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مبحث سوم مدرسه منابع انسانی:

مدیریت استعداد
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م=دی=ری=ت اس=تعداد ،ی=کی از اص=لی ت=ری=ن م=سائ=ل پ=یش روی ه=ر س=ازم=ان م=حسوب م=ی ش=ود .م=تاس=فان=ه ای=ن ج=نبه
از م==دی==ری==ت س==ازم==ان==ی در ک==شور م==ا ه==م از ف==قر ع==لمی و ه==م از ف==قر ع==ملی رن==ج م==ی ب==رد .ع==دم آگ==اه==ی م==دی==ران
س=ازم=ان ه=ا در خ=صوص ل=زوم و اه=میت م=دی=ری=ت اس=تعداده=ای ب=ال=قوه و ب=ال=فعل ک=ارم=ندان و م=ناب=ع ان=سان=ی در
اختیارشان به یکی از چلش های برجسته در زمینه مدیریت سازمان ها بدل شده است.
ج=دای از ع=دم آگ=اه=ی ،ن=ات=وان=ی در اج=رای درس=ت و ص=حیح م=دی=ری=ت و پ=ای=ش اس=تعداده=ا ن=یز ض=رره=ای ج=بران
ن ==اپ ==ذی ==ری را ب ==ه پ ==یکر س ==ازم ==ان ه ==ا و ش ==رک ==ت ه ==ا وارد آورده اس ==ت .از م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداده ==ا در ب ==سیاری م ==وارد
ص=رف=ا ً ب=ه ع=نوان ج=ان=شین پ=روری ی=اد م=ی ش=ود .و در ن=تیجه ت=رس از ج=ان=شین پ=روری در راس=تای ح=فظ م=قام ب=ه
یکی از گلوگاه های مهم رشد و توسعه سازمانی بدل می شود.

در ای==ن م==قال==ه ت==الش م==ی ک==نیم ن==ه ت==نها ب==ه م==فهوم م==دی==ری==ت اس==تعداد ب==پردازی==م ،ب==لکه ج==نبه ه==ای==ی از ن==حوه پ==یاده
س==ازی ص==حیح آن را ن==یز ب==یان ک==نیم .در ای==ن راس==تا ب==رش==مردن م==اه==یت م==دی==ری==ت اس==تعداده==ا ،ب==رش==مردن ن==قش
ب==خش ه==ای م==ختلف س==ازم==ان در خ==صوص م==دی==ری==ت اس==تعداده==ا و ن==حوه ع==ملیات==ی س==ازی ص==حیح آن ن==یز م==ورد
اشاره قرار خواهد گرفت.
مدیریت استعداد چیست؟

