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چکیده
امروزه مفهو مدیریت استعداد و اصلالح جع



استعدادها ،به یکی از رایجتریم اصلالحات دنیای

کسبوکار تبدیل گردیده است و بهععوا یکی از مهمتریم مفاهیمِ ملرح در دانش مدیریت سرمایه
انسانی مورد توجه قرارگرفتهاستف اصلالح مدیریت استعداد ،بر شعاسایی ،جذب و توسعه کارکعا
مستعد بهععوا عاملی مهم در جهت ایزاد مزیت رقابتی برای سازما تاکید میکعدف ایم پژوهش قمد
دارد تا ض م مرور تعاریف مختلف مدیریت استعداد ،برای پژوهشگرا و مدیرا ایم امکا را فراهم
ن اید تا بتوانعد تعریف متعاسب با نیاز خود را اتخاذ ن ایعد و بهکار گیرندف فلسفه و پارادایم ایم
پژوهش ،تفسیری و نوع نگاه و رویکرد پژوهش ،استقرایی استف دادههای پژوهش از نوع دادههای
کیفی هستعد و ایم پژوهش از حیث مقلع زمانی ،تکمقلعی استف شیوه گردآوری و تززیه و تحلیل
دادههای پژوهش ،مراجعه به اسعاد و پژوهشهای قبلی انزا شدهاستف در نهایت پیشعهاداتی برای
پژوهشهای آتی ارائهگردیدهاستف

واژگان کلیدی :استعداد ،مدیریت استعداد ،جع
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مقدمه
اصلالح مدیریت استعداد برای نخستیم بار در دهه  1336میالدی ملرح شده استف اصلالح
جع

استعداد نیز اولیم بار توسط شرکت مشاورهای مککعزی اند کامپعی 1در سال  1337ملرح

گردیده استف بر ایم اساس مدیریت استعداد بهععوا عاملی با اه یت در موفقیت سازما مورد توجه
قرار گرفت ،و بر شعاسایی ،جذب و توسعه کارکعا مستعد 2بهععوا عاملی مهم در جهت ایزاد مزیت
رقابتی برای سازما تاکید شد؛ چرا که نتایج بررسی شرکت مشاورهای مککعزی اند کامپعی نشا داد
که سازما هایى که در جذب ،توسعه و نگهدارى مدیرا استعداد موفقتر هستعد ،سوددهى و بهرهورى
باالتری دارند (گای و سی ز1333 ،؛ صیادی و ه کارا 1331 ،؛ شهبازی و غفاری)1337 :ف
تحقیقات اخیر نشا میدهد که اکثر سازما های بزرگ از ک بود افراد با استعداد شکایت دارند و
مدیرا  ،از برخی از مه تریم واقعیات مربوط به استعدادهای شرکت خود بی اطالع هستعد (رضائیا و
سللانی)1333 ،ف
شرکتها بهطور مرتب وظایف مربوط به توسعه استعداد را نادیده میگیرند (Cliffe, 1998؛
رضائیا و سللانی)1333 ،ف
یافتههای تحقیق نشا میدهد که مدیرا ارشد خود را سرزنش میکععد و مدیرا پایه را نیز مقمر
میدانعد که برای ایم کار وقت و زما کافی اختماص ندادهاند (رضائیا و سللانی)1333 ،ف
بهطور کلی میتوا بیا کرد سازما هایی که از مدیریت استعداد استفاده میکععد استراتژیک بوده و
چگونگی جذب ،انتخاب ،آموزش ،توسعه ،ارتقا و انتقال کارکعا در سازما را پیشبیعی مین ایعد
(Barron, 2008؛ رضائیا و سللانی)1333 ،ف
هانس استرابرگ 3مدیر اجرایی الکستروکس 2میگوید :در صععت بسیار رقابتی ما ،داشتم افراد
معاسب در جایگاه معاسب روشی برای تض یم آ است که فرصتهای ا را بشعاسیم تا افراد بهتریم
ع لکرد را داشته باشعد ،زیرا ما معتقدیم که مدیریت پویا و توسعه استعداد  -که ه ا توسعه افراد و
تواناییها و مهارتهای ایشا است  -یک پیشنیاز برای موفقیت استف ما مدیریت استعداد را یک
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اولویت استراتژیک و بخشی از کار هر روز خود میدانیم (Pollitt, 2004؛ رضائیا و سللانی،
)1333ف
به گفته مرادی و آئیعی ( )1332مدیریت استعداد به دو دلیل اصلی دارای اه یت فراوانی است
(مرادی و آئیعی:)1332 ،


