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چکیده
سرآمدان و نخبگان در هر جامعه و در هرر دور تراریخی ،نیشری تعیری کننرده در مناسربات
اداری ،فرهنگی ،علمی و اجتماعی داشتهاند .امروزه نیش آنهرا برجسرتهترر و پرر رنر

ترر شرده

است .زیرا جوامع بر اساس نیروی انسانی ماهر ،متخصص و نخبه اداره میشوند و بهرهوری آنها
همبستگی مستییم و مثبتی با قدرت و دانش نخبگان و متخصصی آن دارد .به همی منظرور ،هرر
جامعهای سیاستهایی برای شناسایی ،جذب و حمایرت از آنهرا تصرویم مریکنرد .در کشرور
ایرران نیررز برنامررههرایی برررای جررذب و نگهرداری آنهررا ،از یریرری بنیراد ملرری نخبگرران و دیگررر
سازمانهای مربویه تهیه شده است تا فرار نخبگان را به قرار نخبگران تبردیک کننرد؛ امرا شرواهد
گویای آن است که ای برنامهها کرارایی ززم را نداشرتهانرد و مهراجرت نخبگران در سرالهرای
اخیر ،سرعت بیشتری گرفته است .به همی دلیک ،باتوجهبه فیدان پژوهشهای دقیی درای زمینره
و عرردم ارزیررابی و بررسرری کی رری ایر مو ررو  ،هررد
* نویسنده مسؤول

تحییرری حا ررر بررسرری ت ربرره و فهررم
aliruhani@yazd.ac.ir
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استعدادهای برتر تحرت حمایرت بنیراد ملری نخبگران از مشرارکت در برنامرههرا و فهرم آنران از
عملکرد آن برنامهها ،در قالم روششناسی کی ی و با است اده از نظریر زمینرهای اسرت .در ایر
مسیر ،با است اده از مصاحبههای عمیری و نمونرهگیرری هدفمنرد و نظرری ،جمرعآوری و تحلیرک
دادهها به شیو کدگذاری باز و محوری و گزینشی ان ام شد .یافتههای تحییی درم مرو 545 ،
م هوم 35 ،میول فرعی 7 ،میول اصلی و یک میول هسرته اسرت .ایر نترایر ،در قالرم جردول
م اهیم ،میولههای فرعی ،اصلی و هسته ارایه شدهاند .بهیورکلی ،ت ربه و فهم استعدادهای برتر
از مشررارکت و ارزیررابی از برنامررههررای بنیرراد ملرری نخبگرران ،ت ربرره و فهمرری ایررد ولو یگرررا و
کم کارکرد بوده است .به عبارت دیگر ،هر چند اکثر آنان مشارکت فعالی در برنامرههرای بنیراد
داشتهاند اما آنها با برنامههایی کمکارکرد و ایرد ولو یگررا مواجره شردند .آنهرا در میابرک آن،
برنامههایی پیشنهاد دادند اما آن برنامههرا نیرز بره دزیرک مختل ری بره سرران ام نرسرید و موجرم
دلسردی و ناامیدی آنها گشت .پیامد ای فرایند ،گذار اسرتعدادهای برترر از بنیراد ملری نخبگران
بوده است .در مرحل بعد ،مدل پارادایمی تحییی بر اساس شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شررایط
مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها ،حول پدید مرکزی ارایه گشت .درنهایت ،در قسرمت بحر
و نتی هگیری تحییی ،یرحوار نظری یا نظری کوچکمییاس ،از ای فرایند ارایه شد.
واژههای کلیدی :استعدادهای برتر ،برنامههای بنیاد ،نظری زمینهای ،مدل پارادایمی ،نظری
کوچکمییاس.
مقدمه و بیان مسأله
سرآمدان و نخبگان 5در هرر جامعره و در هرر دور تراریخی ،نیرش تعیری کننردهای در اداره
جامعه داشتهاند .پادشاهان و نخبگان نظامی و سیاسی ،معموز از نخبگان علمی و سیاستمرداران
باهوش بهره میگرفتند .در دورههای مختل ی نیرز سررآمدان و نخبگران ،خرود زمرام امرور را در
دست داشتند .ای امر در تمدن ایرانی جلوهای دیگر داشته است .انسانهای تاریخساز و سررآمد
ایرانی ،همیشه در یول تاریخ در برهههای مختلف موجرم رشرد و شرکوفا شردن علرم و تمردن

 .5در پژوهش حا ر ،بهیورکلی سرآمد و نخبه به استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان اشاره میکند.

