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 ي بين مديريت استعداد و عملكرد سازمانيبررسي رابطه

 

 حسین چنگیزی
 مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه علم و صنعت ايران -مهندسي صنايع 

CHANGIZI150@GMAIL.COM 

 

 آزاده ترابی انارکی
 مديريت بين الملل دانشگاه آزاد اسالمي -مديريت بازرگاني 

AZADEHTORABI.A.H@GMAIL.COM 

 

 

  کیده:چ

در عصر حاضر، به دليل وجود رقابت بين سازمانها و شركتها در جهت كسب منافع بيشتر، تسلط برمنابع موجود اهميت ويژه اي 

يافته است. در دنياي امروز، سازمانها دريافته اند كه استعدادها منابعي هستند كهه بهراي دسهتيابي بهه بهتهرين نتهايم نيازمنهد 

ت  بين فعاليتهاي مربوط به مديريت استعداد و كيفيت خدمات و نوآوري در ارايه ي خدمات رابطه مديريت ميباشند. بديهي اس

اي معنادار وجود دارد و همچنين اقدامات الزم در راستاي حفظ اسهتعدادها در سهازمان بيشهترين ته مير مربهت را بهر كيفيهت 

ت مير مربت را بهر افهيايت تهوان نهوآوري در سهازمان دارا خدمات ارايه شده دارد و جذب استعدادهاي برتر به سازمان بيشترين 

 .ميباشد

به صورت حرفه اي بايد انجام مورد نظر باشد. به (HR)مديريت استعداد يک كار بسيار بسيار مهم بوده و توجه به منابع انساني 

اي مديريت استعداد هاي سهازمان تازگي، در اين ميان، چالشي براي حرفه اي هاي منابع انساني بوجود آمده است كه چگونه بر

اقدام شود. به ويژه براي اطمينان از عملكرد مناسب براي فرد مناسب در زمان مناسب. الگوهاي اسهتعداد برخهي از كاركنهان را 

رصد نمود. . دانشي نهان و مفيد در پايگاه داده هها وجهود دارد كهه  HRمي توان از طريق دانت موجود در پايگاه هاي داده ها 

 ي تواند از طريق طبقه بندي آنها كشف شود و به طور گسترده اي در بسياري از زمينه ها استفاده شود.م

 عملكرد سازمان ،مديريت سازمان، مديريت منابع انساني های کلیدی:واژه
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 مقدمه :

منهابع انساني به عنوان راز  سازمانهاي هياره ي سوم، از مفهومي به نهام سهرمايه ي انهساني يهاد مهي كننهد. توسهعه ي

ماندگاري بنگاه ها تلقي ميشود و مهمتهرين چهالت در عرصهه ي كهسب وكهار، ديگر تنها موضوع فناوري نيست؛ بلكه بههره 

منهدي از نيهروي انهساني هوشهمند و سهرمايه ي انهساني مستعد، راز اصلي رويارويي با چالت هاست. در دنياي امروز كسب 

يريت توسهعه ي منهابع انساني ديگر تنها مركي هيينه كردن نيست ؛ بلكه هم راستا با محيط رقهابتي، سهازمانهها، وكار، مهد

بهراي سهود بيشتر و كاهت هيينه هها بها بههره منهدي از رويكهرد مهديريت اسهتعدادها ، تنهوع كاركنهان و تنهوع آموزشها، 

خود دارنهد. امهروزه، مههمتهرين دغدغهه ي مديران توسعه ي منابع انساني، حفظ  سعي در ايجاد ارزش افيوده براي سرمايه ي

و توسعه استعداد هاي سازماني اسهت و مهديريت اسهتعدادها در خوشنام كردن سازمانها ت ميري حيرت انگيي داشته اند ، 

نهست كهه نقهت كليهدي ومهمهي در دستيابي بنابراين نيروي انساني را بايد به عنهوان مههمتهرين سهرمايه ي يهک سهازمان دا

 .سازمان به اهدافت دارد

كه به سرمايه انساني مي پردازد،با هدف تسهيل در رقابت سازماني،افيايت بهره وري و كيفيت  (HR)مديريت منابع انساني 

و مستعد بستگي دارد. مهارت و  همراه است تا دستيابي به هدف سازماني امكان پذير گردد . همه اينها به داشتن افراد  مناسب

شغل مناسب و مكان مناسب احتياج  است. به تازگي چالت هايي براي تعيين حرفه اي استعدادها به وجود آمده است. به ويژه 

كه براي اطمينان  از فرد مناسب براي كار مناسب و در زمان مناسب بوده است. اين وظايف شامل بسياري از تصميمات 

به عوامل  HRه گاهي اوقات بسيار مبهم و نامشخص و دشوار است. از سوي ديگر شيوه هاي تصميم گيري مديريتي است ك

مختلفي مانند تجربه و علم بستگي دارد. در صورت مديريت نادرست ممكن است افراد را با حس بي عدالتي  همراه كند كه  

 اين مي تواند بهره وري يک سازمان را تحت تامير قرار دهد. 

 

 اریخچه:ت

بررسي هاي اخير نشان ميدهند كه شمار زيادي از سازمان هاي بيرگ، با مشكل كمبود شديد  افراد مستعد روبه رو ميباشند. 