نخست اجرای ملثر مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیتآمیز استعدادها در
سازما میشود؛



و دو ایعکه اجرای ملثر مدیریت استعداد باعث انتخاب درست کارکعا برای پستهای
کلیدی در آیعده میشودف

مدیریت استعداد امروزه بهععوا یکی از مهمتریم مفاهیم ،در دانش مدیریت معابع انسانی مورد
توجه قرارگرفتهاستف بعابرایم ضروری است سازما ها و کسبوکارهای ایرانی ،ض م کسب دانش
کافی در رابله با ایم مفهو و درک ضرورت و اه یت آ  ،نسبت به بسترسازی راهبردی در جهت
توجه مللوب به آ اقدا کععد و ض م توجه به عوامل زمیعهساز مدیریت استعداد ،محدودیتها و
چالشهای اصلی آ را برطرا ن ایعد (شهبازی و غفاری)1337 ،ف
علی رغم اه یت موضوع مدیریت استعداد ،در خموص تعریف آ اتفاق نظر وجود نداردف به
عبارت دیگر ،تعریف استعداد و ه چعیم تعریف مدیریت استعداد مورد توافق ع و نیست و برای آ
تعاریف گوناگونی ارائه شده است (شهبازی و غفاری)1337 ،ف
محققا مدیریت ،نگاه دقیقتر به اقدامات مدیریت استعداد (که در آ نیاز به تززیه و تحلیل
اخالقی ایم اقدامات نهفته است) را پیشعهاد کردهاند ()Painter‐Morland et al., 2018ف بهععوا
مثال ،و د بریک و ه کارا

1

( )2613خواستار یک ارزیابی از مدیریت استعداد (ارزیابی انعکاسی

مبتعی بر اقدا ) شدند ()Painter‐Morland et al., 2018ف
هدا در ایم پژوهش ایم است تا به مرور تعاریف مدیریت استعداد بپردازد تا پژوهشگرا و
مدیرا بتوانعد ض م بررسی آ ها ،تعریف متعاسب با نیاز خود را اتخاذ ن ایعد و بهکار گیرندف

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Van Den Brink et al.

1

 28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 7931

روش پژوهش
مدل پیاز پژوهش ،مدلی جامع به معظور بررسی روششعاسی پژوهش استف در ادامه ،ابعاد مختلف
روششعاسی پژوهش حاضر ،بر اساس مدل پیاز پژوهش توضیح داده میشودف
فلسفه و پارادایم ایم پژوهش ،تفسیری و نوع نگاه و رویکرد پژوهش ،استقرایی استف دادههای
پژوهش از نوع دادههای کیفی هستعدف ایم پژوهش از حیث مقلع زمانی ،تکمقلعی استف شیوه
گردآوری و تززیه و تحلیل دادههای پژوهش ،مراجعه به اسعاد و پژوهشهای قبلی انزا شدهاست
(داناییفرد و ه کارا )1333 ،ف
مرور ادبیات
در ایم بخش به مرور تعاریف مختلفی که در معابع مختلف برای دو اصلالح استعداد و مدیریت
استعداد آمده ،پرداخته شده استف
الف -تعاریف استعداد
واژه استعداد در سازما ها با جعبههای متفاوتی توسط نظریهپردازا و کارشعاسا تعریف شده استف
ه چعیم ،هر سازما متعاسب با فرهع

