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 هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به مدل طراحي، پژوهش اين اصلي هدف :چكيده
 كيفي صورت به بنياد داده پردازينظريه بر مبتني رويكرد از استفاده با كه است كشور دانشگاهي

 و تجزيه و شد استفاده ساختاريافته نيمه هايمصاحبه از اطالعات گردآوري براي .است شده اجرا
به  گيرينمونه .گرفت انجام پارادايمي مدل و كوربين و استراوس روش به اطالعات تحليل
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  مقدمه
 هايمهارت اي،چندوظيفه هايمهارت داراي كه استعدادهايي نگهداري و جذب توانايي امروزه

 موفقيت كليدهاي از يكي به باشند، متفاوت فرهنگي هايمحيط در فعاليت توان و كارآفريني
 سازمان يك به كاركنان بندي پاي كاهش ديگر، سوي از اما .است شده مبدل جهاني هاي سازمان
 چالش به هاسازمان براي موضوع اين است شده باعث فردي بيشتر آزادي به تمايل و خاص
 نخبگان جذب براي عالي آموزش مؤسسات رقابت فضاي در مسئله اين .شود مبدلي فراگير
 بلكه داخلي، هايدانشگاه تنها نه زيرايابد؛ مي دوچندان اهميتي برتر، استعداهاي و علمي

 رقابتي حقيقت در و شده تبديل ايراني پژوهاندانش جذب براي مقصدي به خارجي هايدانشگاه
 بر تمركز با ).1392 جوادي، و نوروزي فروغي، دوستار،( است كرده ايجاد مرز بدون و جهاني
 .است يافته بسياري اهميت فكري هايسرمايه مديريت تحقيقاتي، مراكز و دولتي هايدانشگاه
 زيرا كنند، تقويت ملي نوآوري و شكوفايي در را آنها نقش بايد حوزه اين مسئوالن بنابراين
 آنها از كوچكي بخش فقط و هستند نامحسوس ها،دانشگاه هايخروجي و هاورودي ترين مهم

 روز به روز جهاني، مقياس در رقابتي شرايط همچنين ).1390 منصوري، و نجاتي( اندشده شناخته
 و است شده بقا شرط ،ديگر زمان هر از تر عميق 1»بنيان دانش«زندگي .ديابمي افزايش شتاب با و

 منظور، همين به .اند يادگيرنده و اطالعاتي جوامع مسير در و دانايي بر مبتني صنعتي جوامع
 شديدي وابستگي جوامع ةتوسع و يافته افراد آموزش از فراتر كاركردي امروز، جهان در دانشگاه

 تواند نمي توسعه، در مهمي جايگاه و نقش چنين با عالي، آموزش .ددار آنها عالي آموزش رشد هب
 و منابع اين رشد براي ريزيبرنامه ضرورت رو، ينا از .باشد اعتنابي جامعه، انساني منابع به

 و حقي فوالدگر،( است انكارناپذير كشور، هر در آموزش بخش به وابستگان زندگي كيفيت ارتقاي
 تمام در اند،شده بنا دانش پاية بر هابخش همة بنيان دانش اقتصاد در ).1393 مصطفوي،
 به ).507 :2010 هارت، و استوارت( دارند يفعال حضور هادانشگاه اقتصادي، چنين فرايندهاي

 گذاريسرمايه ها، دانشگاه كيفيت در گذاريسرمايه كه كندمي بيان اروپا كمسيون دليل همين
 و نهادها از ايمجموعه ،ايجامعه هر در بنابرين ).2011 بارون،( است كشور آيندة در مستقيمي

 ينظام دهندة شكل مجموع در كه دارند تعامل و ارتباط نخبگان و نخبگي موضوع با كارهاوساز
 در نخبه و نخبگي مفهوم از ادراكي و فهم اساس بر كاركردها از يك هر كه هستند نخبگاني
 ميان ارتباطات نهادها، كه است مفاهيم از عمومي درك اين پس .شودمي عملياتي جامعه سطح
 تجربيات، و مطالعات بر مبتني فهم ةتوسع و رشد اما .ددهمي شكل را آنان هاي موريتأم و آنها

 مديريت ).1391 ،موسوي و ناظمي ،منتظر( دكنمي ضروري را بنيادي مفاهيم اين در بازنگري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge base 
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 .است پيچيده نسبت به موضوعي انساني، هايسرمايه اين از برداريبهره و جذب در نخبگان
 سياسي، اجتماعي، نظام كل آنها عملكرد كه اند جامعه هر نظام افزاري نرم اجزاي جمله از نخبگان
 نخبگاني نظام كه آنجا از ).1389 رنجبر، و پورصادق( كندمي متأثر را كشور اقتصادي و فرهنگي

 تيزهوشان، از اعم نخبگي، مسير در افراد يا نخبگان با مرتبط عناصر از متشكل نظامي عنوان به
 امور با رابطه در نظام اين هاي فعاليت توان مي است، شده گرفته نظر در ...و درخشان استعدادهاي

  .كرد بنديدسته 1 جدول در ذكرشده موارد در را نخبگان

 نخبگاني نظام كاركردهاي .1 جدول

  مختلف هاي فعاليت و هاحوزه سنين، در نخبگان شناسايي  شناسايي

 بر ثيرگذارأت سازوكارهاي...و علمي و اجتماعياقتصادي،هاينظامبهشدهشناسايينخبگانجذب  جذب
  جامعه

 سوي از نخبگان هايظرفيت و هاتوانمندي،جامعهتقاضاي،كشورنيازهايميانتطابقايجاد  هدايت
  ديگر

 خود ةجامع مشكالت و لئمسا حل و جامعهدرنخبگانثيرگذاريأتبرايالزمهايزمينهايجاد  كارگيريبه
  نخبگان هايظرفيت و هاتوانمندي بر مبتني

 فردي هايتوانمندي و ها ظرفيت ةتوسع ونخبگانثيرگذاريأتخصوصدربسترسازيوپشتيباني  حمايت
  نخبگاني نهادهاي و نخبگان نهادي و

  جامعه سطح در آنان هاي ثيرگذاريأت و ها تالش داشت پاس و نخبگان داشت گرامي  تكريم
  جامعه در پرورينخبه و نخبگي فرهنگ گسترش براي الزم هايزمينه ايجاد  الگوسازي

  جامعه در نخبگان ثيرگذاريأت استمرار و تداوم حفظ  داشت نگه
  )1391( همكاران و منتظر :منبع 

  
 ظهـور  هاي جديـدي  گرايش كشور در نخبگان كارگيري به و حفظ منظور به اخير هاي سال در
 و دسـتگاهي  نگـاه  مـوارد  ايـن  در غالب نگاه كه آنجا از .است و اقدامات مؤثري انجام شده يافته

 كـارگيري  بـه  نخبگـان،  بـه  يتوجه بي .نيستند نگر جامع زمينه اين در ها ريزي برنامه ،است بخشي
 لحـاظ  از ناپـذيري  ن جبـرا  هـاي  آسـيب  علمـي،  هاي محيط به يتوجه بي علمي، نخبگان نادرست
 مطالـب  بـه  عنايت با .كندمي وارد كشورها اين به اقتصادي و سياسي فرهنگي، اجتماعي، علمي،
 مطالعـات  از گيـري  بهـره  ضـمن  ،سـونگر  همه نگاهي با دارد تالش حاضر پژوهش در محقق باال

 تـا  ،كنـد  پيـدا  دسـت  معـين  راهكارهاي از اي مجموعه به تخصصي هاي حوزه همة در شده انجام
 اسـتفاده  نخبگـان  توان از و كرده طراحي مناسبي مدل علمي نخبگان كارگيريبه حوزة در بتواند
  .است ضروري امري مسئله، اين علمي بررسي رو اين از .كند
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  پژوهش پيشينة
 ترين مهم از يكي استعداد مديريت توسعة وكار، كسب رقابتي شديد فضاي به توجه با امروزه
 نخبگان كه صورتي به رود،مي شمار به هاسازمان در رقابتي مزيت حفظ و وكار كسب عوامل
 شكوفايي و رشد باعث و آورده ارمغان به هاسازمان براي زيادي بسيار هايارزش توانند مي

 و دارند تأكيد انساني گذاريسرمايه بر هاسازمان از معدودي تعداد اين، وجود با .شوند سازمان
 گذاري سرمايه اجرايي افزارهاي م نر و ريزيبرنامه هايسيستم نوين، هايفناوري روي آنهااغلب 
 روي گذاريسرمايه گروي در را خود پيشرفت مدرن هايسازمان كه است حالي در اين .كنندمي

 كنند هدايت نهايي موفقيت  سمت به را خود كاركنان استعداد كنند مي تالش و دانندمي كاركنان
 سرماية و رقابتي مزيت ترين مهم انساني منابع كه است اين بر اعتقاد همچنين ).2009 سوئيم،(

