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 چكيده:

سرمايه اي که نقطه ثقل بسياري از تصميم گيري ها، فرآيندها  کنند. مي ياد انساني ي سرمايه نام به مفهومي از ، ها سازمانامروزه 

و عملكرد مجموعه ي سازماني است. يكي از راههاي افزايش حداکثري عملكرد و بهره وري نيروي انساني سازمانها، شناسايي و 

 استعداد ين راستا مديريتنيروهاست. در ااين جذب نيروهاي مستعد در حوزه هاي کاري مورد نياز و همچنين توسعه و نگهداشت 

 آن هدف که ميشود سازمان، تعريف يك آينده و کنوني استعدادهاي با مواجهه براي مدت طوالني و منظم رويكرد راهبردي عنوان به

پس از بررسي چرايي اهميت مروري ست. در اين مقاله مفيد و کارگشا کارگيري به براي مناسب زمان در مستعد افراد داشتن

در اين حوزه خواهيم پرداخت و  و مطالعات موردي در شرکت نفت و گاز پارس استعدادها به يكي از متدولوژي هاي تجربيمديريت 

داشت استعدادها معرفي خواهيم کرد تا بتوان مجموعه اي از خانه اي مديريتي را جهت شناسايي و توسعه و نگه 9در انتها ماتريس 

دها در سازمانها و متدهاي شناسايي پستهاي کليدي و مشاغل کليدي در سازمانها با کمك تعاريف، چرايي پيگيري مديريت استعدا

 اين موضوع مهم در حوزه مديريت منابع انساني را بازخواني و گردآوري کرده باشيم.

 ، مشاغل کليديمنابع انسانياستعداد، مديريت استعداد،  کلمات کليدي:
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 مقدمه: -1

 بنگاه ماندگاري راز عنوان به منابع انساني ي توسعه. کنند مي ياد انساني ي سرمايه نام به مفهومي از ، سوم ي هزاره هاي سازمان

 انساني نيروي از مندي بهره بلكه نيست؛ فناوري موضوع تنها ، ديگر کار و کسب ي عرصه در چالش ترين مهم و شود مي تلقي ها

منابع  ي توسعه مديريت وکار، کسب امروز دنياي هاست. در چالش با رويارويي اصلي راز انساني مستعد، ي سرمايه و هوشمند

 بهره با ها هزينه کاهش و سود بيشتر براي ، ها سازمان رقابتي، محيط با راستا هم بلكه ؛ نيست کردن هزينه مرکز تنها ديگر انساني

  .دارند خود ي سرمايه براي افزوده ارزش ايجاد در سعي ها، تنوع آموزش و کارکنان تنوع ، 1استعدادها مديريت رويكرد از مندي

در  استعدادها مديريت و است سازماني هاي استعداد توسعه و حفظ ،نيانسا منابع ي توسعه ي مديران دغدغه ترين مهم امروزه،

 سازمان يك ي سرمايه ترين مهم عنوان به بايد اني راسن. بنابراين نيروي ااند داشته انگيز حيرت تأثيري ها سازمان کردن خوشنام

 (99)نوع پسند اصيل و همكاران،  .دارد اهدافش به سازمان يابي در دست مهمي و کليدي نقش که دانست

 فرآيندهاي منابع انساني مجموعه اي از استعداد، مديريت امريكا 2مطابق تعريف گروه مطالعات منابع انساني دانشگاه جان هاپكينز

 کارکنان مشغول به کار ،، ايجاد انگيزه، و نگهداشت خالقيتجذب، توسعه يكپارچه در سازمان است که برايطراحي شده به صورت 

تعريف  استراتژيك و عملياتي مطابق با  اهداف پايدار،و سازمان  عملكرد باال ايجاد يك مديريت استعداد استفاده ميشود. هدف از

 .شده است

شناسائي ، استخدام ، پرورش ، ارتقاء و نگهداري افراد مستعد با هدف بهينه کردن توان مديريت استعداد بعنوان سيستمي جهت 

سازمان به منظور تحقق نتايج کسب و کار تعريف شده است. به ويژه مديريت استعداد يك فرآيند کسب و کار است که به صورت 

جهت پاسخگوئي به چالش هاي کسب و کار جاري و  نظام مند شكاف بين استعدادهاي فعلي سازمان و استعدادهاي مورد نياز را

 .پديدار شد و کماکان مسير تحول را مي پيمايد 1991مديريت استعداد فرايندي است که در دهه . آتي سازمان پوشش مي دهد

  (.1911)تاج الدين ، 

همزمان با درك نياز به «. يك سالح پنهان در جنگ جهاني براي بدست آوردن استعدادهاست» در حقيقت مديريت استعداد 

استخدام، توسعه و نگهداشت استعدادها، سازمانها دريافته اند که استعدادها منابع بحراني هستند که براي دستيابي به بهترين نتيجه 

ها نيازمند مديريت مي باشند. مديريت استعداد يك وظيفه نيست که تنها با جذب افراد مستعد ميسر شود، بلكه جذب افراد 
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د، آغاز تالش سازمان در فرآيند مديريت استعدادهاست. حقوق و مزاياي باال نيز نميتواند به تنهايي کاري از پيش ببرد. افراد مستع

مستعد دوست دارند بخشي از سازماني باشند که آن را قبول دارند، سازماني که در همه حال آنان را به هيجان آورد و محيط کاري 

