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  چکیده:

افزایش روزافزون اثربخشی نخبگان در فرآیند  ومحور  با تبلور اقتصاد دانش
سازي چرخه عمر نخبگان در ادبیات جوامع پدیدار گردیده  توسعه کشور، مفهوم بهینه

 سازي بر بهینه الگویی از عوامل مؤثربر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه  است.
انجام شده اي  اي کاربردي و از نوع توسعه بر مبناي مطالعه چرخه عمر نخبگان علمی

نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد جامعه آماري پژوهش شامل  .است
نفر انتخاب  25باشند. نمونه آماري به روش هدفمند قضاوتی به تعداد  می ملی نخبگان

ساختار یافته  اي و مصاحبه نیمه ها شامل مطالعات کتابخانه ردآوري دادهاند. ابزار گ شده
الگوریتم ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر  با خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده

هاي  انجام شده است. یافته شناختی هاي نرم و نگاشت شناسی سیستم ترکیبی روش
سازي چرخه عمر نخبگان  ؤثر بر بهینهعوامل م این پژوهش منتج به ارائه الگویی از

در بنیاد ملی نخبگان شده است. این عوامل در سه حوزه کلی رفتاري،  کشور
سازي چرخه عمر  بندي و تغییرات مورد نیاز براي بهینه ساختاري و محیطی دسته

  نخبگان پیشنهاد گردیده است.
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  مسأله یانب و دمهمق
اند که اندیشیدن و تعمق  اي متقاعد شده در یک دهه گذشته پژوهشگران بطور فزاینده

براي دستیابی به نخبگان در راستاي حداکثرسازي عملکرد سازمان و توسعه روزافزون 
). در درك 2006، 2؛ لویز و هکمن2009، 1هیباشد (کولینز و مال جوامع، امري حیاتی می

اند که کسب مزیت رقابتی و رشد و  بیان کردهنیز  ،)2008( 3مشابه، بتاچاریا و همکاران
بالندگی جوامع، به توانایی آنان براي جذب، انگیزش و نگهداشت یک استخر غنی شده از 

داد ونخبگان به عنوان مدیریت استع روکارکنان با استعداد و نخبه بستگی دارد. از این
نگرشی هوشمندانه به منظور جذب، پرورش و نگهداري افراد نخبه و استفاده از استعداد و 

مین نیازها و اهداف حال و آینده سازمان و جوامع در عصر أشایستگی آنان براي ت
در دیدگاهی  ،)2013( 4اسچیمنمحوري پدیدار شده است. این در حالی است که  دانش
اي یکتا است که همه  مدیریت استعداد و نخبگان وظیفهشاره کرده است که، تر ا جامع

هایی که به مدیریت پیوند خورده است را در خصوص چرخه عمر  ها و مسئولیت فعالیت
گیرد. در این تعریف، دامنه چرخه عمر نخبگان شامل مراحلی  بطور کامل در بر می نخبگان

جذب افراد با پتانسیل باال، کسب و یافتن استعداد،  از قبیل؛ ایجاد یک برند استعداد براي
پذیري و اجتماعی کردن آن، توسعه و مدیریت نخبه، تجدیدنظر و حتی بازآفرینی  جامعه

  ).2013شود (اسچیمن،  نخبگان می
از سوي دیگر در سالیان اخیر در حوزه اثربخشی مدیریت نخبگان مفهوم جدیدي 

). 2016و همکاران،  5طرح شده است (موریسسازي استعداد م تحت عنوان، بهینه
سازي استعداد یا نخبه به این معناست که سازمان قادر به ایجاد تعادل بین کسب و  بهینه

ها و فرآیندهاي  هاي نگهداشت و سیاست یافتن استعداد، توسعه، عملکرد و استراتژي
گذاري برروي آنان  سازمانی مرتبط با نخبگان باشد، بطوري که حداکثر خروجی از سرمایه

هاي محیطی و تولید  وري کارکنان باالتر رود، کیفیت ارتقا یابد، ریسک حاصل گردد، بهره
). در این 2013کاهش یابد و در نهایت عملکرد مالی و تولید افزایش یابد (اسچیمن، 

با ارائه تئوري اصل برابري  ،)2005و اسچیمن ( 6) و کاستمن2006خصوص اسچیمن (
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)1ACEاین باور است که، رهبرانی که بتوانند به درستی استعدادهاي شناسایی شده را  ) بر
هاي سازمانی همراستا ساخته و آنان را در مسیر صحیح هدایت کنند،  با اهداف و استراتژي

هاي شایسته را در مستعدان توسعه دهند و با ایجاد سه بعد رضایت، تعهد و مدافع  قابلیت
ق آنان در سازمان را افزایش دهند، چرخه عمر نخبگی را به شکل بودن در مستعدان، اشتیا

  گردد. سازي نخبگان حاصل می سازي نموده و در نتیجه بهینه صحیح و اثربخش پیاده
باشند و  این در حالی است که در شرایط امروزي که منابع سازمانی محدود می

اشند، تنها راه اطمینان از آنکه ب ها به تبعیت از تغییرات محیطی در حال تغییر می استراتژي
باشند و به وضعیت بهینه نائل  هاي در حال تغییر سازگار و همسو  نخبگان با استراتژي

). معماري 2016گردند، معماري مدیریت استعداد یا نخبه است (موریس و همکاران، 
اده شده هاي توسعه د ها، فرآیندها و شیوه مدیریت استعداد عبارتست از ترکیبی از سیستم

و بکارگیري شده بوسیله سازمان، براي اینکه اطمینان حاصل گردد که چرخه استعداد 
بشکل اثربخشی در سازمان به مورد اجرا در آمده است و نخبه سازمانی مبتنی بر چهار 

نظیر بودن، غیرقابل تقلید بودن و غیر  محوري شامل؛ ارزشمند بودن، بی اصل رویکرد منبع
). 2015،  2یگزین شدن، در سازمان شکل گرفته است (اسپارو و ماکرامقابل تعویض و جا

نیز در پژوهشی به ارائه چارچوب معماري  ،)2009( 3رائول و همکاران در این رابطه
 اند. همچنین مدیریت استعداد استراتژیک و تأثیر آن بر اثربخشی سازمان پرداخته

رائه شده در سه مقاله علمی، با تشریح در پژوهشی با تلفیق اطالعات ا ،)2007( 4تیشن سی
اي را در  فرآیند معماري توسعه استعداد، در پی آن بوده است که نقش این معماري توسعه

هایی که ممکن است  ها روشن سازد. در ضمن دام کسب مزیت رقابتی پایدار براي سازمان
  ائه گردیده است.بندي ار در مسیر معماري توسعه استعداد وجود داشته باشد در این جمع

هاي پژوهشی موجود در حوزه معماري مدیریت و  با این حال نگاهی کلی به پیشینه
تا  ،)2006( 5چرخه عمر استعداد، از بدو مطرح شدن این مفهوم نوظهور توسط گاندز

سازي چرخه استعداد و مطالعه  در رابطه با بهینه ،)2013(پژوهش بازنگرانه اسچیمن 
آفرینی معماري مدیریت استعداد و نخبگان  در رابطه با ارزش ،)2015اسپارو و ماکرام (

باشد و  آشکار ساخت که، ادبیات نظري بسیار محدودي در این حوزه در دست می
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هایی که در رابطه با معماري چرخه عمر نخبگان انجام شده است، اوالً با رویکردي  پژوهش
هاي آن  ند تا به تبیین این فرآیند و گاما بازنگرانه در مباحث مدیریت استعداد تالش کرده

هاي میدانی که برگرفته از  هایی مبتنی بر یافته بپردازند، این در حالی است که پژوهش
باشد. و دوم اینکه در فرآیند معماري صورت  روش پژوهشی خاصی باشند در دست نمی

ه شده است و ها، تنها به معماري فرآیند توسعه نخبگان پرداخت گرفته در این پژوهش
سازي چرخه عمر نخبگانی از دید پژوهشگران پنهان مانده  معماري عوامل مؤثر بر بهینه