برساخت فهم و ت ربه سرآمدان از فرایند مشارکت در برنامههای بنیاد ملی نخبگان 557 /

شدهاند .اوج شکوفایی آن ،مربوط به قرن چهارم ه ری قمری بوده است .سالهرایی کره درآن
به کمک نخبگان و سرآمدان ایرانی ،تمدن اسالمی نشو و نما یافت .در واقرع ،در زیسرتجهران
کشور ایران ،هر زمانی کره امنیرت در پرترو ترالش سررآمدان سیاسری و نظرامی میسرر مریشرد،
سرآمدان علمی به سرعت پایههای توسعه کشور را ای اد میکردنرد .هرچنرد برا بریثبراتیهرای
متناوب ای تالشها از بی میرفت ،اما تالشهای آنها در دورههای بعدی بره میراثری گررانهرا
تبدیک میگشت .با افول تمدن اسالمی ،ثمرات آن از راههای مختلرف بره اروپرا رسرید و تمردن
نوی غرب را نوید داد .اما ای بار چرخش تمدنی هماننرد سرالهرای پریش صرورت نررذیرفت و
تمدن جدیرد غررب عرصرههرای مختلرف (فرهنگری ،اقتصرادی ،سیاسری و  )...را یکری پرا از
دیگری فتح کرد و در بازنمایی کشورهای اسالمی ،آنها را جوامعی عیممانده ،ظالم ،ستمگر و
استبدادی مینامیدند (هودفر.)422 :3225 ،
امروزه« ،هژمونی »5تمدن غرب به یور روزافزونی در حال گسترش است و ایر امرر نیرز ترا
حد زیادی مرهون هژمونی علمی آن است .زیرا سرآمدان و متخصصان آن ،عامک اصلی رشد و
توسعه تمدن غربی بودند .نتایر تحیییات علمی نیرز همری امرر را نشران مریدهرد؛ بررای مثرال،
مطالع بانک جهانی نشان داده است که  14درصد واریانا توسع اقتصادی کشورهای صرنعتی
و توسعهیافته ،به واسط نیروی انسانی متخصص و سرآمدان علمری و متخصرص بروده اسرت.در
ای میان ،تمدن غربی سعی دارد از نخبگان و سرآمدان کشورهای در حرال توسرعه نیرز اسرت اده
نماید .به عبارت دیگر ،بسیاری از نخبگان و سرآمدان کشرورهای در حرال توسرعه ،بررای کرار،
فعالیت علمی و زندگی به کشورهای توسعهیافته مهاجرت مریکننرد .ایر امرر نرهتنهرا من رر بره
توسعه هرچهبیشتر کشورهای توسعهیافته میشود ،بلکه همچنی  ،آسیمهای فراوانی را به لحرا
علمی ،فرهنگی و اقتصادی بر کشرورهای درحرالتوسرعه مهاجرفرسرت مریگرذارد (رحمرانی و
مظاهریماربری5232 ،؛ صحبتیها و همکاران.)5232 ،
کشور ایران ،به عنوان کشوری در حال توسعه از ای امر مستثنا نبوده است .نهتنها نخبگران و
سرآمدان ایرانی من ر به رشد و توسعه هرچهبیشتر کشرورهای غربری مریشروند ،بلکره همچنری
مهاجرت آنها در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و علمی آسیمهرای فراوانری بره کشرور وارد
1 . Hegemony
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میسازد .بهیورخالصه ،میتوان از دریچه آمار ای روند را بررسی کرد که بسیار وحشرتنا

و

قابک تامک است .سازنه بی  512تا  512هزار ایرانی تحصیک کرده از کشرور مریرونرد ترا جرایی
که در سال های اخیر ایران رتبه اول فرار مغزها را به خود اختصاص داد .ای آمار بدان معناسرت
که سازنه  512میلیارد دزر سرمایه از ایران خارج مریشرود (فرجریدانرا .)5233 ،ترا جرایی کره
میالنی بیش از یک دهه پریش ( )5215معتیرد اسرت هرر تحصریککرردهای کره از ایرران خرارج
میشود بی  5و نیم تا دو میلیون دزر سرمایه را با خود بیرون مریبررد کره ررر اقتصرادی ایر
روند ،سیصد برابر بیشتر از رر جن

تحمیلی عراق بر علیه ایران بوده است.

چنی و عیت بغرن ی ،قطعاً کشورهای «هسته »5را قدرتمنردتر و کشرورهای «پیرامرونی »3را
عیفتر میکند .بههمی دلیک ،مت کران ،برنامهریزان و سیاستمداران ،به فکر راه چاره و نیش
راه برای برونرفت از ای مبادل نابرابر بودند .در ای مسیر ،برنامهها و آیی نامهها و سازمانهرای
مت اوتی تشکیک شدند تا ای روند نابرابر را تعدیک کنند و فرار نخبگان را به قرار نخبگان تبردیک
کنند .به جر ت میتوان گ ت اکثر ای برنامهها ،به ماندن نخبگان و سرآمدان در کشور کمرک
شایانی نکررده اسرت .در ایر میران ،برا سرخنرانی رهبرری در مهرمراه  ،5212فصرک جدیردی از
برنامه ریزی برای نخبگان و سرآمدان کشرور شررو شرد .در ایر مسریر ،جردیترری حرکرت،
تصویم اساسنام «بنیاد ملی نخبگان» در اواخر سال  5212در «شورای عالی انیرالب فرهنگری»
بوده است .ای بنیاد ،سرا در سالهای بعد ،برنامههای خود را آغاز نمود .ای بنیاد سعی داشت
از ظرفیتهای نخبگان برای توسع کشور ،تولید دانرش و جنربش نررمافرزاری اسرت اده نمایرد و
ازسوی دیگر ،از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور جلوگیری کند .در ای مسیر ،آیی نامرههرا
و برنامهها و فعالیتهای متنوعی ازسوی ای بنیاد به اجرا درآمد.
در ای میان ،با گذشرت تیریبراً یرک دهره از عملکررد ایر بنیراد ،متأسر انه پرژوهش دقییری
دررابطهبا میزان کارایی و تحیی اهدا