نياز به افرادي كه دامنه ي گسترده اي از مههارتهها و توانهايي ههاي مهورد نيهاز بهراي مقابلهه بها نيازههاي پهيت بينهي نهشده 

هته باشهند، رو بهه گهسترش اسهت.شركتهاي سراسر جهان براي دست يابي به استعدادها، خود را درگير ي شهركتهها را داش

از اين رو، كسب وكارها بايد توانايي شناخت افراد با استعداد، ارايه ي آموزش الزم به آنها و حفظ  .رقابت با ديگران مي نماينهد

ته باشند و براي ايهن امهر راهبهرد ههايي را در نظهر بگيرند.سهازمانههايي كهه و نگهداري كاركنان با ارزش را براي بلندمدت داش

فعاليتهاي مديريت استعداد را به كار ميگيرنهد، در مقايهسه بها سهاير شهركت ههاي صهنعت خهود، به صورت قابل توجهي 

 عملكرد مالي باالتري را نشان مي دهند.

اني، مطالعهات ته ميرات مربهت مهديريت اسهتعداد بهرتعهدات كاركنهان،بهبهود در حوزه ي ابعاد غيرمالي عملكرد سهازم

كيفيهت،سرعت و مهارت كاركنان،افهيايت و بهبهود كيفيت محصوالت و خدمات و همچنين توانايي نوآوري و خالقيت، 

بها استعداد و نخبه در سطح افهيايت رضهايت شهغلي و مهمتر از همه افيايت نرخ ابقا و حفهظ كاركنهان خهصوصاً افهراد 

همچنين اعتماد و .عملكرد شركتي، ايجاد فرهنگ شركتي قوي و پايدار افيايت چشمگيهر در بهبود عمليات را نهشان مهيدههد

 انگييه براي عملكرد باالتر، از نتايم به كارگيري راهبرد مديريت استعداد ميباشد.
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 مدل مدیریت استعداد آرمسترانگ

انساني منجر به بهبود بهره وري و خدمات  براي جذب مشتريان و بهبود بهره وري،خدمات مناسب به مشتريان  منابع امروزه،

،سودآوري بيشتر و در كل بقاي  سازمان ميشود. به صورت پي در پي براي رسيدن به چنين ارتباطي ،مديريت نه تنها بايد 

ت هاي آينده را نيي بايد در نظر بگيرد. از جمله چالت مديريت جهت مسائل كنوني را مد نظر داشته باشد،بلكه مقابله با چال

 منابع انساني ميتوان به مديريت استعداد،پاداش كاركنان،حفظ و توسعه آموزش،نواوري در فناوري و گروه گرايي اشاره كرد. 

تصميم هاي دقيق تر در فرايند  نوآوري هاي موجود در مديريت منابع انساني مي تواند به سازمان كمک كند تا به سمت توليد

تصميم گيري در زمينه منابع انساني حركت نمايد. در واقع بسياري از تكنيک ها يا روش ها در اين سيستم مي تواند منجر به 

توسعه تصميم ها شود. عالوه براين،اين فناوري تكنولوژيک در بسياري از زمينه ها مانند توليد ،مديريت،توسعه و امور مالي و 

بسياري موارد ديگر استفاده شود. اغلب مطالعات نرم افياري با استفاده از اين تكنيک تنها براي انتخاب پرسنل و آموزش و 

برنامه رييي تمركي دارد و حركت آن برروي حوزه هاي مديريت منابع انساني است. عالوه براين،فناوري ها كامپيوتر نيي مورد 

اي كاربردي تصميم گيري در منابع انساني است كه با استفاده از سيستم قوي يا مبتني بر استفاده براي بسياري از برنامه ه

 دانت بوده و به خصوص در انتخاب و آموزش وظايف پرسنل متمركي است. 

 

 چرا مبحث مدیریت استعداد، امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟

ن: مطالعات نشان داده است هنگامي كه سازماني بر روي استعدادهايت ارتباط مستقيم بين استعدادها و عملكرد برتر سازما 

سرمايه گذاري مي كند، افيايت درآمد چشمگيري خواهد داشت. در نتيجه، استعدادها مي توانند بر روي عملكرد كسب و كار 

 .ت مير داشته باشند

بستگي دارد و استعدادها به سرعت ارزش سازمان  ارزش مالي سازمان ها به كيفيت استعدادهاي آنها .ارزش آفرینی استعدادها

 را افيايت مي دهند.

دشوار ساخته است.  رقابت شديد، حفظ طوالني مدت مييت رقابتي را بسيار   .کسب و کار در محیط پیچیده تر و پویاتر

چه كساني بايد  محصوالت جديد و مدل هاي جديد كسب و كار چرخه حيات كوتاه تري دارند و خواهان نوآوري مستمرند.

براي رويارويي سازمان با اين چالت ها پيشرو باشند؟ چه افرادي مي توانند رهبري سازمان ها را در اين محيط پيچيده و پوياي 

  كسب و كار به عهده داشته باشند؟

وي استراتژي ها و شيوه انتظارات كاركنان در حال تغيير است؛ از طرفي سازمان ها ت كيد بيشتر بر ر . تغییر انتظارات کارکنان

 هاي مديريت استعداد دارند.
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 كاركنان امروزي: 

 .مند به انجام كار معني دار و چالت برانگييندبه طور فياينده اي عالقه

 .نسبت به حرفه خود، بيت از سازمانشان وفادارند 

 .نسبت به ساختار و منبع قدرت سنتي كمتر تطبيق دارند 

 .عادل بين كار و زندگي هستندمند به ايجاد تبيشتر عالقه

 .خواهان تعيين مسير توسعه شغلي خود هستند 

پاسخگويي به اين چالت هاي بي شمار، تسخير قلب ها و مغيهاي كاركنان امروزي را بسيار دشوار كرده است. عالوه بر اين، 

