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مدل دادهبنیاد از فرایند مدیریت استعداد
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تاریخ دریافت9317/1/31 :
تاریخ پذیرش9317/99/1 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،طراحی الگوی (مدل) مدیریت استعداد در شرکتهای
دولتی ایران است که شرکت مادرتخصصی توانیر بهعنوان موردمطالعه انتخاب شده است.
روش تحقیق ،کیفی و بهصورت مشخص ،روش نظریهپردازی دادهبنیاد (رویکرد
ظاهرشونده) است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران ،متخصصان مدیریت منابع انسانی و
استعدادهای سازمانی شرکت توانیرند که  91نفر از آنها به شیوه نمونهگیری نظری و
هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبههای نیمهساختاریافته و
میداننگاری بوده است که پس از جمعآوری ،با استفاده از نرمافزار  Maxqdaنسخه 91
کدگذاری و تحلیل شدهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که اجزای اصلی مدل مدیریت
استعداد شامل" :استعدادخواهی" "،استعدادیابی"" ،استعدادگماری"" ،استعدادداری" و
"استعدادافزایی" است که پیامدهای اجرایی آن در سه سطح فردی ،سازمانی و
فراسازمانی قرار دارد .تئوریزهکردن همزمان جنبه مثبت و منفی مدیریت استعداد در کنار
تحلیل چندسطحی پیامدهای آن در بافت شرکتهای دولتی ایران از دیگر یافتههای
اصلی پژوهش حاضر است.
کلیدواژهها :استعداد؛ مدیریت استعداد؛ نظریهپردازی دادهبنیاد؛ شرکت توانیر
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مقدمه
اکثر سازمانها ،منابع انسانی خود را بهصورت یکسانی مدیریت میکنند؛ یعنی تفاوت
چندانی در مدیریت افراد کلیدی و کارکنان عادی سازمان قائل نمیشوند؛ درحالیکه منطقی
بهنظر میرسد افراد بااستعداد ،مدیریت متفاوت و خاصی داشته باشند .بهعبارتدیگر ،استعدادها و
کارکنان کلیدی ،نیازمند مدیریت متفاوت از کارکنان عادی باعنوان مدیریت استعداد 9هستند.
گروه مشاوران مککینزی 2در اواسط دهه نود برای نشاندادن اهمیت محوری کارکنان بااستعداد
برای شرکتها و سازمانها ایده «جنگ برای استعداد» 3را مطرح کردند (اسکالین و کالینز،4
 .)2199از زمانیکه ایده جنگ برای استعداد مطرح شده است ،نهتنها از شدت این جنگ کاسته
نشده بلکه مدیریت استعداد روزبهروز بیشتر کانون توجه بوده است (کریشنان و اسکالین:2197 ،7
 .)432مدیریت استعداد طی دو دهه اخیر یکی از زمینههای مدیریت محسوب شده که بیشترین
رشد را تجربه کرده است (مکدونل و همکاران .)11 :2197 ،1بهدلیل ماهیت رقابتی ،برای
اولینبار مفهوم مدیریت استعداد در سازمانهای خصوصی و شرکتهای بزرگ چندملیتی مطرح
شد و مورد استقبال فروانی قرار گرفت (ثانیثن و همکاران71 :2193 ،7؛ سبنشو و کراکی:2191 ،8
447؛ کریشنان و اسکالین431 :2197 ،؛ توران و همکاران .)2197 ،1اکثر مدلهای معروف و
مشهور مدیریت استعداد (کالینز و مالحی2111 ،91؛ برگر و برگر2114 ،99؛ لوئیس و هکمن،92
2111؛ فیلیپس و راپر2111 ،93؛ الریچ و اسمالود ،2192 ،94شولر ،2197 ،97مک کینزی)2199 ،91
1. Talent Management
2. MacKinsey
3. War for talent
4. Scullion & colling
5. Krishnan & Scullion
6. McDonnell et al
7. Thunissen et al
8. Sabuncu & Karacay
9. Touron et al
10. Collings & Mellahi
11. Berger & Berger
12. Lewis & Heckman
13. Phillips & Roper
14. Ulrich & Smallwood
15. Schuler
16. McKinsy
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نیز مبتنیبر تجارب پیادهسازی در شرکتهای بزرگ چندملیتی قرار دارد که چهارچوبهای
حاکم بر آن نیز با محوریت ادبیات امریکایی /انگلیسی است (گاالردو ـ گاالردو و همکاران،9
234 :2197؛ اسکالین و کالینز911 :2199 ،2؛ گلینز و همکاران .)342 :2193 ،3همانگونهکه اشاره
شد ،رشد سریع مدیریت استعداد بیشتر معطوف به شرکتهای چندملیتی است که در کشورهای
صنعتی واقع شدهاند و در سایر زمینهها دارای ضعفهای نظری است .ضروری است بهمنظور
پیشبرد این زمینه مطالعاتی ،واقعیتهای عملی و دیدگاههای بازیگران میدانی در بافتهای
متفاوت ،مطالعه ،درک و تبیین شود .بهعنواننمونه ،گزارشاتی وجود دارد که نشان میدهد بهدلیل
نادیدهگرفتن شرایط جاری سازمانها و نداشتن مدلهای خودویژه ،برنامههای مدیریت استعداد در
همه سازمانها با موفقیت ،توأم نبوده است (کینگ211 :2197 ،4؛ کریشنان و اسکالین:2197 ،
432؛ کاپلی .)2118 ،7بههمیندلیل ،هشدارهای نیز مبنیبر قطع ارتباط مباحث نظری و واقعیتهای
سازمانی صادر شده است (مکرام و همکاران)311 :2197 ،1؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
الگوهای مشهور و موجود برای توصیف مدیریت استعداد در بخش عمومی ،دولتی و
کسبوکارهای کوچک و سایر کشورها ناکافی است؛ بهنحویکه این موضوع در سالهای اخیر
در مقاالت معتبر مروری بهعنوان یک گسست دانشی مورد توجه واقع شده است (ثانیثن و
همکاران71 :2193 ،؛ سبنشو و کراکی ،447 :2191 ،کرشنان و اسکالین ،431 :2197 ،مکدانل و
همکاران.)12 :2197 ،
شرکتهای دولتی باتوجهبه سهم و اثرگذاری باال در اقتصاد کشور از جمله سازمانهایی
محسوب میشوند که نیازمند آنند که بهصورت ویژه به فرایند مدیریت استعداد در آن پرداخته
شود .شرکت مادرتخصصی تولید ،انتقال و توزیع منابع برق ایران (توانیر) ازجمله بزرگترین
شرکتهای پیشرو و با درجه پیچیدگی و تخصص باالیی است که وظیفهی حساس و حیاتی تأمین
1. Gallardo- Gallardo et al
2. Scullion & collings
3. Glens et al
4. King
5. Capelli
6. Makram el al
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برق مطمئن و اقتصادی را برای مصارف عمومی ،خانگی ،تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و غیره
برعهده دارد و براساس چشمانداز خود درنظر دارد به مرکز صادرات و بورس برق (دیسپاچینگ)
در خاورمیانه تبدیل شود ( .)www.Tavanir.orgتحقق چنین آرمان بلندی در محیط متغیر و
پرتالطم امروزی عالوهبر اینکه نیازمند دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی است ،نیازمند نظام
نوینی از مدیریت منابع انسانی بهعنوان مدیریت استعدادهاست که بتواند استفاده کارا از منابع
انسانی بااستعداد را بهمنظور تحقق چنین آرمانی تضمین نماید ،اما در این مسیر ،شرکت توانیر
همانند بسیاری از شرکتهای دولتی ایران با ابهامات متعددی ازجمله فقدان مدل جامع و نظری
روبهروست .درصورتیکه شرکت توانیر و تعداد قابلتوجه شرکتهای زیرمجموعه آن نتوانند
فرایند مطلوب و مناسبی از مدیریت استعدادها را تدوین و اجرا کنند ،عالوهبر اینکه موجب
هدررفتن استعدادهای پرورشیافته خود میشوند ،در آینده نیز با فقدان افراد مناسب برای
پستهای کلیدی خود مواجه خواهند شد و در مسیر تحقق مأموریتهای خود با چالشهای
اساسی روبهرو میشوند .نبود الگوی مناسب و بومی مدیریت استعدادها باعث میشود تالشها
بهمنظور استفاده کارا از استعدادهای سازمانی پراکنده ،غیرنظاممند ،سلیقهای و در مسیر اجرا با
ابهامات فراوانی روبهرو شده و اهداف مدنظر در استفاده از نخبگان و استعدادها و درنهایت تحقق
راهبردهای سازمان با چالش مواجه شود.
مقاله حاضر به برطرفشدن خألهای نظری و عملی فوق پرداخته و با هدف ارائه الگوی
بومی از مدیریت استعداد بهصورت مشخص بهدنبال پاسخگویی به این مسئله است که الگوی
مدیریت استعداد در شرکت توانیر چگونه است؟ چه اجزاء و مؤلفههایی دارد؟ و بازیگران اصلی
آن را چگونه درک میکنند؟