و ساختار خود ،ویژگیهای افراد با استعداد را تعییم میکعد

(رضائیا و سللانی)1333 ،ف
معالی تفتی و ه کارا ( )2617تعاریف ذیل را برای استعداد ارائه ن ودهاند:
مایکلز و ه کارا  )2661( 1بر ایم باورند که استعداد یک "کد" یا یک کل ه برای رهبرا و مدیرا
اثربخش است که میتواند به سازما ک ک کعد تا به اهدافش برسدف
استعداد مدیریتی ترکیبی از ذهم استراتژیک قوی ،توانایی رهبری ،بلوغ احساسی ،مهارتهای ارتباطی
و توانایی جذب و الها بخشید به دیگر افراد با استعداد ،غرایز کارآفریعی ،مهارتهای ع لکردی و
توانایی ارائه نتایج است ()Michaels et al., 2001ف
براساس پژوهش ویلیامز ،)2666( 2افراد با استعداد کسانی هستعد که دارای تواناییهای استثعایی هستعد
و در طیفی از فعالیتها یا در یک زمیعه خاص موفق هستعدف
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حسیمپور و ه کارا ( )1332تعریف زیر را برای استعداد نقل ن ودهاند:
استعداد ،از گردش افراد در سازما حاصل میشود ،به ایمصورت که چگونه آ ها وارد سازما
میشوند ،چگونه مهارتهای خود را توسعه میدهعد و چگونه بهس ت مشاغل باالتر و یا بیرو از
سازما حرکت میکععد ()Chabault et al., 2012ف
نیزس و ه کارا  )2612( 1تعاریف ذیل را برای استعداد ارائه ن ودهاند:
استعداد که تعریف ع لیاتی آ معادل سرمایه انسانی است ،با مفاهی ی مانعد :شایستگی ،دانش،
خمیمه های اجت اعی و شخمیتی مرتبط است و بروز و ظهور آ در توانایی انزا داد کار و ایزاد
ارزش اقتمادی خود را نشا میدهد ()Farndale, Scullion, & Sparrow, 2010ف
براساس مدل مع اری معابع انسانی که توسط لپاک و اسعل ( )1333توسعه دادهشدهاست ،سرمایه
انسانی را میتوا از دو جعبه ارزش 2و معحمربهفرد بود  3مورد ارزیابی قرار دادف ارزش ،نشا دهعده
پتانسیل فرد برای مشارکت در یک شایستگی محوری سازما و پیشبرد موقعیت رقابتی استف
معحمربهفرد بود به حدی از دشواری در جایگزیم کرد سرمایه انسانی (باتوجه به بیمانعد بود
شغل ،محدودیتهای بازار کار وففف) اشاره داردف کارکعانی که در هردو مورد ارزش و معحمربهفرد بود
در رتبه باالیی قرار داشته باشعد ،بهععوا استعداد شعاسایی میشوند ()Lepak & Snell, 2002
به عقیده بِکر و هوسلید ،)2660( 2ارزش کارکعا مستعد به پستی که در سازما اشغال میکععد بستگی
داردف مخموصاً پستهایی که یک افزایش کوچک در بهبود کیفیت و ک یت ع لکرد آ ها معزر به یک
بازده باالی متوسط در یک معیار راهبردی محوری در سازما میشود ( Boudreau & Ramstad,
)2005ف بعابرایم ضروری است ایم پستها به کارکعا باارزش و با درجه معحمربهفرد بود باال
تخمیص داده شوند ،که به ایم کارکعا "بازیکعا درجه الف "2میگویعد ( & Becker, Huselid,
)Beatty, 2009ف
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رضائیا و سللانی ( )1333تعاریف زیر را برای استعداد نقل ن ودهاند:
انز م مدیریت معابع انسانی ،)2667( 1استعداد را به مععای گروه اصلی رهبرا  ،کارشعاسا فعی و
ه کاریکععدگا کلیدی که شرکت را اداره میکععد ،تعریف کرده استف
به عقیده مایکلز و ه کارا