ب=سیاری ب=ر ای=ن ب=اورن=د ک=ه م=دی=ری=ت اس=تعداد ی=کی از واژه ه0ای ت0خصصی ب0خش م0ناب0ع ان0سان0ی اس=ت.
ه=ر چ=ند در ن=ظر گ=رف=نت م=ناب=ع ان=سان=ی ی=ک س=ازم=ان ب=ه ع=نوان پ=رارزش ت=ری=ن م=نبع در اخ=تیار ه=ر س=ازم=ان ،ل=زوم
اح=تساب اس=تعداده=ا و در ن=تیجه م=دی=ری=ت اس=تعداده=ا را ف=راه=م م=ی آورد ،ام=ا واژه م=دی=ری=ت اس=تعداد را ن=می
توان از دایره واژگان منابع انسانی دانست.
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م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد در ح ==قیقت ب ==ه ع ==نوان تعه ==د ی ==ک س ==ازم ==ان ب ==ه اس ==تخدام ،ب ==ه ک ==ارگ ==یری ،ح ==فظ و به ==بود ب ==ا
استعدادترین و ماهرترین نیروهای کار موجود در بازار کار قابل تعریف است .در واقع واژه مدیریت
اس==تعداد ت==مام ف==رآی==نده==ای ع==ملی و سیس==تم ه==ای م==رت==بط ب==ا ح==فظ و ارت==قای ک==ارآم==دت==ری==ن ن==یروی ک==ار م==وج==ود را
شامل می شود.
ن=قطه م=ورد ت=اک=ید در ن=حوه ن=گاه ب=ه م=دی=ری=ت اس=تعداد ،درس=ت ب=ه م=ان=ند ن=حوه ب=رخ=ورد ب=ا ن=یروی ج=دی=د ،ت=وج=ه ب=ه
ف==رآی==ندی ب==ودن م==دی==ری==ت اس==تعداد اس==ت .در واق==ع م==دی==ری==ت اس==تعداد ص==رف =ا ً ی==ک ش==عار اس==اس==نام==ه ای و ایس==تا
نیس==ت .م==دی==ری==ت اس==تعداد ف==رآی==ندی پ==وی==ا اس==ت و در ط==ی زم==ان و ب==ا ع==ملیات و س==از و ک==اره==ای از پ==یش ب==رن==ام==ه
ریزی شده به مرحله اجرا می رسد.
مدیریت استعداد ،یک بیزینس استراتژی
اول==ین گ==ام در راس==تای درک م==فهوم و اه==میت م==دی==ری==ت اس==تعداد ،ن==حوه ن==گاه درس==ت ب==ه م==سئله اس==ت .م==دی==ری==ت
اس ==تعداد را م ==ی ت ==وان از ل ==حاظ اه ==میت و ک ==ارب ==رد در ح ==د ی ==ک ب ==یزی ==نس اس ==ترات ==ژی )(Business Strategy
ت==لقی ک==رد .اس==ترات==ژی ای ک==ه س==ازم==ان ه==ا ام==ید دارن==د ب==توان==ند ب==ا اس==تفاده از آن ب==ا اس==تعدادت==ری==ن و م==اه==رت==ری==ن
کارکنان خود را حفظ کنند.
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ب=رخ=ی س=ازم=ان ه=ا در زم=ینه م=دی=ری=ت اس=تعداد ب=ه ت=خصص رس=یده ان=د .ت=فاوت ای=ن س=ازم=ان ه=ا ب=ا س=ای=ری=ن در
ب ==سیاری م ==وارد ب ==ه واژگ ==ان آن ==ان ب ==ازم ==ی گ ==ردد .در ع ==مل م ==ی ت ==وان دی ==د س ==ازم ==ان ه ==ای ==ی ک ==ه از واژه ه ==ای ن ==ظیر
م ==دی ==ری ==ت س ==رم ==ای ==ه ان ==سان ==ی و ی ==ا م ==دی ==ری ==ت ع ==ملکرد اس ==تفاده ک ==رده ان ==د ،ک ==متر ت ==وانس ==ته ان ==د در زم ==ینه م ==دی ==ری ==ت
اس=تعداده=ای م=وج=ود در س=ازم=ان خ=ود م=وف=ق ب=اش=ند .م=ی ت=وان دی=د در ب=سیاری م=وارد ،ح=تی واژه ای ک=ه ب=رای
ن ==ام گ ==ذاری ی ==ک ب ==خش ی ==ا ی ==ک ف ==رآی ==ند س ==ازم ==ان ==ی ان ==تخاب م ==ی ش ==ود ه ==م م ==ی ت ==وان ==د پ ==راه ==میت ب ==اش ==د .م00شاوران
م00دی00ری00ت ،ب==ا در ن==ظر گ==رف==نت ج==زئ==یات==ی از ای==ن ق==بیل ،در ک==نار م==اه==یت ک==لی ف==عال==یت س==ازم==ان و ک==اال و خ==دم==ت
تولیدی آن ،پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه می دهند.

