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چکیده
امروزه داشتن جامعهای توسعهیافته و دارای رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف ،جز با هدایت
و بهکارگماری نخبگان در سطوح مختلف کشور حاصل نخواهد شد .برایناساس ،پژوهش حاضر
با هدف ارائه الگویی مطلوب از فرایندهای هدایت و بهکارگماری استعدادهای برتر علمی مبتنیبر
مطالعهای توصیفی ـ اکتشافی و با رویکردی توسعهای-کاربردی ،انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان میباشند .نمونه
آماری بهروش هدفمند قضاوتی به تعداد  32نفر انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری دادهها شامل
مطالعات کتابخانهای و مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان بوده است .تجزیهوتحلیل دادهها با
رویکرد کیفی و مبتنیبر الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی انجام
شده است .یافتههای این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای هدایت و بهکارگماری استعدادهای
برتر علمی در کشور شده است که شامل دو رویکرد هدایت ساختارگرانه و تسهیلگرانه نخبگان
است .همچنین نتایج نشان داد که در شرایط فعلی برای هدایت نخبگان در کشور ،نیاز به اجرای
توأمان هر دو رویکرد ساختارگرانه و تسهیلگرانه میباشد.
کلیدواژهها :استعدادهای علمی؛ نخبهگماری؛ روششناسی ترکیبی سیستمهای نرم و
نگاشتشناختی؛ بنیاد ملی نخبگان
این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت حمایت مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان است.
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مقدمه
در دنیای امروزی ،اندیشمندان به این درک مشترک رسیدهاند که رشد و بالندگی جوامع در
ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و ،...جز با توسعه استعدادها و بهکارگماری
اثربخش آنان در سطوح مختلف جامعه ،امکانپذیر نخواهد بود (کولینز و مالهی3771 ،9؛ لویز و
هکمن .)3772 ،3همچنین بتاچاریا و همکاران )3770( 3نیز معتقدند که کسب مزیت رقابتی پایدار
و داشتن جامعهای توسعهیافته تنها با جذب ،توسعه و بهکارگماری یک مجموعه غنی از افراد
بااستعداد بهدست میآید .ازاینرو ،در سالیان اخیر ،مفهوم مدیریت استعداد برای جذب ،توسعه و
پرورش افراد مستعد و استفاده از مهارتها و شایستگی آنان برای تأمین نیازها و اهداف حال و
آینده جوامع در ادبیات علوم انسانی پدیدار شده است (موریس 4و همکاران.)3792 ،
ازطرفی ،محققان براین باورند که در شرایط فعلی که منابع موجود در جوامع هرروز
محدودتر میشوند ،تنها راه اطمینان از اینکه جوامع با محدودیتهای محیطی سازگار شده و
بتوانند با منابع محدود به یک وضعیت بهینه نائل شوند ،معماری مدیریت استعداد درراستای
کشف ،توسعه و پرورش و بویژه بهکارگماری اثربخش استعدادها در سطوح مختلف جامعه است
(اسپارو و ماکرام3792 ،2؛ گاندز .)3772 ،2بهطورکلی ،بررسی پیشینههای پژوهشی موجود در
حوزه معماری مدیریت استعداد ،از بدو شکلگیری این مفهوم نوظهور توسط گاندز ( )3772تا
پژوهش بازنگرانه اسپارو و ماکرام ( )3792و اسچیمن ( )3793در رابطه با ارزشآفرینی معماری
مدیریت استعداد آشکار ساخت که تعداد محدودی از محققان به مفهومپردازی این پدیده
پرداختهاند و تالش نمودهاند با رویکردی بازنگرانه در ادبیات مدیریت استعداد ،به تبیین و تشریح
فرایند معماری توسعه و پرورش استعداد بپردازند و در بهترین حالت فرایندهای موردنیاز برای
توسعه استعدادها را ارائه نمودهاند و یا با نگاهی محدود در سطح سازمانی ،به ترسیم برخی
1. Collings & Mellahi
2. Lewis & Heckman
3. Bhattacharya., Sen & Korschun
4. Morris
5. Sparrow & Makram
6. Gandz
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فرایندها برای استفاده اثربخش از استعدادها بپردازند .بااینحال ،در این تحقیقات به مقوله هدایت
و بهکارگماری اثربخش استعدادها آن هم مبتنیبر روششناسی علمی توجه نشده است و
فرایندهای مطلوب و موردنیاز در این رابطه ارائه نشده است.
این در حالی است که بدون توجه به مقوله هدایت و بهکارگماری صحیح استعدادها ،چرخه
عمر استعداد بهشکل بهینه تکمیل نشده و باعث هدررفت هزینههای انجامشده در دو مرحله
شناسایی و توسعه استعدادها میشود و درنهایت ،نرخ بازگشت سرمایه در وضعیتی نامطلوب قرار
گرفته و سازمان یا جامعه با چالشهای اساسی روبهرو میشود (اسپارو و ماکرام.)3792 ،
برایناساس ،پژوهشگر درراستای پوشش خأل تحقیقاتی و کاهش چالشهای موجود ،درپی آن
است که در این پژوهش با رویکردی جامع ،الگویی مطلوب از فرایندهای هدایت و بهکارگماری
استعدادهای برتر علمی مبتنیبر روش کیفی را معماری نماید.
از اینرو ،درراستای تحقق هدف پژوهش ،بنیاد ملی نخبگان بهعنوان یک سازمان راهبردی
که چرخه مدیریت استعداد در آن در سطح ملی تعریف شده است ،انتخاب شد .بهطورکلی
گزارشهای ارائهشده ،گویای این واقعیت است که شیوههای بهکارگیریشده برای هدایت و
بهکارگیری اجتماع نخبگانی در بنیاد ،چندان اثربخش نبوده و نرخ بازگشت سرمایه انسانی
(بهکارگیری نخبگان در کشور) کمتر از  37درصد برآورد شده است (اسناد معاونت برنامهریزی
و نظارت بنیاد نخبگان .)9312 ،گزارشها حاکی از آن است که هرچند بنیاد در دو حوزه
شناسایی نخبگان و حمایت و توسعه آنان در سالیان اخیر سرمایهگذاری گستردهای نموده است،
بااینحال ،اقدامات بنیاد در فرایند هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی در کشور چندان مؤثر
نبوده است که این مسئله باعث فقدان پیادهسازی کامل چرخه عمر نخبگانی و هدررفت هزینههای
انجامشده در این چرخه شده و باعث گردیده است یا استعدادهای توسعهیافته به خارج از کشور
مهاجرت نموده و یا اینکه بهطورکامل از مسیر قبلی خود خارج شده و در حوزههای دیگری به
فعالیت بپردازند که در همه این موارد ،کشور با چالشهای زیادی در رابطه با سرمایههای انسانی
مواجه میشود .ازاینرو ،در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از الگوریتم ترکیبی
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روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی ،الگویی از فرایندهای هدایت و بهکارگماری
اجتماع نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان معماری شود.