د، در اين حالت است که انتظار ميرود کارکنان تمامي تالش خود را معطوف درگير شدن در فعاليت هاي انعطاف پذيري را ايجاد کن

 (1992عباس پور ، و سازماني نمايند. )خالوندي 

مجموعه اي از فعاليتهايي هماهنگ براي کسب اطمينان از جذب سازماني ، حفظ انگيزش و توسعه افراد با استعداد در سازمان که 

 ( 2119، 1)درايس  ت.استعداد يك منبع بزرگ سازماني اسو با در نظر گرفتن اين مطلب که  هستندنياز  و آينده مورددر حال 

هرچند بهره مندي از سرمايه هاي انساني مستعد يك شرط ضروري براي موفقيت سازمانها محسوب ميشود اما کافي نيست. آنها 

هايي نياز دارند تا بتوانند از اين استعدادها به طور موثري بهره گيري کنند. بنابراين همچنين به راهبردهاي مناسب و ابتكار عمل 

ضروري است که هر سازماني، وضعيت موجود فرآيند مديريت استعداد در سازمان خود را به خوبي مورد شناسايي قرار داده و با 

ضعف بكوشد و با بهينه سازي سيستم مديريت استعداد  در تقويت نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ،شناخت قوت ها و ضعف هاي آن

 (1992بتواند از حداکثر توان و ظرفيت استعدادهاي خود بهره مند گردد. )خالوندي ، عباس پور ، 

به چشم   –اکثرا با ادبيات خاص متخصصين منابع انساني – هزار مقاله تا اين زمان در زمينه مديريت استعدادها7اگرچه بالغ بر 

ميخورد اما موضوع آنگونه که بايد در ادبيات آکادميك جدي گرفته نشده است. به نظر ميرسد اختالف زيادي بين متخصصين و 

عالقمندان دانشگاهي در تعريف مديريت استعدادها وجود دارد که به احتمال زياد عدم وجود يك تعريف واضح از مواردي مانند 

تبطي مانند استراتژي منابع انساني، مديريت شايستگي ها و مديريت دانش و کارهاي مبتني اثبات ارزش افزوده بيش از مفاهيم مر

. اگرچه حوزه مديريت استعدادهاي جهاني موضوعي به شدت محبوب است اما تعداد بسيار کمي بر تجربه باعث اين امر شده است

. مطالعاتي که منتشر شده معموال مطالعات پيدا کرد  ان در ادبيات دانشگاهيمقاالت تجربي درباره مديريت استعدادها را ميتو

موردي يا مطالعات مصاحبه اي است که مديران منابع انساني با نمونه هاي مشخص در سازمان خود و منطق مد نظر خود تقاضا 

 ( 2119درايس، ) کرده اند.
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 پيشنه تاريخي :-2

که  کرده بوددر دهه گذشته منتشر شد اينگونه نتيجه گيري زمينه مديريت استعدادها که  يكي از اولين بررسي هاي آکادميك در

اگر ميزان پيشينه منتشر شده در انتشارات مشهور به نوعي شاخص راهنماي ما باشد، عاملين حوزه منابع انساني در حال حاضر در "

با اين حال با اينكه توسعه چشمگيري در فهم ما از اين موضوع  ."ابتداي مسير کسب و کار )بيزينس( مديريت استعدادها قرار دارند

 (2112و همكاران،  1حاصل شده اما بازهم سواالت زيادي باقي مانده است. )کالين

هنوز به يك زمينه کامل نرسيده است. با اين حال عالئمي  –حداقل به عنوان يك حوزه از تحقيقات آکادميك  –مديريت استعدادها 

وجود دارد که  نشان مي دهد اين زمينه دائما در حال رشد است. در يك تحقيقات کتاب سنجي )تجريه و تحليل آماري( که اخيرا 

وش اين موضوع يعني در فعاليت هاي پژوهشي حول و ح 2119تا  2111بين سالهاي انجام گرفته اينگونه نتيجه گيري شده که 

مشاهده ميشود. مخصوصا زماني که موضوعات ارائه شده در کنفرانس ها و سمپوزيوم ها )به عنوان صعود ناگهاني مديريت استعدادها 

انتظار ميرود( را مي بينيم متوجه مي شويم نويسندگان بيشتر و بيشتري و دپارتمانهاي  2119نشانه اي که از نشريات بعد از سال 

چالش اصلي که ما با آن مواجه شده ايم اين است که  ي از سراسر دنيا کارهاي مرتبط با مديريت استعدادها انجام ميدهند.پژوهش

 (2119، 2)گاالردو گاالردومي نامند.  "جاده کمتر سفر شده"پژوهشگران، مديريت استعدادها را 

ر، مقاالت و پژوهش هاي علمي در اين زمينه، تعريف شفاف و در بررسي پيشنيه مديريت استعدادها مشاهده ميشود که با وجود آثا

واحدي از مديريت استعداد، دامنه و ابعاد و اهداف کلي آن يافت نميشود و اين حاکي از همان شكاف و فاصله اي است که ميان 

ها را نشان ميدهد که هريك خالصه اي از سير تعاريف گوناگون مديريت استعداد 1کارورزان و دنياي آکادميك ديده ميشود. جدول 

 ( که نشان دهنده سير تحقيقاتي در حوزه مديريت استعدادهاست.1992ديدگاه خاصي را منعكس ميكند )خالوندي، عباس پور ، 
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: خالصه اي از تعاريف مديريت استعداد در سالهاي اخير 1جدول شماره   

