشنهاد
غل شهای چالشخواهند بسیاری از افراد نمی. بسیار رایج استرد شدن پیشنهاد 

را تجربه کنندجدید

تغییر مال را فراهم سازید زیرا احتبعدیارتباطو امکان پیگیری مستمربسترهای 
ا باشد امبرزمانتواند بسیار با این روش میheadhunting. وجود داردعقیده 

خواهد داشت آیندهدر خوبیبازدهی



هاآگاهی کامل از نقش
قابل از نیازهای شغلی دارند و در ممختصریکنندگان اطالعات بیشتر استخدام

دهندنمیای کنندهقانعو درستپاسخسواالت مشخص نامزدها 

Headhunter د و در ای برای سواالت داشته باشنکنندهپاسخ قانعها بایستی
اهی ها آگصورت لزوم بایستی با مدیران هر بخش صحبت کرده و در مورد نقش

کامل کسب کنند



تایید تمام اطالعات موجود در رزومه
ید تای. بگوینددروغاز نامزدها ممکن است در مورد برخی اطالعات معدودیتعداد 

خواهد کردصرفه جویی شما بسیار هزینهو زمانتمامی موارد در 

ه مشتریان با تمام جزئیات به شما کمک می کند تا نامزدهای بهتری را بدقیق بودن 
شما را نیز تا حدود زیادی بهبود می بخشدحسن نیت این امر . ارائه دهید



درک درست از نامزد

Headhunterها، تعهدات خانوادگی و ها، ترجیحات شغلی، مهارتباید ارزش  ...
نامزد احتمالی را در نظر بگیرد



پیدا کردن شکار



Headhunterکنند؟ها چطور نامزدها را پیدا می

های هدف ی ایجاد شده و شرکترجوع به شبکه



Headhunterکنند؟ها چطور نامزدها را پیدا می

ها و صحبت با متخصصان  ها و فرومحضور درسمینارها، رویدادها، انجمن



Headhunterکنند؟ها چطور نامزدها را پیدا می

های اجتماعی رایجو شبکه..( سایت، وبالگ، وب)استفاده از فضای مجازی 



مروری بر فرایند 

Headhunting



Headhunterکنند؟ها چطور نامزدها را پیدا می

درک نیازهای 
مشتری

درک فضای کسب 
و کار

های انتخاب شرکت
هدف

انتخاب 
های محتملپروفایل

پیش ارزیابی 
نامزدها

ریزی برنامه
فهرست کوتاهی از 

نامزدها
هامدیریت مصاحبه

مدیریت روند ترک 
کار قبلی

تایید پیوستن در
شغل جدید

پیگیری تا استقرار 
کامل



نپیروارهبران بزرگ به دنبال ایجاد 
....بیشتر نیستند

کنندبیشتری خلق میرهبرانها آن



Hashemiseyedmehrdad

نفاتحه فکرت و ختم سُخُن                نام خدایست بر او ختم ک