مرور مبانی نظری و پیشینهها
در سالیان اخیر مفهوم بهینهسازی استعداد در ادبیات مدیریت استعداد ،پدیدار شده است.
بهینهسازی استعداد به این معناست که سازمان قادر به ایجاد تعادل بین کسب و یافتن استعداد،
توسعه ،عملکرد و بهکارگماری استعداد باشد ،بهطوریکه بیشترین خروجی از سرمایهگذاری
روی استعداد ،حاصل شود (اسچیمن .)3793 ،بهعبارتدیگر ،زمانی مدیریت استعداد بهشکل بهینه
انجام میشود که بتوان حداکثر استفاده از استعدادهای توسعه دادهشده را برد (اسپارو و ماکرام،
 .)3792دراینخصوص ،اسچیمن ( )3793و کاستمن 9و اسچیمن ( )3772با ارائه نظریۀ (،3)ACE
سه شاخص :همسویی استعداد با اهداف سازمانی ،توسعه قابلیتهای شایسته در استعداد و افزایش
اشتیاق استعداد به سازمان را در بهینهسازی استعداد ،مؤثر دانستهاند.
جدول  .9پروفایل نظریۀ ACE
وضعیت استعداد
استعداد بهینهشده
اشتیاق گمراهشده
عدم ارتباط راهبردی
مستعد درحال تجهیزشدن
مستعد بیقید
مستعد ناتوان  /عاجز
مستعد هرز رفته
مستعد با ریسک باال

همسویی با اهداف

قابلیتهای استعداد

مشغولیت استعداد

↑
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓

↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓

↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓

(منبع :اسچیمن)3793 ،

بااینحال در شرایط فعلی و محدودیت موجود در منابع ،تنها راه اطمینان برای رسیدن به یک
وضعیت بهینه ،معماری مدیریت استعداد درراستای کشف ،توسعه و پرورش و بهویژه
1. Kostman
)2. Alignment, Capabilities, Engagement (ACE
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بهکارگماری اثربخش استعدادهاست (اسپارو و ماکرام3792 ،؛ گاندز .)3772 ،معماری مدیریت
استعداد عبارت است از ترکیبی از سیستمها ،فرایندها و شیوههای توسعه دادهشده و
بهکارگیریشده بهوسیله سازمان ،برای اینکه اطمینان حاصل شود که چرخه استعداد بهشکل
اثربخشی در جامعه بهمورد اجرا درآمده است و مستعدین ،مبتنیبر چهار اصل رویکرد
منبعمحوری ،در سازمان یا جامعهشناسانه ،پرورش ،توسعه و بهکار گرفته شده باشند (اسپارو و
ماکرام .)3792 ،در جدول  3به بررسی پیشینههای پژوهشی موجود در حوزه معماری مدیریت
استعداد پرداخته شده است.
جدول  .2پیشینههای پژوهشی در حوزه معماری مدیریت استعداد
سال

محقق
موریس و
همکاران
اسپارو و
ماکرام
گاگن

عنوان پژوهش

یک چارچوب معماریگونه برای
3792
مدیریت استعداد جهانی

3792

روشها و نتایج
با رویکردی بازنگرانه و مروری درپی ارائه چارچوبی بودهاند که بتواند با
بهرهگیری از تفاوتهای موجود بین کارکنان شرکتهای چندملیتی ،یک
پورتفولیوی از استعدادها را ایجاد نماید.

ارزش مدیریت استعداد چیست؟
ساختن فرایند ارزشآفرینی در

با رویکرد بازنگرانه و بررسی دیدگاههای مختلف مدیریت استعداد و تلفیق
آن با نظریه رویکرد منبعمحوری و فرایند ارزشمحوری ،به ارائه چارچوب

یک معماری مدیریت استعداد

نظری معماری مدیریت استعداد پرداختهاند.

برنامههای توسعه استعداد آموزشی :با رویکردی نظری به تبیین اقدامات موردنیاز برای تبدیل یک موهبت ذاتی
3792
به استعداد برتر پرداخته است.
یک مدل کاربردی عالی

9

گروه عملکرد
3
پیشرفته

3793

تبیین مفهوم معماری استعداد

با رویکردی نظری ،مراحل اجرایی معماری توسعه استعداد را بیان کردهاند.

گاراوان و
3
همکاران

نقشهکشی توسعه استعداد :تعریف،
3799
قلمرو و معماری

با روش بازنگرانه نشان داده است که چه کسی تحت عنوان استعداد باید
توسعه داده شود و چه شایستگیهایی باید توسعه داده شوند.

4

معماری مدیریت استعداد راهبردی:
 3771یک چارچوب جدید برای درک
اثربخشی سازمان

در این پژوهش مبتنیبر بازنگری جامعی که روی ادبیات موجود توسط

رائول و
همکاران

محققان و صاحبنظران این حوزه صورت گرفته است ،معماری مدیریت
استعداد راهبردی توسعه داده شده است.

