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چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای
هیئتعلمی در دانشگاههاست .بدینمنظور عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئتعلمی
با مبنا قراردادن پژوهش ورهاگن ،بومیسازی و تعیین شدند .در این پژوهش از روش بهترین
بدترین برای رتبهبندی این عوامل استفاده شده است .پرسشنامه طراحیشده براساس مدل بهترین
بدترین ،به اساتید دانشگاه که در حوزه منابع انسانی ،سالها تدریس و تحقیق نمودهاند ،داده شد تا
بهصورت جداگانه در ارتباط با "جذب" و سپس "نگهداشت" استعدادهای علمی ،نظرات
کارشناسی خود را ارائه کنند .جامعه موردمطالعه تحقیق شامل کلیه متقاضیان جذب هیئتعلمی و
اعضای کنونی هیئتعلمی دانشگاههاست و نمونه اطالعدهنده بهمنظور بومیسازی مدل مفهومی
تحقیق و پاسخدهی به پرسشنامههای اولویتبندی شامل پنج تن از خبرگان باسابقه و تجربه هستند.
درنتیجه میتوان ادعا نمود که نمونهگیری در تحقیق حاضر بهصورت قضاوتی و هدفمند انجام
شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد بهمنظور موفقیت در جذب استعدادهای علمی ،توجه به
عوامل برند و شهرت دانشگاه و ارزش و فرهنگ دانشگاه حائز اهمیت است .همچنین بهمنظور
موفقیت در نگهداشت استعدادهای علمی موجود ،توجه به عوامل ارزش و فرهنگ و جو تدریس
و آموزش حائز اهمیت است .توجه دانشگاهها به عوامل مهم شناساییشده در این پژوهش میتواند
به جذب بهتر استعدادهای علمی کمک شایانی کند.
كلیدواژهها :مدیریت استعداد؛ تصمیمگیری چندمعیاره؛ روش بهترین بدترین ()BWM؛
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
 دانشیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
باتوجهبه رقابت شدید و تنگاتنگ دنیای امروزی ،میتوان بیان داشت که نیروی انسانی
مهمترین مزیت رقابتی برای هر سازمان محسوب میشود ،بنابراین ،مدیران باید آگاه باشند که
چگونه با این عامل راهبردی برخورد کنند و استفاده مؤثر از این مزیت رقابتی را بیاموزند (بامداد
صوفی و طاهری .)9 :9319 ،امروزه مدیریت استعداد ،به یکی از مسائل راهبردی و کلیدی برای
مدیران تبدیل شده است (کریشنان و اسکولین )139 :1197 ،9و بسیاری معتقدند مدیریت استعداد
یکی از مهمترین چالشهای سرمایه انسانی است که سازمانها در قرن  19با آن مواجه هستند
(درایز .)171 :1193 ،1بحث مدیریت استعداد یکی از درحال رشدترین موضوعات دانشگاهی در
رشته مدیریت ،طی دهههای گذشته بوده است و اگرچه توسعههای زیادی در این زمینه انجام شده
است ،اما بااینحال ،همچنان پرسشهای زیادی بیپاسخ مانده است (کلینگز و همکاران:1197 ،3
.)133
تا به امروز مطالعات زیادی در زمینه مدیریت استعداد انجامشده ،اما هنوز این موضوع در
انواع مختلف سازمانها بهطور وسیع مورد مطالعه قرار نگرفته است (اینگرام و گلد.)331 :1190 ،1
ازجمله سازمانهایی که نقش محوری در پیشبرد اهداف کشورها دارند ،دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی میباشند .دانشگاه ها با تولید دانش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد ،سهم
قابلتوجهی در پیشرفت و رفع نیازهای علمی کشور دارند .دانشگاهها بهمنظور نقشآفرینی و عمل
به رسالت های ذاتی خود الزم است بسترهای الزم برای جذب بهترین اعضای هیئتعلمی بهعنوان
مهمترین سرمایههای دانشگاه را فراهم کرده ،شرایطی ایجاد کنند تا افراد مستعد علمی برای
همکاری تشویق شوند .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و
نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه است و سؤاالت این پژوهش به این شرح است که
9. Krishnan & Scullion
1. Dries
3. Collings et al
1. Ingram & Gold
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عوامل مهم در جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه کدامند؟ و میزان اهمیت این
عوامل چقدر است؟
عمده پژوهشهای انجامشده در حوزه مدیریت استعداد جنبه کیفی دارند و کمتر از
روشهای کمی در پژوهش های مدیریت استعداد استفاده شده و در معدود مواردی هم که از
روشهای کمی استفاده شده ،عمدتاً روشهای تحلیل آماری مورد توجه قرار گرفتهاند.
بدینمنظور ،هدف پژوهش حاضر آن است که باتوجهبه اهمیت مدیریت استعدادها در دانشگاهها،
با استفاده از روش بهترین بدترین 9بهعنوان یکی از روشهای نوین تصمیمگیری چندمعیاره به
ارزیابی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه بپردازد.
پژوهش حاضر در دانشگاه عالمه طباطبائی بهعنوان موردمطالعه انجام شده است .از آنجاکه
دانشگاه عالمه طباطبائی در ردهبندی وزارت علوم در سال  9317در سطح یک دانشگاه تخصصی
قرار گرفته است و باتوجهبه اینکه این دانشگاه بهعنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و
اجتماعی ،بهعنوان یک الگو در کشور شناخته میشود و سهم بسزایی در جذب افراد مستعد و
همچنین پرورش اعضای هیئتعلمی سایر دانشگاهها دارد ،ضرورت دارد تا نگاه ویژهای به جذب
و نگهداشت استعدادهای علمی داشته باشد .لذا این پژوهش در دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده
است.
در بخش بعدی این پژوهش ابتدا به بررسی تفصیلی موضوع مدیریت استعداد و بررسی
پژوهشهای پیشین پرداخته میشود ،سپس در بخش روششناسی ،نحوه انجام پژوهش و روشها
و ابزارهای مورد استفاده تشریح میشوند ،بعد از آن به نتایج در بخش یافتههای تحقیق و سپس در
بخش پایانی به بحث و نتیجهگیری پژوهش میپردازیم.

