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تاریخـچه
• استفبد ٜاس ضبیستٍی ث ٝسبَٞبی پبیبٖ ج ًٙجٟب٘ی دْٚ
 ٚآغبس ج ًٙسزد تٛسظ د ٚوطٛر اثزلذرت آٖ سٔبٖ
یؼٙی ایبالت ٔتحذ ٜآٔزیىب  ٚضٛرٚی سبثك ثبس ٔیٌزدد.
• استفبد ٜاس ضبیستٍی در ضزوت  ،T&ATیىی اس
ثشريتزیٗ ضزوتٞبی ٔخبثزاتی در د٘یب در حٛسٜ
سبسٔب٘ی ث ٝوبر ثزد ٜضذ .ثٙبثزایٗ در د ،1950 ٝٞالذاْ
ث ٝتأسیس یه وب٘ ٖٛارسیبثی وزد٘ذ.
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• ٔٛضٛع ثحثی و ٝدر سبَ  ،1962ثسیبر
جذی د٘جبَ ضذ ،ایٗ ثٛد و ٝآیب دا٘ص
آٔٛختٍبٖ دا٘طٍبٞ ٜبرٚارد در حٛسٜٞبی
تجبری  ٚوست  ٚوبر ٘یش دارای ثبالتزیٗ
ػّٕىزد ٞستٙذ؟
• أب ثؼضی اس دا٘ص آٔٛختٍبٖ غیز ٞبرٚاردی
اس ٘ظز پ ٚ َٛپست سبسٔب٘ی ثٟتز ثٛد٘ذ .ایٗ
ضٛن آٚر ثٛد .ایٗ افزاد و ٝاس ٞبرٚاردیٞب
ثٟتز ػُٕ وزد ٜثٛد٘ذٛٔ ،رد ثزرسی لزار
ٌزفتٙذ .آٟ٘ب ٔتٛج ٝضذ٘ذ و ٝایٗ افزاد چیش
ٔتفبٚتی داضتٙذ.

آ٘چ ٝوطف ضذ ایٗ ثٛد وٞ ٝبرٚاردیٞب اس ٘ظز دا٘ص ثٟتزیٗ ثٛد٘ذ.
در ٟٔبرت  ٓٞثٟتزیٗ ثٛد٘ذ.

آ٘چ ٝتفبٚت ٔیوزدٚ ،یژٌیٞبی در٘ٚی آٟ٘ب ثٛد .آٟ٘ب ٘بْ ایٗ ٚیژٌیٞب را
ٍ٘زش ٌذاضتٙذ.
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• در آٖ سٔبٖ اٌز وسی تمبضبی ادأ ٝتحػیُ ثزای دا٘طٍبٜ
ٞبرٚارد ٔیفزستبد .اثتذا اس ا ٚآسمًن ًَش ٔیٌزفتٙذ .اٌز
ٔیتٛا٘ست اس پس آسٔ ٖٛثزآیذ ،پذیزفتٔ ٝیضذ .أب اٌز لبدر ثٝ
ایٗ وبر ٘جٛد ،رد ٔیضذ .یىی اس وسب٘ی و ٝاس ایٗ آسٔ ٖٛرد
ضذ ،ثیُ ٌیتس ٔذیز ضزوت ٔبیىزٚسبفت ثٛد .ثٙبثزایٗ اس آٖ
سٔبٖ ث ٝثؼذ آٟ٘ب تػٕیٓ ٌزفتٙذ و ٝث ٝجبی ایٙى ٝاس ٔتمبضیبٖ
تست ٛٞش ثٍیز٘ذ ،داوص ،مُارت ي وگزش فزد را ارسیبثی
وٙٙذ.
• ٔه وّٙذ ثؼذاً استذالَ وزد و ٝآسٟٔ٘ٛبی سٙتی ٛٞش ٚ
ٕٞیٙغٛر ضزایظ دیٍزی ٔثُ ٔذرن تحػیّی  ،ثزای پیطٍٛیی
ػّٕىزد ضغّی ٔحى ْٛث ٝضىست ٞستٙذ .

