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در سالیان اخیر سازمانها به این درک مشترک دست یافتهاند که اندیشیدن و تأمل برای دستیابی به استعدادها در راستای
حداکثرسازی عملکرد سازمان ،امری ضروری است (کولینز و مالهی 5113 ،5و لویز و هکمن .)5110 ،9در درک مشابه،
بتاچاریا ،سِن و کورسچان )5117( 4نیز بر این باورند که کسب مزیت رقابتی پایدار بین رقبا ،به توانایی سازمان برای جذب،
انگیزش و نگهداشت مجموعهای غنی از کارکنان بااستعداد بستگی دارد .از این رو مدیریت استعداد بهعنوان نگرشی
هوشمندانه بهمنظور جذب ،پرورش و نگهداری افراد نخبه و استفاده از استعداد و شایستگی آنان برای تأمین نیازها و اهداف
حال و آینده سازمان در ادبیات مدیریت منابع انسانی پدیدار شده است .این در حالی است که اسچیمن )5179( 2در دیدگاه
جامعتری اشاره کرده مدیریت استعداد وظیفهای یکتایی است که همه فعالیتها و مسئولیتهایی که در خصوص چرخه
عمر استعداد به مدیریت پیوند خورده را بهطور کامل در برمیگیرد .در این تعریف ،دامنه چرخه عمر استعداد شامل مراحلی
از قبیل ایجاد یک برند استعداد برای جذب افراد با پتانسیل باال ،کسب و یافتن استعداد ،جامعهپذیری و اجتماعی کردن آن،
توسعه و مدیریت استعداد ،تجدید نظر و حتی بازآفرینی استعداد میشود (اسچیمن.)5179 ،
از سوی دیگر در سالیان اخیر در حوزه اثربخشی مدیریت استعداد مفهوم جدیدی تحت عنوان ،بهینهسازی استعداد
مطرح شده است (موریس ،اسنل و بجرکمن .)5170 ،0بهینهسازی استعداد به این معناست که سازمان قادر به ایجاد تعادل
بین کسب و یافتن استعداد ،توسعه ،عملکرد و استراتژیهای نگهداشت و سیاستها و فرایندهای سازمانی مرتبط با استعداد
باشد ،بهطوری که ماکزیمم خروجی از سرمایهگذاری روی استعداد حاصل شود ،بهرهوری کارکنان باالتر رود ،کیفیت ارتقا
یابد ،ریسکهای محیطی و تولید کاهش یابد و در نهایت عملکرد مالی و تولید افزایش یابد (اسچیمن .)5179 ،در این
خصوص اسچیمن ( )5110و کاستمن و اسچیمن )5112( 1با ارائه تئوری اصل برابری ( 7)ACEبر این باور هستند که
رهبرانی که بتوانند بهدرستی استعدادها را شناسایی کرده ،با اهداف و استراتژیهای سازمانی همراستا ساخته و در مسیر
صحیح هدایت کنند ،قابلیت های شایسته را در مستعدان توسعه دهند و با ایجاد سه بُعد رضایت ،تعهد و مدافع بودن در
مستعدان ،اشتیاق آنان در سازمان را افزایش دهند ،چرخه عمر استعداد را به شکل صحیح و اثربخش پیادهسازی کرده و در
نتیجه بهینهسازی استعداد حاصل میشود.
با این حال ،در دنیای کسبوکار فعلی که منابع سازمانی هر روز محدودتر میشوند و استراتژیها به تبعیت از
دگرگونیهای محیطی ،با تغییرات سریع مواجه هستند ،تنها راه اطمینان از آنکه سازمانها با استراتژیهای در حال تغییر
سازگار شده و بتوانند با منابع محدود موجود به یک وضعیت بهینه نائل شوند ،معماری مدیریت استعداد در راستای کشف،
شناسایی و بهکارگیری استعدادها در سطح سازمان است (موریس و همکاران .)5170 ،معماری مدیریت استعداد عبارت است
از ترکیبی از سیستمها ،فرایندها و شیوههای توسعهدادهشده و بهکارگیریشده توسط سازمان ،تا اطمینان حاصل شود که
چرخه استعداد به شکل اثربخشی در سازمان به مرحله اجرا در آمده است و استعداد سازمانی مبتنی بر چهار اصل رویکرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7این مقاله برگرفته از رساله دکتری و تحت حمایت مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان است.
3. Lewis & Heckman
5. Schiemann
7. Kostman & Schiemann
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منبعمحوری شامل ارزشمند بودن ،بینظیر بودن ،غیرقابل تقلید بودن و غیرقابل تعویض و جایگزین شدن ،در سازمان
شناسایی ،جذب و بهکار گرفته شده باشد (اسپارو و ماکرام.)5172 ،7
این در حالی است که همواره مدیران منابع انسانی ،از سختی و مشکالت بسیار زیاد در فرایند تعریف استعداد و تدوین
شاخصهایی که بایستی برای شناسایی استعدادها در سطح سازمان به کار گرفته شود ،گزارشهای زیادی داشتهاند (تنسلی،5
 .)5177بررسی ادبیات موجود در این حوزه نشان میدهد که بهطور کلی برای کشف و شناسایی استعدادها مبتنی بر یک
فرایند روشن از ظهور و پدیدار شدن استعداد در ادبیات منابع انسانی ،مبانی نظری بسیار محدودی در دست است (سیلزر و
چارچ .)5113 ،9بر این اساس پژوهشگران بر این باورند که فرایند شناسایی و سنجش استعداد یکی از چالشهای اصلی
رایج حوزه مدیریت استعداد است که پیش روی آن قرار داده شده است (واکر .)5114 ،4بهطور کلی بررسی پیشینههای
نظری موجود در رابطه با فرایند کشف و شناسایی استعدادها نشان میدهد تأکید پژوهشگران در این مطالعات یا به فرایند
استعدادیابی در سطح سازمان بوده که در آن به معرفی روشها و شیوههای استعدادیابی (با تأکید بر روشهای کارمندیابی
نوین) در سازمان پرداخته شده یا در تعداد محدودی پژوهش ،تأکید بر شاخصهای شناسایی استعدادها در سطح کالن به
ویژه در رشتههای ورزشی بوده است.
طیف نخست پیشینههای پژوهشی به شیوههای استعدادیابی نوین در شرایط کسبوکار فعلی اشاره دارد .در این رابطه
برسین ،گلر ،واکهفیلد و والش )5170( 2و آلنیاسیک ،آلنیاسیک ،ارات و آکسین )5174( 0بر این باورند که استراتژیهای
برندسازی کارفرما و برند استخدامی ،یکی از شیوههای نوین برای جذب و استخدام استعدادهای برتر است .این مفهوم که
زاییده کاربرد اصول بازاریابی در حوزه منابع انسانی است ،بر مجموعهای از مزایای مالی ،شغلی و روانی تأکید دارد که توسط
سازمان برای استخدام یک استعداد برتر در نظر گرفته میشود (آلنیاسیک و همکاران 5174 ،و آمبلر و بارو .)7330 ،1قلیپور
و افتخار ( )7930نیز از شیوههای نوینی همچون وبسایت شرکت ،کارمندیابی اینترنتی ،شبکههای اجتماعی ،وبالگها و
انجمنهای اینترنتی ،شبیهسازی آنالین 7و دیدهبانی استعداد 3برای استعدادیابی در سطح سازمان یاد کردهاند .در عین حال
شرکت مشاوره دلوئیت نیز در سال  5179اصطالح اقتصاد استعداد منبع باز 71را مطرح کرد .در این دیدگاه اصل بر این است
که دسترسی به استعداد مهمتر از مالکیت آن است و برای حل چالشهای سازمانی حتماً نیاز به استخدام استعدادها نیست،
بلکه سازمان با پرداخت وجه به هر کسی که مسئله را حل کند ،در پی حل چالشهای موجود است (لیاکوپولس ،باری و
اسچوارتز.)5179 ،77
در عین حال طیف دوم پیشینهها به پژوهشهایی برمیگردد که به مسئله فرایند شناسایی و کشف استعدادها در سطح
کالن و ملی اشاره دارند .بررسی تحقیقات موجود نشان از پیشینه نظری بسیار محدود در این حوزه دارد .فالک ،لیدور ،الندر
و النگ ) 5174( 75در پژوهشی که در رابطه با نخبگان و قهرمانان ورزشی در رشته ورزشی واترپلو انجام دادهاند در پی آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Tansley
4. Wacker
6. Alnıaçık, Alnıaçık, Erat & Akcin
8. Online Simulation
10. Open Source Talent
12. Falk, Lidor, Lander & Lang