مبانی نظری پژوهش

)9. Best-worst method (BWM
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هزاران سال از عمر واژه استعداد 9میگذرد و لغتشناسان ،به این مسئله که چگونه این
اصطالح باتوجهبه زمان ،افراد و موقعیت ،معانی متفاوتی بهخود میگیرد ،پرداختهاند (تانسلی،1
 .)107 :1199از دیدگاه سازمانی نیز تعاریف متفاوتی نسبت به استعداد وجود دارد و درکل،
مفهوم استعداد بسیار تحتتأثیر ماهیت کار است (تانسلی .)110 :1199 ،بررسی پژوهشهای پیشین
حاکی از آن است که مدیران و کارشناسان منابع انسانی ،استعدادها را باتوجهبه نوع راهبردهایی
که سازمان برمیگزیند ،تعریف میکنند .بهطورمثال وقتی سازمان راهبردهای نوآورانه را مدنظر
قرار میدهد ،استعدادها کسانی هستند که دارای ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خالقانه باشند (تافتی و
همکارن .)91 :1197 ،3جدول ( )9خالصهای از تعاریف مرتبط با استعداد در سازمان را ارائه
میکند.
جدول  .9تعاریف استعداد (سهرابی و همکاران)3 :9311 ،
تعریف استعداد در سازمان
نیروی انسانی راهبردی ،خالق ،انعطافپذیر و پاسخگو
مجموعهای از تواناییها ،دانش و ظرفیت فرد برای توسعه
نیروی کار ماهر عجینشده با کار و متعهد

سازمانها برای رسیدن به اهدافشان بهدنبال کاهش شکاف بین سطح مطلوب و سطح فعلی
توانایی منابع انسانی هستند .مفهوم مدیریت استعداد برای کاهش این شکاف معرفی شده است.
بحث مدیریت استعداد ،باعث افزایش سطح آگاهی شده و بهعنوان یک ابزار پشتیبان در مدیریت
منابع انسانی است (کاراتاپ و همکاران .)917 :1197 ،باتوجهبه تعریف ویمن 1و همکاران ()1197
فرایند مدیریت استعداد شامل .9 :طبقهبندی ،شناسایی و جذب افراد مستعد از خارج از سازمان؛ .1
طبقهبندی و شناسایی افراد مستعد درون سازمان؛  . 3آموزش افراد مستعد؛  .1حفظ افراد مستعد در
سازمان است (سابونکو و کاراکی .)111 :1190 ،مدیریت استعداد یک عمل منحصربهفرد است
9. Talent
1. Tansley
3. Tafti et al
1. Vaiman
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که تمام فعالیتها و مسئولیتهای وابسته به مدیریت چرخه عمر استعداد را از جذب تا پرورش و
نگهداشت ،یکپارچه میکند (شیمن)121 :1191 ،9
یکی از مدلهای متداول ارائهشده در زمینه مدیریت استعداد ،مدل پنجعاملی فیلیپس و روپر
است .این مدل ،چارچوبی را برای مدیریت استعداد پیشنهاد میکند که شامل پنج عامل کلیدی
جذب ،انتخاب ،دلبستگی ،توسعه و نگهداشت است که در شکل  9نشان داده شده است (فیلیپس
و روپر.)91 :1111 ،
جذب :1جذب افراد با استعداد ،یکی از فرایندهای حائزاهمیت در مدیریت استعداد است.
همواره در دستگاههای سازمانی ،انتخاب و جذب افراد مطلوب برمبنای شاخصهای مناسﺐ ،یکی
از چالشهای اساسی است.
انتخاب :3امروزه برای انتخاب کارکنان مناسﺐ و تناسﺐ فرد با شغل موردنظر ،استفاده از
روشهای سنجش عملکرد همچون ارزیابیهای روانشناختی ،مصاحبههای رفتاری ،ارزیابیهای
شخصیتی و آزمونهای دانش شلی مورد استفاده قرار میگیرند.
دلبستگی :1به اشکال مختلفی نظیر توجه به خالقیت و نوآوری ،پذیرش مسئولیت شخصی
برای اتفاقاتی که روی میدهد و تمایالت اخالقی برای موفقیت سازمان ،میتوان در کارکنان
دلبستگی شغلی ایجاد نمود.
توسعه :7باتوجهبه ویژگیهای منحصربهفرد کارکنان ،توجه به راهبردهای توسعه و بهبود
استعداد حائزاهمیت است .در بحث پرورش استعدادها بهنظر میرسد ،مهمترین نقش را مدیران
مستقیم افراد ایفا میکنند.
نگهداشت :0برای نگهداشت کارکنان مستعد ،باید توجه کافی به نظام مدیریت عملکرد
9. Schiemann
1. Attracting
3. Selecting
1. Engaging
7. Developing
0. Retaining
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شود؛ چراکه رابطه تنگاتنگی بین نگهداشت کارکنان و نظام مدیریت عملکرد سازمان وجود دارد.
همچنین توجه به چالشها و انتظارات نسل جدید ،حائز اهمیت است (فیلیپس و روپر.)91 :1111 ،