  است.
اسپارو و )، 2016(چه مطابق با نظرات موریس و همکاران  این در حالی است که اگر

کاستمن و اسچیمن ) و 2009)، رائول و همکاران (2013سچیمن (ا)، 2015(ماکرام 
نمایند،  سازي چرخه عمر نخبگان ایفا می و رهبري نقش اساسی در بهینه  )، سازمان2005(

گذاري و انگیزشی  معتقد است که هرچند با اجراي اقدامات سرمایه ،)2015( 1اما گاگن
هاي ذاتی افراد را به استعداد  توان توانایی اي در سازمان می تحت عنوان اقدامات توسعه

باشد.  ردي و محیط در این فرآیند بسیار تأثیرگذار میتبدیل کرد، با این حال روابط بین ف
ارزشی موجود در افراد مستعد و همچنین  ـ توان نقش معیارهاي رفتاري نمیبنابراین 

سازي  یابند را در بهینه محیط اجتماعی، فرهنگی و اخالقی که استعدادها در آن پرورش می
ر راستاي پوشش خأل تحقیقاتی چرخه عمر نخبگان نادیده گرفت. براین اساس پژوهشگر د

سازي چرخه عمر نخبگانی وجود داشت، در پی آن است که در این  که در رابطه با بهینه
پژوهش با رویکردي جامع و در نظر گرفتن تمامی ابعاد سازمانی، فردي، اجتماعی، فرهنگی 

تنی بر سازي چرخه عمر نخبگانی مب اخالقی، الگویی از عوامل مؤثر بر بهینهـ  و ارزشی
هاي میدانی مورد  رو در راستاي گردآوري داده روش کیفی را معماري و ارائه نماید. از این

نیاز پژوهش، بنیاد ملی نخبگان ایران به عنوان یک سازمانی که چرخه عمر نخبگانی در آن 
  در سطح ملی تعریف گردیده است، انتخاب شد.

ان که دربرگیرنده یک چرخه رغم مأموریت تعریف شده براي بنیاد ملی نخبگ علی
گزینی)،  جامع عمر نخبگان شامل سه مرحله؛ شناسایی و جذب استعدادهاي برتر (نخبه

گماري)  پروري)، و هدایت و بکارگیري نخبگان (نخبه توسعه و حمایت از استعدادها (نخبه
هاي آن در سطح کشور نشان از آن دارد که در  باشد، با این حال خروجی در جامعه می

سازي نگردیده  مرحله عمل، چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان به شکل بهینه پیاده
که در سطح ). کامالً روشن است 1396ریزي و نظارت بنیادپف  است (گزارش معاونت برنامه

                                                 
1 Gagne  
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اي براي مدیریت استعدادها و اجتماع  کالن، اگر کشورها نتوانند چرخه منسجم و یکپارچه
 اجرا نمایند، ناگزیر با خروج نخبگان و استعدادها از کشور و هدر نخبگان خود طراحی و

  ها مواجه خواهند شد. هاي انسانی در سازمان رفتن سرمایه
سازي چرخه عمر استعداد در کشور و ضعف در اجراي  عبارت دیگر فقدان پیادهبه

یت و فرآیندهاي کشف و شناسایی استعدادهاي برتر، توسعه و پرورش استعدادها و هدا
باشند  اي که مستعد نخبگی در آن می گردد که، این افراد از حوزه بکارگیري آنان باعث می

هاي کاري روي آورند که این  خارج شده و براي تداوم زندگی و کسب درآمد به سایر حوزه
گردد و یا  هاي انسانی در کشور می مسأله باعث فقدان استفاده صحیح و اثربخش از سرمایه

هاي خارجی، به  ها یا دانشگاه انگیز از سوي سازمان گان با پیشنهادهاي وسوسهاینکه نخب
  دهند. کشورهاي بیگانه مهاجرت کرده و پدیده فرار مغزها را بشکل روزافزونی گسترش می

هاي خُرد و کالن اشاره شده در باال، اجراي بهینه  رفت از چالش شک تنها راه برون بی
رو در این پژوهش تالش شده باشد. از این لی نخبگان میچرخه عمر نخبگان در بنیاد م

شناختی، هاي نرم و نگاشت شناسی سیستم است تا با استفاده از الگوریتم ترکیبی روش
سازي چرخه عمر نخبگان کشور در بنیاد ملی نخبگان  الگویی از عوامل مؤثر بر بهینه

سیستمی (مدل مفهومی) با  گردد و در ادامه با مقایسه عوامل موجود در تفکرمعماري 
اقدامات در حال اجرا در دنیاي واقعی (بنیاد ملی نخبگان)، ایجاد تغییراتی در راستاي 

سازي چرخه عمر نخبگان پیشنهاد شود که از مطلوبیت الزم از دیدگاه ذینفعان و  بهینه
د. پذیري اجراي آن از دیدگاه مدیران بنیاد ملی نخبگان برخوردار باش همچنین امکان

سازي چرخه  عوامل مؤثر بر بهینهترین گردد که؛ مهم ال آغاز میؤبنابراین پژوهش با این س
سازي چرخه عمر نخبگان  مؤثر بر بهینههاي  ابعاد و مؤلفهعمر نخبگان در کشور کدامند؟ و 

  کدامند؟
  

  شناسی پژوهش روش
  اتژي اجراياي و از منظر استر پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردي و از نوع توسعه

زا در خصوص  باشد؛ زیرا ضمن توصیف موقعیت مسأله پژوهش، توصیفی از نوع اکتشافی می
فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان، به دلیل فقدان اطالعات کافی در این 

سازي چرخه عمر  رابطه، براي بار نخست در پی طراحی الگویی از عوامل مؤثر بر بهینه
گماري) در بنیاد ملی نخبگان  پروري و نخبه گزینی، نخبه امل مراحل نخبهنخبگان (ش

باشد. در عین حال این پژوهش از حیث روش گردآوري اطالعات به دو شکل مطالعات  می
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ساختاریافته) انجام شده است.  اي و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه کتابخانه
شود.  بندي می هاي کیفی دسته حاضر در حیطه پژوهشبنابراین از نظر نوع داده، پژوهش 

  باشد.  همچنین مقطع زمانی اجراي پژوهش، تک مقطعی می
هاي ماندگار علمی کشور در  جامعه آماري پژوهش شامل نخبگان علمی کشور (چهره

باشند که از نزدیک فرآیندهاي در حال اجرا در حوزه شناسایی نخبگان  سال گذشته می 15
د درك و یا فرآیندهاي مورد نظر توسط بنیاد بر روي آنان انجام شده است. را در بنیا

داران پژوهش  همچنین از آنجاکه نخبگان مذکور در یکی از وزارتین و یا سایر مسأله
هاي سایر ذینفعان در رابطه با مسأله  اند، در نتیجه نماینده دیدگاه مشغول به خدمت بوده

ختلف و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان هاي م باشند) در حوزه پژوهش می
باشد. به منظور شناسایی نخبگان علمی براي مشارکت در فرآیند پژوهش، با مراجعه به  می

سال گذشته، چند  15هاي ماندگار علمی کشور در  فرهنگستان علوم و شناسایی چهره
گیري هدفمند قضاوتی  نهنمونه به شکل هدفمند انتخاب گردیدند. در ادامه نیز با شیوه نمو
هاي ماندگار علمی کشور  و به روش گلوله برفی، تا سرحد اشباع اطالعات، سایر چهره

شناسایی و در فرآیند مصاحبه مشارکت داده شدند. با استفاده از این روش، نمونه آماري 
ه نفري نخبگان علمی کشور تعیین و از اطالعات آنان در فرآیند پژوهش استفاده شد. ب 15

نفر از مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان شناسایی گردیدند. در  10شکل مشابه نیز تعداد 
نفر از نخبگان علمی کشور و مدیران ارشد بنیاد  25مجموع نمونه آماري پژوهش شامل 

