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 تمایل به ترک خدمت کارکنانکاهش اهمیت مدیریت استعداد در 

 ندا اسماعیلی
 هماهنگ کننده پروژه ها

Neda.Esmaeili@yahoo.com 
 

 
 چکیده 

 به کار، و کسب رقابتی محیط در ماندگاری نیز و جهانی پیچیده اقتصاد در موفقیت منظور به که اند دریافته خوبی به ها سازمان امروزه

 استعدادها که بردند پی ها سازمان استعدادها،  نگهداشت و توسعه استخدام، به نیاز درک با همزمان. دارند نیاز استعدادها ینبهتر داشتن

 به استعداد مدیریت 1691 تا 1691 های دهه در. باشند می مدیریت نیازمند ها نتیجه بهترین به دستیابی برای که هستند بحرانی منابعی

 که سازمانی وظیفه یک عنوان به استعداد مدیریت امروزه که حالی در بود شده محول پرسنلی واحد به نبیج مسئولیت یک عنوان

 .گرفت قرار توجه مورد تر جدی بسیار است، ها بخش تمام عهده به آن مسئولیت

 اختیار در واسطه به خود که هایی انسان هستند؛ ها انسان هم ها سازمان این متولیان و است ها سازمان عصر نیز حاضر عصر شک بدون

در این مقاله سعی شده با  .آورند پدید را ها سازمان رشد و  محرک تعالی، موجبات توانند می تفکر، یعنی قدرت؛ منبع ترین عظیم داشتن

خدمت کارکنان  مطالعه جدیدترین منابع و مقاالت، ضمن بیان دیدگاه ها و دستاوردهای جدید، اهمیت مدیریت استعداد در تمایل به ترک

 مورد بررسی قرار گیرید.

 

 

 استعداد، مدیریت استعداد، تمایل به ترک خدمت، منابع انسانیواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

       تلقی ها سازمان ماندگاری راز عنوان به انسانی منابع توسعه کنند، می یاد انسانی سرمایه نام به مفهومی از سوم، هزاره های ازمانس

 سرمایه و هوشمند انسانی نیروی از مندی بهره  بلکه نیست فناوری موضوع تنها دیگر کار؛ و کسب عرصه در چالش ترین مهم و شود می

 کردن هزینه مرکز تنها دیگر انسانی منابع توسعه مدیریت کار، و کسب امروز دنیای در. است ها چالش با رویارویی اصلی راز مستعد، انسانی

 تنوع استعدادها، مدیریت رویکرد از مندی بهره با ها هزینه کاهش و بیشتر سود برای ها سازمان رقابتی، محیط اب راستا هم بلکه نیست؛

 حفظ انسانی، منابع توسعه مدیران دغدغه ترین مهم امروزه. دارند خود سرمایه برای افزوده ارزش ایجاد در سعی ها، آموزش تنوع کارکنان،

 نیروی بنابراین. اند داشته انگیز حیرت تاثیری ها سازمان کردن خوشنام در استعدادها مدیریت و تاس سازمانی استعدادهای توسعه و

 .دارد اهدافش به سازمان دستیابی در مهمی و کلیدی نقش که دانست سازمان یک سرمایه ترین مهم عنوان به باید را انسانی

     در رقابتی مزیت حفظ و کار و کسب عوامل مهمترین از یکی عداداست مدیریت توسعه کار، و کسب رقابتی شدید فضای  به توجه با

 و رشد باعث و آورده ارمغان به ها سازمان برای را زیادی بسیار های ارزش توانند می نخبگان که صورتی به رود می شمار به ها سازمان

 های فناوری روی بر آنها اکثریت و دارند تاکید انسانی ریگذا سرمایه بر ها سازمان از معدودی تعداد وجود این با. گردند سازمان شکوفایی

 خود پیشرفت مدرن های سازمان که است حالی در این و کنند می گذاری سرمایه اجرایی افزارهای نرم و ریزی برنامه های سیستم نوین،

 در. کنند هدایت نهایی موفقیت سمت به را ودخ کارکنان استعداد تا هستند تالش در و دانند می کارکنان روی بر گذاری سرمایه گرو در را

مدیریت استعداد می تواند تاثیر بسیار  .آید می شمار به ها سازمان استراتژیک موضوعات مهمترین از یکی استعداد مدیریت حاضر حال

ای استخدامی خود را نوشته، زیادی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد و باعث حفظ کارکنان با استعدادی شود که قادرند قرارداده

 پیشنهاد های غیر جذاب کاری را رد کرده و یا سازمان را به دلیل وجود فرصت های پیشرفت ترک نکنند.