شکل  .9مدل پنجعاملی فیلیپس و روپر (فیلیپس و روپر)91 :9001 ،

در پژوهش حاضر باتوجهبه مباحث گفتهشده در بخش مبانی نظری ،مناسﺐترین الگوی
نظری بهمنظور مطالعه عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاهها بهویژه
دانشگاههای دولتی کشور ،الگوی ورهاگن ( )1117است .این الگو از نظر شاخصها و مؤلفههای
عوامل اصلیاش ،توسط خبرگان داخل کشور مورد بازنگری و بومیسازی قرار گرفت و در انجام
تحقیق حاضر از دیگر الگوها کاملتر تشخیص داده شد .مدل ورهاگن دارای هفت عامل
تأثیرگذار اصلی بر فرایند جذب و نگهداشت استعدادهای علمی دانشگاههاست .هر یک از این
عوامل با تعدادی مؤلفه ،طبق شکل  1قابل اندازهگیری هستند .مدل مذکور توسط ورهاگن با
استفاده از تحلیل عاملی ،اعتبارسنجی شده است.
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آزادیهای آکادمیک
تحرک و پویایی علمی همکاران
مشارکتدادن اعضای هیئتعلمی در فرایندهای تصمیمگیری
شفافیت در مأموریت و راهبرد دانشگاه
دراختیارداشتن منابع برای ابتکارات و نوآوری
نوآوربودن و پیشرفتمحوری دانشگاه
شهرت و اعتبار دانشگاه در میان سایر دانشگاهها و مراکز علمی
شهرت و اعتبار دانشگاه بین سازمانهای تجاری
پرستیژ و شهرت گروه و رشته
ترکیﺐ برنامهها
بین المللیگرایی دانشگاه
الگو بودن در شبکه دانشگاهی
وجود نظامهای مناسﺐ جبران خدمات مادی
وجود فرصتهای پیشرفت شغلی
امنیت شغلی
پاداشهای غیرمادی
وجود منابع و امکانات برای فعالیتهای حرفهای علمی
وجود فرصت برای فعالیتهای جنبی
زمان تدریس
بهادادن به تدریسهای موفق
وجود حمایتهای آموزشی
وجود تسهیالت آموزشی
کیفیت دانشجویان
مشارکت در امور اجرایی آموزش
زمان تحقیق و پژوهش
بهادادن به موفقیتهای پژوهشی
وجود حمایتهای پژوهشی
وجود تسهیالت پژوهشی
جو پژوهشی دانشگاه و دانشکده ها
توازن میان کار و زندگی
وجود فرصت برای کار با افراد خارج از دانشگاه
وجود فرصتها و تسهیالت برای خانواده
فرصت برای رشد و توسعه شخصی
فرصت برای توسعه حرفهای و علمی
فرصتهای پیگیری بورسهای تحصیلی بینرشتهای
مکان جغرافیایی دانشکده و دانشگاه
وجود فرصتهای شغلی برای همسر
ضرورت تکلم به زبان محلی
کیفیت محیط دانشکده و دانشگاه

ارزشها و
فرهنگ
دانشگاه

برند و شهرت
دانشگاه

شرایط كاری

توسعه حرفهای

جذب و نگهداشت

و شخصی

استعدادهای علمی

جو تدریس و
آموزش

جو پژوهشی

محیط كاری

شکل  .9مدل جذب و نگهداشت استعدادهای علمی (ورهاگن)9005 ،
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کیفیت و مطلوبیت دفتر کار
شایستگی تیم مدیریت و کارکنان اداری و سرویسهای پشتیبانی

پیشینۀ پژوهش
پژوهش ورهاگن ( )1117ازجمله پژوهشهای آغازین در حوزه جذب و نگهداشت
استعدادهای علمی در دانشگاه بهشمار میرود .در این پژوهش که در دانشگاههای منطقه اروپا
انجام شده است ،محقق در پی شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی از
منظر رؤسای دانشکدهها و اعضای هیئتعلمی است .درنهایت بهعنوان نتیجه این پژوهش،
ورهاگن موفق به شناسایی مجموعهای از عوامل در قالﺐ هفت طبقه شامل :ارزشها و فرهنگ
دانشگاه ،شهرت و اعتبار دانشگاه ،شرایط استخدام ،توسعه شخصی و حرفهای ،جو آموزشی ،جو
پژوهشی و محیط کاری شد .در پژوهشی دیگر لوانیا و همکاران ( ،)1199با استفاده از نظرات
رؤسای دانشکدهها و اعضای هیئتعلمی به شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در دانشگاهها
پرداختند و راهبردهایی را برای بهبود وضعیت جذب و نگهداشت اعضای هیئتعلمی ارائه
نمودند .در پژوهشی دیگر ثرون و همکاران )1191( 9به اهمیت توجه به حفظ و نگهداشت
استعدادهای علمی در دانشگاهها در توسعه کشورها پرداختند و به نقش دانشگاهها در رشد
اقتصادی و کاهش فقر اشاره نمودند.
در ایران نیز برخی از پژوهشگران به بررسی موضوع مدیریت استعدادهای علمی ،در
دانشگاهها پرداختهاند .طهماسبی و همکاران ( )9319در پژوهشی به شناسایی و رتبهبندی عوامل
مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی بهطور همزمان پرداختهاند .در این پژوهش که
برپایه پژوهش ورهاگن انجام شده است ،پس از بومیسازی این عوامل ،با استفاده از نظرسنجی از
دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ،به رتبهبندی آنها پرداختند .نتیجه این تحقیق آن بود که عامل
"جو تحقیق و پژوهش" بیشترین تأثیر را بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه
تهران دارد .اما نقدی که به این پژوهش وارد است آن است که در این تحقیق به ارزیابی عوامل
باتوجهبه جذب و نگهداشت استعدادها پرداخته شده است؛ حالآنکه مقوله "جذب" و مقوله
9. Theron et al
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"نگهداشت" ،دو مقوله متفاوت هستند و نمیتوان بیان داشت که همه عوامل هم در جذب و هم
در نگهداشت استعدادها دارای اهمیت یکسان هستند و ارزیابی توأمان این دو مقوله خالی از
اشکال نیست .اگرچه مدل ورهاگن برای هر دو فرایند جذب و نگهداشت ارائه شده است ،اما
رتبهبندی عوامل باید بهطور جداگانه برای "جذب" و از طرفی برای "نگهداری" اعضای
هیئتعلمی انجام شود؛ رویکردی که در این پژوهش انجام شده است .طالقانی و همکاران
( ) 9311در پژوهشی که در دانشگاه اصفهان انجام دادند ،به بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت
استعداد بر عملکرد اعضای هیئتعلمی پرداختند .در این پژوهش از معادالت ساختاری استفاده
شده است و محققین به این نتیجه رسیدند که راهبردهای اتخاذشده برای مدیریت استعداد ،تأثیر
معنیداری بر عملکرد اعضای هیئتعلمی این دانشگاه داشته است .مقیمی و همکاران ( )9313به
شناسایی و رتبهبندی شاخصهای کارکنان کلیدی در دانشگاه تهران پرداختند و بدینمنظور از
تحلیل زمینه و رویکرد آماری استفاده کردند .در این پژوهش  11شاخص کارکنان کلیدی
شناسایی و رتبهبندی شد.
اقبال و همکاران ( )9310در پژوهشی به شناسایی مؤلفههای استعداد اعضای هیئتعلمی در
دانشگاه پرداختند .در این مطالعه بهمنظور شناسایی مؤلفههای مدیریت استعداد اعضای هیئتعلمی
با مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاه مصاحبه و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .این
پژوهش درنهایت  11مؤلفه را در هفت طبقه شناسایی کرده است .در این پژوهش شاخصهایی
نظیر سطوح شایستگی و عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها بهعنوان مؤلفههای جذب استعدادها
و شاخصهایی نظیر جو تدریس و آموزش ،شرایط کاری ،توسعه مسیر شغلی و پشتیبانی دانشگاه
بهعنوان شاخصهای نگهداشت درنظر گرفته شدهاند .اما نقدی که به پژوهش فوق وارد است آن
است که رویکرد پژوهش به اندازه کافی محدود نشده و بهطورمثال ،برای جذب استعدادها ،از
آنجا که سعی شده است هم از نظر دانشگاه و هم از نظر متقاضیان به این موضوع نگاه شود ،تنها
دو مؤلفه مبهم و کلی شناسایی شده است .جدول  1خالصهای از نتایج تحقیقات مشابه با این
تحقیق را نشان میدهد.
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جدول  .9خالصهای از پژوهشهای پیشین مرتبط با مدیریت استعداد در دانشگاهها
ردیف

