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 چکیده 

. مدیریت استعداد های جهانی برشمردتوان از مسائل استراتژیک رهبران در سازمانمدیریت استعداد را می

 اده قرارد استفازمان مورتواند جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سمی

و  امروزه بیشتر تحقیقات نسانی تبدیل شده است.اهای مهم منابع گیرد و همچنین به یکی از چالش

وجه به باشد و با تهای بزرگ متمرکز میمطالعات صورت گرفته بر روی مدیریت استعداد در شرکت

حقیقات ته بسیار کمیاب است و ها در این حوزهای کوچک و متوسط دارند، پژوهشاهمیتی که شرکت

د دیریت استعدااله ابتدا مگیرد. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقبیشتر به صورت مفهومی صورت می

شود که تالش می ها،را تعریف خواهیم کرد و پس از بررسی اهمیت و مزایای مدیریت استعداد در سازمان

در مدیریت و متوسط کوچک های شرکتهای بزرگ و های بین شرکتیک منطق نظری برای بیان تفاوت

های کوچک و متوسط در های بزرگ و شرکتهمچنین موارد تشابه شرکت استعداد آنها ارائه شود.

های کوچک و متوسط و شود. در نهایت به بررسی معنای این مفهوم در شرکتمدیریت استعداد بیان می

 شود. ها پرداخته میدر این شرکت های اصلی مدیریت استعدادهمچنین بیان محرک
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 مقدمه  

خش که بهای کوچک و متوسط به نقش جایگزین در ادبیات گذشته کسب و کار تا متمرکز شدن بیشتر این ظهور شرکت

عنوان مشارکت ها بهاین شرکت .(Lind,2012 )گرددشود، برمیطالعات علمی استفاده میهای دولت و مامروزه در سیاست

های کوچک و رکتهای بزرگ هستند. شگیرند و زاینده اشتغالکنندگان مهم در اقتصاد جهانی، بسیار مورد توجه قرار می

       تشکیل  شورهای در حال توسعه رادرصد اشتغال ملی ک 60تا  50ها و بطور میانگین درصد شرکت 90متوسط بیش از 

ف دارد. تعریکوچک و متوسط یک مفهوم همگن نیست و و یک تعریف پذیرفته شده از آن در جهان وجود ن دهند. شرکتمی

 ا بررسی تعاریفتواند با معیارهای کیفی یا کمی تعریف شود. این مطالعه را بآن در کشورهای مختلف متفاوت است و می

SME دهیم. سی قرار میها را در مناطق مختلف جهان مورد بررکنیم و بطور کلی اهمیت استراتژیک این سازماناز میها آغ 

شورهای که در کادبیات مربوط به کسب و کار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده 

درجه  وی، فرهنگی ود؛ این تعاریف با توجه به ساختار سنی، جمعیتهای گوناگونی برای این واحدها ارائه شمختلف، تعریف

ها به رکتشبندی های کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی تجاری هستند که در طبقهشرکتیافتگی متفاوت هستند. توسعه

ازمانی که به عنوان محدودیت کارکنان برای یک سگیرد. های بزرگ قرار میتری نسبت به شرکتلحاظ اندازه در مراتب پایین

تر از هایی که کمتدر ایاالت متحده امریکا و کانادا، شرکشود در کشورهای مختلف متفاوت است. در نظر گرفته می SMEیک 

باشد. نفر می SME 250نامند. این در حالیست که در اروپا نعداد نیروی کار در یک می SMEنفر پرسنل داشته باشد را  500

وجود   SMEاریف باشد. با این حال هیچ توافقی در مورد تعنفر می 200ها حدودیت کارکنان این شرکتدر استرالیا هم م

 کنند. پرسنل استفاده می 500یا  250ندارد و محققان برای تعیین نوع این سازمان از حد مجاز 

  درصد اشتغال متعلق به این بخش 50تا  30دهند و بین ها هسته اقتصاد منطقه آسیای اقیانوسیه را تشکیل میاین شرکت

  ها نقش استراتژیک مهم آنها را در اقتصاد جهانی و همچنین پتانسیل آنها را برای ایجاد شغل نشان  SMEباشد. تسلط می

های مهمی برای جاذبه، انگیزه، توسعه و حفظ نیروی کار به عنوان چالش .(Festing,2007; OECD,2015دهد)می

SMEکنندگان مهم در موفقیت شرکتهای منابع انسانی بطور کلی به عنوان مشارکتو همچنین شیوه ستها شناخته شده ا