1. Gagne
2. Advantage Performance Group
3. Garavan & et al
4. Ruyle & et al
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ادامه جدول  .2پیشینههای پژوهشی در حوزه معماری مدیریت استعداد
محقق

سال

عنوان پژوهش

گاندز

3772

توسعه استعداد :معماری از یک
خط لوله استعداد

سهرابی و
همکاران

روشها و نتایج
با رویکری بازنگرانه در ادبیات نظری ،در ابتدا مفهوم معماری استعداد را
تبیین نموده و در ادامه با ارائه چارچوب نظری برگرفته از ادبیات پژوهش،
به تشریح مراحل معماری توسعه استعداد در چهار گام پرداخته است.

ارائه چهارچوب مدیریت استعداد
9312
با رویکرد چابکی منابع انسانی

هدف طراحی مدلی برای مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع در
شرکت "منطقه هفت عملیات انتقال گاز کشور" است.

سیدجوادین و
همکاران

9313

ارائه چارچوب مفهومی معماری
منابع انسانی با رویکرد راهبردی

با رویکردی کاربردی-اکتشافی و مطالعهای آمیخته ،الگویی از ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای موردنیاز برای طراحی چارچوب معمـاری منـابع
انسانی طراحی نمودهاند.

خسروی

9317

معماری مدیریت منابع انسانی با
رویکرد چابکی نیروی انسانی

با رویکردی آمیخته ،سیستمهای مدیریت منابع انسانی نقشآفرین در
چابکی را شناسایی کردهاند.

بهطورکلی ،گروه عملکرد پیشرفته ( ،)3793برخی فرایندهای موردنیاز برای استفاده اثربخش
از نخبگان را شامل :طراحی فرصتهای پیشرفت و طرح جانشینی برای استعدادها و ایجاد یک
تصویر روشن از نحوه تأثیرگذاری شتابان استعدادها بر مدیریت کسبوکار ازطریق تدوین یک
نقشه مسیر برای توسعه پایدار استعدادها میدانند .گاندز ( )3772نیز با ارائه مدل  ،4 Psبهرهگیری
از سیستمها و فرایندهای کلیدی منابع انسانی را در واقعیساختن عملکرد ظرفیتهای مستعد ،مؤثر
دانسته و بر طراحی برنامههایی برای استفاده اثربخش از استعدادها تأکید داشته است .گاگن
( )3792نیز براین باور است که با اجرای اقدامات سرمایهگذاری و انگیزشی تحت عنوان اقدامات
توسعهای ،میتوان از تواناییهای ذاتی افراد درراستای حداکثرسازی عملکرد سازمانی ،بهره الزم
را برد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنوع هدف ،توسعهای ـ کاربردی و ازحیث راهبرد اجرای پژوهش ،توصیفی از
نوع اکتشافی است .درعینحال ،این پژوهش ازمنظر روش گردآوری دادهها به دو شکل مطالعات
کتابخانهای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته) انجام شده است .جامعه آماری
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پژوهش شامل نخبگان علمی کشور (چهرههای ماندگار علمی کشور در  92سال گذشته) و
همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان است .نمونهگیری با رویکرد هدفمند قضاوتی و بهروش
گلوله برفی انجام شده است .با استفاده از این روش ،نمونه آماری  92نفری چهرههای ماندگار
علمی کشور تعیین شدند .بهشکل مشابه نیز تعداد  97نفر از مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان
شناسایی گردیدند .درنهایت نمونه آماری  32نفره نخبگان علمی کشور و مدیران ارشد بنیاد در
فرایند مصاحبه مشارکت داده شدند.
بهطورکلی نگاهی به موقعیت مسئلهزا در این پژوهش روشن میسازد که مسئله مطرحشده از
نوع ساختارنیافته (بدساختار) تلقی میشود .وجهتمایز مسائل ساختارنیافته در قیاس با مسائل
ساختاریافته در آن است که بدساختارها دارای ویژگیهایی ازقبیل؛ ذینفعان چندگانه ،ابعاد
چندگانه ،منافع نامعلوم یا متناقض ،عوامل نامشهود و قطعیت نداشتن ،میباشند (مینگرز.)3799 ،9
برخالف مسائل ساختاریافته ،بدساختارها در دنیای واقعی با ابزار کالسیک قابل حل نبوده و نیاز به
خلق روشهای ساختاردهی مسئله میباشد (چکلند و پولتر.)9313 ،
بنابراین ،باتوجهبه جدول ( ،)3میتوان موقعیت مسئلهزا در این پژوهش را از نوع بدساختار
تلقی کرد .بهطورکلی چکلند برای روبهروشدن با موقعیتهای ساختارنیافته ،روششناسی
سیستمهای نرم ( 3)SSMرا پیشنهاد داده است (آذر و همکاران.)9312 ،

1. Mingers
2. Soft System Methodology
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جدول  .3بررسی بدساختاربودن موقعیت مسئلهزای پژوهش
وضعیت موقعیت مسئلهزا در پژوهش
ویژگی بدساختارها
ذینفعان متعددی در فرایند نخبهگماری مؤثرند که عالوهبر بنیاد ملی نخبگان شامل؛ وزارتخانههای علوم و
تحقیقات ،آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،صنعت و معدن ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان برنامه و
ذینفعان چندگانه
بودجه ،سازمان اداری و استخدامی ،صاحبان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای کوچک و متوسط،
سازمانهای مردمنهاد ،خانوادهها و اجتماع نخبگانی و  ...است.

