
 استعداد  ـتیریمدکتاب 

 

  مطالعات در خصوص مدیریت استعداد و کارکنان مستعد در سطح جهانی با رشد چشم گیری نسبت به قبل در حال انجام
مطالعات . ایجاد ارزش می باشددر دانش اقتصاد امروز استعداد به عنوان یک منبع به سرعت در حال افزایش . می باشد

سهم افراد با استعداد در سازمان به طور چشم . بسیاری ارتباط بین استعداد و افزایش عملکرد سازمان را نشان داده اند 
اگر یافتن افراد مستعد و با استعداد برای سازمان . گیری در اثربخشی سازمان در این تحقیقات باال نشان داده شده است

سه عامل خارجی . تصور می گردد قطعاً موضوع نگهداری این استعدادها در سازمان بسیار سخت تر است بسیار سخت
سازمان ها را مجبور می سازد نگرش « افزایش شمار کارکنان دانش محور»و « جهانی سازی»، «تغییر جمعیتی»

یک موضوع پژوهشی مهم در زمینه  مدیریت شایستگی. جدیدتری در مورد مدیریت استعداد و شیوه های آن داشته باشد
مدیریت . مدیریت دانش است و یک سیستم مدیریت شایستگی اغلب با سیستم های مدیریت یادگیری آمیخته است

شایستگی به لحاظ اینکه دانش کلیدی مورد نیاز یک کارمند یا یک سازمان را برای دستیابی به اهدافش تعیین می کند، 
مدیریت شایستگی و مهارتها ، شدیداً به تالشهای سازمان . ازمانی و فردی داشته باشدمی تواند سهم مهمی در سطح س

برای ایجاد مجموعه ای جهت توانمندسازی نیروی کاری به منظور افزایش مزیت رقابتی ، نوآوری و اثر بخشی، وابسته 
انش داخلی و استقرار عملیات با تالشهای موسسه برای گسترش د  ، مدیریت شایستگی مستقیماً به عالوه. شده است

مدیریت شایستگی اخیرا به یک زمینه تحقیقی تبدیل شده است . مدیریت دانش سازگار با عملیات موسسه، مربوط است
که تالشهای سازمان را به سوی توسعه پرورش کارکنان، اشتراك دانش، تالشهای یادگیری الکترونیک موسسه و 

  .یی نظیر مدیریت هستی شناسی جلب می کندهمینطور کاربردهای فناوریهای معنا

 

 بخش اول : 
 مدیریت            

 بخش دوم : 
 ( استعداد) شایستگی            

  بخش سوم: 
 شایسته ساالری در اسالم            

 بخش چهارم : 
 ( شایستگی ) مدیریت استعداد            

 
 

 

 

 

 