2

( ،)2661استعداد مز وعهای از تواناییهای فرد شامل مهارت ،دانش و

ظرفیت برای رشد و توسعه میباشدف
پِیعتِر-مورلعد 3و ه کارا ( )2613تعریف زیر را برای استعداد ارائه ن ودهاند:
مایکلز ،هعدفیلد جونز و اکسلرود« ،)2661( 2استعداد» را یک «صالحیت ذاتی خاص» 2مربوط به یک
بخش اقلیت از افراد ،که میتوانعد بیشتریم تفاوت را در ع لکرد سازمانی داشته باشعد (چه از طریق
مشارکت فوری یا با نشا داد سلوح باالتری از پتانسیل در دوره زمانی طوالنیتر) ،تعریف میکععد
()Tansley, 2011ف
گگعی )2667( 0تعریف زیر را برای استعداد ذکر ن وده است:
استعداد دربرگیرنده بلوغ برجستهای است که ع وماً شایستگی (دانش ،مهارت و توانایی) نامیده می-
شود و بهنحوی است که فرد را جزء  16درصد افراد برتر در میا ه کارا فعال در حوزه شغلی
مشابه قرار میدهدف
دالل و آکدر )2613( 7در مقاله مروری خود به ارائه تعاریف مختلف استعداد پرداختهاند:
استعداد میتواند بهععوا دو نوع استعداد تعریف شود :اول استعداد جدیدی که شامل استعدادهای خا
استف دو  ،استعدادهای موجود یا آموزش دیده ،که شامل استعداد باتزربه است که قمد دارد سلح
فعلی خود را به سلح بعدی ارتقا دهد ()Aziz et al., 2016ف
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استعداد یک پتانسیل ذاتی در ه ه ماست ( ;Boudreau and Ramstad, 2005
.)Bhattacharyya, 2014
واژه استعداد به ع لکرد ،مهارت ،ادراک و یا دانش سلح باال اشاره دارد ،که براساس هعزارهای
متعاسب با هر گروه سعی (در برتری و م تاز بود ) پیشبیعی میشود ()Boykin, 2000ف
گگعی ( )2662به تعریف فلدمم )1330( 1اشاره میکعد و استعداد را از دیدگاه توسعهای-شعاختی
تعریف میکعد که :پتانسیل تعامل سازنده با جعبههای مختلف جها ِ تزربه استف
کاناسگارا و ه کارا  )2610( 2به تعریف گاراوا و ه کارا  )2610( 3اشاره می کععد و استعداد را
بهععوا فردی که دارای صالحیت مدیریتی معحمربفرد است تعریف می کععدف
استعداد بهععوا یک مهارت ن ونه و م تاز دیده میشود که برخی افراد آ را دارا هستعد ( Pruis,
)2011ف
ب -تعاریف مدیریت استعداد
ه انعد بسیاری از مفاهیم ملرح در علو اجت اعی ،تعریف استعداد و ه چعیم تعریف مدیریت
استعداد نیز مورد توافق ع و نیست (شهبازی و غفاری)1337 ،ف بررسی ادبیات نشا میدهد که
تعاریف مختلف در مورد استعداد و مدیریت استعداد وجود دارد ()Maali Tafti et al., 2017ف در
ایم بخش تعاریف مختلف مدیریت استعداد مرور شده استف
معالی تفتی و ه کارا ( )2617تعاریف ذیل را برای مدیریت استعداد ارائه ن ودهاند:
ایلِس 2و ه کارا ( )2616مدلی چهار بعدی را ارائه میدهعد که در آ چهار دیدگاه اصلی در مدیریت
استعداد مورد بحث قرار میگیرد:


انحماری-افراد :2مت رکز بر افراد کلیدی معتخب با ع لکرد باال؛



انحماری-پست سازمانی :1مت رکز بر افراد حقیقی در نقشها یا موقعیتهای کلیدی؛
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ع ومی-افراد :2بهصورت بالقوه ه ه بااستعداد بعظر میرسعد؛