 مديريت و شده تأكيد سازمان در استعدادها ارزشمند نقش بر دليل همين به ،است سازماني
 شاهد استعدادها، مديريت مانند واژگاني ظهور با .شود مي تلقي حساس و مهم بسيار آنها مطلوب
 دربرگيرندة كه هستيم نوين انساني منابع مديريت به سنتي انساني منابع مديريت از پارادايم تغيير
 هايگام از استعدادها، داشت نگه و جذب كه است حالي در اين .است سازماني نخبگان به توجه
 ).1391 زاده،جواهري و پورقلي طهماسبي،( شوند مي محسوب استعدادها مديريت در اوليه

 اقتصادي هاي بنگاه توسعة و تحقيق واحد كنار در كه هستند نهادي چندين از يكي نيز ها دانشگاه
 هاي بنگاه براي نوين هاي فناوري و دانش توسعة به تحقيقاتي مؤسسات و نهادها همچنين و

 كاربردي توانايي نوين، هاي فناوري و دانش توسعة بر عالوه ها دانشگاه .كنندمي اقدام اقتصادي
 در امروزه، ).534 :2009 كاراك و ديز، ماركوس،( دارند نيز را جديد دانش سازيتجاري و كردن
 پژوهشيـ  آموزشي نهادهاي و ها دانشگاه نظير غيردولتي و دولتي هاي سازمان و نهادها همة

 به توجه و انساني نيروي آموزش و نگهداري جذب، سازمان اعضاي و مديران دغدغة و اولويت
 سازمان هر دوام و بقا طرفي، از و است سازماني هاي فعاليت روند در تأثيرگذار و مهم عامل اين
   ).2014 گونزالز، و برتونس( دارد بستگي آن انساني نيروي به

 تئوريك چارچوب محقق، و است تحقيق هاي بخش ساير به ورود دريچة تحقيق، هاي پرسش
 اين در نهايت، در و كندمي انتخاب تحقيق، هاي هدف با متناسب را خود آماري هاي روش و

 هاي پرسش به پاسخ راستاي در تحقيق، هدف .شودمي نائل تحقيق اهداف به پژوهشي چرخة
 و جانبه همه فهم دنبال به و )1394 ،مختارزاده و اميري خسروي، اشتريان، منوريان،( بوده تحقيق
 پرسش توانمي مبنا اين بر .است علمي نخبگان كارگيري به گذاريمشيخط فرايند از عميق
  :كرد مطرح زير شرح به را پژوهش اصلي

 است؟ چگونه كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به مدل
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  :اند صورت زير مطرح شده نيز به تحقيق فرعي هايپرسش
 دانشـگاهي  هـاي محـيط  در علمـي  نخبگـان  كـارگيري  به مدل مؤثر هايمؤلفه و ابعاد .1

 اند؟ كدام

 اند؟ كدام كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به راهكارهاي و موانع .2

 هـاي محـيط  در علمـي  نخبگـان  كـارگيري بـه  مـدل  1ايزمينـه  شـرايط  و حاكم بستر .3
 يست؟چ دانشگاهي

 هـاي محـيط  در علمـي  نخبگـان  كـارگيري بـه  مـدل  )گـر مداخلـه ( 2اي واسـطه  شرايط .4
 يست؟چ دانشگاهي

 اند؟ كدام برده نام فرايند 3محوري پديدة و دهنده تشكيل عناصر .5

 دانشـگاهي  هـاي محـيط  در علمـي  نخبگـان  كـارگيري  بـه  مدل )ايجادي( علي شرايط .6
 ؟يستچ

  چيست؟ كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به مدل 4راهبردهاي .7
 چيست؟ كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به مدل 5پيامدهاي .8

  پژوهش تجربي پيشينة
 ،اند انجام داده زمينه آن درديگران  كه تحقيقاتي بررسي ، موضوع كدربارة ي تحقيق انجام براي

 تا دهد مي توانايي او به و بوده راهگشا و راهنما پژوهشگر، براي اين كار. زيادي دارد بسيار اهميت
 از ايعمده بخش كه است ذكر شايان .بپردازد مد نظر موضوع مطالعة به بيشتري اطمينان و دقت  با

 و سازوكارها ةدربار و است كشور از نخبگان خروج علل بر متمركز زمينه اين در گذشته تحقيقات
 از توانمي ولي ،نگرفته انجام يجامع تحقيق ،علمي نخبگان كارگيريبه و گذاريسياست ةنحو
 نتايج و تحقيقات اين از برخي ةخالص كه گرفت كمك شده،  انجام زمينه اين در كه مشابه موارد
  .شود در ادامه بيان مي آنها

 نظام در نخبگان جذب راهبردهاي بررسي به )1392( شهمكاران و دوستار پژوهشي در 
از  كه پرداختند كيفيت عملكرد گسترش مدل از استفاده با جمهوري اسالمي ايران عالي آموزش
 12 نهايت در دانشگاه، مديران از نفر 11 با كيفيت عملكرد گسترش مدل عميق مصاحبةطريق 
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5. Consequences 
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 از استفاده قسمت اين در راهبردها بندي رتبه ابزار ترين مهم .است شده استخراج بهبود، راهبرد
 ترين مهم »خارجي موفق الگوي از استفاده« راهبرد ،اساس اين بر كه است نسبي و مطلق وزن

 اولويت در »نخبگان منزلت به توجه براي اجتماعي مطلوب فضاي وجود« و شناخته شد اولويت
 را نخبگان جذب كلي شرايط در بهبود انتظار توانمي آنها كردن عملياتي با كه بعدي قرار گرفت

   .داشت كشور در
 بـا  نخبگـان  آمـوزش  بـراي  درسي برنامة رويكردهاي به )1395( تجري ديگري پژوهش در
 .دارد اشاره پروري، نخبه به ايران آموزشي نظام جدي رويكرد به كه پرداخت ايران كشور بر تأكيد
 فـراهم  و توانمند و بااستعداد باهوش، بالقوة آموزان دانش شناسايي با پرور نخبه آموزشي هاي نظام
 ايـن  در .كننـد  شـكوفا  را آنهـا  بـالقوة  استعدادهاي و ها توانايي دارند سعي مناسب، امكانات كردن
 در پـروري  نخبـه  رويكـرد  تحقـق  بـراي  سـاز  زمينـه  و اصـلي  اركان و ابزار از درسي برنامة ميان،
 و گـرا  تجزيـه  نخبگـان  فعاليـت  براي مناسب هاي زمينه سپس .است  پرور نخبه آموزشي هاي نظام

  .شود مي بررسي كشور نياز بر تأكيد با گرا تركيب
 اين در آنها .كردند بررسي را آفريقا ةقار توسعة و مغزها فرار موضوع )2012( اوكپير و بنديكت

 دانشـمندان،  دانشـگاهيان،  دادن دسـت  از حـال  در روز هـر  آفريقا قارة كه كردند تصريح مطالعه
 مهـاجرت  داليـل  آنها .است ترغني كشورهاي به مغزها فرار طريق از متخصصان ساير و دكترها
 )اقتصادي هايجاذبه و آموزشي نظام باالي كيفيت مثل( جاذبه عوامل به را آفريقا علمي نخبگان

  .دادند نسبت )آموزشي نظام هاي زيرساخت در اشكاالت مثل( دافعه عوامل و
 هايي سازمان يا هابخش ،يافته توسعه كشورهاي در كه است يحد تا نخبگان موزشآ اهميت 
 امكـان  مربيگري و منتورينگ قبيل از هايي روش كاربرد با و هستند امر اين متولي ويژه صورت به

  .دهندمي افزايش را خود مستعد نيروهاي ماندگاري
 شرق كشورهاي توجه شايان پيشرفت علت خصوص در مختلف هاي بررسي ،ديگر سوي از
 كارآفريني و نوآوري آموزش هاي نظام از استفاده به جدي طور به كشورها اين دهد مي نشان آسيا
 .اند كرده توجه خود، باالي قابليت با انساني منابع حفظ هدف با خود خدمت ضمن هاي آموزش در
 المللي بين هاي همكاري و مطالعات مركز مالي حمايت با كه جنوبي   كرة در اي شده انجام بررسي در

 به كارآفريني و نوآوري هاي مهارت انتقال خصوص در مدون هاي برنامه نقش است، گرفته انجام
 شد مشخص و شده مطالعه جنوبي  كرة انساني منابع توسعة مركز طريق از دولتي بخش كاركنان
 هاي اولويت از نيروها داشت نگه براي انساني نيروهاي به كارآفريني و نوآوري مهارت آموزش
  ).2016 واعظي،( است مركز اين آموزشي
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  پژوهش شناسي روش
 هايروش ازجمله و است بنياد ه داد پردازينظريه رويكرد بر مبتني كيفي اي مطالعه حاضر پژوهش
 رخ كه شكلي همان به حوادث براي و داشته واقعيت در ريشه كه است استقرايي پژوهش

