
Sourcingتکنیک های مدرن 

در جذب و استخدام

دکتر حسن هژبرافکن: سخنران

کنفرانس مدیریت جذب و استخدامسومین 



:اگر یک سکه را به هوا پرتاب کنید

چقدر احتمال دارد خط بیاید؟:الف

چقدر احتمال دارد شیر بیاید؟:ب



!چند آمار به شدت ترسناک



ظارات میانگین تعداد افراد استخدامی که انت
مدیر استخدام را برآورده می کنند؛ در 

!درصد است50حدود 

!کار تخصصی در حد پرتاب یک سکه



ت که با این حال، تقریباً هرمدیری، عمیقاً معتقد اس
آنها در ارزیابی استعداد، قوی هستند

!کار تخصصی در حد پرتاب یک سکه



!به این آمار توجه کنید

54%

46%



!به این آمار توجه کنید

19%

81%



!به این آمار توجه کنید

60%

40%



!به این آمار توجه کنید

20%

80%

40%

60%



دهمه رفتن!دیگر نیروی کار نیست

موافق:1گزینه 

مخالف:2گزینه



!قرار است چه کنیم

برد-رابطه برد 

کلید چرخش کسب و کاررشکارچی و ضد شکا



مزیت رقابتی پایدار 

A PLAYERایجاد فرهنگ جذب و نگهداری 



A PLAYER

بهترین استعدادهایی است که می توانید برای اطمینان از
پیشرفت شرکت خود به دست آورید



سوء تفاهم 1

حقیقت 4
و

در جذب و استخدام



Aبرای کدام پوزیشن ها باید : سوال PLAYERاستخدام کنید؟

مشاغل کلیدی:1گزینه

همه مشاغل:2گزینه



!سوءتفاهم بزرگ 

وسط تنها پوزیشن های کلیدی خاص باید ت
A PLAYERپر شوند و سایر پوزیشن ها

!پر شوند B PLAYERمی توانند یا باید با





جمعی DNAفضایی است که توسط فرهنگ
ز هر شخص می تواند ا. افراد ایجاد می شود

!آن بکاهد یا به آن بیفزاید



!1حقیقت بزرگ شماره 

م اگر پوزیشنی به اندازه کافی مه
!  باشد که وجود داشته باشد

پس
به اندازه کافی مهم است که

A Playerآن را پر کند





آیا شما از سیستم کارمندیابی تنبل اطالع دارید؟: سوال

بله:1گزینه

خیر:2گزینه



!2حقیقت بزرگ شماره

A PLAYER یک شرکت
لزوماً

A Playerیک شرکت
!دیگر نیست



!2حقیقت بزرگ شماره

علف هرز باغ دیگری
ممکن است گل رز باغ شما باشد

!و بالعکس



نظر شما در رابطه با این جمله چیست؟: سوال

موافقم:1گزینه

مخالفم:2گزینه

هرگزCPLAYERکارکنان 
Bبه PLAYERو کارکنان

B PLAYER بهبه ندرت
A PLAYERتبدیل
می شوند



!3حقیقت بزرگ شماره

این اشتباه است
سکه فکر کنید می توانید از هر ک

A PLAYER   بسازید.
!استنادر این یک استثنا



!4حقیقت بزرگ شماره

به  A PLAYERگاهی اوقات وضعیت 
!مرور زمان تغییر می کند



!4حقیقت بزرگ شماره

گل رز دیروز ممکن است علف 
!هرز امروز باشد



!به یاد داشته باشید

ا شم. هیچ داوطلب کاملی وجود ندارد
!یستیدحتی به دنبال بهترین داوطلب ن



!به یاد داشته باشید

شما به دنبال یک داوطلب کامل 
ن امن ترینیستید؛ شما به دنبال 

مال به احتکسی که . داوطلب هستید
ن در پوزیشنی که به دنبال آزیاد

هستید، موفق می شود



!به یاد داشته باشید

ن هدف این است که تا جایی که امکا
م و با انجاحذف کنید دارد ریسک را 

این کار، باالترین احتمال جذب یک
A PLAYER خودتان بدهیدرا به.





میثاق نامه

من قول می دهم 
برای هر پوزیشنی

تنها 
A PLAYER
!استخدام کنم

قول می دهم:1گزینه

نمی دانم:2گزینه



نقشه راه
ته تعیین بس
جبران 
خدمات

تعیین کارت
امتیازی 
استخدام

نوشتن 
دعوت نامه 

شغلی

منبع 
یابی گزینش تست 

رانندگی

مراجع پیشنهاد
رد نشدنی ماه عسل





خواهید چه چیزی میدانستن اینکه 
شامل دانستن این است که 

!چقدر می خواهید پرداخت کنید



اال با اگر بودجه مشخصی نداشته باشید، احتم
،!یدکسی مصاحبه می کنید و عاشقش می شو

اما
هده وقتی متوجه می شوید که نمی توانید از ع
!ندمخارج آن فرد بربیایید، قلبتان می شک