ها اهمیت مدیریت استعداد در حوزه وسیعی از سازمان (.Carlson et al,2006)اندهای کوچک و متوسط شناخته شده

 Farndale etهای مختلف شناخته شده است )ها در بخشدارد و به عنوان یک چالش مهم منابع انسانی برای شرکت فزاینده

 al,2010.) ای هست های تجاری و مشاورهادبیات مدیریت استعداد در تحقیقات به خوبی کار نشده است و تحت تأثیر شرکت

به همین دلیل مطالعات . (Cascio & Boudreau, 2016 دهند )که در پیشبرد گفتگو پیرامون این مفهوم تمایل نشان می

شود. حال با توجه به اهمیت این از آن است که نیاز بیشتری برای کار مفهومی در زمینه مدیریت استعداد احساس می حاکی

های کوچک و شود و سپس این مفهوم در شرکتموضوع، در ادامه به بیان تعاریفی از مدیریت استعداد و اهمیت آن پرداخته می

 شود.متوسط بررسی می
 تعریف مدیریت استعداد

خستین بار در اواخر ندهد. مفهوم مدیریت استعداد مرور و بررسی ادبیات مدیریت استعداد تعاریف متعددی از آن را نشان می

 ها بهرکته است شارائه شد. این زمانی بود که پژوهشگران گروه مک کینزی فهمیدند بهترین اقداماتی که باعث شد 90دهه 

جموعه فعالیتممدیریت استعداد عبارت است از  (.Michaels et al, 2001ها است )ند مدیریت استعدادعملکرد باالیی برس

ستعد در از و مهای هماهنگی که برای کسب اطمینان از جذب سازمانی، حفظ انگیزش و توسعه و گسترش نیروی کار مورد نی

تعریف، مدیریت  یک (.2004شوویر، )گیرد با توجه به این نکته که استعداد یک منبع بزرگ سازمانی استسازمان، صورت می

عی ریت استعداد باید نواندکه مدیداند. گروهی از محققان مدعیاستعداد را مدیریت استراتژیک جریان استعدادها در سازمان می

 کنند.با استعداد نقش اساسی را در سازمان ایفا می اشخاص .(Creelman,2004دیدگاه یا نگرش ذهنی تلقی شود )



 

 

 ریت استعداداهمیت مدی
فظ نیروهای حسائل بسیار برای ها به دالیلی از جمله کاهش استعدادهای در دسترس، مشکالت و مامروز بیشتر سازمان

 به تازگیکه  ید. تحقیقاتهای منابع انسانی، با معضل استعداد روبرو هستناستراتژیو ، باال رفتن نرخ جایجایی کارکنان مستعد

د است که ت استعدات گرفته نشان داده که مشکل تمامی آنها استفاده نکردن از استراتژی مدیریشرکت جهانی صور 40بر روی 

ه طور قابل توجهی بسازمانی است. این امر  کلیدیهای برای پر کردن پست با استعدادنتیجه آن عدم وجود نیروهای کافی و 

 خست اینکهناست:  یل عمده مدیریت استعداد با اهمیت. به دو دلشرکت را با محدودیت توانایی برای رشد روبرو ساخته است

استعداد برای پست شود و دو اینکه این نیروهای باو حفظ استعدادها می جذباجرای مؤثر استراتژی مدیریت استعداد باعث 

  (.Hughes and Rog,2008شوند )های مهم در آینده انتخاب می

های مناسب و ها بر جذب نیروهای مناسب برای شغلمشکل است و سارمانامروزه جذب و حفظ استعدادها در محیط رقابتی 

ز اباشد. به گفته بسیاری کنند؛ دلیل این امر انتقال از عصر صنعتی به عصر سرمایه فکری میدر زمان مناسب تأکید می

ن، با یکدیگر رقابت ی کارکناها بر پایه مهارت و استعدادهاکارشناسان، عصر حاضر عصر کارکنان دانشی نام دارد. حال شرکت

ن سهم تواند به بیشتریاند که با جذب و نگهداشتن بهترین و مستعدترین نیروهای خود، شرکت میکنند و به این باور رسیدهمی

 بازار رسیده و سود خود را افزایش دهد. 

