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چکیده
نخبگان ،به واسطۀ هوش ،خالقیت و توان علمی ،ظرفیت گرانسنگی هستند که بهیرهگییری از آنیان ،در ارتیش
موضوعی حایز اهمیت است و جذب آنان در بازار کار رقابتی موجیود ،امیری حییاتی بییه شیمار مییرود .الزمیه
مدیریت جذب نخبگان ،داشتن شناختی دقی از عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا برای جذب آنهاسیت .مسیئله
این تحقی فقدان شناخت عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا بیرای جیذب نخبگیان جدیداالسیتخدام مییباشید.
تحقی از نوع ،کاربردی و روش تحقی توصیفی -تحلیلی است .تحقی به شیوه خبرگیی انجیام شید .روشهیای
گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و میدانی بود .پرسشنامه محق ساخته به  759نفر از جامعه آماری ارائه و تعیداد
 771پرسشنامه جمعآوری گردید .به منظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،با بهرهگیری از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،ماتریس ارزیابی عوامل خیارجی و
از فن طوفان مغزی استفاده شد .در نتایج تحقی  ،ابعاد و مؤلفههای شناخت عوامل خارج و داخل آجیا مشیخص
شد .در بُعد محیط داخلی ،مؤلفههایی بدین شرح تعیین گردیدند :نیرویابی ،گزینش ،آموزش ،پیژوهش ،فنیاوری،
به کارگیری ،جبران خدمات ،فرهنگ و جو سازمانی ،مقررات و منابع مالی .بُعد محیط خارجی ،به دو محییط دور
و نزدیک دسته بندی شد .تحلیل محیط دور ،به روش پستل انجام گرفت و محیط نزدیک با سه مؤلفیه آمیوزش،
پژوهش و نظامی تحلیل گردید .عوامل کلیدی خارجی و داخلی احصا و تعداد  79نقطه قیوت 5 ،نقطیهضیعف2 ،
فرصت و  8تهدید مشخص شدند .با توجه به ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ،آجا برای جذب نخبگیان
در ناحیه تهاجمی قرار دارد و باید با استفاده از نقاط قوت داخلی ،از فرصتهای خارجی بهرهبرداری نماید
واژههای کلیدی :تحلیل محیط ،جذب ،نخبگان ،نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات

 .7دانشیار مدیریت راهبردی ،دانشکده فرماندهی و ستاد آجا (نویسندۀ مسئول)،
nasser.shahlaei@mail.com
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مقدمه
انتخابات در کشورهایی که نظام انتخاباتی را پذیرفتهاند ،اغلب به گردشِ قدرت سیاسی و تغیییر
دولت منتهی میشود .دولت جدید نیز به دنبال اصالح دستگاه دولتی اسیت کیه آن را محملیی
7

برای تبدیل منویات خود به رهآوردهای واقعی میداند (پولیت  )7048 ،و بدین منظور اقدام بیه
تغییییر مییدیران و کییارگزاران ارشیید سییازمانهییای دولتییی میییکنیید (بییوین ،5جیمییز ،5جییان 8و
2

پتروفسکی .)5979 ،
در دهه های اخیر بحر نخبگی ،شناسایی نخبگان و جذب و به کارگیری آنان به عنوان ییک
ظرفیت و فرصت برای شتاببخشی در روند رشد و توسعه در کشورهای مختلف جهان با شیدت
و ضعف مطرح است .این موضوع و ابعیاد آن در سیالهیای اخییر و بیه وییژه پییرو توصییههیا و
رهنمودهای مؤکّد مقام معظم رهبری به عنوان یک مطالبه در سطح ملی و در محیطیی رقیابتی
مطرح بوده و اقدامها و تالش های جدی نیز از طری سازمانهای دولتی (کشیوری -لشیکری) و
خصوصی به منظور تحق این امر شکل گرفته است.
هرگییاه نیییروی انسییانی را مزیییت رقییابتی سییازمان بییدانیم و هزینییههییای نیییروی انسییانی را
سرمایهگذاری محسوب نماییم ،جذب کارکنان کیفی و در رأس آن ،جیذب نخبگیان در اولوییت
قرار خواهد گرفت .کارکنیان نخبیه ،سیازمان را در برنامیهرییزی ،هیدایت و کنتیرل امیور ییاری
میدهند و با ارائ ه راهکارهای اثربخش ،منحصر به فیرد و مییانبر ،موفقییت سیازمان را تضیمین
میکنند و هزینههای سازمان را کاهش میدهند (شیهالیی .)724 :7507 ،نخبگیان ،بیهواسیطه
هوش ،خالقیت و توان علمی ،ظرفیت گرانسنگی هستند که ظرفیتسازی و بهرهگییری از ایین
توان ملی (نخبگان) ،در ارتش جمهوری اسالمی ایران موضوعی حیاتی و حائز اهمیت است؛ زیرا
در سرعت بخشی برای رشد و شکوفایی آجا 5نقشی محیوری ،حسیاس و تعییین کننیده دارد .از
آنجا که نگاه غالب در جذب و به کارگیری نخبگان ،نگاه دستگاهی و بخشی بوده و هیر سیازمان
1. Pollitt, C.
2. Boyne, G. A.
3. James, O.
4. John, P.
5. Petrovsky, N.