!قانون حیاتی

5-10-8





دومین قدم اصلی برای 
!شروع استخدام



مام کارت امتیازی معیاری است که توسط آن ت
!داوطلبان بر آن اساس ارزیابی خواهند شد



ده کارت امتیازی یک سیستم استاندارد ش
ای درجه بندی داوطلب است که وجود فاکتور ه

!محسوس موفقیت را شناسایی می کند



همه افراد در فرآ یند جذب نیرو  باید آن را 
!یک متن مقدس در نظر بگیرند



ممکن است مدتی طول بکشد تا همه بر 
اصالً این. معیارهای اصلی و شفاف توافق کنند
!بد نیست بلکه خوب است



!این فرآیند نباید تسریع شود



دو بعد اصلی تشکیل دهنده 

کارت امتیازی



تناسب با پوزیشن

تناسب با سازمان



ای براساس شایستگی هتناسب پوزیشن 
داوطلب برای شغل است



 DNAدرجه ای است کهتناسب سازمان 
!شرکت مطابقت داردDNAشخص با 





سازمانDNAتعیین 

4



ویی آنچه که بزرگترین قدرت را برای پیشگ
میزان موفقیت استخدام یک فرد دارد 

!شرکت است DNAفرد با DNAمطابقت 

4/1



DNAچیست!

4/2



DNAشرکت شما لیست بلندی از ارزش های
خوب نیست که در لیست طالیی شعارهای

هابی مصرف که در اتاق انتظار اکثر شرکت
!قرار دارد، دیده شود

4/3



ما ویژگی دقیق هستند که ش5تا 3در عوض، 
آنها را به عنوان مهم ترین ویژگی ها 

!شناسایی کرده اید

4/4



ر خود را شناسایی نکنید، هDNAاگر شما ابتدا 
مرحله از این فرآیند که در ادامه می آید، عمال

!هدر دادن زمان است

4/5



DNA شما غیر قابل مذاکره است!

4/6



نمونه
DNA!





نظام امتیازات در کارت امتیازی

نیستA PLAYERقطعاً 1-3
نیستA PLAYERاحتماالً 4-6
استA PLAYERاحتماالً  7-8
استA PLAYERاحتمال قوی 9-10



نظام امتیازات در کارت امتیازی

نیستA PLAYERقطعاً 1-3
نیستA PLAYERاحتماالً 4-6
استA PLAYERاحتماالً  7-8
استA PLAYERاحتمال قوی 9-10



نمونه
!کارت امتیازی استخدام



کارت امتیازی برای شغل: مسئول دفتر مدیر عامل
کاندیدا4کاندیدا3کاندیدا 2کاندیدا 1مقوله اصلی

ABCDنام و نام خانوادگی کاندیدا1

کارشناس روابط عمومیکارمند اداریمسئول دفترمسئول دفترسمت فعلی2

شرکت نفت پارسشرکت ارکید فارمدشرکت تدبیرشرکت همکاران سیستمکارفرمای فعلی3

7866انجام امور مربوط به هماهنگ سازی جلسات داخل و خارج از سازمان مدیرعامل و پاسخگویی به مرجعان دفتر مدیریت1

8687 تهیه نامه ها و گزارشات و صورتجلسات واحد مدیریت2

9798دریافت نامه های وارده به دفتر مدیرعامل و انجام تمام عملیات مربوط به آنها و آماده سازی کارتابل مدیرعامل3

9776ارجاع نامه ها به مراجع اقدام کننده طبق دستور مدیرعامل و کنترل و همکاری برای ارسال نامه ها و پیگیری دستورات صادره4

8689کنترل و انجام هماهنگی های الزم برای انجام امور مربوط به پذیرایی و تشریفات دفتر مدیر عامل5

8788مسئولیت پذیری1

9867دقت و ریز بینی و تمرکز2

7779ارتباط موثر3

9687پیگیری4

8777نظم و دیسیپلین5

8788صداقت و درستکاری1

9779مشتری مداری2

6567خالقیت و نوآوری3

7656توسعه و بهبود مستمر4

5

86.717.147.43

رتبه 2رتبه 3رتبه 4رتبه 1

نمره کل

نتیجه نهایی

شاخص مورد بررسی 

اطالعات هویتی

فعالیت کلیدی/ اقدامات کلیدی/

شایستگی رفتاری کلیدی

DNA سازمان

کارت امتیازی استخدام
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:دهددعوت شغلی به دو سوال پاسخ می
باید چه چیزی را ارائه داوطلب"

دهد؟
به داوطلب ارائه شرکت چه چیزی"

"می دهد؟



:مانند یک بازاریاب فکر کنید
وند چگونه آنها را ترغیب می کنید که  راغب ش
ه پانزده دقیقه با شما در مورد آنچه شما ارائ

می دهید صحبت کنند؟



حث دعوت شغلی اولین گام مهم به سمت این ب
، انهخالقآن باید به خوبی نوشته شده، . است

. باشدداوطلبو متمرکز برمتقاعد کننده



نکنیدالزامات را لیست 



!اول به آنها به عنوان یک انسان فکر کن 

وامقسطها،نگرانیبا.خونوگوشت.توومنمثلدرست
اشتنگذتاثیربهتمایلوهابچههایهزینهپرداخت،برای