 پژوهشگران تعريف محور تعريف

پست هاي کليدي 

 سازمان

 مي کليدي هاي پست نظامند شناسايي به که است راهبردي مديريت يك استعداد، مديريت

 ذخيره توسعه. شوند مي محسوب سازمان رقابتي مزيت و پايداري رمز ها پست اين که پردازد

 نوع اين اصلي هاي مسوليت جمله از کليدي هاي پست اين کردن پر براي سازمان استعداد

 .رود مي شمار به مديريت

Collings, & 

Mellahi,2009 

 توسعه افراد مستعد

 براي گذاري سرمايه نوعي و مشاغل در افراد ين بهتر براي و منفي مثبت اقدامي استعداد مديريت

 از بردن بهره براي آنها به کمك و افراد بالقوه استعدادهاي شكوفاسازي آنهاست. همچنين رشد

 .باشد مي ضعف نقاط بهبود و خود قوت نقاط
Hirsh,2008 

کشف و توسعه افراد 

 مستعد

 و ها مهارت با افراد توسعه و استخدام فرايند بهبود براي ابزاري عنوان به استعداد مديريت از-

  کنند مي استفاده سازمان فعلي نيازهاي با مواجه براي نياز مورد هاي توانايي

 اداره و شناسايي آينده و حال براي را افرادي سازمان، آن در که دهد مي پيشنهاد را فرايندي-

 دهد مي توسعه سپس و کرده

Bhatnagar,2007 

CIPD ،2006b 

مديريت افراد 

مستعد از طريق 

کارکردهاي منابع 

 انساني

 است کردن گير در و کارگيري به ، توسعه شناسايي، ، جذب مؤلفه 2 داراي استعداد مديريت -

 کند مي کمك مستعد کارکنان اداره به که

 طور به و توسعه آموزش، استخدام، براي کارفرما که شود مي گفته هايي فعاليت مجموعه به -

 استفاده دارند دست در را سازمان اهميت با و اجرايي مشاغل که کارکناني از دسته آن اداره يکل

 کند مي

 استعداد، شناسايي هاي فعاليت سازي يكپارچه و سازي هماهنگ بر مبتني استعداد مديريت −

 جانشين ريزي برنامه استعداد، کردن اداره استعداد، نگهداري استعداد، توسعه استعداد، جذب

 استعداد ارزيابي و استعداد مديريت رويكرد با متناسب فرهنگ به سازماني فرهنگ تغيير پروري،

 است سازمان در

Uren ، ,2007 

Cappelli ، ,2004 

Rothwell، ,2002 

برنامه ريزي 

 جانشين پروري

 در موجود انساني سرمايه بين شكاف نظام مند، طور به که است فرايندي استعداد مديريت 

 دارد آن نياز به آينده هاي چالش به پاسخگويي براي سازمان که رهبري استعدادهاي و سازمان

 برد مي بين از را

Wellins, Smith & 

Rogers,2006 

مديريت راهبردي 

 استعداد

 اطمينان تا پردازد مي سازمان در استعداد موجود جريان راهبردي مديريت به استعداد مديريت 

 مشاغل در و مناسب زمان در مناسب افراد سازمان، راهبردي اهداف با متناسب که شود حاصل

 هستند فعاليت و کار به مشغول سازمان در مناسب

Duttagupta,2005 

Williams,2000 

 

مالحظه ميشود، گاهي مديريت استعداد به عنوان يك کارکرد مديريتي، و يا به عنوان يكي از وظايف  1همانگونه که در جدول 

و گاهي هم به عنوان تالش مشترك  سازماناي از موارد به عنوان وظيفه رهبري  (، و در پاره1يامزيلوبخش مديريت منابع انساني )

 هر يك از رويكرد خاصي تاثير مي پذيرند. مطرح شده است که مديريت سازمان و مديريت منابع انساني

 به بررسي ادبيات اين پديده محوري  "يك بررسي و پژوهش در دستور کار :استعدادمديريت  روانشناسي"در مقاله  نيكي درايس

مي پردازد. نويسنده معتقد است ديدگاههاي جالب بسياري در زمينه مديريت استعدادها را ميتوان در خارج از دامنه مديريت 
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ر منابع انساني به ويژه ادبيات روانشناسي جستجو کرد. اين مقاله در مورد تعدادي از ديدگاههاي نظري و نيز تنش و مفروضات د

همچنين  .ادبيات )و در عمل منابع انساني( که ميتواند به عنوان پايه اي براي ساخت فرضيه استفاده شود صحبت شده است

پيشنهادات بسيار خاص براي سواالت و پژوهش و تحقيق با هدف پيشبرد مديريت استعدادها از مرحله رشد به مرحله تكامل 

 مطالعات ارائه شده است.

 از استفاده با زمينه، يك عنوان به استعدادها مديريت درك سمت به حرکت "با عنوان  شانمقاله  درهمكاران و  گاالردو گاالردو 

با آناليز ريشه لغت استعداد شروع ميكنند. که به عنوان مجموعه اي از پس را  "محتوايي و( آماري) سنجي کتاب تحليل و تجزيه

استعدادها در امروز مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مقاله نتيجه گيري ميكند که تنوع زمينه هاي تاريخي در ادبيات مديريت 

زيادي در استفاده از اصطالح استعداد وجود دارد. در ادبيات دانشگاهي و در ادبيات مديريت استعدادها معموال گروههاي از 

به طور مداوم بدون در نظر گرفتن معاني  "داداستع"نويسندگان و گروههاي مختلف اعمال نظارت ميكنند تا يك معني از 

 جايگزين مورد استفاده قرار گيرد.

