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10 دلیل برای سرمایه گذاری در زمینه پرورش استعدادها
برای بسیاری از شرکت ها و سازمان ها مدیریت استعداد اندکی لوکس و تشریفاتی به نظر می رسد. آیا این موضوع واقعًا مهم است یا یک موضوع زودگذر دیگر است. 

2 – توانمند سازی و تهییج کارمندان1 – یافتن یک فرد مناسب برای موقعیت شغلی مورد نظر

3 – افزایش حس وفاداری

5 – حفظ کارمندان مستعد

7 – درک صحیح کارمندان

9 – احساس ارزشمند بودن از سوی کارمندان

4 – از بین بردن فاصله مهارتی میان کارمندان 

6 – کاهش اشتباه در فرآیند استخدام

8 – اتخاذ تصمیمات حرفه ای بهتر

10 – افزایش اعتماد به نفس کارمندان

مدیریت اس�تعداد شامل انجام یک س�ری کارهاست که با هدف یافتن و 
استخدام مستعدترین، بهترین و ماهرترین افراد صورت می گیرد. 

هنگام�ی که ش�ما مهارت ها و نقاط قوت افراد را بررس�ی 
می کنی�د برای هر ش�غل یک ف�رد مناس�ب را می یابید. 
اس�تفاده از معیارهای تشخیص صالحیت افراد در فرآیند 
مدیریت اس�تعداد س�بب می ش�ود تعداد قابل توجهی از 
اف�راد خبره و ماه�ر را در مجموعه تجاری ت�ان در اختیار 
داشته باشید. استفاده از این ایده سبب افزایش بهره وری 

و رضایت شغلی کارمندان خواهد شد. 

اگ�ر ب�ه کارمندان ت�ان صرف�ًا به ص�ورت یک ع�دد نگاه 
می کنید، بدانید که آنها از دیدگاه شما نسبت به خودشان 
مطلع خواهند شد. از س�وی دیگر چنانچه به آنان به دید 
اندوخته ای ارزشمند نگریسته و برای بهبود وضعیت شان 
س�رمایه گذاری کنید، زمینه را برای تالش بیشتر آنها در 
جهت بهبود و اعتالی س�ازمانی که در آن مش�غول به کار 
هس�تند فراهم ک�رده و خواهید دید ک�ه دریافت حقوق 

ماهانه تنها انگیزه آنها برای کار کردن نخواهد بود. 

افزای�ش وفاداری کارمندان خصوصًا نس�ل جوان از جمله 
موضوعاتی اس�ت که باید در اولویت های تان قرار داش�ته 
باش�د. این روزها مردم ترجیح می دهند در سازمان هایی 
یکدس�ت و یکپارچه فعالیت کنند، ای�ن افراد بیش از هر 
چیز به دنبال ایجاد یک دوره ش�غلی مناسب و فعالیت در 
یک سیستم مدیریتی ناظر به عملکرد کارمندان هستند. 

مراقب باشید که رقبا بهترین و مستعدترین کارمندان تان 
را ش�کار نکنند! تمرکز ش�ما باید تنها ب�ر حفظ بهترین و 
مس�تعدترین کارمندان ت�ان از طریق طراح�ی برنامه ها و 
اس�تراتژی های مختلف برای تعامل بیش�تر با کارمندان و 
درگیر کردن آنها در فرآیند انجام کارها استوار باشد. این 
موضوع به شما اجازه می دهد تا بهترین کارمندان خود را 

حفظ و از خروج آنها جلوگیری کنید. 

فرمول های ارزشیابی استخدام دید بسیار 
مناسبی از افرادی که برای شما کار می کنند 
در اختیارت�ان ق�رار می دهد. اس�تفاده از 
روش ارزش�یابی اس�تخدام به ش�ما اجازه 
می دهد تا برای بهبود مهارت های شخصی 
کارمندان ت�ان برنامه ری�زی کنی�د، چراکه 
ارزشیابی اس�تخدام به شما کمک می کند 
ضمن شناسایی اهداف خود، به نقاط ضعف 
و قوت کارکنان تان نیز اشراف کامل داشته 

باشید. 

استقرار یک فرهنگ قوی مدیریت استعداد سبب خواهد 
ش�د تا ش�ما از نوع نگاه کارکنان تان نسبت به شرکت یا 
س�ازمانی که در آن کار می کنند مطلع شده و دریابید که 
آنها به چه صورت به محیط کار خود می نگرند و درنهایت 
آیا خود را بخش�ی از فعالیت های ش�رکت متبوع ش�ان 
می دانن�د ی�ا خیر. مدیری�ت اس�تعداد در نهایت موجب 
می ش�ود کارمندان ش�ما احس�اس مفید بودن داشته و 
همواره از انگیزه زیادی برای کار کردن برخوردار باشند. 

ای�ن موضوع در صورت تحقق کمک بس�یار زیادی به ش�ما و 
افرادی ک�ه برای ت�ان کار می کنند خواهد ک�رد. هنگامی که 
افرادی با ظرفیت های باال را شناسایی می کنید، سرمایه گذاری 
روی آینده ش�غلی و مهارت های آنها برای شما بسیار ساده تر 
ش�ده و می توانید برنامه ریزی های ص�ورت گرفته برای بهبود 
وضعی�ت مهارت�ی کارمن�دان را ب�ا دیدگاه ها و اه�داف کلی 

شرکت هماهنگ سازید. 

چنانچه کارکنان دید مثبتی نسبت به وجود مدیریت استعداد 
دارن�د، به احتمال بس�یار به دی�دگاه و اهداف کلی ش�رکت 
متبوع شان نیز با دید مثبت نگریسته و به آن اعتقاد خواهند 
داشت. در صورت تحقق این موضوع، ما نیروی کاری مشتاق، 
با انگیزه و درگیر در فرآیند امور خواهیم داشت که تنها هدف 
آن انج�ام کارها به بهترین ش�کل ممک�ن و در جهت اعتالی 

سازمان و تحقق اهداف آن خواهد بود. 

میان کیفی�ت عملکرد کارمندان مس�تعد و افرادی که از 
اس�تعداد کمتری برخوردارند فاصله بس�یار زیادی وجود 
دارد. کارمن�دان و نح�وه مدیریت آنه�ا عمده ترین معیار 
شایستگی س�ازمانی در شرکت ها و س�ازمان های تجاری 

محسوب می شود. 

کیفیت یک ش�رکت یا سازمان تجاری مستقیمًا از کیفیت 
و نح�وه عملکرد کارمندان آن نش�أت می گیرد. بس�یاری 
از برنامه های مدیریت اس�تعداد از فرمول های ارزش�یابی 
اس�تخدام در فرآیند جذب و اس�تخدام نیروی کار مورد 
نیاز خود اس�تفاده کرده و از این طریق س�عی می کنند از 
ورود نیروی کار ناکارآمد به مجموعه خود جلوگیری کنند. 


