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 اسالمی ارزیابی و شناسایی افراد مستعد برای مدیریت و فرماندهی چگونگی ارائه مدل مفهومی
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 چکیده

لذا  هستیم.پارادایم دیگری در حوزه منابع انسانی  تغییر شاهد استعدادها، نظام مدیریت مانند واژگانی با ظهور رسد می نظر به         
در این مقاله به موضوع ارزیابی و شناسایی افراد مستعد برای مدیریت و فرماندهی پرداخته شده است.  با توجه به اهمیت این موضوع،

اصول و ارزش های سازمانی و در راستای تحقق رسالت و در جهت دستیابی به چشم انداز در همین راستا، مدل مفهومی در بستر 
ویژگی ها و خصوصیاتی که مدیران و فرماندهان در دو بعد شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی نیازمند د. ارائه ش سازمان

آن هستند و همچنین نقش های مدیریتی و فرماندهی مدنظر جهت برنامه ریزی، در سه دسته ارتباطی، اطالعاتی و تصمیم گیری تبیین 
 شده اند.
شناسایی افراد با استعداد یعنی شناسایی استعدادهای داخل سازمان یا توسعه استعداد یرهای مختلف سپس اجزا مدل شامل، مس        

عالئق در افراد مستعد؛ بررسی و تبیین  و ها توانمندی ها، سنجش ویژگی و شناسایی استعدادهای خارج سازمان یا کسب استعداد؛
میزان انطباق با شایستگی های مورد نیاز برای مدیریت و فرماندهی و پیش بینی چگونگی ایفای نقش های مختلف متصور برای آنان، 

 تبیین شده اند. 
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 مقدمه -1

 انجام  پرسنلی با نام امور سازمان در فرعی واحدی در ها سازمان کارکنان به مربوط امور دور، چندان نه ای گذشته در        

 ها انسان پارادایم تغییر این اثر در و گرفت، انسانی انجام منابع مدیریت به پرسنلی امور از پارادایم تغییر مدتی از پس شد. می

 مانند واژگانی با ظهور رسد می نظر به نیز اکنون شدند. گرفته نظر در ها سازمان راهبردی منابع مهمترین از یکی عنوان به

 مدیریت از پارادایمی تغییر دهندة نشان استعداد مدیریت هستیم. پارادایم دیگری تغییر شاهد استعدادها، نظام مدیریت

 مدیریت امروزه، است. سازمانی نخبگان به توجه دربرگیرندة که است نوینی انسانی منابع مدیریت به سنتی انسانی منابع

 (  Collings & Mellahi,2009)آورند می شمار به استعدادها کسب جهانی جنگ در پنهان، سالح نوعی را استعداد

 بر ها سازمان امروزه و شده مشکل بسیار استعدادها این نگهداری و جذب آمده، وجود به امروزه که رقابتی محیط در        

 عصر به صنعتی عصر از انتقال آن دلیل گاه کنند می تأکید مناسب زمان در و مناسب مشاغل برای مناسب افراد جذب

 و جذب با که دانند می و کنند می رقابت هم با خود، کارکنان واستعدادهای مارت ها پایه ها بر شرکت .است فکری سرمایه 
 دهند افزایش را خود سود و برسند بازار سهم باالترین به توانند می کارکنان، استعدادترین با بهترین ها ونگهداشت 

(Philips & roper, 2009  .) سازمان ها برای به دست آوردن و حفظ این نیروهای با استعداد می بایست برنامه ریزی
 دقیقی انجام دهند.

روش های شناسایی افراد مستعد جهت فرماندهی و مدیریت  ،مفهومی ه با ارائه مدلیدر مقاله ی حاضر سعی داریم ک        
 انقالبی را بیان کنیم.   –اسالمی 

 

 ضرورت و اهمیت -2

در دنیای پیچیده رقابتی امروز، سازمانها تنها از طریق ایجاد روش هایی که تقلید آن برای سایر رقبا دردسر ساز و         
از همین جهت می توان به سرمایه انسانی به  .(Barney, 1991) ابندمشکل باشد، به مزیت رقابتی پایدار دست می ی

انسان مستعد و نخبه در سطح کالن نیز، در مسیر رشد و تعالی اشاره کرد.  یک سازمانشایستگی  سرمایه و مهمترینعنوان 
اند که زمینه ساز پیشرفت کشور به حساب می آیند. لذا شناسایی این سرمایه ها زیر بنای سایر گام هاست. فرمایشات رهبر 

. دارند کمتری استعدادهای بعضی، دارند؛ فراوانی و برجسته استعدادهای بعضی،» معظم انقالب نیز موید این موضوع است: 
 باید نقره از شما که آنجائی است؛ الزم دیگر جای یک هم نقره است، الزم جا یک طال می کند؛ فرق هم استعدادها نوع