ای بنیاد ،در دسترس نیسرت .امرا برهیرورکلی مریتروان

گ ت که عملکرد آن موفییتآمیرز نبروده اسرت؛ زیررا در چنرد سرال اخیرر ،مهراجرت نخبگران
باوجود حمایتهای بنیاد ملی نخبگان ،افزایش چشمگیری داشته اسرت و ایرران رتبر اول را در
1. Core
2. Peripheral
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جهان درزمین فرار مغزها 5کسم کرده است (صرندوق بری المللری پرول .)3223 ،پرژوهشهرای
صورت گرفته دلیک ای امر را به یور دقیی بررسی نکردهاند .عالوه بر آن ،اکثر آنها برا اسرت اده
روششناسیهای کمیگرایانه صورت پذیرفتهاند و به یور مستییم ،نخبگان و استعدادهای برترر
تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان را بررسی نکردهاند .به همی دلیک ،پژوهش حا ر سرعی داشرته
است ،با است اده از روششناسی کی ی و نظریه زمینهای ای امر را بررسی کند.
با بررسی بستر تحییی (بنیاد ملی نخبگان) ،محییان به ای نتی ره رسریدند کره واکراوی فهرم
نخبگان و استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد ملری نخبگران از برنامرههرای مختلرف بنیراد ملری
نخبگان ،بسیار روری و ززم است .زیررا بنیراد ملری نخبگران از بردو تاسریا ،بررای جرذب و
نگهداری نخبگان برنامههرای مختل ری را اجررا نمروده اسرت و نخبگران و اسرتعدادهای برترر در
سطوح مت اوتی در آن مشارکت داشتهاند .ایر برنامرههرا در یری دورههرای مردیریتی مختلرف،
تغییراتی را به خود دیدهاند و اهدا

مت راوتی را دنبرال کرردهانرد کره اصرلیترری هرد

آنهرا

جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جذب آنها در کشور بوده است .اما همچنانکه ذکر شرد ،ایر
برنامه ها برای رسیدن به ای اهدا

کمکی نکرده اند .زیرا میزان خروج نخبگان رونرد افزایشری

داشته است .به همی دلیک ،باتوجهبه فیدان پرژوهشهرای دقیری درایر زمینره و عردم ارزیرابی و
بررسی کی ی ای مو و  ،هد

تحییی حا ر بررسی ت ربره و فهرم اسرتعدادهای برترر تحرت

حمایت بنیاد ملی نخبگان از مشارکت در برنامهها و فهم آنان از عملکرد آن برنامهها است.
چارچوب مفهومی

3

برا درنظرگررفت ت راوتهرای فلسر ی و پرارادایمی روشهرای کمری و کی ری در تحیییرات
اجتماعی (پت  ،)3225 ،2پژوهشهای کی ی از چارچوبی م هومی در میابرک مبرانی و چرارچوب
نظری در روشهای کمی است اده میکنند .چارچوب م هومی ،م اهیمی را شرامک مریشرود کره
تمرکز اصلی مطالعه بر آنها استوار است (کرسول3227 ،4؛ پت 3225 ،؛ بلیکی .)3227 ،1بدی
1. Brain Drain
2. Conceptual Framework
3. Patton
4. Creswell
5. Blaikie
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ترتیم ،پژوهش حا رر از رویکررد ت سریری 5در جامعرهشناسری ،برهمنظرور سراخت چرارچوب
م هومی بهره خواهد برد .رویکرد ت سیری ،بر خالقیت ،فعالبودن ،سازندگی ،سیالیت واقعیرت،
قابلیت ساخت معنا و قابلیت ساخت و تغییر محیط توسط انسان و بهیورکلی ،برر انسران کنشرگر
فعال معناساز تمرکز دارد (پت 3225 ،؛ کرسول3227 ،؛ نیروم  .)3221 ،3بردی سران ،رویکررد
ت سیری در میابک رویکرد اثباتگرایی اجتماعی قرار میگیرد که در پی کشف قوانی از پریش
موجود جهان اجتماعی است .رویکرد ت سیری ،با اصک قراردادن «شرایط» ،بر ایر تصرور اسرت
که انسانها باتوجهبه شرایط مت اوت ،معناهرای مت راوتی را مریسرازند و نمریتروان مردل عرام و
فراگیری را از کنشهای آنان شناسایی کرد؛ مگرر برر اسراس شررایط ،ت ربیرات منحصرربهفررد
زنرردگی افررراد و موقعیررتهررا و و ررعیتهررای خرراص (پررت 3225 ،؛ نیرروم  .)3227 ،بررا چنرری
رویکردی ،شناخت علمی چگونه حاصک میشود؟
در رویکرد ت سیری ،پژوهش علمی درصدد فهرم معنرای کرنشهرای متیابرک معنرادار افرراد
است .بر ای اساس ،دانش در کنشهای هر روز افراد موجود است و در واقع ،معرفت و دانش
چیزی فراتر از کنشهای متیابک افراد و زنردگی روزمرر افرراد نیسرت .بنرابرای  ،دانرش عامیانره
(معرفت عامیانه) منبع اصلی برای پژوهش بهشمار میرود و روشهای علمی بایرد برر ایر منرابع
استوار باشند .درنتی