يله فرآيند مديريت استعداد، داشت استعدادهاي كليدي بسيار تعيين كننده است. به وسفرهنگ سازماني در جذب و نگه

 .مند مي شوندكاركنان به سازمان عالقه

 

 به طور كلي اهداف اصلي مديريت استعداد عبارت است از:.اهداف مدیریت استعداد

  تشخيص پست هاي توسعه و شكاف هاي شايستگي مديريتي 

  نگهداري متخصصين كليدي 

   شناسايي خطر مشاغل خالي مديريتي 

  اهبردي سازمان با فهرستي از نيازهاي آن در حوزه قابليت ها و مهارت هاي انساني تبيين برنامه ر 

   تبيين و تعيين وضع موجود سازمان از نظر قابليت ها و مهارت ها و يافتن كمبودها و نيازها 

  استراتژي ها و  اندازه گيري و پيگيري مستمر قابليت هاي موجود و فاصله آن با قابليت ها و مهارت هاي مطلوب از طريق

 برنامه هاي آموزشي و پرورشي 

   تشخيص، توسعه و نگهداري افراد با پتانسيل باال 

   تقويت برداشت و تلقي سهامداران و مشتريان 

  كاهت هيينه هاي نيرويابي بيروني 

  برخورد چالت گرايانه با مسير توسعه مديريتي 

 

 ديريت استعداد شامل موارد زير است:اجياي تشكيل دهنده فرآيند م.فرآیند مدیریت استعداد

  بيان روشن نياز سازمان به استعدادها جهت اجراي استراتژي كسب و كار 

   شناسايي پتانسيل استعدادهاي موجود در سازمان 

   ارزيابي مييان آمادگي استعدادها براي موقعيت هاي شغلي باالتر 

  سرعت بخشيدن به توسعه استعدادها 

استعداد تبديل به يک روش فياينده مهم در توابع منابع انساني شده است. مديريت استعداد شامل  در هر سازمان،مديريت

برنامه رييي منابع انساني است كه با توجه به فرايندها براي اداره افراد در سازمان به ويژه توسعه استعدادهاي مورد نياز مي 

وان يک نتيجه براي اطمينان از تعريف مناسب يک فرد از كار بوده و باشد. در مطالعات ديگر،مديريت استعداد مي تواند به عن
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فرايند براي اطمينان از تداوم رهبري با موفقيت هاي كليدي و تشويق پيشرفت هاي فردي و تصميم مناسب مديريت و تقاضا و 

ز مشكل براي مديران در جريان استعداد از طريق سرمايه انساني است. شكست در مديريت استعداد شامل يک منبع مداوم ا

سازمان هاي مدرن بوده و آن منجر به كمبود استعدادهاي موجود در سازمان خواهد شد. استعداد اين است كه هر فردي  

داراي قابليت هاي قابل توجه متفاوت بوده كه در عملكرد فعلي و آينده سازمان در نظر گرفته مي شود. با اين حال استعداد مي 

يک ارزش كمياب و نادر طبقه بندي شود. كه به تقليد از اصول خاصي در مورد استعداد هميشه روشن نيست.  تواند به عنوان

قوي را براي مديريت با عملكرد باال و كسب و  كار مناسب منابع انساني  عالوه براين استعداد مهم است چرا كه نقت يک تابع 

ار مهم است.و نياز به توجه كامل به متخصصان منابع انساني در اين كار دارد. در مديريت منابع انساني،مديريت استعداد بسي

 الزم است. امروزه بسياري از سازمانها در چگونگي جذب و حفظ استعداد براي رسيدن به هدف سازمان خود تمركي دارند. 

راي يک نظام ارزيابي اجراي برنامه مديريت استعدادها مستليم آن است كه سازمان دا.شرایط اجرای مدیریت استعداد

عملكرد مؤمر و مناسب باشد. در واقع از طريق همين نظام است كه بايد كاركنان مستعد و داراي قابليت و شايستگي هاي 

آشكار يا نهفته شناسايي و معرفي شوند. همچنين، سازمان بايد داراي يک نظام ارتباط منطقي و كارآمد نيي باشد كه از طريق 

ر يک براساس شايستگي و عملكرد خود بتوانند نردبان ترقي شغلي را طي كنند. و باالخره مهم ترين اصل آن همه كاركنان ه

در مديريت استعداد اين است كه مديران سازمان داراي سبک مربيگري باشند و اگر مديران سازمان داراي اين سبک باشند، 

   :استعدادهاي سازمان مي توانند

 راه حل هاي خود را بيابند 

 مهارتهاي خود را توسعه دهند 

  رفتارهايشان را اصالح كرده و تغيير دهند 

  نگرشهايشان را متحول سازند 

 به گنجينه خرد و درايت خود دستيابي پيدا كنند 

 

مديريت استعداد اين اطمينان را به وجود مي آورد كه هر يک از كاركنان، با استعدادها و مهارت .مزایای مدیریت استعداد

ژه در شغل مناسب قرار گرفته اند، به عالوه مياياي جبران خدمت، منصفانه و عادالنه است. همچنين مسير شغلي آن ها هاي وي

شفاف است و به عنوان يک عامل تحريک فياينده براي فرصت هاي شغلي بهتر، درون و بيرون سازماني، عمل مي كند. مديريت 

ي حمايت و توانمند سازي مديران فراهم مي آورد. از اين راه آن ها در مي يابند كه استعداد، فرايندها و ابيارهاي مناسبي را برا