مبانی نظری
9

از سال  2119تاکنون که مدیریت استعداد ازطریق کتاب میشلز و همکاران به دنیای منابع
1. Michaels
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انسانی راه یافت ،تعاریف مختلفی از مدیریت استعداد ارائه شده است .در جدول ذیل به تعدادی از
برجستهترین تعاریف اشاره میشود.
جدول  :1تعاریف استعداد
ردیف
9
2
3
4
7

تعریف
مدیریت استعداد نوعی دیدگاه یا نگرش ذهنی یا طرز تفکر است .مدیریت استعداد بر این باور
است که افراد بااستعداد نقش محوری را در موفقیت سازمان ایفا میکنند.
مدیریت استعداد به سازمانها اطمینان میدهد تا استعدادهای موردنیاز خود را بهدست آورده
وآن را حفظ میکنند.

منبع
کریلمن2114 ،9
هاگز و راگ،2
2118

مدیریت استعداد اساساً یک فرایند است که شامل استفاده ،توسعه و مدیریت کارکنانی است
که دارای قابلیتهای راهبردی هستند که در موفقیت سازمان مهمند.
مدیریت استعداد مدیریت متفاوت کارکنان براساس ظرفیت نسبیشان در ارزشافزایی به مزیت
رقابتی سازمان است.
مدیریت استعداد را پیشبینی نیاز به سرمایههای انسانی و سپس برنامهریزی برای استفاده از آنها
دانستهاند.

سبنشو و کراسی،
2191
گلن2193 ،3
کردنان و
اسکالین2197 ،

مدیریت استعداد دارای  4مفهوم اساسی است :مفهومپردازی سرمایه انسانی ،سؤال درمورد
1

اینکه استعداد ،عمومی است یا اختصاصی است ،تفاوت میان مدیریت استعداد و مدیریت منابع

4

لوسین 2197 ،

انسانی ،تصمیمگیری درمورد اینکه چه کسی میباید درمورد مدیریت استعداد تصمیم بگیرد.
7

مجموعهای از مانیفستهای ایدئولوژیک مدیریتی در چهار حوزه اصلی جذب استعداد،
مدیریت عملکرد ،برنامهریزی جانشینپروری و توسعه و نگهداشت ،مدیریت استعداد است.

مکرام و همکاران،
371 :2197

بهدلیل اینکه مدیریت استعداد هنوز در دوران رشد خود بهسر میبرد؛ تعریفی مشخص و
پایدار از ساختار هستهای آن و همچنین قلمروی تعریفشده و چارچوب مفهومی براساس
تحقیقات تجربی وجود ندارد (گاالردو ـ گاالردو )2193 ،مکرام و همکاران ( )317 :2197نیز
اذعان دارند بسیاری از سازمانها بدون اینکه تعریف دقیقی از مدیریت استعداد و مرزهای آن
داشته باشند ،آن را بهکار گرفتهاند.
1. Creelman
2. Hughes & Rog
3. Gelen
4. Lucien
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از چه منظرهایی به آن نگریسته شده است؟
لوئیس و هکمن ( )2111در مقاله تأثیرگذار خود که میزبان بحثهای متنوعی شده است،
مدیریت استعداد را از سه دیدگاه بررسی کردهاند:
در دیدگاه اول ،مدیریت استعداد چیزی نیست جز آنکه مدیریت منابع انسانی انجام میدهد
با این تفاوت که سریعتر(با ابزارهای مانند اینترنت) و در سطح وسیعتر مانند کل سازمان انجام
میدهد .دیدگاه دوم نسبت به مدیریت استعداد آن را بهعنوان مخزن استعداد 9درنظر میگیرد .این
دیدگاه کامالً نزدیک است به آن چیزی که اغلب بهعنوان برنامهریزی جانشینپروری مطرح
میشود.
در دیدگاه سوم ،مدیریت استعداد متفاوت از مدیریت منابع انسانی است .نظریه قالب در
ادبیات مدیریت استعداد دیدگاه منبعمحور است؛ بهنحویکه  31درصد از مقاالت مدیریت
استعداد را شامل میشود .مقاالتی که در این دیدگاه قرار میگیرند ،تمایل دارند استعداد را
بهعنوان سرمایه انسانی درنظر بگیرند و لپاک و اسنل )9111( 2آن را مطرح کردهاند که هم
منحصربهفرد است و هم نسبت به شایستگیهای محوری سازمان دارای ارزش باالیی 3است .فرایند
مدیریت استعداد باید روی کارکنان با عملکرد و ظرفیت باال 4تمرکز کند؛ کسانی که درایز
( )11 :2193آنها را  7تا  21درصد افراد سازمان میداند و گاگن ( )14 :2117آنها را  91درصد
برتر در هر سازمانی میداند« .تفاوت» ، 7یکی از اصولی است که باعث تمایز مدیریت منابع انسانی
و مدیریت استعداد میشود .مدیریت منابع انسانی تالش برای مدیریت همه کارکنان است
درحالیکه مدیریت استعداد ،تالش برای اداره کارکنانی است که متفاوتند .مدیریت استعداد
مدیریت متفاوت کارکنان براساس ظرفیت نسبیشان در ارزشافزایی به مزیت رقابتی سازمان است
(گلینز.)2193 ،1
1. Talent pool
2. Lepak & Snell
3. Highly valuable and unique
4. High potential’ and ‘high performer
5. Differentiation
6. Gelens
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مدلهای مدیریت استعداد
مدلهای گوناگون و متنوعی از فرایند مدیریت استعداد وجود دارد که تعدادی از
برجستهترین آنها انتخاب و تحلیل شده است .در ستون اول ،مؤلفههایی که در مدلهای گوناگون
استفاده شده است ،ذکر و در ادامه مدلها برحسب دارابودن یا نبودن مؤلفههای مذکور مقایسه
شدهاند.
جدول  .2مقایسه تطبیقی مدلهای مدیریت استعداد (مؤلف)
مدل
مؤلفه

