نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال پنجم ،شماره اول ،بهار  ،0011صفحات  08تا 52

پژوهشي
پيشنهاد الگوي بيشترين مشاركت نخبگان به منظور دستيابي به مرجعيت علمي
شهرام يزداني ،*1مرضيه دشتي رحمتآبادي ،*2مريم حسينيابرده ،3علياکبر حقدوست
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زمينه و هدف :هدف اين مطالعه بررسي نقش استعدادهاي درخشان و نخبگان در دستيابي به مرجعيت علمي و پيشنهاد الگوي مشارکت حداکثري
نخبگان در نيل به مرجعيت علمي ميباشد.
روش :در اين مطالعه از استراتژي مرور نقادانه کارنول و دالي ) (Carnwell and Dalyاستفاده شد .به منظور يافتن منابع و مطالعات مرتبط ،در داده پايگاههاي معتبر علمي
مانند :سايتهاي  ،Iran Medex ،Scopus ،Google Scholar ،Google ،SIDو  Web of Scienceدر سالهااي  2111تاا  2121ترکيباي از کلماات کليادي نخباه ،اساتعداد
درخشان ،مديريت نخبه ،مرجعيت علمي جستجويي جامع به دو زبان فارسي و انگليسي انجام شد .متون توسط پژوهشگران بهطور مستقل مورد بررسي قرار گرفتند.
از مجموع  41مقاله بهدست آمده ،براساس معيارهاي ورود و خروج و حذف مطالعات تکراري  8مقاله که مرتبط با هدف مطالعه بودند ارزيابي شدند.
يافتهها :يافتههاي اين مطالعه در سه تم محتوايي  )1نقشهاي نخبگان )2 ،فرايند مديريت نخبگان )3 ،تقسايمبنادي وظاايف در فرآيناد ماديريت
نخبگان ،ارايه شده است .نقشهاي خبرگان شامل سه نقش فرودستي ،مياندستي و فرادستي ( )Subordinates rolesمعرفي گرديده اسات کاه در تام
مديريت نخبگان مؤثرترين عوامل و در بخش تقسيمبندي وظايف ،به وظايف هر يک از نهادها در فرايند مديريت نخبگان پرداخته شده است.
نتيجهگيري :تحقق مرجعيت علمي در جمهوري اسالمي ايران مستلزم وجود نظام ها ،فرآيندها و ساختارهايي است که نخبگاان بتوانناد در حاوزههااي
راهبردي کشور ايفاکننده نقشهاي مختلف خود از جمله نقشهاي فرادستي باشند ،و جامعه نيز از حضور ايشان منتفع گردد در ايان مقالاه بار اهميات
دارا بودن برنامههايي رسالتمحور ،تمايزيافته و کالن در هر يک از نهادهاي حاکميتي براي توسعه صالحيتهاي نخبگاني افرادي کاه داراي اساتعدادهاي
برتر هستند ،تأکيد گرديده و همچنين با ارايه الگويي مشخص به تمهيدات الزم جهت هدايت نخبگان به نقشهاي تعيينکننده اشاره شده است.
کليد واژهها :تيزهوشان ،راهبرد ،سياست علمي ،علمگرايي ،نخبگان

مقدمه

علت تواناييهاي برجستهشان داراي قابليات عملکارد بااال هساتند( .)2در واقاع

نخبگان در هر جامعه بهعنوان پيشگامان اصالي تغييارات اجتمااعي ،نقاش

استمرار و بقاي هر نظامي وابسته به استفاده از ديدگاهها و فعاليات افاراد شااخص و

بهسزايي درراستاي نيل به اهداف و تحقق خطمشيهااي ملاي دارناد .درصاورت

ممتازي است که در عرصه اجتماعي به عنوان نخباه تلقاي مايشاوند( .)4بررساي

ايجاد ظرفيتهاي حمايتي و تادوين خاطمشايهااي مناسا جهات راهباري

واقعيتهاي عيني جوامع مختلف بشري حاکي از نقش کليدي نخبگان و خاوا

اسااتعدادها ماايتااوان آينااده نظااام حکمرانااي را ،درراسااتاي تحقااق منااافع

در تحوالت اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي است(.)5در وضاعيت رقاابتي

عموميکارآمدتر کرد( .)1نيروي انساني نخبه از عمده عوامل مهم رشاد و توساعه

موجود و در محيطي که تغييرات پي درپي و نوآوريهاي مداوم اصليترين ويژگاي

هر کشوري است ( )2و توسعه هر کشوري ريشه در کارامدي نخبگاان ان کشاور

آن است تنها سازمانهايي موفق به کس سرآمدي خواهند شد که نقش راهبردي

دارد ( ،)3به طوري که با قاطعيت ميتوان گفت که اين عامال در اولويات نسابت

منابع انساني خود را درك نموده و داراي منابع انساني ماهر ،دانشمحاور ،شايساته،

به ساير عوامل قرارگرفته و بديهي است کشورهايي به رشد و توسعه واقعي دسات

نخباه و توانمناد باشاد در واقاع مزيات راهباردي و اقتصاادي در آيناده نصاي

خواهند يافت که در کنار منابع خدادادي ،دانش و تکنولوژي ،از نيروي انسااني باا

ساازمانهاايي خواهاد شاد کاه بتوانناد بهتار از ديگاران در باازار کاار بهتارين و

دانش باال نيز برخوردار باشند .افراد با استعدادهاي درخشان ،کساني هستند که به

درخشانترين سرمايه انساني را جذب کرده ،پرورش داده و نگهدارند(.)6

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 * .1نويسنده مسؤل :استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،معاون پژوهشي مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي ،تهران،
 * .2نويسنده مسؤل :دکتراي آموزش پزشکي مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي ،تهران ،ايران
 .3دکتراي آموزش پزشکي ،استاديار مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي ،تهران ،ايران
 .4استاد دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،رييس مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي ،تهران ،ايران
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چکيده

