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سرمایه گذاری روی مدیریت استعدادها
مدیریت استعداد یک موضوع لوکس برای بسیاری از شرکت های تجاری محسوب می شود. اما تجربه ثابت کرده که مدیریت استعداد یکی از نکات ضروری در شرکت ها و سازمان های تجاری محسوب شده و 

نقش بسیار مهمی در افزایش راندمان و میزان بهره وری کارمندان خواهد داشت. 

1 – شخص مناسبی را برای شغل موردنظر بیابید

2 – کارمندان تان را توانمند کرده و به آنها انگیزه بدهید

4 – تقویت حس وفاداری  3 – فاصله های حرفه ای موجود در سازمان را از بین ببرید

6 – کمتر در استخدام نیروی کار مرتکب اشتباه شوید5 – کارمندان مستعد خود را حفظ کنید

8 – درک بهتری از کارمندان تان داشته باشید

10 – اعتماد به نفس کارکنان خود را افزایش دهید

7 – اتخاذ تصمیم های سازنده در زمینه توسعه و بهبود 
وضعیت حرفه ای

9 – احساس ارزشمند بودن از سوی کارمندان

مدیری�ت اس�تعداد ب�ه معنای انج�ام اقداماتی ب�رای شناس�ایی و حفظ 
کارمندان مس�تعد در ساختار اداری بوده و موجب افزایش راندمان کاری 

کارکنان می شود. 

ش�ما باید حس وفاداری را در می�ان کارمندان تان به میزان 
قاب�ل توجهی تقویت کنی�د خصوصا آن دس�ته از کارکنان 
که به نس�ل جدید اختصاص داش�ته و جوان تر هستند. این 
روزه�ا مردم ترجی�ح می دهن�د در ش�رکت هایی کارکنند 
که مدیران ش�ان به س�ادگی در دس�ترس بوده و تشریفات 
خاصی برای مالقات با آنها وجود نداش�ته باش�د. این دست 
کارمندان مایلند س�ابقه ش�غلی مناس�بی برای خود ایجاد 
کرده و سیس�تم بررسی عملکرد منصفانه و مدرنی عملکرد 

آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

کیفیت هر س�ازمان و ش�رکت تج�اری ارتباط مس�تقیم با 
کیفیت و استعداد نیروی کار آن دارد. بسیاری از برنامه های 
مدیریت استعداد، تجزیه و تحلیل های کاربردی را به هنگام 
انتخاب و اس�تخدام نیروی کار در اختیار مدیران شرکت ها 

قرار می دهد. 

چنانچه کارکنان تان نظر مثبتی نسبت به سیستم مدیریت 
اس��تعداد شما داشته باشند، آنگاه بیش از هر زمان دیگری به 
اهداف و دیدگاه های سازمانی که برای آن کارمی کنند اعتقاد 
پیدا خواهند کرد. در نتیجه نیروی کار ش��ما با تمام توان به 
انج��ام وظایف خود خواهد پرداخت و تالش خواهند کرد تا با 
تعهد و تخصص ش��ان سازمان را در رسیدن به اهداف اصلی و 

اساسی اش یاری کنند. 

بررس��ی عملکرد و می��زان به��ره وری کارمندان تان دیدگاه 
صحیحی را نس��بت ب��ه آنان در اختیارتان ق��رار می دهد. این 
موض��وع می تواند در برنامه ریزی های ش��خصی برای توس��عه 
و توانمندس��ازی آنه��ا مؤثر بوده و به ش��ما در درک نیازهای 
آنها کمک کند. این تحلیل ها اطالعات ارزش��مندی از میزان 
جاه طلبی کارمندان، نقاط قوت و نقاط ضعف شان را در اختیار 

شما می گذارد. 

وجود یک فرهنگ قوی مدیریت استعداد تأثیر بسیار زیادی 
در نوع نگاه کارمندان به محل کارش��ان خواهد داش��ت و آنها 
به نوعی خود را بخش��ی از این فرهنگ تلقی خواهند کرد. در 
چنین شرایطی کارمندان شما احساس مفید و ارزشمند بودن 

خواهند کرد. 

مراقب باشید تا بهترین کارمندان خود را در اختیار 
رقبای تان ق�رار ندهید. در این مرحله تمرکز ش�ما 
بای�د روی برنامه ه�ای حفظ کارمندان مس�تعد و با 
بهره وری باال اس�توار باش�د. به این منظور استفاده 
از اس�تراتژی هایی که کارمندان را در فرآیند انجام 
امور درگیر می کند، ضروری است. در صورت رعایت 
این موارد قادر خواهید بود بهترین کارمندان تان را 

حفظ کنید. 

زمانی که ش�ما توانمندی های افراد را بررس�ی می کنید می توانید بهترین 
فرد را برای نقش ها و موقعیت های شغلی مورد نظرتان انتخاب کنید. 

بررس�ی صالحیت افراد در مبحث مدیریت استعداد به شما اجازه می دهد 
ت�ا افراد ماه�ر و خب�ره ای را در مجموعه تحت مدیریت خ�ود در اختیار 

داشته باشید. 
اس�تفاده از این روش هم باعث افزایش بهره وری خواهد ش�د و هم سطح 

رضایتمندی شغلی کارمندان را افزایش خواهد داد. 

اگ�ر ب�ه کارمندان تان به چش�م یک عدد ن�گاه می کنید 
بدانید که آنها از این دیدگاه ش�ما مطلع خواهند ش�د. از 
س�وی دیگر چنانچه ب�رای آنان ارزش قائل ش�ده و برای 
بهبود شرایط ش�ان سرمایه گذاری کنید، آنها برای رشد و 
پیشرفت روزافزون مجموعه تجاری شما فعالیت خواهند 
ک�رد و دریافت حقوق تنها انگیزه ش�ان ب�رای کار کردن 

نخواهد بود. 

تفاوت بس�یار زیادی میان عملکرد کارمندان مس�تعد و 
کارمندانی که از استعداد کمتری برخوردارند وجود دارد. 
کارمن�دان و نحوه مدیریت کردن آن�ان یکی از مهم ترین 
منابع صالحیت س�ازمانی و نقطه قوت یک شرکت تجاری 

محسوب می شود. 

رعایت این موضوع قطعا به نفع کارکنان و ش�رکت ش�ما 
خواهد بود. هنگامی که شما متوجه می شوید کدام یک از 
افرادتان از ظرفیت و توانایی های بس�یار باالیی برخوردار 
اس�ت، س�رمایه گذاری روی آینده آنها برای تان آسان تر 
خواه�د بود و در نهایت به تحقق اهداف کالن ش�ما منجر 

خواهد شد. 