فیلیپس لوئیس و بر گر و کالینز و الوریش و
مالحی

اسمالود

و راپر

هکمن

برگر

()2001( )2004( )2002( )2001

5c
شولر

هادسن (به

مک

نقل از افتخار ،کنزی

()2012

()2012

)1412

()2011

شناسایی و جذب

●

●

●

●

●

●

●

●

توسعه

●

-

-

●

●

-

●

●

نگهداشت

●

-

-

-

-

-

●

●

توجه به راهبرد

●

●

-

●

-

-

●

●

شایستگیها

●

●

●

-

-

-

-

●

●

●

-
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تشکیل مخزن استعداد

همه مدلها فرایند شناسایی و جذب را در مدل خود گنجانده و بهکارگیری و توسعه و
نگهداشت استعدادها نیز در اکثر مدلها وجود دارد .این سه عنصر وجه مشترک مدلهاست؛ اما
همانگونهکه مشخص است توجه ضعیفی به زمینه شده است که شاید علت آن پیشفرضدانستن
فرهنگ امریکایی در مدلهای ارائهشده است .بهنظر میرسد مدلهای موجود تبیینکننده بخشی
از واقعیتهای صحنه اجرا هستند و نمیتوانند چالشهای صحنه اجرا در سایر فرهنگها مانند
فرهنگ ایرانی را پیشبینی و برای آن آمادگی ایجاد نمایند.
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پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق نشان میدهد که در سالهای اخیر عالوهبر شرکتهای چندملیتی غربی ،در
سایر کشورها و بهخصوص در اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند ،توجه مناسبی به مطالعات
تجربی مدیریت استعداد شده است (زنگ ،2194 ،9اوهلی ،2117 ،2فراز نیم و لنکا ،2197 ،3مثفنا،4
 .)2197در ایران نیز مطالعاتی صورت پذیرفته است .مطالعه غفاری و همکاران ( )9311به شیوه
کمی و مطالعه سهرابی و همکاران ( )9311نیز منجر به ارائه مدل فرایندی نشده است .بهعالوه
پایاننامههای متعددی نیز در این زمینه انجام شده است .با صرفنظر از پایاننامههای کارشناسی
ارشد که عمدتاً با شیوه کمی بوده است ،در سطح دکتری نیز رسالههایی به مدیریت استعداد
اختصاص داشت؛ ازجمله رساله موسوی ( )9313در سازمانهای فرهنگی شهر تهران و قم،
طهماسبی ( )9312در بازار سرمایه و افتخار ( )9311در شرکتهای فعال مخابراتی که همگی به
روش کیفی و بهصورت مشخص شیوه نظریهپردازی دادهبنیاد با رویکرد نظاممند یا پارادایمی بوده
است .اما هیچکدام از پژوهشهای فوق رویکرد کالسیک (ظاهرشونده) را در روش نظریهپردازی
دادهبنیاد خود اتخاذ نکردهاند .مرتبطترین پژوهش ازحیث مشابهت در بافت ،نیز به پژوهش
شاطری و همکاران ( )9314باز میگردد .این پژوهش در صنعت برق ایران صورت پذیرفته است
که به مدل ،ختم نشده است .در آثار داخلی بیشتر به جنبههای مثبت مدیریت استعداد پرداخته شده
و به استثنای افتخار ( )9311باقی آثار در تئوریزهکردن چالشهایی اجرایی و جنبههای منفی
مدیریت استعداد ناتوان بودهاند .بهعالوه اینکه در پژوهشهای مذکور به پیامدهای مدیریت
استعداد نیز پرداخته نشده و یا اینکه بهصورت مثبت و تکسطحی پرداخته شده است .بنابراین،
پژوهش حاضر ازحیث استفاده از رویکرد کالسیک در نظریهپردازی دادهبنیاد (روش تحقیق)،
پرداختن همزمان به جنبههای مثبت و منفی فرایند مدیریت استعداد و تحلیل چندسطحی (فردی،
سازمانی و فراسازمانی) پیامدها؛ متفاوت از سایر آثار بهخصوص آثار داخلی است.
1. Zhang
2. Oehley
3. Faraz Naim & Lenka
4. Mathafena
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روششناسی تحقیق
مبانی فلسفی روش حاضر در پارادایم نمادین ـ تفسیری ،رویکرد آن استقرایی ،صبغه
پژوهش ،کیفی و دادههای آن بهصورت میدانی از اردیبهشت تا آبان  9317جمعآوری شده است.
از میان روشهای متنوع کیفی بهصورت مشخص از روش نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری)9
استفاده شده است .روش نظریهپردازی دادهبنیاد که در سال  9117توسط استراوس و گلیزر 2ارائه
شد طی سالها به «خوانشها»3ی گوناگونی توسعه داده شده است .استراوس ،نظریهپردازی
دادهبنیاد را بههمراه کوربین 4توسعه داد و از رویکرد کالسیک فاصله گرفته و خوانش نظاممند یا
پارادایمی را ارائه کرد ،ولی گلیزر به رویکرد کالسیک (ظاهرشونده) وفادار ماند .گلیزر ()2114
خوانشهای دیگر نظریهپردازی دادهبنیاد را فرسایش 7این شیوه دانسته است .نوع کدگذاری و
مراحل آن از تفاوتهای اصلی بین خوانشهاست .در خوانش نظاممند یا پارادایمی مراحل
کدگذاری شامل باز ،محوری و انتخابی است اما در خوانش ظاهرشونده یا کالسیک مراحل
کدگذاری باز ،انتخابی و نظری است .در پژوهش حاضر ضمن اتخاذ رویکرد فلسفی عملگرایی،
بهصورت کلی نظریهپردازی دادهبنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا کالسیک (گلیزر )9118 ،مبنا قرار
دارد.
جامعه آماری تحقیق شامل افراد صاحبنظر در فرایند مدیریت استعداد در شرکت
مادرتخصصی توانیر (صنعت برق) است که ازطریق نمونهگیری نظری 1انتخاب شدهاند .در
نمونهگیری دقت شده است که مصاحبهشوندگان حداقل یکی از معیارهای ذیل را داشته باشند:
 .9آشنایی و تسلط افراد نمونه بر مفاهیم مدیریت سرمایههای انسانی و مدیریت استعداد؛
 .2انتخاب افرادی که حداقل چند نفر بهعنوان کارمند را مدیریت میکنند؛
 .3افرادی که خود استعداد سازمانی محسوب میشوند.
)1. Grounded Theory(GT
2. Sturuss & Glaser
3. Dialect.
4. Corbin.
5. Eroding
6. Theorical sampelling
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ابزار گردآوری دادهها نیز مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته و میداننگاری است .برای
انجام مصاحبهها ،محققین اقدام به طراحی پروتکل مصاحبه نمودهاند .فرایند تهیه پروتکل مصاحبه
در شکل زیر نمایش داده شده است.

پرسش عملیاتی
پرسش نظری
پرسش عملیاتی
پرسش اصلی تحقیق
پرسش عملیاتی
پرسش نظری
پرسش عملیاتی

شکل  .1فرآیند طراحی پروتکل مصاحبه (مؤلف)

در پژوهش حاضر از ادبیات و پیشینه تحقیق در فرایند تبدیل پرسشمحوری به پرسشهای
نظری و سپس پرسشهای عملیاتی استفاده شده است .گفتنی است پروتکل پس از هر مصاحبه
دستخوش تغییر و دگرگونی میشود و دلیل آن نیز استفاده مستمر از منطق حساسیت نظری است.
حساسیت نظری یعنی باتوجهبه دادههای موجود در مرحله بعد چه سؤالی و از چه کسی پرسیده
شود .نمونهگیری تاآنجا ادامه پیدا کرده است که محقق به کفایت نظری و یا اشباع در ظهور
دادههای جدید دست یابد .باتوجهبه حجم وسیع دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها و با
لحاظنمودن معیار سادگی و کارآمدی ،برای تحلیل دادهها از نرمافزار تحلیل دادههای کیفی
 Maxqdaنسخه  91استفاده شد .گفتنی است ابزارهای تحلیل دادههای کیفی ،وظیفه تحلیل
دادهها را برعهده ندارند .تنها این ابزارها در مدیریت کارآمد دادهها به محقق کمک مینمایند.
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تحلیل دادهها و ارائه یافتههای پژوهش
در این بخش مراحل کدگذاریها (کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری)
و سپس مدل نهایی تحقیق نمایش داده میشود .سالدنا ( )82 :9317فرایند کدگذاری در نظریه
دادهبنیاد را به دو دور تقسیم میکند .در کدگذاری دور اول (کدگذاری باز) دادهها به بخشهای
منفرد تجزیه میشوند و در دور دوم کدگذاری (کدگذاری انتخابی و نظری) کدها بهصورت
مدام با هم مقایسه ،سازماندهی مجدد و درقالب مقوله تنظیم میشوند .البته مرزهای بین
کدگذاری دور اول و دوم ،اعتباری است و در واقعیت بین مراحل مختلف کدگذاری مقایسه
مستمر و رفت و برگشت اتفاق میافتد.
مصاحبهها حضوری و از قبل برنامهریزیشده و در محل کار مصاحبهشوندگان صورت
گرفت .درکل  97مصاحبه انجام گرفت که یک مصاحبه بهدلیل نداشتن غنای کافی ،حذف و
درنهایت  91مصاحبه تحلیل شد .حداکثر سابقۀ کاری پاسخدهندگان  38سال و حداقل  7سال
است که بهصورت میانگین اعضای نمونه  9778سال سابقۀ کار در شرکت توانیر را داشتند.