 

 عوامل زمینه ساز شکل گیري مدیریت استعداد

 کار بازار عمده های الشچ از ها مهارت کمبود تا است شده سبب آمده، وجود به امروزی های سازمان در که ای گسترده و سریع تغییرات

 اختیار در و تصاحب برای توانمند کارکنان تمایل و سویی از ماهر نیروهای جذب برای کارفرمایان افزایش به رو تقاضای رود؛ شمار به

 عداداست نبرد را آن نیست مناسبت بی که بگیرد شکل ای مبارزه و نبرد یک تا است شده باعث دیگر، سویی از ارزش با مشاغل گرفتن

 کارکنان بتوانند که بخشند بهبود ای گونه به را خود های رویه و ها مشی خط استراتژی، که هستند موفق هایی سازمان نبرد این در بنامیم

 بدانند باید آنها منظور این برای. دارند نگه و دهند توسعه کنند، جذب است، ضروری شان اقتصادی حیات تداوم برای که را استعدادی با

 باشند قادر دیگر عبارت به کنند، شناسایی کارشناسان بین در را بالقوه استعدادهای سپس و دارند نیاز سازمان برای را هایی توانمندی چه

      و ها سازمان تمامی کار دستور در منابع از بهینه و صحیح استفاده امروزه حال هر به. کنند مدیریت استعداد با و ماهر کارکنان بر تا

 تواند می انسانی منابع صحیح مدیریت برد، نام سازمان در موجود انسانی های سرمایه از توان می منابع این مهمترین از. دارد قرار ها ارگان

 تمامی از بهینه استفاده در توانایی عدم و خود انسانی منابع زمینه در مشکالتی با ها سازمان بیشتر. گردد سازمان منابع اتالف کاهش باعث

 که سازمان در موجود های توانایی و استعدادها شناسایی های روش به توجه با امر این که هستند روبرو موجود انسانی نیروی های تظرفی

 .باشد می اصالح و بررسی قابل شود، می بحث استعداد مدیریت در

 حداکثری استفاده چطور که بدانند باید مدیران. آموخت را آن باید و است مدیران قبلی های مهارت از متفاوت مهارتی استعدادها مدیریت

 طراحی نحوی به را محیط باید مدیران. دهند قرار مناسبی موقعیت در را آنان استراتژیک و هوشمندانه نحوی به چطور و بکنند  افراد از

 نحوی به اگر استعداد واقع در. دباشن داشته همراه به را تاثیر حداکثر و نوآوری و ابداع حداکثر اطالعات، و دانش حداکثر که کنند

 موثری طرز به که دارند استعدادی با ارشد مدیران یکم و بیست قرن های سازمان. دارد همراه به را بازگشت حداکثر شود اداره استراتژیک

 .کند حفظ را آنها و خداماست را ها بهترین بایستی نیز ها سازمان ارشد مدیران و کنند می اداره سازمان بیرون و درون در را استعدادها

 در توجه قابل شکل تغییر یک نمایانگر بلکه نیست؛ انسانی  منابع قدیمی فرآیندهای در رفته کار به جهانی آوازه یک تنها استعداد مدیریت

 بدان باید که ای نکته. است انسانی منابع مدیریت های سیستم و فرایندها سازی یکپارچه در جدید روشی و انسانی منابع مدیریت اصول

 شغل کردن پیدا انگیزشی، بی وقوع آنها، به سازمان کافی توجه عدم دلیل به تواند می سازمان از استعدادها خروج که این داشت توجه

 موجود استعدادهای نگهداری و جذب برای مناسب راهکار یک کردن پیدا. باشد...  و مناسب حقوق دریافت عدم کاری، سخت شرایط بهتر،
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 برون و سازمانی درون عوامل کلیه سنجش به توجه با که دارد اقتضایی مدیریت نوع از صحیح مدیریت و تدبیر به احتیاج ازمانس در

 کرد کشف را استعدادهایی تواند می سازمان انسانی های سرمایه های موجودیت بررسی با. نمود انتخاب توان می را راهکار بهترین سازمانی

