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رویکردهای وویه در توسعه
استعذادهای سازماوی
دکتر حسیه محمدپًرزرودی
مدیر عبمل ي وبیبرئیس َیأتمدیرٌ ببوکشُر،
رئیس اوجمه علمي اقتصبد شُری ایران ي
مدیرمسئًل مرکس ريانشىبسي ي مشبيرٌ شُر
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فهرست مطالب

هقذهِ
ضشٍست هذیشیت استؼذاد
سٍیکشدّای ًَیي تَسؼِ استؼذادّا



•
•

آموزش و یادگیری

 توسعه مسیر پیطرفت ضغلی
 مذیریت عملکرد
 چرخص ضغلی
 استاد -ضاگردی
 مربیگری
 یادگیری خود -هذایتگر

•
•
•

هذیشیت استؼذاد دس ًظام تاًکی
تجشتِ ػولیاتی تاًک شْش دس هذیشیت
استؼذاد
ساُاًذاصی هشکض سٍاىشٌاسی شْش
ساّکاسّای هذیشیتی
اًتظاسات اص ّوایش

• جوغتٌذی ٍ ًتیجِگیشی

 جاوطیه پروری

مقدمٍ
اهشٍصُ ،اًساى تِ ػٌوَاى سوشهایِ
اًساًی ،یک داسایوی تسویاس هْون
تشای سواصهاى تلقوی هویشوَد ٍ
هذیشیت اثشتخش آى ،سهض هَفقیت
ّش ساصهاًی اسوت .کاسکٌواى توِ
ػٌَاى تٌْا ػاهو کسوة هضیوت

سقاتتی خایذاس ،هؼشفوی شوذُ ٍ دس
ػشصِ اقتصاد داًایی ،ایي اهش تیش
اص خیش تِ ٍاقؼیت خیَستِ است.
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مقدمٍ

اهووشٍصُ سوواصهاىّووایی هَفوو
خَاٌّذ تَد کوِ توشای کاسکٌواى
خَد فشصتّایی فشاّن ًوایٌذ تا
استؼذادّای تالقَُ خَد سا شکَفا
کشدُ ٍ تَاًاییّای خَد سا تِ حذ
کوال تشساًٌذ؛ یؼٌی استؼذادّای
افشاد ،تِ خَتی شٌاسایی شوذُ ٍ
تسووتش هٌاسووثی تووشای اسووت ادُ
صحیح اص ایي استؼذادّا فوشاّن
گشدد.

ضريرت مدیریت استعداد
دس کشَس ها هتأسو اًِ تحو هوذیشیت
استؼذاد ػلیسغن ٍاقف تَدى تِ اّویت
آى ،چٌذاى جذی گشفتِ ًشوذُ اسوت.
تشای هثوال دس سوال  2013دس گوضاس
سشهایِ اًساًی کِ تَسط هجوغ جْاًی
اقتصاد هٌتشش شذُ است ،دس تویي 122
کشَس ،ایوشاى ستثوِ  116سا دس شواخ
ظشفیت جزب استؼذاد ٍ ستثِ  110سا دس
شوواخ ظشفیووت ًرْووذاسی اسووتؼذاد
داشتِ است.
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ضريرت مدیریت استعداد
تش اساس ًتوای هؤسسوِ
ّاکووت گووشٍج دس سووال
 ،2014ساصهاىّوایی کوِ
تَجوووِ تیشوووتشی توووِ
استؼذادّای خَد داسًوذ،
حذاق 18دسصوذ دسآهوذ
تیشوووتشی ًسوووثت توووِ
ساصهاىّای دیرش داسًذ.