ای پیشفرر ،،دانرش و معرفرت برهوسریله دانشرمندان و نخبگران تولیرد

نمیشود ،بلکه دانش از یریی هم مردم ،مدام درحال تولیدشردن اسرت .بردی ترتیرم ،فاعرک و
م عول شناخت ،یکسان شده و محیی ،خود هم تحیییکننده (کسیکه تحییی ان ام مریدهرد) و
هم تحیییشونده (کسیکه مورد تحییی قرار میگیررد) اسرت (کررسول3227 ،؛ ترنرر،3222 ،2
ریتزر .)3224 ،4بر همی اساس ،در ای پژوهش سعی شده است ،فهم اسرتعدادهای برترر تحرت
حمایت بنیاد ملی نخبگان از فرایند استعداد برتر شدن ،بررسی شود.
البته در ای مسیر ،از راهنمایی پژوهشهرای پیشری نیرز اسرت اده شرده اسرت .پرژوهشهرای
پژوهشگرانی همچون ییبی و همکاران ( ،)5232میرترابری و خراورینرژاد ( ،)5232شراهآبرادی
1. Interpretive approach
2. Neuman
3. Turner
4. Ritzer
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( ،)5232شرراهآبررادی و همکرراران ( ،)5235عالالرردینی ( ،)5211قلرریپررور و روشررندلاربطررانی
( ،)5213عسررگری و همکرراران ( ،)5217فالحرری ( ،)5213سرراروخانی و جهررانیدولررتآبررادی
( )5211و بسیاری دیگر از پژوهشها ،ازجمله پژوهشهایی هستند کره در داخرک کشرور ان رام
شدهاند .از نتایر پژوهشگران خارجی هماننرد موتهانرا ،)3251( 5کرالیرنی و همکراران،)3253( 3
ادیامبو ،)3252( 2ماسلی و همکاران ،)3251( 4ارتیگا ،)3255( 1فیوره و همکاران )3251( 1و ...
نیز است اده شد .البته شایان ذکر است که بیشتر ای تحیییات دررابطهبا مهاجرت نخبگران ان رام
شده است و همانند تحییی حا ر ،به شیو کی ی و بهیور مستییم ،برنامههای بنیاد ملری نخبگران
و بررسی عملکرد آن را ،بررسی نکردهاند .در ای میان ،از نظریههای کارکردگرایانه ،سیستمی،
تضادی ،شبک مهاجرتها ،کشش و امید ،نظریههای فرهنگی ،نظری نظام جهرانی و ...برهعنروان
راهنمایی برای چارچوببندی م هرومی پرژوهش اسرت اده شرد .بردی معنری کره ایر اسرت اده و
راهنمایی ،در تحییی حا ر همانند پژوهشهای کمی در میام چارچوب نظری نیسرت ،بلکره در
میام راهنمای یراحی چارچوب م هومی ،بررای پیکربنردی مصراحبههرا ،حساسریت نظرری 7و...
است اده خواهد شد.
روششناسی
روششناسی تحییی حا ر ،بر اساس پارادایم ت سیری (از میان پارادایمهای اثباتی و انتیادی
و ت سرریری) ،پیکربنرردی شررده اسررت .در ای ر مسرریر ،پررژوهش حا ررر روششناسرری کی رری را
برمیگزیند .در ای میان ،بر اساس پاسخگویی به سؤازت و اهدا