کدگذاری باز
در کدگذاری باز محقق باتوجهبه حساسیت نظری و سؤاالت پروتکل مصاحبه وارد تحلیل
متن میشود .برای کدگذاری باز ،محقق ابتدا قطعهای از متن را انتخاب میکند و در جدول قرار
میدهد .او در ادامه کلمهبهکلمه و خطبهخط متن را تحلیل میکند و کوچکترین واحد معنایی
در مصاحبه را که گمان میکند پاسخ به پرسش درنظر گرفته شده است ،بهعنوان کد اولیه انتخاب
و در ستون مربوطه یادداشت میکند .پس از هر مصاحبه بالفاصله کدگذاری دادهها صورت
میگرفت .کدهای بهدستآمده  121کد بود که محقق با چندین دور بازنگری در کدها و ادغام
کدهای بسیار مشابه کدها باز را به  784رساند.
کدگذاری انتخابی
بیش از صدها کد که حاصل مرحله اول کدگذاری (کدگذاری باز) است در این مرحله
شروع به متراکمسازی میشود .در این مرحله از کنار هم قرارگرفتن کدهای باز ،مقوالت
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(مفاهیم) ظهور پیدا میکنند .روند کار بهصورت استقرایی به این صورت بوده است که محقق
کدهایی که با یکدیگر شباهت و ارتباط دارند ،در کنار یکدیگر قرار داده و در سطح انتزاعی
باالتر عنوانی (برچسب) برای آنها برمیگزیند و یا تولید میکند که حاصل آن مفاهیم اولیه
(مقوالت) هستند .پس از آن محقق بار دیگر (بار دوم) مقوالت اولیه را بر حسب تکمیلکنندگی،
کنار یکدیگر قرار داده و در سطح انتزاعی باالتر دستهبندی مینماید تا مقولههای اصلی ،ظهور
پیدا کنند.
حاصل این مرحله از کدگذاری ظهور  1مقوله اصلی "استعدادخواهی"" ،استعدادیابی"،
"استعدادگماری"" ،استعدادافزایی"" ،استعدادداری" و "پیآیندها" بهعنوان اجزای اصلی مدل
مدیریت استعداد است .بهمنظور توضیحات بیشتر بر حسب مقوالت اصلی جداولی تشکیل شده و
روند استقرا نمایش داده میشود .گفتنی است فرایندی که در ادامه میآید حاصل رفت و
برگشتهای فروان و حرکات زیگزاکی در تحلیل بوده است و اینگونه که نمایش داده میشود،
حرکت خطی نبوده است .همچنین در ادامه بخشی از سؤاالت پروتکل مصاحبه که مقوالت
بهمنظور پاسخدهی به آنها ظهور پیدا کرده است نیز نمایش داده میشود.
الف) استعدادخواهی
باتوجهبه اینکه در ادبیات موضوعی مؤلفه "استعدادخواهی" یا مفاهیم مشابه آن مورد غفلت
واقع شده بود ،در ابتدا تحقیق و در پروتکل مصاحبه سؤالی در این رابطه وجود نداشت؛ اما بهمرور
و به مدد حساسیت نظری ،محقق دریافت که قبل از اجرای مدیریت استعداد مرحلهای بهعنوان
استعدادخواهی میباید در سازمان وجود داشته باشد .یکی از سؤاالت مرتبط با این مقوله که در
ادامه تحقیق شکل گرفت چنین بود" :چنانچه شرکت توانیر بخواهد به سمت استقرار بهینهتر و
مطلوبتر مدیریت استعداد حرکت نماید ،کدامیک از سیاستها و اقدامات را باید تقویت
نماید"؟
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جدول  .2ظهور مقوله استعدادخواهی
مقوله اصلی

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز

مقوالت اولیه (مفاهیم)

شفافسازی فلسفه مدیریت استعداد در سازمان
تعریف بومی استعداد

توافق در مفهوم استعداد

توافق در رویکردها
توانمندی منابع انسانی

بلوغ مدیریت منابع انسانی
فرهنگ استعدادپذیر

عملکردمحوری
گفتمانسازی مدیریت استعداد
ترغیب فرهنگسازمانی به پذیرش مدیریت استعداد
دیدن عوامل اثرگذار درون و برونسازمانی

استعدادخواهی
مدل جامع و سیستماتیک

تدوین دستورالعملها و ضوابط قانونی حمایتکننده

مدیریت استعداد

شناسایی مشاغل کلیدی
عدم کپیبرداری از مدلهای بینالمللی
اقناع و مشارکت مدیران میانی

اقناع و مشارکت همه

اقناعسازی منابع انسانی

ذینفعان (داخل سازمان)

کسب حمایت مدیران ارشد
توافق سازمانی

میتوانیم مقوله "استعدادخواهی" را مرحله آمادگی و یا پیشاجرا بدانیم .این مقوله شامل "
توافق سازمانی در مفهوم استعداد"" ،داشتن فرهنگ سازمانی استعدادپذیر"" ،مشارکت همه
ذینفعان" ازجمله مدیران و کارکنان عادی" ،داشتن مدل جامع ،نظاممند و بومی مدیریت
استعداد" و درنهایت "بلوغ مدیریت منابع انسانی" است .هر مقدار که سازمان در مقوالت یادشده
وضعیت مطلوبتری داشته باشد ،بیشتر میتوان به موفقیت مدیریت استعداد در سازمان امیدوار
بود.
ب ) استعدادیابی
مقوله "استعدادیابی" بهدنبال تبیین چگونگی تشکیل خزانه استعدادهای سازمانی است.
بخشی از سؤاالت پروتکل مصاحبه مرتبط با این مقوله که از مدیران پرسیده شده است ،به شرح
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ذیل است.
ـ آیا تاکنون شخصی از کارکنان را مشاهده کردهاید که ویژگی برجستهای دارد؟ چگونه پی
به برجستگی های او بردید؟ پس از آن چه اقدام سازمانی انجام دادید؟
ـ آیا تاکنون پیش آمده است کسی را بیرون از سازمان بیابید که بهدلیل ویژگیهای برجسته
مایل باشید او را جذب سازمان نمایید؟ اگر پاسخ مثبت است ،چه اقدامی صورت پذیرفت؟
ـ برای شناسایی استعدادها از داخل سازمان چه سازوکاری وجود دارد؟
ـ در چهصورتی میتوان گفت فردی بهصورت رسمی بهعنوان استعداد سازمانی شناسایی
شده است؟
جدول  .2ظهور مقوله استعدادیابی
مقوله اصلی

مقوالت اولیه(مفاهیم)

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز

بهروزرسانی مستمر مخزن

جذب

استعدادها

بهروزرسانی مستمر مخزن استعدادها
نظر مدیران باالدست

استعدادیابی

شناسایی استعدادها از درون

کلینیک مدیریت (کانونهای ارزیابی)

سازمان

بوروکراسی در شناسایی استعدادها
عدم کارایی نظام ارزیابی عملکرد در شناسایی استعدادها