پيشنهاد الگوي بيشترين مشارکت نخبگان به منظور دستيابي به مرجعيت علمي

وجود نظامها ،فرآيندها و ساختارهايي است که در سايه آن ،خدمت ساالران

نيازمند صرف وقت قابال مالحظاهاي باراي جساتجوي دساتي و ياا

نخبه بتوانند ايفاکننده نقشهاي فرادستي در حاوزههااي راهباردي کشاور

استفاده از منابع ديجيتالي است .در اين مرحله به منظور يافتن منابع

باشند و جامعه نيز از حضور ايشان منتفع گردد .اين ايفاي نقش ،از يک ساو

و مطالعات مرتبط ،در داده پايگاههاي معتبر علمي مانند :سايتهااي

نيازمند طرحريزي برنامههايي رساالتمحاور ،تمايزيافتاه و کاالن در جهات

 ،Iran medex ،Scopus ،google Scholar ،google ،Sidو Web of Science

توسعه هويت و صالحيتهاي نخبگاني افراد با استعدادهاي برتر (فاردي کاه

در سالهاي  2111تا  2121ترکيبي از کلمات کليدي نخبه ،استعداد

با توجه به ظرفيتهاي ذاتي باالي خود امکان بروز عملکارد اساتثنايي را در

درخشان ،مديريت نخبه ،مرجعيت علمي جستجويي جامع به دو زبان

حوزههاي مختلف دارا ميباشاد ).اسات و از ساوي ديگار مساتلزم فاراهم

فارسي و انگليسي انجام شد.

نمودن تمهيدات الزم جهت هدايت نخبگان به نقاشهااي تعياينکنناده و

 .3مرور متون :کارنول و دالي اظهار ميدارند کاه باه منظاور پيادا نماودن

اثرگذار فرادستي ميباشد .در مرجعيت علمي باه شاکلگياري قطا هااي

بصيرت به حوزهاي که محقق در آن حوزه مرور نقادانه را انجاام مايدهاد

علمي به عنوان نهادهاي تمايز يافته اشاره ميشود که اين قط هااي علماي

ابتدا بايد همه مطال مورد نظر در آن حوزه را به دقت مورد مطالعاه قارار

همااان جايگاااههااايي هسااتند کااه بااه عنااوان جوامااع ي اادگيري تجرب اي

داد .اين کار عالوه بر آنکه محقق را به دانش نظري و جااري در آن حاوزه

) (Community of practiceاز آنها ياد ميشود و افاراد باا اساتعداد بايساتي در

آگاه ميسازد ،باعث مايگاردد خا هااي موجاود باين داناش نظاري و

اين جايگاهها قرار گيرناد و باا فعاليات در گاذر زماان ،باهتادريج هويات و

محدوديتهاي روششناسي از بين بارود .در ايان مرحلاه متاون توساط

صالحيتهاي نخبگاني در آنان شکل گيرد .لذا ميتوان گفت که ارتباط بين

پژوهشگران بهطور مستقل مورد بررسي قرار گرفتند .از مجموع  41مقالاه

نخبگان و نيل به مرجعيت علمي ارتباطي دو سويه اسات .باه عباارت ديگار

به دست آماده ،بار اسااس معيارهااي ورود و خاروج و حاذف مطالعاات

نهادهاي دانشي يا قط هاي علمي براي نيل باه مرجعيات علماي نيازمناد

تکراري  8مقاله (منابع  7تا  )14که مرتبط با هدف مطالعاه بودناد ماورد

جذب ،توانمندسازي و بهکارگيري استعدادهاي درخشان و نخبگان هساتند

بررسي قرار گرفتند.

تا به اهداف خود که در صدر آنها مرجعيت علمي است برسند نخبگان هم

 .4نوشتن مرور

براي شکوفايي استعدادهاي خود نيازمند قط هاي علمي هستند .باا توجاه

 .5استفاده از متون و بنا نهادن نگارش متن :کارنول و دالي اظهار ميدارند

به اهميت نخبگاان در فرايناد نيال باه مرجعيات علماي در کشاور و عادم

که وقتي متون از منابع مختلف بهدست آمد براي بنا نهادن ساختار نگارش

شناسايي پژوهش هايي در اين حوزه که به طور مستقيم به بررسي نقاش و

متن چندين استراتژي ميتواند اتخاذ گردد .همانند ساير مقاالت آکادميک،

جايگاه نخبگان در فرايند نيل به مرجعيت علمي و نحاوه ماديريت نخبگاان

مرور نقادانه متون باياد باه صاورت مقدماه ،بدناه اصالي و نتيجاهگياري

پرداخته باشند ،هدف نويسندگان اين مطالعه بر بررسي نقاش اساتعدادهاي

ساختاربندي گردد لذا در اين مطالعه نيز اين مراحل رعايت گرديده است.

درخشان و نخبگان در دستيابي به مرجعيت علماي اساتوار گردياد و اينکاه
چه الزاماتي بايد در کشور تمهياد گاردد تاا بااالگويي مشاخص از حاداکثر

يافتهها
يافتههاي اين مطالعه را ميتوان در سه محتوايي دسته بندي نمود)1 :

ظرفيت نخبگان در مسير ارتقا علمي کشور استفاده گردد.

نقشهاي نخبگان )2 ،فرايند مديريت نخبگان )3 ،تقسيم بندي وظايف در

روش

فرآيند مديريت نخبگان.