ورت ن اتفاق صمده ایعت به چهار دلیل درباره اینکه چرا امروزه مدیریت استعداد مورد توجه ویژه قرار گرفته است، باید گف

 گرفته است:

 رتباط مستقیم بین استعدادها و عملکرد برتر سازمانا -1

 آفرینی استعدادهاارزش -2

 اتر که رقابت شدید، نگهداری طوالنی مدت مزیت رقابتی را دشوار کرده است.تر و پویکسب و کار در محیطی پیچیده -3

 کسب و کار چرخه کوتاهتری دارند و خواهان نوآوری مستمر هستند.  های جدیدمحصوالت جدید و مدل

 (.1390ان، )صیادی و همکارتغییر انتظارات کارکنان  -4

 

 مزایای مدیریت استعداد

عداد هم برای مدیران، شود. به این دلیل که مدیریت استها بکار برده میمدیریت استعداد امروزه یک مفهوم رایج در سازمان

 طمینان رازمان این ابه سا. مدیریت استعداد باشدمی ارزشمند و دارای سودو همچنین برای کسب و کار به یک میزان  کارکنان

ت نیز ی جبران خدمرند و همینطور مزایاگیقرار میمناسب  مشاغلکه هر کدام از کارکنان با استعدادهای ویژه در  دهدمی

ت حمای نظوره ممناسبی را ب نیز شفاف است. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای عالوه مسیر شغلی آنها. بهعادالنه خواهد بود

اشند؛ این انتظاری داشته ب که باید از کارکنان خود چه خواهند دانستآورد. از این طریق آنها مدیران فراهم می کردن و توانمند

گشت سو، از یک نرخ باز استعداد از یک گذاری در مدیریتشود. در نتیجه سازمان با سرمایهامر به بهبود روابط کاری منجر می

یطی ت. در چنین شراشود و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشسرمایه باال برخوردار می

 (.1387الدین و معالی، برد )تاجسازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می

 

 

 زمان و مدیریت استعداداندازه سا



 

یریت ریف مدگرچه واژه مدیریت استعداد بطور گسترده در ادبیات تخصصی استفاده شده است، تفاوت زیادی در نحوه تع

نیاز به سرمایه  بینیدر شکل اساسی خود، مدیریت استعداد صرفاً یک مسئله پیشاستعداد در ادبیات آکادمیک وجود دارد. 

 طرح برای مواجهه با آن است. انسانی و سپس تنظیم یک 

داد را مدیریت استع اند. محققان حامی جریان اول،لوئیس و هکمن سه جریان فکری مرتبط با مدیریت استعداد را ارائه کرده

فرایندها به منظور  ای ازدانند. جریان دوم به مدیریت استعداد به عنوان مجموعهجایگزینی برای مدیریت منابع انسانی می

ت افراد با استعداد نگرد. جریان سوم در رابطه با مدیریان از جریان مناسب کارکنان در مشاغل در سراسر سازمان میاطمین

نتخاب، توسعه و های سازمانی است که با هدف جذب، امدیریت استعداد جهانی تمام فعالیت (.AL Ariss et al,2014) است

ای شناسایی پستگیرد. این رویکردهو کلیدی در مقیاس جهانی صورت می های استراتژیکنگهداری بهترین کارکنان در پست

ست. در حالی که های بزرگ تبدیل شده اهای استراتژیک و کلیدی در سازمان، به یک عنصر اصلی در مدیریت استعداد شرکت

ر ادبیات دها SMEر ستعداد دهای فکری بیشتر در ادبیات و در عمل برای سازمانهای بزرگ بوده است، از مدیریت ااین جریان

 آکادمیک و بطور مفهومی و تجربی، کم صحبت شده است. 

ارد. نخست دهای کوچک و متوسط مناسب نیست، وجود های بزرگ برای شرکتدالیلی درباره اینکه چرا رویکردهای شرکت

ستراتژیک که اهای کلیدی ها در حال رشد است، از این رو شناسایی موقعیتSMEوظایف، مشاغل و سطوح سلسله مراتبی در 

مدیریت  ها مسئله کم اهمیتی است. دومین موضوع مفهومی مهم درSMEهای بزرگ بسیار با اهمیت است، در در شرکت

دهد ات نشان میحقیقشود. تهای بزرگ، میزان مشارکت نیروی کار است که به عنوان استعداد شناخته میاستعداد در شرکت

را بر همه کارکنان  های مدیریت استعداد خودگیرند و تمایل دارند تا فعالیتتر را در نظر میها یک رویکرد جامعSMEکه 

 ند. نمایهای توسعه را محدود به کارکنان بالقوه باالیی میهای بزرگ فرصتمتمرکز کنند در حالی که شرکت