  باشند. ملی نخبگان می
سازد که مسأله مطرح  زا در این پژوهش روشن می کلی نگاهی به موقعیت مسأله بطور

شود. وجه تمایز مسائل ساختارنیافته در  از نوع ساختارنیافته (بدساختار) تلقی میشده 
هایی از قبیل؛  قیاس با مسائل ساختاریافته در آن است که بدساختارها داراي ویژگی

ذینفعان چندگانه، ابعاد چندگانه، منافع نامعلوم یا متناقض، عوامل نامشهود و قطعیت 
توانند مبتنی بر  که می  برخالف مسائل ساختاریافته). 2011، 1(مینگرزباشند  نداشتن، می

بندي  ها و روابط در چارچوب پژوهش در عملیات کالسیک فرمول معیارها، محدودیت
ها در دنیاي واقعی با ابزار کالسیک قابل حل نبوده و نیاز به خلق   گردند، اما بدساختار

این راستا تفکر  ). در1393، 2لترلند و پو باشد (چک هاي ساختاردهی مسئله می روش
سیستمی نرم با تأکید بر شناسایی ماهیت و ساختار مسأله، ضمن درکی شفاف از موقعیت 

                                                 
1 Mingers 
2 Checkland & Poulter  
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هاي اجتماعی بدساختار شکل گرفته  زا، براي بهبود وضعیت آشفته و موقعیت سیستم مسأله
  ).1395راد و همکاران،  است (سپهري

  
  زا پژوهش مسألهبررسی بدساختار بودن موقعیت  :1جدول 

مسائل   ویژگی
  زا در پژوهش وضعیت موقعیت مسأله  ساختارنیافته

ذینفعان 
  چندگانه

ذینفعان متعددي در اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در کشور وجود دارند که 
هاي علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش، بهداشت و  شامل؛ بنیاد ملی نخبگان، وزارت

هاي اجرایی دولتی از قبیل سازمان برنامه و  جموعه دستگاهدرمان، صنعت و ... و م
  است. استخدامی و ... و اجتماع نخبگان کشور و ...ـ  بودجه، سازمان اداري

  ابعاد چندگانه

زا در خصوص عوامل مؤثر بر اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در  موقعیت مسأله
  ابعاد مختلف زیر قابل بررسی است بنیاد در

مل مؤثر بر اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان بایستی در مراحل مختلف عوا - 
گان کشور مورد ارزیابی قرار گماري از دیدگاه اجتماع نخب پروري و نخبه گزینی، نخبه نخبه

 گیرد
خانه خاص  اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان صرفاً محدود به یک سازمان و وزارت - 

 باشد زا می موقعیت مسأله براي حلاسازمانی و راهبردي نبوده و الزم به ارتباطات فر
هاي  زهاي منحصر به فرد نبوده و در حو نظام نخبگان کشور شامل طیف خاص یا رشته - 

  باشد مختلف قابل بررسی می

عوامل نامشهود و 
  قطعیت نداشتن

عوامل متعددي در اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در کشور قابل تصور  - 
اي، ساختاري، ارزشی، قانونی و ... در  هاي اجتماعی، رفتاري، زمینه ند که از دیدگاهباش می

 بندي روشنی از آن در دست نیست تهبین اجتماع نخبگان کشور قابل ارزیابی است و دس
بررسی نقش هریک از عوامل مؤثر بر اجراي فرآیندهاي نظام نخبگان معطوف به یک  - 

گزینی،  که فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان (شامل نخبهگردد، بل مقطع زمانی خاص نمی
  ساله قابل اجراء است 20تا  15گماري) حداقل در یک برهه زمانی  پروري و نخبه نخبه

  
زا در این پژوهش را از نوع  توان موقعیت مسأله ، می1بنابراین با توجه به جدول 

هاي ساختارنیافته و  قعیتلند براي روبرو شدن با مو کلی چک بدساختار تلقی کرد. بطور
را پیشنهاد داده است (آذر و همکاران،  SSM1اي  بهبود وضعیت آشفته، فرآیند هفت مرحله

هاي نرم براي ساختاردهی مسأله  شناسی سیستم رو در این پژوهش از روش ). از این1395
  بهره گرفته شده است.

                                                 
1 Soft System Methodology 
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باشد  سازي میدل، در مرحله مSSMهاي اصلی روش  با این حال یکی از محدودیت
لند پیشنهاد داده است تا از سایر رویکردهاي مدلسازي براي از بین  که در این رابطه چک

؛ 1395برداري شود (آذر و همکاران،  هاي نرم بهره شناسی سیستم بردن نقاط ضعف روش
). در این راستا پژوهشگر تالش نموده است تا با استفاده از 1393توالیی و همکاران، 

)، ضعف 1CM) و نگاشت شناختی (SSMهاي نرم ( شناسی سیستم یتم ترکیبی روشالگور
کلی  شناختی پوشش دهد. بطورسازي را با استفاده از روش نگاشتموجود در حوزه مدل

ارائه  1 هاي نرم و نگاشت شناختی در شکل شناسی سیستم مراحل الگوریتم ترکیبی روش
  شده است.

بودن مسأله پژوهش، در نتیجه پژوهشگر تالش نموده یافته  ساختار توجه به غیر با
شناختی، هاي نرم و نگاشت شناسی سیستم روشاست که با استفاده از الگوریتم ترکیبی 

سازي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان را معماري و  الگوي عوامل مؤثر بر بهینه
ه هریک از مراحل الگوریتم پیشنهاداتی براي بهبود وضعیت آشفته ارائه نماید. در ادام

  زا در این پژوهش تشریح گردیده است. در رابطه با موقعیت مسأله CMو  SSMترکیبی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Cognitive Mapping 



  101سازي چرخه عمر نخبگان در ... معماري الگوي بهینه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  زا هاي پژوهش: بکارگیري الگوریتم ترکیبی براي حل موقعیت مسألهیافته

رابطه با عوامل مؤثر در  CMو  SSMدر این بخش هریک از مراحل الگوریتم ترکیبی 
  سازي چرخه عمر نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان تشریح گردیده است. بر بهینه

  
 زا گام اول: کشف (شناخت) موقعیت مسأله

ساز و کشف شرایط موجود  مرحله اول الگوریتم مربوط به دریافتن موقعیت مسأله

کشف و فهم : 2و  1حله مر
  )SSMدر 2و  1مسئله (گام 

اي  استخراج تعاریف ریشه :3مرحله 
 PQRو  CATWOEمبتنی بر تحلیل 

  شناختی:مفهومی با روش نگاشت  استخراج مدل :4مرحله 
  اي استخراج نقشه شناختی اولیه براي هریک از تعاریف ریشه 4-1
  استخراج مدل آزمایشی وظیفه اولیه 4-2
  ستخراج مدل آزمونا 4-3
  تشکیل مدل اجماع وظیفه اولیه 4-4

 
 

هاي مفهومی با  مقایسه مدل :5مرحله 
 دنیاي واقعی

تعریف تغییرات : 7و  6مرحله 
پذیر و اجراي  مطلوب و امکان
  آن

  CMو  SSMالگوریتم ترکیبی : 1شکل 
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ساز کرده  ها را مشکل چیزهایی موقعیت» چه«است. معموالً اظهارات درباره این است که 
). بخشی از مرحله 2006، 1لند و وینتر است و برخی حقایق در رابطه با آن چیست (چک

هاي مختلف خواهد داشت که چه هستند و مطرح کردن  کشف، سعی در شناسایی دیدگاه
هاي مرتبط چه خواهند بود (آذر و همکاران،  االتی درباره این است که سایر دیدگاهؤس