نویسندگان

9

ورهاگن ()1117

1

لوانیا و همکاران ()1199

3

ثرون و همکاران ()1191

1

طهماسبی و همکاران ()9319

7

طالقانی و همکاران ()9311

0

مقیمی و همکاران ()9313

7

اقبال و همکاران ()9310

نتایج
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت استعدادهای علمی در دانشگاههای اروپا
با درنظرگرفتن جذب و نگهداشت بهعنوان دو مقوله مختلف
شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و ارائه راهبردهایی برای بهبود
وضعیت جذب و نگهداشت اعضای هیئتعلمی
به اهمیت توجه به حفظ و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاهها در توسعه
کشورها پرداختند و به نقش دانشگاهها در رشد اقتصادی و کاهش فقر اشاره نمودند.
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی بهطور
همزمان با استفاده از روش آماری
با استفاده از معادالت ساختاری ،به بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر
عملکرد اعضای هیئتعلمی پرداختند
شناسایی و رتبهبندی شاخصهای کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای
سازمانی در دانشگاه تهران
شناسایی مؤلفههای استعداد اعضای هیئتعلمی با استفاده از روش تحلیل محتوا

بررسی مطالعات پیشین حاکی از وجود شکاف تحقیقاتی در زمینه استفاده از مدلهای
ریاضی نوین در حوزه مدیریت استعداد است .همچنین استفاده از مباحث مدیریت استعداد در
سازمانها و انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه ضروری بهنظر میرسد .بررسی پیشینه تحقیق،
نشان از آن دارد که مبحث مدیریت استعداد در کشور ما ،مبحث نوپایی است و الزم است کار
بیشتری در این حوزه انجام شود .بررسیها نشان از آن دارد که تابهحال تحقیقی در زمینه استفاده
از فنهای تصمیمگیری چندمعیاره همچون روش بهترین بدترین در حوزه جذب و نگهداشت
استعدادهای علمی انجام نشده است و تحقیقات کمی انجامشده در این زمینه نیز بیشتر از فنهای
آماری استفاده کردهاند .درحالیکه کارایی فنهای تصمیمگیری چندمعیاره در زمانی که
نمونهگیری هدفمند است ،ازفنهای آماری بیشتر است .بنابراین ،در این پژوهش از روش بهترین
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بدترین بهعنوان یکی از روشهای نوین تصمیمگیری چندمعیاره برای ارزیابی عوامل مؤثر بر
جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه عالمه طباطبائی ،استفاده شده است .نوآوری
دیگر تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات مشابه ایرانی در حوزه جذب و نگهداشت استعدادهای
علمی این است که فرایند جذب و نگهداشت بهعنوان دو فرایند مستقل از یکدیگر دیده شدهاند
که عوامل مؤثر بر آنها لزوماً دارای وزن و اهمیت یکسانی نیستند.

روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای
علمی در دانشگاه است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی است و ابزار جمعآوری اطالعات آن
پرسشنامه و از نوع مقایسات زوجی است .چارچوب کلی پژوهش در شکل  3نمایش داده شده
است.
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بررسی ادبیات تحقیق
مصاحبه با خبرگان در مورد معیارهای استخراجشده و شناسایی

مرحله :9شناسایی معیارها

سایر معیارهای ضروری

شناسایی ،غربالگری و بومیسازی کلیه معیارهای ضروری

تنظیم پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان
مرحله :9محاسبه وزن معیارها ()BWM
محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارهای موردمطالعه