از كاركنان خود چه انتظارهايي بايد داشته باشند، كه اين امر موجب بهبود روابط كاري   مي شود. در نتيجه سازمان با سرمايه 

برخوردار مي شود و از سويي ديگر، مجموعه گذاري در مديريت استعداد از يک سو، از يک نرخ بازگشت سرمايه باال 

استعدادهاي گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنين شرايطي سازمان از مياياي نيروي كار چابک و با انگييه بهره مي 

 .برد، كه اين خود بهره وري سازماني را به دنبال خواهد داشت

 هميت مي باشد:از ديد صاحبنظران مديريت استعداد به دو علت داراي ا

 اجراي مديريت استعداد باعث جذب و نگهداري موفقيت آميي استعدادها ميگردد. -1

 .كاركنان براي پستهاي كليدي در آينده انتخاب مي شوند  -2
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از مهمترين عوامل توجه به مديريت استعداد در سازمانهاي ايراني، با توجه به فرهنگ خاص سازماني حاكم بر آنها مي توان به 

 موارد زير اشاره نمود:

 كاهت استعدادهاي در دسترس -الف

 داشت استعدادهاايجاد فضاي مناسب براي نگه -ب

 افيايت سطح رقابتي جذب كاركنان با توانايي و مهارت باال -ج

 

گاه به هاي مدرن يک مسير جديد براي تفكر در مورد مديريت استعداد با نبه تازگي در سازمان.چالش های مدیریت استعداد

بخت توليد ديده مي شود. در اين صورت مي توان گفت كه چگونه پيت بيني تقاضاي محصول در توليد خواهد بود. كه قابل 

مقايسه با استعدادهاي مورد نياز در يک سازمان بسيار مهم است. در مديريت استعداد،استعداد يک محصول سازماني است كه 

كارمند مي تواند در شغل خود توسعه داشته و تجارب قابل مالحظه مشابه را در يک  در آن نشان داده مي شود كه چگونه يک

زنجيره تامين اعمال كند. كاهت تنگناهاي پيشرفت،باالبردن سرعت زمان پردازش و بهبود پيت بيني براي جلوگيري از عدم 

موجود در يک سازمان استفاده كنيم كه در  تظابق الزم است. براي اين افراد ما مي توانيم از همان روش هاي تعريف استعداد

آن ايده هاي پيت بيني شده اعمال مي شود. عالوه براين همچنين نشان داده مي شود كه چگونه كشف دانت در رويكرد 

پايگاه داده را مي توان براي حل برخي از مشكالت مديريت استعداد در نظر گرفت. عالوه براين،پيت بيني استعدادهاي آينده 

اي يک سازمان جهت تقاضاي محصول در زمينه كسب و كار الزم است. به عبارت ديگر ما مي توانيم روش هاي پيت بيني بر

مناسب را براي پيت بيني استعدادهاي آينده اعمال كنيم. در مورد تحقيقات،روش هاي پيت بيني را مي توان به دو روش 

شمند است كه با فناوري هوش مصنوعي بوده است. بسياري از روش طبقه بندي كرد كه شامل روش آماري و روش رويكرد هو

هاي هوشمند در سيستم نرم افياري براي پيت بيني شامل شبكه هاي عصبي،سيستم ايمني،سيستم ماشيني و بسياري ديگر 

ورد توجه در آن استعدادهاي كليدي در سازمان م وبراي استعداد يابي اقدام مي كند  KDDاز روش هاي ديگر است. روش 

قرار مي گيرد. عملكرد كارمندان و سوابق استعداد آنها در پايگاه داده ذخيره شده است و آنها با استفاده از كشف الگوهاي 

استعداد و مدل پيت بيني براي يک سازمان اقدام مي كنند. استعدادهاي كارمندان به طور كلي با توجه به معيارهاي ارزيابي 

 بي نقت دارد.است كه در فرايند ارزيا

 

با اين حال،كارمندان مختلف داراي معيارهاي متفاوتي براي ارزيابي بوده و مهم ترين .KDDمدیریت استعداد  و رویکرد 

عامل در ارزيابي عملكرد كاركنان شامل عوامل فردي مي باشد. براساس اين عامل نتايم كار و دانت و مهارت با كيفيت منحصر 

يان معيارهاي اصلي بوده كه به ويژه براي مديريت استعدادها مورد نظر مي باشد. عالوه براين در به فرد و فعاليت ها در م

مديريت و ارزيابي عملكرد حرفه اي،معيارهاي شايستگي نيي استفاده مي شود و آن شامل عوامل مهارت،دانت و  نگرش بوده 

خت اصلي نظارت،شناسايي،اداري طبقه بندي كرد. هريک از است. معيارهاي ارزيابي مبتني بر شايستگي را مي توان در چهار ب

در بسياري از سازمانها ،اطالعات مربوط به  .اجيا شامل معيارهاي عملكردي است كه بايد در فرايند ارزيابي در نظر گرفته شود

نان و ديگر موارد جمع مانند پرسنل،آموزش،توسعه كارك(HR)منابع انساني عملكرد كاركنان مي تواند از طريق بخت وابسته به

حاوي دانت غني و  معني دار و پنهاني است كه مي تواند براي برنامه رييي آينده مورد  HRاوري شود. پايگاه هاي داده 

مربوط به عملكرد  HRاستفاده قرار گيرد. در پيشرفت فناوري،ما مي توانيم تمام اطالعات را به ويژه از طريق پايگاه هاي داده 
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افت نماييم. داده هاي انتخاب شده براي پيت بيني استفاده مي شود كه شامل عوامل درگير در پيت بيني است. كاركنان دري

مي تواند مورد استفاده  ( روش استخراج داده ها) KDDبراساس اين ويژگي ها آنها حاوي اطالعتي هستند كه ما نياز داريم. 