1395.(  
سازد که چرخه عمر  زا در این پژوهش روشن می کلی بررسی موقعیت مسأله وربط

نخبگان در بنیاد ملی نخبگان در سه مرحله کلی؛ شناسایی و جذب استعدادهاي برتر 
پروري) و هدایت و کاربرد نخبگان در کشور  گزینی)، توسعه و حمایت از آنان (نخبه (نخبه
باشد. با این حال نگاهی به فرآیندهاي در  سازي می گماري) تعریف و در حال پیاده (نخبه

یک از  هاي متعددي در هر دهد که بنیاد با چالش حال اجرا در بنیاد ملی نخبگان نشان می
مراحل شناسایی و جذب استعدادهاي برتر، توسعه و حمایت از آنان و همچنین هدایت و 

کلی ضعف در اجراي  رباشد. بطو کاربرد اجتماع نخبگان در سطح جامعه مواجه می
فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در بنیاد باعث گردیده است که اوالً معیارهاي شناسایی و 
جذب استعدادهاي برتر از دیدگاه نخبگان علمی کشور از اعتبار و قابلیت اطمینان باالیی 

یا برخوردار نبوده و نتیجه آن عدم شناسایی استعدادهاي برتر واقعی در سطح کل کشور و 
هاي بالقوه نخبگی بوده و صرفاً با  وارد شدن افرادي به این چرخه است که فاقد قابلیت

  اند.  گذراندن معیارهاي جذب بنیاد ملی نخبگان، سعی در ورود به این چرخه را داشته
اي بنیاد نیز از دیدگاه نخبگان علمی کشور و  دوم اینکه فرآیندهاي حمایتی و توسعه

یاد ملی نخبگان با مشکالت زیادي روبرو است که در نهایت خروجی حتی برخی مدیران بن
گردد.  آن منجر به تبدیل یک استعداد برتر به نخبه علمی تأثیرگذار در جامعه نمی

ترین آن در مرحله هدایت و کاربرد اجتماع همچنین سومین چالش اساسی و شاید مهم
د. به گواهی مدیران بنیاد و گرد نخبگانی به شکل اثربخش در سطح جامعه مشاهده می

نخبگان علمی کشور، تعداد زیادي از افرادي که مراحل اول و دوم چرخه عمر نخبگان را 
ها نشان  توانند این چرخه را به پایان برسانند. بررسی اند، به شکل اثربخش نمی طی نموده

شور مهاجرت دهد بسیاري از استعدادهاي برتر حمایت شده در میانه راه یا به خارج ک می
هاي اجرایی کشور هدایت  ها و دستگاه نمایند و یا اینکه به شکل هدفمند در سازمان می

نمایند که این مسأله نشان از فقدان  مرتبط زندگی خود را طی می نشده و در مشاغل غیر
  هاي اجرایی دارد. یک کارراهه نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاه

                                                 
1 Winter  
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زا در بنیاد ملی نخبگان و عواملی که در  سی موقعیت مسألهدر این راستا، برر
باشند مبناي این پژوهش قرار  سازي چرخه عمر نخبگان در این بنیاد تأثیرگذار می بهینه

هاي میدانی در بنیاد ملی نخبگان و همچنین مبتنی بر  کلی بررسی گرفته است. بطور
دهد که  ء گردیده است نشان مینظرات نخبگان علمی کشور که در فرآیند مصاحبه احصا

آفرین  سازي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان نقش عوامل بسیاري در بهینه
هاي شخصیتی،  سازي چرخه عمر نخبگان را معطوف به ویژگی باشند. برخی بهینه می

اي  اند. در عین حال عده هاي شخصی، خانوادگی و ... خود اجتماع نخبگانی دانسته ارزش
عنوان شرایط فرهنگی جامعه، محیط اجتماعی، محل تحصیل، سبک زندگی و ... را به دیگر

اند. همچنین تعدادي از  سازي چرخه عمر نخبگان معرفی نموده عوامل اثرگذار در بهینه
نخبگان کشور و مدیران بنیاد ملی نخبگان براین باورند که عوامل ساختاري، قوانین و 

هاي اجرایی مرتبط و ... نقش اساسی در اجراي چرخه  دستگاهها و  مقررات دولتی، سازمان
  نمایند. عمر نخبگان ایفا می

سازي چرخه عمر نخبگان در بنیاد  با این حال الگویی جامع از عوامل مؤثر بر بهینه
رو پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این مسئله و  باشد. از این ملی نخبگان در دست نمی

زا  ي مختلف نخبگان علمی کشور در خصوص موقعیت مسئلهها نزدیک کردن دیدگاه
  باشد.     می
  

 گام دوم: درك موقعیت ساختاریافته

ترین تصویر ممکن نه از مسئله، بلکه از شرایطی  در مرحله دوم بایستی به ساخت غنی
که در آن مسئله درك شده است پرداخته شود. هدف از آن، دستیابی به شناختی خالق از 

در کتاب  ،)2006لند و پولتر ( ). چک1393لند و پولتر،  سئله است (چکموقعیت م
نماید. این  زا مطرح می ، چهار روش را براي شناخت موقعیت مسأله"یادگیري براي عمل"

تحلیل "هاي  و انجام سه نوع بررسی به نام» ساخت تصاویر گویا«چهار روش شامل؛ 
داران در موقعیت  گشا و مسأله لهخودمداخله (مشخص ساختن نقش ارباب رجوع، مسأ

ها در رابطه با موقعیت  ها، هنجارها و ارزش تحلیل اجتماعی (تبیین نقش"، "زا) مسأله
زا و روابط بین  تحلیل سیاسی (چگونگی توزیع قدرت در موقعیت مسأله"و  "زا) مسئله
گردیده  زاي پژوهش ارائه تصویر غنی شده از موقعیت مسأله 2 باشد. در شکل می "آنان)
  است.
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 زا تصویر گویا از موقعیت مسأله: 2شکل 
  

زا در بنیاد ملی نخبگان و عواملی که در  در این راستا، بررسی موقعیت مسأله
باشند مبناي این پژوهش قرار  سازي چرخه عمر نخبگان در این بنیاد تأثیرگذار می بهینه

در بنیاد ملی نخبگان و همچنین مبتنی بر  هاي میدانی کلی بررسی گرفته است. بطور
دهد که  نظرات نخبگان علمی کشور که در فرآیند مصاحبه احصاء گردیده است نشان می

آفرین  سازي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان نقش عوامل بسیاري در بهینه
ی، هاي شخصیت سازي چرخه عمر نخبگان را معطوف به ویژگی باشند. برخی بهینه می

اي  اند. در عین حال عده هاي شخصی، خانوادگی و ... خود اجتماع نخبگانی دانسته ارزش
 دیگر شرایط فرهنگی جامعه، محیط اجتماعی، محل تحصیل، سبک زندگی و ... را به

طور که در مرکز تصویر گویا مشخص است، اجتماع نخبگان (شامل استعدادهاي برتر  همان
در عین حال  باشند. رجوع اصلی چرخه عمر نخبگان در کشور میعنوان ارباب و نخبگان) به

اي  گشا، در پی اجراي چرخه عمر نخبگان سه مرحله عنوان مسألهبنیاد ملی نخبگان به
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پروري) بر روي اجتماع نخبگان است. این در حالی است  گماري و نخبه گزینی، نخبه (نخبه
ینفعان اولیه و ثانویه قابل بررسی داران نظام نخبگانی کشور در دو سطح ذ که مسأله

باشند که بشکل مستقیم بر چرخه عمر نخبگان  هایی می باشند. ذینفعان اولیه سازمان می
پذیرند و شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت  تأثیر گذاشته و یا اثر می

  باشند. و درمان و وزارت آموزش و پرورش می
اند که  عنوان ذینفعان ثانویه به تصویر کشیده شدهداران به در عین حال سایر مسأله

بنیان، جامعه،  هاي دانش هاي اجرایی دولتی، مجلس شوراي اسالمی، شرکت شامل دستگاه
 کدام بشکل غیر باشند که هر ها و اجتماع نخبگان کشور می محیط مدرسه، خانواده

  باشند. زاي پژوهش می مستقیم درگیر موقعیت مسأله
  

 هاي فعالیت هدفمند) اي (ساخت مدل م سوم: انتخاب تعاریف ریشهگا

زا در  اساس شناختی که از موقعیت مسأله اي بر مرحله سوم شامل ارائه تعاریف ریشه
این باورند که  بر ،)1990( 1لند و اسکولز شود. چک دو مرحله قبلی حاصل گردیده است می

سازي روش  اي، نیاز به پیاده هبراي مشخص نمودن خصوصیات ضروري یک تعریف ریش
CATWOE 1396باشد (آذر و همکاران،  گر می توسط تحلیل   .(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )2006لند و پولتر،  (چک CATWOEتصویري گویا از مدل  :3شکل 
  

استخراج  CATWOEزا مبتنی بر مدل  اي از موقعیت مسأله در ادامه، تعاریف ریشه
  گردیده است.