اهمیت مدیریت استعداد

اه=میت م=دی=ری=ت اس=تعداد ن=ه ت=نها در س=طح ع=ملی و پ=س از ب=ه ث=مر رس=یدن ،ب=لکه پ=یش
از آن و ب=ه م=حض اع=مال اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد روش=ن م=ی ش=ود .وق=تی پ=یش از
ورود ی=ک ن=یروی ج=دی=د ،ب=ا ک=ارم=ندان ب=ال=قوه ی=ک س=ازم=ان در خ=صوص تعه=د س=ازم=ان ب=ه
اع=مال ی=ک اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد ص=حبت ش=ود ،در ح=قیقت ب=ه آن ن=یروی ج=دی=د
اط==مینان خ==اط==ر م==ی ده==د ک==ه ف==رص==ت رش==د و ارت==قای ح==رف==ه ای ب==رای او وج==ود خ==واه==د
داشت.
ت=حقیقات اخ=یر ن=شان داده ان=د ک=ه وج=ود ف=رص=ت رش=د و ارت=قای ش=غلی و ح=تی ف=ردی،
اگ==ر پ==یوس==ته و دائ==م ب==اش==د ،ی==کی از اص==لی ت==ری==ن ع==ناص==ر ای==جاد ان==گیزه ب==رای پ==یوس==نت
افراد به سازمان ها و در ادامه ماندگاری و کارآمدی آن ها شمرده می شود.
در ح=قیقت ن=فس وج=ود ی=ک اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد م=ی ت=وان=د اث=رات روان=ی م=ثبتی
از خ==ود ب==ه ج==ای ب==گذارد .واض==ح اس==ت در ص==ورت ع==دم ان==طباق اس==ترات==ژی ب==ا ش==رای==ط
س==ازم==ان==ی و م==اه==یت ف==عال==یت آن ،اث==ر روان==ی آن ن==یز ب==ه ت==دری==ج ک==مرن==گ ش==ده و در ط==ی
زم=ان ب=ی اه=میت ت=لقی خ=واه=د ش=د .در ن=ظر گ=رف=نت م=دی=ری=ت اس=تعداد ب=ه ع=نوان ف=رآی=ندی
پ==یوس==ته در ط==ول زم==ان ،ی==کی از اص==لی ت==ری==ن دی==دگ==اه ه==ا ب==رای ط==راح==ی ی==ک اس==ترات==ژی
مدیریت استعداد است.
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مسئولیت مدیریت استعداد بر عهده کیست؟
پ ==س از ب ==ازن ==گری و اص ==الح دی ==دگ ==اه در خ ==صوص م ==دی ==ری ==ت ،ل ==زوم اج ==رای ==ی ک ==ردن آن م ==طرح م ==ی ش ==ود .دی ==دگ ==اه
ف ==رآی ==ندی و ب ==لندم ==دت ب ==ه اس ==ترات ==ژی م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد ،ای ==ن س ==وال را م ==طرح م ==ی ک ==ند ک ==ه م ==سئول ==یت م ==دی ==ری ==ت
اس=تعداد ب=ا ک=دام ب=خش س=ازم=ان اس=ت؟ و ال=بته م=سئول=یت ت=بیین اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد را چ=ه ک=سی ب=ر
عهده خواهد گرفت؟
 .Aتعیین استراتژی مدیریت استعدادها
پ=یش از ع=ملیات=ی س=ازی م=دی=ری=ت اس=تعداده=ا ،ت=عیین و ت=بیین اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداده=ا ض=روری اس=ت.
ه==مان==طور ک==ه ب==یان ش==د ،ب==دون وج==ود ی==ک اس==ترات==ژی ص==حیح و ج==ام==ع م==دی==ری==ت اس==تعداد ،ه==ر چ==ند اث==رات روان==ی
م==ثبتی در ن==تیجه ص==رف وج==ود ی==ک اس==ترات==ژی م==دی==ری==ت اس==تعداد ای==جاد م==ی ش==ود ،ام==ا ای==ن اث==رات ک==وت==اه م==دت و
در نهایت نیز به دلیل به نتیجه نرسیدن منجر به ایجاد یأس و ناامیدی می شوند.
م==هم ت==ری==ن ن==کته در خ==صوص ت==عیین ی==ک اس==ترات==ژی ب==هینه م==دی==ری==ت اس==تعداد در ی==ک س==ازم==ان ت==وج==ه ب==ه ش==رای==ط
کنونی سازمان از یک طرف و شرایط ایده آل سازمانی از طرف دیگر است.
ب ==ا ن ==گاه ع ==میق و ک ==ارش ==ناس ==ی ب ==ه وض ==عیت ک ==نون ==ی س ==ازم ==ان از دی ==د ب ==ه م ==وت ==رد زی ==ر م ==ی ت ==وان اول ==ین گ ==ام را در
