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چگونگی گذر از ریسک اهی مدرییت استعدا د رد صر د ال؟

سرفصل ارائه مطالب:

 روندهای پیش رو
 ریسک های حوزه مدیریت استعداد
 چگونگی گذر از ریسک ها

خودروسازان

شرکت های خودروهای
الکتریکی و هوش مصنوعی

انرژی و خدمات تجدید پذیر

شرکت های مراقبت های بهداشتی

شرکت های نفتی

شرکت های سالمت دیجیتال

مهندسی ژنتیک

شرکت های دارو سازی

شرایط علی

عوامل
بیرونی
عوامل
درونی

•رشد فناوری و نیاز به نیروی توانمند و متخصص
•اقتصاد پیچیده جهانی
•کسب مزیت رقابتی

• نیاز به نیروی مستعد برای تحقق اهداف استراتژیک
• اطمینان از انتخاب بهترین افراد برای پست های کلیدی
• پر کردن شکاف بین قابلیت های موجود با قابلیت های
مطلوب
• مدیریت هزینه نیروی انسانی

تعریف استعداد

ابعاد

نظریه پرداز

سال

دیوید الریچ

2011

استعداد شامل  :شایستگی* تعهد * مشارکت می شود.

تایسن و همکاران

2015

استعداد ترکیبی از سه جزء شامل توانایی ها ،خصوصیات بین فردی و
عملکرد است .همچنین بافت سازمانی و مرتبه شغلی استعدادها موضوع
مهم دیگری است که وزن این عوامل را متفاوت می سازد؛ که این خود
بیانگر جزء چهارم تحت عنوان تاثیرات محیطی است.

تعریف نیروی مستعد

نظریه پرداز

سال

ابعاد

برگر

2004

برگر نیز برترینها یا همان گونه استعداد را گروه اندکی از افراد میداند که موفقیتهای برتر
و چشمگیری از خود به نمایش گذاشتهاند ،به دیگران الهام میبخشند که موفقیتهای برتری
بدست آورند ،و افرادی هستند که برای سازمان شایستگی محوری و ارزشمندی به همراه
دارند؛ به دلیل تاثیر بسیار زیاد آنان بر عملکرد فعلی و آتی سازمان ،از دست دادن یا غیبت آنان
به شدت رشد سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد

موهان

2008

مفهوم استعداد را دربرگیرنده تلفیقی از ظرفیت یادگیری ،ظرفیت تفکر ،ظرفیت
ارتباطی و ظرفیت اقدام

کالینز و مالحی

2009

استعدادها را افرادی تلقی نمود که عملکرد باالیی داشته و این عملکرد متأثر از توانایی
(مهارت ،هوش و  ،)...انگیزش (تمایل ،رضایتمندی و  )...و فرصت اقدام است

سیلزر و داول

2010

استعداد ها را گروهی از کارکنان در سازمان تعریف میکنند که در یک حوزه یا شایستگی خاص و
یا به طور کلی مهارتها و تواناییهای استثنایی را از خود به نمایش میگذارند .به گفته برخی
محققان ،این افراد ،مهمترین منبع عملکردسازمانی هستند زیرا مشارکت بیشتری دارند؛ بیشتر
نوآوری به خرج میدهند؛ هوشمندانه تر کار میکنند؛ میتوانند اعتماد بیشتری را جلب کنند؛
ابتکارات بیشتری به خرج میدهند؛ استراتژیهای کسب و کار بهتری را توسعه میدهند؛ تغییرات را
به شیوه اثربخش تری پیاده سازی مینمایند.

نیروی مستعد

افراد با استعداد کارکنانی هستند که از
طریق داشتن شایستگی های برتر
پتانسیل انجام کارها را باالتر از
میانگین دارند و افراد بسیار مسئولیت
پذیری هستند و تمایل به توسعه
دادن هر چه بیشتر خود دارند.
(اورلوین و ساب)2016 ،

تعریف مدیریت استعداد
تعریف

محققین

مدیریت استعداد مجموعهای از اقدامات در حوزه منابع انسانی ساازما اسات (نظیار
جذب و استخدام ،انتخاب ،توسعه و بهسازی ،و مدیریت مسیر شغلی ).