 1967 سال در كوربين و استراوس را پژوهش روشاين نوع  .كندمي ارائه توضيحاتي دهند، مي
 همزمان صورت به مفاهيم گرفتن شكل و هاداده مداوم مقايسة گردآوري، پاية بر كه دادند توسعه
 در پژوهش اين در كيفي شناسيروش انتخاب دليل .)2008 كوربين، و استراوس( است استوار
 سويي از .هاست پرسش نوع و تحقيق هايدغدغه مطالعه، مورد موضوع ماهيت ،نخست درجة
 اين در اكتشافي رويكردي اتخاذ لزوم علمي، نخبگان زمينة در تحقيقاتي به دسترسي عدم دليل به

 از استفاده موارد اين به توجه با .يابدمي نمود پيش از بيش پديده اين ابعاد كشف براي تحقيق
 از كنشگران، تفاسير به توجه و اكتشافي رويكردي اتخاذ با بتواند كه كيفي شناسيروش يك
 استفاده مورد اصلي روش .آمدمي نظر به عاقالنه انتخابي بردارد، پرده پديده اين پنهان هاياليه
 .هاستداده از برخاسته )تئوري( نظرية كيفي تحقيق روش تئوري، ساخت براي تحقيق اين در

 كوربين و استراوس 1بنياد داده نظرية روش از و بوده كيفي رويكرد دارايحاضر  پژوهش بنابراين
  .كند مي استفاده پژوهش روش  عنوان به

  

 
   پارادايمي مدل .1 شكل

 )2012( كرسول از نقل به كوربين و استراوس :منبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory  

 عليشرايط

 مركزية پديد

 پيامدها
 )پيامدي شرايط(

اي مداخله شرايط ايزمينهشرايط

  ها استراتژي تعامالت،
 متقابل كنشـ  كنش
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 داده گردآوري بر مبتني هايپردازي نظريه و مبنا داده هايپردازش براي كوربين و استراوس
 پژوهش موضوعي بافت يا اندگرفته شكل مبنايي و اساسي پارادايمي حول مقوالت آنها در كه
 و مقوالت كدگذاري براي كه كنندمي ارائه را مدلي دارد، پارادايمي ماهيتي اساسي طور به

 مواجهة كه گيردمي شكل فرايندي حول مدل، اين .است شده طراحي پژوهش نتايج استخراج
 كار، تكنيكي دقت بر كوربين و استراوس .كندمي بررسي را پژوهش مورد پديدة با پژوهشگر
 قابليت و مشخص ايمقوله هايخوشه به هاداده توزيع و كدگذاري مند مرحله فرايند شفافيت
 1 شكل صورت به را الگو اين كرسول .دارند تأكيد پارادايمي مدل يك قالب در كار بودن مقايسه
  .)2012 كرسول،( است داده نشان

 تئوري آن طريق از كه است 1تفسيري پارادايم با پژوهشي هاي استراتژي از يكي تئوري گراندد
 به توجه با ).1391 ،آذر و الواني فرد،دانايي( گيردمي شكل هاداده از حاصل اصلي مفاهيم مبناي بر

به اين موضوع تا كنون  و است نخبگان كارگيريبه پژوهش، اين در مطالعه مورد موضوع اينكه
 وجود آن مورد در نيز ايفرضيه يا نظريه و گرفتهن  انجام آن روي خاصي پژوهش نشده،توجه جدي 

گراندد تئوري به اين صورت  روش. است آن مطالعة براي مناسبي روش تئوري گراندد روش ندارد،
 دورة يك از پژوهش بلكه ،كنند اثبات را آن بعد و شود آغاز نظريه يك از پژوهش نيست كه
 نشان را خود است، آن به مربوط و متناسب آنچه تا شودمي داده فرصت و شده شروع مطالعاتي

  .دهد
  

 
  حاضر پژوهش انجام هاي فعاليت و مراحل .2 شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Interpretive Paradigm 

 بررسي

 ها داده بررسي

 اعتبار سنجش گيري نتيجه و بندي جمع

اهدادهكدگذارينظريهة ارائ

طرحةتهي مصاحبه انجامهادهدا آوري جمع

 اشباع

  يابي مسئله

بله

  خير
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  گيرينمونه روش و آماري نمونة و جامعه
 و شود مي انجام آن در تحقيق عمليات كه شودمي گفته فضايي يا قلمرو به مطالعه ميدان
 »بنياد داده نظرية«در ).234 :1390محمدپور،( دارند قرار آنجا در همگي هاايده و هاداده ها،پرسش

 مسئلة و موضوع را تحقيق كار دامنة .داريم سروكار خاص موقعيتي با بزرگ، آماري جامعة جاي به
 اي ناحيه يا روستايي اي منطقه به مربوط تحقيق مسئلة و موضوع اگر .كندمي مشخص ما تحقيق

 بر مطالعه دامنة صورت همين به است ...و محله يك يا دانشگاه، يك ايل، يك شهر، يك از
 اعضاي شامل تحقيق اين آماري جامعة ).134 :1395 فراستخواه،( شودمي مشخص آن حسب
 پژوهش علمي، حوزة در كه است نخبگان ملي بنياد علمي نخبگان و تهران دانشگاه علمي هيئت

 باشد، 2آماري معرف GTM در 1نمونه چارچوب اينكه جاي به .دارند فعال حضوري برداري بهره و
 تحقيق، موقعيت و مسئله موضوع، حسب بر بتواند كه معنا بدين هدفمند .است 4نظري و 3هدفمند

 كفايت كه است معنا اين به نيز نمونه بودن نظري. كند تعريف را رسان اطالع هدف هاي هگرو
 نظري، گيرينمونه دليلداشته باشد؛ به همين  را نظري انتزاع سطح به ما رساندن براي الزم
 و نظري انتزاع سطح به را ما و برسد محتوايي كفايت به تا زماني است كه 5شونده تكرار فرايند

 اين نبايد اما ).135 :1395 فراستخواه،( برساند )معتبر اي فرضيه هاي گزاره يا( نظريه اكتشاف
 است اثرگذار نيز تحقيق هايمحدوديت نظري، اشباع به رسيدن در كه كنيم فراموش را نكته

 صورت به بردارينمونه پژوهش، اين در گيرينمونه روش ).158 :2008 كوربين، و استراوس(
 6برفي گلولة و قضاوتي غيراحتمالي، هايروش از استفاده با كه بود نفر 36 تعداد به و نظري

 شناخت به توجه با ابتدا كه ترتيب بدين .شد انجام 7هدفمند گيرينمونه و )ايزنجيره ارجاع(
 هايپرسش به پاسخ شايستگي كه منتخبي خبرگان از پژوهش، اهداف گرفتن نظر در و محقق
 معرفي را ديگري نخبگان سپس ؛آمد عمل به 8)يافتهساخت نيمه( مصاحبه داشتند، را شده مطرح
 واحدهاي كه است گيرينمونه روش يك برفي گلولة گيرينمونه .يابد ادامه گيرينمونه تا كردند
اطالعاتي در اختيار نيز جامعه ديگر واحدهاي دربارة ،خود مورد در اطالعات ضمن ارائة نمونه

 خبررسان يك با را كار اغلب ابتدايي مصاحبة يك در روش، اين در .دهد پژوهشگر قرار مي
 ممكن كه افرادي يا آشنايان دوستان، كه خواهيممي شخص آن از سپس و كرده آغاز كليدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sample frame 
2. Representative sample 
3. Purposive sample 
4. Theoretical sample 
5. Iterative 
6. Snowball sampling 
7. Purposive sampling 
8. Semi-Structured 
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 اين در ).65 :2008 كوربين، و استراس( كند معرفي ما به را باشند مناسب مصاحبه براي است
 هايداده كه كندمي پيدا ادامه جايي تا پژوهش اهداف به رسيدن براي هامصاحبه مسير پژوهش

 هامصاحبه درون از جديدي مفاهيم ديگر و رسيده )تكرارپذيري( اشباع مرحلة به آمده دست به
 در نظري اشباع به نفر 28 با مصاحبه از پس تحقيق اين در اساس، اين بر .نشود استخراج

 مصاحبة 8 تا هاداده اشباع از اطمينان منظور به و يافتيم دست آمده دست به مقوالت و ها پاسخ
  .يافت ادامه نيز ديگر

  پژوهش هاييافته
 و محـوري  كدگـذاري  بـاز،  كدگذاري مرحلة سه شامل ايزمينه نظرية روش در كدگذاري فرايند 