 .برد باال را سازمان کارکنان وری بهره و کارایی انگیزه، توان می استعدادها این پرورش و صحیح مدیریت با که

 

 تعریف مدیریت استعداد

 واحدی و شفاف تعریف زمینه، این در علمی های پژوهش و مقاالت آثار، وجود با که شود می مشاهده استعداد مدیریت پیشینه بررسی در

 . شود نمی یافت آن کلی اهداف و ابعاد ،دامنه استعداد، مدیریت از

برابر با مطالعات پژوهشگران سه جریان در این مقوله قابل شناسایی است: جریان اول، بر سرمایه انسانی و پس از آن بر تعریف استعداد 

   به سرمایه انسانی را تاکید می کند. جریان دوم، مدیریت استعداد را به عنوان فرایندی معرفی می کند که از طریق آن کارفرمایان نیاز 

پیش بینی می کنند و با آن مواجه می شوند. جریان سوم، مدیریت استعداد را به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتایج اقتصادی در نظر می 

  .(Cappelli, 2008)گیرد 

بع انسانی هر دو بر یکپارچگی راهبردهای * لزوماً مدیریت استعداد از مدیریت منابع انسانی جدا نیست؛ مدیریت استعداد و مدیریت منا

کسب و کار تاکید دارند؛ هر دو بر تشخیص اختصاص درست مشاغل بر افراد تاکید دارند، هر دو وظیفه کلیدی مدیریت افراد را مدنظر قرار 

ر وظایف و مدیریت استعداد می دهند، همچنین مدیریت منابع انسانی حوزه گسترده تری نسبت به مدیریت استعداد دارد؛ منابع انسانی ب

  .(Iles et al, 2009) بر افراد تاکید می کنند

* تسهیل پیشرفت مسیر شغلی و ایجاد افرادی بسیار با استعداد و ماهر در سازمان با استفاده از فرایندها، منابع، سیاست ها، روش ها و 

   .(Cllings and Mellahi, 2009)رویه های رسمی و مدون 

( جریانی از منابع 2( مجموعه ای از فعالیت های معمول بخش منابع انسانی 1تعداد شامل سه مفهوم متفاوت می باشد: * مدیریت اس

 ( یافتن منابع، توسعه و پاداش دهی به کارکنان با استعداد.3انسانی در سراسر سازمان 

ه عمر استعداد، صرف نظر از زمان، مکان، جذب و * مدیریت استعداد شامل ادغام فعالیت ها و مسئولیت های مرتبط با مدیریت چرخ

 کسب استعداد، توسعه و نگهداری آن می باشد.

 

 خدمت  مایل به ترکت
عضویت یک سیستم اجتماعی، که آغازگر آن خود فرد می باشد؛  هتمایل به ترک خدمت، میزان حرکت فرد به سمت خروج از محدود

ل به ترک شغل آشکار نمی باشد. تمایالت، اظهار عباراتی در مورد یک رفتار خاص مورد تعریف می شود. بر خالف ترک شغل حقیقی، تمای

عالقه می باشند. تمایل به ترک شغل به صورت فکر کردن به احتمال ذهنی این مسئله تعریف می شود که فردی در طی دوره زمانی 

ه ل حقیقی می باشد. در زمینه عوامل تاثیر گذار بر تمایل بمعینی شغل خود را تغییر خواهد داد و یکی از پیش نیازهای اصلی ترک شغ

ی وجود دارد، رویکرد اول با نگاهی خرد به موضوع می نگرد و عوامل فردی نظیر سن، سطح ترک خدمت کارکنان دو رویکرد نظر

ر گذار بر ترک خدمت کارکنان با نگاهی کالن به عوامل تاثیتحصیالت و جنسیت را در ترک خدمت کارکنان موثر می داند. رویکرد دوم 

توجه می کند و عوامل شغلی و سازمانی نظیر حجم کالن کار اضافی، عدالت سازمانی، سیستم های حقوق و دستمزد و فرهنگ سازمانی را 

ایی یک مورد کندوکاو قرار می دهد. باالخره تمایل به ترک خدمت به اشکال مختلف، پویایی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نه

  سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

. دارند نقش افراد خدمت ترک های نیت تحریک در که است عواملی شناسایی آن، پیامدهای و خدمت ترک از جلوگیری راههای از یکی