. Sparrow & Makram
3. Silzer & Church
5. Bersin, Geller, Wakefield & Walsh
7. Ambler & Barrow
9. Talent Scouting
11. Liakopoulos, Barry & Schwartz
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بودهاند که شاخصهای مؤثر تبدیل یک فرد مستعد جوان به قهرمان ملی را در این رشته ورزشی شناسایی کنند تا بر اساس
آن بتوانند به شناسایی استعدادهای برتر در این رشته ورزشی بپردازند .در عین حال آنان در این پژوهش در پی پاسخگویی
به این پرسش بودهاند که این افراد مستعد تحت چه فرایندی در سطح کشور شناسایی شوند .آنها به این نتیجه دست یافتند
که خانواده و همچنین مربی آموزشدهنده بهترین ابزار برای شناسایی استعدادهای برتر واقعی هستند .همچنین لیدر و
الوین )5115( 7در پژوهش خود به دو نکته مهم اشاره کردهاند .نخست اینکه بیشترین نخبگان ورزشی و قهرمانان نخبه
توسط متخصصان ،مربیان ورزشی و آموزشدهندگان حرکات جسمی شناسایی میشوند و دوم اینکه نخبگان ورزشی در
دوره نوجوانی بیش از قهرمانان متوسط ،زمان خود را در محیط و فضای آزاد گذراندهاند .به بیان دیگر اعتقاد آنان بر این
است که نخبگان واقعی همواره تحت حمایتهای باغچهای در جامعه و نه گلخانهای ،به بلوغ غایی دست مییابند.
بهطور کلی نگاهی به پیشینههای پژوهشی اشارهشده در رابطه با فرایند شناسایی استعدادهای برتر نشان میدهد که
این تحقیقات یا در حوزه استعدادیابی و شیوههای آن در سطح سازمان بوده است که تأکید بر استفاده از روشهای نوین
کارمندیابی در رابطه با استعدادها در سازمان دارد ،یا اینکه فرایند شناسایی استعدادها را به شکل بسیار محدود در سطح
کالن بهویژه در رشتههای ورزشی بررسی کرده است .این در حالی است که در این تحقیقات به شناسایی استعدادهای برتر
در سطح کالن و بهویژه در محیط علمی دانشآموزی یا دانشجویی توجه نشده است .در عین حال در این پژوهشها الگویی
جامع از فرایند شناسایی استعدادهای برتر و شیوههای شناسایی و همچنین تعیین شاخصها و استاندارهای شناسایی
استعدادهای برتر در سطح ملی و نه صرفاً سازمانی ،ارائه نشده است .بر این اساس پژوهشگر در راستای پوشش خأل
تحقیقاتی موجود که در رابطه با فرایند شناسایی استعدادهای برتر وجود داشت ،در پی آن است که در این پژوهش با
رویکردی جامع و ملی ،الگویی مطلوب از فرایند شناسایی استعدادهای برتر مبتنی بر روش کیفی را معماری کند .از این رو
در راستای گردآوری دادههای میدانی مورد نیاز پژوهش ،بنیاد ملی نخبگان بهعنوان سازمانی راهبردی ،که چرخه مدیریت
استعداد در آن در سطح ملی تعریف شده است ،انتخاب شد.
بهطور کلی اطالعات میدانی کسبشده نشان میدهد گرچه فرایند شناسایی و جذب استعدادهای برتر (نخبهگزینی)
بهعنوان یکی از مأموریتهای سهگانه در بنیاد ملی نخبگان تعریف و در حال پیادهسازی است ،نگاهی به فرایندهای در
حال اجرا نشان میدهد که بنیاد در حوزه شناسایی و جذب استعدادهای برتر در سطح کشور ،با چالشهای متعددی مواجه
بوده است .به بیان دیگر ،نخبگان علمی کشور بر این باور هستند که روشهای مورد استفاده در بنیاد ،از اعتبار و قابلیت
اطمینان باالیی برخوردار نبوده و نتیجه آن ،عدم شناسایی استعدادهای برتر واقعی در سطح کل کشور است که خروجی آن
باعث فرار استعدادهای برتر از کشور و جذب آنان توسط سایر کشورها میشود ،یا این روشها در نهایت باعث شناسایی
افرادی است که فاقد قابلیتهای بالقوه نخبگی بوده و صرفاً با گذراندن معیارهای جذب بنیاد ملی نخبگان ،سعی در ورود
به چرخه حمایتی بنیاد دارند .بر این اساس بسیاری از اجتماع نخبگانی کشور با شاخصهای ارزیابی و شناسایی استعدادهای
برتر در بنیاد مخالف هستند.
کامالً روشن است که اگر بنیاد ملی نخبگان نتواند برای شناسایی و کشف استعدادهای برتر فرایند مطلوب و یکپارچهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Lidor & Lavyan
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طراحی و اجرا کند ،استعدادهای واقعی به چرخه مدیریت استعداد در سطح کالن کشور ورود نکرده و در نهایت با ایجاد
نارضایتی ،زمینه خروج نخبگان و استعدادها از کشور و هدر رفتن سرمایههای انسانی فراهم خواهد شد .به بیان دیگر ضعف
در کشف و شناسایی استعدادهای برتر باعث میشود بهدلیل کمتوجهی به استعدادها در کشور که ناشی از فقدان شناسایی
دقیق آنان است ،این افراد از حوزهای که مستعد نخبگی در آن هستند خارج شده و برای تداوم زندگی و کسب درآمد به
سایر حوزههای کاری روی آورند .این مسئله باعث فقدان استفاده صحیح و اثربخش از سرمایههای انسانی در کشور میشود،