شایستـگی
• ضبیستٍی تزویجی اس دا٘ص  ،رفتبر ٟٔ ٚبرتٟبی غزیح  ٚضٕٙی است وٝ
ث ٝضخع ٘ ،یزٞٚبی ثبِم ٜٛثزای اثز ثخطی در ػّٕىزد وبری را ٔی دٞذ.

• ضبیستٍی ٚیژٌیٞبیی است و ٝث ٝػّٕىزد ثزتز یب اثزثخص در ضغُ ٔٛرد
٘ظز ارتجبط دارد .ث ٝػجبرت دیٍز ضبیستٍیٞب ضٛاٞذی ٞستٙذ داَ ثز ایٗ
و ٝفزد ٚیژٌیٞبیی ثزای ػّٕىزد ثزتز  ٚیب اثزثخص را دارد.
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ابعاد شایستگی
اوگیسي
خصیصً
یا َیژگی
ٌا

مٍارت

شایستگی

خُد
مفٍُمی

داوش

انواع شایستگی

شایستگی ٌای
مدیریتی

شایستگی ٌای
فىی یا کىشی

شایستگی ٌای
ٌستً ای
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شایستگی های هسته ای
آٖ دست ٝاس ضبیستٍیٞبیی ٞستٙذ و ٝالسم است تٕبْ وبروٙبٖ
ضبغُ در سبسٔبٖ اس وبرٌزاٖ خظ تِٛیذ  ٚخذٔبت ٌزفت ٝتب

ٔذیزأٖ ،ؼب٘ٚبٖ ٔ ٚذیزػبُٔ دارا ثبضٙذ.
ضبیستٍیٞبی ٞستٝای  ٚسغٛح آٖ اس یه ضزوت ث ٝضزوت
دیٍز فزق ٔیوٙٙذ

شایستگی های فنی یا کنشی
• ضبیستٍیٞبی وٙطی یب فٙی ،آٖ دست ٝاس
ضبیستٍیٞبیی ٞستٙذ و ٝخبظ آٖ ٚاحذ یب ٔؼب٘ٚت
ٞستٙذ ِ ٚشٔٚی ٘یست و ٝسبیز ٚاحذٞب یب ٔؼب٘ٚتٞب اس
آٖ ضبیستٍی ثزخٛردار ثبضٙذ.
• ثزای ٔثبَ ضبیستٍیٞبیی ٘ظیز رٚاثظ وبروٙبٖ ،آٔٛسش،
تٛسؼ ،ٝاس جّٕ ٝضبیستٍیٞبی وٙطی یب فٙی است وٝ
ثزای افزاد ضبغُ در ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٔٛرد ٘یبس است.
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شایستگی مذیریتی
• ایه ضایستگیَا مختع افزاد تسیار خاظ اس ساسمان،
ماوىذ مذیزیت ارضذ ي مطايران ارضذ ساسمان َستىذ.
• تزوامٍریشی استزاتژیک اس جملٍ ضایستگیَای مذیزیتی
است کٍ فقط تعذاد معذيدی تایذ اس آن تزخًردار تاضىذ.

تفاوت بین شایستگی و مهارت
مهارت چیشی است ؤ ٝیتٛا٘ذ یبد ٌزفت ٝضٛد  ٚاس عزیك
تٕزیٗ تمٛیت ضٛد .ثزای ٔثبٌَ ،شارش ٘ٛیسی یه ٟٔبرت
است ،چ ٖٛدارای یه دا٘ص پبی ٝاست و ٝضٕب ٔیتٛا٘یذ یبد
ثٍیزیذ .أب شایستگی یبدٌزفتٕ٘ ٝیضٛد .ضبیستٍی ث ٝدست
ٔیآیذ .ضبیستٍی ضیٜٛای است و ٝیه ٟٔبرت ػّٕی
ٔیضٛد،