 استفاده طال از اگر کنید، استفاده باید آهن از که آنجائی نمی رسید؛ نتیجه به کردید، استفاده طال از اگر کنید، استفاده
 نیاز یکننده تأمین گوناگون شان، استعدادهای با انسانها. است الزم کاری یک برای کدامی هر نمی رسید؛ نتیجه به کردید،
 را جوامع مربیان یوظیفه این،. شود استخراج باید استعدادها این یهمه اند؛الکمالالی سیر و اللَّهالی سیر برای بشری جوامع

 استخراج راه دانستن، را استعداد قدر استعدادشناسی، استعدادیابی،. می کند سنگین را حکومتها یوظیفه می کند؛ سنگین
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 بروز که است چیزی آن این کردن، دنبال را این تمام ظرافت با بعد بودن، بلد را آنها رساندن فعلیت به و استعدادها این
 ( 23/11/1391فقه،  خارج درس جلسه در انقالب رهبر )بیانات« بخشید. خواهد نتیجه را استعدادها

 برخی بسا ای .مناسب و الزم کارهای سمت به استعدادها هدایت گاهآن و آنها پرورش بعد استعدادها، شناسایی اول»         
 رهبر )بیانات« نیست. الزم کشور برای خیلی کارها این که شودمی کارهایی صرف دارد، وجود امروز که استعدادهایی از

 (15/7/1383، دانشجویان و نخبه جوانان با دیدار در اسالمی انقالب معظم

در فرآیند شناسایی افراد مستعد ضمن ارزیابی قابلیت ها و شایستگی ها، می بایست دست به گزینش و انتخاب          
 بعضی است؛ الزم انتخاب و گزینش اینها میان در بعد کنیم، تربیت و کنیم شناسائی را نخبه استعدادهای باید ما» بزنیم. 

 نگهداری بلکه نگهداری، فقط نه است؛ ارتقاء و نگهداری آن، از بعد. ها بهترین انتخاب برترند؛ استعدادهای بعضی نخبه ترند،
 (12/7/1391جوان،  نخبگان ملی همایش ششمین در کنندگان شرکت دیدار در بیانات )«.پیشرفت و ارتقاء با همراه

 

 ؛ تعاریفاستعداد مدیریت -3

 دریافتند، کینزی مک گروه محققان که زمانی شد، میالدی مطرح  90 دهه اواخر در بار اولین استعداد مدیریت واژه        

 آن .(Michael et al., 2001استعداد است) یریتمد است، رسانده باالیی عملکرد به را ها شرکت که اقدام هایی بهترین

 کردند. مطرح ها سازمان و ها شرکت برای کارکنان محوری اهمیت دادن نشان برای را استعداد برای جنگ بار اولین ها

Scullion & Colling, 2011)) 

فرد مستعد را به صورت های مختلفی چون : مهمترین و ارزش آفرین ترین افراد که بیش از سایرین در خلق مزیت         
(  2006، ، افراد دارای پتانسیل باال برای موفقیت در سازمان)لفدارای مهارت باال و پرورش یافته افراد و با رقابتی نقش دارند

ویژگی های کارکنان با همچنین  (.Armestrang, 2006) و نیروی کار ماهر عجین شده با کار و متعهد تعریف کرده اند.
یت شخصی اقدامات خود را می پذیرند؛ عالقه شدید برای استعداد را این موارد ذکر کرده اند: نوآور و خالق هستند؛ مسئول

موفق ساختن سازمان دارند؛ خود و سازمان را یک تیم می دانند؛ تعلق زیادی به سازمان ، آرمان و ماموریت های آن دارند 
(Philips & Roper, 2009) 

 شناسائی یمسئله ما» به، بیان می دارند: ضمن تفکیک قائل شدن بین فرد با استعداد با فرد نخرهبر معظم انقالب         
 هر چون شد؛ خواهد نخبه به تبدیل زمان طول در که داریم را برتر استعداد شناسائی نخبه، شناسائی از پیش. داریم را نخبه

 این مسیر بعد است، برتر استعداد شناسائی اول پس. میشود تبدیل نخبه به بتدریج نیست؛ نخبه که برتر استعداد صاحب
« است. شدن نخبه ینقطه همان واقع در که ،ثمردهی ینقطه به رسیدن بعد شدن، نخبه سمت به برتر استعداد صاحب
 (13/7/1390علمی،  برگزیدگان و نخبگان از جمعی دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر )بیانات
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 بیان داگوتا .است شده مطرح آن از مختلفی های تعریف دهد می نشان استعداد مدیریت نظری مبانی بررسی و مرور        

 مطلوب عرضه تضمین آن مقصود و هدف .است سازمان در استعداد جریان راهبردی مدیریت استعداد، مدیریت کند می

 زعم به .است سازمان راهبردی مبنای اهداف بر مناسب زمان در مناسب مشاغل با مناسب افراد انطباق منظور به استعدادها

 عموماً، استعداد مدیریت است. فناوری و امور مدیریت منابع انسانی، فرایندهای تمامی دربرگیرندة استعداد مدیریت  ،شوویر

 بیان  کریلمن .است کار نیروی بازسازی و بکارگیری، بهسازی، و توسعه نگهداری، و حفظ انتخاب، ، کشف کاووش، معنای به