سرمایه اجت اعی :3ت رکز بر تیمها ،فرهع ها و شبکههاف

از دید شوویر ،)2662( 2مدیریت استعداد شامل ت ا مراحل فعالیتهای معابع انسانی است و مع وال
به معبعیابی ،انتخاب ،استخدا  ،اجت اعی شد  ،نگهداری و توسعه کارکعا با استعداد اشاره داردف ایم
چرخه شامل سه حوزه اصلی است1 :فشعاسایی و جذب استعدادها2 ،فحفظ استعدادها و 3فتوسعه
استعدادهاف
مدیریت استعداد راهبردی ،فرایعدی است که شامل شعاسایی سیست اتیک پستهای کلیدی سازما
است که به طور مت ایزی به مزیت رقابتی پایدار ک ک میکعد ()Collings and Mellahi, 2009ف
[مدیریت استعدادیابی شامل] ایزاد و توسعه یک مخز استعداد شامل متمدیا با پتانسیل باال و
کارآمد به معظور پوشش داد ایم نقشها ،و توسعه یک مع اری معابع انسانی مت ایز به معظور تسهیل
ن ود انتماب متمدیا شایسته در ایم جایگاهها (به معظور حمول اط یعا از تعهد آنها به سازما )
است ()Collings and Mellahi, 2009ف
مدیریت استعداد جهانی ،بهععوا تالشهای سازمانی برای استخدا  ،انتخاب ،توسعه و نگهداری
کارکعا با استعداد کلیدی در موقعیتهای راهبردی در مقیاس جهانی تعریف میشودف یک جعبه
کلیدی ایم تعریف ،ت رکز آ بر گروه کارمعدا کلیدی به جای چعد ملیتی بود است ( Scullion et
)al., 2010ف
لوئیس و هک م )2660( 2مشکالت مربوط به تعریف مدیریت استعداد را مورد بررسی قراردادند و
یک تعریف سیست اتیک را که بر مدیریت استعداد استراتژیک مت رکز شدهاست و فرصتهای
تحقیقات آتی را در زمیعه مدیریت استعداد نشا میدهد ،ارائه دادندف
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رضائیا و سللانی ( )1333تعاریف زیر را برای مدیریت استعداد نقل ن ودهاند:
بارو

1

( ،)2663مععای مدیریت استعداد را از دید افراد مختلف ،متفاوت دانسته و آ را از سه جعبه

مورد بررسی قرارمیدهدف اول فرآیعد توسعه داد و پرورش کارکعا جدید بوسیله مماحبه ،استخدا و
آشعاسازی با سازما  ،به طوری که افراد جدید با فرهع

سازما ه راه شوندف دو در مورد توسعه و

نگهداری از کارکعا موجود در سازما و سو جذب افراد با مهارتهای باال برای کار کرد در
سازما ف
دآنونزیو گریم ،)2663( 2مدیریت استعداد را در راستای وظایف مدیریت معابع انسانی تعریف کرده
است به طوریکه آ را استخدا  ،توسعه ،ارتقا و نگهداری افراد در راستای اهداا فعلی و آیعده سازما
میداندف
بعابر دیدگاه باتعگار ،)2667( 3از مدیریت استعداد بهععوا ابزاری برای بهبود فرآیعد استخدا و توسعه
افراد با مهارتها و تواناییهای مورد نیاز برای مواجهه با نیازهای فعلی سازما استفاده میکععدف
اور