در اين مطالعه از استراتژي مرور نقادانه کارنول و دالي )(Carnwell and Daly

 .1نقش هاي نخبگان :در بررساي مناابع علماي در مايياابيم کاه در

استفاده شد .ايشان معتقدند که هدف کلي مرور نقادانه متون ،تحليل نقاداناه و

سازمانهاي مختلف نقشهاي متعددي تعرياف شاده اسات و اصاوال

سنتز دانش فعلي در حوزه اي است که مطالعه در آن صورت ميپذيرد تا بدين

نخبگان نيز در سيستمهاي علماي در يکاي از نقاشهااي زيار قارار

وسيله خال موجود که مطالعه در پي دسترساي باه آن اسات مشاخص شاود.

خواهند گرفت:

استراتژي مرور نقادانه کارنول و دالي شامل  5مرحله ميباشد:



 .1تعريف حوزه مروري :در اين مرحله ابتدا حوزه مروري مشخص گردياد.
حوزه مروري اين مطالعه شامل حوزه مديريت نخبگان ميباشد .مطالعاات

نقشهاي فرودستي :تصميمات در اين سطح تأثيرگذاري محدودي
بر ساير افراد دارد.



نقشهاي مياندسهتي :تصاميمات در ايان ساطح صارفا بار روي

نظري ) (Theoretical worksو تجربي ) (Empirical worksانجام شاده در

زيردسااتان تااأثير مايگااذارد مثاال نقااشهاااي مااديريتي کااه تااأثير

مورد مديريت نخبگان ،مورد برسي قرار گرفت ،همچناين چاارچوبهااي

تصميماتشان بيشتر از نقشهااي فرودساتي اسات اماا معماوال ايان

مفهومي و مدلهاي خا

نيز مورد توجه قرار گرفت.

تأثيرات به سمت پايين و بر روي زيردستان است.
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تحقق چشمانداز مرجعيت علمي در جمهوري اساالمي اياران مساتلزم

 .2شناسايي منابع اطالعاتي مربوطهه :ههدايت ياک مارور نقاداناه

شهرام يزداني ،مرضيه دشتي رحمتآبادي ،مريم حسيني ابرده و همكاران



سطح تأثيرات زياد بر افراد بيشتري ميگذارد .نقشهااي فرادساتي باه

محيطي (interactivity

 )Situationنيز فرد بايد با افاراد زياادي در تعامال باشاد.

نقشهاي حرفهاي اطالق ميشاود کاه عملکارد فارد در آنهاا تاأثيرات

افراد ذينفع و ذيربط و ذيعالقهاي داريد که بايد باا ايان افاراد کاار کنياد و

فرافردي گستردهاي را در حوزههاي مربوطه به دنبال دارد .نقاشهاايي

تصميم شما ،همکاران متعدد شما را تحت تأثير قرار ميدهد کار شما مساتلزم

ماننااد فيلسااوف ،نظريااه پاارداز ،رهباار اجتماااعي ،طااراح سيسااتم،

همکاااري ديگااران اساات و اصااوال" بااه صااورت ي اک کااار انفاارادي تعري اف

سياستگذار ،سياستساز ،سياستمدار ،مدير ارشد ،پژوهشگر برجسته،

نميشود( .)11همچناين وقتاي صاحبت از فشاردگي زمااني ()Time pressure

و کارآفرين موفق ،از جمله نقشهاي فرادستي محسوب ميشود که هار

ميکنيم يعني قضاوت و تصميمگيري يا حل مسئله شما در سايه فشار زمااني

کدام روي طيف وسيعي از افراد ميتوانند تأثير بگذارند(.)7

است و در يک بازه زماني کوتاه بايد انجاام شاود و در انتهااي آن باازه زمااني،

نوع فعاليت در هنگام قرارگيري در اين نقشها و در ساطوح مختلاف

پنجره تصميمگيري شما بسته ميشاود و باياد تصاميم خاود را تاا آن زماان

نقشهاي فرادستي (roles

داراي ويژگيهايي است .فعاليت و تصاميمگياري در هار ياک از ساطوح

گرفته باشيد.