 یا دیدگاه نوعی منزله به بلکه نشود، گرفته نظر در موضوعات از ای مجموعه منزله به استعداد مدیریت است بهتر کند می

 سازمان درموفقیت را محوری نقش بااستعداد، افراد که است باور این بر مدیریت استعداد دیدگاه .شود ذهنی نگریسته نگرش

مدیریت استعداد  دارد. تمرکز سازمان آیندة برای رهبران و کارکنان سازی آماده بر استعداد مدیریت فرایند .کنند می ایفا
عبارت است از شناسایی و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل به منظور بیشینه کردن در گیری فرد با نقشی که با 

هدف مدیریت استعداد توسعه و نگهداری یک استخر استعداد متشکل از . (2004اتی او منطبق است)موچا، قوت های ذ
مدیریت استعداد   (.2006)آرمسترانگ،  ر، عجین شده با کار و متعهد به منظور تضمین جریان استعداد استنیروی کار ماه

تضمین می کند که افراد مناسب با مهارتهای مناسب در محل مناسب قرار گرفته اند و بر فعالیت های مناسب، متمرکز و 
 .(2010)عریقات و همکاران ،  نسبت به آن عجین شده اند

 

 ویژگی های شغلی و نقش های مدیران -4

الزم است  ،ل با سیستم های مدیریتی بایستی از چه شایستگی هایی برخوردار باشندبرای درک اینکه مدیران در تعام        
 سطوح مختلف مدیریت در یک سازمان ابتدا مطرح و سپس به مهارت های مورد نیاز آنان پرداخته شود.

کدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارت های  می کند، که هر لدر سه سطح مجزا ولی متداخل عم سازمانی، هر        
سطح  اتژیک می باشند.این سطوح مدیریت شامل سطح عملیاتی ، سطح مدیریتی و سطح استر مدیریتی متفاوتی هستند.

سطح مدیریت استراتژیک  می نمایند.مدیریت استراتژیک بایستی مطمئن شود که مدیران در محدوده های اجتماعی عمل 
ن چگونگی عمل سازمان نسبت به سطح مافوق و اهداف دراز مدت و جهت کلی حرکت سازمان و به عبارتی دیگر تعیی

  را مشخص می سازد. جامعه

بر تفاوتشان دارای عناوین مدیریتی مختلفی هستند که کاربرد اصطالحات واقعی برای ا سازمان ها بن ،از سویی دیگر        
 .، مانند سطوح فرماندهی در سازمان های نظامیمتفاوت استتشخیص سطوح مختلف مدیریتی در این سازمان ها با هم 

، توانایی مل مهم موثر بر مهارت هااز عوا در هر حال سطح مدیریت، نوع سازمان و موقعیتی که سازمان در آن قرار می گیرد،
 ی مورد نیاز جهت مدیریت کردن می باشند. ها و صالحیت ها
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به طور کلی مدیران تقریبا ده نقش متفاوت دارند که این نقش ها در سه گروه طبقه بندی می شوند که عبارتند از نقش 
 ارتباطی، نقش اطالعاتی، نقش تصمیم گیری.

 نقش ارتباطی 4-1

 ضمن مسئولیت در قبال کار زیر دستان باید نسبت به  و فرماندهان مدیران ،در نقش رهبری :نقش رهبری
 تالش کنند. انجام وظایف و مسئولیتهابرانگیختن آن ها به 

 :به مناسبت موقعیتشان به عنوان رییس بایستی طبق وظایف تشریفاتی  و فرماندهان مدیران نقش تشریفاتی
 فعالیت معینی را انجام دهند.

 اطالعات و ایجاد  فراد خارج از سازمان به منظور تعامل و تبادلمدیران در این نقش با افرماندهان و  :نقش رابط
نظارت و پیگیری امکانات و سایر اموری که در خارج از سازمان اتفاق می افتد، ارتباط برقرار  ،ارتباط های کاری

 می نمایند.

 نقش اطالعاتی 4-2

  اخل و خارج سازمان را د، اطالعات مرکز سلسله اعصاب در این نقش مدیر مثابه :بان(نقش نظاره گر )دیده
 پیگیری می نمایند.

 :جمع آوری و به نحو  ،اطالعاتی را که بدست آورده اندو و فرماندهان  در این نقش مدیران نقش اشاعه دهنده
 سازمان اشاعه می دهند. مقتضی در بین افراد

 اطالعات الزم را به اطالع سایر افراد و دستگاه های خارج از  در این نقش مدیران و فرماندهان، :نقش سخنگو
 سازمان می رساند.

 نقش تصمیم گیرنده 4-3

 :در واقع  در این نقش مدیر برای ایجاد تغییر و تحول در سازمان، به تحقیق و بررسی می پردازد. نقش کارآفرینی
 در این نقش با میل و رغبت منشا تغییر در داخل سازمان می باشد. و فرمانده مدیر

 مدیران فرماندهان و در این نقش هرگاه سازمان با تنش و مسائل ناگهانی روبرو می شود،  :نقش تنش زدایی
 مسئول ارائه راه حل و اقدامات اصالحی می باشند.