2

( )2667بیا میدارد که برای مدیریت استعداد  2فاکتور با اه یت است (جذب ،شعاسایی،

توسعه ،بکارگیری و درگیر کرد ) ،که به اداره کارکعا با استعداد ک ک میکعدف
موسسه نیروی انسانی و توسعه ،)2660( 2فرآیعدی را پیشعهاد میدهد که در آ سازما  ،افرادی را
برای حال و آیعده شعاسایی کرده ،اداره میکعد و سپس توسعه میدهدف
طبق نظر ولیعگز و ه کارا  ،)2660( 0مدیریت استعداد ساختار یافته ،فرآیعدی تعریف شده که بهطور
سیست اتیک شکاا بیم سرمایه انسانی موجود در سازما و استعدادهای رهبری که سازما برای
پاسخگویی به چالشهای آیعده به آ نیاز دارد را از بیم میبردف
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به عقیده کاپلی ،)2662( 1عبارت مدیریت استعداد گاهی به مز وعه فعالیتهایی گفته میشود که
کارفرما برای استخدا  ،آموزش ،توسعه و بهطور کلی اداره آ دسته از کارکعانی که مشاغل اجرایی و
با اه یت سازما را در دست دارند ،استفاده میکعدف
اما برگر ،)2663( 2بسیار کلیتر به مدیریت استعداد نگاه کرده و بیا میکعد ه ه افراد استعدادهایی
دارند که باید آ را شعاخته و آزاد شوندف
دو شباهت آشکار بیم مدیریت استعداد و مدیریت معابع انسانی وجود داردف اول آنکه هر دو قرار داد
افراد معاسب در نقشهای معاسب را ابزار مه ی برای یکپارچه کرد فعالیتهای کارکعا و اهداا
سازما میدانعدف دو هر دو معاطق وظیفهای اصلی مدیریت افراد را پوشش میدهعد (مانعد جذب،
انتخاب ،توسعه و نگهداری کارکعا )؛ که برای رسید به اهداا فردی و سازمانی استفاده میشودف
بهعبارتی می توا گفت مدیریت استعداد وظایف سعتی مدیریت معابع انسانی را هم پوشش میدهد و
در بسیاری از موارد با آ مشترک است .ه انلور که لوئیس و هک م ( ،)2660بسیاری از اصول و
ع لکردهای زیربعایی مدیریت استعداد را هم مععای اجزای مختلف مدیریت معابع انسانی (مثل
استخدا  ،انتخاب ،جبرا

خدمات ،مدیریت ع لکرد ،توسعه و برنامهریزی جانشیعی) میدانعد

()Hughes and Rog, 2008ف
بهنظر بیشتر نظریه پردازا مدیریت استعداد بخشی از مدیریت معابع انسانی است که بر روی
استعدادهای سازما ت رکز میکعد ،یععی به صورت جزییتر و مستقیمتر بر روی مدیریت یک گروه
خاص از افراد تاکید دارد ()Chuaiet al., 2008ف
حسیمپور و ه کارا ( )1332تعریف زیر را برای مدیریت استعداد نقل ن ودهاند:
مدیریت استعداد ،عبارتاست از شعاسایی استعداد و سپس همنوا کرد آ با نقشهای شغل به معظور
بیشیعه کرد عزیم شد فرد با نقشی که با قوتهای ذاتی او معلبق استف در واقع مدیریت استعداد
عبارت است از انزا یکسری فعالیتهای یکپارچه به معظور تض یم جذب ،نگهداری ،انگیزش و
توسعه کارکعا بااستعداد مورد نیاز در حال حاضر و در آیعده توسط سازما (حاجیکری ی و سللانی،
)1336ف
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نوعپسعد و عاشقحسیعی ( )1333تعاریف زیر را برای مدیریت استعداد نقل ن ودهاند:
بهصورت کلی ،مدیریت استعداد شامل برنامهریزی و تقویت نیروهای بااستعداد سازما میباشدف
مدیریت استعداد شامل رویکردهای گوناگونی است که با یکدیگر مز وعهای را برای ایزاد یک کل
معسزم فراهم میکععد ،به عبارت دیگر ،وسیلهای برای توسعه و اجرای فعالیتهای ه اهع