سهگانه فوق از منظر پيچيدگي تصميم ،دشواري وظايفي کاه باياد انجاام

بازوي اهرم تصميمگيري ( )Performance Lever Armنيز يعني تصاميم

شاود ،ميازان پوياايي محايط ،درجااه تعاماال فااردي ،محاادوديت زماااني

و عملکرد در هر سطح بر تعدادي از افراد تأثير ميگذارد ماثال در ساطح

تصميمگيري بهنگام ،و گستره تأثير ياک تصاميمگياري بار سااير افاراد،

فرادستي تعداد زيادي از افراد از نوع تصميمگيري تاأثير مايپذيرناد لاذا

ويژگيهاي منحصربهفردي دارند(.)8

ايفاي نقش و تصميمگيري در سطح فرادستي بسايار ساخت اسات و باار

در قال اين مالكها ،وقتاي ساخن از پيچيادگي در تصاميمگياري

شناختي بااليي را وارد ميکند و فرد بايد از توانايي ذهني بااليي اساتفاده

( )Decision Complexityبه ميان ميآيد ،يعناي تصاميمگياري چندعاملاه،

نمايد .بنابر اين يکي از شرايط کارکرد در سطوح فرادستي وجود هوش باال

چندمتغيره ،چندمالکه و چندهدفه است و از چندين منظر بايستي ماورد

( )High level of intelligenceاست .يعني ابزار ذهني بايد بتواند يک مسائله

توجه قرار گيرند .هر کدام از اين مالكها که به تصميمگيري اضافه شاود

چندمتغيره ،چندمالکه و چندهدفه و چندمنظره را در يک شرايط جدياد

پيچيدگي تصميمگيريها را بيشتر ميکند .معموال در نقشهاي فرادستي

حل کناد .باياد در شارايطي کاه وروديهاا و ذينفعاان دائماا عالياق و

تصميمگيريها پيچيده ،وظايف دشوار ،محيط شديدا پويا و تعاملي و فارد

جايگاهشان عوض ميشوند ،در يک زمان کوتاه تصميمگيري نمايناد .لاذا

در بازه زماني کوتاهي بايد تصميمگيري مؤثر را اتخاذ نمايد و سطح تاأثير

اين امر هوش بااليي ميخواهد .وقتي بحث هوش ميشود يعني داوطلبان

اين نوع تصميمگيريها نيز معموال بسيار وسيع است( .)9به عناوان مثاال

بالقوه براي تصدي نقشهاي فرادستي از بين افرادي بايد انتخاب شوند که

اگر ميگوييم در نظام سالمت دنبال سه هدف افزايش رضاايت و ساالمت

خداوند هديه ( )Giftedخدادادي هوش را به آنان اعطا نموده اسات و ايان

مردم در عين حال به دنبال عدالت نيز هستيم بايد مالكهايي هام مثال

هوش عمال برايشان تکليف  -و نه حق  -ايجاد کرده است به عبارت ديگر

نگه داشت حداقل هزينه و يا پذيرش سياسي تصميم در سطح باال و  ....را

حل مسائل پيچيده جامعه ،تکليفي بر ضمه افرادي اسات کاه در ساطوح

مد نظر تصميمگيري خود قرار دهيم ،در عين حال که هنگام تصميمگيري

باالي هوشي قرار دارند .هوش طيفهاي مختلفي را شامل ميشاود و هار

نيازها و انتظارات چندين گروه هم بايد مورد توجه قرار گيرد ،مثال دولت به

چه عدد هوش باالتر ميرود نسبت اين افراد در جامعه کم ميشود .افراد با

عنوان توليت در نظام سالمت ،شارکتهااي بيماهگار ،مراکاز خصوصاي

هوش به صورت بالقوه ظرفيت بااليي براي حل مسائل پيچيده دارند لاذا

ارائهدهنده خدمت ،پزشکان در سيستم سالمت ،جامعه بيماران و خاانواده

اگر در يک نظام ساختاري جايگاههاي مختلفي داريم شايسته آن است که

آنان نيز اهداف و انتظاراتي دارند که بايد باه نحاو شايساتهاي پاسا داده

افراد در طيفهاي هوشي مختلف نيز در سطوح متعددي از تصميمگياري

شوند .همين اهداف و مالكها ،تصميمگيريها را پيچيده ميکند .لاذا در

قرار گيرند .پس بايد افراد داراي استعداد درخشاان و نخباه را در جامعاه

اين شرايط تصميمگيري و سياستگذاري صحيح ،بسيار مشکل است.

شناسايي کنيم و انان را درگير مسائل پيچيدهاي مثال مرجعيات علماي،

وقتي صحبت از دشواري وظيفه ( )Task Difficultyميکنيم به وظاايفي ناا

توسعه سرمايه اجتماعي و  ...نماييم .در کنار هوش باال اگر ذهن باه ابازار

آشنا در عرصههاي نا آشنا اشاره ميکنيم که داراي گامهاي متعاددي هساتند

درستي مسلح نشود شايد بيفايده باقي بماند .اين ابزار مهارتهااي عاالي

که بايد پلهپله پيش روند و نميتاوان از اول گاامهااي آتاي آن را پايشبيناي

تفکر () )Higher Order Thinking Skills (HOTSاست و زير ساز سطوح باالي

کرد( .)11وقتي صحبت از پويايي محيط (Dynamism

 )Environmentمايشاود

تفکر را تشکيل ميدهد.

يعني در محيط کار دروندادها ،اولويتها ،الزامات و مقتضيات ،توقعاات ،اهاداف

براي اينکه فرد باهوشي که در وي ابزار مهارتهاي عالي تفکر ايجاد

و دانش و فناوري محيط دائما در حال تغيير است .شايد در چنين محيطي باه

کردهايم بتواند تصدي گر نقش هاي فرادستي باشد بايد صاالحيتهاايي

محض اينکه بخواهيم تصميمي بگيريم ،بخشي از درونداشان يا اولويتهايشاان

نيز در وي ايجاد شود .به عبارت ديگر به هاوش عماومي ،باياد مهاارت
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 :)Subordinatesمعموال تصميمات در ايان