 :برنامه ریزی سازمان برعهده مدیران است.مسئولیت تخصیص دادن انواع منابع  نقش تخصیص دهنده منابع ،
 و برنامه ریزی امور کارکنان سازمان از این قبیل اند. ، بودجه بندیدادن درخواست

 در مذاکرات و انعقاد قراردادها، نقش نمایندگی سازمان را  و فرمانده در این نقش مدیر :نقش مذاکره کننده
 برعهده دارد.
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 انمدیرخصوصیات و ویژگی های فردی  -5

ن، اندیشمندان مدیریت وجود خصوصیات و ویژگی های فردی و اریمهارت ها و توانایی های مد نقش ها و عالوه بر        
 شخصی مانند هوشیاری،  ابتکار،  اعتماد به نفس و توانایی سرپرستی را برای مدیران ضروری دانسته اند.

در کانون توجه محققان بوده است. شناخت ابعاد شایستگی های مدیریتی، برای شناخت شایستگی های کلیدی مدیران، همواره         
در تعریف شایستگی مدیران گفته اند: خصوصیات و رفتارهایی که  توسعه و هم برای ارزیابی مدیران یک عامل اساسی به شمار می آید.

ی های شخصیتی، نگرش، اعتبار حرفه ای و عمومی ) دانش، مهارت ها، ویژگ مانند: ،منجر به اثر بخشی مدیران در محیط شغلی شود
ی با عملکرد اثر بخش یا برتر فرد در در تعریف دیگری شایستگی، ویژگی اساسی یک شخص بیان شده که از نظر علّ (.1379غفاریان، 

دامنه ای از  دیگری،پژوهشگر (. 1993 به نقل از ناصحی فر و همکاران،  Spencer and Spencer) یک موقعیت شغلی مربوط است
وی این عوامل را مانند کیفیت های فردی، انگیزه ها، تجربه و ویژگی های رفتاری، تحت  عوامل را در موفقیت مدیران دخیل می داند.

عنوان شایستگی چنین تعریف می کند: ظرفیت موجود در فرد که منجر به رفتاری برای برآوردن مطالبات شغلی موجود در چارچوب 
به نقل از ناصحی فر و  ,Boyatzis)  رهای محیط سازمانی می شود و به نوبه ی خود، نتایج مطلوب را به وجود می آوردپارامت

 (. 1982 همکاران، 

پرداخته شده است،  البالغهدر نهج از دیدگاه امام علی )ع(خصوصیات و معیارهای مدیران در پژوهشی که به بررسی و استخراج         
 :(1385، است )آقاجانیار ارائه گردیده سه دسته معی

 و اسالمی مدیریت بین آمیز شغل الزم است. این معیارها معموالً این دسته از معیارها، برای انجام موفقیت :معیارهای تخصصی (الف
 . ...و  کاری سابقه تجربه، تحصیالت، نظیر معیارهایی. است مشترک غربی مدیریت

باشد که در اکثر جوامع ای از رفتارهای قابل قبول جوامع انسانی میاز معیارها شامل مجموعه این دسته :ارزشی معیارهای (ب
 . رویی و ..... مانند رعایت حقوق دیگران، گشادهشوندنیز شناخته می های جهانیست قابل قبول باشد و به نام ارزشا ممکن

دیریت اسالمی دارد. جایگاه و مفهوم انسان در دو مکتب الهی و معیارهای مکتبی ریشه در مکتب اسالم و م :معیارهای مکتبی (ج
  ،اطاعت از اوامر خداو تقوی . مواردی از قبیل دهدها را نیز شکل میهای انتخاب افراد در مناصب و مدیریتمادی، معیارها و مالک

 و ... . حق گرایی، وظیفه قیام به، بر خدا داشتن توکل، امید به پاداش الهی داشتن و بیمناک از عذاب او بودن

محققان دیگری، ویژگی های یک رهبر و مدیر اثر بخش را در جوامع اسالمی اینگونه بر شمرده اند: تقوی، رفق و مدارا، الفت و         
ت و (. همچنین در تحقیقی دیگر، ویژگی های فردی رهبر در آیا 1392محبت، دفع بدی با خوبی، سعه ی صدر )پیروز و همکارانش، 

روایات را بدین صورت بیان شده است: سعه ی صدر ) حلم ، متانت در شادی ها، مقاومت در برابر مشکالت، تحمل افکار مخالف، پرهیز 
از مستی ریاست(، هوش، توانمندی های علمی و فنی، تحمل افکار مخالف، سعی و کوشش، پشتکار، شجاعت، شهرت، سخنرانی ) 

در تحقیق دیگری، ضمن بررسی ابعاد مدیریتی امام خمینی )ره( اقدام به استخراج صفات (. 1385 نبوی،تفهیم کالم و زیبایی کالم() 
 (:1385تفکر اسالمی به این شرح شده است )مشتاق،  در قاموس و چارچوبمدیران 