دس خژٍّشی کِ سٍی  33000کاسهٌذ اص  23کشَس اًجام شذً ،تای ًشاى دادًوذ
کِ ساصهاىّا تِ طَس ٍحشتٌاکی تا هشک خُش کشدى خستّای کلیوذی تَسوط
افشاد هستؼذ هَاجِ ّستٌذّ .وچٌیي  40دسصذ هذیشاى اص هشکالت خش ًووَدى
خستّا تِ دلی فقذاى ًیشٍی هستؼذ دس تاصاس شکایت داشتٌذ.
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اَداف مدیریت استعداد
جستجَ ٍ یافتي استؼذادّای تالقَُ هذیشیتی دس هیاى کاسکٌاى
خشٍس ٍ استقای شایستریّا ،تَاًوٌذیّا ٍ هْاستّای هذیشیتی
تشٍی فشٌّگ شایستِساالسی ٍ شایستِخشٍسی
افضایش اًریضُ کاسشٌاساى تَاًوٌذ
اهکاى ح ظ کاسشٌاساى تَاًوٌذ ٍ کاّش ًشخ جاتِجاییّای شغلی
تَجِ تِ تَاًوٌذیّای دسٍى ساصهاى
تأهیي ًیاصّای هذیشاى آیٌذُ ساصهاى
تٌظین هسیش استقای شغلی
ّذفوٌذ کشدى آهَص ّای کاسکٌاى

هْنتشیي سٍیکشدّای ًَیي تَسؼِ
هٌاتغ اًساًی دس ساصهاى:
آموزش و یادگیری
توسعه مسیر پیطرفت ضغلی
مذیریت عملکرد
چرخص ضغلی

استاد -ضاگردی
مربیگری
جاوطیهپروری
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جاوشیه پريری
جاًشیي خشٍسی ،اتضاسی قَی تشای
اسصیاتی اسوتؼذادّای هَجوَد دس
سوواصهاى ٍ ّوچٌوویي تَاًووایی
سوواصهاى تووشای جووزب ٍ تَسووؼِ
استؼذادّای جذیوذ هوی تاشوذ.
ّوچٌیي تشًاهِ جاًشیي خوشٍسی،
دیووذگاُ سٍشووٌی دسخصووَ
استؼذادّای هَسد ًیاص دس آیٌذُ ٍ
ایٌکِ چرًَِ تایذ ایي اسوتؼذادّا
سا دس ساصهاى تَسوؼِ داد ،اسائوِ
هیدّذ.

مدیریت استعداد در وظام باوکی

اگشچِ استخذام کاسکٌاى آگاُ ٍ تاَّ هْن است؛ ٍلی ًرْذاشوت آًْوا اص اّویوت تیشوتشی
تشخَسداس است .ایي ًکتِ دس ًظامّای تاًکی تِ دالی ری اّویت دٍ چٌذاًی داسد:
جلَگیشی اص هْاجشت استؼذادّا تِ تاًکّا ٍ هؤسسات هالی سقیة
ًقش کلیذی افشاد هستؼذ دس خیشثشد اّذاف ًظام تاًکی
تَجِ تِ تَسؼِ ٍ ًرْذاشت استؼذادّا دس ساصهاى ،تاػ جوزب اسوتؼذادّای تواصاس تیشًٍوی
هیشَد.
اّویت دادى تِ تَسؼِ ٍ ًرْذاشت استؼذادّای دسًٍی ،تِ ًَػی ٍجِْ ٍ تشًذ تاًک سا دس ًوضد
استؼذادّای تاصاس تیشًٍی افضایش هیدّذ.
اگش تاًکّا ٍ هؤسسات هالی ٍ اػتثاسیً ،تَاًٌذ صهیٌِّای تَسوؼِ ٍ ًرْذاشوت ّشچوِ تْتوش
استؼذادّای خَد سا فشاّن آٍسًذ ،ػالٍُتش ایٌکِ استؼذادّای فؼلی خَد سا اص دست هیدٌّوذ،
دس آیٌذُ ًیض تا فقذاى افشاد تا ک ایت ٍ شایستِ جْت خش کشدى خسوتّوای سواصهاًی هَاجوِ
خَاٌّذ شذ کِ ایي اهش هیتَاًذ دس دساصهذت تش هیضاى سْن آًْا دس تاصاس سقاتتی تأثیش تسضایی
گزاشتِ ٍ اص آى تکاّذ.
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مدیریت استعداد در وظام باوکی
ًرْذاشت ّذفوٌذ کاسکٌاى ،یک تال اثشتخش
ّضیٌِ -سَدهٌذی است ،صیشا ٍقتوی کاسهٌوذی
شایستِ ٍ کاسآهذ تِ ّش ػلت سواصهاى سا توش
کٌذ ،دس کٌاس تجشتوِ ،تَاًوٌوذیّوا ٍ سوشهایِ
اسصشوووٌذی کووِ تووا سفووتي اٍ اص سوواصهاى جووذا
هیشَدّ ،ضیٌِّای گًَاگَى جزب هجذد ًیشٍی
جایرضیيّ ،ضیٌِ ًاشی اص تش خذهت ًیشٍی تِ
کاس گشفتِ شذُ جذیوذّ ،ضیٌوِّوای تَجیوِ ٍ
آهَص ًیشٍّای جذیذ ٍ ّواٌّگ کشدى آًْا توا
الضاهات ،اًتظاسات ،اسص ّا ٍ فشٌّگ سواصهاى ٍ
ّضیٌِ فشصتی سا کِ صشف خش کشدى خالء ًاشوی
اص تش خذهت افشاد هیشوَد ًیوض توش سواصهاى
تحوی خَاّذ کشد.