شناسایی استعدادها از بیرون

فارغالتحصیالن برتر دانشگاهها

سازمان

شمول قانون بهکارگیری نخبگان

درمجموع میتوان گفت استعدادیابی از درون و بیرون سازمان صورت میپذیرد اما وضعیت
سازمان موردبرسی با ابهاماتی روبهروست ،ازجمله اینکه در استعدادیابی درونی وضعیت چندان
شفاف و دقیق نیست و ازسویدیگر ،استعدادیابی بیرونی آن نیز مقطعی و مربوط به گذشته تقریباً
دور است .مصاحبهشونده شماره  97که خود ازطریق قانون حمایت از استخدام فارغالتحصیالن
برتر دانشگاه به استخدام شرکت در آمده است درخصوص ضعف استعدادیابی داخلی میگوید:
هرکسی در زمینه شغلی خودش اگر بتواند کار شاخصی انجام بدهد -جدای از کارهای
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روزمره -و طرحهای قابلاجرا بدهد که یکنواخت نباشد ،میتواند استعداد محسوب شود .ولی
اینکه در شرکت ،شاخصی وجود داشته باشد و براساس آن سنجیده شود و بگویند چه کسی
استعداد برتر است تاکنون در شرکت نبوده است!
شناسایی و جذب از درون

شناسایی و جذب از بیرون

سازمان

سازمان

نظر مدیران باالدست

فارغ التحصیالن برتر دانشگاهها

کلینیک مدیران (کانون ارزیابی)

شمول بهکارگیری قانون نخبگان

آسیبها :بوروکراسی در شناسایی و
جذب ،عدم کارایی نظام ارزیابی
عملکرد

شکل  .2ظهور مقوله استعدادیابی

بخش قابلتوجهی از کدهای بهدستآمده مرتبط با فرایندهای بعد از شناسایی
استعدادهاست .فرایندهای بعد از شناسایی را میتوان مرحله درگیرسازی فرد با سازمان و کار
دانست .در تحقیق حاضر ،مقولههای "استعدادگماری"" ،استعدادداری" و استعدادافزایی" در
پاسخ به بخشی از سؤاالت مرتبط در پروتکل مصاحبه ،ظهور یافته است که از مشارکتکنندگان
در باره فرایندهای بعد از شناسایی (درگیرسازی) پرسیده است .سؤاالت مرتبط با مرحله
درگیرسازی با یکدیگر همپوشان بوده و بههمیندلیل در یک مرحله سؤاالت نمایش داده میشود؛
ـ آیا تاکنون کارکنان زیرمجموعه شما استعداد سازمانی محسوب شدهاند؟ چه اقدامات و
واکنشهایی داشتهاید؟ (ویژه مدیران)
ـ خودتان تاکنون در سازمان استعداد محسوب شدهاید؟ و اگر پاسخ مثبت است تجربه
شخصی خود را از اقدامات سازمانی توضیح دهید؟ (ویژه استعدادهاـ تجربه زیسته)
ـ چه سازوکار و فرایندی در سازمان شما برای مواجه با استعدادهای سازمانی ،وجود دارد؟

77

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 1417

ـ وقتی که سازمان شما با استعدادهای سازمانی (کارکنان کلیدی) روبهرو میشوند ،چه
اقداماتی انجام میدهد؟
پ) استعدادگماری
جدول  .7ظهور مقوله استعدادگماری
مقوله اصلی

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز

مقوالت اولیه (مفاهیم)

جامعهپذیری ازپیشطراحیشده
فراهمآوردن شرایط بروز استعداد

بسترسازی کاری

فراهمکردن شرایط کار علمی
هم راستاسازی اهداف سازمانی و
اهداف کاری استعدادها

همراستاسازی اهداف سازمانی و اهداف کاری استعدادها
مدیریت مسیر شغلی
طراحی مسیر شغلی استعدادها
ارتقای شغلی

مسیر شغلی چابک

انتصاب در مشاغل مدیریتی
برنامهریزی جانشینپروری
پایش استمرار استعداد

بهروزرسانی مستمر بانک اطالعاتی استعدادهای سازمانی
تفویض اختیار (استقالل کاری)

استعدادگماری

عضویت استعدادها در کارگروههای تخصصی
استفاده از استعدادها در طرحیهای سازمانی

عمقبخشی به مشاغل استعدادها

واگذاری مشاغل تخصصی به استعدادها
تناسب شغل و شاغل
پرکردن پستهای خالی توسط استعدادها
دادن کارهای روتین به استعدادها

استعدادسوزی

حمایتنکردن از ایدهها و طرحهای استعدادها
دادن کارهای سطح پایین

استعدادهراسی (استعدادگریزی)
مدیران

ادراک تهدید مدیران میانی از برنامههای مدیریت استعداد
سنگاندازیکردن
مانع ارتباط استعدادها با مدیران ارشد شدن(قطع ارتباطات عمودی)
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مقوله "استعدادگماری" از مقوالت چالشی فرایند مدیریت استعداد است ،زیرا یک روی آن
مثبت و روی دیگر آن برخالفانتظار ،منفی بهدست آمد .بهعالوه اینکه در سازمان موردبررسی
برای این مقوله برنامه مدون و مکتوبی مشاهده نشد و چنین مشتبه شده که مدیریت استعداد صرفاً
شناسایی و تشکیل خزانه استعدادهاست .استعدادهایی که بهصورت متمرکز توسط واحد منابع
انسانی ،شناسایی و جذب میشوند ممکن است در بهکارگیری و درگیری سازی شغلی با
چالشهای اساسی روبهرو شوند که مفاهیم درنظرگرفته برای این چالش "استعدادسوزی" بهمعنای
عدم بهکارگیری صحیح و هدررفت (سوختن) استعداد و "استعدادهراسی" بهمعنای فرار (آگاهانه
یا ناآگاهانه) از استعدادهای سازمانی است .مصاحبهشونده شماره  3در مصاحبههای خود
خاطرههایی نقل میکند که چگونه مدیران میانی از برنامههای مدیریت استعداد هراس دارند:
بنده به یاد دارم که آقای مهندس ...بهعنوان یک مدیر پیشرو ،داوطلب اجرای مدیریت
استعداد شده بود .پس از آن بین مدیران شایع شد که مدیرعامل میخواهد ارزیابی انجام دهد که
مدیران را جابهجا کند .همان شایعه باعث هرجومرج شد .یک روز دیدیم ،همه گروهها تعطیل
کردهاند و به حوزه ستادی آمدند .درواقع ،همه نگران بودند که وضعیت مدیریتیشان چه خواهد
شد.

بستر سازی کاری

استعدادسوزی

همراستای اهداف سازمان و

استعدادهراسی

استعدادها
مدیریت مسیر شغلی ویژه
استعدادها
پایش استمرار استعداد
عمق بخشی به مشاغل
استعدادها

شکل  .4استعدادگماری
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ت) استعدادافزایی
جدول  .8ظهور مقوله استعداد افزایی (توسعه استعدادها)
مقوله اصلی

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز

مقوالت اولیه (مفاهیم)

آموزشهای روانشناسی
آموزش

آموزش

اعزام به دورههای آموزشی خارج از کشور
آموزش حین خدمت
عضویت استعدادها در کارگروههای تخصصی
استفاده از استعدادها در طرحیهای سازمانی
فراهمکردن خوراک اطالعاتی
بازخورد
حمایت از اظهارنظر استعدادها در جلسات

استعدادافزایی

مشورت بااستعدادها

رشددادن سازمانی

مربیگری
چرخش شغلی
تفویض اختیار
دادن اختیار در انجام کار
میداندادن
تشویق به فعالیتهای علمی و پژوهشی
تشویق به یادگیری
حمایت از ادامه تحصیل

خودتوانمندسازی

همافزانمودن فعالیتهای استعدادها با یکدیگر (مدیریت دانش استعدادها)
تعهد به توسعه خود

مقوله

"استعدادافزایی"

شامل

مفاهیم

"آموزش"،

"رشددادن

سازمانی"