   .است شده ارائه 2 جدول در مراحل اين نتايج .است انتخابي يا گزينشي كدگذاري

  انتخابي و محوري باز، كدگذاري نتايج .2 جدول
R مفاهيم مقوله ابعاد 
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  مديريت عوامل
  انساني منابع

 بـومي  نظام طراحي سازماني، تعلّق و مشاركتپاداش،وحقوقمعيشتي،وضعيت
 اهـداف  تبيـين  و دانشـگاه  اهداف بر مبتني پاداش و خدمت جبران اساتيد، ارتقاي
 بـر  مبتنـي  عملكـرد  ارزيـابي  دانشـگاه،  استراتژيك هاي سياست تبيين و دانشگاه
 دانشــگاه، فرهنــگ دانشــگاه، مــالي مســائل دانشــگاه، مــديران حمايــت اهــداف،

 و گيـري تصـميم  مـديريت،  سـبك  دانشـگاه،  هاي زيرساخت قوانين، و هانامه آيين
  .منابع تخصيص

  
  فرايندي عوامل  2

 پـژوهش،  تـدريس،  هـاي محـيط  و درسـي ريـزيبرنامـهآموزشـي،هايوريفنا
 و منـابع  بـه  دسترسـي  هـا،  دانشگاه مالي و اجرايي هيئت نقش تربيت، هاي روش
  .مختلف سطوح مديران سازماني فرهنگ و مĤخذ

  
  فردي عوامل  3

 هـاي  مهـارت  شخصـي،  اعتقـادات  تحصـيالت، هـا،مهـارتها،تواناييها،نگرش
 توليد مسئوليت، احساس داشتن اي،حرفه نقش ايفاي در اشتياق و انگيزه اي، حرفه
 خطـاي  و سـطحي  كـاهش  و كشور مسائل كنندة حل و تبيين و بومي هاينظريه

  .علمي هاينظريه به اتكا با مسائل حل در علمي نخبگان

  
  ارتباطي عوامل  4

 .دانشگاه بيرون با اساتيدتعاملودانشجويانبااساتيدتعامل

 بـا  اسـاتيد  تعامـل  و علمـي  جامعـة  با اساتيد تعامل ،اساتيد دانشگاهي بين تعامل
  .همكاران

 جغرافياييوفرهنگي  محيطي عوامل  5

  اقتصادي و سياسي

  سازماني عوامل  6
 فناوريودانشگاهسازمانيساختار

  سازماني فرهنگ و سازماني جو
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  2 جدول ادامة
R مفاهيم مقوله ابعاد 

1  
  

گي
ويژ

 هاي
گان

نخب
 

مي
عل

  

  علمي توانايي
 و علمـي  مـدارك داراي اي، حرفـه  نقـش ايفـايدرعلمـينخبگـانتوانمندي
 بـه  عالم ،علمي راهكارهاي و نظريه ارائة در بودن توانا ،بودن معتبر و تخصصي
 آن رفيع جايگاه و علم به بودن متعهد علم، حوزة در اثر منشأ ،جامعه روز مسائل

   .خود تخصصي علم در بودن سرآمد نخبة و

2  
  

  اي حرفه مهارت
 جـذب  و ممتـاز ذكـاوت و هـوش  اي، حرفـه نقـشايفـايدراشـتياقوانگيزه

   .مخاطبان
 ضـامن  و علمـي  هـاي برنامه اجراي براي باال توانايي ،نوآوري و خالقيت داراي
  .نظام هر در توسعه و رشد

  رفتارهاي  3
  فردي

 باورهـاي  و هـا ارزش بـه  توجـه  انسـاني، كرامتبهتوجه،كاريوجدانداشتن
 علمـي  ذكـاوت  و هـوش  داراي نخبـة  فـردي،  نـه  ملـي  منـافع  به توجه ديني،

 افـراد  حضـور  شـغلي،  وظـايف  به مسئوليت احساس داشتن است، فرد منحصربه
  .ذهني و فكري انقالب و متعهد و صادق نخبة

  
1  

وانع
م

به 
ري

رگي
كا

  

  مديريتي علل

 ناكارآمدي نمادين، هاي ارزش ايجاد و نخبگاندائميجذبسازوكارهايفقدان
 عـرق  و تعهـد  بـدون  متخصـص  افراد حضور علمي، نخبگان از حمايتي قوانين
 هـاي مديريت نخبگان، و دانشگاه بين پيوند مناسب ساختار و بستر كمبود ملي،

 سـاالري،  شايسـته  فقـدان  انسـاني،  سـرماية  معنـاي  مانـدن  ناشـناخته  و ناپخته
 و علمـي  كادرهـاي  ساختن توانمند به توجهيبي و گرايي تخصص و گرايي نخبه

  .تخصصي

2  
  اقتصادي علل
 اجتماعي و

  

 حـل  بـه  كـالن سطح در كشور نياز احساسنياز،موردماليمنابعبودنناكافي
 تجهيـزات  بـودن  ناكـافي  نفتي، درآمدهاي وجود دليل به بومي صورت به مسائل
 توجهيبي ها،دانشگاه تحقيقات نتايج از حمايت در نارسايي پژوهشي، و آموزشي

 و نخبگـان  كاركردهـاي بـه  توجـه  و دانشـگاها  در تحقيقي الزم هاي ظرفيت به
  .دانشگاه توسط دولت براي پالن و طرح دادن و نوآوري

3  
  علمي علل

 تحقيقاتي و

  

 بهينة مصرف بهتوجهيبي ،كشور در تحقيقاتيوعلميمناسبامكاناتكمبود
 در علم توليد و تحقيق به توجهيبي بودن، ناكافي عين در تحقيقاتي هاي بودجه

 فقـدان  جهـل،  و سواديبي و فكري فقر تحقيقات، نتايج از استفاده و دانشگاها
 در خـالق  تفكـر  مانـدن  خريـدار بي مرتبط، نهادهاي يا علمي نهادهاي به توجه

 و آنها خودشيفتگي دليل به آموزش به علمي هيئت اعضاي نيازيبي ها،دانشگاه
 شمول جهان تفكر وجود اثر در بومي هاينظريه به ها دانشگاه نيازيبي احساس
  .نظريه

  
4  

  فرهنگي علل
  سياسي و

 نخبگـان  تعهـد وانگيـزه كاهش،كشـور  آيندهوحالبهنسبتسياسيثباتيبي
 در فرهنگـي  تغييـرات  ايجاد ملي، و ديني وظيفة عنوان به مردم به خدمت براي

 داشـتن  نگـه  بـدبين  در بيگانـه  جمعي هايرسانه سوء تبليغات نخبگان، روحيات
 بـا  نخبگـان  از برخـي  سياسـي  و فرهنگـي  نـاهمگوني  نظام، به نسبت نخبگان
  .سياسي بندوباري بي رفع و جامعه بر حاكم هاي ارزش و اعتقادات
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1  

هاي
كار

راه
 به 

ري
رگي
كا

 
گان

نخب
 

مي
عل

  

  اصالح
  ساختاري

 هـا  دانشگاه ساختارمند تعامل دانشگاه، و نخبگان بين ارتباط مناسب ساختار ايجاد
 هـا دانشگاه مأموريت و هانامه آيين شفافيت ،نخبگان ملي بنياد و بيروني محيط با
 و امكانـات  از دانشـگاه  شـفاف  رسـاني  اطالع لزوم ،علمي نخبگان كارگيري به در

 بـا  نخبگـان  سياسـي  و فرهنگـي  همگـوني  و نخبگـان  به خود موجود تسهيالت
  .جامعه بر حاكم هاي ارزش و اعتقادات

  گذاري ارزش  2
 كـارگيري بـه  ،سـاالري شايسـته  نيازپيش عنوان به نخبگاني نظام كاركرد به توجه

 و صنعت از بخشي عنوانبه نخبگاني نظام ،جامعه انسجام عامل عنوان به نخبگان
 درآمـدهاي  بـين  منطقـي  توجيـه  و تناسب و هاهزينه و درآمدها مديريت ،اقتصاد
  .كشور از خارج با مقايسه در داخل در نخبگان

  ةتوسع  3
  انديشي هم

 توسـط  مسـائل  حل فعال چرخة ايجاد ،نخبگان بين انديشي هم و فكري هم ايجاد
 در نخبگـان  و علمـي  هيئـت  اعضـاي  دادن مشـاركت  ،پـردازان  نظريه  و نخبگان
 و آموزشـي  هايمسئوليت واگذاري در ساالري شايسته دانشگاه، هاي گيري تصميم

 در علمـي  نخبگـان  از مثبـت  تصـويري  ارائـة  ،علمـي  هيئت اعضاي به پژوهشي
   .ملي بنياد هايفعاليت و تشكيالت گسترش و هادانشگاه