 .5آجا :ارتش جمهوری اسالمی ایران
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به صورت مستقل به دنبال برنامهریزی برای بهرهگیری از این ظرفیت مییباشید ،آجیا نییز بایید
تالش خود را در این زمینه افزایش داده و با فراهم کردن شیرایط الزم و بیا شناسیایی و جیذب
نخبگان ،در روند رو به توسعه و نیل به اهداس ،اقدام نماید .اگرچه آجا در جذب و بیه کیارگیری
نیروهای مؤمن ،متعهد و متخصص موف بوده و در حال حاضر نیز با در اختیار داشیتن جوانیانی
پرشور و پا در رکاب ،به نوعی از این سرمایه عظیم برخوردار است ،از نظر صاحبنظیران ،جیذب
نیروی انسانی نخبه در سرعتبخشی برای نیل به اهداس سازمانی حائز اهمیت اسیت .بیا وجیود
تالشهایی که در سالهای اخیر برای جذب و به کارگیری نخبگان در آجا انجیام گرفتیه ،لییکن
هنوز راهبردی برای جذب نخبگان تیدوین نشیده اسیت .الزمیه تیدوین ایین راهبردهیا ،تعییین
موقعیت راهبردی و داشتن شناختی دقی از عوامل کلیدی مؤثر خیارجی و داخلیی آجیا بیرای
جذب نخبگان است.
تاکنون تحقی مدونی برای کسب شناخت محیط داخلی و خیارجی آجیا بیه منظیور جیذب
نخبگییان انجییام نشییده اسییت و عوامییل تسییهیل کننییده و موانییع جییذب نخبگییان ،شناسییایی و
اولویتبندی نگردیدهاند .مسئله این تحقی  ،فقدان شناخت از عوامیل کلییدی میؤثر بیر جیذب
نخبگان در آجا میباشد .این تحقی به دنبال تبیین عوامل کلیدی میؤثر خیارجی (فرصیتهیا و
تهدیدات) و عوامل کلیدی مؤثر داخلی (نقاط قوت و نقاط ضعف) برای جیذب نخبگیان در آجیا
میباشد تا بر مبنای این شناخت ،بتوان راهبردهایی قابل اجرا تدوین نمود و اقیدامهیای مبتنیی
بر آنها ،از همافزایی و همپوشانی الزم برخوردار باشند.
انجام این تحقی از آن جهت بااهمیت است که در صورت شناخت عوامل کلیدی مؤثر بیرای
جذب نخبگان ،شرایط زیر فراهم خواهد شد :تحق تدابیر مقیام معظیم فرمانیدهی کیل قیوا در
خصوص مدون شدن سازوکار جذب نخبگان به آجا؛ نظاممند شیدن فراینیدهای اجراییی جیذب
نخبگان؛ تسریع در دستیابی به اهداس مورد نظر برای جیذب نخبگیان و حرکیت آجیا در مسییر
علممحوری و نظام دانشبنیان.
ضرورت انجام این تحقی از آن جنبه مطرح است که کسیب ایین شیناخت ،تسیریع کننیدۀ
جهاد علمی در آجا تلقی میشود و در صورت بییتیوجهی بیه آن ،بیا نقصیانهیای زییر مواجیه
میشویم :منسجم نبودن فعالیتهای مربوط به جذب نخبگان به آجا؛ بیهکیارگیری سیلیقههیای
شخصی برای جذب نخبگان؛ عقب ماندن نسبت به سایر سازمانها؛ تداوم اقدامهیای مبتنیی بیر
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آزمون و خطا؛ و افزایش هزینهها.
هدس اصلی این تحقی  ،شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگیان در ارتیش جمهیوری
اسالمی ایران است و اهداس فرعیی عبیارتانید از :شیناخت و ارزییابی عوامیل کلییدی خیارجی
(فرصتها و تهدیدها) مؤثر در جذب نخبگان به آجا و شناخت و ارزیابی عوامل کلییدی داخلیی
(نقاط قوت و ضعف) مؤثر در جذب نخبگان به آجا.
سؤال اصلی این تحقی عبارت است از اینکه :عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتیش
جمهوری اسالمی ایران کداماند؟ سؤاالت فرعی عبارتاند از :عوامل کلیدی خارجی (فرصتهیا و
تهدیدها) مؤثر در جذب نخبگان به آجا کداماند؟ و عوامل کلیدی داخلی (نقیاط قیوت و ضیعف)
مؤثر در جذب نخبگان به آجا کداماند؟

ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق :شهالیی ( )7508در نتیایج «تحلییل ریسیک میدیریت منیابع انسیانی ارتیش
جمهوری اسالمی ایران»  55فرایند اصلی مورد نیاز مدیریت منابع انسانی آجا را احصا نموده که
موارد مرتبط با نخبگان بدین شرح است :شناسایی داوطلبان نخبه واجد شیرایط جیذب پیایور و
پیمانی؛ انتخاب نخبگان واجدان شیرایط جیذب پیایور و پیمیانی؛ نگهداشیت و جبیران خیدمت
نخبگان پایور و پیمانی .در ادامیه 51 ،ریسیک بیرای میدیریت منیابع انسیانی آجیا شناسیایی و
اولویتبندی شده است که مهمترین ریسک ،اجرا نشدن فرایند خاص جذب نخبگان میباشد.
کیانی ( )7507در «تدوین راهبردهای اثربخش شناسایی و به کارگیری نخبگیان در سیطوح
آجا» ده راهبرد را تدوین کرده که از آن جمله است :شناسایی و به کارگیری حداکثری نخبگیان
پایور و وظیفه و استعدادهای برتر برای رفع نیازهیای راهبیردی ،تیاکتیکی ،علمیی و فنیی آجیا؛
بازنگری ،اصالح و یکپارچهسازی طرحها ،راهبردها ،دستورالعملها و مستندات مرتبط با جیذب،
آمییوزش و بییه کییارگیری نخبگییان (پییایور و وظیفییه) و اسییتعدادهای برتییر در آجییا بییهمنظییور
ظرفیتسازی و تبدیل قابلیتها به توانمندی تاکتیکی؛ کشف ،شناسایی و به کیارگیری نخبگیان
پایور ،وظیفه و استعدادهای برتر در یگانهای عمده آجا با شیوههایی که از رهایی نخبگان پیایور
از خدمت در آجا پیشگیری نماید.
در نتایج تحقی میرسپاسی و همکاران ( )7540در «آسیبشناسی طرح جیذب و نگهیداری
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نخبگان (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران)» آمده است کیه بیا توجیه بیه اطالعیات بیه
دست آمده و نتیجههای تحقی حاضر ،فلسفه طرح با هدسهای کالن سازمانی مطابقت دارنید و
در راستای یکدیگر هستند .در بعد درون داد طرح ،معیارهیا و میال شناسیایی و انتخیاب ایین
افراد ،کامل نبیوده و نییاز بیه بیازنگری دارد .در بعید فراینید اجیرا ،نارسیاییهیا و مشیکالتی در
بهکارگماری ،ارزیابی عملکرد ،آموزش ،توسعه و ارتقیا و پیشیرفت شیغلی ،وجیود دارد و در بعید
برونداد ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد ممتاز ،به ترتیب کمتر از متوسط و متوسیط اسیت.
در ادامه پیشنهاد شیده اسیت ،زیرسیاختهیای طیرحهیایی چیون جانشیینپیروری و میدیریت
استعدادها در سازمان ایجاد شود تا با کمک آن ،تمامی افراد با عملکرد باال (ممتاز و غیر ممتاز)،
از برون و درون سازمان ،شناسایی و جذب شده و مورد پرورش و توجه خاص قرار گیرند.
طوسی و مهری ( )7507در « عوامیل میؤثر بیر جیذب نخبگیان پزشیک کشیور بیه بسییج»
نتیجهگیری نمودهاند که متغیرهای مسائل اعتقیادی و معنیوی ،انگییزههیای درونیی و انقالبیی،
منزلییت اجتمییاعی ،امتیییازات قییانونی ،آسییان بییودن جییذب و مراحییل پییذیرش ،مشییارکت در
تصمیمسازیها ،برگزاری فعالیتهای علمی -آموزشی و پژوهشیی بیه وسییلۀ بسییج ،بیشیترین
تأثیر را در جذب نخبگان پزشک به سازمان بسیج جامعه پزشکی داشته است.
مبینییی دهکییردی و طهماسییب کییاظمی ( )7505در نتییایج تحقی ی «مییدیریت راهبییردی
استعدادها ،جستاری در رویکردها ،مسائل و مؤلفهها» آوردهانید کیه میدیریت اسیتعدادها وقتیی
شکل جهانی به خود میگیرد ،بسیار پیچیده میشود .هر کشوری با چالشهایی منحصر به فیرد
روبرو است و برنامه استانداردی برای مدیریت استعدادها وجود ندارد که در همه کشورها موفی
باشد .با وجود این ،اصولی به شرح زیر در مدیریت استعدادها وجود دارد که رعایت آنهیا در هیر
محیطی الزامی است :معیارها و مال شناسایی و انتخاب افراد نخبه نیاز به بازنگری دارد؛ بحیر
شناسایی و بهکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر و چگونگی بهرهوری از توانیاییهیای علمیی،
فکری و خالقیتی آنان که منشأ بروز تحوالت و پیشرفتهای چشیمگیر در شیاخههیای مختلیف
علوم و فناوری و اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حل مشکالت موجود در عرصه زنیدگی بشیر و
سازمانها بسیار با اهمیت است .بسیاری از کشورهای استثمارگر با اجرای سیاستهای زیرکانیه،
همواره در جهت جذب نخبگان از اقصی نقاط دنیا تالش مینمایند.
سالمی و همکاران ( )7505در تحقی «تحلیلی بر عوامل مهاجرت بینشیهری و بازشناسیی
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راهکارهای جذب نخبگان» آوردهاند که نخبگان از وجیود نظیام دییوانسیاالری و کاغیذبازی در
سازمان بسیار آزرده میشوند .آنها ترجیح میدهند در سازمانهای کوچک فعالیت کنند؛ زییرا از
آزادی عمل بیشتری برخوردارند .آنها ساختار پهن و غیرمتمرکز را ،ساختاری که انعطاسپیذیری
الزم را برای انجام کارهای علمی و فکری فراهم کند ،مشوق خالقیت و ابتکیار عمیل باشید و در
برابر تغییر انعطاسپذیر باشد ،شرط اثربخشی کارشان میدانند.
دوستار و همکاران ( )7505در تحقی «راهبردهای جذب نخبگیان در نظیام آمیوزش عیالی
جمهوری اسالمی ایران» دوازده راهبرد برای بهبود شاخصهای بحرانیی تیدوین نمیودهانید کیه
برخییی از آنهییا بییدین شییرح اسییت :گسییترش ابتکییارات ،خالقیییت و ابتکییار عمییل؛ ایجییاد نظییام
شایستهساالری در بخش دولتی؛ ترویج فرهنگ علمباوری و پژوهش محیوری در جامعیه؛ ایجیاد
تناسب بین درآمد و سطح علمی آنها؛ توسعه معیارهای کاربردی برای انتخاب افراد نخبه؛ وجیود
فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان.
بهرامی و همکاران ( )7540در تحقی «بررسی میزان کارآمد بیودن جیذب نخبگیان در وزارت
نفت» به این نتیجه رسیدهاند که زمینه استفاده و کاربرد فناوریهیای جدیید بیا حضیور نخبگیان،
بیشتر از غیرنخبگان است و مشارکت و تعامل در بین نخبگان نسبت به غیرنخبگان بیشتر است.
نخبه کیست؟ معنای لغوی واژه «نخبه »7در فرهنگ معین ،برگزیده و انتخاب شیده از هیر
چیز ؛ و در فرهنگ عمید به معنی برگزیده؛ برگزیده از هر چیز؛ دانا؛ باهوش مییباشید (فرهنیگ
عمید :ذیل واژۀ نخبه) .نخبه ،کسی است که ذاتاً دارای امتیازات هوشی ،جسمی و روانیی اسیت.
این مواهب را طبیعت در وجود یک شخص به عاریت نهیاده اسیت (نقییبزاده .)52 :7542 ،بیه
طور کلی منظور از نخبگان کسانی هستند که در عرصههای مختلفیی چیون سیاسیت ،اقتصیاد،
فرهنگ و اجتماع موقعیت ممتاز و باالیی دارنید (علییبابیایی .)75 :7545 ،نخبگیان در هیدایت
نظامهای اجتماعی مؤثرند (همان .)70 :مرکز ملی تحقیقیات نخبگیان ،مهیمتیرین ویژگییهیای
نخبگان را برخورداری از انگیزش قوی ،عالقهمنیدی بیه فعالییتهیا ،سیرگرمیهیا و موضیوعات
باارزش ،مهارتهای ارتباطی قوی ،توانایی زیاد در حل مسئله ،حافظه فوقالعاده ،کنجکاوی زیاد،
بصیییرت اسییتثنایی ،قییدرت اسییتدالل فییراوان ،خالقیییت اسییتثنایی ،شییوخطبعییی ،حسییاس و
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تحریکپذیری ذکر میکند (آراسته و محمودی راد 1 :7545 ،و  .)4نخبه فردی است که هوش،
خالقیت ،کارآفرینی و نبوغ فکیری وی در راسیتای تولیید و گیسترش دانش و نوآوری ،موجیب
سرعت بخشیدن به رشید و توسیعه علمیی و اعیتالی جامعیه انسیانی کشیور گیردد (بهرامیی و
همکاران.)58 :7540 ،
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق میشیود کیه اثرگیذاری وی در تولیید علیم ،هنیر و
فناوری کشور محسوس باشد و هوش ،خالقیت ،کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راسیتای تولیید
دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گیردد (میاده 8
اساسنامه بنیاد ملی نخبگان) .نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق مییشیود کیه در خلی و
گسترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنیگ و میدیریت کشیور در چیارچوب ارزشهیای اسیالمی
اثرگذاری بارز داشیته باشید و همچنیین فعالییتهیای وی بیر پاییه هیوش ،خالقییت ،انگییزه و
توانمندیهای ذاتی از یک سو ،و خبرگی ،تخصص و توانمنیدیهیای اکتسیابی از سیوی دیگیر،
موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود (سند راهبردی کشور در امور نخبگان،
.)7 :7507
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق میشود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و
هنر و فناوری و فرهنگسازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هیوش ،خالقییت ،کیارآفرینی و
نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشید و
توسعه علمی و اعتالی جامعیه اسیالمی کشیور شیود (دسیتورالعمل احیراز نخبگیی بنییاد ملیی
نخبگان) .نخبه ،به فرد برجسته و کارآمدی اطالق میشود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش
علم ،فناوری ،فرهنگسازی و هنر محسوس باشد و هوش ،خالقییت ،کیارآفرینی و نبیوغ وی در
راستای تولید سامانههای دفاعی (طراحی ،ساخت ،بهینهسازی و  )...گسترش دانش و نیوآوری و
اختراع باعر ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح بشود (دسیتورالعمل احیراز نخبگیی سیتاد کیل
نیروهای مسلح).
نخبه و جذب نخبگان از دیدگاه فرماندهی معظم کلل قلوا :7میا چشیممان بیه شیما