• أىبٖ دارد د٘ ٚفز در یه دٚر ٜآٔٛسضی ارائ ٝضزوت وٙٙذ ٟٔ ٚبرت ارائٝ
را یبد ثٍیز٘ذٚ .لتی دٚر ٜتٕبْ ٔیضٛد  ٚآٟ٘ب آٔبد ٜاجزا ٔیض٘ٛذ،
ضخػیت آٟ٘ب ثز ٘ح ٜٛاجزای آٖ ارائ ،ٝاثز خٛاٞذ داضت .ایٗ ضبیستٍی
است.
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• تٛج ٝث ٝأزاستؼذاد یبثی ٔی تٛا٘ذ ،سبسٔبٟ٘ب را پٛیب  ٚثٝ
سٕت تٛسؼ ٝپبیذار ٔ ٚستٕزدر حٛسٙٔ ٜبثغ ا٘سب٘ی سٛق
دٞذ .سبسٔبٟ٘ب ٔی ثبیست ثزای حُ ثحزاٖ استؼذادٍ٘ ،بٜ
خٛد را ٔؼغٛف در ٖٚسبسٔبٖ سبخت ٝاستزاتژی جب٘طیٗ
پزٚری  ٚاستؼذادیبثی را ث ٝوبرٌزفت ٝثز رٚی ضٙبسبیی،
تٛسؼ ٚ ٝپزٚرش استؼذادٞبی ٔٛجٛدضبٖ تٕزوش وٙٙذ.

مذیریت استعذاد
یکی اس مثاحث وًیه مذیزیتی است کٍ در حال حاضز تٍ
عىًان اتشاری مًثز در ساسماوُا در راستای تًسعٍ سزمایٍ
اوساوی جای خًد را تٍ خًتی تاس کزدٌ است.
ريش مذیزیت استعذاد میتًاوذ تاعث تغییز ريوذ کاری
ساسمان ضًد.
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برخی تعاریفی مذیریت استعذاد
•
•
•
•
•
•

ٔذیزیت استؼذاد ضبُٔ استزاتژی  ٚتفىز ٔجتٙی ثز ٔٙبثغ جذة ،ا٘تخبة ،آٔٛسش،
تٛسؼٍٟ٘ ،ٝذاری ،ارتمبء  ٚا٘تمبَ وبروٙبٖ در در ٖٚسبسٔبٖ ٔی ثبضذ.
ٔذیزیت استؼذاد ٘ٛػی استزاتژی ٔذیزیتی سیستٕبتیه است و ٝپست ٞبیی را وٝ
ٔٙجغ پبیذاری سبسٔب٘ی  ٚأتیبس رلبثتی ٔی ثبضٙذ را تؼزیف ٔی وٙذ.
ٔذیزیت استؼذاد ثزای جبیٍشیٙی پست ٞبی وّیذی ٔ ٚسئِٛیت ٞبی ٔ ٟٓث ٝایجبد
استخز استؼذاد در جٟت تٛسؼ ٝسبسٔب٘ی  ٚپبیذاری اضبر ٜدارد.
ٔذیزیت استؼذاد فؼبِیتی ٔثجت ٔ ٚفیذ ثزای سزٔبیٌ ٝذاری  ٚرضذ افزاد دارای تٛا٘بیی
ثبال ٔی ثبضذ.
ٕٞچٙیٗ ٔذیزیت استؼذاد ث ٝافزاد دارای تٛا٘بیی ثبال وٕه وزد ٜآٟ٘ب را در جٟت تٛسؼٝ
ثٛسیّ ٝافزاد تٛإ٘ٙذ یبری رسب٘ذ ،ٜافزاد دارای ػّٕىزد ضؼیف حذف ٔی ٌزد٘ذ.
اس ٔذیزیت استؼذاد ث ٝغٛرت اثشاری ثزای تٛسؼ ٚ ٝاستخذاْ ٘یز ٚاستفبد ٜضذ ٜتٛسؼٝ
افزاد ثب ٟٔبرت  ٚتٛا٘بیی ٔٛرد ٘یبس را ثزای سبسٔبٟ٘ب ٔٛجت ٔی ٌزدد.