راستای تعیین یک استراتژی بهینه مدیریت استعداد برداشت:
 – ١سطح استعداد موجود
 – ٢تعداد کارکنان مستعد
 – ٣تقسیم بندی استعدادهای بالقوه و بالفعل و بررسی و تعیین این عناصر در حالت ایده آل،
ب==ه ب==یان دی==گر م==هم ت==ری==ن ع==وام==ل ت==عیین ی==ک اس==ترات==ژی ب==هینه م==دی==ری==ت اس==تعداد ش==ناس==ای==ی وض==عیت ک==ارم==ندان
مس==تعد ک==نون==ی ،ت==عیین ش==رای==ط ای==ده آل س==ازم==ان از ل==حاظ ح==فظ و نگه==داری اس==تعداد ،و در ن==های==ت ری==ل گ==ذاری
م=سیری در راس=تای رس=یدن از وض=عیت ک=نون=ی ب=ه وض=عیت ای=ده آل خ=واه=د ب=ود .در ح=قیقت اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت
اس==تعداد ب==ه ه==مین دل==یل ب==ه ع==نوان ی==ک اس==ترات==ژی ب==یزی==نسی ش==ناخ==ته م==ی ش==ود ،چ==را ک==ه راه==کاری ب==لندم==دت و
سیس = ==تمی ب = ==رای ح = ==فظ ن = ==قاط م = ==ثبت و ت = ==غییر ن = ==قاط م = ==ورد ت = ==وج = ==ه در زم = ==ینه ن = ==حوه ب = ==رخ = ==ورد ب = ==ا م = ==اه = ==رت = ==ری = ==ن و
بااستعدادترین کارکنان یک سازمان است.
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 .Bمسئولیت عملیاتی سازی استراتژی مدیریت استعداد
ه==مان==طور ک==ه اش==اره ش==د ،ب==سیاری س==ازم==ان ه==ا در دای==ره ل==غات س==ازم==ان==ی خ==ود از ف==قر واژه م==دی==ری==ت اس==تعداد
رن=ج م=ی ب=رن=د .ای=ن گ=ون=ه س=ازم=ان ه=ا از ک=لمات ج=ای=گیزی=نی ن=ظیر م=دی=ری=ت س=رم=ای=ه ان=سان=ی و ی=ا م=دی=ری=ت ع=ملکرد
اس=تفاده م=ی ک=نند و ب=ر ای=ن ع=قیده ان=د ک=ه ت=فاوت در واژگ=ان ت=نها ی=ک ن=قطه اف=تراق س=طحی اس=ت .ای=ن س=ازم=ان
ه==ا م==عتقدن==د در ن==های==ت ت==فاوت==ی در ع==ملکرد آن ه==ا ب==ا ب==قیه س==ازم==ان ه==ا در زم==ینه م==دی==ری==ت اس==تعداد دی==ده ن==می
شود.
ام=ا ن=کته م=هم ای=نجاس=ت ک=ه ش=واه=د تج=رب=ی اخ=یر ن=شان داده ان=د ،س=ازم=ان ه=ای=ی ک=ه از واژگ=ان درس=تی ب=رای
ن==ام گ==ذاری ف==عال==یت ه==ا و دپ==ارت==مان ه==ای خ==ود اس==تفاده م==ی ک==نند ،ب==ا اح==تمال بیش==تری در دس==تیاب==ی ب==ه اه==داف
مورد نظر هر فعالیت و هر دپارتمان موفق خواهند بود.
م=دی=ری=ت س=رم=ای=ه ان=سان=ی و م=دی=ری=ت ع=ملکرد ،در ح=قیقت ب=ه ط=ور ض=منی م=سئول=یت م=دی=ری=ت اس=تعداد را م=تمرک=ز
ب=ر دپ=ارت=مان م=ناب=ع ان=سان=ی م=ی دان=ند .اس=تفاده از واژه م=دی=ری=ت اس=تعداد ام=ا ت=کیه ب=ر ن=قش م=دی=ری=ت س=ازم=ان
در ن=حوه ب=رخ=ورد و پ=ای=ش اس=تعداده=ای ک=ارک=نان دارد .ب=ه ب=یان دی=گر ب=ا دی=دگ=اه پ=یوس=ته و ف=رآی=ندی ب=ه م=دی=ری=ت
اس==تعداد ،م==سئول==یت اص==لی م==دی==ری==ت اس==تعداد ب==ر عه==ده م==دی==ری==ت و ی==ا م==دی==ران اج==رای==ی س==ازم==ان م==حسوب م==ی
ش=ود .در ای=ن دی=دگ=اه وزن ب=االی=ی ب=ه م=دی=ران اج=رای=ی جه=ت م=دی=ری=ت اس=تعداد ک=ارم=ندان در ط=ول ع=مر ک=اری آن
ها در سازمان اختصاص می یابد.
در س00طح ک00ارش00ناس00ی ،م00سئول00یت م00دی00ران در زم00ینه م00دی00ری00ت اس00تعداد ع00موم 0ا ً ب00ه ع00ناص00ر زی00ر
تقسیم بندی می شود:
 ١٫نقش و اهمیت مدیران اجرایی در فرآیند استخدام
 ٢٫ارتقا و حفظ مستمر و دائم بهترین کارکنان