تجشتِ ػولیاتی تاًک شْش دس هذیشیت استؼذاد
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راهاودازی مرکس مشايره ي ريانشىاسی شهر
تا ساُاًذاصی هشکض هشاٍسُ ٍ سٍاىشٌاسی شْش ،تال
تخشی اص هطالؼات سٍاىشٌاختی دس خصَ

شذُ است تا تِ صَست هتوشکض دس گام اٍل،

جزبً ،رْذاشت ٍ تَسؼِ سوشهایِّوای اًسواًی

اًجام گشدد.
 ایي هشکض تا تْشُگیشی اص هتخصصاى ٍ خژٍّشرشاى ،قاتلیت ٍ تَاًایی تؼشیف سواصٍکاسّایی سا
داسد کِ هیتَاى تا است ادُ اص آًْا ،استقای استؼذادّا سا دس شغ تخصصی خَدشاى اسائِ کشد.
اص ایي طشی ایي هشکض ،تال هیکٌذ تا تا جزب ًیشٍّای هتخص  ،صهیٌِ سا تشای تْشُگیوشی
ّش چِ تیشتش اص استؼذادّا فشاّن ساصد.
ّ وچٌیي ،تا تذٍیي تشًاهِّای ٍیژُ کِ دس تاال تِ آى اشاسُ گشدیذ ،صهیٌِ تَسؼِ استؼذادّا دس
ساصهاى فشاّن هیشَد.

تديیه مدل شبیستگي در ببوک شُر
برای استخراج شايستگيها
اقدامات ذيل صورت گرفته
است
مصبحبٍ بب
مدیران مًفق

مطبلعٍ شرح
شغلَب
مطبلعٍ
بروبمٍَبی
استراتژیک
ببوک

تًفبن فكری

ريش
پرسشىبمٍای
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استقشاس کاًَى اسصیاتی ٍ تَسؼِ دس تاًک شْش

فرایىد کبوًن ارزیببي
يريدی کبوًن ارزیببي
• داٍطلثاى
• هذل شایستری
•

توشیٌات

• اسصیاتاى

فرایىد ارزیببي
تکٌیکّا ٍاتضاسّای اسصیاتی شاه :
اً شادی:
توشیي ًَشتاسی -کاستات
هذیشیت
توشیي ًَشتاسی-
تشًاهِسیضی
آصهَى شخصیت
تؼاهلی تا اسصیاب:
هصاحثِ ػوَهی ٍ تخصصی
ای ای ًقش
گشٍّی تا سایش
اسصیاتیشًَذگاى:
تح گشٍّی
تاصی هذیشیتی