Byham, 2001 ;Heinen and O'Neill,
2004 ;Olsen, 2000

مدیریت استعداد طراحی مجموعهای از فرایناداا جهات حلاوط اطمیناا از وجاود
جریا مستمری از ورود کارکنا با استعداد به مشاغل در سراسر سازما است.
مدیریت استعداد با برنامه ریزی منابع انسانی مرتبط است یعنی داشتن افراد مناسب در
زما مناسب و در شغل مناسب.
مدیریت استعداد یک مفهوم و نوعی استراتژی است که منابع انسانی و سیسات ااای
سازمانی را منسج و یکپارچه ساخته و استعداداای سازما را باا اساتراتژی ساازما
امسو و امگام میسازد.

Cheloha and Swain, 2005; Jackson
and Schuler, 1990; Kesler, 2002

;Buckingham and Vosburgb, 2001
;McCauley and Wakefield, 2006
Redford, 2005; Rothwell and
Poduch, 2004

مدیریت استعداد

یک فرآیند منحصر به فرد است که
همه فعالیتها و مسئولیتهای
مربوط به چرخه استعداد اعم از کشف،
جذب ،انتخاب ،آموزش ،توسعه،
جانشین پروری و نگهداشت استعداد
را مدیریت می کند.
(شاینمن)2013 ،

ریسک اهی مدرییت استعد دا

R

ریسک عدم حمایت مدیریت ارشد از فرایند مدیریت استعداد

R

ترس از متوقع شدن نیروی مستعد

R

عدم بلوغ سازمانی مناسب

R

مهاجرت نخبگان و کاهش کیفیت نیروی انسانی در دسترس

عوامل موثر بر مهاجرات نخبگان

عوامل بازدارنده ()+

( )+عوامل کششی

کشور های مقصد

()-

عوامل دافعه

نخبگان

کشور های مبدا

عوامل رانشی ()-

ردیف

عوامل رانشی موثر بر
مهاجرت نخبگان

منبع :مقاله «بررسی عوامل رانشی و کششی در مهاجرت نخبگان کشور»( ،معماری و همکاران ،)1400
هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد.

عوامل رانشی (داخلی)

1
2
3
4
5
6

تبعیض علیه گروه هاي اقلیت
میزان امکانات پژوهشی
میزان آزادي عمل نهادهاي علمی و آموزشی
میزان توجه به توان علمی نخبگان
امنیت شغلی
آزادي در انتخاب نوع پوشش

7

سطح رفاه اجتماعی

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ارزش مدرك خارجی در بازار کار
سطح امید جمعی
مسیر پیشرفت شغلی بهتر
کیفیت امکانات آموزشی
وجود استرس و عدم آرامش روحی در افراد
وضعیت ثبات اقتصادي
سطح امید فردي
تشخیص بی کفایتی در شکل هاي موجود از آموزش سنّتی
حمایت مناسب دولت از کارآفرینی
شایسته ساالري
ارتباط مراکز آموزشی و پژوهشی با صنعت
وجود فاصله طبقاتی
عدم حمایت از پژوهش در داخل
فرصت هاي شغلی
احترام به حقوق شهروندي
اعمال نظریه خودي و غیر خودي
ثبات سیاسی
میزان آزادي هاي اجتماعی

ردیف

عوامل کششی موثر بر
مهاجرت نخبگان

منبع :مقاله «بررسی عوامل رانشی و کششی در مهاجرت نخبگان کشور»( ،معماری و همکاران ،)1400
هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد.

عوامل کششی (خارجی)

1

آزادي افراد در انتخاب شیوه زندگی شخصی

2

آزادي مذهبی

3

آسایش و آرامش روحی خود و خانواده

4

حاکمیت نظم و قانون در جامعه

5

آزادي فردي و اجتماعی

6

امکان زندگی با استاندارد هاي باال

7

دسترسی به کمک هزینه تحصیلی براي دانشجویان

8

نظام دموکراتیک

9

جاذبه هاي تفریحی و سرگرمی

10

سطح پیشرفته توسعه علم و فناوري

11

برابري زنان و مردان

12

تقاضا براي نیروي کار خارجی

13

پلورالیسم سیاسی و فرهنگی

14

فقدان تبعیض در جامعه

15

آزادي افراد در انتخاب نوع پوشش

16

مراکز تحقیقاتی و دانشگاههاي معتبر جهانی

17

عدم دخالت دولت در بخش خصوصی

18

فرصت براي تجربه زندگی عمومی بین ا لمللی

19

فرصت هاي شغلی بهتر

20

وضعیت سیاسی متجانس و همخوان

21

حضور فردي از اعضاي خانواده یا نزدیکان در خارج از کشور

22

امکان دریافت حقوق و دستمزد بیشتر

عوامل بازدارنده (داخلی) و عوامل دافعه (خارجی) موثر بر مهاجرت نخبگان

باال بودن شأن و منزلت علم و عالم در داخل

وجود فرهنگ نژاد پرستی در برخی جوامع
قوانینی که در کشور های مقصد شهروندان را به

احساس تعلق به خانواده و وابستگی های عاطفی

درجه یک (بومیان) درجه دو ( مهاجران) تقسیم
آموزش های فرهنگی در حین تحصیل در داخل و

عوامل بازدارنده

احساس مسئولیت درباره میهن و مردم خود

می کند.