. نخست، هماهنگی های بزرگ داشته باشدهایی با شرکتتواند شباهتی مدیریت استعداد میهاها در برخی از جنبهSMEاما 

ایز نین نیستند متمچین اهایی را که در مدیریت استعداد برتر هستند از آنهایی که افزایی و تقویت اقدامات، شرکتداخلی، هم

مربوط باشد. دوم،  های بزرگ نیزمربوط است، به شرکتهای کوچک و متوسط تواند به همان اندازه که به شرکتکند و میمی

های سه با شرکتها در مقایSMEتواند حتی در های مدیریت استعداد میتعهد مدیر ارشد برای موفقیت در اجرای استراتژی

بری و عملیاتی احی، رهها، مالکان با احتمال بیشتری در طربزرگ نیز بسیار حیاتی باشد. با توجه به اندازه کوچک این شرکت

ای هاز شرکت های مدیریت استعداد درگیر خواهند شد و ممکن است وظایف تخصصی منابع انسانی در بسیاریکردن فعالیت

 (.Cassell et al., 2002; Cardon & Stevens, 2004) کوچک وجود نداشته باشد

 

 های کوچک و متوسطمدیریت استعداد در شرکت
ست تا به کلیدیهای بزرگ متفاوت است، الزم اطور مشخص با شرکتها بSMEریت استعداد در با توجه به اینکه مفهوم مدی

ند، پاسخ کدام SMEاصلی مدیریت استعداد در های به چه معناست و محرک SMEترین سؤال، اینکه مدیریت استعداد در 

الزم برای یافتن  نی است که در آن فضایهای کوچک و متوسط، فرایند منابع انساداد. بطور کلی مدیریت استعداد در شرکت

     جادار، ایکاشخاص مناسب برای مشاغل مناسب در زمان درست و مناسب جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار از کسب و 

های چه یا سیستمهای یکپارتوان اینگونه نیز تعریف کرد: مدیریت استعداد یعنی اجرای استراتراتژیشود. همچنین میمی

فراد با استفاده از ا وری محل کار با ایجاد فرایندهای بهبود یافته برای جذب، توسعه، حفظ وحی شده برای افزایش بهرهطرا

 های الزم و توانایی برای رفع نیازهای فعلی و آینده کسب و کار. مهارت

ریت استعداد برای کسب و کارها بسیار ها روبرو هستیم، مدیدر شرایطی که با تغییرات تکنولوژیکی و افزایش تعداد شمار چالش

     ها تمایل زیادی برای جذب جدید و حفظ استعدادهای قدیمی دارند. در این شرایط اگر رو شرکتدشوار شده و از این



 

ها شود. در ادامه به بیان این محرکتر میها شناسایی شوند، حفظ استعدادها راحتهای مدیریت استعداد در شرکتمحرک

 م پرداخت:خواهی

 تقاضا برای سرمایه انسانی -1

ه عدادها شدیت استتقاضای مداوم برای سرمایه انسانی برای بدست آمردن مزیت رقابتی تبدیل به یک عامل کلیدی برای مدیر

ند. کارکنان در کاست. از این رو استراتژی مدیریت استعدادها بر جذب، انتخاب، توسعه و حفظ کارکنان مستعد تمرکز می

SME باال     گیریارهشوند بنابراین نرخ کنبیشتر نسبت به پرداخت و مزایای ارائه شده توسط شرکت و رقبای آن جذب می 

ی مدیران ارشد، حفظ روند. در اینجا نگرانهای دیگر میها و مزایای بهتر به شرکترود. کارکنان بیشتری برای پرداختمی

 باشد.جدید میاستعدادهای قدیمی و توسعه استعدادهای 

 تغییرات اقتصادی و جهانی شدن -2

ه عنوان یک دارایی بها را تغییر داده است. استعداد انداز شرکتانتقال به سوی یک اقتصاد دانش محور، ارزشگذاری و چشم

یک شکاف ثابت افتد، یهای تکنولوژیکی به سرعت اتفاق مشود. از آنجا که پیشرفتها در نظر گرفته میاستراتژیک برای شرکت

رای مشاغل های کارکنان و مشخصات کار آنها وجود دارد. یافتن و آموزش اشخاص درست و مناسب ببین مجموعه مهارت

 ها بسیار مهم است. SMEمناسب برای 

 طول عمر بیشتر -3

این کارکنان حتی در  روکنند، از این پیری نیروی کار به این معنی است که افراد سالخورده فقط به خاطر تجربه خود کار می