 جود استفاده شود. براي كشف دانت پنهان و معني دار براي داده هاي مو

است و در حال حاضر مورد توجه بوده و  KDDيک گام در  DM(.HRM) مدیریت منابع انسانیدر ( DM)داده کاوی 

مقدار زيادي از نگراني ها و توجه را در  DMابيار تجييه و تحليل تازه ظهور يافته شناخته شده است. به تازگي  به عنوان يک 

عه به عنوان يک كل شناخته شده است. اين است كه با توجه به دسترسي گسترده از مقادير اطالعات داشته است و در جام

 زيادي از داده ها بوده و نياز مهم براي تبديل چنين داده هاي با اطالعات مفيد وجود دارد.

 

ف مانند طبقه بندي داده كاوي يک رويكرد يادگيري ماشيني است كه داراي چندين وظاي.عوامل استعداد در فرایند ارزیابی

و پيت بيني مي باشد. مفهوم توصيفي و تجييه و تحليل خوشه اي و روند ارزيابي تجييه و تحليل و تجييه و تحليل آماري از 

د به مديران كمک كند تا بيشتر در شكل گيري و هدف شرايط آن است. رابط برنامه كامپيوتري با يک سري از ابيار مي توان

گيري سازمان اقدام كنند. عالوه براين آنها مي توانند از مديران براي بازاريابي و  تجييه و تحليل داده هاي تصميم گيري مربوط 

از جمله شبكه عصبي درگير تكنيک هاي مختلف آماري  DMبه شرايط عاقالنه تر و آگاهانه تر كمک كند. در طول اين سالها 

در بسياري از زمينه  DMو ساختار درختي تصميمگيري و الگوريتم ژنتيک و تكنيک هاي تجسمي بوده است. عالوه براين 

هاي مانند امور مالي،بازاريابي، توليد و ارتباط با مشتري و غيره استفاده شده است. با اين وجود كاربرد آن در مديريت منابع 

 وجود دارد.  HRMدر  DMبرخي از منافع در حل مشكالت با استفاده از روش انساني نادر است. 

 

  DMبه طور كلي به عنوان يک خوشه و ارتباط و پيت بيني طبقه بندي است.  DMوظايف .طبقه بندی در داده کاوی

ي ماشين،تشخيص انجام وظايف از جمله تكنيک هاي پايگاه داده گرا ،آماري،يادگير درگير با تكنيک هاي مختلف براي

الگو،شبكه هاي عصبي است. اين مجموعه و غير پايگاه هاي داده  يا پايگاه هاي داده هاي غني با اطالعات پنهاني همراه است 

كه مي تواند مورد استفاده براي تصميم گيري هاي هشومند باشد. تصميم گيري هوشمند منجر به توانايي تصميم گيري 

ه تصميم گيري انساني است. به عبارت ديگر تكنيک هاي پيت بيني و طبقه بندي در ميان اين خودكار شده كه كامال شبيه ب

روش ها مي تواند مورد استفاده براي توليد تصميم گيري هوشمند باشد. پيت بيني و طبقه بندي در داده كاوي به دو شكل از 

ل هاي توصيفي در كالس داده هاي مهم بوده يا براي تجييه و تحليل داده است كه مي تواند مورد استفاده براي استخراج مد

پيت بيني روند آينده داده ها باشد. عالوه براين،روند طبقه بندي داراي دو مرحله است. مرحله اول شامل اين فرايند است كه 

بدست آمده در  در آن داده هاي آموزشي توسط الگوريتم طبقه بندي مورد تجييه و تحليل قرار مي گيرد. مدل يا طبقه بندي

قالب قوانين طبقه بندي يا الگوهاي ارائه شده است. در مرحله دوم استفاده از مدل براي طبقه بندي بوده و داده ها از آزمون 

جهت برآورد صحت قوانين طبقه بندي استفاده مي شود. بايد به دقت در نظر گرفت كه قوانين را مي توان براساس داده هاي 

توسط محققان ارائه  د يا براي داده هاي پنهان اعمال نمود. امروزه بسياري از روش هاي طبقه بندي شدهجديد طبقه بندي نمو

شده اند كه شامل تشخيص الگو و شرايط اماري بوده است. برخي از تكنيک ها كه براي طبقه بندي در داده كاوي استفاده مي 

ي بييي است. الگوريتم هاي مبتني بر قوانين،شبكه شود شامل ساختار درختي تصميم گيري ،روش بييي و شبكه ها

عصبي،پشتيباني ماشيني نيي مورد توجه است. مبتني بر اين داليل مي توان گفت كه الگوريتم ژنتيک شامل مجموعه اي 
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مشخص و براساس منطق فازي مي باشد. در اين مطالعه بحث ما در سه روش طبقه بندي تمركي دارد. ساختار درختي تصميم 

يري و شبكه عصبي در حال توسعه مدل هاي پيت بيني در بسياري از زمينه ها به صورت مفيد بوده است. استفاده از ساختار گ

درختي تصميم گيري به صورتي است كه نياز به هيچگونه دامنه دانشي نداشته و يا تنظيم پارامترها را نياز ندارد و براي كشف 

شبكه عصبي است كه تحمل بااليي در اطالعات حجيم داشته و همچنين توانايي  دانت اكتشافي مناسب است. تكنيک دوم

الگويي براي شرايط طبقه بندي آموزش ديده نشده دارد. همچنين مي توان آن را مورد استفاده در رابطه با ويژگي ها قرار داد. 