یا استعدادها با پیشنهادهای وسوسهانگیز از سوی سازمانها یا دانشگاههای خارجی ،به کشورهای بیگانه مهاجرت کرده و
پدیده فرار مغزها را به شکل روزافزونی گسترش میدهند .در عین حال فقدان بهکارگیری الگویی مطلوب برای شناسایی
استعدادهای برتر در سالیان اخیر باعث شده است افرادی که فاقد قابلیتهای بالقوه نخبگی و اثرگذاری در کشور بودهاند،
به چرخه مدیریت استعداد در کشور ورود پیدا کنند که این مسئله فقط باعث هدر رفت سرمایههای عظیم کشور در بنیاد
ملی نخبگان شده است.
از این رو در این پژوهش تالش شده با استفاده از الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی،
الگویی برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان طراحی شود و در ادامه با مقایسه عوامل موجود در تفکر
سیستمی (مدل مفهومی) با اقدامات در حال اجرا در دنیای واقعی (بنیاد ملی نخبگان) ،ایجاد تغییراتی در راستای اجرای
اثربخش فرایند شناسایی استعدادهای برتر پیشنهاد شود که از مطلوبیت الزم از دیدگاه ذینفعان و همچنین امکانپذیری
اجرای آن از دیدگاه مدیران بنیاد ملی نخبگان برخوردار باشد.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف ،توسعهای ـ کاربردی و از منظر استراتژی اجرای پژوهش ،توصیفی از نوع اکتشافی است .زیرا
ضمن توصیف موقعیت مسئلهزا در خصوص فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان ،بهدلیل فقدان اطالعات
کافی در این رابطه ،در پی ارائه الگویی برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان است .در عین حال این
پژوهش از حیث روش گردآوری اطالعات به دو شکل مطالعات کتابخانهای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه
نیمهساختاریافته) انجام شده است .بنابراین از نظر نوع داده ،در حیطه پژوهشهای کیفی دستهبندی میشود .همچنین مقطع
زمانی اجرای پژوهش ،تکمقطعی است.
جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور (چهرههای ماندگار علمی کشور در  72سال گذشته هستند که از
نزدیک فرایندهای در حال اجرا در حوزه شناسایی استعدادها را در بنیاد درک یا فرایندهای مد نظر توسط بنیاد روی آنان
انجام شده است .همچنین از آنجا که این نخبگان در یکی از وزارتها یا سایر مسئلهداران پژوهش به خدمت مشغول
بودهاند ،نماینده دیدگاههای سایر ذینغعان در رابطه با مسئله پژوهش هستند) در حوزههای مختلف و همچنین مدیران
ارشد بنیاد ملی نخبگان است .بهمنظور شناسایی نخبگان علمی برای مشارکت در فرایند پژوهش ،با مراجعه به فرهنگستان
علوم و شناسایی چهرههای ماندگار علمی کشور در  72سال گذشته ،چند نمونه به شکل هدفمند (بر اساس شرایط بیانشده)
انتخاب شدند .در ادامه نیز با شیوه نمونهگیری هدفمند قضاوتی و به روش گلوله برفی ،تا سر حد اشباع اطالعات ،سایر
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چهرههای ماندگار علمی کشور شناسایی و در فرایند مصاحبه مشارکت داده شدند .با استفاده از این روش ،نمونه آماری 72
نفری چهرههای ماندگار علمی کشور تعیین و از اطالعات آنان در فرایند پژوهش استفاده شد .به شکل مشابه نیز تعداد 71
نفر از مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان شناسایی شدند .در مجموع نمونه آماری پژوهش شامل  52نفر از چهرههای ماندگار
علمی کشور و مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان است.
بهطور کلی نگاهی به موقعیت مسئلهزا در این پژوهش روشن میکند که مسئله مطرحشده از نوع ساختارنیافته
(بدساختار) تلقی میشود .وجه تمایز مسائل ساختارنیافته در قیاس با مسائل ساختاریافته در آن است که بدساختارها دارای
ویژگیهایی از قبیل ذی نفعان چندگانه ،ابعاد چندگانه ،منافع نامعلوم یا متناقض ،عوامل نامشهود و قطعیت نداشتن ،هستند
(مینگرز ،)5177 ،7برخالف مسائل ساختاریافته که میتوانند مبتنی بر معیارها ،محدودیتها و روابط در چارچوب پژوهش در
عملیات کالسیک فرمولبندی شوند ،بدساختارها در دنیای واقعی با ابزار کالسیک قابل حل نبوده و به خلق روشهای
ساختاردهی مسئله نیاز است (چکلند و پولتر .)7939 ،در این راستا تفکر سیستمی نرم با تأکید بر شناسایی ماهیت و ساختار
مسئله ،ضمن درکی شفاف از موقعیت مسئلهزا ،برای بهبود وضعیت آشفته و موقعیت سیستمهای اجتماعی بدساختار شکل
گرفته است (سپهریراد ،رجبزاده قطری ،آذر و زارعی.)7934 ،
جدول  .7بررسی بدساختار بودن موقعیت مسئلهزا پژوهش
ویژگی مسائل
ساختارنیافته
ذینفعان چندگانه

