روﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را در
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

روﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ،اﺧﺮاج و
ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.

 ۷ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻧﺪ ﻣﺪاوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﳓﺎم دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﱳ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﭙﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :١ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در روﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ از
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :٢اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪاد وﺟﻮد دارد:
 (١ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ) .ﻧﺎم ﲡﺎری HR
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ(.
 (٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

 (٣ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﻈﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و آزﻣﻮنﻫﺎو ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﳓﺎم دﻫﻨﺪ ،را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 (٤ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :٣ﮐﺎر روی آن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :٤ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﺪام
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰی را در
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،دورهﻫﺎ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :٥ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد را اﳓﺎم دﻫﯿﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﳓﺎت دﻫﺪ و ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺰاﯾﺎ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺮورش و رﺷﺪ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻗﺎدر ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺮای ﺧﺮوج اﳓﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ
ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮدارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد را ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ
دارﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد دارﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﲡﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