مقایسه رتبهبندیهای بهدستآمده از دو فرایند جذب و
نگهداشت اعضای هیئتعلمی

مرحله  :3مقایسه و نتیجهگیری

تحلیل و نتیجهگیری

شکل  .3چارچوب كلی پژوهش

در این پژوهش پس از مرور مطالعات انجامشده در زمینه مدیریت استعداد در دانشگاهها،
معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی باتوجهبه مقاله پال ورهاگن
( )1117تعیین شد و سپس بومیسازی توسط خبرگان صورت گرفت .در این مرحله دو پرسشنامه
بهطور مجزا دراختیار خبرگان قرار گرفت .پرسشنامه اول بهمنظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب
اعضای هیئتعلمی و پرسشنامه دوم بهمنظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر نگهداشت اعضای
هیئتعلمی در دانشگاههای کشور طراحی شدند .ازآنجاکه تکمیل پرسشنامه دارای دشواریهای
خاص خود بود ،کلیه پرسشنامهها توسط خبرگان در جلسات حضوری و با راهنمایی پژوهشگر
تکمیل شدند .اعتبار پاسخ خبرگان ،باتوجهبه نرخ سازگاری که در روش  BWMبهدست میآید
مورد بررسی قرار گرفته ،در مواردی پاسخهای ناسازگار با مشارکت خبرگان اصالح شد .در این
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پژوهش از نمونهگیری قضاوتی برای تعیین خبرگان استفاده شده است .معیارهای انتخاب خبرگان
شامل موارد زیر است.
 .9سابقه کار طوالنیمدت (حداقل بیست سال)
 .1تخصص در حوزه منابع انسانی ازمنظر پژوهش و آموزش
 .3سابقه کار اجرایی در حوزه جذب اعضای هیئتعلمی (معاونتهای اداری ،مالی،
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها)
بدینمنظور ،پنج نفر از اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی که دارای تجربیات و سوابق
قابلقبولی بودند ،بهعنوان خبره انتخاب شدند .باتوجهبه اینکه دانشگاه عالمه طباطبائی بهعنوان
بزرگترین دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ،بهعنوان الگو در کشور شناخته میشود و سهم
بسزایی در جذب افراد مستعد و همچنین پرورش اعضای هیئتعلمی سایر دانشگاهها دارد و
باتوجهبه وجود اساتیدی که با این حوزه عمیقاً در ارتباط بودهاند ،بدینمنظور ،خبرگان از این
دانشگاه انتخاب شدند .سپس دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای تکمیلشده با استفاده از
روش میانگین حسابی ادغام شدند و درنهایت با حل مدل روش  BWMبا استفاده از نرمافزار
 ،LINGO 9911معیارها و زیرمعیارها رتبهبندی شدند .درپایان بین نتایج رتبهبندی معیارها
باتوجهبه "جذب" و "نگهداشت" استعدادهای علمی ،مقایسه تحلیلی صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر از چارچوب ارائهشده توسط ورهاگن ( )1117استفاده شده است.
چارچوب ورهاگن شامل  11مؤلفه است .بااینحال ،ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مدل
برای دانشگاه های اروپایی تنظیم شده است و برای اینکه بتوان از این مدل در منطقهای دیگر
استفاده کرد ،باید این چارچوب مورد بازنگری قرار گیرد .در این پژوهش پس از نظرسنجی و
مصاحبه با خبرگان و با مبناقراردادن چارچوب ورهاگن ،چارچوب بازنگریشدهای با  31مؤلفه
تعیین شد .الزم به ذکر است که فرایند غربالگری و بومیسازی مؤلفههای تأثیرگذار از  11مؤلفه
به  31مورد ،نسبتاً طوالنی بود؛ چراکه با مصاحبههای بدون ساختار با پنج تن از خبرگان شروع شد
و سپس به صورت ساختمند ،مؤلفهها در اختیارشان قرار گرفت تا نهایتاً با برقراری اجماع بین
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خبرهها  31مؤلفه ،نهایی شد .خبرگان مذکور همان افرادی هستند که بعداً اولویتبندی مؤلفهها نیز
با نظر آنها صورت گرفته است .همگرایی نظرات خبرگان و اجماع آنها بر  31مؤلفه نهایی
مهمترین شاخص روایی و پایایی مؤلفههای مذکور در تحقیق حاضر بهشمار میرود .به عقیده
بسیاری از محققین علوم اجتماعی و انسانی انتخاب درست خبرگان و اجماع نظر آنها بر مؤلفههای
تحقیق ،نشاندهندۀ اعتبار باالی آن مؤلفههاست (برای مطالعه بیشتر در خصوص روایی و پایایی
تحقیقات کیفی رجوع شود به هسه بایبر 991 :9317 ،و مارشال و راسمن .)910 :9377 ،درضمن
در مرحله دوم تحقیق که از پرسشنامههایی برای اولویتبندی همین مؤلفهها استفاده میشود،
نیازی به محاسبه شاخصهای کمی اعتبار مدل (مانند آلفای کرونباخ) نیست .بهعالوه نرخ
ناسازگاری در محاسبات اولویتبندی بهدست آمده است که به نوعی اعتبار و روایی فرایند
اولویتبندی را نشان میدهد.
این چارچوب که مبنای پژوهش حاضر است طبق شکل  1است .همانطورکه مشاهده
میشود این چارچوب از  0طبقه شامل ارزشها و فرهنگ دانشگاه ،برند و شهرت دانشگاه ،شرایط
کاری ،جو تدریس و آموزش ،جو پژوهشی و محیط کاری تشکیل شده و هر طبقه شامل
مؤلفههایی است.
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رتبهبندی معیارها