تغيير ميکند و تصميمگيري در اين شرايط بسيار دشوار است .در بحث تعامال

پيشنهاد الگوي بيشترين مشارکت نخبگان به منظور دستيابي به مرجعيت علمي

ويژه ( )Superordinate Role Specific Competency Developmentو توساعه

هوشي که در اختيار دارد ميتواند يک سيستم بيمار را معالجه نماياد در واقاع

هويت ويژه ( )Superordinate Role Specific Identity Formationنيز در فرد

هديه خداوند را باراي انجاام کارهااي بزرگتاري مصاروف نماياد .وقتاي ايان

ايجاااد شااود .مااثال ي اک نظري اهپاارداز ( )Theoristsباي اد مهااارتهااا و

چشمانداز منتقل شد فردي با استعداد داريم که جهاتگياري نخبگااني پيادا

صالحي ت ها ي وي ژه اش شامل تحلي ل و سنتز مفهوم ،مدل سا از ي و

کرده است .يعني فردي است که در يک يا چناد نقاش فرادساتي از اساتعداد

نظري ه پرداز ي را داشته باشد و از طرفي دي گر اي ن نظري ه پرداز باي د

برتر برخوردار است و با شاناخت و آگااهي کامال و احسااس تکلياف و تعهّاد

مانناد ذهان

نسبت به رشد و توسعه و تعالي کشور ،مسير توسعه صالحيتهاي نخبگااني را

، ) Intellectual

انتخاب ميکند .برخي از مطالعات نيز نشان ميدهناد کاه بايساتي اساتراتژي

 ) Intellectualجسارت و شاجاعت ذهناي

ماديريت اساتعدادهااا را باا اهااداف ساازمان همساو کاارد و تماام فرايناادها و

( )Intellectual Courageو  ...قرار داده باشد و در عين حاال در ارائاه ياک نظرياه

سيستمهاي مرتبط در سازمان را ادغاام نماود تاا «ذهنيات اساتعداديابي» در

 )Intellectualنداشته باشد .لاذا نقاشهااي

سازمان ايجاد گردد .چرا که برخورد استراتژيک با مديريت استعدادها ميتواناد

مختلف در حوزههاي مختلف در مقابل هم قرار گرفته و براي ما معنا مييابناد.

سازمان را از نظر متمايز کند و بهطور قابل توجهي اجاراي اساتراتژي و تعاالي

مثال براي سياستگذاري در سيستم رفاه کشور در يک نقش فرادستي ،فاردي

عملياتي سازمان را بهبود بخشد(.)2

هنر ذهني خود را در بستر ي از هو يا ت هاا ي خاا
بي طرف (  ، ) Fairmindednessنظم ذهناي
تواضع ذهني

( Humanity

پيچيده زود خستگي (Perseverance

( Discipline

به نام سياستگذار نظام رفاه تعريف ميکنيم و يا فيلساوف در حاوزه آماوزش

در اين مرحله سيساتم آموزشاي نياز باياد آمااده باشاد و باا برناماه

( )Philosopher in Education Systemتعريف ميکنيم .اگر نظريهپردازي در حاوزه

تمايزيافته توسعه صالحيت هاي نخبگاني در خدمت اين فرد قارار گيارد.

اقتصادي را متصور شاويم ،فاردي باا عناوان نظرياهپارداز سيساتم اقتصاادي

بيشترين مشکالت ،مربوط به حيطه هاي اهداف آموزشي ،برنامه ريازي و

( )Theorist in Economic Systemجايگاه مييابد .براي نيل به جايگااه هژماوني و

مااديريت آموزشي است .غيرضروري بودن برخي از ساارفصلهااا ،کم رنﮓ

سيادت همه جايگاههاي فرادستي ضروري است .بايد توجه داشاته باشايم کاه

بودن نقش پژوهش ،غيااارواقعي بودن ارزشااايابي اساااتادان و هماهنﮓ

عالوه بر توسعه صالحيتها و هويتها در نقش فرادستي ،بايد دانش آن حاوزه

نبودنگروههاي آموزشي بيشترين چالشهاايي هساتند کاه باياد اصاالح

( )System specific Knowledge Tacit and Codifiedنيز در فرد تقويت يابد(.)7

گردند( .)13اين برنامه آموزشي ،برنامهاي صالحيت مدار(متناس با توانايي

 .2مديريت نخبگان :نهادهاا و مؤسساههاا بادون افاراد نخباه مانناد

قابل مشاهده و قابل اندازهگيري که جزء اصلي از نقشهاي حرفاهاي آتاي)

پوستهاي هستند کاه درونشاان خاالي اسات .لاذا در شاروع فرآيناد

است که شامل تعيين و تبيين صالحيتهاي نخبگاني ،برنامهريازي باراي

مديريت نخبگان بايد افراد باهوش را بشناسيم مهارتهاي عالي تفکر را

انتقال دانش و مهارتهاي مرتبط به اين صالحيتها ،ايجااد فرصاتهااي

در آنان ايجاد و ساسس اساتعداديابي کنايم .توجاه شاود کاه هاوش

تجربهاندوزي در جوامع تجرباي ،و ارزياابي صاالحيت هااي نخبگااني در

( )Giftednessبا استعداد ( )Aptitudeمتفاوت است .زيرا هوش ياک امار

استعدادهاي برتر با جهتگيري نخبگاني ماي باشاد( .)7لاذا در برخاي از

عمومي است ولي بايد زميناههاايي کاه فارد در آن اساتعداد دارد را

دانشگاه ها در کنار کوريکولوم معمول ،بايد کوريکولاومي تماايز يافتاه در

بشناسيم( .)12مثال يک فارد بااهوش ممکان اسات اساتعداد باراي

قال دروس انتخابي يا برنامه هايي خا

و هدفمند ،افراد اساتعداد هااي

فيلسوف شدن داشته و فرد ديگري استعداد براي سياستمدار شادن

درخشان داشته باشيم ،مثال در حوزههاي اقتصاد سالمت يا سياستگذاري

داشته باشد .لذا بايد فرد داراي استعداد برتر براي ايفاي يک ياا چناد

سالمت و  ، ....دورههاي آمادهسازي المسيادها از اين نوع برنامهها هستند.

نقش فرادستي شناسايي شود .اين امار در ساطح علاوم پزشاکي باه

در مرحله بعد فرد بايد دانش سيساتمي مخاتص آن نظاام را بيااموزد

واسطه برگزاري المسيادهاي علوم پزشکي صورت ميپذيرد که در اين

يعني دانش مرتبط به اهاداف ،کارکردهااي اصالي ،سااختار ،نقاشآفريناان

المسيادها افراد با استعداد برتر در حاوزه نقاشهااي فرادساتي مثال

کليدي ،فرايندهاي محوري ،منابع ،الزامات ،اولويتها ،و محدوديتهاي نظام

فلسفه ،سياستگذاري و  ...را مييابيم .از همين رو است کاه يکاي از

متناظر در حوزههاي راهبردي را هم فرا بگيرد مثال اگر پزشکي بخواهاد در

انگيزههاي اوليه براي برگزاري المسيادهاي علماي اساتعداديابي باوده

سيستمهاي سالمت در نقش فرادستي باه عناوان وزيار فعاليات کناد باياد

است .پس ميتوان گفت کاه اساتعداد ،پتانسايل عملکارد اساتثنايي

دانش اقتصااد ساالمت ،سياساتگاذاري ساالمت و  ...در نظاام ساالمت را

( )Talentاست که بروز پيدا ميکند.