                                                 
1 Scholes 
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  CATWOEاي مبتنی بر مدل  تعاریف ریشه :2جدول 
 اي تعریف ریشه
 RD1 RD2 RD3  تحلیل کاتو

 )C( 1مشتریان

استعدادهاي برتر علمی در 
آموزي،  هاي دانش حوزه

آموختگی  دانشجویی و دانش
  باشند می

استعدادهاي برتر علمی در 
آموزي،  هاي دانش حوزه

آموختگی  دانشجویی و دانش
  باشند می

استعدادهاي برتر علمی در 
آموزي،  هاي دانش زهحو

آموختگی  دانشجویی و دانش
  باشند می

  )A( 2بازیگران
جامعه نخبگان، خانواده، 

ساز  الگوهاي شخصیت
  اجتماعی و ...

بنیاد ملی نخبگان، وزارتین 
علوم، بهداشت و درمان، 

آموزش و پرورش، سازمان 
 برنامه و بودجه، سازمان اداري

  استخدامی، مجلسـ 

کمیت جامعه، خانواده، حا
دینی، بنیاد ملی نخبگان، و 

...  

  )T( 3تبدیل

داشتن رویکردي رفتارگرایانه 
به فرآیند چرخه عمر استعداد 

هاي  با تبیین ویژگی
شخصیتی و ارزشی مورد نیاز 

  اجتماع نخبگان

داشتن رویکردي 
ساختارگرایانه به فرآیند 

چرخه عمر استعداد با اجراي 
گرایانه و  اقدامات تسهیل

  نهگرا هدایت

داشتن رویکردي 
گرایانه به فرآیند  محیط

چرخه عمر استعداد با در 
هاي  نظر گرفتن شاخص

اجتماعی، فرهنگی، و 
اخالقی حاکم بر -ارزشی

  اجتماع نخبگان

اعتقاد بر رویش خودجوشانه   )W( 4بینی جهان
  اجتماع نخبگانی است

اي  اعتقاد بر رویش گلخانه
  استعدادهاي برتر است

اي  باغچهاعتقاد بر رویش 
  استعدادهاي برتر است

سیستم  5مالک
)O(  بنیاد ملی نخبگان  بنیاد ملی نخبگان  بنیاد ملی نخبگان  

سیستم و  6محیط
هاي آن  محدودیت

)E(  

هاي ساختاري و  محدودیت
محیطی اجتماع نخبگان و 

حاکم نبودن فرهنگ نخبگانی 
  در کشور

هاي  فقدان توجه به مؤلفه
محیطی و فردي اجتماع 

ان و تأکید صرف بر نخبگ
ساختارمند بودن فرآیند 

  نخبگی

فقدان توجه به ساختارمندي 
نظام نخبگانی و عدم 

  هدفمندي جامعه نخبگان

                                                 
1 Customers 
2 Actors 
3 Transformation 
4 World View 
5 Owner 
6 Environment 
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این باورند  بر "یادگیري براي عمل"در کتاب ، )2006لند و پولتر ( در عین حال چک
یانیه بسیار شکل ب اي و ارائه آن به براي تقویت تعاریف ریشه PQRکه استفاده از فرمول 

(چگونه) جهت  Q(چه) از طریق  Pعبارت است از؛ اجراي  PQRباشد. در واقع  مفید می
باشد (آذر و  ال چه؟ چگونه؟ و چرا؟ میؤ(چرا). این فرمول پاسخ به س Rکمک به نیل به 

فرمولی براي آزمون دقیق مدل ساخت هدفمند  PQR). به عبارت دیگر 1396همکاران، 
)CATWOEرو در این پژوهش براي سنجش ). از این1393لند و پولتر،  ) است (چک

بهره گرفته شده و تعاریف  PQR)، از فرمول 2اي ارائه شده در جدول ( تعاریف ریشه
  اي به شکل بیانیه ارائه گردیده است. ریشه

1RD1:  سازي  در فرآیند بهینه رفتارگرایانهبنیاد ملی نخبگان، با پذیرش رویکردي
اجتماع نخبگان در کشور، با  2) و با اعتقاد به رویش خودجوشانهPداد (چرخه عمر استع

ساز اجتماعی و ... و از طریق  ها و الگوهاي شخصیت مندي از جامعه نخبگان، خانواده بهره
هاي شخصیتی آنان  هاي شخصیتی اجتماع نخبگانی و الگوسازي ارزش سازي ویژگی نهادینه

سازي چرخه عمر استعداد و حداکثرسازي جامعه  ینه)، در پی بهQدر استعدادهاي برتر (
  باشد. ) میRنخبگان علمی کشور (

RD2:  سازي  در فرآیند بهینه ساختارگرایانهبنیاد ملی نخبگان، با پذیرش رویکردي
اجتماع نخبگان در کشور، با  3اي ) و با اعتقاد به رویش گلخانهPچرخه عمر استعداد (
سازي اقدامات  گذار و از طریق پیاده ی و نهادهاي قانونهاي اجرای همکاري سایر دستگاه

)، در پی تحقق چرخه عمر Qگرایانه براي اجتماع نخبگانی ( گرایانه و هدایت تسهیل
  باشد. ) میRاستعداد و افزایش اثربخشی اجتماع نخبگانی در کشور (

                                                 
1 Root Definition 

هاي خود در جامعه توسعه  در رویش خودجوشانه اعتقاد براین است که استعدادها بایستی مبتنی بر توانائی 2
آل  یابند و در این رویکرد جامعه و بنیاد صرفاً با مشخص نمودن الگوهاي نخبگانی و تبیین وضعیت ایده

انداز روشنی براي استعدادها در مسیر تبدیل شدن به یک فرد نخبه را  براي آنان، چشمرفتاري و شخصیتی 
  نمایند.   مشخص می

هاي اجرایی به شناسایی استعدادها  این است که بنیاد به کمک سایر دستگاه اي اعتقاد بر در رویش گلخانه 3
گیري نخبگان در کشور انجام داده و در ریزي جامعی براي توسعه و هدایت و بکار پرداخته و در ادامه برنامه

  کلیه مراحل بصورت مستقیم وارد عمل شده تا استعدادها را به مرحله نخبگی برساند.
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RD3: سازي  در فرآیند بهینه گرایانه محیط بنیاد ملی نخبگان، با پذیرش رویکردي
اجتماع نخبگان در کشور، با  1اي ) و با اعتقاد به رویش باغچهPچرخه عمر استعداد (

هاي فرهنگی،  ها، حاکمیت دینی و ... و با در نظر گرفتن شاخص همراهی جامعه، خانواده
)، در پی حاکمیت Qاخالقی و اجتماعی حاکم بر چرخه عمر استعداد در کشور (ـ  ارزشی

) Rسازي چرخه عمر استعداد ( شور براي تسهیل فرآیند بهینهفرهنگ نخبگانی در ک
  باشد. می
  

  شناختیهاي مفهومی و فرآیند حصول اجماع نقشه گام چهارم: استخراج مدل
سازي و در چهارمین مرحله از  اي، در فاز مدل پس از مشخص ساختن تعاریف ریشه