فرآیندهای موجود در یک استراتژی مدیریت استعداد
ب ==دی ==هی اس ==ت پ ==س از ش ==کل گ ==یری ی ==ک دی ==دگ ==اه ذه ==نی ص ==حیح و م ==شخص ش ==دن اس ==ترات ==ژی ب ==هینه م ==دی ==ری ==ت
استعداد و روشن شدن مسئولین اعمال این استراتژی ،نوبت به عملی سازی فرآیندهای مرتبط با استراتژی
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م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد م ==ی رس ==د .الزم ب ==ه ی ==ادآوری نیس ==ت ک ==ه ف ==رآی ==نده ==ای ذی ==ل اص ==ول ک ==لی اس ==ترات ==ژی م ==دی ==ری ==ت
استعداد را تشکیل می دهند .به عبارت دیگر با توجه به ماهیت شرکت و نحوه فعالیت آن و ترکیب نیروی

ک=ار م=وج=ود و ای=ده آل ،ف=رآی=نده=ا ق=اب=ل ب=ازآرای=ی ،اص=الح و در ب=رخ=ی م=وارد ح=ذف ب=وده و ف=رآی=نده=ای م=ختص ه=ر
سازمان قابلیت طراحی و اجرا خواهند داشت.

•

برنامه ریزی استخدام

ارت==قای ش==رح وظ==ای==ف ن==یروه==اب==ازب==ینی و اص==الح ن==حوه گ==زی==نش و اس==تخدام )ف==رم ه==ای اس==تخدام ن==یرو،
•
نحوه مصاحبه برای استخدام ،و …(
•

نظرخواهی تلفنی یا آنالین از نیروهای حال حاظر

•

مصاحبه با نیروهای فعلی در مورد شرایط کنونی مدیریت استعداد

•

تحول در نحوه برسی رزومه ها و سوابق افراد پیش از مصاحبه )تحول در غربال گری(

•

بازبینی و اصالح نحوه ارائه پیشنهاد شعلی به افراد

•

بازبینی و اصالح نحوه به توافق رسیدن در خصوص میزان حقوق

•

برسی و اصالح نحوه آغاز به کار نیروی جدید و فرایند انطباق دهی نیروی جدید با سازمان

•

آموزش حین نیروی کار با محوریت مدیریت و حفظ استعدادها

•

هدف گذاری و ایجاد مکانیزم بازخورد برای آگاهی از درستی مسیر )استراتژی مدیریت استعداد(

ای==جاد ف==رای==نده==ای آم==وزش و ه==دای==ت ن==یروه==ا ت==وس==ط م==دی==ر اج==رای==ی و ای==جاد ارت==باط م==وث==ر ب==ین م==دی==ری==ت و
•
نیروهای مستعد
•

ارتقای مستمر و دائمی نیروها

•

برنامه ریزی در خصوص مسیر شغلی نیروها )نحوه پیشرفت و ارتقا(

برسی و بازبینی نحوه پایان همکاری با نیروها
•
ت=وج=ه ب=ه ای=ن ن=کته ک=ه م=وارد ف=وق ال=ذک=ر ص=رف=ا ً م=واردی هس=تند ک=ه در اک=ثری=ت س=ازم=ان ه=ا )و ن=ه ت=مام=ی آن ه=ا(
در مورد مدیریت استعداد قابلیت بررسی دارند امری حیاتی است .فرآیندهای فوق ،عموما ً به عنوان