 این از. کنند می صرف خود کارکنان روی بر نگهداری و پیشرفت توسعه، ، آموزش استخدام، قالب در را زیادی سرمایه معاصر، های سازمان

 های هزینه کارکنان خدمت ترک. برسانند حداقل به را کارکنان خدمت ترک احتمالی، های هزینه تمامی با مواقع، برخی در باید مدیران رو

 جدید فرد آموزش و گزینش یافتن، قالب در کارکنان خدمت ترک مستقیم هزینه. دارد همراه به ها سازمان برای مستقیم غیر و مستقیم

 فشار سازمانی، فرهنگ تضعیف اخالقیات، و کاری وجدان کاهش از عبارتند خدمت ترک مستقیم غیر های هزینه طرفی از. شود می تعریف

 ها سازمان که است الزم اوصاف این با. سازمانی حافظه یا اجتماعی سرمایه رفتن دست از و یادگیری هزینه باقیمانده، کارکنان روی بر

  .کنند مقابله پدیده این با افراد، خدمت ترک های محرک اییشناس بواسطه
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 تاثیر مدیریت استعداد بر تغییر انتظارات کارکنان
بیشتر بر روی استراتژی ها و شیوه های مدیریت استعداد دارند، کارکنان  دانتظارات کارکنان در حال تغییر است؛ از طرفی سازمان ها تاکی

 امروزی:

 عالقمند به انجام کار معنی دار و چالش برانگیزند.* به طور فزاینده ای 

 * نسبت به حرفه خود، بیش از سازمان وفادارند.

 * نسبت به ساختار و منبع قدرت سنتی کمتر تطبیق دارند.

 * بیشتر عالقمند به ایجاد تعادل بین کار و زندگی هستند.

 * خواهان تعیین مسیر توسعه شغلی خود هستند.

پاسخگویی به این چالش های بیشمار، تسخیر قلب ها و مغزهای کارکنان امروزی را بسیار دشوار کرده است. عالوه بر این فرهنگ سازمانی 

در جذب و نگهداشت استعدادهای کلیدی بسیار تعیین کننده است. بوسیله فرآیند مدیریت استعداد، کارکنان به سازمان عالقمند          

 ( معتقد است که مدیریت استعداد برای درگیر ساختن کارکنان سازمان ضروری است.2112نین مورتون )می شوند. همچ

 

  کارکنانحفظ مزایاي مدیریت استعداد براي 
این اطمینان را به وجود می آورد که هریک از کارکنان، با استعداد و مهارت های ویژه در شغل مناسب قرار گرفته اند، به  مدیریت استعداد

ن مسیر شغلی آنان شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای چنیعالوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادالنه است. هم

فرصت های شغلی بهتر، درون و بیرون سازمانی، عمل می کند. مدیریت استعداد، فرآیندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمند 

نها در می یابند که از کارکنان خود چه انتظاراتی باید داشته باشند، که این امر موجب بهبود آمی آورد از این راه سازی مدیران فراهم 

 روابط کاری می شود. در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از نرخ بازگشت سرمایه باال برخوردار می شود و از

خواهد داشت. در  چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه  ادهای گوناگون را در سازمانسویی دیگر، مجموعه استعد

 بهره می برد، که این خود بهره وری سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

ت افراد مناسب برای پستهای مدیریت استعداد برای توصیف و یکپارچه سازی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با اهداف جذب و نگهداش

( رقابت بسیار شدید 2( اقتصاد دانشی 1کلیدی در زمان مناسب است. تامین و نگهداشت استعداد به دالیل زیر مهمتر از هر چیزی است: 

ده موفقیت ( جابجایی و نقل و انتقال کارکنان. سازمان ها به وسیله افراد حرکت می کنند، و این استعداد افراد است که تعیین کنن3

 سازمان ها است. بنابراین مدیریت استعدادها هسته اصلی مدیریت است.

مدیریت استعداد بواسطه عوامل مختلفی می تواند در کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان و حفظ آنها توسط سازمان موثر باشد. به شرح 

 زیر مهمترین عوامل و ارتباط آنها با مدیریت استعداد بیان می شود.