ریزی نیروی رنامهبتواند یک اشکال باشد زیرا این می SMEشوند. برای یک زمان بازنشستگی خود نیز توسط سازمان حفظ می

لت وجود شکاف نسبی دهد. همچنین به عریزی جانشینی را افزایش میهای مربوط به برنامهکند و چالشتر میکار را پیچیده

 ممکن است اختالف ذهنی ایجاد کند. بین کارکنان، 

 یشتربتکنولوژی جدید و انتظارات  -4

ه بو رسیدن  ان خودتکنولوژی با سرعت بیشتر در حال رشد است و کارکنان نیز باید به این سرعت به منظور تأمین کارفرمای

 اهدافشان، دست یابند. 

 های اصلی کسب و کاراستراتژی -5

ثال یک شرکت مکند. به عنوان ر همچنین در مدیریت استعدادها به مدیریت کمک بزرگی میهای اصلی کسب و کااستراتژی

 د. تولید کننده خودرو مجبور خواهد شد استعدادهایی را که دارای تخصص فنی فراوان هستند را استخدام کن

 اریم:های کوچک و متوسط دارد را برشمدر آخر الزم است مزایایی که مدیریت استعداد برای شرکت

 کند.مدیریت استعداد به یافتن اشخاص مناسب برای مشاغل مناسب کمک می 

 کند.یک ابزار مهم برای کسب و کار است در شرایطی که اقتصاد بطور مداوم تغییر می 

 دهد. گیری کارکنان را کاهش میمیزان کناره 

 کند. در هماهنگ کردن منابع انسانی با استراتژی کسب و کار کمک می 

  دهد. وضوح نقش و مسئولیت کارکنان را توضیح میبه 

 کند. به آموزش، توسعه و انتقال دانش نیروی کار کمک می 

 شود. گیری ناگهانی میر کنارهباعث کاهش اث 

 دهد. کند و آنها را در شغل مناسب قرار میها کارکنان را کشف میمهرت 

 کند.در حفظ و نگهداری کارکنان کمک می 



 

 گیریبحث و نتیجه
دیریت ر زمینه مقیقات دافزایش یافته است. عالوه بر این، بیشتر تحدر دهه گذشته تمایل به تحقیق در زمینه مدیریت استعداد 

ه بررسی مدیریت استعداد اند که نیاز ببرخی از محققان پیشنهاد کردهالمللی انجام شده است. های بزرگ بیناستعداد در شرکت

تیم که ها دریافندر این مطالعه ضمن بررسی اهمیت و مزایای مدیریت استعداد در سازماد دارد. های مختلف وجودر زمینه

تر و رقابت یچیدهپ، کسب و کار در محیطی آفرینی استعدادهاارزش، ارتباط مستقیم بین استعدادها و عملکرد برتر سازمان

همچنین به  ته است.استعداد مورد توجه بسیار قرار گرف از دالیلی است امروزه مدیریت تغییر انتظارات کارکنانشدیدتر و 

ایل دارند تا های کوچک و متوسط تمیریت استعداد پرداخته شد و مشخص شد که شرکتبررسی تأثیر اندازه سازمان بر مد

محدود به سعه را های توهای بزرگ فرصتدر حالی که شرکتمدیریت استعداد را بر فعالیت تمامی کارکنان خود متمرکز کند 

  نمایند.کارکنان بالقوه باالیی می

ها ی این شرکتهای اصلی این مفهوم براهای کوچک و متوسط، محرکدر نهایت با بررسی مفهوم مدیریت استعداد در شرکت

 ید ووژی جدتکنول، رطول عمر بیشت، تغییرات اقتصادی و جهانی شدن، تقاضا برای سرمایه انسانیبرشمرده شد که عبارتند از: 

ه آموزش در کشود های کوچک و متوسط پیشنهاد میبه مدیران شرکت. های اصلی کسب و کاراستراتژیو  انتظارات بیشتر

هد بهتر خوا نابع انسانیممدیریت استعدادها را آغاز کنند. هرچه دانش آنها در این مورد بیشتر باشد، عملکرد  مورد استراتژی

در آن ند و بر اساس توانند نیازهای نیروی کار خود را شناسایی کنبینی خود میارت پیشهمچنین با بهبود بخشیدن مهبود. 

ه بکارکنان  ن و هممورد آموزش استعدادهای شرکت خود اقدام کنند. مدیریت استعداد تأثیرات مثبتی را هم برای کارفرمایا

 آورد. ارمغان می
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