  محوري دانش  4

 حـذف  و مـادي  امكانـات  افزايش ،جامعه اعضاي ساير با نتيجه گذارياشتراك به
 و آمـوزش  شـيوة  تغييـر  ،پيشـرفته  كشورهاي در زندگي امكانات با موجود ةفاصل
 ،هـا پـژوهش  بودن محور مسئلة محور، پژوهش هايآموزش ارائة و پژوهش روش
 توجه و كشور آينده و حال به نسبت سياسي ثبات احساس براي الزم زمينة ايجاد
  .كشور علمي پيشرفت و ها پژوهش در علمي نخبگان پررنگ نقش به

  نظارت و كنترل  5
 در نخبگــان كــارگيري بـه  ســازي فرهنـگ  هــا، رســانه از تحقيقـات  نتــايج انتشـار 
 شناسـايي  و هـا شايسـته  انتخاب قوي، كنترل و ارزيابي سيستم ايجاد ها، دانشگاه
 از جلـوگيري  و نخبگـان  كـارگيري  بـه  راستاي در هادانشگاه براي علمي نخبگان
  .علمي نخبگان داشتن نگه بدبين در بيگانه جمعي هايرسانه سوء تبليغات

  
1  

  

اكم
ترح

بس
 و 

گذار
أثير

ت
  

 سازوكارهاي طراحي
 مالي

  

 محـيط  وجـود  ،نخبگـان  مـالي  نيازهاي كردن برطرف به دانشگاه مديريت توجه
 هـاي ايـده  از مـالي  حمايـت  آنها، انتقادهاي و هاخواسته عقايد، ابراز براي مناسب

 در فردي هاي تالش از دانشگاه حمايت مالي، لحاظ از هادانشگاه ضعف پژوهشي،
 تـأمين  تحـول،  ايجـاد  در عـالي  مـديران  حمـايتي  نقش اي، حرفه توسعة راستاي
  .منافع عادالنة توزيع و تسهيالت و امكانات

2  
 سازوكارهاي طراحي

 قانوني

  

 نظـام  كنـوني  سـاختار  نخبگـان،  توسـط  خـود  مسائل حل به كشور اتكاي ميزان
 بيشـتر  كـه  هـا  دانشگاه علمي هيئت اعضاي ارزيابي نحوة ايران، در عالي آموزش
 مجـدد  طراحي ،نخبگان به دولت نگرش نحوة محور، مسئله نه است محور كيفيت

 بـر  مبتنـي  آمـوزش  و دانـش  تسـهيم  فراينـد  ايجاد ،هادانشگاه داخلي فرايندهاي
 و دانشگاها مأموريت ها،دانشگاه در موجود هاي نامه آيين شفافيت ،دانشگاه اهداف
 گــذاري هــدف و هويــت هــا،دانشــگاه مــديريت ســبك جهــادي، فرهنــگ لــزوم

 سيسـتم  در پـذيري  انعطـاف  وجـود  هـا، دانشـگاه  در منـابع  تخصـيص  ها، دانشگاه
  .بيروني محيط با ساختارمند تعامل و دانشگاه مديريتي
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  2 جدول ادامة
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يدة  1
پد

 
ري

حو
م

  

 سازوكارهاي
  مديريتي

 مصـوب،  هـاي  نامـه  آيين نقش عالي، مديران حمايت نقش اعتبارات، و تسهيالت تأمين
 متخصصـان،  تحقيقاتي و علمي توان از گيري بهره نظام فقدان ،نخبگان از برداري بهره
 نيازهـاي  رفـع  راسـتاي  در بـومي  كـاربردي  هاي نظريه توليد هدف با بومي مسئلة حل

  .آفريني ثروت و مولد دانش خلق و كشور
 
1 

 
 

ايط
شر

 
طه
واس

يرثأت اي 
  بر گذار

  فردي شرايط
  گذاريرثأت

 انگيـزة  تحصـيالت  علمي، نخبگان هايمهارت و ها توانايي علمي، نخبگان هاي نگرش
 و شايسـتگي  تخصص، به توجهيبي علمي، نخبگان شخصي اعتقادات علمي، نخبگان
  .علمي نخبگان شخصي منافع و مدت كوتاه اهداف به توجه و علمي نخبگان تعهد

  
2  

  
  

 سازماني شرايط
  گذاريرثأت

 و غيرمتعهـد  نيروهـاي  نفـوذ  هـا،  دانشـگاه  سـازماني  جـو  و هـا دانشـگاه  موجود ساختار
  .نخبگان كارگيري به حوزة در سياسي مداخالت و دانشگاه داخل به خودفروخته

  .هادانشگاه علمي و فرهنگي و اجتماعي شرايط
 بـر  حـاكم  هـاي  ارزش و اعتقادات با متخصصان از برخي سياسي و فرهنگي ناهمگوني
  .دانشگاه

3  
  

  مديريتي شرايط
  گذاريرثأت

 بـرون  و زدن تهمـت  ،كشـور  متعهـد  نخبگـان  از استفاده معاش، توزيع عادالنة سيستم
 ،انتقـادي  تفكـر  وجـود  عـدم  هـا،  ظرفيـت  ارتقـاي  هـا، دانشگاه از صادق نخبگان راندن

 آمـاده  هـا،  ارزش و اصـول  به كشور نخبگان كردن عمل ،پذيري مسؤليت و پاسخگويي
 از ناشـي  تناقضـات  و نظـام  ارشد مديران نگرش مغزها، دادن وشو شست ،مغزها كردن
  .نخبگان برداري بهره

4  
  زيرساختي

  فرايندي و 
  

 امكانـات  كمبـود  قـانون،  كمبـود  در نه قانون اجراي در ضعف قانون، اجراي در تبعيض
 ةبهينـ  مصـرف  و هـا دانشـگاه  موجـود  آموزشي هاي فناوري ،تحقيقاتي و علمي مناسب
  .بودن ناكافي عين در تحقيقاتي هاي بودجه

1  

ايط
شر

 
   علي

 محيط ايجاد
  رشد

 تحقيقاتي هاي بودجه ةبهين مصرف ،كشور در تحقيقاتي و علمي مناسب امكانات كمبود
 هاي گذاري سرمايه ،مدت كوتاه هاي پروژه اساس بر گذاري سرمايه ،بودن ناكافي عين در

 بـه  نيـاز  احسـاس  و مسـائل  حل به نياز احساس نخبگان، كارگيري به زمينة در بنيادي
   .مسائل حل براي بومي هاي نظريه

 تأمين  2

  مالي منابع

 .متخصصان تحقيقاتي و علمي توان از گيري بهره نظام فقدان

 اجتمـاعي  كاركردهـاي  بـه  توجـه  ،مـرتبط  نهادهـاي  يا علمي نهادهاي به توجه فقدان
 و آفـرين  ثـروت  دانـش  بـودن  دارا بـه  نياز احساس متعهد، نخبگان از استفاده ،نخبگان
  .نفتي درآمدهاي بر اتكا كاهش

 هايارسازوك  3
  ساختار اصالح

  .نمادين هاي ارزش ايجاد و نخبگان ميئدا جذب سازوكارهاي فقدان
 .شغلي هاي فرصت با عالي آموزش التحصيالن فارغ تعداد بين تناسب به توجه

  .كشور نيازهاي با التحصيالن فارغ توان و تخصص انطباق به توجه
   .استادان مستمر آموزش براي مكانيزمي طراحي لزوم

4 
  هايسازوكار
  فرهنگ اصالح

 گرايـي،  تخصـص  و سـاالري  شايسته به توجه نخبگان، پذيري مسئوليت به دادن اهميت
 علمـي  سـطح  بـودن  پـايين  ،هـا  دانشـگاه  در ها تخصص و ها ظرفيت كارگيري به فقدان

 بـر  تمركـز  و خـارجي  نيروهـاي  بـر  اتكا كاهش و سياسي بندوباري بي رفع ها،دانشگاه
  .داخلي هايداشته و امكانات و هاتوانايي
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  مديريتي بعد
  فرايندي و

 نخبگـان  كـارگيري بـه  ،سـاالري شايسـته  نيازپيشعنوانبهنخبگانينظامكاركرد
 و فكـري  نخبگـان  بـين  يآرا تضـارب  و بازانديشي ،جامعه انسجام عامل عنوان به

 ،نخبگـان  ةحـوز  در توليدي ادبيات كردن غني براي الزم هاي زمينه ايجاد ،ابزاري
 كشـور  ةتوسع روند در آنها نقش اهميت تبيين و نخبگان وضعيت تحليل و شناخت

 پيشـبرد  در نخبگـان  اسـتعداد  از مناسـب  اسـتفاده  براي يياجرا راهكارهاي ةارائ و
  .كشور ةتوسع