 مديريت براي آن پيامدهاي و نظري مالحظات اکتسابي؟ يا ذاتي - استعداد "تحت عنوان  ايدر مقاله  شو همكاران 1يرزيم 

پتانسيل کارکنان، کارائي متخصصين با هدف شايستگي،  ، به مرور ادبيات کودکان با استعداد، نقاط قوت شخصي، فرا"استعداد

بر اساس يافته هاي  ارائه پاسخ به اين سوال که آيا استعدادها ميتوانند گسترش پيدا کنند و اگر ميتوانند تا چه حد مي پردازد.

براي پژوهش ها از طيف گسترده اي از حوزه ها )مانند آموزش و پرورش، ورزش و کسب و کار( نويسندگان دالئل روشني 

 متخصصين منابع انساني در مواجه با چالش توسعه استعداد در کارکنان، به سطوح مختلف کارايي پي بردند.

 يك مرور انتقادي  "مديريت استعداد و زمينه ارتباط، به سوي يك رويكرد کثرت گرا"در مقاله خود تحت عنوان  2تونيسن

ند. نقطه مرکزي اين مقاله که قابل توجه است اين است که مديريت متفاوت از ادبيات مديريت استعدادهاي موجود ارائه ميك

استعدادها وراي خدمت، ايجاد ارزش اقتصادي براي سازمان است. بدين منظور هدف نويسندگان از توسعه پارادايم مديريت 

فرد فرد پرسنل و  خروجي هاي غيراقتصادي و همچنين ديدگاه سهامداران خارج از مديريت مجموعه مانند استعدادها شامل

 جامعه بزرگ است.

                                                           
1 -Meyer 
2 Thunnissen 
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 مشكل برخي از فرضيات در پاسخ به نقش عدالت سازماني ادراك شده در شكل "در مقاله خود تحت عنوان 1استفان اسوايلز

ليست بزرگي از پيشنهادات پژوهشي با هدف ترغيب مطالعات  "دادن به نتايج مديريت استعدادها: دستور کار يك پژوهش

اين مقاله طراحي مخصوصي براي پارادايم تمايز نيروي  هخروجي هاي مديريت استعداد پيشنهاد ميدهد. نويسند تجربي بيشتر بر

. ستپژوهش براي مديريت استعدادها انجام داده ار گسترش دستور کار کار )بعنوان مثال رويكرد منحصر بفرد( به منظو

بحث قرار گرفته و با وقفه اي که در ادبيات مديريت استعدادها ديدگاههاي نظري از ادبيات در ادراك عدالت سازماني مورد 

در اين مقاله انجام اين کار جايگزين کردن يك چارچوب مطمئن براي مطالعه واکنش کارمندان  مرتبط شده است. وجود دارد

 مختلف مرتبط با پروژه هاي مديريت استعدادهاست.

  شرکت  مطالعه موردي ؛ استعداد مديريت فرايند سازي بهينه مدل طراحي "خالوندي و عباس پور ، در مقاله خود تحت عنوان 

 در تا اين هستند  دنبال به وضعيت تحليل اين و پارس گاز و نفت شرکت موجود وضع شناخت بر تأکيد با "پارس  گاز و نفت

دهند. که در نهايت با ارائه يك مدل  ارائه شرکت اين در استعداد فرايند مديريت براي مناسبي اجرايي راهكارهاي بتوانند نهايت

 جهت در مناسب کارهاي و ساز با ميتواند آورده و دست به را مناسب افراد پس از اجرا سازمان که ميدهند پيشنهادي اطمينان

 تالش نمايد. آنها نگهداري و حفظ و توسعه

  اينگونه نتيجه  "کليدي در حوزه سازمانيمديريت استعداد، مفهومي "، در مقاله خود تحت عنوان 1991صيادي و همكاران

 کرده، انتخاب را ويژه افراد از الزاماً تعدادي که شود ايجاد تصور گيري کرده اند که براي بحث جذب و مديريت استعداد نبايد اين

 و ارتقا پرورش، ،استخدام شناسايي، براي سيستمي عنوان استعداد به مديريت کلي طور دهيم، به ارائه اي ويژه خدمات آنها و به

 تعريف به توجه است. با شده تعريف کار، و کسب نتايج تحقق منظور به سازمان کردن توان بهينه هدف با مستعد، افراد نگهداري

 توسعه منابع فرايندهاي مهمترين و سازي يكپارچه براي مدلي عنوان به کارکنان حيات چرخه گرفتن نظر و در استعداد مديريت

 است. تسري و استقرار چرخه قابل فرايندهاي تمامي در استعداد مديريت به مرتبط مباحث که دريافت توان مي انساني،

 است؟ گرفته قرار ويژه توجه مورد امروزه استعداد، مديريت مبحث چرا-9

 استعدادهايش روي بر سازماني که هنگامي است داده نشان مطالعات: سازمان برتر عملكرد و استعدادها بين مستقيم ارتباط: 1-9

 کار و کسب عملكرد روي بر توانند مي استعدادها نتيجه، در .داشت خواهد چشمگيري درآمد افزايش کند، مي گذاري سرمايه