...وشدنموفقوپیرامونمحیطبر



!مثل یک کپی رایتر به صفحه شغلی نگاه کنید

دید، اولین باید زمانی که به دنبال یکی از مشتریانتان می گر
این کاری که انجام بدهید این باشد که تمام دالیلی را که

یدپوزیشن یک فرصت فوق العاده است، را استخراج کن



!استفاده از کد تقلب

فعلی خود بخواهید که به ایجاد یک پیام A PLAYERاز 
:متقاعد کننده کمک کند

چرا به ما ملحق شدی؟ *
چرا اینجا میمانی؟*
منحصر به فردترین بخش کار در اینجا چیست؟ *
را توصیف کنید؟توانید این تجربهشما چطور می*



ثراککهدادنشانهارواردوکارکسببررسیمطالعهیک
راشغلشرحنیازهایازدرصد100کهصورتیدرافراد

اینآنها.کردنخواهندکاردرخواستنکنند،برآورده
گیرندمینظردرکلمهواقعیمعنایبهراالزامات

آنها فکر می کنند که شما در مورد آنها جدی هستید



از حاال به بعد،
های شغلی برای داوطلبان ایجادشما دعوت

رد با شما در موبحث محرمانه کنید تا یک می
شرکتتان داشته باشند



!نمونه دعوت نامه شغلی



نقشه راه
ته تعیین بس
جبران 
خدمات

تعیین کارت
امتیازی 
استخدام

نوشتن 
دعوت نامه 

شغلی

منبع 
یابی گزینش تست 

رانندگی

مراجع پیشنهاد
رد نشدنی ماه عسل



آیا شما
هستیدمنبع یاب 

یا مجری استخدام؟



مانند A PLAYERپیدا کردن یک 
:جستجو برای طال است

ه شما می خواهید در میان گل و الی ب
ان کاوش بپردازید تا آن گوهر درخش

!.و نادر را پید ا کنید



!شبکه شخصی

1



شما به احتمال زیاد 
بر این باور هستید که قبال 

!کرده ایدشبکه خود استفاده از 



در یک حالت ایده ال 
جذب درصد 20

!از این بخش است



!شبکه شخصیباال بردن راندمان 

!کلید کار این است که کار را بر ای آنها آسان کنید*
!از اعتبار استفاده کنید*
!بازخورد بدهید*
!از گلوله برفی استفاده کنید*



!جام مقدس استخدام

2



!جام مقدس استخدام

2

وترین مدت زمان جستجکوتاهباالترین کیفیت داوطلبان

کمترین هزینه در هر استخدام



در یک حالت ایده آل 
جذب درصد 50

!از این بخش است



!برنامه ارجاع کارکنان

2/0



!برنامه ارجاع داخلی

تنها دو سوم شرکت ها برنامه های ارجاع کارمند دارند و *
بیشتر آنها آن طور که باید کار نمی کنند



!برنامه ارجاع داخلی

ید، یا را دریافت نمی کنارجاعات داخلی با کیفیت اگر شما *
ار نمی برند دارید یا برنامه ارجاع به درستی ک/مشکل فرهنگ

!کند



!برنامه ارجاع داخلی

د، برنامه را برای اینکه از برنامه ارجاع بیشترین استفاده را کنی*
.اغلب ارتقا دهید و آن را تازه نگه دارید

ه های در واقع همواره به فکر برگزاری کمپین هایی برای برنام
!ارجاع باشید



!برنامه ارجاع داخلی

نید آنها را مجبور نک. آن را برای کارمندان ساده نگه دارید*
.کار زیادی انجام دهند



!برنامه ارجاع داخلی

در اغلب شرکت ها، کارمندان پاداش ارجاع دریافت *
6یا 3نخواهند کرد تا زمانی که کارمند مورد نظر آنها برای 

.  ماه کار کند12یا 
ه رفتار بفوراًعملی که من متوجه شدم به خوبی کار می کند، 

.دهیمپاداشخاصی که ما سعی در انجام آن داریم 



!برنامه ارجاع داخلی

!ستاز آنچه  شما فکر می کنید به شما نزدیکتر اخطر



!برنامه ارجاع زنجیره کسب و کار

2/01



!برنامه ارجاع کاندیدها 

2/02



!(هک منبع یابی)روش های خالقانه



در یک حالت ایده آل 
جذب درصد 30

!از این بخش است



!لیدمگنت اطالعاتی

3



!مخزن بکر پایگاه داده

4



!دوره آموزشی

5



!لیدمگنت گیمیفیکیشن

6





:  ایده
ویزیتور



!شرح شغل کلید است

7



!نمایشگاه ها و اجتماعات کلید است

8



!هدهانتر مجازی

9



!بیلبورد مجازی

10



!شناسایی شبکه اطالعاتی تلگرام

11



!اسپانسرینگ

12



!اینفلوئنسرهای جذب

13



!کاریابی آنالین تقویت شده

14



!کارمندان بومرنگ

15



!تماس سرد

16



!نفوذ در مجامع مجرای اطالعات

17





سپاس از توجه شما

حسن هژبرافکن: سخنران

www.ariyaz.com

09129526427