 .7بیانات از پایگاه اطالعرسانی «دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنهای (مد
ظلهالعالی)» اقتباس شدهاند.
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نخبگان است که انشاءاهلل خداى متعال به شما توفی بدهد که بتوانیید ایین کشیورتان را ،ایین
خانه پرافتخارتان را با نیروى فکر و عزم و اراده خودتان آنچنان بسازید که شایسته این مییهن و
شایسته این تاریخ است  ...نخبگى یعنى ترکیبى و مجموعهاى از استعداد شما و همت شما براى
کار کردن و تالش کردن و حوصلهاى که بیهخیرج دادیید و پیگییرىای کیه کردیید (هشیتمین
همایش ملی نخبگان جوان در مورخه .)7505/1/59
اعتقاد راسخ من این است که اگیر چنانچیه بیر روی مسیئله علیم و فنیاوری و نخبیهپیروری
سرمایهگذاری کنیم ،حتماً در یکیی از بیا اولوییتتیرین کارهیا سیرمایهگیذاری کیردهاییم  ...در
دانشگاهها نگاه نخبهشناس و نخبهپرور حتمیاً بایسیتی در مجموعیه کارهیای دانشیجویی وجیود
داشته باشد که البته در بخش های تحصیالت تکمیلی ،این معنا بیشیتر خواهید بیود (دییدار بیا
نخبگان جوان ،مورخه  .)7540/1/78نخبه بودن ییک ارزش اسیت حقیقتیاً؛ امیا «و تمیام آنگیه
شود» به قول سعدی ،این ارزش است که به دنبالِ نخبه بیودن ،نخبیهپیروری بیایید (دییدار بیا
نخبگان استان سمنان ،مورخه .)7542/94/70
بخشی از این نخبهپروری البته مربوط به دستگاههای تصمیمگیرنده و دسیتگاههیای دولتیی
است که بهح آنها باید دنبال کنند و البته انشاءاللّه تأکید خواهد شد که دنبال شود (دیدار بیا
برگزیدگان استان کردستان ،مورخه  .)7544/5/58مردم را نسبت به مقوله علم ،امنیت ،پرورش
نخبگان ،اقتدار ملی ،کار و ابتکارِ گرهگشا و پیشبرنده و مقیوالتی از ایین قبییل حسیاس کنیید
(دیدار با مسیئوالن سیازمان صیدا و سییما ،مورخیه  .)7545/90/77بسترسیازی بیرای پیرورش
نخبگان ،شناساییِ استعدادهای نخبه ،کمک به آنها در رفتن به سمت قلههای علمی و تحقیقیی،
اینها همه کارهای بسیار مهمی است که البته این کارها در کشور ما شروع شده است (دییدار بیا
جمعی از نخبگان علمی ،مورخه .)7545/91/92
در برنامهریزی برای نخبگان ،هدس ما باید چه باشد؟  ...باید برای نخبگان ،حسابی بیاز کیرد.
ممکن است به نظر بیاید این یک تبعیض است؛ اما تبعیض همهجیا غیرعادالنیه نیسیت؛ گیاهی
اوقات تبعیض ،عین عدالت است .این حساب باز کردن برای نخبگان ،عین عدل است؛ به خیاطر
اینکه ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که میتواند رشد کند ،رشد بدهیم (دیدار بیا جمعیی
از نخبگان علمی ،مورخه  .)7547/91/95ما مسئله رعایت نخبگان و نگاه به نخبگان را بیه ییک
حالت شبکهای دربیاوریم .ما نخبه را شناسایی میکنیم ،انتخاب مییکنییم ،کمیک مییکنییم و
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ثبات در حرکت نخبگی به او میدهیم؛ این کافی نیست .باید یک حرکت شبکهایِ سازنده و یک
چرخه به وجود بیاید که از پرورش و ساخت نخبه آغاز میشود؛ یعنی مربییگیری  ...بعید از آن،
نگهداری و ارتقا است؛ نه فقط نگهداری ،بلکه نگهداری همراه بیا ارتقیا و پیشیرفت  ...بعید ایین
نخبه ،خود وارد چرخه نخبهسازی شود؛ یعنی حالت شبکهای پیدا کند خود این نخبه ،نخبهساز
و نخبهپرور شود (ششمین همایش ملی نخبگان ،مورخه .)7507/91/75
ما قدر نخبهها را میدانیم .ممکن است قدرشناسیِ عملی آنچنان که شایسته نخبگیان اسیت
نتوانیم انجام دهیم؛ اما قلباً قدردان نخبگانیم (دیدار با جمعی از نخبگان استان همدان ،مورخیه
 .)7545/98/70یک چیز دیگری که من اینجیا الزم اسیت مطیرح بکینم  ...مسیئله بزرگداشیت
نخبگان و تکریم نخبگان است .چقدر نخبه علمی داریم که اگر چنانچه دست کشیورهای دیگیر
به اینها برسد ،آنها را فوراً میقاپند و میبرند؛ اینها را باید تجلیل کنیم (دیدار با نخبگیان جیوان
دانشگاهی ،مورخه .)7541/95/92
یکی از واقعیت ها این است که بخشی از نخبگان کشور از کشور خارج میشوند؛ بله ،این یک
واقعیتی است؛ اما در قبال این ،یک واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن عبارت اسیت از افیزایش
نخبه ،افزایش دانشجویان نخبه .ما کِی این همه دانشیجوی نخبیه داشیتیم؟ بیه تیاریخ دانشیگاه
کشور نگاه کنید؛ در این ده ،بیست سال اخیر ،فراوانی دانشجویان نخبه ما در بخشهای مختلف
کامالً چشمگیر است .چقدر ما استاد نخبه داریم (دیدار با دانشجویان در مورخه .)7505/92/95
نخبه از دیدگاه اسناد باالدستی« :سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصیوب  77مهیر
 7507میباشد .هدسهای کالن مد نظر این سند عبارتاند از :ایجاد زمینههای شناسایی ،رشید و
شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها .برای تحقی
اهداس کالن ،نظیام نخبگیانی وظیفیه شناسیایی و هیدایت ،توانمندسیازی ،زمینیهسیازی بیرای
اثرگذاری اجتماع نخبگانی و نیز سیاستگذاری و مدیریت و توسیعه زیرسیاختهیای الزم را بیر
عهده دارد .برای دست یابی به این اهیداس ،راهبردهیای کیالن زییر و بیرای هیر راهبیرد کیالن،
راهبردها و اقدامات ملی پیشبینی شده است:
راهبرد کالن  :7استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی؛
راهبرد کالن  :5توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان اسالمی -ایرانی؛
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راهبرد کالن  :5زمینهسازی برای اثرگذاری افراد و گروههای نخبه در جامعه؛
راهبرد کالن  :8ارتقای نظام سیاستگذاری و مدیریت امور نخبگان؛
راهبرد کالن  :2توسعه زیرساختهای فرهنگی ،پژوهشیی و اطیالعرسیانی میرتبط بیا نظیام
نخبگانی.
به منظور تحق فرامین مقام معظم فرماندهی کیل قیوا بیرای اسیتفاده صیحیح از ظرفییت و
توانمندی نخبگان علمی و فنی نیروهای مسلح در راسیتای توسیعه همیه جانبیه قیدرت دفیاعی
کشور دستورالعمل احراز نخبگی و استعداد برتری کارکنان نیروهای مسلح مصوب  7505/8/7با
اهداس زیر الزم االجرا میباشد:
الف) شناسایی و توسعه بهکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح؛
ب) ارتقای منزلت اجتماعی و سازمانی نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح؛
ج) ایجاد زمینه تحول در سرمایه انسانی نیروهای مسلح؛
بر اساس این دستورالعمل ،افراد دارای ویژگیهای زیر در نیروهای مسلح ،نخبه شناخته
میشوند:
 .7معرفی شدگان بنیاد ملی نخبگان؛
 .5مخترعان ،کاشفان و نوآورانی که اختراع ،اکتشاس یا نوآوری دفاعی آنان در مؤسسه
آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی به ثبت رسیده و موجب حل مشکل عمدهای از
نیروهای مسلح شده باشد؛
 .5برگزیدگان اول ،دوم و سوم جشنوارههای نیروهای مسلح؛
 .8برگزیدگان اول جشنوارههای سطح سازمانی؛
 .2شخصیتهای برجسته علمی نیروهای مسلح به شرح زیر:
الف) برگزیدگانی که اقدامات علمی و تحقیقاتی آنها برای حل مشکل عمده نیروهای مسیلح
تجربه شده باشد؛
ب) صاحبان آثار فاخر که دارای نقش مهم و تأثیرگذار در توسعه مرزهای دانش و فنیاوری و

موقعیتیابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان 55 /

 ...دفاعی بوده باشند.
عالوه بر ویژگیهای ذکر شده ،پیشنهادشدگان احیراز نخبگیی بایید یکیی از شیرایط زییر را
داشته باشند:
 .7در یک پروژه تحقیقاتی (حداقل رده نیرویی) مشارکت اصیلی داشیته و پیروژه بیه نتیجیه
رسیده باشد؛
 .5چاپ دو مقاله در نشریات بینالمللی و داخلی (و علمی پژوهشی) مورد تأیید وزارت علیوم
و وزارت بهداشت.
متولیان امور نخبگان :بنیاد ملی نخبگان مرجع شناسایی ،جذب و حمایت میادی و معنیوی
نخبگان است که به وسیلۀ شورای عالی انقالب فرهنگی در مهر ماه  7545تأسییس و بیه مرکیزی
تبدیل شده است که اولویت اول آن جذب ،حفیظ و بیهکیارگیری نخبگیان و پشیتیبانی از آنهیا در
راستای ارتقای تولید علم ،فناوری و پیشبرد توسعه فرهنگی و علمی کشیور مییباشید .سیتاد کیل
نیروهای مسلح ،بنیاد نخبگان نیروهای مسلح را در سال  7542شمسی تأسیس کیرد و بیه دنبیال
آن هر یک از سازمانهای عمده نیروهای مسلح موظف شدند در زمینیه مأمورییتهیای تخصصیی
خود از ظرفیت نخبگان و دانشجویان دانشگاههای کشور در امور فنی ،مهندسی ،بهداشت و درمیان
و سایر امور مورد نیاز نیروهای مسلح استفاده نمایند تا از این طری به بنیه دفاعی و حفیظ منیافع
میهن اسالمی کمک شود .در آجا مسئولیت همکاری و هماهنگی با بنیاد نخبگان نیروهیای مسیلح
به عهده دبیرخانه نخبگان و اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش محول شده است.
جذب :جذب یا تأمین نیروی انسانی شامل دو مرحله نیرویابی و گزینش است .نیروییابی ییا
کارمندیابی یا عضویابی ،فرایند شناسایی اشخاصی است که به نظر میرسد توانایی بیالقوه بیرای
عضویت در سازمان و انجام وظایف محول را دارند و تشوی آنها بیه قبیول شیغل میورد نظیر در
سازمان (شهالئی .)770 :7507 ،نیرویابی ،فرایند کشف و جذب متقاضیان توانا و شایسته بیرای
اسیتخدام اسییت (جزنیی .)587 :7545 ،کارمنییدیابی عبیارت از کشییف متقاضییان بییالقوه بییرای
پستهای خالی سازمان واقعی یا مورد انتظار است (عباسپور.)755 :7548 ،
منظور از گزینش یا انتخاب ،مجموعه اقداماتی است کیه سیازمان بیرای شناسیایی و جیذب
شایستهترین داوطلبان واجید شیرایط انجیام مییدهید (شیهالئی .)750 :7507 ،مونیدی و نئیو
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معتقدند که انتخاب ،فرایند شناسایی و گزینش مناسبترین افراد برای مشاغل سیازمان از بیین
متقاضیان است (دعایی .)794 :7548 ،گزینش ،مرحلهای است برای تشخیص و مقایسه شیرایط
متقاضیان شغلی با شرایط احراز مشاغل ،به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدهای مورد
نظر برای تصدی شغل مورد نظر (ابطحی.)45 :7542 ،
سییازمان همیشییه در کارمنییدیابی موف ی نیسییت و عوامییل محیطییی و عوامییل سییازمانی بییر
کارمندیابی تأثیر مهمی دارند .عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی ،عوامیل اجتمیاعی ،عوامیل
تکنولوژیک و قوانین و مقررات است .عوامل سازمانی شامل شهرت ،جذابیت شغل ،سیاستهیا و
خطمشیهای سازمان ،دخالت اتحادیهها و هزینه کارمندیابی میباشد (سعادت.)05 :7507 ،
تحلیل محیط :فرایند ارزیابی محیط داخلی و خیارجی سیازمان ،تحلییل درونیی و بیرونیی
نامیده میشود که نوعی مقیاس واقعبینانه و قابل اعتماد برای ارزیابی سیازمان فیراهم مییآورد؛
زیرا شامل شناسایی زمینههای قابل بهبود (فرصت) و تهدیید و نقیاط قیوت و ضیعف مییشیود
(انصاری و همکاران .)52 :7544 ،تحلیل محیط ،فرایند شناسایی و تجزییه و تحلییل عیواملی از
داخل و خارج سازمان است که تأثیر عمدهای بر اجرای مأموریت سیازمان دارد .تحلییل محییط،
بانک اطالعاتی الزم برای فعالیت جاری و آتی را تشکیل میدهد و سبب میشود که فرمانیدهان
و مدیران ارشد ،اطالعات کافی از وضعیت سازمان خود داشته باشند و واکنش مناسیب در برابیر
محیط نشان دهند (شهالئی.)50 :7542 ،
محیط داخلی و خارجی :نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل سیازمان
قرار میگیرند که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میدهد .نقاط قوت و
ضعف شرکت را در مقایسه با وضع شرکتهای رقیب تعین میکنند .همچنین میتوان نقاط قیوت
و ضعف شرکت را بر اساس موجودیت (علت هستی) و نه بر اساس عملکرد سیازمان تعییین کیرد.
میتوان نقاط قوت و ضعف شرکت را برحسب دستیابی به هیدسهیای میورد نظیر تعییین کیرد .از
راههای بسیار زیادی میتوان عوامل داخلی سیازمان را محاسیبه کیرد؛ ماننید محاسیبه نسیبتهیا،
تعیین میزان عملکرد و مقایسه این عوامیل بیا مییانگین صینعت ییا دورههیای گذشیته .همچنیین
می توان برای بررسی عوامل داخلی مانند روحیه کارکنان ،کارایی تولید ،اثربخشی تبلیغات و میزان
وفاداری مشتریان از انواع تحقیقات پیمایشی استفاده کرد (دیوید.)55 :7508 ،
مقصود از فرصت ها و تهدیدات خیارجی ،روییدادها و رونیدهای موجیود در محییط خیارجی
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سازمان است که میتوانند در آینده بیه مییزان زییادی بیه سیازمان منفعیت ییا زییان برسیانند.
فرصت ها و تهدیدها ،خیارج از کنتیرل ییک سیازمان بیوده و از ایین رو بیه عوامیل خیارجی ییا
برونسازمانی تعبیر میشوند (نژادجوادیپور .)7544 ،محیط خارجی به دو بخش محیط عمومی
و محیط فعالیت تقسیم می شود .عناصیر محییط عمیومی بیر روی تمیامی صینایع و فعالییت هیا
می تواند عامل تأثیرگذار بوده و شرکت ها نمی توانند مسیتقیماً ایین عناصیر را کنتیرل کننید .در
حالی که عناصر محیط فعالیت که گاهی اوقات محیط رقابتی نیز نامیده می شود ،تعییین کننیده
درجه رقابت در بین گروهی از شرکتها در یک صنعت خاص میباشد (علیاحمدی و همکیاران،
.)82 :7545
الگوهای تحلیل محیط داخلی :جهت تحلیل سیازمان و شناسیایی عوامیل درونسیازمانی
(نقاط قوت و ضعف) ،با جمعبندی از دو الگوی بررسی عوامل داخلی و تجزیه و تحلیل سازمانی،
حوزه های مدیریت ،سیاختار سیازمانی ،منیابع انسیانی ،فرهنیگ سیازمانی ،میالی و حسیابداری،
بازاریابی ،تولید و عملیات ،تحقی و توسعه و فناوری اطالعیات و ارتباطیات میورد مطالعیه قیرار
میگیرند (نژادجوادیپور .)7544 ،وایزبرد معتقد است که در میان تمامی عناصر محیط داخلیی،
شش متغیر نقش عمده و اصلی را در موفقیت و ارتقای کیفیت خدمات سازمان دارند .این شیش
متغیر عبارتند از :هدسگذاری ،ساختار سازمانی (سازمان دهی فعالییت هیا) ،رهبیری ،همیاهنگی
فعالیت ها ،روابط انسانی درون سازمانی و مکانیسم پاداش سازمان .وی معتقید اسیت ایین شیش
عامل ،بخش عمده محیط داخلی سازمان را تشکیل می دهد و قوت و ضعف هر کدام در عملکرد
نهایی سازمان تأثیر مهمی دارد (صفارانی و همکاران.)791 :7507 ،
الگوهای تحلیل محیط خارجی :به منظور تحلیل محیط و شناسایی عوامل برونسیازمانی
(فرصت ها و تهدیدهای محیطی) ،از الگوی تجزیه و تحلیل «پِستل( »7کیه گونیۀ جیامعتیری از
مدل «پِست» میباشد) استفاده میشود .بر اساس این مدل ،محیط خیارجی سیازمان بیه شیش
حوزۀ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،فناوری ،قانونی و مسائل و شرایط محیطی تقسییم
شده و مورد بررسی قرار میگیرند (نژادجوادی پور .)7544 ،با استفاده از آنالیز پورتر ،فرصیتهیا
و تهدیدهای محیط نزدیک یا رقابتی شناسایی می شود .پنج نیروی پورتر ،عبارتند از :تهدید تازه