  
  آموزشي بعد  2

 آموزش ،نخبگانتوسط آن از استفاده هايراهآموزشومدرنتكنولوژيازاستفاده
 پژوهشـگر  تربيـت  براي الزم صحيح آموزش ارائة ،نخبگان توسط جديد هايشيوه
 سـپردن  دانشجويان، علمي غناي ،دانشجويان تخصصي و علمي نياز تقويت ماهر،
  .پرور ايده آموزشي سيستم به دادن تغيير و كاردان به كار

  
  
  
3  

  تربيتي بعد
  رفتاري و

 در نخبـه  افـراد  حضـور  شـود،  مـي  زمـان  ازبهينـهاستفادةموجبنخبگانازاستفاده
 با ها كالس نخبگان تخصص به توجه با شود، مي پروري نخبه باعث علمي هايمحيط
 نظرهاي اساس بر بايد علمي هايبرنامه اساس و پايه شود، مي برگزار مناسبي كيفيت
 انگيزه ايجاد براي شود، علمي مختلف موضوعات تبيين و تشريح باعث باشد، نخبگان

 شـود،  مـي  دانشـجويان  اعتمـاد  باعث علمي نخبگان از استفاده علمي، دانشجويان در
 حضـور  و شـود  مـي  دانشـجويان  باورپـذيري  باعـث  شود، مي ها ارزش حاكميت باعث

  .شود مي محتوا تابع مشروعيت و مقبوليت باعث نخبگان

  
4  

  دانشي بعد
  تجربي و

 نتـايج  از اسـتفاده تحقيقـاتي، مراكز كردنفعال،وراثتجايبهعملكردجايگزيني
 هـا، دانشـگاه  بـه  متعهـد  و متخصـص  افـراد  جـذب  كيفيـت،  بـه  توجـه  تحقيقات،

 و علـم  توليـد  رابطـة  آموزشـي،  و يـادگيري  براي تجربيات انتقال و اندوزي تجربه
  .استفاده قابل دانش به استفاده غيرقابل دانش تبديل و سازيتجاري

1  
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  نظام
  عملكرد

 نخبگـان  كـارگيري به دانشگاهي، هايمحيطدرنخبگانكارگيريبهمدلاستقرار
 نخبگان مشاركت علمي رشد و آموزشي نظام ارتقاي جامعه، انسجام عامل عنوان به
 عنـوان  بـه  نخبگـاني  نظـام  كـاركرد  ،مسائل شناسايي و تدوين ها، گيري تصميم در

  .مغزها فرار از جلوگيري و ساالريشايسته نيازپيش

  

  
2  

  ارزشي نظام

 با هاايده توسعة جديد دانش خلق علمي، اثربخشيوكارآييافزايشآفريني،ارزش
 نخبگـان  مهـارت  و تخصـص  تجربـة  به توجه كاربردي، هاي نمونه ساختن هدف
 جـاي  به عملكرد جايگزيني جامعه، اعضاي ساير با نتيجه گذارياشتراك به علمي،
 و نخبگـان  راهكارهـاي  و هـا  طرح از استقبال رقابتي، تفكر و محيط ايجاد وراثت،
  .جوانان بين پرستي وطن و هويت ايجاد و آنها سازي بومي

  
3  

  
  نظام

  دانشگاهي

 طـرف،  بي و متخصص افراد توسط تحقيقاتانجامپژوهي،آيندهوشفافتحقيقات
 و دينـي  هـاي  ارزش و باورهـا  توسـعة  و رشـد  تحقيقـات،  و مطالعـات  مركز ايجاد

 از اذهان تغيير ،فرهنگي و فكري انقالب يك ايجاد ،دهي آگاهي و آموزش اخالقي،
 كشـور  علمـي  رشـد  و آنهـا  نتايج از استفاده و تحقيقات در انسجام ،آموزش طريق

  .صوري نه واقعي صورت به
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  پيشنهادها و گيري نتيجه
 كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيري به مدل طراحي پژوهش اين اصلي هدف
  پژوهش روش از استفاده با .است شده استفاده كيفي  پژوهش روش از منظور نيبد بوده و
 بين روابط و مضامين محوري، و انتخابي باز، كدگذاري نوع سه كمك با و بنياد داده پردازي نظريه
 مطالعاتي و منابع تركيب طريق از كاربردي و كلي نتايج به نيل حاضر هدف .شد تشريح آنها
 »دانشگاهي محيط در علمي نخبگان كارگيري به« زمينة در كشور خارج و داخل در كه است
   .است گرفته انجام
 .باشد داشته اختيار در دانشي كاركنان كه است دانشگاهي ارزش، با دانشگاه راستا اين در
 ،درستكار ،ساعي ،كنجكاو ند،هست برخوردار عميق تفكر قدرت از بوده، خالق كاركناني، چنين
 نيز ديگران رشد براي خود، رشد بر عالوه و ندهست مند هعالق جمعي كار به ند،هست تعهدم و امين
 تسهيم با و دارند انتزاعي و شناختي قدرت ،دهندمي قرار مدنظر را سازمان ةتوسع و ندا قائل ارزش
 .شكنندمي هم در را سازمان هايبست بن حل، راه ةارائ و گيريتصميم در آن كاربرد و خود دانش
 به ،دانشگاه در آموزش ةتوسع ترديد،بي .نيستند نيازبي آموزش از نيز ها انسان ترينخبره امروزه
 افزايش ها، مهارت يارتقا ها،انگيزه افزايش دانشي، كاركنان نگهداري و حفظ تعهد، افزايش
 ارتباطات چون هاييآموزش رو اين از .دشومي منجر آشكار و ضمني دانش تعميق و دانش انتقال
 ...و راهبردي تفكر روشي، هايمهارت گروهي، كار مهارت مسئله، حل هايمهارت فردي، بين
 و علمي مراكز هاياولويت ةزمر در دباي آموزشي راهبردهاي اين، بر هعالو .است ضروري و الزم

 قرار كار دستور در دانش انتقال و توليد شود، آموخته يادگيري راه ،آن در كه گيرد قرار تحقيقاتي
 كار گيرد، قرار نظر مد ذهني هايمدل ةتوسع شوند، داده سوق واقعي مسائل به فراگيران گيرد،

 علمي نخبگان منظور همين به و دشو تشويق سيستمي تفكر شود، آموخته همكارانه و گروهي
 نخبگان براي بايد ابتدا بنابراين .شوند واقع مؤثر دانشگاهي هايمحيط در زمينه اين در توانند مي

 و رود بهبود به رو كشور داخل علمي نخبگان وضعيت اگر زيرا كرد، ايجاد مساعد شرايط علمي
 گردند،مي باز ميهن به رغبت و ميل با ببينند، جذاب و مطلوب را وضعيتي چنين مهاجر نخبگان

 هايپژوهش نتايج .شودمي جلوگيري كشور از خارج به علمي نخبگان بيشتر خروج از عالوه به
 حصول داخلي، نخبگان فعاليت شدن ارزشمند براي ايزمينه ايجاد كه دهدمي نشان شده م انجا

 الزم امكانات و حقوق از برخورداري و فعاليت الزم ابزارهاي داشتن اختيار در اجتماعي، منزلت
 و رشد موجب و دهدمي افزايش را موجود نخبگان كارگيري به و حفظ به اميد زندگي، براي

 دولتي هايوزارتخانه و هادستگاه منظور اين براي .شد خواهد كشور علمي فضاي اعتالي
 به توجه با .دهند انجام اقداماتي آنها كارگيري به و نخبگان نيازهاي تأمين راستاي در توانند مي
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 به رسيدن به توسعه حال در كشور يك عنوانبه ايران كه كرد گيرينتيجه توان مي باال موارد
 و علم به پايدار توسعة به رسيدن براي زيرا .دارد نياز كشور علمي توسعة راستاي در خودكفايي

 نخبگان وجود بدون امر اين .داريم نياز خود مملكت اي منطقه و بومي نيازهاي با مرتبط دانش
 هاي پردازي نظريه علمي توسعة و طرح به علمي  زمينة هر در ما كشور .شد نخواهد ميسر علمي
 اختيار در تريمتخصص و تر آگاه انساني نيروي بتواند كشور يك چه هر .دارد نياز جهاني و بومي
 ما .شد خواهد تر نزديك پايدار توسعة به نهايت در و علمي توسعة به ميزان همان به باشد داشته

 سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، دانشگاهي، و علمي ساختار كه داريم نياز نخست درجة در
 .بگيريم كار به را آنها و كرده كشور جذب را نخبگان بتوانيم تا بخشيم بهبود داخل در را قانوني و

 دانش و علم مولد دارند، وجود كشور هر در كه تحصيلكردگان و متخصصان دانشمندان، نخبگان،
 داشته اختيار در انساني سرماية گروه اين از باالتري ذخيرة كه كشوري هر مسلم طور به و هستند
 و علم به كه است كشوري آن از آينده است مسلم آنچه .گيرد قرار باالتري ردة در تواندمي باشد