 .باشند داشته تأثير

                                                           
1- Stephen swailes 
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 ارزش سرعت به استعدادها و دارد بستگي آنها استعدادهاي کيفيت به ها سازمان مالي رزشاا: استعداده آفريني ارزش: 2-9

 .دهند مي افزايش را سازمان

. است ساخته دشوار بسيار را رقابتي مزيت مدت طوالني حفظ شديد، رقابت: پوياتر و تر پيچيده محيط در کار و کسب: 9-9

 بايد کساني چه. مستمرند نوآوري خواهان و دارند تري کوتاه حيات چرخه کار و کسب جديد هاي مدل و جديد محصوالت

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

 باشند؟ داشته عهده به کار و کسب پوياي

 و ها استراتژي روي بر بيشتر تأکيد ها سازمان طرفي از است؛ تغيير حال در کارکنان انتظارات :کارکنان انتظارات تغيير: 4-9

 :امروزي کارکنان .دارند استعداد مديريت هاي شيوه

 برانگيزند چالش و دار معني کار انجام به عالقمند اي فزاينده طور به. 

 وفادارند سازمانشان از بيش خود، حرفه به نسبت. 

 دارند تطبيق کمتر سنتي قدرت منبع و ساختار به نسبت. 

 هستند زندگي و کار بين تعادل ايجاد به عالقمند بيشتر. 

  هستند خود شغلي توسعه مسير تعيين خواهان. 

 فرهنگ اين، بر است. عالوه کرده بسيار دشوار را امروزي کارکنان مغزهاي و ها قلب تسخير شمار، بي هاي چالش اين به پاسخگويي

 سازمان به کارکنان استعداد، مديريت فرآيند وسيله است. به کننده بسيار تعيين کليدي استعدادهاي نگهداشت و جذب در سازماني

 (91)سعيدي صياد، شوند.  مي عالقمند

 

 :متدولوژي و رويكرد پياده سازي مديريت استعداد با استفاده از مطالعه موردي در شرکت نفت و گاز پارس -4

 که ميگردد مالحظه رابطه، اين در شده انجام پژوهشي مختلف کارهاي همچنين، و استعداد مديريت از گوناگون تفاسير مرور پايه بر

 سازمان، تعريف يك آينده و کنوني استعدادهاي با مواجهه براي مدت طوالني و منظم رويكرد راهبردي عنوان به استعداد مديريت

 و هماهنگسازي بر مبتني و بوده مناسب در مشاغل کارگيري به براي مناسب زمان در مستعد افراد داشتن آن هدف که ميشود

مي  عدادت)بعد( کشف استعداد، توسعه استعداد، ارزيابي و تطبيق و حفظ و نگهداشت اسفرايند   4 از کاملي مجموعه سازي يكپارچه

 باشد.
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 استعداد کشف بعد اول: بررسي مرحله:  1-4

 از: عبارتند مقوله ها ميگردد. اين تقسيم بندي مقوله 6 در کشف استعداد بعد

 گزيني داخلي منبع مجاري 

  خارجي گزيني منبع مجاري 

  مستعد نيروي جذب نيازمند مشاغل 

  استعداد گيري هاي اندازه شاخص 

  بالقوه استعدادهاي ارزيابي و شناسايي شاخصهاي 

  کانديدها برابري شرايط در بالقوه استعدادهاي و ارزيابي شناسايي ابزار 

 استعداد توسعه وضعيت دوم: بررسي مرحله: 2-4

 از:  که عبارتند ميگردد ، تقسيم بندي مقوله 12در استعدادبررسي وضعيت توسعه  بعد

 يافته توسعه نيروهاي از شرکت بهره مندي 

 نيروي مستعد جذب مقابل در توسعه 

 استعداد توسعه برنامه هاي نيازسنجي مبناي 

 استعداد  توسعه و عملكرد ارزيابي 

  شغلي مسير توسعه برنامه ريزي مسير 

 استعداد توسعه کنوني برنامه هاي 

 برنامه ها از نظر توسعه زماني انواع 

 توسعه برنامه هاي طراحي در شغلي و فردي نيازهاي 

 توسعه هاي در برنامه توجه مورد مهارتهاي  

 رهبري توسعه برنامه هاي در شرکت کننده 

 استعداد برنامه هاي توسعه ارزيابي روشهاي  

 استعداد توسعه برنامه هاي خصوص در خبرگان پيشنهادات 

 استعداد تطبيق و ارزيابي وضعيت سوم: بررسي مرحله: 9-4

 از: عبارتند ميگردد که تقسيم بندي مقوله 7در  بررسي وضعيت توسعه استعداد بعد 
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 ارزيابي چگونگي 

  تصدي مورد شغل با استعداد تطابق 

 فني مشاغل ارزيابي 

  سرپرستي مشاغل ارزيابي 

  مديريتي مشاغلي ارزيابي 

  استعدادها ارزيابي در ذينفعان و مشتريانارزيابي  تأثير  

  استعدادها بر گذاري سرمايه برگشت ارزيابي 

 استعداد نگهداشت و حفظ وضعيت چهارم: بررسي مرحله: 4-4

 از: عبارتند مقوله ها است: اين قابل ارزيابي مقوله 1 با استعداد نگهداشت بعد 

 مستعد افراد مزاياي و خدمات جبران جاري سيستم 

 غيرپولي پاداشهاي و مزايا 

  مستعد افراد غيرکاري و کاري زندگي به توجه 

  غيرداوطلبانه و دواطلبانه ترك خدمت نرخ 

  خدمت ترك داليل بيشترين 

  به شرکت پيوستن داليل ترين مهم 

  خدمت ترك صورت در مستعد افراد براي جايگزيني  

  مستعد افراد بازنشستگي  
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 كشف استعداد