هاي مفهومی پرداخته شد. براي ساخت  ، به ساخت مدلCMو  SSMالگوریتم ترکیبی 
صورت که بر مبناي شناختی بهره گرفته شد. بدینهاي مفهومی از روش نگاشت مدل

ها، با هر گروه فکري مصاحبه و جزئیات مربوط به هر  بندي دیدگاه اي و گروه تعاریف ریشه
هاي فکري،  هریک از گروهاي و  دیدگاه استخراج گردید. در نتیجه براي هر تعریف ریشه

سازي چرخه عمر استعداد در  اي در رابطه با عوامل مؤثر بر بهینه نقشه شناختی جداگانه
هاي  بنیاد ملی نخبگان استخراج گردید. در ادامه جهت دستیابی به توافق نظر بین گروه

ته پرداخ "2مدل اجماع وظایف اولیه"فکري مختلف در رابطه با مسأله پژوهش، به ساخت 
هاي فکري مختلف از فرآیند  ). به منظور ایجاد اجماع در میان جناح2001شد (ویلسون، 

  نمایش داده شده است. 4 ها استفاده گردیده است که در شکل همگرایی سیستم
کلی براي ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه، در ابتدا عوامل مطلوب مؤثر بر  بطور

هاي فکري مختلف که از اجماع سراسري،  ناحسازي چرخه عمر نخبگان از میان ج بهینه
صد در صدي و محلی برخوردار بودند را مشخص و در مدلی جداگانه بنام مدل وظایف 

اي استخراج و بر مبناي  آورده شدند. سپس براي این مدل یک تعریف ریشه 3اولیه آزمایشی
وظیفه اولیه ساخته شد. مدل آزمون شامل تمامی عوامل موجود در مدل  4آن مدل آزمون

اند.  هاي فکري در ارتباط بوده یک از این دیدگاه آزمایشی است بعالوه دیگر عواملی که با هر

                                                 
هاي اجرایی، شـرایط الزم اولیـه بـراي     اي اعتقاد براین است که بنیاد به کمک سایر دستگاه در رویش باغچه 1

و سپس اجازه دهد که استعدادها خود در شرایط بوجـود  توسعه و پرورش استعدادها را در کشور فراهم کرده 
   آمده رشد کنند. در این رویکرد نوع حمایت بنیاد غیرمستقیم خواهد بود.

2 consensus “primary task model” 
3 tentative primary task model 
4 test model 
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الزم به یادآوري است که اگر این مدل نسخه قابل قبولی از مدل وظیفه اولیه آزمایشی 
 اي پرداخته شده و بر مبناي آن مدل آزمون اصالح نباشد، مجدداً به استخراج تعریف ریشه

). در غیر این صورت به ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه 1393گردد (توالیی و همکاران،  می
  شود. پرداخته می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي نگرشی  صالح که پیش از این در گروه اي با ذینفعان ذي پس از این مرحله، جلسه
و گفتگو میان افراد مختلف تقسیم شده بودند، برگزار گردید. در این جلسه با انجام بحث 

تالش شد به اجماع نظر در مورد عوامل مؤثر بر چرخه عمر نخبگانی (در هر سه مرحله 
گماري) دست یافته و با حذف و یا افزودن فرآیندهاي  پروري و نخبه گزینی، نخبه نخبه

 

  هاي نرم شناسی سیستم فرآیند حصول اجماع از دیدگاه روش: 4شکل 
 )2001(ویلسون،  
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این مدل به تصویر کشیده  5مکمل، مدل اجماع وظیفه اولیه استخراج گردد که در شکل 
 .شده است

  

  
  

 سازي چرخه عمر نخبگان الگوي عؤامل مؤثر بر بهینه :5شکل 
  

 سنجی) هاي مفهومی با دنیاي واقعی (هم گام پنجم: مقایسه مدل

هاي مفهومی استخراج شده با  سنجی مدل مرحله پنجم الگوریتم شامل مقایسه یا هم
گردد و به  باز میشناسی مجدد به دنیاي واقعی  باشد. در این مرحله، روش دنیاي واقعی می

پردازد (آذر و همکاران،  هاي مفهومی حاصل و دنیاي واقعی می ها میان مدل سنجش تفاوت
اند که از جمله  هاي گوناگونی را ارائه داده ). براي انجام این مقایسه محققان روش1396

 رسمی، پرسش رسمی، سناریو نویسی و ایجاد هایی چون مباحثه غیر توان به روش ها می آن
لند ارائه شده  مدل دنیاي حقیقی با ساختاري مشابه ساختار مدل مفهومی که توسط چک
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). روشی که در این پژوهش براي مقایسه مدل 1986، 1لند و دیویس است اشاره کرد (چک
اي است که  مفهومی با دنیاي واقعی برگزیده شده است، استفاده از جدول استاندارد مقایسه

هاي رسمی  آن را نمایش رسمی نتایج حاصل از ساخت پرسش ،)2006لند و وینتر ( چک
  داند. می
  

 سنجی مدل مفهومی با دنیاي واقعی اي براي هم جدول استاندارد مقایسه :3جدول 
  نظرات یا پیشنهادات  تغییر  مقیاس عملکرد  مکانیسم  وجود ندارد یا دارد  نام اقدام

            
  )1993منبع: (ویلسون، 

  
باشد. سه ستون  ستون می 6که در باال آورده شده است شامل  3 اي جدول مقایسه

االت است که مشخص نماید آیا عوامل مؤثر بر چرخه عمر ؤاول به دنبال پاسخ به این س
اند، در دنیاي واقعی (بنیاد ملی نخبگان) وجود  نخبگان که در مدل مفهومی شناسایی شده

گردند. در عین حال در سه ستون دوم، با  دارند و اگر وجود دارند با چه مکانیسمی اجرا می
مقایسه عوامل مؤثر بر چرخه عمر نخبگان در مدل مفهومی با اقدامات عملی در دنیاي 

شود)، تغییرات مورد نیاز براي اجراي اثربخش  بنیاد ملی نخبگان انجام می واقعی (آنچه در
رائه گردیده است. چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان مشخص و پیشنهادات الزم ا

در رابطه با تغییر  جهت ایجاداي از پیشنهادها  حاصل از این مرحله منتج به مجموعه نتایج
  اجراي فرایندهاي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان گردیده است.

هاي این بخش نشان داد که براي اجراي اثربخش چرخه عمر نخبگان  کلی یافته بطور
، نیاز به ایجاد تغییرات در سه حوزه ساختاري، رفتاري (محتوایی) و در بنیاد ملی نخبگان

باشند که  باشد. تغییرات ساختاري مورد نیاز شامل دو بخش کلی می اي) می محیطی (زمینه
گرایانه براي اجراي  گرایانه و بخشی دیگر ماهیتی هدایت بخشی از آنان ماهیتی تسهیل

ها مشخص  ی نخبگان دارند. در عین حال یافتهاثربخش چرخه عمر نخبگانی در بنیاد مل
اي) مورد نیاز براي اجراي چرخه عمر نخبگان، در سه  کرد که تغییرات محیطی (زمینه

همچنین نتایج نشان داد  باشند؛ قی میاخالـ  حوزه؛ تغییرات فرهنگی، اجتماعی و ارزشی
تغییرات رفتاري  که یکی دیگر از تغییرات مورد نیاز براي اجراي چرخه عمر نخبگان،

                                                 
1 Davies  
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هاي انسانی مورد نیاز  هاي شخصیتی و ارزش نخبگان است که معطوف به دو بخش ویژگی
  گردد.    نخبگان براي اجراي اثربخش چرخه عمر نخبگان می

  
 گام ششم و هفتم: پیشنهاداتی جهت تغییر و انجام اقدامات مرتبط

گردد. نوع  کیک میتف SSM(P)و  SSM(C)هاي نرم به دو نوع  شناسی سیستم روش
SSM(C)پذیر جهت ایجاد تغییرات  ، تنها به تعریف و پیشنهاد اقدامات مطلوب و امکان