بشناسد ياا ماثال اگار پژوهشاگري بخواهاد در جايگااه معاونات پژوهشاي

در اين مرحله شخصيت هم مهم است و بايد متناس با نقاش فرادساتي

وزارتخانه يا يک دانشگاه قرار بگيارد  -حتاي اگار ا اينادکس باااليي هام

شناسااايي شااود .بعااد از شناسااايي افااراد برتاار ،بايسااتي در قال ا سيسااتمي

داشته باشد  -بايستي چگاونگي نيازسانجي پاژوهش ،ماديريت پاژوهش و

مشاورهاي ،انتقال چشمانداز به ايشان داشته باشايم .ماثال باه ياک دانشاجوي

اينکه چگونه پژوهشها را به سمت کاربردي شدن هدايت نمايد را هم بداند.
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عالي تفکر اضافه و براي حضور در نقش فرادستي ،توسعه صالحيتهاي

پزشکي گفته شود که به جاي اينکه به مداواي بيمار بسردازد ،باا بهارهگياري از

شهرام يزداني ،مرضيه دشتي رحمتآبادي ،مريم حسيني ابرده و همكاران

لذا در اين مرحله و باا گاذر زماان ،هويات نخبگااني در فارد شاکل

استثنايي هست ياا خياری يعناي فارد بايساتي بتواناداثبات عملکارد

ميگيرد .هويت نخبگاني مجموعه ارزشها ،باورها ،ويژگيهاي شخصايتي

نخبگاني در جايگاه فرادستي را نشان دهد .اينجا اسات کاه عملکارد

است که سب ميشود فردي با استعداد برتر نخبگاني خدمت به ماردم در

نخبگاني کاه هماان عملکارد اساتثنايي در نقاش هااي فرادساتي در

نقشهاي فرادستي را انتخاب نمايد .يعني به جاي انتخاب خدمت به خود،

حوزههاي راهبردي است معنا مي يابد .در ايان صاورت اگار عملکارد

خدمت به مردم را برگزيند .يعني پس از کس صالحيتهاي نخبگاني باه

نخبگاني در طول زمان تداوم پيدا کرد به اين فرد نخباه ماي گويناد.

عنوان فردي خدمت ساالر ،عملکرد استثنايي از خود بروز دهد .دينباوري،

استمرار عملکرد نخبگاني به شرايطي اطالق مي شود که فارد حاداقل

ميهن دوستي ،نوعدوستي ،تعالي خواهي ،پشتکار و تداوم ،ايثار ،اعتماد به

به مدت  5سال به طور پيوسته ( شامل زمان ارزيابي) و يا حاداقل باه

نفس ،و اتکاپذيري ،از جمله ويژگيهاي هويت نخبگاني محسوب ميشوند.

مدت  7سال به طور گسسته ( شامل دو سال منتهي به زمان ارزياابي)

پس از شکلگيري هويت نخبگاني است که فرد شايستگي احراز نقشهاي

عملکرد نخبگاني را از خود بروز داده است .لذا نخبه به فردي اطاالق

فرادستي را کس ميکند.

مي شود که عملکرد نخبگاني را در طول زمان به طاور مساتمر نشاان

حال بايد اين افراد مورد حمايت قرار گيرند تاا در جايگااه فرادساتي

ميدهد .شکل  1تمامي مراحل فوق را به تصوير کشيده است.

بنشينند .اين اتفاق همان شايستهساالري اسات .لاذا در شايساتهسااالري

همانگونه که بيان شد در فرآيند مديريت نخبگاني قائل به ياک خاط

هوش کافي ،نيت خير ،اعتقادات ارزشي به تنهايي کفايت نميکند .اينجاا

زماني هستيم و در اين فاصله زماني اتفاقاتي بايستي رخ دهد.ايان فرايناد

است که بايد سازوکارهاي حمايت از شايسته ساالري را داشته باشيم .باه

شامل مراحل زير است:

عبارت ديگر فرد داراي استعداد برتر در جايگاه نقشهاي فرادساتي ،فارد

 .1شناسايي فرد باهوش :در طول زمان و همزمان با افزايش سن باياد

صاح استعداد برتري است که پس از توسعه صالحيتها و شاکلگياري

براي شناسايي فارد بااهوش تاا مرحلاه قارار گياري وي در جايگااه

هويت نخبگاني به فعاليت در نقش هاي فرادستي ميپردازد .تأکيد شاده

فرادستي تدبير کنيم .توجه شود اگر فاردي در کنکاور نماره خاوبي

است که سازمانها بايد براي ارتقا داناش و توانااييهااي اساتعدادها کاه

بياورد فقط عملکرد تحصيلي خوبي داشته و احتماال باهوش هم باوده

موج تعلق و اعتماد بيشتر آنان به مشااغل و همچناين افازايش ساطح

است ولي تا نخبه شدن بسيار فاصله دارد .در هر مرحله نيز ما وظايفي

خودکارآمدي استعدادها مي شوند ،تأکيد کنند.