تحییی ،روش کی ری نظریر

زمینهای در یراحی روششناسی تحییی است اده شد .نظری زمینهای توسرط گلیرزر و اشرتراوس

1

در سال  5317در کتاب کشف نظری زمینهای مطرح شد .ای روششناسی از ایر نظرر اهمیرت
1 . Muthanna
2 . Kalipeni et al.
3 . Odhiambo
4 . Muslin et al.
5 . Ortiga
6 . Fiore et al.
7. Theoretical Sensitivity
8. Glaser & Strauss
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دارد که از یک سو به نظریهسازی و ازسوی دیگر به ای اد ظرفی برای تحلیرک دادههرای کی ری
من ر میشود .ای روش در پی دستیابی به میزان بیشتری از توصیف ،به دنبرال تولیرد یرا کشرف
نظریه است .محیی نظری زمینهای ،به دنبال توسع نظریه در بررسی و مطالعر کسرانی اسرت کره
در فرایند کنش یا تعامک مشترکی درگیرند .در واقع ،نظری تولیدشده در ای روش ،از خارج بر
تحییی تحمیک نمیشود ،بلکه تولید شده و متکری برر دادههرای اخذشرده از مشرارکتکننردگان
است که فرایندی را ت ربه کردهاند .در ای مسیر ،دو رویکرد اصرلی در نظریر زمینرهای وجرود
دارد که عبارت است از :رویکرد عینیگرایی 5اشتراس و کروربی  3و رویکررد سرازندهگرایری

2

چارمز( 4ایمان .)75 :5235 ،در پژوهش حا رر ،از رویکررد عینریگرایری اشرتراوس و کروربی
( )5232است اده خواهد شد.
نمونهگیری پژوهش حا ر ،بر اساس نمونهگیری هدفمند 1و زن یرهای 1است .در ای مسیر،
سعی شده است از میان المریادیهای دانشآمروزی و دانشر ویی ،دانشر ویان نمونر کشروری،
دانرشآموختگرران برتررر ،مخترعران کشرروری و جهررانی و ،...اسرتعدادهای برتررر باسررابیه و فعررال،
اسررتعدادهای برتررر جدیرردالورود ،رشررتههررای مختلررف و ...انتخرراب شرروند .همچنرری  ،فراینررد
جمعآوری دادهها با است اده از تکنیک مصاحبههرای عمیری و نیمرهعمیری ،ترا رسریدن بره اشربا
نظری بر اساس نمونهگیری نظری 7ادامه یافت و در ای مسیر ،با  55ن رر از مشرارکتکننردگان
مصاحبههایی ان ام شد .درم مو  ،بیشینه و کمین مصاحبهها بی  11:34دقییه تا  331:71دقییره
متغیر بود که بالغ بر صد ساعت شد .بهیور میانگی نیز مصراحبههرا برا هرر مشرارکتکننرده37 ،
دقییه به یول ان امید .سرا ،مصاحبههای بطشده به مت تبردیک شرد .شرایان ذکرر اسرت کره
فرایند جمعآوری دادهها ،همراه با تحلیرک دادههرا بره پریش رفرت .در فراینرد تحلیرک دادههرا ،از
تحلیک خط به خط 1برای کدگذاری باز 3است اده شد و همراه برا توسرع م راهیم و میولرههرا ،از
1. Objectivist
2. Strauss and Corbin
3 . Constructivist
4. Charmaz
5 . Purposive Sampling
6 . Chain
7 . Theoretical Sampling
8 . Line-by-Line
9 . Open Coding
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کدگذاری محوری 5و گزینشی 3است اده شد .اعتبار 2یافتههرا بره وسریل روشهرای مثلر بنردی

4

(مشارکت و درگیری محیی در فرایندهای مختلف بنیراد ملری نخبگران) ،درگیرری و مشرارکت
یوزنی در تحییی ،1تأیید مشارکتکنندگان 1و بازاندیشی 7تأیید شد .پایایی تحییی نیز بهوسریل
تأیید کدگذاریهای چندجانبه از جانم کدگذاران مختلف ،توسرط متخصصران و کارشناسران
ان ام شد.
یافتههای تحقیق
ت زیهوتحلیکهای صورتگرفتره برر مرت مصراحبههرا ،کره در سره مرحلر کدگرذاری براز،
محوری و گزینشی صورت گرفته بود ،در ای جا به یور جز یتر ارایه میشوند .در ایر مسریر،
ابتدا م اهیم مستخرج از گزارهها و مرت  ،در جردول م راهیم شرماره  5آورده مریشروند .سررا
میوزت فرعی و اصلی که از آن م اهیم منتر شده اسرت و پرا از آن میولر هسرته کره از ایر
میوزت فرعی و اصلی استخراج شرده اسرت ،نمایانرده مریشروند .پرا از آن ،مردل پرارادایمی
استخراجشده ،براساس شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،بستر یا شرایط زمینهای ،پدید مرکرزی،
استراتژیها و پیامدها بیان میشود .درنهایت ،در قسمت بح

و نتی هگیری ،سعی خواهرد شرد

یرحوار نظری فرایند بهمثابه نظریهای خرد و کوچکمییاس ارایه شود .شایان ذکرر اسرت کره
در تمامی نیکقول های مستییم ای بخرش ،جمالتری کره برا نشرانگان کوروشره  -}{-مشرخص
شدهاند ،تو یحات پژوهشگر برای تشریح دقییتر فضای مصاحبهها هستند.
همچنانکه بیان شد ،ای پژوهش قصد داشت ،ت ربه و فهم نخبگران و اسرتعدادهای برترر را
از مشررارکت در برنامررههررای بنیرراد بررسرری کنررد .همچنرری هررد