1. PESTLE: Political, Economical, Social, Technological, Legal and Environmental
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واردان ،قدرت چانهزنی عرضه کنندگان ،قدرت چانهزنی خریداران ،تهدید محصوالت یا خیدمات
جایگزین و رقابت در میان رقبای موجود (خدامرادی و همکاران.)795 :7540 ،
چگونگی تحلیل محیط :برخیی از شییوههیای پییشبینیی محییط عبیارت اسیت از :نظیر
کارشناسان ،قیاس روندها ،تعیین ارتباط روندها ،مدلسیازی دینامییک ،تحلییل تیأثیر متقابیل،
سناریوهای مرکب و پیشبینی تقاضیا -ریسیک (سیرتو و پیائول .)11 :7548 ،تکنییک SWOT
راهی مناسب به منظور جمعآوری و تحلیل اطالعات برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها
و تهدیدهای سازمانی می باشد .در این روش نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدییدهای
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انجام شد :جمع آوری دیدگاه صاحب نظران (ادبیات تحقی ) ،مصاحبه با خبرگان ،تأییید نیاظران
علمی و پیشآزمون (پرسشنامه بین  72نفر از خبرگان توزییع شید) .بیه منظیور تعییین مییزان
پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که بر اساس فرمول مربوط ،مییزان آلفیای
کرونباخ این پرسشنامه برابر با  9/45بهدست آمد که بیانگر پایایی پرسشنامه میباشد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصید
فراوانی ،فراوانی تجمعی و مییانگین) بیا بهیرهگییری از میاتریس ارزییابی عوامیل داخلیی (،7)IFE
5

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEو از فن طوفان مغزی اسیتفاده شید و نظیرات جمیعآوری
شده از مصاحبه اکتشافی ،در جلسات خبرگی مورد بحر قرار گرفت و اصالحات الزم اعمال شد.
اطالعات جمعیتشناسی :مشخصات  771نفر نمونه آماری به شرح جدول  7است.
جدول  :5اطالعات جمعیتشناختی نمونه آماری
نیرو یا
سازمان

ستاد آجا

نزاجا

پدافند

نهاجا

نداجا

تعداد

51

55

75

59

71

جایگاه
شغلی

ارتشبدی
()57

سپهبدی
()59

سرلشکری
()70

تعداد

5

5

81

درجه
تعداد

ساعس ساحفاجا
آجا
1

4

سرتیپی ( )74سرتیپ
دومی ()71
89

52

سرتیپ ( )74سرتیپ دوم سرهنگ ()75
()71
55

11

4

 52تا 59

 59تا 52

تعداد

55

59

58

تحصیالت

دکتری و
داعا

کارشناسی
ارشد

تعداد

25

58

سن خدمتی باالتر از 59

1. Internal Factors Evaluation
2. External Factors Evaluation
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یافتههای تحقیق
به منظور تحلیل محیط آجا برای جذب نخبگان ،گامهای زیر برداشته شد:
گام اول :با عنایت به اینکه تا کنون تحلیل محیط آجا برای جذب نخبگان انجام نشده بیود،
ابتدا ابعاد و مؤلفههای این تحلیل برشمرده شید .در بُعید تحلییل محییط داخلیی ،خبرگیان ،بیا
مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیی  ،مؤلفیههیایی را بیدین شیرح تعییین نمودنید :نیروییابی،
گزینش ،آموزش ،پژوهش ،فناوری ،بهکارگیری ،جبران خدمات ،فرهنگ و جو سازمانی ،مقیررات
و منابع مالی .بُعد محیط خارجی ،به دو محیط دور (کالن) و نزدیک (محیط رقابتی) دستهبندی
شد .تحلیل محیط دور به روش پستل انجام گرفت .در این روش ،مؤلفههای شش گانیه زییر ،در
سطح کالنتر از آجا میباشند که بیر روی نخبگیان و جیذب آنیان تیأثیر مییگذارنید :سیاسیی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فناوری ،محیط زیست و قوانین .محیط نزدیک یا رقیابتی نییز بیا
سه مؤلفه تحلیل گردید :آموزش ،پژوهش و مؤلفیۀ نظیامی .بیا توجیه بیه مطالیب بیاال ،ابعیاد و
مؤلفههای ارزیابی محیط آجا برای جذب نخبگان به شرح جدول  5میباشد.
جدول  :2ابعاد و مؤلفههای ارزیابی محیط آجا برای جذب نخبگان