و

"خودتوانمندسازی" است .منظور از استعداد افزایی ،توسعه مستمر استعدادهای سازمانی است .این
مقوله نیز همانند مقوله "استعدادگماری" مورد غفلت واقع شده است .چالش این مرحله از فرایند
مدیریت استعداد "رهاسازی" است؛ یعنی سازمان هیچ برنامه توسعهای ویژهای برای خزانه
استعدادها درنظر نمیگیرد و یا اینکه برنامههای توسعهای استعدادهای سازمانی با سایر کارکنان
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مشترک است .مصاحبهشونده شمار  7بهصورت مستقیم به این موضوع اشاره دارد و معتقد است؛"
در صنعت برق فرایندی (ویژه) برای استعدادپروری نداریم".
ث) استعدادداری
جدول  .1ظهور مقوله استعدادداری
مقوله اصلی

مقوالت اولیه (مفاهیم)
انعطافناپذیری نظام جبران خدمات مالی

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز
انعطافناپذیری نظام حقوق و دستمزد
حمایتنکردن از ایدههای و طرحها
تشویقنکردن استعدادها

خاموشسازی استعدادها

فقدان بازخوردهی به ایدههای استعدادها
فقدان مالکیت معنوی ایدهها در سازمان

مصادرهکردن مالکیت معنوی کار استعدادها توسط بعضی از مدیران
دریافتی بیشتر

جبران خدمات مالی

سازوکار جبرانی بنیاد ملی نخبگان
مأموریتهای خارج کشور
انگیزههای درونی
نقشآفرینی در ارتباطات برونسازمانی

جبران خدمات غیر مالی

ارتباطات مستقیم با مدیرکل -ارتباطات عمودی
انعطاف در قوانین و مقرارت
برخورد محترمانه مدیران بااستعدادها
استعدادداری

ارتباطات صمیمانه مدیر بااستعداد

سبک مطلوب مدیریت

حمایت کاری و عاطفی مدیر
پرستیژ سازمان

پرستیژ سازمان

تدریس برای دیگران
عضویت در کارگروهها و کمیتهها
مورد توجه قراردادن استعدادها

برجستهسازی استعدادها در سازمان

اجازه حرفزدن در جلسات

(دیدهشدن)

شناساندن استعدادها در سازمان
شرکتدادن استعدادها در جلسات
تقدیر
تفویض اختیار
دادن اختیار در انجام کار

استقالل کاری

میداندادن
فراهمکردن محیط یادگیری

محیط یادگیری
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استعدادداری شامل  7مفهوم است که یکی از مهمترین آنها فراهمنمودن "محیط یادگیری"
است .یکی از مهمترین ویژگیهای استعدادها میل به یادگیری آنهاست .چالش این مرحله
"استعدادآزاری" است .منظور از" استعدادآزاری" حفظ استعداد توأم با آزردگی است .آزردگی
استعدادها در شرکتها و سازمانهای دولتی بهمراتب باالتر است ،زیرا بهدلیل قوانین دولتی
سازمانها نمیتوانند در برابر استعدادهای سازمانی ،اقدامات متفاوتی داشته باشند و همین امر باعث
آزردگی مستمر استعدادها میشود .کارشناس جبران خدمات و مصاحبهشونده شماره  1در پاسخ
به این سؤال که شما برای نگهداشت استعدادها چه اقداماتی دارید؛ پاسخ داد:
اینکه برای نگهداشت استعداد چهکاری میتوانیم انجام بدهیم؛ ازنظر ریالی هیچ کاری
نمیتوانیم انجام بدهیم؛ چون ما شرکت دولتی هستیم و تنها ضوابطی را که دولت اجازه بدهد،
میتوانیم انجام دهیم.
استعدادآزاری

استعدادداری

انعطافناپذیری نظام جبران خدمات

جبران خدمات مالی ویژه

جبرا خدمات غیر مالی

ارزش قائلنشدن برای ایدههای

سبک مطلوب مدیریت

استعدادها ـ خاموشسازی

پرستیژ سازمان

فقدان مالکیت معنوی ایدهها در

برجستهسازی استعدادها در سازمان

سازمان

(دیدهشدن)
محیط یادگیری

شکل  .4استعدادداری

ج) پیامدها
پیامدها ،پیآیندهای اجرای مدیریت استعداد در سازمان میباشند .کدهای مرتبط با این
بخش در پاسخ به سؤاالت ذیل ظهور نمود:
ـ از اجرای فرایند مدیریت استعداد در سازمان ،کارکنان عادی (آنهایی که استعداد محسوب
نمیشوند) چه نتایج و پیامدهایی دریافت میکنند؟
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ـ از اجرای فرایند مدیریت استعداد در سازمان ،کارکنان بااستعداد چه نتایج و پیامدهایی
دریافت میکنند؟
ـ اجرای فرایند مدیریت استعداد برای سازمان چه پیامدها و نتایجی بههمراه دارد؟
ـ اجرای فرایند مدیریت استعداد سازمانی ،چه نتایج و پیامدهایی در خارج از مرزهای
سازمانی بههمراه دارد؟
جدول  .10ظهور پیامدهای چندسطحی
مقوله اصلی

کدهای نهایی مرحله کدگذاری باز

مقوالت اولیه (مفاهیم)

کاهش عملکرد
پیامدهای فردی (کارکنان
عادی)

مبارزه برای هویت (استعدادستیزی)
الگوگیری کارکنان عادی از استعدادها (تحول و تغییر)
اعتماد به سازمان در حوزه شایستهساالری
انتظارات نابهجا از استعدادها
ترک سازمان
واماندگی شغلی

پیامدهای فردی

فزونخواهی استعدادها

(استعدادها)

ایفای قرارداد روانشناختی
برند شخصی

پیامدها (پی آیندها)

اختالل و تنش در ارتباطات سازمانی
افزایش هزینهها
افزایش عملکرد
افزایش بهرهوری

پیامدهای سازمانی

تحقق چشمانداز
ارتقای برند سازمانی
افزایش سرمایههای انسانی
رضایت ذینفعان
فراهمآوردن بازخورد به نظام آموزش کشور

پیامدهای فراسازمانی

رشد و توسعه کشور

نکته قابلتوجه اینکه در کدگذاریها تیم پژوهش متوجه شد که برخالف انتظاراتی که
وجود دارد ،پیآیندها لزوماً مطلوب و مثبت نیست .حتی پیامدهای منفی برای استعدادهای
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سازمانی قابلتصور است .مصاحبهشونده شماره  1که یکی از دستاندرکاران بخش
سیاستگذاری سازمان در حوزه مدیریت استعداد است ،اعتقاد دارد:
یک نموداری را من باید توی عملکرد این افراد شناسایی کنم که حالت شالقی دارد.
ازطرفی ،سازمان بهدلیل مسائل حاکمیتی دولتی ـ که طبیعی هم هست ـ دستوپای این آدم را
برای یکسری کارها میبندد؛ این آدم انتظار دارد وقتی بعد از یک سال همچنان مقاله منتشر
میکند؛ بهروز است ،علمی است ،کتاب جدید میخواند و حتی کتاب چاپ میکند ،ولی سیستم
به او جواب نمیدهد و بعد از مدتی همرنگ بقیه میشود؛ اما همچنان یکسری مسائل نخبگی را
میخواهد ،اما عملکرد ،دیگر برابر روز اولش نیست ،ولی چیزی که از سیستم میخواهد ،برابر
روز اول است.
در بررسی پیامدها میباید هم پیامدهای مثبت را درنظر گرفت و هم منفی و هم پیامدهای
برای کارکنان عادی و هم برای استعدادها .نکته قابلتأکید دیگر این است که پیامدهای اجرایی
مدیریت استعداد در سطوح مختلف خود را نشان میدهد .پیامدهای بهدستآمده از کدگذاریها
در سه سطح فردی (خرد) ،سازمانی (میانه) و فراسازمانی (کالن) دستهبندی شده است.
سطح فراسازمانی
(مثبت)

پیامدها

سطح سازمانی
(مثبت/منفی)
سطح فردی
(مثبت/منفی)

کارکنان عادی
(مثبت /منفی)
استعدادهای
سازمانی

شکل  .2پیامدهای پیادهسازی مدیریت استعداد در شرکت توانیر

کدگذاری نظری (ظهور مدل مدیریت استعداد)
در این مرحله بین مقوالت ظهوریافته یعنی"استعدادخواهی"" ،استعدادیابی"،
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"استعدادگماری"" ،استعدادداری"" ،استعدادافزایی" و "پیامدها" رابطه برقرار میشود و مدل
نهایی (نظریه) متولد خواهد شد .درنهایت ،مدل مدیریت استعداد مطابق شکل زیر بهدست آمد.