دیگررر آن فهررم نخبگرران و

استعدادهای برتر از عملکرد برنامههای متنو بنیاد ملی نخبگران بروده اسرت .برههمری دلیرک ،از
فرایندهای مشارکت در برنامه های بنیاد ،در گذشته و امروز ،هد

بنیاد از اجرای ای برنامههرا،

1 . Axial Coding
2 . Selective Coding
3 . Credibility or Trustworthiness
4 . Triangulation
5 . Prolong Engagement
6 . Member Checking
7 . Reflexivity
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گوناگونی و ویژگیهای برنامهها ،ارزیابی برنامهها ،نیش نخبگران در اجررا و ارایره برنامرههرای
جدید و ...مورد کنکاش و کندکاو قرار گرفته است و درنهایرت ،معنرای ذهنری آنران در قالرم
ای میول هسته خالصه شده است .بهیور دقییتر ،ای میوله از  7میول اصلی 35 ،میولر فرعری
و  545م هوم ،برساخته شده است .در بررسری جز ریترر و دقیریترر ایر میولر هسرته براسراس
میولههای اصلی و هسته ،تو یحات و شواهد گستردهای از مت ذکر خواهد شد.
جدول  -1مفاهیم ،مقولههای فرعی ،اصلی و هسته

مشارکتمداری بیشتر نخبگان در گذشته ،برنامههای فعازن

مشارکتمدار

بنیاد در گذشته ،برنامههای پویاتر در گذشته ،برنامههای

بودن بنیاد در

گروهیتر بنیاد در گذشته.

گذشته

مشارکت فعازنه ،سمتهای فرهنگی ،ارایه مشاورههای
فرهنگیاجتماعی ،مسئولیتهای فرهنگی ،اجرای برنامهها،
مشارکت مؤثر در س رها ،همایشها و اردوها.
اهدا

مشارکتمداری

مشارکتجویی از
نخبگان در برنامهها

نخبگان

جذبگرایی ،برنامههای جذبکننده ،برنامههای

ح ظکننده ،برنامههای حافظ سرمایه ،برنامههای حافظ پول،

جذب نخبگان

وابستهسازی نخبگان ،برنامههای وابستهساز.
آشنایی نخبگان با همدیگر ،گردهمآییهای نخبگان ،است اده
از نظرات نخبگان ،به اشترا رسانی دانش.
چندبعدیکردن نخبگان ،تالش درجهت بسط ابعاد غیرعلمی
نخبگان ،تالش برای بسط سویههای اجتماعی ،فرهنگی و

برنامههای جذب و
تیویت سویههای

جلوگیری از خروج

اجتماعی نخبگان

نخبگان

سیاسی نخبگان ،تیویت آستان صبر نخبگان ،تیویت ظرفیت
اجتماعی.
خودنمایی بنیاد ،تکمیک دفتر گزارش ،تکمیک دفتر مشی ،ارایه

رویکرد دفتر

برنامهها بهمثابه گزارشی درجهت عملکرد سازنه.

مشیی بنیاد

مربیان کمسواد ،ف بیان عیف مربیان ،نگاه سیاسی مربیان،
نگاه اید ولو یک مربیان.

برنامههای

برنامههای

اید ولو یگرای

اید ولو یگرای

سیاسی

کمکارکرد

هسته

چالشهای فراگیر نخبگان درمواجههبا ت رب برنامههای اید ولو یگرا و کمکارکرد بنیاد

م اهیم

میولههای فرعی

میولههای اصلی

میوله
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نسن یدن نیازهای نخبگان برای برنامهها ،نظرخواهینکردن از
نخبگان برای برنامهها ،ن همیدن نیازهای نخبگان ،در نکردن

برنامههای تحمیلی

دردهای نخبگان.
حذ

برنامههای جمعی ،حذ
حذ

برنامههای جنسیتی مختلط،

برنامههای کوهنوردی مختلط.

برنامههای

برنامههای درحال نزول ،ایال رسانیهای درحال

اید ولو یگرای

عیفترشدن ،سیاست کاهش مشارکتکننده ،سیاست

جنسیتی

مشارکت حداقلی با تشری ات.
زیادهروی در برنامهها ،زیادهروی در همایشها ،خودنمایی
بنیاد.

برنامههای نمایشی

برنامههای غیرکاربردی ،برنامههای بیکارکرد ،برنامههای
کمکارکرد.
برنامههای نمایشی ،برنامههای غیرم ید ،برنامههای بیفایده،

برنامههای

برنامههای عیف ،برنامههای بینظم ،محتوای عیف

کمکارکرد

برنامهها ،برنامههای فرهنگی سلبی ،برنامههای فوقالعاده
فشرده.
برنامههای اید ولو یک ،شعارهای اید ولو یک ،برنامههای
فرهنگی اید ولو یک ،برنامههای فرهنگی دروش فکری
دینی ،تالش برای الیای برنامهها ،فشار فراوان برای دی داری،
افراط و ت ریط ،برنامههای فشرده اعتیادی.
شعار اید ولو یک دروغ :علم اگر در ثریا باشد مردمانی از
سرزمی پارس بدان دست مییابند ،حدی
هویت ملی ازیریی حدی

جعلی ،تیویت

برنامههای
اید ولو یگرای
اسالمی /ایرانی

جعلی ،تیویت هویت مذهبی

ازیریی حدی

جعلی.