ازه گيري شباهت در موارد را دارد. همه اين اين روش نيديک ترين شرايط يادگيري مبتني براستفاده از سيستم متريک براي اند

 .سه روش داراي معايب و مياياي خود مي باشد و به نوع داده ها بستگي دارد

 

در مسائل منابع انساني  DMدر مطالعه تحقيقات گذشته بسياري از تحقيقات . مدیریت استعداد با استفاده از داده کاوی

ر مورد فعاليت هاي ديگر مانند برنامه رييي،آموزش،مديريت استعداد و غيره تمركي در انتخاب پرسنل و تعداد بسياركمي بحث د

 نقت HRMمسيرهاي جديدي روشن شده است. HRداشته اند. به تازگي براساس تقاضاي جديد و افيايت مديريت 

يد شده در مقابل داده هاي را دنبال مي كند. اين را مي توان با شناسايي الگوهاي تول DMاستراتژيكي با تبديل شدن به روش 

 موجود در پايگاه داده هاي منابع انساني را نشان داد. 

 

تطبيق مشكالت داده كاوي و نيازهاي مديريت استعداد بسيارمهم ست كه در يک .داده کاوی برای مدیریت استعدادها

مديريت استعداد را با استفاده از  مسير براي تعيين روش هاي داده كاوي مناسب است. در اين مطالعه،ما پيشنهاد چهارچوب

و با تركيبي از تكنيک هاي داده كاوي را داريم كه اين سيستم مبتني بر دانت بوده و توسعه سيستم براي  KDDروش 

 :را دارد. چهارچوب پيت بيني استعدادها شامل سه ماژول اصلي به شرح زير مي باشد HRاستفاده از 

ول با استفاده از روش داده كاوي به منظور توسعه مدل پيت بيني با استفاده از روش اين ماژ.کشف دانش در پایگاه داده

هاي يادگيري ماشين بوده است. الگوي معني دار استعداد و قوانين كشف شده به عنوان پايگاه داده بنيادي بوده است. در اين 

ي پرسنلي،آموزش،ارزيابي عملكرد و پايگاه داده مرتبط با استفاده از عملكرد استعداد مانند داده ها HRمورد پايگاه هاي داده 

است. پايگاه داده انتخابي را از طريق فرايند ارزيابي داده ها داشته اند. اين فرايند يک كار بيرگ در داده كاوي است. پيت 

رايندها مي باشند. عالوه پردازش داده و كاهت داده ها و يكپارچه سازي داده و تبديل داده ها و كاهت داده ها از جمله اين ف

براين،تمام اين فرايند وظايفي مانند انتخاب مجموعه داده،برخورد مقادير از دست رفته،كاهت ابعاد داده ها و پيچيدگي و غني 

سازي داده ها است. داده ها مربوط به دانت مفيد به عنوان مدل پيت بيني از طريق مدلسازي پيت بيني استعدادها تبديل 

قوانين توليد شده توسط الگوي كشف استعداد و الگوهاي استخراج شده براي پيداكردن عناصر داده غير معمول  شده است و

توسط تجييه و تحليل ها بدست امده است. همه اين ها معني دار و نهان بوده كه براي انجام وظايف مديريت استعداد بسيار 

 مهم است.

س مدل استفاده شده است كه براي ذخيره مدل ساخته شده است و مدل اين سيستم براسا.مدل و دانش براساس سیستم

شبيه سازي موجود مي تواند در تصميم گيري ها استفاده شود. در واقع مي توان مدل پيت بيني استعداد را در اين نرم افيار 

ارزيابي فازي مورد آزمايت جاسازي نمود و سپس مدل بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و سپس از طريق تجييه و تحليل مدل و 

قرار گيرد. سيستم مبتني بر دانت به عنوان تفسير بوده و فاز استخراج دانت شناخته شده است. اين شامل مجموعه اي از 
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حقايق و قوانين مربوط به عناصر تصميم گيري است. در چهارچوب پيشنهاد،اطالعات در مورد الگوهاي استعداد و قوانين و 

حليل مربوط به پيت بيني استعداد ذخيره سازي مي شود. استعدادهاي بالقوه در آينده با استفاده از قوانين در نتايم تجييه  وت

  اين بخت قابل شناسايي است. قوانين و الگوها قابل تغيير بوده و توسط كارشناسان حوزه منابع انساني تفسير مي شود.

رم افيار واكنت نشان مي دد. اين جيء نظارتي در تعامل ميان بخت هاي اين ماژول به عنوان يک استنتاج در ن.سیستم مشاوره

مختلف از نرم افيار بوده و اين روشمانند دانت و مولفه هاي مدل است. در واقع اين اجيا به عنوان رابط بين كاربر و سيستم 

اوقات در صورت نياز مي تواند براي  بوده و به خصوص براي نمايت نتايم پيت بيني و توجيه و توضيح اين تصميم بوده و گاهي

  اقدام كند.اطالعات سازمان به روزرساني دانت در 

مدلهاي متنوعي در ادبيات مديريت استعداد توسط صاحبنظران ارائه گرديده است كه با .برای مدیریت استعداد دیگر مدلی

هاي ارائه شده را مطابق شكل زير مي توان نشان توجه به فرهنگ سازماني داراي ابعاد و اجيائي مختلفي مي باشند يكي ازمدل

 :داد

 

 
 رویکرد جدید مدیریت استعداد 

 
مديريت استعداد رويكرد جديدي است كه مي تواند تحولي در مديريت سرمايه انساني ايجاد نموده و نقاط ضعف و اشكاالت 

ابيار مناسب در كنار مديريت منابع انساني سنتي در  وارد بر رويكردهاي سنتي را مرتفع سازد، از اين رو مي تواند به عنوان يک

 سازمانهاي ايراني پيشنهاد شود.