ابعاد چندگانه

عوامل نامشهود و قطعیت
نداشتن

وضعیت موقعیت مسئلهزا در پژوهش
در فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان ،ذینفعان متعددی مؤثر هستند که شامل وزارتهای
علوم و تحقیقات ،آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،سازمان سنجش ،دبیرخانه جشنوارههای علمی و
المپیادهای ملی و بینالمللی و مجموعه اساتید دانشگاهی و معلمان و اجتماع نخبگانی کشور و  ...است.
فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان در ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
 اجرای فرایند شناسایی استعدادهای برتر صرفاً محدود به وظایف بنیاد ملی نخبگان نبوده و الزم است بنیادبا نگاهی فراسازمانی ،برای حل موقعیت مسئلهزا از سایر بازیگران سازمانی و فردی استفاده کند.
 در راستای شناسایی استعدادهای برتر ،فقط اطالعات دریافتشده از سایر دستگاههای ذیربط برای بنیاد ملینخبگان کفایت نکرده ،بلکه بایستی بنیاد به شکل میدانی در این فرایند ورود کند.
 استعدادهای برتر شامل طیف خاص یا رشتهای منحصر به فرد نبوده و در حوزههای مختلف دانشآموزی،دانشجویی و دانشآموختگی قابل بررسی است.
 شناسایی استعدادهای برتر فقط مبتنی بر یک شاخص یا معیار منحصر به فرد نیست ،بلکه مجموعهای ازشاخصهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه و  ...را شامل میشود.
 برای شناسایی استعدادهای برتر روشهای متعددی در نظر گرفته میشود که برخی رویکردی کمیگرایانهداشته و مبتنی بر شاخصهای کمی آموزشی و پژوهشی است و برخی رویکردی کیفیگرا دارد .در عین حال
برخی رویکردی گزینشی را برای شناسایی استعدادهای برتر در نظر گرفته و سایر افراد رویکرد
جستوجوگرایانه را پیشنهاد میدهند .در این بین روش ایدهآلی برای شناسایی استعدادهای برتر در دست
نیست.
 به نظر میرسد شیوههای شناسایی استعدادهای برتر برای سطوح مختلف دانشآموزی ،دانشجویی ودانش آموختگی از حیث روش شناسایی و همچنین مقطع زمانی مورد نیاز برای شناسایی استعدادها متفاوت
باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Mingers
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بنابراین با توجه به جدول  ،7میتوان موقعیت مسئلهزا در این پژوهش را از نوع بدساختار تلقی کرد .بهطور کلی
چکلند برای روبهرو شدن با موقعیتهای ساختارنیافته و بهبود وضعیت آشفته ،فرایند هفتمرحلهای  7SSMرا پیشنهاد
داده است (آذر ،خسروانی و جاللی .)7932 ،از این رو در این پژوهش از روششناسی سیستمهای نرم برای ساختاردهی
مسئله بهره گرفته شده است.
با این حال یکی از محدودیتهای اصلی روش  ،SSMدر مرحله مدلسازی است که در این رابطه چکلند پیشنهاد
داده ا از سایر رویکردهای مدلسازی برای از بین بردن نقاط ضعف روششناسی سیستمهای نرم بهره برد (آذر و همکاران،
 7932و توالیی ،بامداد صوفی ،رشیدی ،رضائیان و صالحی صدقیانی .)7939 ،در این راستا پژوهشگر تالش کرده است تا
با استفاده از الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی ،ضعف موجود در حوزه مدلسازی را با استفاده
از روش نگاشتشناختی پوشش دهد .بهطور کلی مراحل الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی
در شکل  7ارائه شده است.

مرحله  7و  :5کشف و فهم
مسئله (گام  7و  5در )SSM

مرحله  :9استخراج تعاریف ریشهای مبتنی بر
تحلیل  CATWOEو PQR

مرحله  :4استخراج مدل مفهومی با روش نگاشت شناختی:
 7-4استخراج نقشه شناختی اولیه برای هریک از تعاریف ریشهای
 5-4استخراج مدل آزمایشی وظیفه اولیه
 9-4استخراج مدل آزمون
 4-4تشکیل مدل اجماع وظیفه اولیه

مرحله  :2مقایسه مدلهای مفهومی با دنیای
واقعی

مرحله  0و  :1تعریف تغییرات
مطلوب و امکانپذیر و اجرای
آن
شکل  .7الگوریتم ترکیبی  SSMو CM

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Soft System Methodology
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با توجه به غیرساختاریافته بودن مسئله پژوهش ،پژوهشگر تالش کرده است که با استفاده از الگوریتم ترکیبی
روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی ،الگوی فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان را معماری
و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آشفته ارائه دهد .در ادامه هر یک از مراحل الگوریتم ترکیبی  SSMو  CMدر رابطه با
موقعیت مسئلهزا در این پژوهش تشریح شده است.
یافتههای پژوهش
بهکارگیری الگوریتم ترکیبی برای حل موقعیت مسئلهزا

در این بخش هر یک از مراحل الگوریتم ترکیبی  SSMو  CMدر رابطه با فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی
نخبگان تشریح شده است.
گام نخست :کشف (شناخت) موقعیت مسئلهزا

مرحله نخست الگوریتم مربوط به دریافتن موقعیت مسئلهساز و کشف شرایط موجود است .معموالً اظهارات درباره این است
که «چه» چیزهایی موقعیتها را مشکلساز کرده است و برخی حقایق در رابطه با آن چیست (چکلند و وینتر.)5110 ،7
بخشی از مرحله کشف ،سعی در شناسایی دیدگاههای مختلف خواهد داشت که چه هستند و مطرح کردن پرسشهایی
درباره این است که سایر دیدگاههای مرتبط چه خواهند بود (آذر و همکاران.)7932 ،
بررسی موقعیت مسئلهزا در این پژوهش روشن میکند که در حال حاضر بنیاد از دو رویکرد عمده برای شناسایی
استعدادهای برتر بهره میبرد .آنها از یک سو با بهرهمندی از اطالعات احصاشده از سایر سازمانها از قبیل وزارت آموزش
و پرورش ،سازمان سنجش و وزارت علوم و تحقیقات و  ،...بر اساس شاخصهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه ،به انتخاب
استعدادهای برتر میپردازند و از سوی دیگر ،بنیاد با طراحی سامانههای ثریا و سینا ،اطالعات مورد نیاز را از داوطلبان احراز
شرایط نخبگی دریافت کرده و در ادامه با ارزیابی معیارهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه آنان ،از بین داوطلبانی که از
حداکثر امتیازات برخودار بودهاند مبتنی بر سهمیه واگذاری به هر استان به انتخاب استعدادهای برتر میپردازد.
این در حالی است که شیوههای بهکارگیریشده برای شناسایی استعدادهای برتر توسط بنیاد با چالشهای زیادی روبه
رو بوده و انتقادهای اجتماع نخبگانی را در بر داشته است .به بیان دیگر ،نخبگان علمی کشور بر این باور هستند که
روشهای بهکارگیریشده ،که در آن بنیاد مبتنی بر معیارهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه به شناسایی و جذب استعدادهای
برتر میپردازد ،از اعتبار و قابلیت اطمینان باالیی برخوردار نیستند و نتیجه آن ،عدم شناسایی استعدادهای برتر واقعی در
سطح کشور است ،یا این روشها در نهایت افرادی را شناسایی میکند که فاقد قابلیتهای بالقوه نخبگی بوده و صرفاً با
گذراندن معیارهای جذب ،سعی در ورود به چرخه حمایتی بنیاد دارند .از طرفی بسیاری از اجتماع نخبگانی کشور با
شاخصهای کمی تعریفشده برای ارزیابی و امتیازدهی به داوطلبان مخالف بوده و بر این باور هستند که بایستی معیارهای
کیفی و کیفیتسنجی نیز به این فرایند ارزیابی افزوده شود .در عین حال آنان معتقد هستند که بنیاد ملی نخبگان صرف ًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Checkland & Winter