ابعاد چندگانه

اجرای فرایند نخبهگماری صرفاً محدود به وظایف بنیاد نبوده و الزم است که بنیاد با نگاهی فراسازمانی ،از
سایر بازیگران برای حل موقعیت مسئلهزا استفاده نماید.
درراستای هدایت و کاربرد اثربخش اجتماع نخبگانی در کشور ،تنها فرایندهای هدایتی بنیاد بهشکل
ساختارمند و قانونی کافی نبوده و نیاز است بنیاد با همکاری سایر سازمانها ،درپی بهکارگماری و هدایت
اجتماع نخبگانی در ابعاد مختلف شغلی ،انگیزشی و توسعهای ،تسهیالتی و کارآفرینانه و رشد فکری و
فرهنگی نخبگان و  ...باشد.
نگرشهای متفاوتی به فرایند نخبهگماری در کشور وجود دارد .برخی اعتقاد به هدایت مستقیم اجتماع

عوامل نامشهود و
قطعیت نداشتن

نخبگانی توسط بنیاد داشته و عدهای بر هدایت غیرمستقیم اجتماع نخبگانی توسط بنیاد تأکید دارند .برخی نیز
بر استفاده از روشهای ترکیبی در این فرایند معتقدند.
بهنظر میرسد که شیوههای هدایت و کاربرد نخبگان در سطوح مختلف جامعه متفاوت باشد .دراینراستا
برخی بر رویکرد ساختارگرانه و محوری بنیاد با استفاده از روشهای انگیزشی -توسعهای و هدایت شغلی
نخبگان تأکید دارند و درمقابل ،عدهای نیز بر رویکرد تسهیلگرانه بنیاد با استفاده از روشهای هدایتی
کارآفرینانه و تسهیالتی و رشد فکری و فرهنگی اجتماع نخبگانی تأکید دارند.

بااینحال ،یکی از محدودیتهای اصلی روش  ،SSMدر مرحله مدلسازی است که در این
رابطه چکلند پیشنهاد داده است تا از سایر رویکردهای مدلسازی برای ازبینبردن نقاط ضعف
روششناسی سیستمهای نرم ،بهره برد (آذر و همکاران9312 ،؛ توالیی و همکاران.)9313 ،
دراینراستا ،پژوهشگر تالش نموده است تا با استفاده از الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای
نرم ( )SSMو نگاشتشناختی ( ،9)CMضعف موجود در حوزه مدلسازی را با استفاده از روش
نگاشتشناختی پوشش دهد .بهطورکلی مراحل الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و
نگاشتشناختی در شکل ( )9ارائه شده است.

1. Cognitive Mapping
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مرحله  9و  :3کشف و فهم مسئله (گام  9و  3در )SSM

مرحله  :3استخراج تعاریف ریشهای مبتنیبر تحلیل  CATWOEو PQR

مرحله  :4استخراج مدل مفهومی با روش نگاشت شناختی:
 4ـ  .9استخراج نقشه شناختی اولیه برای هریک از تعاریف ریشهای
 4ـ  .3استخراج مدل آزمایشی وظیفه اولیه
 4ـ  .3استخراج مدل آزمون
 4ـ  .4تشکیل مدل اجماع وظیفه اولیه
مرحله  :2مقایسه مدلهای مفهومی با دنیای واقعی

مرحله  2و  :7تعریف تغییرات مطلوب و امکانپذیر و اجرای آن

شکل  .9الگوریتم ترکیبی  SSMو ( CMچکلند و پولتر)9313 ،

درنتیجه ،پژوهشگر تالش نموده است که با استفاده از مراحل هفتگانه الگوریتم ترکیبی،
الگوی فرایندهای نخبهگماری در بنیاد ملی نخبگان را معماری و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت
آشفته ارائه نماید .دراینراستا از دادههای حاصل از مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان ،برای
کشف و فهم مسئله و تبیین تعاریف ریشهای استفاده شده است .همچنین در گام چهارم الگوریتم،
برای استخراج مدل مفهومی ،به تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با رویکرد کیفی و
مبتنیبر روش نگاشتشناختی پرداخته شده است که در بخش یافتهها شیوه دستیابی به مدل
مفهومی ارائه شده است.
همچنین در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصل از الگوریتم ترکیبی
 SSMو  ،CMاز معیارهای مقبولیت 9و قابلیت تأیید 3استفاده شده است .بهطورکلی ،برای افزایش
1. Credibility
2. Confirmability
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مقبولیت نتایج مصاحبه از روش بازنگری توسط مشارکتکنندگان بهرهبرداری شد .برای قابلیت
تأیید در مرحله پایانی نیز ،نتایج بهدستآمده به پنج نفر از مشارکتکنندگان اولیه بهمنظور
بازبینی و تایید برگردانده شد و نکات پیشنهادی اعمال گردید.