 داشتن ایمان و ارتباط با خداوند 
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 داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم 

 داشتن سعه صدر 

  داشتن شایستگی و لیاقت در انجام امور-5 شکیبایی در برخورد با مسائلداشتن صبر و 

 طلب و خودکامه نبودنریاست 

 میان انسان و خدا اصالح شود بطهاطاعت نمودن کارگزاران از مدیر در جایگاه حق سنت الهی این گونه است که هر اندازه را 

 شودرابطه انسان با عالم اصالح می به همان اندازه

 خواهی،کنترل و نظارتیض اختیار و مسئولیتتفو 

 شور و مشورت با افراد صالح و شایسته 

 وفای به عهد 

 عدم احتجاب و احتراز از فاصله گرفتن از مردم 

 عدم سوء استفاده مدیر و وابستگان از امکانات 

 داشتن روحیه انتقادپذیری 

 برقراری عدالت 

 قضاوت و داوری 

مولفه های شایستگی مدیران در شش گروه کلی، در دو بعد فردی )دانش و معلومات نظری، مهارت ها، ویژگی های  محقق دیگری
که با تلفیق این دیدگاه با سایر ،  (1379)غفاریان،  شخصیتی و نگرش( و اجتماعی )اعتبار حرفه ای و اعتبار عمومی( قرار می دهد

 ه این صورت ارائه می گردد:تحقیقات، شایستگی های مدنظر و پیشنهادی ب

 ابعاد فردی شایستگی-الف

دانش و معلومات نظری پرسابقه ترین بعد توسعه ی مدیران است. توسعه ی دانش و معلومات زیر بنای دانش و معلومات نظری : -1
اصول مدیریت و رهبری ، توسعه ی مهارت ها، نگرش و بینش به شمار می رود. مواردی از معلومات مورد نیاز مدیران عبارتند از : 

 جامعه شناسی ، مدیریت منابع انسانی ، علم حقوق و احکام شرع.

 های مهارت دسته سه کاتز نظریه بنابر و رت، توانایی پیاده سازی علم در عمل است. در یک تقسیم بندی متداولاهم مهارت ها:-2

مهارت انسانی، توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام کار به وسیله  هستند. ها مهارت مهمترین فنی و ادراکی انسانی،
مهارت ادراکی ؛ یعنی توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل ی آنها بوده که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری موثر است. 

کند یا نه ؟ این آگاهی موجب می شود که فرد به جای این سازمان و آگاهی از این که آیا شخص متناسب با شرایط سازمان عمل می 
، اقدامات خود را بر هدف های کل سازمان استوار سازد. گروه نزدیک و بالفصل خود عمل کندکه فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای 

 ی خاص.مهارت فنی، عبارت است از توانایی حاصل از تجربیات ، آموزش و کار آموزی الزم برای انجام کارها

 کمیته اند. قبیل این از ...و ی گذار هدف تفویض اختیار، سازی، یافتند. تیم تنوع اهمیت و شغل حسب به ها مهارت این زمان گذشت با

 زیر صورت به را محوله وظایف انجام برای مدیران های ضروری مهارت نیز استرالیا در آل ایده مدیر مورد در پژوهش کمیته نام با ای

 ( :1389که برخی از آنها عبارتند از )ناصحی فر و همکاران،  نماید می معرفی
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 قدردانی بازخور، نفوذ، توانمندسازی، مختلف، افراد تحمل دیگران، آموزش مربی گری، ارتباطات، انسانی: نیروی های مهارت -

 محیطی و اجتماعی دید تحلیل، و تجزیه وسیع، ید: داستراتژیک تفکر -

 تعهد ایجاد افراد، تصحیح هدف، تدوین :رهبری و نگری آینده  -

 تغییر مدیریت ابهام، تحمل :پذیری انعطاف  -

 تجربه کسب یادگیری، مستمر، آموزش ریزی، برنامه زمان، عالقه، انضباط، :مدیریتی خود  -

 گروهی کار و سازی تیم  -

 خالق گیری تصمیم و مشکالت حل :قضاوت  -

 

شخصیت عبارت است از مجموعه ی الگوهای منحصر به فرد و نسبتا ثابت رفتاری، احساسی و فکری که  ویژگی های شخصیتی :-3
 و اعتماد به نفس، برون گرایی، شجاعتسعه صدر، انسان ها از خود بروز می دهند. برخی از ویژگی های شخصیتی عبارتند از : 

 مسئولیت پذیری.