833

فصلنامه مدیریت صنعتی ،7831 ،دوره  ،70شماره 8

نباید به این دادههای کمی که از سازمانهای دیگر یا داوطلبان برای گزینش استعدادهای برتر دریافت میکند متکی باشد،
بلکه بایستی با رویکردی فعاالنه ،نقشی مؤثر در شناسایی استعدادهای برتر ایفا کند.
همانگونه که در اهمیت و ضرورت این پژوهش نیز اشاره شد ،فقدان بهکارگیری فرایندی مطلوب برای شناسایی
استعدادهای برتر در بنیاد ،در سالیان اخیر در کشور چالشهای بسیاری به وجود آورده که از جمله آن خروج افراد از حوزهای
که مستعد نخبگی در آن بودهاند و ورود آنان به سایر حوزههای کاری غیرمرتبط است .این مسئله باعث هدررفت سرمایههای
انسانی در کشور شده است .همچنین استعدادها با پیشنهادهای وسوسهانگیز به کشورهای بیگانه مهاجرت کرده و پدیده
فرار مغزها را به شکل روزافزونی گسترش دادهاند .در عین حال فقدان شناسایی مطلوب استعدادهای برتر در سالیان اخیر
در بنیاد ،موجب هدررفت منابع مالی سرمایهگذاریشده در این حوزه در کشور شده است.
بر این اساس در این پژوهش به بررسی موقعیت مسئلهزا در رابطه با فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی
نخبگان پرداخته شده است .بهطور کلی درک مشترک از نظرهای احصاشده نخبگان علمی کشور و برخی مسئوالن نشان
میدهد که شیوههای متعددی برای شناسایی استعدادهای برتر پیش روی بنیاد است .برخی دیدگاهها بیانگر آن است که
مبتنی بر امکانات موجود ،بنیاد بایستی به این رویکرد فعلی در شناسایی استعدادهای برتر ادامه دهد .با این حال الزم است
معیارهای کیفی و ممیزی نتایج بر اساس دوایر کیفیتسنجی به روش گزینشی و خوداظهارانه اضافه شده و حتی برخی
شاخصهای ارزیابی کمی در این روش تعدیل یا افزوده شوند .در عین حال برخی دیگر بر این باورند که بنیاد باید نسبت
به فرایند شناسایی استعدادهای برتر رویکردی متمایز داشته و از روشهای جدیدی در این رابطه استفاده کند.
گرچه در سالیان اخیر مسئوالن بنیاد ملی نخبگان به این درک مشترک دست یافتهاند که بایستی دیدگاههای مختلف
نخبگان علمی کشور در فرایند شناسایی استعدادهای برتر در نظر گرفته شود ،با این حال به نظر میرسد برای شناسایی
استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان ،که پوششدهنده خأل موجود و حل موقعیت مسئلهزا باشد ،الگویی جامع در دست
نیست .از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به موقعیت مسئلهزا و نزدیک کردن دیدگاههای مختلف در خصوص
فرایند شناسایی استعدادهای برتر است.
گام دوم :درک موقعیت مسئلهزا

در مرحله دوم بایستی 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 .)7939 ،چکلند و

پولتر7

( )5110در کتاب «یادگیری برای عمل» ،برای شناخت موقعیت مسئلهزا چهار روش مطرح میکنند .این چهار روش شامل
«ساخت تصاویر گویا» و انجام سه نوع بررسی به نامهای «تحلیل خودمداخله (مشخص کردن نقش ارباب رجوع ،مسئلهگشا
و مسئلهداران در موقعیت مسئلهزا)»« ،تحلیل اجتماعی (تبیین نقشها ،هنجارها و ارزشها در رابطه با موقعیت مسئلهزا)»
و «تحلیل سیاسی (چگونگی توزیع قدرت در موقعیت مسئلهزا و روابط بین آنان)» است (چکلند و پولتر .)7939 ،تصویری
گویا از موقعیت مسئلهزای پژوهش در شکل  5ارائه شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Checkland & Poulter
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شکل  .3تصویر گویا از موقعیت مسئلهزا

همانطور که در مرکز تصویر گویا نشان داده شده است ،اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف دانشآموزی ،دانشجویی
و دانشآموختگی بهعنوان ارباب رجوع اصلی فرایند شناسایی استعدادهای برتر در کشور هستند .در عین حال بنیاد ملی
نخبگان به عنوان مسئلهگشا ،در پی اجرای فرایند شناسایی استعدادهای برتر است .این در حالی است که مسئلهداران فرایند
شناسایی استعدادهای برتر در دو سطح ذینفعان اولیه و ثانویه قابل بررسی هستند .ذینفعان اولیه سازمانهایی هستند که
به شکل مستقیم با فرا یند شناسایی استعدادهای برتر درگیر بوده و بنیاد ملی نخبگان ،اطالعات مورد نیاز برای گزینش
استعدادهای برتر را از آنان دریافت میکند که شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت و درمان ،وزارت
آموزش و پرورش و سازمان سنجش است .در عین حال سایر مسئلهداران بهعنوان ذینفعان ثانویه به تصویر کشیده شدهاند
که شامل افراد ،گروهها ،خانوادهها ،جامعه نخبگان کشور و حتی دبیرخانههای جشنوارهها و المپیادهای علمی است که هر
یک به شکل غیرمستقیم در فرایند شناسایی استعدادهای برتر درگیر بوده و میتوانند اطالعات مورد نیاز را در اختیار بنیاد
قرار داده یا از خروجیهای بنیاد ملی نخبگان تأثیر بپذیرند.
گام سوم :انتخاب تعاریف ریشهای (ساخت مدلهای فعالیت هدفمند)

مرحله سوم شامل ارائه تعاریف ریشهای بر اساس شناختی که از موقعیت مسئلهزا در دو مرحله قبلی حاصل شده است،
میشود .چکلند و اسکولز )7331( 7بر این باورند که برای مشخص کردن خصوصیات ضروری یک تعریف ریشهای ،به
پیادهسازی روش  CATWOEتوسط تحلیلگر نیاز است (آذر ،واعظی و محمدپور سرایی.)7930 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Checkland & Scholes
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شکل  .8تصویری گویا از مدل CATWOE

منبع :چکلند و پولتر ()5110

در ادامه ،تعاریف ریشهای از موقعیت مسئلهزا مبتنی بر مدل  CATWOEاستخراج شده است.
جدول  .3تعاریف ریشهای مبتنی بر مدل
تعریف ریشهای
تحلیل کاتو