است که

به سازما برای به دست آورد و حفظ نیروهای مستعدی که به آ ها نیاز دارد ،ک ک میکعد
()Armstrong, 2006ف
گاهی فرض برایم گذاشته میشود که مدیریت استعداد تعها برای افراد کلیدی سازما تعریف میشودف
اما هر فردی در سازما استعداد خاصی دارد ،بعابرایم فرایعد مدیریت استعداد نباید محدود به تعداد
ک ی از افراد شود ()Armstrong, 2006ف
پِیعتِر-مورلعد 1و ه کارا ( )2613تعاریف زیر را برای مدیریت استعداد ارائه ن ودهاند:
فلسفههای برجسته افراد مسئول ]مدیرا [ در خموص استعداد ،رویکرد مدیریت استعداد را تحت
تاثیر قرارمیدهد ( ،)Meyers and van Woerkom, 2014اما یک موضع مشترک در مورد ایم
پدیده ایم است که ایم پدیده ،یک رویکرد سازمانی انحماری است که شامل شعاسایی و مدیریت یک
اقلیت از افراد با ع لکرد باالست که با اهداا سازمانی ه سو هستعد ()Björkman et al., 2013ف
بحث پیرامو مفهو مدیریت استعداد ،بهایم بستگی دارد که آ را بهععوا یک رویکرد فراگیر درنظر
بگیرید یا معحمر بهفرد ()Downs and Swailes, 2013ف
طبق گفته تونیسم و ه کارا

2

( ،)2613مدیریت استعداد یک رویکرد باال به پاییم است که از آنچه

اسویلز ( )2610آ را «تفکر شرکتی» 3نامیده است ،سرچش ه میگیردف به دیگر بیا  ،رویکردها به
مدیریت استعداد از دیدگاههای «سهامدارا ارشد» و «تم یم گیرندگا سازمانی کلیدی» نشأت
میگیرد و براساس سلسله مراتب مدیریت به دیگر بخشها سرریز میشودف
طراحی و اجرای اقدامات مدیریت استعداد برای بهن ایش درآورد ایم فلسفهها ،حوزه ع ل
متخمما معابع انسانی است ()Kim et al., 2014ف
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Painter‐Morland

1

Thunnissen et al.