عوامل دافعه

ترس از عدم تطبیق با فرهنگ حاکم بر غرب
نارضایتی از فرهنگ و فلسفه حاکم بر غرب
دید منفی به ایرانیان در برخی از جوامع
شنیدن تجربیات ناموفق از ایرانیان مهاجرت کرده

نگرانی از عدم انطباق فرهنگ ایرانی با فرهنگ غرب

منبع :مقاله «شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده و دافعه در مهاجرت نخبگان»( ،معماری و همکاران ،)1400

یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی.

جایگاه ایران در شاخص های کلیدی مهاجرت بین المللی

رتبه ایران در
میان سایر
کشور ها

منبع

رتبه مهاجرفرستی ایران

( بر اساس جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور در سال )2020

 54از 232

) (UNDESA, 2020

رتبه مها جرپذیری ایران

(بر اساس جمعیت مها جران ساکن ایران در سال )2020

 23از 232

)(UNDESA, 2021

 19از 232

)(UIS, 2021

 31از 232

)(UIS, 2021

 87از 152

(GALLUP WORLD
)POLL, 2017-2015

 78از 152

(GALLUP WORLD
)POLL, 2017-2015

شاخص

رتبه دانشجو فرستی ایران
رتبه دانشجو پذیری ایران

(براساس جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج در سال )2018

(براساس جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج در سال )2018

رتبه ایران در شا خص جریان بالقوه

مهاجرت (بین سال های 20215تا)2017

رتبه ایران در شا خص جریان بالقوه جذب استعداد ها

(بین سال های 2015تا )2017

جایگاه ایران در شاخص های کلیدی مهاجرت بین المللی

رتبه ایران در میان
سایر کشور ها

منبع

(بین سال های 2015تا )2017

 77از 152

(GALLUP WORLD POLL,
)2017-2015

(در سال )2020

 102از 132

)(GTCI, 2020

رتبه پنا هجو فرستی ایران تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در جهان

(در سال )2020

 14از 195

)(UNHCR Data Finder, 2021

رتبه پناهنده فرستی ایران تعداد ایرانیان در وضعیت پناهندگی در جهان

(در سال)2020

 22از 192

)(UNHCR Data Finder, 2021

 184از 199

)(Henleyglobal, 2021

شاخص

رتبه ایران در شا خص جریان بالقوه مها جرت جوانان

رتبه ایران در شا خص رقابت پذیری جهانی برای استعداد ها

رتبه ایران در شا خص جهانی قدرت پاسپورت

(در سال )2020

R

ماندگاری پایین برخی از نیروهای مستعد

R

ریسک عدم ثبات مدیریت

R

الزام به اجرای قوانین باالدستی وضع شده
از سوی دولت در سازمان های دولتی

R

مقاومت واحد ها در جا به جایی نیروی مستعد

R

عدم اجرای دستورالعمل های وضع شده در حوزه مدیریت استعداد

R

عدم وجود فرهنگ و محیط مناسب نیروهای مستعد در سازمان

سلسله مراتب نیازهای مزلو
Maslow s Hierarchy of Needs

امکانات

رفاهی

همکاران

محیط کار

سطح باال
مسافت
محیط

حقوق
حوزه
تخصصی

یادگیرنده

برند

مدل های مدیریت استعداد

مدل فیلیپس و راپر 2009

مدل های مدیریت استعداد

مدل کالینز و مالحی 2009

مدل های مدیریت استعداد

ارنست و یانگ 2015
یکپارچه سازی
تنوع و شمول

قابلیت
کارکردی

جذب
استعداد

استراتژی
و تحلیل
استعداد

جا به جایی و
توسعه

برنامه ریزی
حرفه ای و
جانشین پروری

مدیریت
استعداد

سیستم
های
شایستگی

توسعه
رهبری
عملکرد و
پاداش

یادگیری
و توسعه

مشارکت فعال کارکنان

فناوری

مدل های

استفکو و سوجکا

مدیریت استعداد

()2014

ابعاد مدل های مدیریت

استعداد
سال

ابعاد مدل

ردیف

نظریه پرداز

1

فیلیپس و راپر

 2009جذب کردن ،انتخاب ،درگیر کردن ،بهسازی ،نگهداشت کارکنان

2

کالینز و مالحی

معماری متمایز منابع انسانی (بررسی بازار کار داخلی و خارجی ،مخزن استعداد ،مشاغل
2009
کلیدی)