در محتوای برنامهها بودن ،در بط بنیاد بودن ،در عمی برنامهها
بودن ،در جریان امور بودن.
اعترا ،به برنامهها ،اعترا ،به حذ

برنامههای گروهی،

به نید کشیدهشدن
برنامههای موجود

یراحی برنامههای
جایگزی به گزینش

اعترا ،به ت کیک جنسیتی ،شکایت به مسئوزن بنیاد،
به هر دری زدن ،تالش بیوق ه ،هزینههای بیشمار ،هر غلطی

یراحیشدن

کرن.

برنامههای

ارایه یرح ،ارایه برنامه ،ارایه ایده ،نیشآفرینی.

جایگزی

نخبگان
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ایدههای اجرانشده ،پیشنهادهای ابتر ،لغو پیشنهادها ،نشنیدن

پیشنهادات

برنامهها ،بهانههای بنیاسرا یلی ،نشنیدن.

ابترمانده

ردشدن یرحها ،کنسکشدن ایدهها ،برنامههای لغوشده،
نص هماندن یرحها ،گیرکردن در پروس بروکراسی ،ناقص

برنامههای رهاشده

برنامههای جایگزی
لغوشده

رهاشدن برنامهها.
نتی هنگرفت  ،دستاوردنداشت  ،تخصیصندادن بودجه ،بیثمر
بودن ،پشیمانشدن ،اعترا

به اشتباه ،هزار راه رفت و بیثمری

هزارویک راه رفته.
عدم جذب نخبگان ،عدم ح ظ سرمایه ،عدم ح ظ پول،

بینتی هماندن
برنامهها
فرار سرمایهها

ناتوانی بنیاد در

فرسایش روانی شدید ،دیوانهشدن ،زیر دست ماندن ،زیر
انسانها کوچکتر از خود ماندن ،تحییرشدن ،فعالیت زیر
دست انسانهای کوچکتر از خود ،سوخت جگر ،خون دل
خوردن ،رنرکشیدن ،دلخوری.

ناامیدی نخبگان و

فرسایش روانی

جذب سرمایهها

نخبگان

مضحکهشدن ،مسخرهشدن ،آسیمهای روانی دیدن.
کنارهگیری از برنامهها ،عدم مسئولیتگزینی ،اشتباه در
محاسبات.

کنارهگیری از

رها کردن برنامهها ،پشت دست داغ کردن ،تک و تو

برنامهها

رفت ،
از چشم افتادن بنیاد ،کمفروغشدن بنیاد ،خستهشدن از بنیاد،
دلبریدن از بنیاد ،دلکندن از بنیاد.
ازدسترفت شبک نخبگانی ،فراموشکردن دوستان بنیادی.

کنارهگیری از

گذار از بنیاد

بنیاد

درگیرشدن با مسئوزن بنیاد ،کنتاکت پیداکردن با مسئوزن
بنیاد ،پدید آمدن بح

و جدل با مسئوزن بنیاد ،حر

ناشنوی

تضاد با بنیاد

مسئوزن.

مقولة اصلی اول :مشارکتجویی نخبگان در برنامهها
بیشتر نخبگان و استعدادهای برتری که بیشرتر از  1سرال تحرت حمایرت بنیراد ملری نخبگران
بودهاند ،مشارکت بسیار پرشور و کاملی در برنامههای بنیاد داشتهاند .همچنی  ،هم آنها مدعی
هستند برنامههای بنیاد در گذشته (بیش از  4سرال پریش) ،بسریار مشرارکتمدارانره و پویرا بروده
است .اکثر آنها نیز از فعازن و م ریان ای برنامهها بودهاند و تعدادی از آنها نیرز سرمتهرایی
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در برنامههای مت اوت داشتهاند .اما به نظر آن در سالهای اخیر ،برهویرژه بعرد از مردیریت خرانم
دکتر سلطانخواه ،ای رویکرد مشارکتمدارانه و برنامههای پویرای بنیراد ،رو بره رعف نهراده
است؛ برای مثال ،ستاره که یکی از اولی استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان بوده
است ،دربار مشارکت خود در برنامههای بنیاد ،ای گونه میگوید« :نهتنها که شرکت مریکرنم،
بلکه آن قردر شررکت کرردم کره ایر دوره برا عنروان مشراور فرهنگری بنیراد نخبگران ،ازم کرار
میخواست و مشورت میخواستنو که چه برنامههایی بذاریم و چه برنامههایی نذاریم».
حسی نیز همانند ستاره از حضور فعازن خود و البته همراهبرا شربک دوسرتی نخبگرانی خرود
میگوید:
«خودشون میدون اولی ن رایی که شرکت میکن  ،ما دهدوازده ن ریم .ازن بچههرا از اول
ه ته خوشحال که همی چارشنب همی ه تهای که میاد ،یه برنامهای گذاشت ».
مهرانه نیز که از قدیمیهای بنیاد است ،ای گونه ادامه میدهد:
«معموزً دور همیهایی که جمع ترو تهرران ،دور همریهرای سرازنه .ولری این را در شریراز
معموزً دور همیها رو ،مراسمها رو یا مرثالً هرماندیشریهرا رو بروده تاجراییکره امکران داشرته،
حضور داشتم بههرحال».
مقولة اصلی دوم :برنامههای جذب و جلوگیری از خروج نخبگان
اسررتعدادهای برتررر ،اهرردا