مشتریان)C( 7

بازیگران)A( 5

تبدیل)T( 9
جهانبینی)W( 4
مالک 2سیستم ()O
محیط 0سیستم و
محدودیتهای آن ()E

CATWOE

RD1

RD2

صـــاحبان اســـتعدادهای برتر در مقاطع دانشآموزی،
دانشجویی و دانشآموختگی
شــامل دســتگاههای اجرایی؛ وزارت آموزش و پرورش،
وزارت علوم و تحقی قات ،وزارت ب هداشــــت و علوم
پزشـــکی ،ســـازمان ســـنجش ،دبیرخانه المپیادها و
جشنوارههای علمی
داشـــتن رویکردی منفعال نه در فرای ند شـــ ناســـایی
اســـت عداد های برتر مبتنی بر روش های گزینشـــی و
خوداظهارانه
نگرش به اســتفاده از اطالعات احصــاشــده از ســایر
دســـت گاه های اجرایی در راب طه با اســـت عداد ها برای
شناسایی حداکثری استعدادهای برتر

صـــاحبان اســـتعدادهای برتر در مقاطع دانشآموزی،
دانشجویی و دانشآموختگی
عالوه بر وزارتهــای آ موزش و پرورش ،ع لوم و
تحقیقات و بهداشــت ،شــامل افراد و گروههایی چون
اســــات ید و معل مان ،جام عه نخب گان ،خانواده ها،
سازمانهای مردمنهاد
داشـــتن رویکردی ف عاال نه در فرای ند شـــ ناســـایی
اســـت عداد های برتر مبتنی بر روش معرفیگرا یا نه و
جستوجوگرایانه
نگرش به ارزیابی دقیق و میدانی استعدادها با همکاری
ســـایر دســـتگاههای اجرایی و چهرههای علمی برای
شناسایی استعدادهای برتر واقعی

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

تأکید صــرف بر دادههای کمی احصــاشــده از ســایر فقدان نظام پایش و ارزیابی استعدادهای برتر در سطح
دستگاهها و فقدان بهکارگیری شیوههای کیفیت سنجی دستگاههای مرتبط و عدم ارتباطات فراسازمانی بنیاد با
آن دستگاهها
در فرایند ارزیابی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Actors
4. World view
6. Environment

. Customers
3. Transformation
5. Owner
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در عین حال چکلند و پولتر ( )5110در کتاب «یادگیری برای عمل» بر این باور هستند که استفاده از فرمول PQR

برای تقویت تعاریف ریشهای و ارائه آن به شکل بیانیه بسیار مفید است .در واقع  PQRعبارت است از اجرای ( Pچه) از
طریق ( Qچگونه) برای کمک به نیل به ( Rچرا) .این فرمول پاسخ به پرسش چه؟ چگونه؟ و چرا؟ است (آذر و همکاران،
 .)7930به بیان دیگر  PQRفرمولی برای آزمون دقیق مدل ساخت هدفمند ( )CATWOEاست (چکلند و پولتر.)7939 ،
از این رو در این پژوهش برای سنجش تعاریف ریشهای ارائهشده در جدول  ،5از فرمول  PQRبهره گرفته شده و تعاریف
ریشهای به شکل بیانیه ارائه شده است.
 :7RD1بنیاد ملی نخبگان ،با پذیرش رویکردی منفعالنه در فرایند شناسایی استعدادهای برتر ( )Pو با نگرش به استفاده
از اطالعات احصاشده از سایر دستگاههای اجرایی در رابطه با داوطلبان و مبتنی بر روشهای گزینشی و خوداظهارانه (،)Q
در پی شناسایی حداکثرسازی استعدادهای برتر ( )Rاست.
 :RD2بنیاد ملی نخبگان ،با پذیرش رویکردی فعاالنه در فرایند شناسایی استعدادهای برتر ( )Pو با نگرش به ارزیابی دقیق
و میدانی استعدادها و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و چهرههای علمی ،مبتنی بر روش معرفیگرایانه و
جستوجوگرایانه ( ،)Qدر پی شناسایی استعدادهای برتر واقعی و اثربخش ( )Rاست.
گام چهارم :استخراج مدلهای مفهومی و فرایند حصول اجماع نقشهشناختی

پس از مشخص کردن 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 .بدین
صورت که بر مبنای تعاریف ریشهای و گروهبندی دیدگاهها ،با هر گروه فکری مصاحبه و جزئیات مربوط به هر دیدگاه
استخراج شد .در نتیجه برای هر تعریف ریشهای و هر یک از گروههای فکری ،نقشهشناختی جداگانهای در رابطه با فرایند
شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان استخراج شد .در ادامه در راستای دستیابی به توافق نظر بین گروههای
فکری مختلف در رابطه با مسئله پژوهش ،به ساخت «مدل اجماع وظایف اولیه» 5پرداخته شد (ویلسون .)5117 ،9بهمنظور
ایجاد اجماع در میان جناحهای فکری مختلف از فرایند همگرایی سیستمها استفاده شده که در شکل  4نمایش داده شده
است.
بهطور کلی برای ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه ،در ابتدا فرایندهای مطلوب شناسایی استعدادهای برتر از میان
جناحهای فکری مختلف که از اجماع سراسری ،صد در صدی و محلی برخوردار بودند ،مشخص و در مدلی جداگانه به نام
مدل وظایف اولیه آزمایشی 4آورده شدند .سپس برای این مدل یک تعریف ریشهای استخراج و بر مبنای آن مدل

آزمون2

ساخته شد .مدل آزمون شامل تمامی فرایندهای موجود در مدل وظیفه اولیه آزمایشی است بهعالوه سایر فرایندهایی که با
هر یک از این دیدگاههای فکری در ارتباط بودهاند .الزم به یادآوری است که اگر این مدل نسخه قابل قبولی از مدل وظیفه
اولیه آزمایشی نباشد ،مجدداً به استخراج تعریف ریشهای پرداخته شده و بر مبنای آن مدل آزمون اصالح میشود (توالیی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
”2. Consensus “Primary Task Model
4. Tentative Primary Task Model

. Root Definition
3. Wilson
5. Test Model
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و همکاران .)7939 ،در غیر این صورت به ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه پرداخته میشود.