شکل  .2مدل مدیریت استعداد
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گام اول مدل "استعدادخواهی" است .استعدادخواهی را میتوان مرحله آمادگی و یا
پیشاجرا 9دانست .در این مرحله سازمان بهصورت مشخص وارد اجرای مدیریت استعداد نمیشود
اما اقدام به فراهمنمودن زمینههای آن مینماید .این مرحله دربرگیرنده آن است که سازمان
فرهنگ استعدادپذیری داشته باشد ،همه ذینفعان ازجمله مدیران میانی و کارکنان عادی در آن
مشارکت داده شوند؛ بر سر مفهوم اختالفی «استعداد کیست»؟ توافق نسبی حاصل شود؛ فرایندهای
مدیریت منابع انسانی به بلوغ رسیده باشد و مدل بومی و جامعی برای اقدام طراحیشده باشد .بعد
از کسب آمادگی الزم سازمانها به تشکیل مخزن استعداد اقدام مینمایند .در منابع مختلف علمی
استعاره استخر ( )poolنیز بهکار برده شده است .وردیهای مخزن استعدادها را میتوان از درون
سازمان و یا بیرون سازمان تأمین نمود .آنچه مشاهده میشود این است که سازمانها ابهامات جدی
در استعدادیابی درونی دارند و ازسویدیگر ،کماکان سایه استعدادهای دانشگاهی (بهعنوان نمونه
معدلهای باال) بر سر مدیریت استعدادهای سازمانی سنگینی دارد .مرحله استعدادیابی بهعنوان
یکی از مراحل اصلی مدیریت استعداد ،شناخته شدهتر است و در مواردی مشاهده شده است که
بخشی از مدیران تصور میکنند که مدیریت استعداد مترادف استعدادیابی و تشکیل خزانه
استعدادهای سازمانی است .مراحل بعدی "استعدادگماری"" ،استعدادداری" و "استعدادافزایی"
است .در مدل فوق هر سه مرحله درون یک دایره قرار گرفته است و بین آنها روابط تعاملی برقرار
است .این بدان معناست که نمیتوان تقدم و تأخر جدی در این سه مرحله متصور شد .شاید بینشی
که از نحوه تعامالت بهدست میآید از ترتیب تعامالت مهمتر باشد .یکی از بینشهای
بهدستآمده این است که "استعدادگماری ،استعدادداری و استعدادافزایی" فرایندهایی هستند که
در موفقیت یکدیگر سهیم هستند .این بدان معناست که "استعدادگماری" صحیح در
"استعدادداری" و" استعدادافزایی" سهیم است ،زیرا بهکارگیری صحیح باعث میشود با احتمال
بیشتر فرد در سازمان بماند (استعدادداری) و ازسویدیگر ،نحوه بهکارگیری یکی از سازوکارهای
استعدادافزایی (توسعه) است .درمجموع میتوان سه مرحله فوق را که در مدل بهصورت مشخص
1. Pre Talent Management
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در تعامل یکدیگر ترسیم شده است ،درگیرسازی استعداد در سازمان بدانیم.
پیامدها در سه سطح فردی ،سازمانی و فراسازمانی و بهصورت مثبت و منفی ظهور کرده
است .وقوع پیامدهای فردی (مثبت یا منفی) در سطح باالتر ،پیامدهای سازمانی را رقم میزند و
پیامدهای سازمانی نیز میتواند پیامدهای در سطح ملی (فراسازمانی) داشته باشد .درنهایت ،پویایی
مدل ازطریق سازوکار بازخورد برقرار شده است .تحلیل و تفسیر مدل در بخش بعدی ارائه
میشود.

اعتبار سنجی
مریام )9188( 9برای تقویت اعتبار درونی تحقیق کیفی ،مواردی را پیشنهاد داده است:
 .9کثرتگرایی :2محقق از نظرات تخصصی سه تن از اساتید مدیریت (اساتید راهنما و
مشاور) و دو تن از متخصصان مدیریت استعداد ،استفاده کرده است.
 .2بررسیهای اعضا :3بدینمنظور کدگذاریها و مدل نهایی به سه تن از مشارکتکنندگان
عرضه و نظرات آنها اخذ شد.
 .3مشاهدۀ بلندمدت :بدینمنظور دادهها به مدت چهار ماه از اردیبهشت تا شهریور 9317
جمعآوری شد.
 .4کنارگذاشتن تعصبات :محقق در ابتدای تحقیق مفروضات ،تمایالت نظری و تعصبات را
شناسایی و بهصورت آگاهانه تالش نمود آنها را در فرایند تحقیق ،کنترل نماید.