، تغییرات پیشنهاد شده به مرحله اجرا SSM(P)پردازد. این در حالی است که در نوع  می
). از آنجایی که این پژوهش، کیفی بوده و تنها 1393لند و پولتر،  شوند (چک در آورده می

ه معماري عوامل مؤثر بر اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان ب
پذیر ارائه داده است، در نتیجه روش  پرداخته و پیشنهاداتی جهت تغییرات مطلوب و امکان

بوده و تا گام ششم الگوریتم پیموده شده  SSM(C)سازي شده در این پژوهش از نوع  پیاده
باشد به بنیاد ملی نخبگان، به  سازي این تغییرات می اجرا و پیادهاست و گام آخر آن که 

  دار اصلی اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در کشور، واگذار گردیده است. عنوان مسأله
اي از پیشنهادها جهت  الگوریتم منتج به مجموعه 5کلی نتایج حاصل از مرحله  بطور

یستی به ارائه اقداماتی جهت تغییر در موقعیت گر با ایجاد تغییر شد. با این حال تحلیل
نفعان بوده و در عین حال شرایط اجتماعی و فرهنگی  مسأله بپردازد که مطلوب همه ذي

لند  کلی چک پذیري در عمل از دید مدیران) را لحاظ نماید. بطور موقعیت مسأله (امکان
غییرات سازمانی)، تغییر تغییرات صورت پذیرفته را شامل تغییرات در ساختار (ت ،)1986(

). در این 1990لند و اسکولز،  داند (چک ها می ها) و تغییر در نگرش ها (رویه در فعالیت
پذیري فرهنگی از دیدگاه  راستا مبتنی بر دو معیار مطلوبیت از دیدگاه ذینفعان و امکان

ه عمر مدیران بنیاد ملی نخبگان، تغییرات مورد نیاز در خصوص اجراي فرآیندهاي چرخ
نخبگان در بنیاد ملی نخبگان ارائه گردیده است که در بخش بعدي به آنان اشاره شده 

  است.
  
  گیري  نتیجه

چرخه عمر نخبگان در سازي  بهینهپژوهش حاضر با هدف معماري عوامل مؤثر بر 
م اي الگوریت مرحله 7بنیاد ملی نخبگان انجام گرفته است. در این راستا با استفاده از فرآیند 

شناختی، الگویی از عوامل مؤثر بر هاي نرم و نگاشت شناسی سیستم ترکیبی روش
چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان ارائه گردید و در ادامه با مقایسه سازي  بهینه
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عوامل موجود در تفکر سیستمی (مدل مفهومی) با اقدامات در حال اجرا در دنیاي واقعی 
تغییراتی براي اجراي اثربخش چرخه عمر نخبگان پیشنهاد  (بنیاد ملی نخبگان)، ایجاد

پذیري اجراي آن از دیدگاه  گردید که از مطلوبیت الزم از دیدگاه ذینفعان و همچنین امکان
  مدیران بنیاد ملی نخبگان برخوردار باشد.

سازي چرخه عمر  کلی نتایج بخش قبلی روشن ساخت که به منظور بهینه بطور
ملی نخبگان، نیاز به ایجاد تغییرات در سه حوزه ساختاري، رفتاري نخبگان در بنیاد 

هاي این بخش با تئوري اصل برابري  باشد. یافته اي) می (محتوایی) و محیطی (زمینه
)ACE) سازي چرخه عمر  سازگاري دارد. وي معتقد است که براي بهینه ،)2013) اسچیمن

همسویی نخبگان با اهداف راهبردي )، یعنی ACEنخبگان، باید هر سه مقوله تئوري (
هاي نخبگان (تغییرات رفتاري) و ارتقاي مشغولیت  (تغییرات ساختاري)، توسعه قابلیت

  اي)، در باالترین سطح ممکن باشد.  نخبگان در سازمان (تغییرات محیطی یا زمینه
در عین حال، یکی از تغییرات اساسی مورد نیاز براي اجراي فرآیندهاي چرخه عمر 

خبگانی، تغییرات ساختاري است. تغییرات ساختاري بایستی در دو بخش مورد توجه قرار ن
گرایانه داشته  گیرند. بخشی از این تغییرات ساختاري مورد نیاز بایستی ماهیتی تسهیل

گردد اقداماتی از قبیل؛ تصویب قوانین جدید براي تسهیل  باشند. در این رابطه توصیه می
رخه عمر نخبگان، افزایش بودجه بنیاد ملی نخبگان براي حمایت از سازي چ فرآیند پیاده

هاي  اجتماع نخبگان، افزایش ارتباطات فراسازمانی بنیاد ملی نخبگان با سایر دستگاه
سازي چرخه عمر نخبگان و فراهم ساختن  اجرایی کشور براي تسهیل فرآیندهاي پیاده

هاي این  کلی یافته نجام شود. بطورهاي اقتصادي براي اجتماع نخبگان، ا حداقل شاخص
این  آنان برسازگاري دارد.  ،)2009همکاران ( رائول وبخش تا حد زیادي با نتایج پژوهش 

دهندگان  شتاب"عنوان باورند که دو عامل چابکی سازمانی و همسویی سازمانی به
  ثیرگذارند.در معماري مدیریت استراتژیک استعداد و اثربخشی سازمانی بسیار تأ "سازمانی

همچنین بخشی دیگر از تغییرات ساختاري مورد نیاز براي اجراي چرخه عمر 
گردد اقداماتی از قبیل؛  گرایانه دارند. در این راستا توصیه می نخبگان، ماهیتی هدایت

بنیان با مشارکت بنیاد  هاي دانش هاي اجرایی و شرکت ترسیم کارراهه نخبگان در دستگاه
هاي اجرایی از اجتماع نخبگان  اي بنیاد ملی نخبگان و دستگاه باغچهملی نخبگان، حمایت 
هاي اجرایی بر  اي، نظارت عالمانه بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاه در برابر با تفکر گلخانه

پروري، و الگوسازي شخصیتی براي اجتماع نخبگان توسط بنیاد  گزینی و نخبه فرآیند نخبه
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) 2016و همکاران ( 1سیوي هاي این بخش با نتایج پژوهش تهملی نخبگان، انجام شود. یاف
از عواملی چون؛ محیط کاري،  ،)2016و همکاران ( سیويسازگاري دارد.  ،)2015(گاگن و 

هاي جبران  هاي شغلی، اجراي فرآیند کارورزي و بسته هاي توسعه شغلی، نقش فرصت
ستراتژیک استعدادها یاد هاي انگیزاننده براي مدیریت ا عنوان شاخصخدمات خوب به

هاي ذاتی افراد با اجراي  نیز معتقد است که توانایی ،)2015( گاگناند. همچنین  کرده
اي در سازمان، قادر به تبدیل  گذاري و انگیزشی تحت عنوان اقدامات توسعه اقدامات سرمایه

  باشند.  شدن به استعداد می
باال، الزم است که بنیاد ملی  سازي تغییرات ساختاري بیان شده در راستاي پیاده

هاي  نخبگان با نگاهی راهبردي و فراسازمانی، در پی افزایش ارتباطات خود با سایر دستگاه
کننده)، سازمان برنامه و  اجرایی از قبیل مجلس و دولت (براي تصویب قوانین تسهیل

سازي فرآیند  بودجه (براي افزایش بودجه بنیاد)، سازمان اداري و استخدامی (براي پیاده
آموزش و پرورش،   بنیان)، وزارت هاي دانش هاي دولتی و شرکت گماري در دستگاه نخبه

هاي آنان در اجراي  علوم و تحقیقات، و بهداشت و علوم پزشکی (براي استفاده از ظرفیت
فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان)، وزارت فرهنگ (براي الگوسازي شخصیتی براي اجتماع 