شکل  .3فرایند حصول اجماع از دیدگاه روششناسی سیستمهای نرم
منبع :ویلسون ()5117

پس از این مرحله ،با ذینفعان ذیصالح که پیش از این در گروههای نگرشی مختلف تقسیم شده بودند ،جلسهای
برگزار شد .در این جلسه با انجام بحث و گفتوگو میان افراد تالش شد به اجماع نظر درباره فرایندهای مطلوب شناسایی
استعدادهای برتر دست یافته و با حذف یا افزودن فرایندهای مکمل ،مدل اجماع وظیفه اولیه استخراج شود که در شکل 2
به تصویر کشیده شده است.
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 مرحله،
روششناسی مجدد به دنیای واقعی باز میگردد و به سنجش تفاوتها میان مدلهای مفهومی حاصل و دنیای واقعی
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میپردازد (آذر و همکاران .)7930 ،محققان برای انجام این مقایسه ،روشهای گوناگونی ارائه دادهاند که از جمله آنها
میتوان به روشهایی همچون مباحثه غیررسمی ،پرسش رسمی ،سناریونویسی و ایجاد مدل دنیای حقیقی با ساختاری
مشابه ساختار مدل مفهومی که توسط چکلند ارائه شده است ،اشاره کرد (چکلند و دیویس.)7370 ،7
روشی که در این پژوهش برای مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی برگزیده شده ،استفاده از جدول استاندارد
مقایسهای است که چکلند و وینتر ( )5110آن را نمایش رسمی نتایج حاصل از ساخت پرسشهای رسمی میداند.
جدول  .8روش جدول استاندارد مقایسهای برای همسنجی مدل مفهومی با دنیای واقعی
نام اقدام

وجود ندارد یا دارد

مکانیسم

مقیاس عملکرد

تغییر

نظرها یا پیشنهادها

منبع :ویلسون ()7339

جدول مقایسهای  9که در باال آورده شده است شامل  0ستون است .سه ستون نخست بهدنبال پاسخ به این پرسشها
است که مشخص کند آیا فرایندهای مطلوب شناسایی استعدادهای برتر که در مدل مفهومی معماری شدهاند ،در دنیای
واقعی (بنیاد ملی نخبگان) وجود دارند و اگر وجود دارند با چه مکانیسمی اجرا میشوند .در عین حال در سه ستون دوم ،با
مقایسه فرایندهای مطلوب شناسایی استعدادهای برتر در مدل مفهومی با اقدامات عملی در دنیای واقعی (آنچه در بنیاد ملی
نخبگان برای شناسایی استعدادها انجام میشود) ،تغییرات مورد نیاز برای اجرای مطلوب فرایند شناسایی استعدادهای برتر
در بنیاد ملی نخبگان مشخص و پیشنهادهای الزم ارائه شده است .نتایج حاصل از این مرحله به مجموعهای از پیشنهادها
برای ایجاد تغییر در رابطه با اجرای مطلوب فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان منتج شده است.
بهطور کلی یافتههای این بخش نشان داد که برای اجرای مطلوب فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی
نخبگان ،به ایجاد تغییرات در رویکردهای شناسایی استعدادها نیاز است .با توجه به الگوی معماریشده به نظر میرسد که
بنیاد ملی نخبگان بایستی از دو رویکرد منفعالنه و فعاالنه به شکل توأمان برای شناسایی استعدادهای برتر استفاده کند .از
یک سو بهدلیل محدودیت های ساختاری ،مالی و اطالعاتی فعلی ،الزم است بنیاد با اتخاذ رویکردی منفعالنه و با استفاده
از اطالعات احصاشده از سایر دستگاهها ،به شناسایی استعدادهای برتر مبتنی بر روشهای گزینشی و خوداظهارانه بپردازد.
با این حال بایستی معیارهای کیفی و ممیزی داوطلبان بر اساس دوایر کیفیتسنجی به فرایند ارزیابی در این رویکرد اضافه
شده و به مؤلفههایی از قبیل توصیهنامه اساتید و کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توجه بیشتری شود .از سوی دیگر
الزم است بنیاد ملی نخبگان با پذیرش رویکردی فعاالنه ،در پی اثرگذاری بیشتر در فرایند شناسایی استعدادهای برتر برای
کشف مستعدهای واقعی باشد .بر این اساس الزم است بنیاد در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش از شیوههای
معرفیگرایانه و جستوجوگرایانه استفاده کند .از این رو الزم است بنیاد با نگاهی راهبردی در پی برقراری ارتباطات
فراسازمانی با سایر دستگاههای اجرایی و دانشگاهها بوده و با برنامهریزی دقیق از حداکثر توان آنان برای شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Checkland & Davies
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استعدادهای برتر تحت نظارت خود بهره گیرد.