 و اساسی های پایه ها ارزشز عمل گرهای اصلی در شکل گیری تصمیم می باشد. موازین ارزشی تصمیم گیرنده، یکی ا نگرش : -4
 و هستند اکتسابی ها ارزش نمود. شناسایی شده بیان های نگرش طرز و افراد عمومی رفتار از را ها آن توان می فقط که هستند عمیقی
 شوند می نامیده اخالق که ها ارزش از نوعی است. متفاوت دیگر به فرهنگ فرهنگی از فرد سازمانی زندگی به مرتبط های ارزش

مجموعه ی ارزش ها یکی از مهم  .باشند می اخالقی مفهوم حیث از فرد اعمال سقم و تشخیص صحت مبنای که هستند هایی استاندارد
در برابر خداوند، محترم شمردن ترین  عوامل متمایز کننده مدیران از یکدیگر است. برخی از این عوامل عبارتند از : باور به پاسخ گویی 

 .الق حرفه ای پایبندی به اخ و حق گرایی، بر خدا داشتن توکل مردم،

 ابعاد اجتماعی شایستگی –ب 

اعتبار حرفه ای: این مقوله به جایگاه مدیر در شبکه ی ارتباطات حرفه ای بر می گردد و عبارت است از قابلیت برقراری ارتباط با  -1
 خواست از آنان با احتمال زیاد پذیرش.افراد موثر و در 

 می گردد. اعتبار عمومی: این موضوع به جایگاه غیرحرفه ای یک مدیر در اجتماع بر-2
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 مدل مفهومی تحقیق -6

ارائه شده است. مدل شناسایی استعدادها برای مدیریت و  1مطابق شکل  برای تحقیق حاضر، مدلی مفهومی        
فرماندهی در بستر اصول و ارزش های سازمان پایه ریزی شده است و داللت بر حاکم بودن اصول و معیارهای ارزشی بر کل 

ر راستای رسالت و فرایند شناسایی و ارزیابی استعدادهاست. همچنین می بایست کمیت و کیفیت انتخاب استعدادها، د
 ماموریت سازمان و در جهت حرکت و نیل به سمت آرمان و چشم انداز های متصور باشد. 

اولین گام در این مدل، تعیین ویژگی ها و خصوصیات مدیران و فرماندهان در دو بعد شایستگی های فردی و شایستگی 
ی و فرماندهی مدنظر جهت برنامه ریزی، اقدام می های اجتماعی است. به موازات آن، نسبت به تعیین نقش های مدیریت

گردد. نقش ها که در سه دسته ارتباطی، اطالعاتی و تصمیم گیری است متناسب با جایگاه و مسئولیت مدیریتی قابلیت 
 تبیین دارند.

ای تحقق رسالت و البته همه آنچه که در این مرحله انجام می پذیرد، باید با رعایت اصول و ارزش های سازمانی و در راست
به دلیل محدودیت های موجود، تنها باید بر گروهی از کارکنان که دارای ستیابی به چشم انداز سازمان باشد، در جهت د

 استعداد های برتر و مرتبط با جهت گیری های استراتژیک سازمان هستند، سرمایه گذاری بلند مدت صورت گیرد. 
( شناسایی استعدادهای داخل سازمان یا 1با استعداد از دو مسیر مختلف می گردد:  شناسایی افراددر گام بعدی اقدام به 

 ( شناسایی استعدادهای خارج سازمان یا کسب استعداد2توسعه استعداد 
عالئق در افراد مستعد که در مرحله قبل شناسایی اولیه شده اند، گام بعدی مدل است.  و ها توانمندی ها، سنجش ویژگی

به جهت بررسی و تبیین میزان انطباق با شایستگی های مورد نیاز برای مدیریت و  آنها تحلیل و تجزیه به بتنو پس از آن
فرماندهی و پیش بینی چگونگی ایفای نقش های مختلف متصور برای آنان می گردد. در ادامه، اجزاء مدل با تفصیل بیشتر 

 ارائه شده است. 
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ارتباطی

اطالعاتی

گیریتصمیم

شایستگی های فردی

شایستگی های اجتماعی

 شناسایی استعدادها برای مدیریت و فرماندهی )منبع: محققان(. مدل مفهومی 1شکل 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شناسایی استعدادها 6-1
 

( شناسایی استعدادهای داخل سازمان یا 1به طور کلی، شناسایی افراد با استعداد از دو مسیر انجام می پذیرد:          
 ( شناسایی استعدادهای خارج سازمان یا کسب استعداد2توسعه استعداد 

شناسایی استعدادها

(یارزیابی عملکرد داخل) توسعه استعداد   (یجذب استعداد خارج)کسب استعداد 

سنجش ویژگی ها، توانمندی ها و عالئق

تحلیل، پیش بینی و برنامه ریزی

ویژگی های       

 مدیران

    نقش های      

 مدیران

 آرمان و چشم انداز / رسالت و ماموریت

 اصول و ارزش های سازمانی
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 توسعه استعدادهایا  شناسایی استعدادهای داخل سازمان 6-1-1

ها از ویژگی های شخصیتی و کاری متنوعی برخوردارند و این وظیفه مدیریت سازمان است که کارکنان در سازمان         
مدیر باید به تفاوت های فردی تک  توانایی ها و استعداد ها و حتی نقاط ضعف کارکنان را شناخته و آنها را مدیریت نمایند.