 باشد. نخبگان) و ...
در عین حال، یکی دیگر از تغییرات اساسی مورد نیاز براي اجراي فرآیندهاي چرخه 

اي) است. در این  عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان، معطوف به عوامل محیطی (زمینه
اي) در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و  گردد تغییرات محیطی (زمینه راستا پیشنهاد می

گردد اقدامات فرهنگی  ه قرار گیرند. در این خصوص توصیه میاخالقی مورد توجـ  ارزشی
از قبیل؛ حاکم شدن فرهنگ نخبگانی در سطح جامعه، فارغ شدن نخبگان از جو اجتماعی 

هاي  گرایانه در بین نخبگان، و افزایش حمایت و مد زدایی، افزایش احساس هویت ملی
هاي این بخش با  کلی یافته . بطورفرهنگی جامعه از اجتماع نخبگان، انجام شودـ  ارزشی

تا حد زیادي سازگاري دارد. آنان معتقدند که  ،)2010( 2نتایج پژوهش گرنت و کرانستال
عنوان عوامل آور و ... به تنوع فرهنگی، پویایی اجتماعی، ایجاد یک محیط همدالنه و اشتیاق

  باشند. تأثیرگذار بر فرآیند جذب و نگهداشت نخبگان می
اي) مورد نیاز براي اجراي چرخه  راستاي ایجاد تغییرات محیطی (زمینه همچنین در

گردد اقدامات اجتماعی از قبیل؛ نهادینه کردن اصل یادگیري  عمر نخبگان توصیه می

                                                 
1 Cui  
2 Grant and Kronstal  
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اجتماعی در بین اجتماع نخبگان، افزایش سطح امنیت اجتماعی و خانوادگی آنان، ایجاد 
، ایجاد نگرش مثبت در بین اجتماع پذیري اجتماعی در بین نخبگان حس مسئولیت

دهی الگوهاي شخصیتی، و افزایش سطح سالمت محیط زندگی و  نخبگان با شکل
اخالقی ـ  شود به معیارهاي ارزشی خانوادگی نخبگان، انجام شود. در عین حال توصیه می

، گرایی صرف از قبیل؛ پایبندي نخبگان به اصل خداجویی و خداگرایی، دوري آنان از مادي
پیروي نخبگان از دستورات دینی در رابطه با کسب علم و ناظر دیدن خدا بر اعمال خود، و 

اي گردد. در این رابطه  گرایانه در بین نخبگان، توجه ویژه پرستی و ملی افزایش حس وطن
اند که براي طی  در پژوهش خود اشاره کرده ،)2016(و همکاران  1کابیلیوسـ  اولزوسکی

هاي ساختاري و  یز چرخه عمر نخبگان در سازمان، عالوه بر مهارتآم کردن موفقیت
  باشند. هاي روانی و روحی نیز نیاز می جسمی، مهارت

از دیگر تغییرات مورد نیاز براي اجراي فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان، تغییرات 
هاي شخصیتی و  رفتاري (محتوایی) نخبگان است که معطوف به دو بخش ویژگی

هاي  گردد به پرورش ویژگی سانی نخبگان است. در این راستا توصیه میهاي ان ارزش
شخصیتی نخبگان از قبیل؛ هوشمندي شخصیتی نخبگان (وراثت+تالش+تمرکز)، هدفمند 

ورز بودن،  ها، شجاعت، اندیشه بودن، چند بعدي بودن، صبور بودن در برابر سختی
ود. در عین حال الزم است که نخبگان اي ش طلبی و امید به آینده داشتن، توجه ویژه توفیق

شمول، داشتن هاي شخصیتی از قبیل؛ داشتن اهداف خیرخواهانه ملی و جهان به ارزش
دغدغه ملی و جهانی، عشق خدمت به نوع بشر، و از خود گذشتگی و ایثار باور داشته 

ها و  )، توسعه مهارتACEنیز مبتنی بر تئوري ( ،)2013باشند. در این رابطه اسچیمن (
سازي چرخه عمر نخبگان معرفی  هاي صاحبان استعداد را یکی از عوامل مهم بهینه قابلیت

  کرده است.
اي) و رفتاري (محتوایی) بیان شده در باال  در راستاي ایجاد تغییرات محیطی (زمینه

هاي علمی و  گردد که بنیاد ملی نخبگان با الگوسازي شخصیتی از چهره پیشنهاد می
هاي  اخالقی و فرهنگی و ویژگیـ  اي از معیارهاي ارزشی ته کشور، مجموعهنخبگان برجس

است را مشخص نموده و در جلسات   شخصیتی که در موفقیت نخبگان تأثیرگذار بوده
ها و  سازي آن ویژگی حضوري استعدادهاي برتر با این الگوهاي شخصیتی، به دنبال نهادینه

صیتی در بین استعدادهاي برتر باشد. همچنین اخالقی، فرهنگی و شخـ  معیارهاي ارزشی
سازي معنوي براي صاحبان  هاي آگاه بنیاد الزم است که نسبت به برگزاري کالس

                                                 
1 Olszewski-kubilius  
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استعدادهاي برتر و اعزام آنان به اردوهاي جهادي و معنوي در راستاي تقویت روحیه 
نوع بشر و پرستی، از خودگذشتگی و خدمت به  معنوي و انسانی در آنان و ایجاد حس وطن

  ... در استعدادهاي برتر اقدام نماید.
  

  پیشنهادات پژوهش
چه در این پژوهش تالش شد تا الگویی از عوامل مؤثر بر اجراي  در پایان اگر

فرآیندهاي چرخه عمر نخبگان در بنیاد ملی نخبگان معماري گردد و تغییرات مطلوب و 
رسد که نیاز است  این حال به نظر میپذیر براي اجراي این چرخه پیشنهاد شود، با  امکان

المللی، فرآیندهاي اجرایی مورد نیاز در هریک از  در مطالعات آتی با رویکردي ملی و بین
گماري) بطور خاص  پروري و نخبه گزینی، نخبه مراحل چرخه عمر نخبگان (شامل نخبه

ري فرآیندهاي گردد در مطالعات آتی، به معما معماري گردند. در این راستا پیشنهاد می
اجرایی مورد نیاز براي شناسایی نخبگان، توسعه و حمایت از آنان، و بکارگیري و هدایت 

ها و  آنان در جامعه پرداخته شود. همچنین الزم است کارراهه نخبگانی در سطح سازمان
گردد محققان این خأل  هاي اجرایی ترسیم و معماري گردد که پیشنهاد می دستگاه

  هاي آتی مورد توجه قرار دهند. ر پژوهشتحقیقاتی را د
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  :منابعفهرست 
). تحقیق در عملیات نرم: 1395خسروانی، فرزانه و جاللی، رضا ( ؛آذر، عادل

  چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. ،رویکردهاي ساختاردهی مسئله
طراحی مدل ". )1396و محمدپور سرایی، وحید ( آذر، عادل. واعظی، رضا
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Acstract: 
Flourishing the knowledge-based economy, the elite community has been 

raised as a central driver at the organization level and even in the country. 
Therefore, in recent years, in order to increase the elite's effectiveness in the 
process of development of the country, the concept of optimizing the talent life 
cycle has emerged in the literature of human resource management. 
Accordingly, the present study aimed to provide a model of factors 
influencing the optimization of talent life cycle at the Iran National Elite 
Foundation (INEF), based on a study with developmental-applied approach. 
The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of 
the country as well as senior managers of the National Elite Foundation. The 
statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. 
Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with 
experts. Finally, based on the hybrid algorithm of the methodology of soft 
systems and cognitive mapping, a model of the factors contributing to the 
optimization of the talent life cycle is presented and then, by comparing the 
factors in thinking system (conceptual model) with real-world actions (INEF), 
it is suggested that structural, behavioral, and ground changes be made to 
optimize the talent lifecycle at the National Elite Foundation. 

 

Key Concepts: Elites lifecycle, Elite’s optimization, Soft System 
Methodology, Cognitive Mapping, INEF 
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