مدرسه منابع انسانی مشاوره مدیریت رسا

گ ==ران ==یگاه ه ==ای اص ==لی و هس ==ته ه ==ای م ==رک ==زی ت ==حول م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد س ==ازم ==ان ==ی ش ==ناخ ==ته م ==ی ش ==ون ==د .ح ==فظ
دی ==دگ ==اه پ ==یوس ==ته و ب ==لندم ==دت در م ==واج ==هه ب ==ا ت ==غییر و اص ==الح ف ==رآی ==نده ==ای دخ ==یل در ای ==جاد ی ==ک اس ==ترات ==ژی ب ==هینه
مدیریت استعداد از ضرورت باالیی برخوردار است.
ارتباط مدیریت و دپارتمان منابع انسانی در مدیریت استعدادها
ه==مان==طور ک==ه اش==اره ش==د ،اع==مال اص==الح==ات م==ورد ن==یاز در غ==ال==ب ف==رآی==نده==ای م==ذک==ور ب==ر عه==ده م==دی==ری==ت اج==رای==ی
س ==ازم ==ان اس ==ت .چ ==را ک ==ه م ==دی ==ری ==ت اج ==رای ==ی ب ==ه دل ==یل ارت ==باط دائ ==م ب ==ا ن ==یروه ==ا ،ت ==وان ==ای ==ی بیش ==تری در ش ==ناس ==ای ==ی
اس=تعداده=ای ب=ال=فعل و ب=ال=قوه آن ه=ا دارد .م=دی=ری=ت اج=رای=ی م=ی ت=وان=د ب=ا دی=دگ=اه پ=یوس=ته و ب=لندم=دت اس=ترات=ژی
م==دی==ری==ت اس==تعداده==ا را ع==ملی س==ازد و ب==ه ص==الح==دی==د خ==ود اص==الح==ات و ت==غییرات الزم را در ن==حوه پ==یاده س==ازی
آن اعمال نماید.

مدرسه منابع انسانی مشاوره مدیریت رسا

ب=ا ای=ن ح=ال ،ب=ا ت=وج=ه ب=ه در ه=م ت=نیدگ=ی ب=رخ=ی ف=رآی=نده=ای ف=وق ال=ذک=ر ب=ا ح=یطه وظ=ای=ف دپ=ارت=مان م=ناب=ع ان=سان=ی،
ن==می ت==وان از ن==قش ای==ن دپ==ارت==مان ب==ه س==ادگ==ی ع==بور ک==رد .دپ==ارت==مان م==ناب==ع ان==سان==ی م==ی ت==وان==د ب==ا پش==تیبان==ی و
ح=مای=ت خ=ود ،پ=یاده س=ازی اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد را ت=سهیل ک=ند .ب=ه ب=یان دی=گر وظ=یفه اص=لی دپ=ارت=مان
م==ناب==ع ان==سان==ی در زم==ینه م==دی==ری==ت اس==تعداده==ا ،ای==جاد بس==تره==ای==ی اس==ت ک==ه در آن م==وف==قیت ن==یروه==ای ج==دی==د و
کنونی سازمان در گروی ارتباطات موثر آن ها با مدیریت اجرایی قرار گیرد.

دپ=ارت=مان م=ناب=ع ان=سان=ی ب=ا ای=فای ن=قش در م=واردی ه=مچون اس=تخدام و ان=تخاب ن=یروه=ای ج=دی=د و در ص=ورت
ل==زوم ح==ذف ن==یروه==ای ف==علی ،ب==رخ==ی از ف==رآی==نده==ای ف==وق ال==ذک==ر را ه==دای==ت و ره==بری ک==ند .ای==ن دپ==ارت==مان ه==مچنین
ن=قش م=وث=ری در سیس=تم م=دی=ری=ت ع=ملکرد و ب=رن=ام=ه ری=زی م=سیر ش=غلی ای=فا م=ی ک=ند .در ن=تیجه دپ=ارت=مان م=ناب=ع
ان=سان=ی م=ی ت=وان=د در زم=ینه م=دی=ری=ت اس=تعداد ن=قش ک=ات=ال=یزور را ای=فا ک=رده و پ=یاده س=ازی آن ت=وس=ط م=دی=ری=ت
را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهد.