اريمنبع گزيني، انتخاب، جذب و به کارگم  

 توسعه استعداد

ه مديريت عملكرد، توسعه شغلي، توسع

 رهبري، برنامه ريزي جانشين پروري

تطبيق ارزيابي و 

 استعداد

ارجابجايي دروني و برنامه ريزي نيروي ک   
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مديريت منابع 

 انساني

توسعه 

 سازماني

 سازمان:

 : چارچوب مفهومي مديريت استعداد 1شكل شماره 
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 مديريت استعداد به عنوان سيستمي جهت شناسايي، استخدام،که در باال ذکر شد ميتوان گفت  تعاريف و متدولوژيبا توجه به 

پرورش، ارتقاء و نگهداري افراد مستعد با هدف بهينه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتايج کسب و کار تعريف مي شود. مي 

توان گفت مديريت استعداد يك فرآيند کسب و کار نظام مند است که شكاف و فاصله بين استعدادهاي فعلي سازمان)وضع موجود( 

وضع مطلوب( جهت پاسخگويي به چالش هاي کسب و کار جاري و آتي سازمان را پوشش مي و استعدادهاي مورد نياز سازمان )

 :دهد، که در اين رابطه اجزاي تشكيل دهنده ي اين فرآيند که شامل

 بيان روشن و دقيق نياز سازمان به استعدادها به منظور اجراي استراتژي کسب و کار .1

 در سازمانشناسايي ظرفيت ها و پتانسيل استعدادهاي موجود  .2

 ارزيابي ميزان آمادگي استعدادها براي موقعيت ها و شرايط شغلي باالتر .9

 )اروند حميد( سرعت بخشيدن به رشد و توسعه استعدادها؛ مي باشد. .4

 مولفه هاي استراتژي مديريت استعداد:: 2-4

مديريت عملكرد، پاداش و قدرداني، پرورش براي ايجاد عملكرد باال در يك سازمان، الزم است که در حوزه هايي از قبيل ارتباطات، 

کارکنان و جو و فرهنگ باز اصالحاتي اعمال گردد. اين عوامل همگي متمرکز بر با ارزش ترين سرمايه سازمان يعني کارکنان بوده و 

 زيربناي مديريت استعداد را تشكيل ميدهند. در ادامه به توضيح هر يك از انها پرداخته خواهد شد:

فرايندي است که طي آن مديران در صددند با باال بردن کيفيت عملكرد تيم ها و افراد، دسترسي به ريت عملكرد: مدي: 1-2-4

 Elsevierدر نهمين نشريه مديريت منابع انساني پايگاه  1اهداف و مقاصد فعلي و آتي سازمان را ميسر سازند. ماندي و نئو

نيني ميدانند که مشخص کننده عملكرد کارکنان يك سازمان است و به مديريت عملكرد را متشكل از تمامي روش ها و قوا

نيز معتقدند که مديريت استعداد از طريق ايجاد همراستايي  2ثبت مقدار کيفيت کار کارکنان مي پردازد. سانترل و بنتون

در مديريت منابع انساني،  فعاليت افراد با نيازهاي کسب و کار، انجام فعاليت به بهترين نحو، کمك گرفتن از مديران صفي

 ايجاد سياست روشن و پايدار و ايجاد محيطي مناسب براي تسهيم اطالعات موجب بهبود عملكرد سازمان را فراهم مي اورد. 

به عنوان نظريه پرداز پيشگام توسعه منابع انساني، پرورش کارکنان را انتقال تجارب يادگيري  3نادلرپرورش کارکنان: : 2-2-4

 سازمان يافته توسط کارفرمايان، در يك دوره زماني خاص با هدف بهبود عملكرد و رشد فردي تعريف مي نمايد. به عبارت کلي

ايي کارکنان است. طبق پژوهشهاي انجام شده، با حفظ افراد با تر، پرورش کارکنان تالشي براي بروز رساني دانش، مهارت و توان

                                                           
1 - Mondy, R & Noe, 
2 - Cantrell & Benton 
3 - Nadler 
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استعداد در سازمان، هزينه ها به شدت کاهش مي يابد. يكي از راه هاي حفظ کارکنان ايجاد فرصت هايي است تا آنان بتوانند 

 مهارتهاي جديد را بياموزند و توانايي خود را توسعه دهند.

ا از طريق استراتژي، خط مشي و فرايندها ارزش کارکنان خود را تعيين مي نمايند و بر سازمان هپاداش و قدرداني: : 9-2-4

طبق اين مصوبات افرادي را که براي دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده اند، شناسايي و تشويق ميكنند. تنظيم مطلوب 

 د.سيستم پاداش ميتواند جذب و نگهداري کارکنان با استعداد را تسهيل نماي

يكي از نقش ها و وظايف مديران، ايجاد ارتباط منطقي و روشن بين اجزا واحدها و افراد مختلف سازمان است.  ارتباطات:: 4-2-4

ارتباطات سازماني يك فرايند دوسويه در انتقال پيام ميان مديران و کارمندان مي باشد. منظور از ارتباطات، تعامل انساني از 

ز زبان بدن در هنگام ايجاد روابط است. ارتباطات رفتارهاي انساني هستند تسهيم مفاهيم را تسهيل طريق گفتگو و استفاده ا