 سرماية اينكه مگر دشونمي پذير امكان امر اين .باشد داشته دسترسي جديدتري و بيشتر تكنولوژي
 چهنچنا بنابراين .گيرد كار به صحيح طرز به را آنها و باشد داشته اختيار در متخصص و تحصيلكرده

 عوامل از يكي نباشيم، منطقه در نخبگان كارگيريبه براي مناسب بستر آوردن فراهم فكر به
 حياتي عامل و آفرين سرمايه هايِسرمايه علمي نخبگان .داد خواهيم دست از راحتي هب را توسعه

 به يافته توسعه كمتر كشورهاي از آنها مهاجرت .شوندمي محسوب جامعه توسعة فرايند در
 ركن تريناصلي مثابةبه آنها .است آفرين زيان بسيار مبدأ كشورهاي براي يافته توسعه كشورهاي

 جوامع توسعة فرايند در را نقش بيشترين ها، پژوهشگاه و ها دانشگاه نظير دانش توليد هايبنگاه
 شرايط ايجاد با تا بكوشد همواره كه برسد خودكفايي و بالندگي به تواندمي ايجامعه .كنندمي ايفا
 .كند آماده را برتر استعدادهاي و هاتوانمندي شكوفايي و پرورش ةزمين الزم، امكانات و

 انساني ةجامع بر خساراتي و هازيان برگزيدگان، از بخش اين هايخواسته و نيازها از پوشي چشم
 .دكر برطرف سادگي به را آن تواننمي كه گذاردمي جاي بر

 بيگلري پژوهش در علمي، نخبگان كارگيريبه زمينة در شده انجام تحقيقات نتايج تطبيق در 
 )1396( رشيدي و عاكفيان نخبگان، كارگيري به و جذب بر مؤثر عوامل و علل )1395( طاهريان و

 براي درسي برنامة رويكردهاي )1395( تجري ها، سازمان در استعداد مديريت مطلوب نظام
 جذب راهبردهاي بررسي )1392( همكاران و دوستار ايران، كشور بر تأكيد با نخبگان آموزش
 الگوى در نخبگان بررسى )1393( همكاران و موسوى ا،.ا.ج عالي آموزش نظام در نخبگان
 دربارة نخبگان تجربة )1390( همكاران و ژيانپور كاركردها، و ويژگى پيشرفت، ايرانى اسالمى
 در همچنين .است همسو علمي نخبگان كارگيريبه مدل هاييافته با هاايده سازي تجاري موانع
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 اسالمى، الگوى تدوين در نخبگان مشاركت چگونگى و چرايى )1391( ستار جان آهنين پژوهش
 ساير برابر در بخش الهام و مسئوليت بار داراى و آگاه متخصص، قشرى عنوان به جامعه نخبگان

 نتايج با كه باشند سهيم الگو اين به بخشى شكل و تدوين در انحا از نحوى به بايد جامعه افراد
 )1393( همكاران و جانعليزاده .است همسو تحقيق نتايج با علمي نخبگان براي آمده دست به

بررسي ) 1387(فالحي و منوريان  علمي، نخبگان كوچي برون به تمايل شناختي جامعه بررسي
و ارائة راهبردهاي مناسب براي پيشگيري از اين ) هاي انساني سرمايه(عوامل مهاجرت نخبگان 

 فرار از پيشگيري و نخبه انساني نيروي توسعة راهكارهاي )1386( صالحي ذاكر رضا غالمپديده، 
 )1388( طايفي ايران، در مغزها فرار بر مؤثر عوامل بررسي )1385( همكاران و آبادي شاه مغزها،
 و شرايط به علمي نخبگان كوچي برون به تمايل كشور، از متخصص نيروهاي خروج علل بررسي
 جريان كه دهد مي نشان نتايج .شودمي مربوط كشور خارج و داخل در اجتماعي عامالن عملكرد

 نخبگان مهاجرت تحقيقات اين اساس بر .است توجيه قابل جاذبه الگوي قالب در مغزها فرار
 مهاجرت در مختلفي عوامل واقع، در .دارد آن نظاير و فرهنگ  رفاهي، شرايط مانند داليلي
 سيستمي و جامع نگاه داشتن نخبگان مهاجرت علل يابي ريشه در لحاظ، بدين .دارد تأثير نخبگان
 حال در كشورهاي از مغزها فرار جريان دهندة توضيح كه است ناپذير اجتناب و ضروري امري
 از نخبگان خروج زمينة در شده انجام تحقيقات نتايج همچنين .است پيشرفته كشورهاي به توسعه
 و موانع هاييافته با كشور در نخبگان جاذبة يا دافعه در مؤثر عوامل كه دهدمي نشان كشور

 و دارند مستقيم ارتباط حاضر تحقيق در دانشگاه هايمحيط در نخبگان كارگيري به راهكارهاي
 و ها ويژگي شناسايي، ،)1385( همكاران و آراسته پژوهش در .هستند همسو رابطه آن نتايج با

 تحقيق نتايج با علمي نخبگان براي آمده دست به هايويژگي با كه شده بررسي نخبگان رشد
 مديريت براي مناسب مدل طراحي با )2010( روسول نتايج نيز خارجي تحقيات در .است همسو

 .كندمي تبيين را دهند قرار نظر مد بايد استعدادها مديريت در مديران كه مختلفي ابعاد استعدادها،
 و انتخاب آنها، آمادگي ميزان ارزيابي موجود، هاي پتانسيل شناسايي از )2006( روگر و اسميت

 وارد استعدادها، تعيين از پس و تشكيل آنها عملكرد بر تأكيد نهايت در و استعدادها كارگيري به
 اصلي ابعاد تا كرده تالش خود مدل در )2009( آرمسفرونگ .شوندمي استعدادها مديريت مرحلة
در پژوهشي  .بكشد تصوير به را آن اصلي اجزاي بين ارتباطات و استعدادها مديريت نظام يك

 پاداش و داشت نگه رشد، مديريت، توسعه، استعدادها، جذب شاملمدلي را  )2007( دويس
 شامل جهاني سطح در استعدادها مديريت ساختارهاي به )2010( دانيل مك .طراحي و استعدادها

 همكاران و پريس .دارد توجه سرمايه اين مديريت و مديريت توسعة موفقيت، براي ريزيبرنامه
 يك آنچه از بيش كه رسيدند نتيجه اين به مديريت سبك و استعدادها مديريت مورد در )2014(



ی د   481   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1396پاييز  ،3 شمارة ،9 دورة ،دو

 جذب، به ها شركت نياز دليل به استعدادها مديريت رسد،مي نظر به مديريتي تئوري، در سبك
 )2010( همكاران و هارتمن نظر اساس بر .اند شده گرفته كار به استعدادها انگيزش و داشت نگه

 كامل طور به چين در غربي چندمليتي هايشركت برخي در استعدادها استراتژيك مديريت سيستم
 در استعدادها مديريت )2015( رويل و بورباچ .شودنمي سازيپياده و مستقر هاشركت گونه اين در

 دهدمي نشان آنها هاييافته .كردند بررسي را ايرلند و آلمان در آمريكايي چندمليتي هايشركت
 :از اند عبارت كه دارد بستگي عوامل از تركيبي به استعدادها مديريت گسترش و موفقيت كه

 چگونگي و سياسي مبادالت شركت، سهام صاحبان مشاركت و سازمان ارشد مديريت حمايت
 همكاران و اسكوزا .شركت انساني منابع اطالعات مديريت با استعدادها مديريت سازي يكپارچه

 بازار به گذار شرايط در كه اند  رسيد باور اين به و كرده بررسي را لهستان در سازمان 58 )2013(
 لهستان فرهنگ در كه سنتي مديريت هاينگرش از بسياري تواندمي استعدادها مديريت رقابتي،
 در متوسط صنايع در استعدادها مديريت )2013( همكاران و والورد .بكشد چالش به را است حاكم
 مديريت مفاهيم و ادبيات با ها سازمان اين از بسياري دهد مي نشان نتايج .كردند بررسي را اسپانيا

 بنگ .ندارند آشنايي است، شده واقع سازي پياده سازمان آن در عمل در كه زماني حتي استعدادها
 و بنديكت .دادند انجام حكمراني نهادهاي و مغزها فرار عنوان با را تحقيقي ،)2011( ميترا و