یافتههای پژوهش
در این بخش هریک از مراحل الگوریتم ترکیبی  SSMو  CMدر رابطه با فرایند هدایت و
کاربرد اجتماع نخبگانی تشریح شده است.
ـ گام اول :کشف (شناخت) موقعیت ساختارنیافته
مرحله اول الگوریتم مربوط به درک موقعیت مسئلهساز و کشف شرایط موجود است.
بخشی از مرحله کشف ،سعی در شناسایی دیدگاههای مختلف خواهد داشت که چه هستند و
مطرحکردن سؤاالتی درباره این است که سایر دیدگاههای مرتبط چه خواهند بود (آذر و
همکاران.)9312 ،
بررسی موقعیت مسئلهزا در این پژوهش روشن میسازد که گرچه فرایند هدایت و کاربرد
اجتماع نخبگانی (نخبهگماری) بهعنوان یکی از مأموریتهای سهگانه بنیاد ملی نخبگان تعریف و
درحال پیادهسازی است ،بااینحال ،نگاهی به فرایندهای درحالاجرا نشان میدهد که بنیاد با
چالشهای متعددی در حوزه هدایت و بهکارگیری اجتماع نخبگانی در سطح جامعه مواجه است.
بهطورکلی ،اطالعات دریافت شده روشن ساخت که فرایندهای درحالاجرا در بنیاد درخصوص
هدایت و بهکارگیری اجتماعی نخبگانی در سطوح مختلف جامعه بسیار ناچیز و تنها به مواردی
ازقبیل معرفی نخبگان به مراکز دانشگاهی و فرهنگی و یا شرکتهای دانشبنیان بهمنظور استخدام
در آن سازمانها محدود میشود.
این در حالی است که شیوههای بهکارگیریشده برای هدایت و بهکارگیری اجتماع نخبگانی
توسط بنیاد ،با انتقادهای بسیاری روبهروست .منتقدان براین باورند که که هراندازه بنیاد در دو
حوزه شناسایی نخبگان و حمایت و توسعه آنان در سالیان اخیر موفق عمل نموده است ،بااینحال،
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اقدامات بنیاد در فرایند هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی چندان مؤثر نبوده است که این
مسئله باعث هدررفت هزینههای انجامشده در این چرخه میشود .بهعبارتدیگر ،فقدان هدایت و
بهکارگماری صحیح نخبگان در کشور باعث میشود تا استعدادهای توسعهیافته به خارج از کشور
مهاجرت نموده و یا اینکه بهطورکامل از مسیر قبلی خود خارج شده و در حوزههای دیگری به
فعالیت بپردازند که در همه این موارد ،کشور با چالشهای زیادی در رابطه با سرمایههای انسانی
مواجه میشود.
برایناساس در این پژوهش به بررسی موقعیت مسئلهزا در رابطه با فرایند هدایت و
بهکارگماری نخبگان پرداخته شده است .بهطورکلی ،درک مشترک از نظرات احصاشده نخبگان
علمی کشور و برخی مسئولین بنیاد ملی نخبگان نشان میدهد که شیوههای متعددی برای هدایت و
بهکارگماری نخبگان پیش روی بنیاد میباشد .برخی دیدگاهها بیانگر آن است که مسئولین بنیاد
باید مبتنیبر رویکرد ساختارگرانه و با اتخاذ نقشی محوری ،درپی بهکارگماری هدفمند و اثربخش
نخبگان در سطوح مختلف کشور باشند .این در حالی است که گروهی دیگر بر استفاده از
رویکرد تسهیلگرانه توسط مسئولین بنیاد در فرایند نخبهگماری در کشور تأکید دارند .بااینحال،
بهنظر میرسد که الگویی جامع برای فرایند نخبهگماری در بنیاد ملی نخبگان که پوششدهنده
خأل موجود باشد ،دردست نمیباشد .ازاینرو ،پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به موقعیت
مسئلهزا و نزدیککردن دیدگاههای مختلف نخبگان علمی کشور درخصوص فرایند هدایت و
بهکارگماری اجتماع نخبگانی است.
ـ گام دوم :درک موقعیت ساختاریافته
در مرحله دوم باید به ساخت غنیترین تصویر ممکن نه از مسئله ،بلکه از شرایطی که در آن
مسئله درک شده است ،پرداخته شود .هدف از آن ،دستیابی به شناختی خالق از موقعیت مسئله
است (چکلند و پولتر .)9313 ،در شکل  3تصویر غنیشده از موقعیت مسئلهزای پژوهش ارائه
شده است.
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ذینفعان اولیه
جامعه

مجلس

وزارت آموزش و
پرورش

سازمان اداری و
استخدامی
وزارت
علوم

خانواده

ذینفعان ثانویه

ذینفعان ثانویه
وزارت کار

فرآیند نخبه
گماری

وزارت صنعت
و معدن
وزارت بهداشت و علوم
پزشکی

NGO

سازمان برنامه و
بودجه
نخبگان علمی

وزارت فرهنگ و ارشاد

شکل  .2تصویر غنیشده از موقعیت مسئلهزا

همانطورکه در مرکز تصویر غنیشده ،نشان داده شده است ،اجتماع نخبگانی بهعنوان
اربابرجوع اصلی فرایند نخبهگماری در کشور میباشند .درعینحال ،بنیاد ملی نخبگان بهعنوان
مسئلهگشا ،درپی اجرای فرایندهای هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی در کشور است .این
در حالی است که مسئلهداران فرایند نخبهگماری در دو سطح ذینفعان اولیه و ثانویه قابل بررسی
میباشند .ذینفعان اولیه سازمانهایی میباشند که بهشکل مستقیم با فرایند هدایت و بهکارگماری
اجتماع نخبگانی درگیر بوده و بنیاد ملی نخبگان با همکاری آنان شرایط الزم برای نخبهگماری در
کشور را فراهم میآورد که شامل سازمان برنامه و بودجه ،سازمان اداری ـ استخدامی ،وزارت کار
و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت و معدن میباشند .درعینحال ،سایر مسئلهداران بهعنوان ذینفعان
ثانویه بهتصویر کشیده شدهاند که شامل سازمانها و شرکتهای مردمنهاد ،خانوادهها ،جامعه
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نخبگان کشور ،وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد ،بهداشت و درمان ،علوم و تحقیقات ،آموزش و
پرورش ،مجلس و ...میباشند که هرکدام بهشکل غیرمستقیم در فرایند هدایت و بهکارگماری
اجتماع نخبگانی درگیر بوده و میتوانند شرایط الزم برای پیادهسازی برنامههای نخبهگماری را
فراهم آورند.
ـ گام سوم :انتخاب تعاریف ریشهای (ساخت مدلهای فعالیت هدفمند)

شکل  .3تصویری گویا از مدل ( CATWOEچکلند و پولتر)2002 ، 9

مرحله سوم شامل ارائه تعاریف ریشهای براساس شناختی که از موقعیت مسئلهزا در دو
مرحله قبلی حاصل شده است ،میشود .چکلند و اسکولز )9117( 3براین باورند که برای
مشخصنمودن خصوصیات ضروری یک تعریف ریشهای ،نیاز به پیادهسازی روش CATWOE

توسط تحلیلگر میباشد (آذر و همکاران .)9312 ،در ادامه ،تعاریف ریشهای از موقعیت مسئلهزا
مبتنیبر مدل  CATWOEاستخراج شده است.