ميكنند و باعث مبادله اطالعات و ايده ها در سازمان مي شوند. مديران ميدانند که کارکنان توانمند، بايد کارکنان آگاهي 

نند براي سازمان خود ارزش آفرين باشند. بنابراين وجود ارتباط باشند. اگر کارکنان مسائل کسب و کار را درك نكنند نميتوا

سالم در سازمان به کارکنان اجازه ميدهد تا در مورد شيوه هاي درست انجام کار آگاهي يابند و حوزه هايي که نياز به بهبود 

لويت هاي سازماني را شناخته و از دارند را تشخيص داده و اصالح نمايند. همچنين اين امكان را فراهم مي سازد تا کارکنان او

توقعات سازمان و سرپرستشان درك بهتري بدست آورند. تمامي خصايص فوق باعث ميگردد تا افراد به کارکنان دانشي تبديل 

 شده و در جهت استفاده حداکثر از توان خود براي دستيابي به اهداف سازمان گام بردارند.

ازماني، داللت بر مجموعه اي ار ويژگي هاي دروني نسبتا پايدار يك سازمان دارد که آن مفهموم جو سجو و فرهنگ باز: : 2-2-4

را از سازمان هاي ديگر متمايز ساخته است و بر رفتار کارکنان و اثربخشي سازمان تاثير قابل توجهي دارد. منبع توصيف و 

مان است، جو سازماني نمايي از ويژگي هاي تبيين جو، ادراك و احساس مشترك افراد از ويژگي هاي عيني و محسوس ساز

ظاهري فرهنگ است که از ادراکات و نگرش هاي کارکنان ناشي ميشود. در واقع جو نماي قابل ديد و فرهنگ بخش غيرقابل 

 رويت سازمان مي باشد. 

نمايد و جذب و مولفه فوق شرايط را براي اجراي اصول استراتژي مديريت استعداد در سازمان هموار مي  2جمع بندي 

نگهداري افراد با استعداد را در سازمان امكان پذير مي نمايد. بنابراين پرداختن به مبحث استراتژي مديريت استعداد به عنوان 

به نظر مي آيد. )عسگري  تسري بخش در دستيابي سازمان به شرايطي مطلوب و رقابتي، امري مفيد و ضروري عاملي

 (1991، باجگراني
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 : استراتژي مديريت استعداد2شكل شماره 

 

 ماتريس نه خانه اي براي مديريت استعداد:-2

برنامه ريزي جانشين پروري مكرر مورد استفاده  يكي از ابزارهايي است که در (Box 9) ماتريس عملكرد/ توان بالقوه نه خانه اي يا

قرار گرفته است. اين ابزار مي تواند براي کساني که در زمينه مديريت استعدادها فعاليت مي کنند يا حتي براي هر مديري بسيار 

ود، ابزار ساده و در عين از آن ياد مي ش "ماتريس نه خانه اي"ماتريس عملكرد /توان بالقوه که معموال تحت عنوان  .ارزشمند باشد

حال موثري است که براي ارزيابي استعدادها در سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ابزار افراد را بر اساس دو بعد مورد 

 ارزيابي قرار مي دهد:

 عملكرد گذشته-1

 توان بالقوه آتي ايشان-2

  :شده است مديريت استعدادها از سه گام کليدي تشكيلنه خانه اي مدل 

استراتژي مديريت 

 استعداد

 ارتباطات
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  شناسايي افراد کليدي 

  شناسايي پستهاي کليدي 

 طراحي نظام تطبيق افراد کليدي با پستهاي کليدي  

 شناسايي پستهاي کليدي  :1-2

در اين مرحله مي توان از هر دو راهبرد جذب داخل و جذب خارج از سازمان بهره برد که البته تشخيص آن با کميته اي خواهد بود 

 .خانه اي کمك فراواني به اين منظور خواهد کرد 9 ماتريس. است شده  مديريت استعدادها تشكيلکه به منظور 

 9از دو محور تشكيل شده و مبتني بر پتانسيل و عملكرد افراد، آنها به اين ماتريس مشخص است  9در شكل شماره همانگونه که 

اين  باتوجه به -تعداد دسته ها کمتر يا بيشتر از اين باشد البته مبتني بر شرايط سازماني ممكن است- دسته تقسيم مي شوند

يك نظام قابل قبول و شفاف از مديريت عملكرد است و بدون  نمودار درخواهيم يافت که پيش نياز کليدي نظام مديريت استعدادها،

 رفتار علماي و شناسي روان ايآزمونه به براي سنجش پتانسيل نيز بايستي. آن، نمي توان بحث مديريت استعدادها را پيش برد

 .اد کرداعتم سازماني

بعد از اينكه جايگاه کليه افراد سازمان در اين ماتريس مشخص شد، براي هر کدام از خانه هاي ماتريس، استراتژي مجزايي بايستي 

يك مسير شغلي شفاف،  تدوين گردد که به نوعي تعيين کننده مسير شغلي افراد خواهد بود. خروجي اين ماتريس قطعا عالوه بر

 .تشكيل مخزن استعدادها نيز خواهد بود

 شناسايي مشاغل کليدي : 2-2

براي شناسايي مشاغل کليدي سازمان، کليه مشاغل سازمان را مي توان مبتني بر يك نظام امتيازي و بر اساس معيارهاي مرتبط و 