شکل  .3فرایند شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان

گام ششم و هفتم :پیشنهادهایی برای تغییر و انجام اقدامات مرتبط

روششناسی سیستمهای نرم به دو نوع ) SSM(Cو ) SSM(Pتفکیک میشود .نوع ) ،SSM(Cفقط به تعریف و پیشنهاد
اقدامات مطلوب و امکانپذیر در راستای ایجاد تغییرات میپردازد .این در حالی است که در نوع ) ،SSM(Pتغییرات
پیشنهادشده به مرحله اجرا در آورده میشوند (چکلند و پولتر .)7939 ،از آنجا که این پژوهش ،کیفی بوده و فقط به معماری
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فرا یند مطلوب شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان پرداخته و پیشنهادهایی برای تغییرات مطلوب و امکانپذیر
ارائه داده است ،روش پیادهسازیشده 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 ،به عنوان مسئلهدار اصلی اجرای فرایند شناسایی استعدادهای
برتر در کشور ،واگذار شده است.
بهطور کلی نتایج حاصل از مرحله  2الگوریتم به مجموعهای از پیشنهادها در راستای ایجاد تغییر ،منتج شد .با این
حال بایستی تحلیلگر به ارائه اقداماتی برای تغییر در موقعیت مسئله بپردازد که مطلوب همه ذینفعان بوده و در عین حال
شرایط اجتماعی و فرهنگی موقعیت مسئله (امکانپذیری در عمل از دید مدیران) را لحاظ کند .بهطور کلی چکلند تغییرات
صورتپذیرفته را شامل تغییرات در ساختار (تغییرات سازمانی) ،تغییر در فعالیتها (رویهها) و تغییر در نگرشها میداند
(چکلند و اسکولز .)7331 ،در این راستا مبتنی بر دو معیار مطلوبیت از دیدگاه ذینفعان و امکانپذیری فرهنگی از دیدگاه
مدیران بنیاد ملی نخبگان ،تغییرات مورد نیاز در خصوص اجرای فرایندهای مطلوب شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی
نخبگان ارائه شده که در بخش بعدی به آنان اشاره شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر با هدف معماری فرایند مطلوب شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان انجام شده است .در این
راستا با استفاده از فرایند هفتمرحلهای الگوریتم ترکیبی روششناسی سیستمهای نرم و نگاشتشناختی ،برای شناسایی
استعدادهای برتر الگویی ارائه شد و در ادامه با مقایسه عوامل موجود در تفکر سیستمی (مدل مفهومی) با اقدامات در حال
اجرا در دنیای واقعی (بنیاد ملی نخبگان) ،ایجاد تغییراتی برای اجرای اثربخش فرایند شناسایی استعدادهای برتر پیشنهاد
شد که از مطلوبیت الزم از دیدگاه ذینفعان و همچنین امکانپذیری اجرای آن از دیدگاه مدیران بنیاد ملی نخبگان برخوردار
باشد.
نتایج بخش قبلی روشن کرد که بهمنظور اجرای مطلوب فرایند شناسایی استعدادهای برتر ،به ایجاد تغییرات در
حوزههای ساختاری و رویهای در بنیاد ملی نخبگان نیاز است .بهطور کلی با توجه به شرایط فعلی ،بنیاد ملی نخبگان بایستی
به شکل توأمان از هر دو رویکرد منفعالنه و فعاالنه برای شناسایی استعدادهای برتر استفاده کند .از یک سو با توجه به
محدودیتهای ساختاری ،مالی و اطالعاتی فعلی ،الزم است بنیاد با اتخاذ رویکردی منفعالنه در شناسایی استعدادهای برتر
و با استفاده از اطالعات احصاشده از سایر دستگاهها از قبیل وزارتخانههای علوم و تحقیقات ،آموزش و پرورش ،بهداشت و
علوم پزشکی ،سازمانها و دستگاههای وابسته همچون سازمان سنجش و دبیرخانه المپیادها و جشنوارههای علمی ،به
شناسایی استعدادهای برتر مبتنی بر روشهای گزینشی و خوداظهارانه بپردازد که این فرایند تا حدودی مشابه شرایط فعلی
در بنیاد است که بایستی در پی توسعه آن بود .در واقع باید معیارها و شاخصهای دیگری به فرایند ارزیابی و شناسایی
استعدادها در بنیاد اضافه شود که بیشتر شامل جنبه کیفیتسنجی استعدادها میشود.
به بیان دیگر باید تغییراتی رویهای در معیارهای ارزیابی و گزینش داوطلبان در رویکرد منفعالنه در نظر گرفته شود.
در این خصوص پیشنهاد میشود معیارهای کیفی و ممیزی داوطلبان بر اساس دوایر کیفیتسنجی به فرایند ارزیابی در
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روشهای گزینشی و خوداظهارانه اضافه شود .بهگونهای که در رویکرد گزینشی الزم است مؤلفههایی از قبیل توصیهنامه
اساتید و معلمان در شناسایی استعدادها که فالک و همکاران ( )5174نیز به آن اشاره داشتهاند و همچنین میزان موفقیت
تحصیلی در دوره متوسطه که مبتنی بر تحلیل کیفی احصا میشود به فرایند ارزیابی اضافه شود .در عین حال در روش
خوداظهارانه نیز بایستی عالوه بر در نظر گرفتن توصیهنامه آموزشی و پژوهشی اساتید ،به کیفیتسنجی شاخصهای
پژوهشی از جمله در نظر گرفتن مقاالت با قدرت اثرگذاری باال ،اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در سطح ملی و
بینالمللی و در نظر گرفتن اختراعات اثرگذار و کاربردی اهتمام ویژهای شود .این بخش نیز به نحوی با نتایج پژوهش لیدر
و الوین ( )5115سازگاری دارد.
از سوی دیگر الزم است بنیاد ملی نخبگان با پذیرش رویکردی فعاالنه ،در پی اثرگذاری بیشتر در فرایند شناسایی
استعدادهای برتر برای کشف مستعدهای واقعی باشد .به بیان دیگر بنیاد نبایستی صرفاً برای شناسایی استعدادهای برتر به
اطالعات دریافتشده از سایر بازیگران مرتبط با موقعیت مسئلهزا تکیه کند ،بلکه باید با پذیرش نقشی فعاالنه در پی
جمعآوری اطالعات میدانی اثربخش در این حوزه و شناسایی دقیق استعدادهای واقعی باشد .بنابراین الزم است در فرایند
شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ،تغییراتی ساختاری و رویهای انجام شود .بر این اساس پیشنهاد میشود بنیاد برای
شناسایی استعدادها در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش ،از شیوههای معرفیگرایانه و جستوجوگرایانه استفاده کند.
در این خصوص الزم است مسئوالن بنیاد ملی نخبگان با نگاهی راهبردی و ملی ،در پی برقراری ارتباطات فراسازمانی
با سایر دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزشی بوده و با برنامهریزی دقیق ،از حداکثر توان آنان برای شناسایی استعدادهای
برتر تحت نظارت بنیاد بهره گیرند .در این راستا بایستی مدیران بنیاد با همکاری سایر دستگاهها به طراحی نظام پایش و
شناسایی استعدادهای برتر پرداخته و در ادامه ضمن آموزش دقیق فرایند به مجریان ذیربط در دستگاههای اجرایی ،با
رویکردی نظارتی به شناسایی مطلوب افراد مستعد پرداخته و در نهایت با ارزیابی نهایی ،استعدادهای برتر را مشخص کنند.
پیش نیاز تحقق این هدف داشتن ارتباطات فراسازمانی بنیاد با سایر دستگاهها ،ایجاد زیرساختهای اطالعاتی و تشکیل
پرونده الکترونیکی علمی و هوشی برای دانشجویان و دانشآموزان ،تشکیل هیئتهای ممیزی کیفیتسنجی در سطح
دانشگاهها ،مراکز آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان است.
در پایان اگرچه در این پژوهش تالش شد تا الگویی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان
طراحی و تغییرات مطلوب و امکانپذیر برای اجرای آن پیشنهاد شود ،به نظر میرسد چرخه مدیریت نخبگان در کشور
صرفاً به مرحله شناسایی استعدادهای برتر معطوف نبوده و دربرگیرنده سه مرحله نخبهگزینی ،نخبهپروری و نخبهگماری
باشد که با توجه به محدودیت در قلمرو موضوعی و زمانی پژوهش ،امکان بررسی دو مرحله نخبهپروری و نخبهگماری در
این رهیافت وجود نداشته است .بر این اساس نیاز است در مطالعات آتی ،الگویی مطلوب برای توسعه و پرورش استعدادهای
برتر (نخبهپروری) و هدایت و بهکارگیری آنان (نخبهگماری) نیز طراحی شود .همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده در
این پژوهش الزم است نظام پایش و شناسایی استعدادهای برتر بهویژه در آموزش عالی کشور که در حال حاضر به شکل
علمی وجود ندارد طراحی و الگویی ساختارمند در این رابطه ارائه شود .بنابراین با توجه به محدودیتهای موجود در قلمرو
زمانی و موضوعی این پژوهش ،ارائه الگوی پایش و شناسایی استعدادهای برتر در نظام آموزش عالی کشور به محققان
آتی پیشنهاد میشود.
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.511 -777 ،)51( 0 ،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
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