1. Checkland & Poulter
2. Checkland & Scholes
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جدول  .4تعاریف ریشهای مبتنیبر مدل CATWOE
تحلیل کاتو
مشتریان)C( 9

RD1
استعدادهای برتر کشور در حوزه علمی میباشند.
شامل وزارت علوم و تحقیقات ،وزارت بهداشت و

بازیگران)A( 3

علوم پزشکی ،سازمان برنامه و بودجه ،مجلس،
سازمان اداری -استخدامی ،وزارت کار و رفاه
اجتماعی ،وزارت صنعت و معدن و...
داشتن رویکردی ساختارگرانه و محوری در فرایند

تبدیل)T( 3

هدایت و بهکارگماری استعدادها ازطریق تبیین
ساختارمند مشاغل و کارراهه نخبگانی و طراحی
نظام انگیزشی برای نخبگان.

جهانبینی)W( 4
مالک 2سیستم ()O

تحقیقات ،و بهداشت ،سازمانهای مردمنهاد ،سازمان برنامه و
بودجه ،وزارت فرهنگ و ارشاد ،خانواده و اجتماع نخبگانی و...
داشتن رویکردی تسهیلگرانه در فرایند هدایت و بهکارگماری
استعدادها ازطریق بسترسازی در اعطای تسهیالت مالی
کارآفرینانه و رشد فکری و فرهنگی استعدادها.

نگرش به هدایت مستقیم اجتماع نخبگانی با هدف

نگرش به هدایت غیرمستقیم اجتماع نخبگانی با هدف

بهکارگماری هدفمند و اثربخش نخبگان در سطوح
مختلف کشور.

کارآفرینی اجتماعی و سازمانی آنان در سطوح مختلف کشور.

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

دستگاههای اجرایی.

محدودیتهای آن فقدان برنامه مناسب برای هدایت نخبگان در کشور.
()E

شامل وزارت فرهنگ و ارشاد ،آموزش و پرورش ،علوم و

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی نخبگان برای ارتقای

پائینبودن ارتباطات فراسازمانی بنیاد با سایر
محیط 2و

RD2
استعدادهای برتر کشور در حوزه علمی میباشند.

فقدان فرهنگ نخبهگماری بین مدیران دستگاههای
اجرایی و شرکتها.

 .9پائینبودن میزان بودجه تخصیص دادهشده برای اعطای
تسهیالت به نخبگان در کشور.
 .3پائینبودن سطح ارتباطات فراسازمانی بنیاد با سایر
دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد فرهنگی و فکری نخبگان.

درعینحال ،چکلند و پولتر ( )3772براین باورند که استفاده از فرمول  PQRبرای تقویت
تعاریف ریشهای و ارائه آن بهشکل بیانیه بسیار مفید است .ازاینرو ،در این پژوهش برای سنجش
تعاریف ریشهای ارائهشده در جدول  ،4از فرمول  PQRبهره گرفته شده و تعاریف ریشهای
بهشکل بیانیه ،ارائه شده است.
 :7RD1بنیاد ملی نخبگان ،با پذیرش رویکردی ساختارگرانه و محوری در فرایند هدایت و
1. Customers
2. Actors
3. Transformation
4. World view
5. Owner
6. Environment
7. Root Definition
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بهکارگماری نخبگان ( )Pو با نگرش به هدایت مستقیم اجتماع نخبگانی ازطریق تبیین ساختار
مشاغل ،کارراهه نخبگانی و طراحی نظام انگیزشی برای نخبگان در سازمانهای دولتی و غیردولتی
( ،)Qدرپی بهکارگماری هدفمند و اثربخش نخبگان در سطوح مختلف جامعه ( )Rمیباشد.
 :RD2بنیاد ملی نخبگان ،با پذیرش رویکردی تسهیلگرانه در فرایند هدایت و بهکارگماری
نخبگان ( )Pو با نگرش به هدایت غیرمستقیم اجتماع نخبگانی ازطریق بسترسازی در اعطای
تسهیالت مالی و رشد فکری و فرهنگی نخبگان ( ،)Qدرپی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی
اجتماع نخبگانی برای ارتقای سطح کارآفرینی اجتماعی و سازمانی آنان در کشور ( )Rمیباشد.
ـ گام چهارم :استخراج مدل مفهومی و فرایند حصول اجماع نقشه شناختی
پس از مشخصساختن تعاریف ریشهای ،در فاز مدلسازی و در چهارمین مرحله از الگوریتم
ترکیبی  SSMو  ،CMبه ساخت مدلهای مفهومی پرداخته شده است .برای ساخت مدلهای
مفهومی از روش نگاشتشناختی بهره گرفته شد .بدینصورت که برمبنای تعاریف ریشهای و
گروهبندی دیدگاهها ،با هر گروه فکری ،مصاحبه و جزئیات مربوط به هر دیدگاه استخراج شد.
درنتیجه ،برای هر تعریف ریشهای و هریک از گروههای فکری ،نقشه شناختی جداگانهای در
رابطه با فرایند هدایت و بهکارگماری نخبگان استخراج شد .در ادامه جهت دستیابی به توافق نظر
بین گروههای فکری مختلف در رابطه با مسئله پژوهش ،به ساخت "مدل اجماع وظایف اولیه"

9

پرداخته شد (ویلسون .)3779 ،3بهمنظور ایجاد اجماع میان جناحهای فکری مختلف از فرایند
همگرایی سیستمها استفاده شد که در شکل  4نمایش داده شده است.