مدرسه منابع انسانی مشاوره مدیریت رسا

ب=ا ت=وج=ه ب=ه ای=ن ن=کات ل=زوم ارت=باط م=وث=ر و دائ=م ب=ین م=دی=ری=ت و دپ=ارت=مان م=ناب=ع ان=سان=ی ب=ه وض=وح ق=اب=ل م=شاه=ده
اس ==ت .ه ==ماه ==نگ س ==ازی ای ==ن دو ب ==خش و دس ==تیاب ==ی ب ==ه ی ==ک زب ==ان و ع ==مل مش ==ترک ،ی ==کی از م ==سائ ==ل پ ==یش روی
م ==شاوران م ==دی ==ری ==ت در ب ==رخ ==ورد ب ==ا م ==سئله م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداده ==ا اس ==ت .ام ==ا ن ==کته ک ==لیدی ای ==ن اس ==ت ک ==ه ن ==یروی
اج=رای=ی اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد ب=دون ت=ردی=د م=دی=ران هس=تند .م=دی=ران اج=رای=ی م=سئول=یت آگ=اه=ی ی=اف=نت از
نحوه عملکرد نیروها و بررسی مستمر گزارش های عملکرد این نیروها را بر عهده دارند.
نکات مهم در خصوص استراتژی مدیریت استعداد
ب ==ای ==د ب ==ه ی ==اد داش ==ت ک ==ه م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد ی ==ک اس ==ترات ==ژی ب ==یزی ==نسی اس ==ت .ل ==زوم در ن ==ظر گ ==رف ==نت آن در ه ==نگام
ت==صمیم گ==یری ه==ای خ==رد و ک==الن از اه==میت ب==االی==ی ب==رخ==وردار اس==ت .ب==ه ب==یان دی==گر م==دی==ری==ت اس==تعداد ن==یروه==ا،
دیدگاهی است که باید در اکثریت قریب به اتفاق فرآیندها و فعالیت های سازمانی جاری و ساری باشد.
ج ==ذب و ح ==فظ ن ==یروه ==ای مس ==تعد ،وظ ==یفه ت ==ک ت ==ک اع ==ضای ه ==ر س ==ازم ==ان ش ==مرده م ==ی ش ==ود ،ام ==ا ب ==ه ط ==ور خ ==اص
م=دی=ران اج=رای=ی ب=ار اص=لی ای=ن م=سئول=یت را ب=ر دوش م=ی ک=شند .و م=دی=ران اج=رای=ی ب=دون در ن=ظر گ=رف=نت ن=قش
دپارتمان منابع انسانی قادر به اجرایی کردن استراتژی مدیریت استعداد ایده آل نخواهند بود.
عملیاتی کردن یک استراتژی مدیریت استعداد بهینه نیازمند توجه دقیق به موارد زیر است:
 ١٫ن=قش ت=مام=ی ب=خش ه=ای س=ازم=ان در اج=رای=ی ک=ردن اس=ترات=ژی م=دی=ری=ت اس=تعداد ب=ا ت=کیه اص=لی ب=ر م=دی=ری=ت
اجرایی
 ٢٫ایجاد بسترهای الزم برای آموزش دیدن نیروهای مستعد و ایجاد آمادگی در آن ها برای ارتقای شغلی
 ٣٫ارتباط دائمی مدیریت سازمان با نیروهای مستعد ،برنامه ریزی برای نحوه پیشرفت آن ها
 ۴٫پ ==ای ==ش درج ==ه و ش ==دت ت ==اث ==یرگ ==ذاری اس ==ترات ==ژی م ==دی ==ری ==ت اس ==تعداد م ==وج ==ود و ای ==جاد م ==کان ==یزم ه ==ای ب ==ازخ ==ورد
)(Feedback
 ۵٫اس ==تفاده از سیس ==تم ه ==ای اط ==الع ==ات ==ی م ==ناب ==ع ان ==سان ==ی ) (HRISب ==ه م ==نظور ب ==ررس ==ی م ==سیر ش ==غلی ن ==یروه ==ای
مستعد و مدیریت فرصت های در دسترس آن ها )مخصوص سازمان های بزرگ (