 

 مدیریت استعداد و تعهد

مدیریت استعداد می تواند موجب افزایش تعهد سازمانی کارکنان گردد، تعهد سازمانی با تاکید بر بعد رفتاری عبارت است از قصد و نیت 

   به ماندن در سازمان.  کارکنان

بلکه مربوط به میسر ساختن تعهد برای حفظ نیست  مساله اصلی که سازمان ها با آن مواجه هستند، مربوط به کشف یا مدیریت استعدادها

تعهد می باشد، چون از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را باال ببریم و این کار تنها با 

دهند تا تضمینی جهت برآورده شدن  . سازمان ها مجموعه ای از فعالیت ها را برای توسعه استعداد انجام میکارکنان امکان پذیر است

 نیازهای آینده شان نیز می باشد. برای رسیدن به عملکرد باال، انعطاف پذیری در فرآیندها مهم است، برای حفظ ایمنی و استعداد کارکنان،

آنها در سازمان نیز با مشکل  باید آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت داد و آنها را با انگیزه نگه داشت در غیر اینصورت حفظ و نگهداری

مواجه خواهد شد. مشارکت کارکنان به طور مثبتی بر عملکرد کارکنان و حفظ استعداد اثرگذار است. محیط کاری باید حامی مشارکت 

 کارکنان در کار و انجام دادن وظایف بر اساس پتانسیل کامل آنها باشد.
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 جذب استعدادها
استعداد، جذب افراد با استعداد است. در راستای جذب استعدادها، برند سازمانی و معرفی ویژگی های از مهمترین فرآیندها در مدیریت 

منحصر به فرد سازمان به مخاطب بسیار اهمیت دارد. معرفی قابلیت های پیشرفت درون سازمان به افراد با استعداد و نشان دادن این 

شایستگی و رتبه، درون پست ها قرار گرفته اند از مهم ترین عوامل جذب استعدادها  مطلب به کارکنان جدید که مدیران سازمان بر مبنای

 به شمار می رود و این مهم در حفظ کارکنان نقش حائز اهمیتی دارد.

 

 ارزیابی و کشف استعدادها
مناسب در سازمان است. به کارگیری  دومین وجه از فرآیند مدیریت استعداد پس از انتخاب افرادبا استعداد، بکارگیری آنها در مکان و زمان

افراد با استعداد، یک رابطه هوشی و احساسی است که کارمند باشغل سازمان، مدیر با همکاران خود دارد و بر روی تالش های مضاعف او 

 در کارش تاثیر می گذارد.

 

 توسعه، بهسازي و آموزش استعدادها
ادگیری و رشد و امتحان موارد جدید،  سومین مورد از عوامل ماندن افراد نخبه در کارکنان صورت گرفته، فرصت ی در تحقیقاتی که بین

سازمان طبقه بندی شده است. یعنی توسعه کارکنان باالتر از پرداخت اضافی، مرخصی بیشتر، برنامه کاری و محیط کاری منعطف، کار 

 انگیزشی و حتی نشاط آور بودن محیط کار شناخته شده است.

 

 حفظ و نگهداشتراهبردهاي 

 راهبردهای نگهداری افراد مستعد و کارکنان سازمان باید بر مبنای فهم درستی از عوامل باشد که بر افراد اثر می گذارد. عوامل عمده کمک

  به نگهداشت و انگیزش کارکنانی که عملکرد مناسب دارند، عبارتند از: ایجاد فرصت های چالش برانگیز و حصول موفقیت )مانند    

( نیز در مطالعات خود به 1661. چمبرز )ماموریت های مختلف(، سبک رهبری مربی گری، خودارزیابی واقع گرایانه و فرآیندهای بازخوردی

این نتیجه رسیده است که در بیشتر صنایع و در بیشتر کشورها، پرداخت ها تاثیر چندان مهمی در جذب و حفظ کارکنان ندارد. دو 

لب جز عوامل نگه دارنده نام می برند، اعتماد و افتخار کردن به توانایی تصمیم گیری مدیران از طرف سازمان است. عنصری که مدیران اغ

 پرداخت به عنوان راهی برای حفظ استعدادها در رتبه سوم بیان می شود.