 آنها مطالعه، اين در .كردند بررسي را آفريقا قارة توسعة و مغزها فرار موضوع )2012( اوكپير
 و آموزشي نظام باالي كيفيت مثل( جاذبه عوامل به را آفريقا علمي نخبگان مهاجرت داليل
 نسبت )آموزشي نظام هاي زيرساخت در اشكاالت مثل( دافعه عوامل و )اقتصادي هايجاذبه
 در را پزشكي و بهداشت حوزة متخصصان مهاجرت وضعيت )2013( همكاران و ريبيارو .دادند
 براي وجو جست چون عواملي به عمده طور به را امر اين علت آنها .كردند بررسي پرتغال كشور
 كه كنندمي اضافه و دهندمي نسبت اي حرفه توسعة هايفرصت كسب و بهتر اشتغال هايفرصت
 و پرستاري رشتة آموختگان دانش مثل پرتغال كشور پزشكي حوزة هاي مهاجرت از برخي

 سنگيني خصوصي، و دولتي هايحوزه در پايين دستمزدهاي شغل، يافتن دليلبه دندانپزشكان
 مون و لي .گيردمي انجام ضعيف شغلي دورنماي و عملكرد با غيرمتناسب پاداش كار، حجم

 از خارج به مهاجرت براي كره در را پرستاري رشتة دانشجوي ترجيجات و داليل تمايل، )2013(
 كه بودند معتقد دهندگان پاسخ )2016( وينكلر و كالرك مطالعة اساس بر .كردند مطالعه كشور
 بيش و باشد داشته مثبتي تأثير شركت هايفعاليت حوزة بر تواندمي استعداد مديريت هايفعاليت

 قرار استعداد مديريت هايفعاليت دايرة در چيز همه تقريباً كه بودند باور اين بر آنها از نيمي از
  .است همسو تحقيق نتايج با آمده دست به نتايج كه گيردمي
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 است اين تحقيق پيشينة در شده مطرح تحقيقات به نسبت حاضر پژوهش مزيت نهايت در 
 كوشيده همزمان كه است عمل بر مبتني و جامع نسبت به مدلي تحقيق اين در شده ارائه مدل كه

 نظر از را كشور دانشگاهي هايمحيط در علمي نخبگان كارگيريبه در مؤثر هايمؤلفه اكثر است
 گيرانتصميم و گذاران سياست براي عملي راهكاري نهايت در و بررسي اساتيد از كثيري جمع
 جامعه بااهميت افراد از قشر اين تداوي راستاي در كوچك چند هر گامي و كرده ارائه كشور

  .باشد برداشته

  پيشنهادها
  پژوهش كاربردي پيشنهادهاي :الف

 تقويـت  طريـق  از شـدن  جهـاني  رونـد  در كشـور  علمـي  مناسـب  جايگـاه  بـه  نيـل  براي تالش
 از موجـود  هاي دافعه كاهش و كشور در شغلي و اجتماعي هاي جاذبه تقويت علمي هاي زيرساخت

 و ارائه راهكارها ،فرهنگي هاي فعاليت و حمايتي قوانين تدوين ها، زيرساخت ةتوسع و ايجاد طريق
 نيـز  مـا  كشور در سازيتصميم سيستم .است علمي نخبگان كارگيري به منظور به عملي پيشنهاد

 ارتباط اين محصول شود، متصل هادانشگاه به گسترده طور به يافته توسعه كشورهاي همچون بايد
 ذيـل  هايبرنامه موضوع اهميت به توجه با .بود خواهد راهگشا و مفيد سيستم و جامعه كل براي
 به كه شده بيني پيش كشور در نخبگان كارگيري به و حفظ و ها دانشگاه تقويت و ارتقا راستاي در

  :شودمي بيان اختصار
 تقويـت  و پـرور   نخبـه  و نگر آينده پرداز، نظريه پژوهشي و علمي نهادهاي و مراكز ايجاد .1

  .غيردولتي و دولتي هاي بخش مشاركت با كشور نخبگان بنياد
 بـا  متناسـب  جديد تحقيقاتي مراكز و پژوهشي ـ علمي هاي پارك و ها شهرك گسترش .2

  .آنها از حمايت و اي منطقه نسبي هاي مزيت و ملي توسعة هاي اولويت
 انتقـال  و صـنعت  نيازهـاي  ساختن برطرف راستاي در صنعت و دانشگاه ارتباط تقويت .3

 فرصـت  گذرانـدن  بـراي  مناسـب  زمينـة  ايجـاد  جمله از دانشگاه به صنعت هاي تجربه
  .صنعتي مراكز در ها دانشگاه علمي هيئت اعضاي مطالعاتي

 جايگـاه  تقويت و بومي و علمي جديد هاي نظريه خلق براي بنيادين علوم به ويژه توجه .4
  .جهان آيندة با نيازها تطابق راستاي در انساني علوم

 بـا  مشـترك  تحقيقـاتي  هـاي  برنامـه  هـا،  دانشگاه بين مشترك تحقيقات كردن نهادينه .5
ــورهاي ــف كش ــاركت و مختل ــروژه در مش ــاي پ ــاتي ه ــزرگ، تحقيق ــت ب ــا فعالي  و ه
 نخبگـان  كارگيري به با المللي، بين و اي منطقه سطح در علمي مشترك هاي گردهمايي

  .علمي
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 از اسـتفاده  و وري بهـره  زمينـة  در ريـزي  برنامـه  منظور به دانشگاهي نخبگان از استفاده .6
 .كشور پيشرفت و نيازها رفع در جهان و منطقه علمي توليدات

 علوم ةزمين در ويژه گذاري سرمايه و اوريفن و علمي هاي ظرفيت و ها زيرساخت توسعه .7
 و پژوهشـي  امكانات كردن فراهم و نخبگان فعاليت و همكاري جلب براي تحقيقات و

 .علمي مناسب جايگاه به نيل براي آموزشي سيستم سازي بهينه

 رفـاهي،  امكانـات  تـأمين  و كارآفرينـان  و علمـي  نخبگـان  از اقتصادي و مالي حمايت .8
 سـطح  بـين  معقـول  تناسـب  برقراري براي مشي خط اتخاذ منظور  به تالش و اقتصادي

  .كشور سياسي و اقتصادي اجتماعي، نظام در درآمد و اجتماعي منزلت تحصيالت،
 افـزايش  پـژوهش،  تـرويج  و افزاري نرم نهضت تقويت منظور به نخبگان مؤثر مشاركت .9

 متكـي  و متنـوع  اقتصاد به دستيابي براي تالش و جهان علمي توليدات در كشور سهم
  .نوين فناوري و انساني سرمايه آگاهي، و دانش منابع بر

 كليـدي  هـاي بخش در علمي نخبگان كارگيري به هايزمينه اصلي موانع رفع به توجه .10
 در اقتصادي و سياسي فرهنگي، علمي، ربط ذي نهادهاي كليه كامل هماهنگي و كشور
 .زمينه اين

 افـزايش  و نخبگان از بهينه برداري بهره براي فرهنگي و اجتماعي مناسب محيط يجادا .11
 فكـري  فضاي ايجاد و اجتماعي امنيت ارتقاي و حكومت و جامعه نخبگان، بين اعتماد

 و هـا  تشـكل  ايجـاد  از حمايـت  اساسـي،  قـانون  چـارچوب  در نخبگان براي دموكراتي
 ةتوسـع  و مديريتي و اداري هاي ظرفيت ارتقاي و نخبگان تخصصي علمي هاي انجمن

  .ساختارها
 علمـي  و فكري رشد محيط كردن فراهم نخبگان، پرورش و شناسايي هاي نظام ةتوسع .12

 و تحقيقـات   ةزمينـ  در كشـور  راهبـردي  هـاي  اولويـت  سـمت  به آنها هدايت و نخبگان
  .فناوري

  آتي محققان براي پيشنهادهايي :ب
 بـه  توجـه  بـا  شـود مـي  توصيه هستند مند هعالق باال رسالة موضوعي قلمرو به كه نيامحقق براي
  :كنند پژوهش و تحقيق ذيل موارد دربارة رساله، اين هايفصل در مندرج ادبيات
 و هـا دانشگاه در علمي نخبگان كارگيري به مدل سازيپياده چگونگي و الزامات بررسي .1

   .ايران اسالمي جمهوري نظام در خصوصي و دولتي هاي سازمان
 دانشگاهي هايمحيط در فناورانه و فرهنگي سياسي، نخبگان كارگيري به مدل طراحي .2

   .كشور
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 و داخـل  در علمـي  نخبگـان  منزلـت  و جايگـاه  كاري، زندگي كيفيت معيشت، وضعيت .3
 .گيرد انجام زمينه اين در تطبيقي مطالعات و شده بررسي كشور خارج

  سپاسگزاري
 از داننـد مي الزم مقاله نويسندگان .است تهران دانشگاه در دكتري رسالة از برگرفته پژوهش اين

 مـا  پژوهش اين در كه عزيزاني همة و كشور هايدانشگاه دانشگاهي جامعة مساعدت و همكاري
  .كنند سپاسگزاري اند،نموده ياري را
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