3

سیلزر و داول

4

شاینمن

5

یانگ و ارنست

باید بر مبنای ارزیابی و سنجش دائم انجام شود و ابعاد اصلی آن عبارتند از :تدوین
 2010راهبرد مدیریت ،جذب ،ارزیابی ،ممیزی ،طراحی برنامه عملیاتی ،توسعه و بکارگماری و
نگهداشت آنها.
ابعاد چرخه استعداد اعم از کشف ،جذب ،انتخاب ،آموزش ،توسعه ،جانشین پروری و
2013
نگهداشت استعداد می باشد.
در این مدل از سه جنبه مدیریت استعداد مورد بررسی قرار گرفته شامل برنامه ها،
منابع و یکپارچه سازی که در برنامه ها ابعاد اصلی شامل :تدوین راهبرد مدیریت /
 2015استراتژی ،جذب ،یادگیری ،توسعه ،مدیریت عملکرد ،پاداش ،برنامه ریزی حرفه ای،
جانشین پروری ،مدلسازی شایستگی ،توسعه رهبری و در بخش منابع به قابلیت
کارکردی ،داده های کارکنان و فناوری پرداخته شده است.

مبانی نظری

تعریف ریسک

تعریف

ردیف

مرجع

سال

1

استاندارد مدیریت ریسک
 4360استرالیا و نیوزلند

1999

وقوع رخدادی که بر اهداف سازمان تاثیر می گذارد.

2

استاندارد ایزو  31000در
حوزه ریسک

2009

تاثیر عدم قطعیت بر اهداف سازمان

3

Gupta

2011

ریسک سازمانی اغلب به شکل رویدادهای بالقوه یا پیامدهای آنها یا
ترکیبی از این دو است.

4

ابراهیمی و همکاران

1396

تصمیم یا عملی که مرتبط با پیامدهای نامطلوب و احتمال وقوع آنها
باشد.
دو دسته از مفاهیم در اکثر تعاریف ریسک به طور مشترک به چشم می
خورد -1 :احتمال و ارزش مورد انتظار  -2رخدادها ،پیامدها و عدم
قطعیت

رویکرد نظری

ریسک

منظور از ریسک بر اساس تعریف استاندارد مدیریت ریسک  4360استرالیا و نیوزلند،
 1999مبنی بر " وقوع رخدادی که بر اهداف سازمان تاثیر می گذارد" و تعریف گوپتا ،

 " 2011ریسک سازمانی اغلب به شکل رویدادهای بالقوه یا پیامدهای آنها یا ترکیبی از
این دو است" و در تعریف ابراهیمی و همکاران " 1396 ،رخدادها ،پیامدها و عدم
قطعیت" می باشد.

الگوی مدیریت استعداد با
رویکرد ریسک

راهکارهای عملی

 .1مدیریت استعداد به عنوان یک زیر سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی نه یک پروژه کاری
به مدیریت استعداد به عنوان یک زیرسیستم در دل فعالیت های منابع انسانی نگاه شود و نه یک پروژه کاری.
مدیریت استعداد یک پروژه بلند مدت است:

سیستم مدیریت استعداد واقعا یک معماری متمایز منابع انسانی است ،اما از آنجایی تعریف اقدامات متمایز
و جداگانه و تدوین دستورالعملهای متفاوت از دستورالعملهای جاری تبعیض بین نیروهای مستعد و سایر کارکنان
را دامن خواهد زد لذا پیشنهاد می گردد تغییرات مورد نیاز ناشی از مدیریت استعداد در دل دستورالعمل های

منابع انسانی اعمال گردد.

راهکارهای عملی

 .2لزوم نگاه سیستمی به مدیریت استعداد
نگاه سیستمی به این موضوع و لزوم هم راستایی زیرسیستم های تاثیر گذار در این فرآیند بسیار با اهمیت است .زیر
سیستم هایی همچون برنامه ریزی نیروی انسانی ،مدیریت عملکرد ،آموزش و توسعه و جانشین پروری می بایت نقش
تعاملی با فرآیند مدیریت استعداد داشته و این فرآیند ها همدیگر را کامل کنند .بنابراین در تدوین مدل مدیریت
استعداد سازمان می بایست بسیار به چگونگی ارتباط این زیرسیستم ها با یکدیگر و ورودی ها و خروجی های اثر گذار بر

همدیگر توجه کرد.