خريجي کبوًن ارزیببي
•
•

•

•

شٌاسایی ًقاط قَت داٍطلة
دس هجوَػِ شایستری ّوای
هصَب
شٌاسایی ًقاط قات تْثوَد
داٍطلووووة دس هجوَػووووِ
شایستریّای هصَب
اسائِ خیشٌْاد ٍ ساّکاس تشای
تَسوووؼِ هْووواستّوووا ٍ
آهووَص ّووای هووَسد ًیوواص
داٍطلثاى
هشوواٍسُ تووِ داٍطلثوواى دس
خصَ حشفِ ٍ هسیش سشذ
شغلی
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تمریهَبی مًرد استفبدٌ در کبوًن ارزیببي
آزمونهای ضخصیت

بازی گروهی

ایفای وقص (تعامل با ارزیاب)

توشیيّای
کاًَى

مصاحبه (تعامل با ارزیاب)

بحث گروهی

تماریه ووضتاری (كارتابل ،بروامهریسی)

خريجي کبوًن ارزیببي :گسارش ببزخًرد فردی
دس خایاى تشای تک تک افشاد حاضش دس کاًَى ،گضاس

تاصخَسد فشدی صادس

هیشَد کِ هَاسد ری سا دستش داسد:
 -1شٌاسایی ًقاط قَت داٍطلة دس هجوَػِ شایستریّای هذل
 -2شٌاسایی ًقاط قات تْثَد داٍطلة دس هجوَػِ شایستریّای هذل
 -3شٌاسایی تیح شخصیتی داٍطلة
ً -4یاصسٌجی آهَصشی تشای داٍطلة
 -5تذٍیي کاسساِّ شغلی تشای داٍطلة.
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جمعبىدی ي وتیجهگیری
تا تَجِ تِ ًقش کلیذی سشهایِّای اًسواًی توِ
ػٌَاى هَتَس هحشکِ اقتصاد کشَس ،تشًاهِسیوضی
الصم دس ساسووتای جووزب ،تَسووؼِ ٍ ًرْذاشووت
سووشهایِّووای اًسوواًی ،اهووشی اجتٌووابًاخووزیش
هیتاشذ.
اص آًجا کِ ّشگًَِ سشهایِگزاسی دس ایي خصَ
هَجثات ًی توِ اّوذاف سواصهاًی توا حوذاکثش
اثشتخشی ٍ ًیض تاصگشت سشهایِ سا تشای ساصهاى
فشاّن هیآٍسد ،الصم اسوت سواصهاىّوا ،تَجوِ
ٍیژُای تِ ایي هْن داشتِ تاشٌذ.

دس ساستای فشٌّگساصی ٍ ًْادیٌِ
کشدى اّویت سشهایِّای اًسواًی
دس ساصهاىّا ٍ تِ ٍیژُ تاًوکّوا ٍ
شْشداسیّاً ،قش ًْادّای ػلوی،
اًجووويّووای ػلوووی ٍ هشاکووض
تحقیقوواتی ٍ خژٍّشووی غیشقاتوو
اًکاس اسوت .دس ایوي ساسوتا ٍ توِ
هٌظَس تاصگشت سشهایِگوزاسی دس
ًیووشٍی اًسوواًی ( ،)ROIایووي
هجوَػِ ،تال خَد سا توِ هٌظوَس
شٌاسووایی اسووتؼذادّا اص طووش
هت اٍت ،تِ طَس جذی تِ کاس گشفتِ
است.
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دس هجوَع تایذ خاطش ًشاى کشد کِ ایي تال
دس قالة ساُاًذاصی هشکض سٍاىشٌاسوی شوْش،
استقشاس کاًَى اسصیواتی ٍ تَسوؼِ ،تشگوضاسی
اٍلیي ّوایش تیيالوللوی اقتصواد شوْشی ٍ
تشًاهِ سیضی تشای تشگضاسی دٍهویي دٍسُ ایوي
ّوایش دس سال  ،1396چاج کتة ،هقواالت ٍ
اسائِ سخٌشاًی ّای هتؼذد دس حوَصُ تَسوؼِ
سشهایِّای اًساًی ٍ  ...تثلَس یافتِ است.

الْی چوٌاى کي سشاًجام کاس
تَ خشٌَد تاشی ٍ ها سستراس
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