ارزشها و فرهنگ
دانشگاه

برند و شهرت دانشگاه

شرایط کاری

آزادیهای علمی و

شهرت و اعتبار دانشگاه

وجود نظامهای مناسﺐ

آکادمیک

در میان سایر دانشگاه ها

جبران خدمات مادی و

و مراکز علمی

غیر مادی

شهرت و اعتبار دانشگاه

وجود فرصتهای

تحرک و پویایی علمی
همکاران

د بین سازمانهای

پیشرفت شغلی

تجاری
مشارکتدادن اعضای
هیئتعلمی در
فرایندهای تصمیم گیری
دانشگاه و دانشکده

پرستیژ و شهرت

نوآوربودن و

مکان جغرافیایی

زمان تحقیق و پژوهش

دانشکده و دانشگاه

بهادادن به تدریس های

بهادادن به موفقیت های

وجود فرصتهای شغلی

مدرن و موفق

پژوهشی

برای همسر

وجود تسهیالت و

وجود منابع ،تسهیالت

کیفیت محیط دانشکده

حمایت های آموزشی

و حمایت ها برای
تحقیق و پژوهش

و دانشگاه

دانشگاه

کیفیت دانشجویان

برای فعالیت های

کیفیت و مطلوبیت
جو پژوهشی دانشگاه و

حرفهای علمی

شایستگی تیم مدیریت

مشارکت در امور

دارابودن جوایز مهم و
بینالمللی توسط اعضای
هیئتعلمی

دفتر کار

دانشکده ها

راهبرد دانشگاه

پیشرفتمحوری
دانشگاه

زمان تدریس

جو پژوهشی

گروه و رشته
وجود منابع و امکانات
بین المللی گرایی

شفافیت در مأموریت و

وجود امنیت شغلی

جو تدریس و آموزش

محیط کاری

وجود فرصت برای

اجرایی آموزش

انجام پروژههای
تحقیقاتی بین دانشگاه

و کارکنان اداری
دانشکده و دانشگاه

فرصت برای توسعه
حرفهای و علمی

و صنعت

شکل  .1ساختار و تفکیک بین ابعاد و مؤلفهها

روش بهترین بدترین
9

روش بهترین بدترین ( )BWMدر سال  1197توسط جعفر رضایی در مجله امگا ارائه شد.
در این روش ابتدا بهترین (مهمترین ،مطلوبترین) و بدترین (کماهمیتترین ،نامطلوبترین)
معیارها توسط تصمیمگیرنده تعیین میشود ،سپس مقایسات زوجی میان هریک از این معیارها با
سایر معیارها انجام میگیرد .مزایای این روش نسبت به روشهای مشابه پیشین عبارتند از:
9. Omega
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 . 9به مقایسات کمتری نیاز دارد.
 . 1این رویه به مقایسات سازگارتری منجر میشود .این بدان مفهوم است که این روش
جوابهای قابلاطمینانتری را ارائه میکند (رضایی.)11 :1197 ،
در این روش ،پس از تعیین معیارها و تعیین بهترین و بدترین معیار ،میزان ترجیح بهترین
معیار بر سایر معیارها و میزان ترجیح معیارها بر بدترین معیار با استفاده از مقیاس ساعتی تعیین
میشود .نتیجه بهصورت دو بردار  AB = (aB9, aB1, … , aBn)Tو AW = (a9W, a1W, … , anW)T

خواهد بود که  aBjنشاندهنده ترجیح بهترین معیار بر معیار  jام و  ajWنشاندهنده ترجیح معیار j
بر بدترین معیار  .HSJسپس باتوجهبه مدل ( BWMرابطه  ،)9وزن بهینه معیارها محاسبه میشود.
min 
s.t.
wB
 aBj   , for all j ,
wj

)(9

 a jW   , for all j
1

j

wj
wW

w
j

w j  0, for all j

با حل مدل فوق وزنهای بهینه ) * (w1* , w2* ,..., wnو  بهدست میآیند .همچنین برای
محاسبه نرخ سازگاری از رابطه  1استفاده میشود.


CI

)(1
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جدول .3شاخص سازگاری
1

2

7

0

7

1

3

1

9

aBW

7113

1117

3173

3111

1131

9103

9111

1111

1111

شاخص سازگاری ()CI

یافتههای پژوهش
در این پژوهش الزم بود برای وزندهی به سطح معیارهای اصلی یک مدل و به برای
وزندهی به سطح زیرمعیارها شش مدل حل شود .باتوجهبه اینکه این رویه یکبار با درنظرگرفتن
"جذب استعدادها" و یکبار با درنظرگرفتن "نگهداشت استعدادها" انجام شد ،بنابراین ،مجموعاً
در این پژوهش بهازای هر خبره تعداد چهارده مدل ریاضی حل شده است و درنهایت با استفاده از
میانگینگیری حسابی ،وزنهای نهایی بهدست آمده است .باتوجهبه تعداد زیاد مدلهای حلشده
در این پژوهش ،در این بخش مدلهای سطح معیارهای اصلی مربوط به یکی از خبرگان ارائه
میشود و نتایج نهایی وزن معیارها و زیرمعیارها طبق جداول  1و  7ارائه میشود .رابطه  ،3مدل
برنامهریزی ریاضی یکی از خبرگان را برای وزندهی به معیارهای اصلی با درنظرگرفتن "جذب
استعدادها" نشان میدهد.

min 
s.t.

w2
-8  
w6

w2
-3 
w5

w2
-2 
w4

w2
- 2 
w3

w2
-3 
w1

w5
-3 
w6

w4
-2 
w6

w3
-2 
w6

w1
-3 
w6

w1 + w2 + w3 + w4 + w5 + w6  1
w1  0, w2  0, w3  0, w4  0, w5  0, w6  0

)(3
رابطه  ،1مدل برنامهریزی ریاضی یکی از خبرگان را برای وزندهی به معیارهای اصلی با
درنظرگرفتن "نگهداشت استعدادها" نشان میدهد.
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min 
s. t.
w4
-3  
w6

w4
-2  
w5
w6
-4  
w3

w4
-9  
w3
w5
-7  
w3
w5  0, w6  0

w4
w4
-2  
-3  
w1
w2
w1
w2
2 
-3  
w3
w3
w1 + w2 + w3 + w4 + w5 + w6  1
w1  0, w2  0, w3  0, w4  0,

)(1
در کلیه مدلها ،نرخ سازگاری باتوجهبه رابطه  1محاسبه شده است و مقادیر ناسازگاری
حداقل  ،1حداکثر  1/3و بهطور میانگین  1/917بهدست آمده است .باتوجهبه این مقادیر میتوان
بیان داشت ،در مجموع میزان سازگاری موجود ،قابلقبول است و نتایج پذیرفته میشود .وزن
معیارها و زیرمعیارهای بهدستآمده از حل این مدلها با درنظرگرفتن "جذب استعدادها" طبق
جدول  1است.
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جدول  .1وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها با درنظرگرفتن جذب استعدادهای علمی
رتبه

معیار
اصلی

وزن

ارزش ها
1

و فرهنگ 1/127
دانشگاه

برند و
9

شهرت

1/319

دانشگاه

وزن رتبه در وزن

رتبه

نسبی

معیار

نهایی

كل

آزادیهای علمی و آکادمیک

1/972

7

1/179

1

تحرک و پویایی علمی همکاران

1/191

1

1/109

1

مشارکتدادن اعضای هیئتعلمی در فرایندهای تصمیمگیری دانشگاه و دانشکده

1/921

1

1/171

2

شفافیت در مأموریت و راهبرد دانشگاه

1/913

3

1/177

7

نوآوربودن و پیشرفتمحوری دانشگاه

1/130

9

1/102

3

شهرت و اعتبار دانشگاه میان سایر دانشگاهها و مراکز علمی

1/113

9

1/917

9

شهرت و اعتبار دانشگاه بین سازمانهای تجاری

1/131

1

1/171

1

پرستیژ و شهرت گروه و رشته

1/977

3

1/173

7

بینالمللیگرایی دانشگاه

1/111

7

1/193

11

1/997

1

1/137

91

وجود نظامهای مناسﺐ جبران خدمات مادی و غیرمادی

1/123

7

1/112

17

وجود فرصتهای پیشرفت شغلی (ارتقا در مسیر شغلی)

1/177

9

1/117

93

وجود امنیت شغلی

1/117

3

1/111

90

وجود منابع و امکانات برای فعالیتهای حرفهای علمی

1/111

1

1/111

91

وجود فرصت برای انجام پروژههای تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت

1/977

1

1/192

11

زمان تدریس

1/991

1

1/197

19

بهادادن به تدریسهای مدرن و موفق

1/129

1

1/119

99

وجود تسهیالت و حمایتهای آموزشی

1/917

3

1/119

97

زیر معیار

دارابودن جوایز مهم و بینالمللی توسط اعضای هیئتعلمی(همچون نوبل ،چهره ماندگار
و)...