”1. Consensus “Primary Task Model
2. Willson
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شکل  .4فرایند حصول اجماع از دیدگاه ( SSMویلسون)2009 ،

بهطورکلی ،برای ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه ،در ابتدا فرایندهای مطلوب هدایت و
بهکارگماری نخبگان از میان جناحهای فکری مختلف که از اجماع سراسری ،صددرصدی و
محلی برخوردار بودند ،مشخص و در مدلی جداگانه به نام مدل وظایف اولیه آزمایشی 9آورده
شدند .سپس برای این مدل یک تعریف ریشهای استخراج و برمبنای آن ،مدل آزمون 3ساخته شد.
1. Tentative Primary Task Model
2. Test Model

06

معماری فرایند هدایت و بهکارگماری استعدادهای علمی در ایران

الزم به یادآوری است که اگر این مدل ،نسخه قابلقبولی از مدل وظیفه اولیه آزمایشی نباشد،
مجدداً به استخراج تعریف ریشهای پرداخته شده و برمبنای آن مدل آزمون اصالح میشود.
درغیراینصورت ،به ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه پرداخته میشود (توالیی و همکاران.)9313 ،
پس از این مرحله ،جلسهای با ذینفعان ذیصالح که پیشازاین در گروههای نگرشی
مختلف تقسیم شده بودند ،برگزار شد .در این جلسه با انجام بحث و گفتگو میان افراد ،تالش شد
به اجماعنظر درمورد فرایندهای مطلوب هدایت و بهکارگماری استعدادهای علمی دست یافته و
با حذف و یا افزودن فرایندهای مکمل ،مدل اجماع وظیفه اولیه استخراج شود که در شکل  2این
مدل به تصویر کشیده شده است.

شکل  .5الگوی هدایت و بهکارگماری استعدادها
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ـ گام پنجم :مقایسه مدلهای مفهومی با دنیای واقعی (همسنجی)
مرحله پنجم الگوریتم شامل مقایسه یا همسنجی مدلهای مفهومی استخراجشده با دنیای
واقعی است .در این پژوهش برای مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی ،از جدول استاندارد
مقایسهای استفاده شده است که چکلند و وینتر )3772( 9آن را نمایش رسمی نتایج حاصل از
ساخت پرسشهای رسمی میداند.
جدول  .5جدول استاندارد مقایسهای برای همسنجی مدل مفهومی با دنیای واقعی
نام اقدام