راهکارهای عملی

 .3سنجش سطح بلوغ سازمان برای پیاده سازی مدیریت استعداد
سازمانها و یا سایر سازمان های مشابه با مطالعه و بررسی الزم به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این
زمینه دچار شتابزدگی و مدگرایی نشوند .با سنجش سطح بلوغ سازمان خود زمان مناسب برای پرداختن به موضوع
مدیریت استعداد را تخمین زده و اقدامات موردنیاز در جهت آمادگی برای پیاده سازی آن را در دستور کار قرار دهند.

راهکارهای عملی

 .4انتصاب مدیران شایسته برای راهبری استعدادها
از آنجایی که استعداد ها از توانایی های بالقوه ای برخوردارند و به دنبال توسعه خود هستند مدیری که راهبری این
افراد را برعهده داره باید ظرفیت پرورش و توسعه نیروی خود را داشته باشد و خودش فرد توانمندی باشه تا نیروهای
مستعدی که با او کار میکنند بتوانند به وی باور داشته باشند .توانایی مدیریت کردن نیروی مستعد خود نیازمند
مهارت های مدیریتی خاص می باشد.

راهکارهای عملی

 .5لزوم بکارگیری شیوه های نوین در توسعه نیروی مستعد مبتنی بر سبک های یادگیری
با توجه به قابلیت یادگیری باالی نیروی مستعد پیشنهاد می گردد استعدادپروری؛ نیازسنجی ،طراحی و پیاده
سازی برنامه های توسعه و آموزش این نیروها متناسب با ویژگی ها و سبک های یادگیری آنها صورت پذیرد.

بکارگیری شیوههای نوین ،پرداختن به رویکردهایی همچون مربیگری و منتورینگ و طراحی برنامه توسعه
فردی( )IDPدر کمک به نیروهای مستعد در جهت رشد و توسعه خود ،مؤثرتر خواهد بود .همچنین بکارگیری از
فناوری های نوین همچون اپلیکیشن های آموزشی و آموزش های مجازی پاسخگویی بهتری به نیاز توسعه ای

نیروهای مستعد خواهد داشت.

راهکارهای عملی
 .6ضرورت توجه بیشتر به مرحله استعدادخواهی
یکی از مراحل با اهمیت مدیریت استعداد مرحله استعداد خواهی است که معموال به آن کمتر توجه می شود

و از جمله وه تمایز تحقیق حاضر نیز پرداختن دقیق تر به این مرحله می باشد .پیش از شروع هرگونه اقدامی
در این حوزه می بایست بر اساس اطالعات مربوطه مشخص گردد که سازمان به نیروی مستعد برای چه
مشاغل و حوزه های کاری نیاز دارد و کیفیت این نیروها چگونه باید باشد .سپس برنامه عملیاتی اقدام در این

خصوص تدوین گردد.

" شما اول باید ببینید برای چه بخش هایی نیروی مستعد می خواید منظور مشاغل و یا حوزه های کاری
هست ،چه نیروی مستعدی  ،چند تا و برای کجا .این نیروی مستعد باید چه ویژگی هایی داشته باشه .از داخل
سازمان میخواین این ها را تامین کنید یا از بیرون سازمان جذب کنید یا نیروی داخلی را پرورش بدید.
"(مصاحبه گر)M9:

راهکارهای عملی

 .7لزوم حمایت مستمر مدیران ارشد
فرایند مدیریت استعداد فرایندی زمانبر و هزینهبر خواهد بود .پیاده سازی مطلوب آن نیازمند حمایت
مستمر مدیران ارشد می باشد ،در صورتی که مدیران ارشد خود به این فرایند اعتقادی نداشه باشند و یا از آن
حمایت ننمایند ،پیاده سازی آن با شکست مواجه خواهد شد .لذا پیشنهاد می گردد مدیران منابع انسانی قبل از
هر اقدامی در این زمینه نسبت به خواست و نظر مدیران ارشد در این حوزه اطمینان حاصل نمایند و از طریق
ارائه اطالعات موردنیاز و رفع ابهامات مطرح به مدیران ارشد کمک نمایند تا تصویر و درک شفافی نسبت به
مقوله مدیریت استعداد و تصمیم گیری در این خصوص داشته باشند.