البته بايد براي پياده سازي آن در سازمانها برنامه رييي شود در غير اين صورت سازمانها پس از مدت بسيار كوتاهي اين رويكرد 

 بسيار مهم را فراموش خواهند كرد.
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داشت منابع انساني مستعد، توجه به رويكرد مديريت افيايت رقابت در جذب و نگهبا توجه به بحث خصوصي سازي و 

استعدادها موجب پايداري و بقا سازمانها در عرصه هاي ملي و بين المللي شده، برنامه رييي و تدوين استراتژي در اين مورد 

 بسيار حائي اهميت مي باشد.

 

 
 رویکرد جدید مدیریت استعداد 

 

طور مشخص هدف خود را بر مشاغل كليدي  پروري، به فرآيندهاي مديريت استعداد و جانشين.منصبهای کلیدیخالی نماندن 

سختي ميتوان كاركنان مناسب براي تصدي آنها را  متمركي ميكنند. مشاغلي كه در موفقيت سازمان نقشي مهم دارند و به

ارند و نبايد براي طوالني مدت بالتصدي بمانند چرا كه استخدام نمود. اين مشاغل نقت كليدي براي موفقيت در سازمان د

سازمان بدون داشتن افراد مستعد در اين منصبها قادر به رقابت با ساير سازمانها نيست و در دستيابي به اهدافت با مشكل 

هاي  شت برنامهرو خواهد شد. بر اين اساس بايد با استفاده از روشهاي دقيق، مشاغل كليدي و حساس سازمان تحت پوروبه

 .مديريت استعداد قرار گيرد

در رويكردي خاص، بحث بر سر آن است كه مديريت استعداد بر افراد يا گروه خاصي از رهبران و .استعداد هایجاد خزان

متخصصان حال و آينده تمركي دارد كه داراي اين قابليت هستند كه در سطوح مختلف سازماني ارتقا يابند. در اين رويكرد 

يريت استعداد بر يک يا دو بخت از نيروي كار متمركي شده و آنها را مجيا مينمايد كه در اصطالح به آن خيانۀ استعداد مد

دارند. اگر اين  گويند. اين افراد داراي قابليتها و عملكرد خاصي هستند و براي ارتقا يا پذيرفتن منصبهاي كليدي استعداد زيادي

نيروي انساني يک سازمان را ميتوان به يک منبع يا خيانۀ  هذخير .ديريت استرنايي خواهد بودرويكرد پذيرفته شود نياز به م

 هاي ورودي كه آب را به داخل منبع يا خيانۀ هدايت ميكنند و اندازه اين دريچه آب تشبيه كرد. بديهي است كه تعداد دريچه

آب را در  هخارج ميشود از سوي ديگر، در مجموع مييان ذخيرهاي تخليه و مييان آبي كه از منبع يا خيانۀ  ها از يكسو و راه

هاي ورود و  نيروي انساني مستعد نيي وضع به همين منوال است. شناسايي دريچه همنبع يا خيانۀ تعيين ميكنند. در مورد ذخير

يسازد تا با تغيير هر يک از ريي فراهم م خروج نيروي انساني سازمان و محاسبۀ دقيق آن، اين امكان را براي كارشناس و برنامه

استعداد از نيروهاي ه مديريت استعداد با توجه به اين موضوع و ايجاد خيان .عوامل تغييرپذير، ساير عوامل را با آن متناسب نمايد

 .رساند مستعد و آماده نمودن آنها، سازمان را در هنگام نياز به نيروي مستعد، ياري مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

177 

 

رها براي سنجت وضعيت عملكرد سازمان قبل و بعد از استقرار نظام مديريت استعداد، نرخ يكي از معيا.ترك نکردن سازمان

 ترك يا ترك نكردن سازمان توسط افراد نخبه است. ابتدا با توجه به تعريف، افراد مستعد را متمايي مينمايند و آنها را در دسته

 دهند.  هايي مختلف قرار مي

 

ت شغلي موضوعاتي چون تغييرات شغلي، از دست دادن شغل، دست نيافتن به شغل در مفهوم امني.ثبات و امنیت شغلی

وجود آورنده  مناسب گنجانده شده است. بنابراين، به اعتقاد روانشناسان صنعتي و سازماني امنيت شغلي يكي از عوامل به

بارتند از: فرهنگ مبتني بر عملكرد، ، عمينمايدعواملي كه بيشترين كمک را به ايجاد و حفظ تعالي سازمان  رضايت شغلي است

طور خاص در گروه كاركنان(، سطح بااليي از رضايت كاركنان، كادري از جانشينان  جايي و مبات شغلي )به حداقل جابه

هاي موفقيت در  عامل،و حقوق و دستميد كاركنان و استفاده از شايستگي سازماني  هگذاري امربخت در توسع شايسته، سرمايه

  .انتخاب و ارزيابي عملكرد كاركنانفرآيند 

بر اين اساس باالبردن توانايي سازمان در دستيابي به تعالي مهم، درك نياز به مديريت استعداد و ايجاد يک روش منظم در 

 انجام اين فعاليتهاست. 