وجود ندارد یا دارد

مکانیسم

مقیاس عملکرد

تغییر

نظرات یا پیشنهادات

منبع( :ویلسون)9113 ،
نتایج حاصل از این مرحله منتج به مجموعهای از پیشنهادها جهت ایجاد تغییر در رابطه با
اجرای مطلوب فرایند نخبهگماری در بنیاد ملی نخبگان شده است .بهطورکلی ،یافتههای این بخش
نشان داد که برای اجرای مطلوب فرایند نخبهگماری در بنیاد ،نیاز به ایجاد تغییرات در
رویکردهای هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی میباشد .باتوجهبه الگوی معماریشده بهنظر
میرسد که بنیاد ملی نخبگان باید از دو رویکرد ساختارگرانه و تسهیلگرانه بهشکل توأمان برای
هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی استفاده نماید .ازیکسو ،الزم است بنیاد با اتخاذ
رویکردی ساختارگرانه و محوری در فرایند هدایت و بهکارگماری نخبگان و با نگرش به هدایت
مستقیم اجتماع نخبگانی ازطریق تبیین ساختار مشاغل ،کارراهه نخبگانی و طراحی نظام انگیزشی
برای نخبگان در سازمانهای دولتی و غیردولتی ،درپی بهکارگماری هدفمند و اثربخش نخبگان
در سطوح مختلف جامعه باشد.
ازسویدیگر ،الزم است که بنیاد ملی نخبگان با پذیرش رویکردی تسهیلگرانه در فرایند
هدایت و بهکارگماری نخبگان و با نگرش به هدایت غیرمستقیم اجتماع نخبگانی ازطریق
بسترسازی در اعطای تسهیالت مالی و رشد فکری و فرهنگی نخبگان ،درپی توانمندسازی
1. Checkland & Winter
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اجتماعی و اقتصادی اجتماع نخبگانی برای ارتقای سطح کارآفرینی اجتماعی و سازمانی آنان در
کشور باشد.
ـ گام ششم و هفتم :پیشنهادهایی جهت تغییر و انجام اقدامات مرتبط
روش پیادهسازیشده در این پژوهش از نوع ) SSM(Cبوده و تا گام ششم الگوریتم،
پیموده شده است و گام آخر آن که اجرا و پیادهسازی این تغییرات است ،به بنیاد ملی نخبگان،
بهعنوان مسئلهدار اصلی اجرای فرایند هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی در کشور ،واگذار
شده است.
بهطورکلی ،نتایج حاصل از مرحله  2الگوریتم منتج به مجموعهای از پیشنهادها جهت ایجاد
تغییر شد .بااینحال تحلیلگر باید به ارائه اقداماتی جهت تغییر در موقعیت مسئله بپردازد که
مطلوب همه ذینفعان بوده و درعینحال شرایط اجتماعی و فرهنگی موقعیت مسئله (امکانپذیری
در عمل از دید مدیران) را لحاظ نماید .دراینراستا ،مبتنیبر دو معیار مطلوبیت از دیدگاه ذینفعان
و امکانپذیری فرهنگی از دیدگاه مدیران بنیاد ملی نخبگان ،تغییرات موردنیاز درخصوص اجرای
فرایندهای مطلوب هدایت و بهکارگماری نخبگان ارائه شده است که در بخش بعدی به آنان
اشاره شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر با هدف معماری الگویی برای هدایت و بهکارگماری اجتماع نخبگانی
مبتنیبر فرایند هفتمرحلهای الگوریتم ترکیبی  SSMو  CMانجام شد .بهطورکلی ،یافتههای این
پژوهش منتج به ارائه الگویی برای هدایت و بهکارگماری استعدادهای برتر علمی در کشور شد
که دربرگیرنده دو رویکرد هدایت ساختارگرانه و تسهیلگرانه نخبگان است .همچنین نتایج نشان
داد که در شرایط فعلی برای هدایت نخبگان در کشور به اجرای توأمان هر دو شیوه ساختارگرانه
و تسهیلگرانه نیاز میباشد .رویکرد ساختارگرانه دربرگیرنده دو روش هدایت انگیزشی ـ
توسعهای و شغلی نخبگان و رویکرد تسهیلگرانه شامل دو روش هدایت تسهیالتی ـ کارآفرینانه و
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فکری ـ فرهنگی میباشد.
ازیکسو ،نتایج ،روشن ساخت که بنیاد باید رویکردی ساختارگرانه و محوری (هدایت
مستقیم) در فرایند هدایت و بهکارگماری نخبگان در کشور را اتخاذ نماید .بهعبارتدیگر ،بنیاد
باید ازطریق تبیین ساختار مشاغل ،کارراهه نخبگانی و طراحی نظام انگیزشی برای نخبگان در
سازمانهای دولتی و غیردولتی ،درپی بهکارگماری هدفمند و اثربخش نخبگان در سطوح مختلف
جامعه باشد .بهطورکلی ،یافتههای این بخش با نتایج پژوهش گاگن ( )3792و آیبه و دبرا)3799( 9
سازگاری دارد .آنان نیز براین باورند که با اجرای اقدامات سرمایهگذاری و انگیزشی تحت عنوان
اقدامات توسعهای ،میتوان تواناییهای ذاتی افراد را در راستای حداکثرسازی عملکرد سازمانی،
هدایت نمود.
دراینراستا ،توصیه میشود که بنیاد درپی ایجاد تغییرات ساختاری برای اجرای مطلوب
فرایندهای مرتبط با هدایت انگیزشی ـ توسعهای و توسعه شغلی نخبگان باشد .برای اجرای هدایت
انگیزشی و توسعهای نخبگان پیشنهاد میشود که بنیاد با برقراری ارتباطات با سایر سازمانهای
دولتی و غیردولتی ،درپی تأمین منابع انسانی موردنیاز آنان از اجتماع نخبگانی باشد و درعینحال،
نخبگان را به دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی و شرکتهای دانشبنیان و مردمنهاد معرفی
نماید .همچنین بنیاد میتواند با راهاندازی مراکز فردیابی و کاریابی در مراکز استانی ،شرایط الزم
برای رفع نیازهای شغلی نخبگان و همچنین تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمانها را فراهم آورد.
در رابطه با توسعه شغلی نخبگان نیز بنیاد میتواند با همکاری با سایر دستگاهها ،درپی ترسیم
کارراهه نخبگانی باشد تا اجتماع نخبگانی ،مسیر رشد و بالندگی خود در سازمانها را بهخوبی
درک و تالش خود را برای رسیدن به وضعیت ایدئال ،دوچندان نمایند .همچنین الزم است نظام
انگیزشی برای نخبگان ،طراحی و پیادهسازی شود که میتواند شامل افزایش ضریب حقوقی
نخبگان به نسبت سایر کارکنان و ساعات کاری شناور و انعطافپذیر برای آنان باشد.
ازسویدیگر ،نتایج ،روشن ساخت که بنیاد باید رویکردی تسهیلگرانه و غیرمستقیم در
1. Ibeh & Debrah
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فرایند هدایت و بهکارگماری نخبگان را اتخاذ نماید .بهعبارتدیگر بنیاد باید ازطریق بسترسازی
در اعطای تسهیالت مالی و رشد فکری و فرهنگی نخبگان ،درپی توانمندسازی اجتماعی و
اقتصادی آنان برای ارتقای سطح کارآفرینی اجتماعی و سازمانی در کشور باشد .بهطورکلی،
یافتههای این بخش با نتایج پژوهش موریس و همکاران ( )3792و گروه عملکرد پیشرفته ()3793
سازگاری دارد .آنان نیز به اهمیت طراحی فرصتهای پیشرفت و برنامههایی برای استفاده اثربخش
از استعدادها تأکید داشتهاند.
دراینخصوص ،توصیه میشود که بنیاد با اعمال تغییرات رویهای و رفتاری در فرایند هدایت
نخبگان ،سطح همکاری با سایر سازمانها را ارتقا داده و اقداماتی درراستای هدایت تسهیالتی و
کارآفرینانه نخبگان ازقبیل :اعطای تسهیالت الزم به نخبگان برای کارآفرینی در ابعاد سازمانی و
اجتماعی و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان و کوچک و متوسط ،را انجام دهد .همچنین الزم
است بنیاد با کمک سایر دستگاهها زمینه الزم برای رشد فکری و فرهنگی اجتماع نخبگانی را
فراهم آورد .در این رابطه بنیاد میتواند با معرفی شرکتهای الگو ،تشکیلیافته از اجتماع
نخبگانی ،فرهنگ نخبهگماری را در سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی تداعی نماید.
در پایان ،اگرچه در این پژوهش تالش شد تا الگویی از فرایندهای مطلوب هدایت و
بهکارگماری اجتماع نخبگانی معماری و تغییرات مطلوب و امکانپذیر برای اجرای این فرایندها
پیشنهاد شود ،بااینحال بهنظر میرسد عوامل متعددی در پیادهسازی کامل چرخه عمر نخبگانی
(شامل سه گام نخبهگزینی ،نخبهپروری و نخبهگماری) مؤثر باشد که نیاز است در مطالعات آتی،
این عوامل شناسایی و دستهبندی شده و براساس آن بتوان چرخه عمر اجتماع نخبگانی را بهشکل
کامل در سطح کشور پیادهسازی کرد .همچنین باتوجهبه نتایج این پژوهش ،الزم است که در
مطالعهای جامع ،نظام انگیزشی و کارراهه نخبگانی برای اجتماع نخبگانی ،طراحی شود.
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