2

Corporate Thinking

3

 96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 7931

مدیریت استعداد شامل «مز وعهای یکپارچه از فرآیعدها ،برنامهها ،و هعزارهای فرهعگی در یک
سازما است که برای جذب ،توسعه ،بهکارگیری و حفظ استعداد بهمعظور رسید به اهداا
استراتژیک و برآورده کرد نیازهای آیعده کسب وکار» طراحی و اجرا میشود ( Silzer and
)Dowel, 2010ف
مدیریت استعداد بهععوا یک سیستم بهصورت اجت اعی ساختهشده 1و سازما یافته توصیف میشود
( ،)Burr, 2003که شامل مز وعهای از مفاهیم مرتبط ،عبارات ،بیانیهها و اصلالحاتی است که یک
مسیر تفکر و برقراری ارتباط درمورد ایم مفهو را میسازد و یک مخز راهع ا برای راههایی که مرد
به واسله آ استعداد را حس میکععد ،به آ پاسچ میدهعد و آ را به ن ایش میگذارند فراهم میسازد
که احساسات ،واکعشها و اقدامات مرد را توصیف میکعد ()Watson, 1995ف
اقدامات مدیریت استعداد ،بر ارتباط نزدیک بیم تفکر و اقدا تاکید مین اید؛ یععی گفت ا ها بر تفکر و
ارتباطات فعاال تاثیر میگذارند و آ ها نیز به نوبه خود شعاخت و ع ل را چارچوببعدی میکععد
()Van Dijk, 2014ف
مدیریت استعداد بهععوا مز وعهای از لواز و اقدامات زبا محور است که در آ کاربرا زبا از
«معابع گفت انی» 2استفاده میکععد ،به ایم مععا که ،از عبارات ،کل ات ،تماویر ،اقدامات و رفتارهای
ن ادیم برای ایزاد حکایتهای متقاعدکععده 3برای ایزاد حس ،نیل و مشروعیت بخشید به زندگی و
پروژههای کاری خود استفاده میکععد ()Watson, 1995; Tansley and Tietze, 2013ف
تعاریف مدیریت استعداد میتواند در گذر زما و در واکعش به تغییرات محیلی (مثالً ،عرضه نیروی
کار) تغییر کعد ،در نتیزه معانی ،برخواسته از زمیعه و بافتار هستعد و ن یتوانعد ]به اجبار[ جها ش ول
باشعد ()Thunnissen et al., 2013ف
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 1اصلالح  ،Socially Constructedصفتی است که کارل ویک ( Karl Weickمبتکر نظریه وضع یا Enactment
 Theoryکه از نظریهپردازا رویکرد تفسیری است) در توصیف واقعیت ارائه ن وده استف
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دالل و آکدر ( )2613در مقاله مروری خود به ارائه تعاریف مختلف مدیریت استعداد پرداختهاند:
دریس )2613( 1به تعریف ریلی )2663( 2اشاره میکعد و مدیریت استعداد را بهععوا آمیختهای از
مفاهیم متفاوت ،بدو تبییم روشعی از آنچه که مراد از استعداد است و نحوهای که باید استعداد،
مدیریت شود ،تعریف میکعدف
هاجس و راگ )2663( 3به سه مفهو مدیریت استعداد ارائه شده توسط لوییس و هک م ()2660
اشاره میکععد  -مدیریت استعداد ،مز وعهای از فعالیتهای مدیریت معابع انسانی است ،مدیریت
استعداد مترادا با معابعانسانی است و مدیریت استعداد شامل معبعیابی استعداد ،توسعه استعداد و
پاداش داد به استعداد کارمعدا استف
مدیریت استعداد شامل فعالیتهای سیست اتیک – جذب ،شعاسایی ،توسعه ،نگهداری و بهکارگیری
افراد با پتانسیل باال (که ارزش خاصی برای سازما دارند) – است ()Tansley et al., 2016ف
نتیجهگیری
ایم پژوهش ،در تالش برای ارائه تعاریف گوناگو مدیریت استعداد استف ه ا گونه که در مقدمه
ذکر شد ،مدیریت استعداد ،بهععوا یکی از مفاهیم مهم در دانش مدیریت معابع انسانی در دهههای
اخیر مورد توجه قرارگرفتهاستف از ایم رو ضروری است سازما ها و کسبوکارهای ایرانی ،به کسب
دانش کافی در رابله با ایم مفهو بپردازند و بر اساس آ  ،نسبت به بسترسازی راهبردی در جهت
پیادهسازی مدیریت استعداد اهت ا ورزندف در نتیزه ایم توجه و بسترسازی ،سازما ها و کسبوکارها
میتوانعد در فضای رقابتی دنیای امروزی ،از مزایای مدیریت استعداد بهرهمعد گردند (شهبازی و
غفاری)1337 ،ف پیادهسازی مدیریت استعداد و بهرهمعدی از مزایای آ  ،در گرو درک ع یق و اتخاذ
تعریف معاسب از استعداد و چگونگی مدیریت آ استف از ایم رو پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی
مروری به بررسی تعاریف مدیریت استعداد پرداخته است تا در نتیزه آ  ،پژوهشگرا و مدیرا
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بتوانعد ض م بررسی تعاریف گوناکو ارائه شده ،تعریف متعاسب با نیاز خود را اتخاذ ن ایعد و بهکار
گیرندف
بر اساس پژوهشهای انزا شده (موارد متعوعی ،از ج لهLewis and Heckman, 2006; :
 ،)Baroon, 2008تعریف جامعی از مدیریت استعداد ارائه نشدهاست و تعاریف ارائهشده ،متعوع و
بدو ه گرایی هستعدف از ایمرو پژوهشگرا عالقهمعد به ایم حوزه میتوانعد بررسی و مرور تعاریف
مدیریت استعداد و ارائه تعریفی جامع در ایم خموص را در دستور کار پژوهشهای آتی قرار دهعدف
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