ی ها و استعداد های بالقوه به نحو مطلوب و در جای تک کارکنان به چشم یک فاکتور مهم نگریسته و بتواند از این توانای
این موضوعی است که امروزه تحت عنوان مدیریت تنوع در دنیا مطرح شده و مدیریت استعداد را نیز  مناسب استفاده نماید.

ون سازمان، با شناسایی استعدادهای در در بر می گیرد که توجه بسیاری از مدیران را این عرصه را به خود جلب کرده است.
 (1388)رضائیان و سلطانی، استعدادهای برجسته در راستای اهداف سازمان هدایت شده و پرورش می یابند. 

توانایی در  ،کشور  مختلف صورت گرفت نشان داد 60شاغل منابع انسانی در بیش از  1398از که نتایج تحقیقی         
 ترین مشکالت مدیران است که در سازمان های با آنها مواجه هستند.جذب و نگهداری استعداد های جدید دو مورد از مهم

 (Deloitte 2005 رضائیان و سلطانی،  به نقل از) 
جهت شناسایی پتانسیل های موجود در سازمان و درنتیجه کشف استعدادهای درون سازمانی، استفاده از  هبهترین را        

تعیین وضعیت شایستگی ها، مهارت ها و عملکرد سرمایه خروجی و تحلیل های سیستم ارزیابی عملکرد مناسب است. 
زمان از جمله اهداف یک نظام ارزیابی عملکرد شناسایی اولیه استعدادهای بالقوه موجود در ساانسانی سازمان و همچنین 

متعالی است. نظام ارزیابی عملکردی دارای ویژگی های زیر باشد می تواند در شناسایی استعدادهای بالقوه درون سازمانی 
 کمک نماید:

 .سازگار با آرمان و چشم انداز، رسالت و ماموریت، راهبرد و خط مشی ها باشد 
 عیارهای کمی، لحاظ شده باشد.معیارهای کیفی در کنار م 

 ای باشد. نتیجه کلیدی عملکردی و کلیدی های شاخص بندی اولویت و مبتنی بر شناسایی 

 آنها رعایت شده باشد. بین توازن و انسجام یکپارچگی، و ها شاخص سایر با بودن مرتبط 

 استنتاج و استنباط و پوشش منظور به مربوطه نواحی تمامی بندی دسته و به منظور تفکیک مناسب بندی بخش 
 تر انجام پذیرفته باشد. دقیق و تر جامع

 برخوردار باشد یعنی مبهم نبوده و قابلیت درک و تفسیر یکسانی از اطالعات به  همخوانی قابلیت و شفافیت از
 دست آمده از اندازه گیری داشته باشد.

 باشند داشته بینی پیش و تحلیل قابلیت. 

 

 استعدادهای خارج سازمان یا کسب استعدادهاشناسایی  6-1-2
مسئولیت با جذب افراد با استعداد از خارج از سازمان، انرژی و نیروهای تازه ای را به سازمان تزریق می شود.          

های خصوص اگر مربوط به پست ه استخدام باالترین استعدادها، نه تنها زمان بلکه نیازمند به سرمایه گذاری مالی است، ب
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سازمان ها باید در زمینه توسعه استراتژی استخدام خالق بوده و از بکارگیری روش های سنتی  اجرایی سازمان باشد.
استخدام در جذب نیروی کار جدید پرهیز نمایند. استراتژی های پیشنهاد شده سایت های شبکه ای محاوره ای )پرسش و 

رضائیان  به نقل از Philips & Roper) ه های شغلی آن الین می باشندپاسخ( ، برنامه های ارجاعی ، آزمایشی ها و صفح
 .(2009  و سلطانی،

 
 
 سنجش ویژگی ها، توانمندی ها و عالئق 6-2

  
آنها، اقدام به گزینش نهایی با  آمادگی میزان پس از انجام بررسی های های اولیه و انتخاب افراد کاندیدا و ارزیابی          

هدف از فرایند انتخاب کارکنان با استعداد، گزینش افراد از میان منبعی عالئق می شود.  و ها توانمندی ها، توجه به ویژگی
سازمان ها ی بزرگ  مورد نظر را انجام دهند. وظیفه و مسئولیتاز کاندیداهای واجد شرایط است که بتوانند به بهترین نحو 

ن ها برتر جلوه دهند و در این عرصه برای انتخاب افراد زبده و با استعداد به دنبال جایگاهی هستند تا خود را از سایر سازما
 مانند ارزیابی روانشناسی ،، رواج بیشتری داردویژگی های فردیامروزه روش های اندازه گیری  با چالش مواجه هستند.