محیط داخلی
نیرویابی
گزینش
آموزش
پژوهش
فناوری
بهکارگیری
جبران خدمات
فرهنگ و جو سازمانی
مقررات
منابع مالی

محیط خارجی
محیط دور (کالن)

محیط نزدیک (رقابتی)

سیاسی
اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی
فناوری
محیط زیست
قوانین

آموزش
پژوهش
نظامی
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گام دوم :عوامل محیط داخلی و خارجی آجا برای جذب نخبگان ،در نشسیتهیای خبرگیی
استخراج شد.
گام سوم :به منظور اعتبارسنجی نتایج جلسات خبرگی ،عوامل محیطی از طریی مصیاحبه
اکتشافی ،به  55نفر از جامعه آماری ارائه و تکمیل شد.
گام چهارم :عوامل محیطی ،با تنظیم پرسشنامهای به جامعه نمونه ارائه و از آنهیا خواسیته
شد که میزان اثرگذاری هر عامل در جذب نخبگان به آجا (آنچه باید باشد) و مییزان اثرگیذاری
هر عامل در شرایط فعلی آجا (آنچه که هست) را اعالم نمایند.
گام پنجم :پس از جمعبندی پاسخها ،وزن متوسط ،نرمیالیزه شیده وزن ،ضیریب اهمییت و
امتیاز موزون هر عامل تعیین شد .منظور از وزن متوسط ،میانگین وزنی بود که نمونه آماری بیه
هر عامل داد .برای نرمالیزه نمودن وزن هر یک از عوامل ،وزن هر یک از نقاط قوت و ضعف ،بیر
مجموع اوزان نقاط قوت و ضیعف و وزن هیر ییک از فرصیتهیا و تهدییدات ،بیر مجمیوع اوزان
فرصتها و تهدیدات ،تقسیم شد .نتیجه حاصل ،وزن نرمالیزه شده هر عامل است .حاصل ضیرب
وزن نرمالیزه شده هر عامیل محیطیی ،در ضیریب اهمییت آن عامیل ،امتییاز میوزون آن عامیل
میباشد.
در گام ششم ،برای تعیین عوامل کلیدی ،عواملی که نمره مییانگین وزن آنهیا ،از مییانگینِ
میییانگین اوزان (میییانگین بحرانییی) بیشییتر بودنیید ،انتخییاب شییدند .تعییداد  79نقطییه قییوت5 ،
نقطهضعف 2 ،فرصت و  8تهدید ،عوامل کلیدی محیطی برای جذب نخبگیان در آجیا مشیخص
شدند .عوامل کلیدی داخلی به شرح جیدول  5و عوامیل کلییدی خیارجی بیه شیرح جیدول 8
میباشند.
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جدول  :9ارزیابی عوامل کلیدی داخلی

عوامل
داخلی
7

شاخص

نقاط قوت
نقاط ضعف

تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا
تخصیص اعتبار خاص برای پژوهش و
5
تحقیقات
تأکید بر امنیت شغلی برای استمرار
5
خدمت نخبگان
وجود مقررات حمایتی برای بهکارگیری
8
نخبگان
رعایت اصل برابری در روشهای تأمین
 2نیروی انسانی (جذب شایستهترینها در
شرایط برابر)
توجه به توانایی بالقوه در بدو استخدام
5
حمایت از اجرای پروژههای تحقیقاتی
1
جایگاه تربیت و آموزش و پژوهش
4
محوری
بهرهگیری از تجهیزات و فناوری بالنسبه
0
روزآمد
فعالیتهای مبتنی بر خودکفایی
79
نبود سیاستها و راهبردهای مدون برای
7
جذب نخبگان
محدودیت در منابع مالی
5
خدمات رفاهی محدود
5
محدودیتهای خدمتی (محدود شدن
8
آزادی عمل)
دشواریهای محیط خدمتی و
مأموریتهای محوله
2
(الزامات محیط نظامی)
گستردگی جغرافیای محل خدمت
5
(الزام به خدمت در مناط سخت و
محروم)
جمع

نرمالیزه ضریب امتیاز
وزن متوسط
شده وزن اهمیت موزون
9/554
5/ 8
9/91
4/ 4
9/5782 5/5 9/952
4/ 5
4

9/955

5/ 5

9/5910

1/ 4

9/955

5/ 5

9/5985

4

9/955

5/ 5

9/5975

4/ 7
1/ 8
1/ 7

9/958
9/924
9/925

5/ 7
5/ 8
5/ 8

9/7048
9/7015
9/7098

1/ 5

9/921

5/ 5

9/7447

1/ 8
4/ 7

9/924
9/958

5/ 5
5/ 2

9/7425
9/558

4/ 7
4
4/ 5

9/958
9/955
9/952

5/ 2
5/51
5/52

9/558
9/5755
9/5775

4/ 8

9/955

5/75

9/595

1/ 4

9/955

5

9/745

755/5

7

5/5404
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جدول  :4ارزیابی عوامل کلیدی خارجی

عوامل
خارجی
7

شاخص

وزن
متوسط

نرمالیزه
شده وزن

ضریب
اهمیت

امتیاز
موزون

برخورداری از حمایت مقام

0

9/770

5/ 8

9/8985

معظم فرماندهی کل قوا
5

وجود بودجههای خاص برای

4

9/795

5/ 5

9/5804

نخبگان در کشور
فرصتها

5

نرخ باالی بیکاری در جامعه

1 /5

9/797

5/ 5

9/5555

(اشتیاق برای استخدام)
8

امکان استفاده از ظرفیتهای

4 /7

9/791

5

9/557

ملی
2

وجود مراکز متعدد علمی و

1 /0

9/792

5

9/572

تحقیقاتی
7

تالش سایر سازمانها برای

4 /1

9/772

5/ 1

9/8522

جذب نخبگان

5

جاذبههای مهاجرت نخبگان به

4 /1

9/772

5/ 5

9/878

تهدیدات

5

وجود سازمانهایی با در اختیار
داشتن امکانات ،تجهیزات
پیشرفته و فناوریهای باال
(جاذبههای شغلی برای جذب
نخبگان)