کند. او معتقد است که مقابله با کشش  در نهایت جابه جایی کارکنان را تعیین می –و نه شرکت  –( بیان می کند که بازار 2116کاپلی )

بازار بسیار سخت است و شما نمی توانید از کارکنان خود در مقابل فرصت های جذاب و کارفرمایان سخت کوش در این زمینه محافظت 

ا هدف جدید عوض نمایید. کاپلی پیشنهاد می دهد که هدف قدیمی مدیریت منابع انسانی که حداقل سازی جابه جایی نیروها بود، باید ب

شود؛ یعنی، شناسایی افرادی که سازمان را ترک می کنند و تشخیص زمان ترک کردن و تاثیر بر این فرآیند. این کار باید بر مبنای تجزیه 

  و تحلیل ریسک و تعیین میزان ضرر سازمان از ترک افراد کلیدی یا خالی ماندن پست های کلیدی باشد.

یان باید محیطی را پرورش دهند و حفظ کنند که یادگیری را تشویق کند، چالش هایی را فراهم کند و اجازه برای حفظ کارکنان، کارفرما

یادگیری و  درگیر کند و آنها را به ماندن در سازمان ترغیب کند. همچنین، کارفرمایان باید برنامه هایدهد تا فرصت های رشد کارکنان را 

 ا تنوع و گوناگونی نیازها فراهم کنند. مدیریت استعداد را برای روبرو شدن ب

 

 ثبات و امنیت شغلی

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، دست نیافتن به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین به 

لی است و کاهش تمایل به ترک کارکنان شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغ وان شناسان صنعتی و سازمانی امنیتاعتقاد ر

عواملی که بیشترین کمک را به ایجاد و حفظ تعالی سازمان می نمود عبارتند از: فرهنگ مبتنی  LBA. براساس تحقیق گروه مشاوران است

دی از جانشینان بر عملکرد، حداقل جابه جایی و ثبات شغلی )به طور خاص در گروه کارکنان(، سطح باالیی از رضایت کارکنان، کار

شایسته، سرمایه گذاری اثربخش در توسعه و حقوق و دستمزد کارکنان و استفاده از شایستگی سازمانی در فرآیند انتخاب و ارزیابی عملکرد 
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ایجاد یک  کارکنان. براین اساس مشاوران معتقدند که باال بردن توانایی سازمان در دستیابی به تعالی مهم، درک نیاز به مدیریت استعداد و

 روش منظم در انجام این فعالیت ها است. قبل از آنکه این عمل اتفاق افتد باید اهداف مدیریت استعداد درک شود. 

 

 نتیجه گیري
با توجه به مطالب ارایه شده در این مقاله توصیه می شود؛ مدیران در بحث مدیریت استعداد به لزوم ماندگاری و حفظ کارکنان مستعد 

د زیرا جهانی شدن و تغییر عوامل جمعیت شناختی نیروی کار، نیاز به کسب و کار را برای فرآیندهای کارآمد مدیریت استعداد توجه نماین

بی را در سازمان داشته باشد وجود حمایت همه جانبه می شود مدیریت استعداد نتایج مطلوافزایش داده است اما آنچه در نهایت باعث 

 است. مدیران و تداوم این حمایت

 برای ای زمینه کردن فراهم به نسبت آنان، به امتیاز اعطای و سازمان خارج از مستعد نیروهای جذب بر عالوه سازمان ها میشود توصیه

 در ارتقا و رقابت انگیزه افراد تا نماید ایجاد کارکنان بین در رقابتی زمینه یک و نماید اقدام نیز  شرکت داخل کارکنان استعداد شکوفایی

 شرکت. گردند مند بهره ویژه امتیازات از و نمایند رشد خاص و مستعد افراد همانند توانند می که کنند احساس و باشند داشته کار محیط

 کارکنان برای را آن شکوفایی زمینه بایست می که هستند خود خاص استعدادهای دارای کارکنان همه که باشد داشته را دیدگاه این باید

  .ندارد وجود استعداد بدون یا استعداد بی فردی هیچ و نمایند فراهم

بنابراین مهمترین وظیفه مدیریت منابع انسانی ایجاد رقابت در جذب افراد مستعد و شایسته، حفظ و نگهداشت منابع انسانی اصلی در 

به نحو مطلوب انجام دهد، زمینه ترک سازمان است که به عنوان راهبردی رقابتی قوی محسوب می شود. اگر مدیریت نتواند این مهم را 

 کارکنان اصلی و شایسته سازمان و به تبع آن کاهش بهره وری و کیفیت خدمات فراهم می شود.
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