
  يك بررسي و اهداف مورد بحث تحقيق  - مديريت استعداد استراتژيك
  :چكيده 

به رغم درجه بااليي تمايل اساتيد دانشگاه و دست اندركاران، موضوع مديريت استعداد باهوش، چندان تحت بررسي و تحليل 
يف منطبق و حوزه هاي مفهومي يك محدوديت كليدي، اين است كه مديريت هوش عمالً فاقد يك تعر. نهايي قرار گرفته است

از اين گذشته به طراحي . نقش ويژه مقاله فعلي، ارائه مفاهيم دقيق و شفاف پيراهن مديريت هوش استراتژيك است. بارز است
طي اجراي اين پروسه ها، بينش هاي نشأت گرفته از تعدادي از . يك الگوي تئوريك مديريت هوش استراتژيك مي پردازيم

كمك به محققان در تبيس حوزه هاي مفهومي ) 1(از اين رو، مقاله بايد از طريق . هاي تحقيقي، آشكار مي شوداصول و نوشته 
در حوزه ) محققان ( فراهم سازي يك چارچوب تئوريك كه منجر به شكل گيري اقدامات پژوهشي آنها ) 2(مديريت هوش 

در عين حال، اين مقاله، امكان شناسايي . يا استعداد فراهم سازدمذكور مي شود، بسترمناسبي را براي بررسي بيشتر مديريت هوش 
  . برخي از موضوعات رويارو شده در خصوص مديريت هوش را براي مديران ميسر مي سازد

  مقدمه  -1
ميشل، هندفيلد ( ، 1997همزمان با مشكل گيري عبارت رقابت و نزاع براي هوش توسط گروهي از مشاوران مك كنزي در سال 

موضوع مديريت هوش، توجه طيف كثيري از اساتيد  ،) 2002جونز و ميشل  -، اكسلرود، هندفيلد> 001ونز و اكسل رد ج –
اين تاكيد نسبتاً جديد بر مديريت هوش، دال بر يك تغيير روش يا الگو، از . دانشگاهي و دست اندركاران را به خود مشغول كرد

( عمده توجه اين متون بر نخبگان سازماني . قابتي بازگوشده در برخي از متون است منابع انساني سنتي مرتبط با منابع مزيت ر
هاسليد، جسكون و ) (  SHRM(و مديريت منابع انساني استراتژيك )  1988؛ ميلر، بروك ومگيك  1984همبريك و ماسون 

ه عنوان يكي از موضوعات نسبت به مديريت هوش است كه ب)  1992، رايت و مك ماهون 1989؛ اسكولر 1997اسكولر 
اين در حالي است كه همزمان با تغيير الگوهاي اجرايي از اواخر . منحصر به فرد در محيط رقابت پوياي امروز محسوب مي شود

  . قرن گذشته، مفهوم مديريت هوش، جايگاه عمده اي را به خود اختصاص داد
بخش پاياني منتهي شده به نساني يك سازمان در شرايط ركودآور جالب اينكه، چالش به حداكثر رساندن مزيت رقابتي سرمايه ا

بنا به تعريف، مديريت هوش استراتژيك اشاره . قرن بيست و يك، توجه بسياري از محققان را به سوي خود معطوف ساخته است
ت رقابتي پايدار سازمان، به به فعاليت ها و پروسه هايي دارد كه در شناسايي سيستماتيك موقعيت هاي كليدي و منتهي شده به مزي

كار گرفته مي شوند توسعه يك منبع بالقوه هوش و وجود افراد متخصص در اجراي وظايف راهبردي تبعات شايان ذكري را براي 
سازمان در پي خواهد داشت هدف از توسعه يك ساختار منابع انساني متمايز، اشراف بيشتر بر محيط هاي كاري است تحت اين 

نكته حائز اهميت در اينجا، اين است كه موقعيت هاي كليدي الزاماً . ات افراد نسبت به سازمان افزايش مي يابدشرايط تعهد
نيستند بلكه كليه سطوح رويت شده در ميان واحدهاي عملياتي را تحت پوشش قرار مي )  TMT(محدود به تيم مديريتي ارشد 

 . مي شود اين بازنگري، بر پايه دو فاكتور برانگيخته. دهند