4 /2

9/775

5/ 1

9/8747

خارج از کشور
8

توان سایر سازمانها برای
اعطای امتیازهای بیشتر برای
جذب نخبگان
جمع

4 /4

9/771

12/5

7

5/ 2

9/8902

5/5094
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بحث و نتیجهگیری
تحقی حاضر ،با هدس شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش جمهوری اسالمی
ایران انجام شد تا با بهرهگیری از نتیایج آن ،زمینیههیای توسیعه دفیاعی آجیا فیراهم گیردد .در
پیشینه تحقی بیان شد که مهمترین ریسک مدیریت منابع انسیانی آجیا ،اجیرا نشیدن فراینید
خاص جذب نخبگان است و شناسایی و بهکارگیری حداکثری نخبگان و استعدادهای برتر بیرای
رفییع نیازهییای راهبییردی ،تییاکتیکی ،علمییی و فنییی آجییا از راهبردهییای اثییربخش شناسییایی و
بهکارگیری نخبگان در آجا میباشد .در آسیبشناسی طرح جذب و نگهداری نخبگیان مشیخص
شد که معیارها و مال شناسایی و انتخاب این افراد ،کامل نمیباشد .در بررسی مییزان کارآمید
بودن جذب نخبگان به این نتیجه رسیدهاند که زمینه استفاده و کاربرد فنیاوریهیای جدیید بیا
حضور نخبگان ،بیشتر از غیرنخبگیان اسیت و مشیارکت و تعامیل در بیین نخبگیان نسیبت بیه
غیرنخبگان بیشتر است .فرماندهی معظم کل قوا فرمودهاند :ما چشممان به شما نخبگیان اسیت
که ان شاءاهلل خداى متعال به شما توفی بدهد که بتوانید این کشورتان را ،این خانه پرافتخارتان
را با نیروى فکر و عزم و اراده خودتان آنچنان بسازید که شایسیته ایین مییهن و شایسیته ایین
تاریخ است.
نخبه ،به فرد برجسته و کار آمدی اطالق میشود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم،
فناوری ،فرهنگ سازی و هنر محسوس باشد و هوش ،خالقیت ،کارآفرینی و نبوغ وی در راستای
تولید سامانههای دفاعی (طراحی ،ساخت ،بهینهسازی و  )...گسترش دانش و نیوآوری و اختیراع
باعر ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح بشود .در سطح ملی ،بنییاد ملیی نخبگیان و در سیطح
نیروهای مسلح ،بنیاد نخبگان نیروهای مسلح متولی امور نخبگان هسیتند و در آجیا مسیئولیت
همکاری و هماهنگی با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به عهده دبیرخانه نخبگان و اداره تحقیقات
و جهاد خودکفایی ارتش محول شده است .در تحقی حاضر ،نتایج زیر حاصل گردید:
 .7ابعاد و مؤلفههای ارزیابی و شناخت عوامل خارج و داخل آجا برای جذب نخبگان
مشخص شد .در بُعد محیط داخلی ،مؤلفههایی بدین شرح تعیین گردیدند :نیرویابی،
گزینش ،آموزش ،پژوهش ،فناوری ،بهکارگیری ،جبران خدمات ،فرهنگ و جو
سازمانی ،مقررات و منابع مالی .بُعد محیط خارجی ،به دو محیط دور و نزدیک
دستهبندی شد .تحلیل محیط دور ،با مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
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فرهنگی ،فناوری ،محیط زیست و قوانین انجام گرفت و محیط نزدیک با سه مؤلفه
آموزش ،پژوهش و نظامی ،تحلیل گردید؛
 .5در پاسخ به سؤال اول تحقی  ،عوامل کلیدی محیط خارجی آجا برای جذب نخبگان،
شامل  2فرصت و  8تهدید ،به شرح عوامل مذکور در جداول  5احصا شد؛
 .5در پاسخ به سؤال دوم تحقی  ،عوامل کلیدی محیط داخلی آجا برای جذب نخبگان،
شامل  79نقطه قوت و  5نقطهضعفبه شرح عوامل مذکور در جداول  8احصا شد؛
 .8با عنایت به جداول  5و  ،8جمع امتیازات موزون عوامل خارجی و داخلی به ترتیب
 5/5094و  5/5404میباشد .با رسم ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی
( ، )SPACEبه شرح شکل  ، 7امتیازات فوق را روی محورهای مختصات نشان
می دهیم و نقطه حاصل از تقاطع این دو عدد را به دست میآوریم .این نقطه موقعیت
و وضعیت فعلی آجا را نشان میدهد و ناحیهای که نقطه در آن قرار میگیرد،
تعیینکنندۀ رویکرد راهبرد سازمان است .آجا برای جذب نخبگان در ناحیه تهاجمی
قرار دارد .در چنین شرایطی باید با بهرهگیری از نقاط قوت داخلی ،از فرصتهای
خارجی استفاده نمود.
نوآوری تحقی آن است که تا کنون نه تنها محیط آجیا بیرای جیذب نخبگیان ،بیه صیورت
یکپارچه تحلیل نشده ،بلکه الگویی برای تحلییل ایین محییط نییز ارائیه نشیده بیود؛ از ایین رو،
شناخت عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدات) در آجا برای
جذب نخبگان ،اقدامی آغازین برای شناخت بهتر فرماندهان از محیط آجا و تصیمیمگییریهیای
مرتبط با نخبگان میباشد و ابعاد و مؤلفههای ارزیابی محیط آجا از دیدگاه علم ،الگویی مناسیب
برای تحلیلهای بعدی محیط آجا برای جذب نخبگان میباشد.

1. SPACE: Strategic Position and Action Evaluation Matrix
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نقات قوت
تهاجمی

8
رقابتی

5/5404

موقعیت راهبردی

فرصتها

محافظهکاری

8

تهدیدات

تدافعی

5/5094

نقات ضعف

7

شکل  :5تعیین موقعیت راهبردی آجا برای جذب نخبگان

پیشنهاد
پیشنهاد اجرایی )7( :معاونتهای نیروی انسیانی آجیا و نیروهیا ،راهبردهیای جیذب نخبگیان را
مبتنی بر عوامل محیطی داخل و خیارج از آجیا تیدوی و اجیرا نماینید؛ ( )5بیه منظیور آگیاهی
فرماندهان نیروها و رؤسای سازمانها از وضعیت جذب نخبگان در آجا ،نتیایج تحقیی بیه آنیان
ابالغ گردد تا بتوانند نسبت به حفظ و ارتقای نقاط قوت ،کاهش نقاط ضعف ،بهرهگیری هر چیه
بیشتر از فرصتها و به حداقل رساندن زیانهای ناشیی از تهدییدات اقیدام نماینید؛ ( )5ابعیاد و
مؤلفههای ارزیابی محیط آجا برای جذب نخبگان ،به نیروها و سازمانها ابالغ گردد تا در مقاطع
زمانی دو ساله وضعیت خود را پایش نمایند.
پیشنهاد پژوهشی :بر مبنای تحلیل محیط و شناخت عوامل کلیدی جذب نخبگیان در آجیا،
راهبردهای جذب نخبگان در آجا تدوین گردد.
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