داريم مثال بايد هوش باال را شناسايي کنيم ، ... ،تا اينکاه آناان را در

در اين مرحله بايستي ارزيابي شود که آيا اين فرد در آن جايگااه
فرادستي عملکرد استثنايي نيز دارد يا خير مثال سياستگذار خوب و
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جايگاه فرادستي مستقر نموده و حمايت و پايش عملکردي از ايشاان
داشته باشيم و نهايتا از فرد نخبه ،الگوسازي کنيم.
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شکل  -1فرآيند مديريت نخبگان

پيشنهاد الگوي بيشترين مشارکت نخبگان به منظور دستيابي به مرجعيت علمي

 .2آموزش به فرد باهوش :در اين مرحله بايد مهارت هاي عالي

تقسيمبندي وظايف در فرآيند مديريت نخبگان

تفکر در فرد توساعه داده شاود و همانگوناه کاه در شاکل 2

همانطور که در تم فرايناد ماديريت نخبگاان توضايح داده شاد،

مشاهده مي شود  ،چون اين اقادامات در سانين مختلاف و در

نهادهاي مختلفي در اين نقش دارند که اين نهادها شاامل آماوزش و

طول زمان بايستي صاورت پاذيرد ،بخشاي از اجاراي فرآيناد

پروزش و آموزش عالي هستند و البته جوامع يادگيري تجربي نياز در

مديريت نخبگان ،از وظايف آموزش و پرورش و بخشي ديگر از

اين امر نقش دارند.

وظايف آموزش عالي است  .يک بخش از وظايف هم مربوط به
جامعه اي است که در آن فعاليت صورت مي گيرد يعني نظاام

هر يک از نهادهاي آموزشي در طول زماان نياز بايساتي اقاداماتي را
متناس با هر مرحله دنبال نمايند.

هايي عملکردي مث ل نظام ناوآوري و  ...کاه باه عناوان نظاام

آموزش و پرورش به عنوان اولين نهاد اموزشي وظيفه شناسايي و

تجربي بايد نقش ايفا کنند صد البته نيز برخي از اين وظايف

پارورش افاراد بااهوش و واجاد مهاارت هااي تفکار را دارد و پاس از

با يکاديگر همسوشااني دارناد  .در ايان مرحلاه باا اساتفاده از

شناسايي اين افراد جهت دهي و پرورش استعدادهاي برتر نخبگاني در

برنامه هاي آموزشي تماايز يافتاه باه آماوزش افاراد پرداختاه

افراد را برعهده دارد.

مي شود و در نهايت فردي با هويت و صالحيت هاي نخبگااني
پرور ش داده خواهد شد .
 .3حمايت از نخبگان :در اين مرحله الزم است که سازوکارهايي

وظيفه اموزش عالي به عنوان دومين نهادي که نقش مهمي در فرايند
مديريت نخبگان دارد استقرار و قرار دادن استعدادهاي برتر در جايگاههاي
فرادستي و حمايت و پايش عملکرد افراد نخبه است.

در جهت حمايت از افراد نخبه برنامه ريزي و اجارا گاردد  .در

جوامع تجربي نيز به منظور الگوسازي نخبگان در جامعه ،نقش مؤثري

اين مرحله فرد نخبه بايد در نقش هاي فرادستي قرار گيرد تا

را ايفا ميکند .در جدول  1اقداماتي که در هر مرحلاه مايتواناد صاورت

بتواند عملکرد نخبگاني خود را نشان دهاد و در ايان مرجلاه

پذيرد ،بهطورخالصه بيان شده است مثال براي منتوريناﮓ فارد در نهااد

بايد عملکرد وي پايش گ ردد .

آموزش و پرورش صرفا باه انتقاال چشاماناداز باه داناشآماوزان بسانده

02

Downloaded from ijhp.ir at 14:45 +0330 on Sunday December 5th 2021

شکل  -2تقسيمبندي وظايف در فرآيند مديريت نخبگان

شهرام يزداني ،مرضيه دشتي رحمتآبادي ،مريم حسيني ابرده و همكاران

جدول  -1اقدامات مورد نياز نهادهاي آموزشي متناسب با هر مرحله
آموزش و پرورش

آموزش عالي

جوامع يادگيري تجربي

تعيين پروفايل استعدادها و ويژگيهاي شخصيتي

تعيااين چااارچوب صااالحيتهااا و محتااواي

تعيين نقشهاي فرادستي و حوزههاي راهبردي

زمينهساز

دانشي ضروري

واجد اولويت

توانمندسازي و حمايت فني

برنامه توسعه مهارتهاي عالي تفکر

برنامه تمايزيافته توسعه دانش و صالحيت

برنامه ارتقاا عملکارد حرفاه اي در نقاشهااي

منتورينﮓ و ايجاد هويت

انتقال چشمانداز

منتورينﮓ در مسير توسعه صالحيت

منتورينﮓ در نقشهاي فرادستي

شناسايي ارزيابي و پايش

ارزيابي هوش عمومي ،استعداد يابي ،عالقهيابي

ارزيابي توسعه دانش و صالحيت

ارزيابي عملکرد در نقش فرادستي

حمايت زندگي

بسته حمايت تحصيلي

بسته حمايتي در مسير توسعه صالحيت

بسته حمايتي در نقشهاي قرادستي

تعيين پيامدهاي راهبردي

فرادستي

جايگاه فرادساتي قارار گرفات ايان منتوريناﮓ متناسا باا نقاشهاا و

پزشکي مسايري را باراي تماايز انتخااب کنناد و بار روي دانشاجويان

موقعيتهاي جديد ادامه مييابد.