بحث و نتیجهگیری
هدف مقاله حاضر ،تحلیل دادهبنیاد مدیریت استعداد در شرکت مادرتخصصی توانیر بود؛ با
این قابلیت که بتواند جذابیتها و آسیبهای واقعی مدیریت استعداد در این بافت را توضیح دهد.
اگر محیط نهادی شرکتهای دولتی ایران را مشابه یکدیگر بدانیم؛ مدل بهدستآمده (شکل  )1را
1. Merriam
2. Triangulation
3. Member checks
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میتوان داستان مدیریت استعداد در شرکتهای دولتی ایران دانست .در این مقاله تالش شد که
"مدیریت استعداد در عمل" معرفی و تبیین شود .تقریباً همه مصاحبهشوندگان بر این موضوع
تأکید داشتند که مدل رسمی از مدیریت استعداد در شرکت وجود ندارد ،اما مدل ظهوریافته به ما
نشان میدهد که بازیگران اصلی چگونه مدیریت استعداد را درک میکنند .بدینمنظور از روش
تحقیق کیفی و بهصورت مشخص نظریهپردازی دادهبنیاد خوانش ظاهرشونده (گلیزر)9118 ،
استفاده شد که حاصل آن مدل مدیریت استعداد است .بهطور خالصه نظریه برخاسته از این مطالعه
این است که مدیریت استعداد پدیدهایی چندوجههایی (فردی ،سازمانی و فراسازمانی) و چند
ارزشی (مثبت و منفی) است که متولیان آن تاکنون به این موضوع کمتوجه بودهاند .این
نتیجهگیری نشاندهنده پیچیدگیهای صحنه اجراست.
"استعدادخواهی"" ،استعدادیابی"" ،استعدادگماری"" ،استعدادافزایی" و" استعدادداری"
از اجزای اصلی مدل بهدست آمده است .مقایسه یافته پژوهش حاضر با سایر پژوهشها نشان
میدهد که در مدلهای معتبر و مشهور موجود مانند مدل فیلیپس و راپر ( ،)2111مدل لوئیس و
هکمن ( ،)2111مدل برگر و برگر ( ،)2114مدل کالینز و مالحی ( ،)2111مدل الوریش و اسمالود
( ،)2192مدل  5cشولر ( ،)2197مدل مک کنزی ( )2199و مدلهای داخلی مانند مدل افتخار
( ،)9311غفاری و همکاران ( ،)9311سهرابی و همکاران ( )9311مرحلهای بهعنوان
"استعدادخواهی" و یا مشابه آن وجود ندارد .مرحله "استعدادخواهی" که مضمون اصلی آن
کسب آمادگی برای اجراست از نقاط اختالفییافته تحقیق حاضر با سایر تحقیقات است .علت این
اختالف میتواند این باشد که اکثر این مدلها مبتنیبر تجارب شرکتهای بینالمللی طراحی شده
است و در این شرکتها ممکن است بهدلیل بلوغ سازمانی نیازی به چنین مرحلهای نباشد ،اما
وضعیت در شرکتهای دولتی ایران متفاوت است".استعدادیابی" در سایر تحقیقات معادل
شناسایی و جذب" ،استعدادافزایی" معادل توسعه و "استعدادداری" معادل نگهداشت محسوب
شده است که نتایج سایر تحقیقات همسو با یافته تحقیق حاضر است؛ البته در سایر مدلها بهعکس
مدل حاضر (شکل  )7به همپوشانی و روابط تعاملی مراحل مختلف ،اشاره نشده است .همچنین
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مرحلهای بهعنوان "استعدادگماری"(بهکارگیری استعدادها) در تعدادی از مدلها وجود ندارد و
ازاینحیث ،نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات ،متفاوت است (شولر2197 ،؛ لوئیس و هکمن،
 ،2111برگر و برگر .)2194 ،مکرام و همکاران ( )311 :2197نیز به این خأل (کمتوجهی به
استعدادگماری) اشاره دارند ":سازمانها تالش و زمان زیادی را برای شناسایی استعداد برتر
میکنند ،بااینحال ،ضرورتاً نمیدانند چطور از این ظرفیت بهرهبرداری کنند و سرمایه خود را
بازگردانند".
عالوهبر مقولههای اصلی ،اکتشاف مقولههای"استعدادهراسی"" ،استعدادآزاری" و
"استعدادگریزی" بهعنوان آسیبهای صحنه اجرا بهصورت ضمنی اشاره به شکاف میان آنچه باید
باشد با آنچه هست ،دارد .این بدان معناست که تفاوت میان بخشی از ادبیات و واقعیتهای
سازمانی (تجارب زیسته) ازجمله سازمان موردمطالعه وجود دارد .در سایر تحقیقات نیز اشاره شده
است که نسبتی از اقدامات عملی مدیریت استعداد مبتنیبر استداللهای نظری و نسبتی دیگر
مبتنیبر استداللهای غیرنظری (عاطفی) است (مکرام و همکاران .)317 :2197 ،در مدل موجود
بهصورت همزمان به نقاط مثبت و منفی اجرای مدیریت استعداد در سازمان پرداخته شده است.
روی منفی مدیریت استعداد (استعدادهراسی ،استعدادآزاری ،استعداد گریزی) در سازمان واقعیت
غیرجذابی است که برای درمان باید به آن پرداخته شود .مؤلفههای منفی و مثبت مدل تلویحاً به
این موضوع اشاره دارد که ممکن است در یک واحد سازمانی مدیریت استعداد به نحو صحیحی
درک و اجرا شود و در واحد دیگر سازمانی اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود و چالشهایی بههمراه
داشته باشد .یکی از دالیل آسیبها و چالشهای مدیریت استعداد ،میتواند عدم آمادگی سازمان
برای اجرای مدیریت استعداد باشد .در سازمانی که مرحله آمادگی بهخوبی طی نشده باشد،
اجرای مدیریت استعداد صرفاً گرتهبرداری از آن است .دلیل دیگر ،احتماالً تأثیر متغییرهای
فراسازمانی مانند رقابتپذیری در سطح کشور ،فرهنگ ملی ،سطح توسعه اقتصادی (شولر،2197 ،
گاالردو ـ گاالردو و همکاران ،)2197 ،فشارهای نهادی (تاتوگلو و همکاران2191 ،9؛ رنکما،2
1. Tatoglu et al
2. Renkema
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 ،2191سیدانی واالریس )2194 ،9نرخ اشتغال (شولر )2197 ،است .بهعنواننمونه ،وضعیت اشتغال
و نرخ باالی بیکاری در ایران عامل بسیار مهمی در ماندگاری استعدادها علیرغم
"استعدادآزاری" است که البته نتیجه آن تنزل استعدادها و واماندگی شغلی است.
پیآیندهای مدیریت استعداد نیز در سه سطح فرد (خرد) ،سازمانی (میانه) و فراسازمان
(کالن) تئوریزه شد .یکی دیگر از تفاوتهای تحقیق حاضر با سایر تحقیقات در تبیین پیامدها
است .در بیشتر آثار منتشرشده در موضوع مدیریت استعداد ،پیامدهای مطلوبی برای آن ترسیم
شده است (ثانیثن و همکاران217 ،؛ سبنشو و کراکی ،2191 ،گاالردو ـ گاالردو و همکاران،
 ،2197شولر )2197 ،اما یافتههای تحقیق حاضر عالوهبر پیامدهای مثبت ،پیامدهای نامطلوب هم
گزارش کرده است .دیبویک ( )2197نیز در مقاله خود واکنشهای منفی مانند "استرس ،ناامنی،
مبارزه برای هویت و نقض قراردادهای روانشناختی "2را بهعنوان واکنشهای کارکنان نسبت به
استعدادها درنظر گرفته است .بهصورت ضمنی مدیریت استعداد دو پیامد همراه دارد .اولین پیامد
آن مربوط به کارکنانی است که باعنوان "بااستعداد" تعریف میشوند و پیامد ضمنی دیگر آن،
تفاوتقائلشدن بین استعدادهای سازمانی و سایر کارکنان است .همسو با یافتههای تحقیق حاضر
که پیامدهای چندسطحی برای مدیریت استعداد ارائه کرده است ،در بخشی از تحقیقات
بهخصوص در سالهای اخیر نگاه چندسطحی در تحلیل فرایند مدیریت استعداد و یا در تحلیل
پیامدهای آن بهکار رفته است (توران و همکاران2197 ،؛ گلینز و همکاران 343 :2193 ،و چنج و
همکاران.)2192 ،3
از کاربردهای نظری تحقیق حاضر میتوان به افزودن مرحلهای بهعنوان "استعدادخواهی" به
مدلهای موجود اشاره داشت .مرحله "استعدادخواهی" را میتوان مرحله پیشاجرا دانست که
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .توصیف چالشها و آسیبهای صحنه اجرای مدیریت
استعداد در سازمانهای ایرانی با کاربست واژگانی مانند "استعدادهراسی"" ،استعدادآزاری" و
1. Sidani & Al Ariss
2. PC breach
3. Change et al
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"استعدادگریزی" نیز از دیگر کاربردهای نظری مقاله حاضر است .تفکیک نظری پیامدها به مثبت
و منفی برای کارکنان (کارکنان عادی و استعدادهای سازمانی) و تفکیک بین سطوح پیامدها
(فردی ،سازمانی و فراسازمانی) یافته نظری دیگری است که نشاندهنده چندسطحی ،چندوجهی و
چندارزشی مدیریت استعداد بهخصوص در سازمانهای ایرانی است که باعث پیچیدگیهای
مضاعف آن میشود .همچنین نتایج ،حاوی کاربردهای عملی برای مدیران و مشاوران مدیریت
منابع انسانی است؛ زیرا آگاهی از تفسیرهای مختلف درصحنه اجرا میتواند منبع مهمی از
یادگیری باشد (مکرام و همکاران .)319 :2197 ،متخصصان مدیریت منابع انسانی میتوانند با
استفاده از نتایج تحقیق حاضر ،مرحله استعدادخواهی (آمادگی) را به برنامههای تغییر ،بیفزایند و
ازسویدیگر ،از آمادگی الزم برای مقابله با چالشهایی مانند "استعدادهراسی"" ،استعدادسوزی"
و "استعدادآزاری" برخوردار شوند .بهعالوه اینکه ،پیامدهای مثبت و منفی مدیریت استعداد در
کارکنان عادی و بااستعداد و در سطوح مختلف (فردی سازمانی و فراسازمانی) یافته دیگری است
که برای مشاوران و مدیران نیز قابل بهرهبرداری است.
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