7

شرایط
کاری

1/111

جو
3

تدریس و 1/917
آموزش

1

جو
پژوهشی

1/991

کیفیت دانشجویان (سطح علمی دانشجویان)

1/370

9

1/177

7

مشارکت در امور اجرایی آموزش

1/170

7

1/199

17

زمان تحقیق و پژوهش (داشتن زمان و فرصت مناسﺐ جهت تحقیق و پژوهش)

1/971

1

1/197

19

بهادادن به موفقیتهای پژوهشی

1/193

9

1/117

91

وجود منابع ،تسهیالت و حمایتها برای تحقیق و پژوهش

1/921

1

1/119

97

1/921

3

1/111

91

1/107

7

1/117

12

مکان جغرافیایی دانشکده و دانشگاه

1/919

1

1/110

11

وجود فرصتهای شغلی برای همسر (در شهری که دانشگاه در آن واقع شده است)

1/111

7

1/111

31

کیفیت محیط دانشکده و دانشگاه

1/929

3

1/199

17

کیفیت و مطلوبیت دفتر کار (از نظر تجهیزات ،روشنایی و )...

1/172

1

1/190

13

شایستگی تیم مدیریت وکارکنان اداری دانشکده و دانشگاه

1/119

9

1/113

97

جو پژوهشی دانشگاه و دانشکدهها (پژوهشمحوربودن دورهها و ترغیﺐ استاد و
دانشجویان به پژوهش و تشکیل گروههای پژوهشی)
فرصت برای توسعه حرفهای و علمی

0

محیط
کاری

1/172
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همچنین وزن معیارها و زیرمعیارها با درنظرگرفتن "نگهداشت استعدادها" طبق جدول  7است.
جدول  .5وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها با درنظرگرفتن نگهداشت استعدادهای علمی
رتبه

معیار
اصلی

وزن

وزن رتبه در وزن
نسبی معیار نهایی
1/122
1
1/312

رتبه
كل
3

تحرک و پویایی علمی همکاران

1/110

7

1/110

97

مشارکتدادن اعضای هیئتعلمی در فرایندهای تصمیمگیری دانشگاه و دانشکده

1/331

9

1/119

1

شفافیت در مأموریت و راهبرد دانشگاه

1/911

3

1/133

99

نوآوربودن و پیشرفتمحوری دانشگاه

1/997

1

1/139

91

شهرت و اعتبار دانشگاه میان سایر دانشگاهها و مراکز علمی

1/397

9

1/179

0

زیر معیار
آزادیهای علمی و آکادمیک

ارزش ها
9

و فرهنگ 1/107
دانشگاه

برند و
1

شهرت

1/909

دانشگاه

شهرت و اعتبار دانشگاه بین سازمانهای تجاری

1/397

9

1/179

0

پرستیژ و شهرت گروه و رشته

1/910

3

1/131

91

بینالمللیگرایی دانشگاه

1/117

1

1/190

19

1/173

7

1/191

17

وجود نظامهای مناسﺐ جبران خدمات مادی و غیرمادی

1/179

7

1/111

31

وجود فرصتهای پیشرفت شغلی (ارتقا در مسیر شغلی)

1/317

9

1/191

11

وجود امنیت شغلی

1/901

3

1/117

17

وجود منابع و امکانات برای فعالیتهای حرفهای علمی

1/127

1

1/191

17

وجود فرصت برای انجام پروژههای تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت

1/977

1

1/117

17

زمان تدریس

1/102

7

1/197

13

بهادادن به تدریسهای مدرن و موفق

1/199

1

1/110

1

وجود تسهیالت و حمایت های آموزشی

1/921

3

1/131

91

کیفیت دانشجویان (سطح علمی دانشجویان)

1/111

9

1/111

9

مشارکت در امور اجرایی آموزش

1/992

1

1/110

97

زمان تحقیق و پژوهش (داشتن زمان و فرصت مناسﺐ جهت تحقیق و پژوهش)

1/907

3

1/131

91

بهادادن به موفقیتهای پژوهشی

1/103

1

1/179

0

وجود منابع ،تسهیالت و حمایتها برای تحقیق و پژوهش

1/311

9

1/100

1

دارابودن جوایز مهم و بینالمللی توسط اعضای هیئتعلمی (همچون نوبل ،چهره
ماندگار و)...

0

شرایط
کاری

1/111

جو
1

تدریس و 1/192
آموزش

3

جو
پژوهشی

1/913

جو پژوهشی دانشگاه و دانشکدهها (پژوهشمحوربودن دورهها و ترغیﺐ استاد و

1/912

1

1/117

97

1/911

7

1/111

91

مکان جغرافیایی دانشکده و دانشگاه

1/937

1

1/190

19

وجود فرصتهای شغلی برای همسر (در شهری که دانشگاه در آن واقع شده است)

1/117

7

1/110

11

کیفیت محیط دانشکده و دانشگاه

1/923

1

1/111

92

کیفیت و مطلوبیت دفتر کار (از نظر تجهیزات ،روشنایی و )...