استعداد درخشان خود سرمايهگذاري انجام دهند .دانشگاه ها بايد تالش
نمايند که جهت درست را به آنان منتقل کنند .بسايار مهام اسات کاه

بحث و نتيجهگيري

دانشگاه ها بتوانند با مراکز استعداد درخشان در شهرستان و استان خود

منابع انساني مهمترين سرمايه سازماني است و باه هماين دليال

ارتباط برقرار کنند و فرزندان را از سن پايين باا ماموريات خادمت باه

مديريت مطلوب آنها بسيار مهم تلقي مي شاود ( .)3نخبگاان علماي

جامعه و همچنين با حوزههاي مختلف خدمت آشنا نمايند .لاذا ارتبااط

يکي از ارکان توسعه کشور محسوب مي شوند از اينارو مانادگاري ياا

دانشگاه با استعداد درخشان در دانشگاهها و حتي باا افاراد بااهوش در

جذب آنان از اولويت هاي اساسي کشور است .تالش هايي در ايران نيز

مدارس بينهايت ميتواند در ميان مدت ،باعث تفاوت دانشگاهها در بازه

صورت گرفته است تا از يکسو از ظرفيت هااي نخبگاان باراي توساعه

زماني پنج ساله يا ده ساله شود .مطالعات صورت گرفته بر امور نخبگان

کشور و توليد دانش بهاره مناد شاون د و از ساوي ديگار ،از مهااجرت

تاکنون تنها براساس نظر استعدادهاي برتر و يا مديران بوده و احتماال

نخبگان به خارج از کشور جلوگيري کند به همين دليل ،آييننامهها،

دارد همه واقعيت را نشان نداده باشد و حتي فاقد راهکارهاي عمليااتي

برنامهها و فعاليتهاي متنوعي از سوي برخي نهادها مثل بنياد علمي

بر تقسيم وظايف مراکز و نهادهاي آموزشي بر اين امر باشد کاه بسايار

نخبگان تصوي

و اجرا شده است( .)14در اين مطالعه نيز تشريح شد

ضروري است.

که منابع انساني نخبه و کارآمد ميتوانند در عرصهها و سطوح مختلف

همانگونه که ذکر شد شناسايي نقش نخبگان در مسير تعالي و

قرار گيرند و نقش حيااتي در پيشارفت علماي کشاور دارناد .جهات

توسعه و سيادت و مرجعيت علمي کشور بسيار حائز اهميت است .

دستيابي به مرجعيت علمي نيز ماديريت نخب گاان بسايار باا اهميات

لذا تبيين ارتباط دو سويه بين نخبگان و نيل به مرجعيت علماي،

است .اگر هدف کشور در آينده اي ميان مادت ،آن اسات کاه بتواناد

طراحي فرآيند مديريت استعدادهاي درخشاان کشاور ،و ترسايم

جايگاه مرجعيات داشاته باشاد ،باياد حاوزه هااي راهباردي کشاور

صحيح و عملياتي گام هاا در ايان مساير کاه باي نهايات مهام تار

(حوزه هاي راهبردي ،حوزه هاي دانشاي و/ياا عملکاردي هساتند کاه

هستند از ن قاط قوت اين مطالعه مي باشند  .اين نقاط قوت مي تواند

پيشرفت ،توسعه ،و تعالي کشور در گروي عملکرد اساتثنايي در ايان

مبنااايي بااراي تاادوين برنامااه هاااي آموزشااي تمااايز يافتااه بااراي

حوزهها است .علوم انساني ساالمت ،زيسات فنااوري ،و رياز فنااوري

استعدادهاي کشور بوده و براي ثبت پايش ناويس هااي سياساتي

نمونههايي از حوزه هاي دانشي راهباردي محساوب ماي شاوند .نظاام

م ؤ ثر باشند اما بايد توجه کنيم که اين امر پيچيدگي هاي خاصي

آموزش ،نظام پژوهش ،نظام رفاه ،نظام سالمت ،نظام نوآوري ،و نظاام

دارد که با يک برنامه مدون و تقسيم کاار باي ن ساطوح مختلاف،

فرهنگي و اجتماعي نمونه هاايي از حاوزه هااي عملکاردي راهباردي

مي توان به اين امر مهم دست يافت .

محسوب ميشود) .شناسايي گردد و فرآين د مديريت نخبگان با ديدگاه
آينده نگارانه در حوزه دانش و فناوري و با پيروي از نقشه جامع علمي
کشور و با اتکاء به اسناد ملي توسعه و ساير اسناد باال دستي بايساتي
تدوين گردد.
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Abstract
Background: The aim of this study was to propose a model of maximum participation of elites in attaining scientific
supremacy.
Methods: The Carnell & Dolly critical review strategy was used. To find related sources and studies, databases such
as SID, Google, Google Scholar, Scopus, IranMedex, and Web of Science were searched, during 2011-2021, using
the following keywords: “elite”, “talented individuals”, “elite management”, “scientific supremacy” and “scientific
authority”. A comprehensive search was done in both Persian and English. The texts were independently reviewed by
researchers. We found 40 articles and then based on the inclusion and exclusion criteria, and after deleting duplicate
studies, eight articles were reviewed.
Results: The findings of this study included three content themes: 1) the roles of elites, 2) the process of elite
management, and 3) dividing responsibilities in the process of elite management. The most effective management
factors for the three roles, and tasks of each institution in the elite management process are mentioned.
Conclusion: Attaining scientific supremacy in the Islamic Republic of Iran requires the existence of systems,
processes, and structures that enable the elite to play superior roles in the country’s strategic domains. Moreover,
society should also benefit from their presence. Therefore, having mission-oriented, differentiated, and
comprehensive programs for developing the competencies of the elite and talented individuals as well as providing
the necessary arrangements to guide the elite to key roles is very important.
Keywords: Elite, Gifted Persons, Science and State, Scientism, Strategy
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