های  آزمون نظر کمک می کند. سب برای پست موردشانس سازمان در انتخاب فرد منا ابزار استخدامی که بهبا دیگر  همراه
می تواند به عنوان ابزارهای جایگزینی،  های دانش شغلی ، ارزیابی شخصیت و آزمونستعداد، آزمون سنجش میزان عالقها

آزمون های استعداد ابزاری برای  .(2008 رضائیان و سلطانی، به نقل از Byars and Rue)ارتقا و انتخاب محسوب شود
آزمون سنجش میزان عالقه، عالئق  ها و استعدادهای بالقوه افراد برای یادگیری و انجام شغل می باشد. اندازه گیری توانایی

ای شخصیتی فرد را ارزیابی می آزمون شخصیت ویژگی ه فرد را با عالئق افراد موفق در شغل مورد نظر مقایسه می کند.
 ب ارزیابی می کند.آزمون های دانش شغلی ، دانش مربوط به شغل را در داوطلکند و 

 
 تحلیل، پیش بینی و برنامه ریزی 6-3

 
 نوبت ،در افراد مستعد عالئق و ها توانمندی ها، حاصل از سنجش ویژگی دقیق و صحیح اطالعات آوری جمع از پس        

پیش  و نیاز برای مدیریت و فرماندهی میزان انطباق با شایستگی های موردتبیین بررسی و به جهت  آنها تحلیل و تجزیه به
 نتایج بین معلولی و علی روابط به همین جهت درک می گردد.نقش های مختلف متصور برای آنان  بینی چگونگی ایفای

شایستگی های فردی و اجتماعی از سویی و مهارت های اطالعاتی، ارتباطی و تصمیم گیری  با ها و ارزیابی ها سنجش
 در پایداری نحوهگذشته و  از مثبت  روند بررسیدیگر الزم و ضروری است. همچنین می بایست به تعیین شده از سوی 

 آینده اقدام گردد. در مثبت عملکردهای پایداری از اطمینان میزان و بررسی خوب عملکرد
 

 



13 

 

 مسائل پیش روی شناسایی استعدادها -7
اجرای دقیق و صحیح گام اول مدیریت استعدادها یعنی شناسایی استعدادها، بسیار مهم است. دراین خصوص توجه         

 به مسائل و مشکالت بالقوه زیر می تواند مفید باشد: 
 استعدادها از  نگهداشتنیکی از مهمترین مشکالت در فرایند مدیریت استعدادها، مخفی کردن و : احتکار استعداد

عواملی  سوی مدیران مربوطه شان و عدم همکاری در شناسایی و معرفی افراد مستعد است. منشاء این مساله
واحد فعلی و نبود امکان جایگزین مناسب و بالتبع نگرانی بابت از دست دادن نیروهای مستعد از  مختلفی است.

 تالش برایهمچنین، کی از این عوامل به حساب می آید. آن کاهش توان منابع انسانی و افت عملکرد آتی واحد ی
به جهات مختلف مرتبط با مدیر هستند که در اصطالح به  واجد شرایط نیستند ولی افراد دیگر که  نمودن معرفی

  ن رابطه به جای ضابطه اشاره دارد، از موارد دیگر است.جایگزین نمود

 و کارشناسی استعدادها که نشات گرفته از عدم برنامه ریزی : گسترش غیرعاقالنه افزایش بدون برنامه ریزی
مناسب برای استعدادها و فکر نکردن در مورد اینکه چگونه می توان استعدادها را واقعا به کار گرفت، می باشد 

به نقل از Kevin Cox ) .موجب سرخوردگی افراد مستعد و نهایتا شکست طرح مدیریت استعدادها خواهد شد
 (1390توانمندسازی منابع انسانی، بنیاد 

 
 
 جمع بندی -8

ارزیابی و شناسایی افراد مستعد برای مدیریت و فرماندهی پرداخته شد. ابتدا اهمیت موضوع در این مقاله به موضوع         
فرماندهان در دو بعد ویژگی ها و خصوصیاتی که مدیران و مدیریت استعدادها بیان و تعاریف مربوطه ارائه شد. در ادامه به 

شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی نیازمند آن هستند ذکر شد. به موازات آن، نسبت به تعیین نقش های 
 مدیریتی و فرماندهی مدنظر جهت برنامه ریزی، در سه دسته ارتباطی، اطالعاتی و تصمیم گیری تبیین شد.

بیان شد که همه آنچه که در این مراحل انجام می دید. سپس با تشریح مدل، در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه گر        
 پذیرد، ضمن رعایت اصول و ارزش های سازمانی، در راستای تحقق رسالت و در جهت دستیابی به چشم انداز سازمان

 می باشد.
سازمان یا توسعه استعداد و  شناسایی افراد با استعداد یعنی شناسایی استعدادهای داخلسپس مسیرهای مختلف         

عالئق  و ها توانمندی ها، سنجش ویژگیدر ادامه به نحوه  شناسایی استعدادهای خارج سازمان یا کسب استعداد تبیین شد.
به جهت  اطالعات تحلیل و تجزیه در افراد مستعد که در مرحله قبل شناسایی اولیه شده اند، پرداخته شد. در نهایت نیز گام

بیین میزان انطباق با شایستگی های مورد نیاز برای مدیریت و فرماندهی و پیش بینی چگونگی ایفای نقش های بررسی و ت
مختلف متصور برای آنان، بیان شد. در پایان نیز به مواردی از مسائل و مشکالت پیش روی شناسایی استعدادها پرداخته 

 شد.
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