کرد. براي نمونه مي توان از معيارهايي مانند ميزان اثرگذاري قابل قبولي رتبه بندي کرد و سپس درصدي از بين مشاغل را انتخاب 

استراتژيك، حيطه نظارت، ظرفيت نواوري، مسئوليت مالي، ماهيت دانش و کميابي استفاده کرد. خروجي اين مرحله نيز، رتبه بندي 

 .مشاغل به سه دسته کليدي، نسبتاً کليدي و غير کليدي خواهد بود
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 نه خانه اي براي مديريت استعداد: ماتريس 9شكل شماره 

 

 تطبيق مشاغل کليدي با افراد کليدي  :9-2

بر اساس خروجي دو فاز قبل، حالتهاي مختلفي روي خواهد داد که سازمان بايستي استراتژي هايي براي پاسخگويي به آنها داشته 

اغل غير کليدي که با افراد کليدي پر شده اند و باشد. به عنوان مثال مشاغل کليدي که با افراد غير کليدي پر شده اند، يا مش

  .چندين حالت ديگر که به نوعي حكايت از عدم از تطبيق فرد با شغلش )البته در مسير استراتژي سازمان( دارد

هاي برخورد، جزئيات و نحوه تشكيل کميته  استراتژي: قبيل از است فراواني جزئيات شامل سه گام فوق چارچوبي است کالن که

مديريت استعداد، مشخصات مخزن استعدادها، آزمونهاي مورد نياز براي تعيين پتانسيل، مشخصات و مختصات نظام مديريت 

 .عملكرد و خيلي جزئيات ديگر
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 نتيجه گيري : -6

براي بدست آوردن و مديريت استعدادها در ابع انساني در حوزه عاملين مندر انتها بايد اين سوال را مطرح که آيا واقعا يك جنگ 

جهان به وجود آمده؟ يا افرادي که در حوزه منابع انساني مشغول به فعاليت هستند در تشخيص و مديريت استعدادهاداراي مهارت 

 کافي هستند يا خير؟

 بازگشت نرخ يك از سو، يك از استعداد مديريت در گذاري با سرمايه هاسازمان که گفت توان مي استعداد مديريت مزاياي با ارتباط در 

 سازمان شرايطي چنين در. داشت خواهد سازمان در را گوناگون استعدادهاي مجموعه ديگر، از سويي و شود مي برخوردار باال سرمايه

از سويي ديگر استعداد  .داشت خواهد دنبال به را سازماني وري بهره خود اين که برد، مي بهره انگيزه با و چابك کار نيروي از مزاياي

ميتواند براي افراد مختلف معاني متفاوت داشته باشد. استعداد در مهارت و بروز خالقيت در حوزه کاري ميتواند يكي از تعاريف 

ي و فراهم آوردن کليدي در حوزه مديريت استعدادها باشد. شناسايي و انتخاب و به کارگماري صحيح افراد در پستهاي مناسب سازمان

شرايط مناسب کاري و محيطي براي اين افراد منتخب جهت بروز خالقيت و ابتكار و توسعه و پرورش و نگهداشت اين استعدادها از 

تالشهاي مناسبي در سراسر دنيا و در ايران در اين حوزه صورت گرفته  با اينكهوظايف مهم و اصلي عاملين حوزه منابع انساني است. 

، استفاده و مديريت استعدادهاي نيروهاي انساني در رچه شرط الزم براي استفاده بهينه از توان بالقوه نيروهاي انسانياگو است

است اما شرط کافي نيست و اين نيازمند توسعه و تحقيق بيشتر در اين حوزه مهم و استراتژيك مديريت منابع  باالترين حد ممكن

گرفته در حوزه مديريت استعداد کمتر مطالعات موردي و ميداني يافت ميشود و اينگونه به  در بررسي تحقيقات صورت انساني است.

 نظر ميرسد که اين حوزه هنوز در مراحل تئوريك و تدوين چارچوب هاي نظري واستراتژيك به سر ميبرد. 
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 :فارسي منابع-7

بررسي رابطه اي بين مديريت استعداد و عملكرد نوع پسند اصيل سيد محمد، ملك اخالق اسماعيل، عاشق حسيني مهرواني مجيد،  -1

 99، بهار 1، ، فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين)ع(، سال ششم، شماره سازماني

، نه سازي فرايند مديريت استعداد: مطالعه موردي شرکت نفت و گاز پارسطراحي مدل بهيفاطمه خالوندي و عباس عباس پور،  -2

 92نشريه پژوهش هاي مديريت عمومي، سال ششم، شماره نوزدهم، بهار 

، ماهنامه کار و جامعه، شماره سازماني حوزه در کليدي مفهومي استعداد، مديريتصيادي سعيد، محمدي مرضيه، نيك پور امين،  -9

 91، شهريور 192

 1917، 191، شماره 19ماهنامه تدبير، سال  مديريت استعداد،تاج الدين محمد، معالي تفتي مرجان،  -4

سنجش سطح حاکميت استراتژي مديريت استعداد در شهرداري شهر عسگري باجگراني محبوبه، شائمي علي، عالمه سيد محسن،  -2

 1991، 29دو فصلنامه مديريت شهري، شماره  اصفهان،

 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب، مديريت استعداداروند حميد،  -6

Available at: http://goo.gl/QKmsrI 

 :گامهاي طراحي مدل مديريت استعدادها -7

Available at: http://mnarimani.ir/?p=1071 
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