یىی اس تػًرات وادرستی وٌ ٝبٞی درٔٛرد ٔذیزیت
استؼذادٕٔ ،ىٗ است ایجبد ضٛد ،ایٗ است وٝ
ٔذیزیت استؼذاد را ث ٝػٛٙاٖ یه فزایٙذ ٔستمُ در
وٙبر سبیز فزایٙذٞبی تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی در ٘ظز
ثٍیزیٕٓٞ .چٙیٗ ٍٙٞبٔی و ٝثٔ ٝجحث ٔذیزیت
استؼذاد ٔی پزداسیٕٓٔ ،ىٗ است ایٗ تػٛر ایجبد
ضٛد و ٝاِشأبً ثبیذ تؼذادی اس افزاد ٚیژ ٜرا ا٘تخبة
وزد ،ٜث ٝآٟ٘ب خذٔبت ٚیژ ٜای ارائ ٝدٞیٓ .
• در حبِی وٕٞ ٝبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر تجزثٞٝبی ضزوتٟبی ثزتز در سغح
د٘یب درٔٛرد ٔذیزیت استؼذاد ٚجٛد دارد ٔذیزیت استؼذاد را ثبیذ ثٝ
ػٛٙاٖ یه سیستٓ در جزیبٖ ٞز یه اس فزایٙذٞب تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی،
ٟ٘بدی ٝٙوزد.
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اهمیت مدیریت استعداد

اس دیذ غبحجٙظزاٖ ٔذیزیت استؼذاد ث ٝد ٚػّت دارای إٞیت ٔی ثبضذ:
 -1اجزای ٔذیزیت استؼذاد ثبػث جذة ٍٟ٘ ٚذاری ٔٛفمیت آٔیش استؼذادٞب
ٔیٍزدد.
 -2وبروٙبٖ ثزای پستٟبی وّیذی در آیٙذ ٜا٘تخبة ٔی ض٘ٛذ .

انذازه گیری موفقیت مذیریت استعذاد
• ٔؼیبرٞبی استب٘ذارد ٔذیزیت استؼذاد وٝ
سزٔبیٌٝذاریٞب را ث ٝسزٔبی ٝا٘سب٘ی ٔزثٛط
ٔیسبسد  ٚاس ٘ظز ٔبِی ػّٕىزدی را رلٓ
خٛاٙٞذ سد و ٝثزای دیٍز رلجب غیز لبثُ
تمّیذ است.
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• تا تًجٍ تٍ تحث خػًغی ساسی ي افشایص رقاتت در
جذب ي وگُذاضت مىاتع اوساوی مستعذ ،تًجٍ تٍ ريیکزد
مذیزیت استعذادَا مًجة پایذاری ي تقا ساسماوُا در
عزغٍ َای ملی ي تیه المللی ضذٌ ،تزوامٍ ریشی ي تذيیه
استزاتژی در ایه مًرد تسیار حائش اَمیت می تاضذ.

مدلی برای مدیریت استعداد

10

1436/04/04

منـابـع
 معرفی مدل جامع َسیستمی مدیریت استعداد جٍت بٍبُد:)1388(ً سلطاوی فرزاو، رضائیان علی-1
عملکرد فردی کارکىان صىعت وفت
 وسریه جسوی:ً دَریس سیمس ترجم- ماتیُگای:)1388( تُسعً استعدادٌای آتی-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

•
•

-3wikipedia,The free encyclopedia
4- Michaels,E,Handfield-Jones,H.and Axelrod,Beth;.(2001);The war for Talent
Harvard Business Press
5- Society for Human. Resource
Management,(2007);
agenda. Human Resource Management Review,19,304-313.
6- Chirsh,w.(2008). Succession Planning demystified,IE report 372. Institute for
Employment Studied
7- Bhatnagar,J.(2007). Talent management of employee engagement in Indian ITES
employees key to retention. Employee Relation, Vol.29 No. 6,pp.640-663
8- Hughes,J.C.,and Rog,E.Talent management "A improving empl;yee
recruitment,retention and engagement within hosoitality organization"
9- Khalvandi.F; Abbaspour.A(2013): optimizing Talent Management Process