 

ري اسهت براي رشد استخدام يا جذب استعداد، سازوكاري است براي جايگييني استعداد، هم چنين ابهيا.راهبردهای جذب

راهبردي. با تركيهب برنامهه ههاي سهطح كهسب وكهار و برنامهه ههاي جهايگيين پهروري و ابيارهاي استخدام، مهديران مهي 

تواننهد جهذب اسهتعدادها را بهه صهورت فعاالنهه حمايهت كننهد، نهه به صورت انفعالي .جذب استعداد، بهه يهافتن 

مهان مناسب براي فرصتهاي مناسب اشاره دارد. به منظور ت مين افراد مناسب براي شغل، نخستين اسهتعدادهاي مناسهب در ز

هايي در چييي كه نياز است، تجييه وتحليل راهبردي نيازمنديهاي سازمان به استعداد است . تشخيص ايهنكهه چهه پروژه

دارنهد يها خيهر؟ تجييه وتحليل شغل براي شروع ت مين سازمان آغاز خواههد شهد و آيها نيهرو ههاي الزم در سهازمان وجهود 

 نيروبراي مشاغل ضروري است.

راهبرد كلي، بايد تبديل به يک كارفرماي جذاب و مورد پسند باشد . اسهتخدام افهراد كليهدي كه نقت مهمي را در فرايند خلق 

ير ذهني مناسب از سازمان باشهد تها بتهوان يهک ارزش براي شركتها ايفا كنند بهسيار سهخت اسهت . ههدف بايهد ايجاد تصو

كارفرمهاي منتخهب شهد . عوامل مهمي كهه كاركنهان از كارفرمايهان خود انتظار دارند عبارتند از : كار جالب و چالت برانگيي، 

 ارتباطات باز و دو سهويه و فرصهت ههايي براي رشد و توسعه. 

گهداري افراد مستعد بايد برمبناي فهم درستي از عواملي باشهد كهه بهرافهراد امهر راهبردهاي ن.داشتراهبردهای حفظ و نگه

داشت و انگييش كاركناني كه عملكرد مناسب دارند، عبارتند از : ايجاد فرصتهاي چهالت عوامل عمده ي كمک به نگه.ميگذارد

ي، خودارزيابي واقعگرايانه و فرايندهاي برانگيهي و حهصول موفقيهت )ماننهد م موريتهاي مختلف(، سبک رهبري مربيگر

گيري بازخوردي.دو عنصري كه مديران اغلب جيء عوامل نگه دارنده نام ميبرند، اعتمهاد و افتخهار كهردن بهه توانايي تصميم

ين ميكند. درنهايهت جابهه جهايي كاركنهان را تعي -و نهه شهركت  -مديران از طرف سازمان است .  بيان ميشود كه بازار كهار 

بنابراين مقابلهه بها كهشت بهازار بهسيار سهخت اسهت و شهما نمهي توانيهد از كاركنان خود در مقابل فرصت ههاي جهذاب و 

جهايي كارفرمايهان سهخت كهوش در ايهن زمينهه محافظهت نماييد. هدف قديمي مديريت منابع انساني حداقل سهازي جابهه

ديد عوض شود؛ يعني، شناسايي افرادي كه سازمان را ترك مهيكننهد و تشخيص زمان ترك كردن نيروها بود،كه بايد با هدف ج
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و ت مير بر اين فرايند . اين كار بايد بهر مبنهاي تجييهه وتحليهل ريهسک و تعيين مييان ضرر سازمان از ترك افراد كليدي يا 

بايهد محيطهي را پهرورش دهنهد و حفهظ كننهد كهه خالي ماندن پستهاي كليدي باشد براي حفظ كاركنان.كارفرمايهان 

يادگيري را تشويق كند، چالشهايي را فراهم كند و اجازه دهد تها فرصهتههاي رشهد كاركنهان را درگير كند و آنهها را بهه 

را بهراي  مانهدن در سهازمان ترغيهب كنهد . همچنهين، كارفرمايهان بايهد برنامهه ههاي يهادگيري ومهديريت اسهتعداد

 .روشهدن بها تنهوع و گونهاگوني نيازهها فهراهم كننهدروبهه

 

 :نتیجه گیری

به عنوان يک نتيجه مي مد نظر قرار داد و اين مقاله اهميت مسائل مديريت استعداد و رويكرد داده كاوي را در منابع انساني 

طبقه بندي داده كاوي براي پيت بيني استعداد جهت را با استفاده از روش  HRتوان گفت كه ما يک چهارچوب براي برنامه 

شناسايي استعداد بالقوه در سازمان داريم. مطالعه تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از محققان برنامه هاي كاربردي را با 

ايد برنامه هاي استفاده از منابع انساني و استخراج داده ها را از روش هاي مختلف مورد بحث قرار داده اند. با اين حال ب

و تكنيک هاي داده كاوي در حوزه هاي متفاوت كاربردي در شركت عملي شود. برخي از آزمايشات در شناسايي  HRكاربردي 

طبقه بندي داده كاوي مناسب بوده و مدل هاي پيت بيني از طريق روش انتخاب توليد مي شود. مدل توليد شده در سيستم 

گيري در فرايند تصميم گيري از طريق فاز توسعه سيستم تعبيه شده است. در نهايت ،توانايي  به عنوان ابيار پشتيباني تصميم

 مي باشد. HRبه طور مداوم در حال تغيير بوده وبه دنبال بدست اوردن درك جديدي از قدرت نرم افياري 
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