1/971

3

1/191

11

شایستگی تیم مدیریت وکارکنان اداری دانشکده و دانشگاه

1/177

9

1/170

7

دانشجویان به پژوهش و تشکیل گروههای پژوهشی)
فرصت برای توسعه حرفهای و علمی

7

محیط
کاری

1/992
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئتعلمی که در
جداول  1و  7ارائه شدند ،حاکی از آن است که:
وزن عوامل شناساییشده ،با درنظرگرفتن "جذب استعدادها" نسبت به "نگهداشت
استعدادها" دارای تفاوت است .اگرچه برند و شهرت دانشگاه مهمترین عامل در جذب
استعدادهای علمی است ،اما این عامل برای نگهداشت استعدادهای علمی ،عامل مهمی محسوب
نمیشود .درعوض عامل ارزشها و فرهنگ دانشگاه مهمترین عامل در نگهداشت استعدادهای
علمی در دانشگاه است .البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که عامل ارزشها و فرهنگ دانشگاه
بهعنوان دومین عامل مهم در جذب استعدادها نیز میباشد .بنابراین ،چنانچه به معیار ارزشها و
فرهنگ دانشگاه و زیرمعیارهای آن توجه شود ،دانشگاه هم در جذب و هم در نگهداشت
استعدادهای علمی توفیق بهدست خواهد آورد.
جو تدریس و آموزش بهعنوان دومین عامل مهم در نگهداشت استعدادهای علمی تعیین شده
است .باتوجهبه جدول  7مهمترین عامل تأثیرگذار بر جو تدریس و آموزش ،کیفیت دانشجویان
است  .این بدین مفهوم است که چنانچه سطح علمی دانشجویان باال باشد ،استعدادهای علمی
تمایل بیشتر به ماندن در دانشگاه خواهند داشت.
الزم به ذکر است که در این مطالعه ،عامل محیط کاری بهعنوان کماهمیتترین عامل در
جذب اعضای هیئتعلمی و شرایط کاری بهعنوان کم اهمیتترین عامل در نگهداشت اعضای
هیئتعلمی شناخته شدند .یکی از خبرگان در این پژوهش نقل میکند که" :عطش علمی
دانشجویان و جو همبستگی بین دانشجو و استاد تأثیر بسزایی در نگهداشت اعضای هیئتعلمی
دارد" .همچنین یکی دیگر از خبرگان بیان میدارد که" :شهرت دانشگاه ،مهمترین عامل جذبش
بوده است ،در حالیکه از محیط کاری هیچ اطالعی نداشته است" .موارد بیانشده کامالً با نتایج
این پژوهش همخوانی دارند.
در این پژوهش "شهرت و اعتبار دانشگاه میان سایر دانشگاهها و مراکز علمی" بهعنوان
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مهمترین عامل مؤثر بر جذب استعدادهای علمی شناخته شد .این نتیجه با نتیجه تحقیق ورهاگن
( )1117شباهت دارد و در آن تحقیق نیز این عامل ازنظر رؤسای دانشکدهها بهعنوان مهمترین
عامل شناخته شد .تحقیق ورهاگن ( )1117نشان داد که آزادیهای علمی و آکادمیک هم ازنظر
اعضای هیئتعلمی و هم ازنظر رؤسای دانشکدهها دارای اهمیت بسیار زیادی در نگهداشت
استعدادهاست .در پژوهش حاضر نیز نتایج مشابهی بهدست آمد ،بهطوریکه عامل آزادیهای
علمی و آکادمیک با وزن نسبی  1/317دارای اهمیت باالیی است.
نزدیکترین پژوهش به این مقاله توسط طهماسبی و همکاران ( )9319انجام شده است.
طهماسبی و همکاران در پژوهشی به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت
استعدادهای علمی در دانشگاه تهران پرداختند .آنها در این پژوهش از دانشجویان دکتری دانشگاه
تهران ،نظرسنجی نموده و به این نتیجه رسیدند که عامل جو تحقیق و پژوهش ،بیشترین
تاثیرگذاری را در جذب و نگهداشت استعدادها در دانشگاه تهران داشته است؛ اما نقدی که به این
پژوهش وارد است شامل دو مورد زیر میشود:
 .9در این تحقیق به ارزیابی عوامل باتوجهبه جذب و نگهداشت استعدادها پرداخته شده
است؛ حالآنکه ،مقوله "جذب" و مقوله "نگهداشت" ،دو مقوله متفاوت هستند و نمیتوان بیان
داشت که عوامل ،هم در جذب و هم در نگهداشت استعدادها دارای اهمیت یکسان هستند.
پژوهش حاضر نیز نشان میدهد وزن عوامل باتوجهبه "جذب" و "نگهداشت" دارای تفاوت
میباشند و ارزیابی توأمان این دو مقوله ،خالی از اشکال نیست.
 .1خبرگی دانشجویان دکتری برای پاسخ به سؤاالت در این حد از اهمیت ،جای تردید دارد
و علیرغم کار آماری خوب این پژوهش ،واقعگرایی پاسخهای ارائهشده توسط افرادی که خبره
نیستند ،زیر سؤال است.
باتوجهبه نتایج تحقیق پیشنهاد میشود دانشگاهها برای جذب استعدادهای علمی بر برندسازی
دانشگاه متمرکز شوند و بدینمنظور به تقویت همکاریهای خود با شبکه دانشگاهی و سازمانهای
تجاری بپردازند و به ارائه تصویر بهتری از دانشگاه خود بپردازند .همچنین ازآنجاکه کیفیت علمی
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دانشجویان بهعنوان مهمترین عامل در نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه شناخته شد،
پیشنهاد میشود دانشگاهها به ارائه برنامههایی برای باالبردن سطح علمی دانشجویان بپردازند .این
مهم با بهبود فرایند گزینش دانشجویان در مقطع دکتری و همچنین با ارائه طرحهای فوق برنامه
حضوری و یا برنامههای جانبی بر بستر شبکه اینترنت امکانپذیر است .علیرغم باالبودن
واقعگرایی پژوهش حاضر ،بهمنظور افزایش روایی بیرونی نتایج و قابلیت تعمیمدهی آنها ،محققین
در آینده میتوانند با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین اعضای هیئتعلمی تازهاستخدامشده با
کسﺐ نظرات شخصی هر یک از آنها و انجام تحلیلهای آمار استنباطی در کنار تحلیل چندمعیاره
به ارتقای روایی و اعتبار مدل بیفزایند .همچنین پژوهشگران در مطالعات آتی میتوانند از
روشهای مبتنی بر منطق فازی برای تعیین ترجیح خبرگان استفاده نمایند.
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