مت رراوتی را در اجرررای برنامررههررای بنیرراد دنبررال مرریکننررد؛ امررا

بهیورکلی میتوان هم برنامهها را در قالم جذب و جلروگیری از خرروج نخبگران توصریف و
ت سیر نمود .درواقع ،بهنظر نخبگان هد

اصلی بنیراد از اجررای برنامرههرای مت راوت ،جرذب و

نگهداری نخبگان در کشور است .بردی معنرا کره برا اسرت اده از برنامرههرای مختلرف فرهنگری،
اجتماعی ،مذهبی ،ایرانگردی ،س ر ،همایش و ...نخبگان را به ماندن و زندگی و کار در ایرران
ترغیم میکنند ،تا بدی ترتیم سرمایههای کشور ح رظ شرود .بررای مثرال ،سرتاره درایر زمینره
ای گونه تو یح میدهد که« :نخبهها صاحاب نداشت  ،میخواست صاحابدارشون کنره .حراز
با ل ظ خیلی عامیانه ،مریخواسرت بریصراحاب نباشر  ...تره حرر

بنیراد نخبگران اینره کره آی
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نخبگان! نرید ،پول مملکت داره میره ،خم؟ ته حرفش اینه ،ولی نمیتونه از پسش بربیاد ،مر
تو دام بنیاد نخبگان بزرگ شدم».
مارال نیز درای باره ای گونه تو یح میدهد که بنیاد ملی نخبگان ،بهیور مرداوم سرعی دارد
نخبگان را در جایگاه فعلی ح ظ کند:
«واز یه هدفی که بنیاد داره ،خیلی هم بارزه ،اینه که سعی داره که ما رو به زور ،همی جرور
نخبه نگه داره ،که خم ای به زور نخبهبودنه ،خودش خیلی رر داره».
زینم نیز همانند ستاره ،هرچند جرذب و نگهرداری نخبگران را از اهردا
میداند ،اما فکر میکند کره از دیگرر اهردا

برنامرههرای بنیراد

ایر برنامرههرا ،اجتمراعیکرردن نخبگران اسرت.

بدی معنی که در نظر وی ،بنیاد با ای فر ،که نخبگان اکثراً در فضای علمی مشرغول هسرتند و
از روابط اجتماعی کمتری برخوردارند ،سعی میکند آنها را در بستری اجتماعیتر قرار دهد و
سویههای اجتما گرایان آنها را تیویت کند .وی چنی دلیک میآورد که:
«بهیورکلی ،اکثر بچه ها بیشتر توی یه مسیر هست  ،همون علمو مسریر اسرتعداد علمریشرون.
مثالً میگردن باور کن  ،بهخایر همی بنیاد فکر میکرده کره خیلری اجتمراعینشردن یرا خیلری
بح

مسرا ک اجتمراعی رو آشرنایی نردارن .مسرا ک فرهنگریهنرری رو ،تمرایالت اجتماعیشرون

عی ه ،تصور بنیاد فکر میکنم ای بوده ،گ ت که اینا رو بذاریم بچرههرا دور هرم جمرع بشر ،
کار گروهی شرکت کن ».
وی با ای اوصا  ،ای نکته را نیز بیان میدارد که بنیاد و مسئوزن ،رویکرد دفترر مشریی را
نیز احتمازً دنبال میکنند .بدی معنری کره بررای گرزارش عملکررد سرازن خرود ،هرر مسرئول و
سازمانی باید تعدادی برنامه اجرا کند و بازخورد آن را به میامها و سازمانهرای برازتر انعکراس
دهد .ای رویکرد و ای رویره ،در این را رویکررد دفترر مشریی نرامگرذاری شرد .وی ایر گونره
ش ا سازی میکند که« :شاید حاز یه چیزهای دیگره هرم پشرتش باشره ،مر زیراد نمریدونرم،
نمیشه هم پیشبینی کرد ،یعنی نمیتونم قضاوت کنم .شراید مرثالً ،یعنری هرر کسری میراد ،هرر
مسئولی میاد ،میخواد بگه م ای کارارو کردم دیگه».
زهرا ای روند را با ش افیت بیشتری تو یح میدهد:
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«میدونید ،فکر میکنم هر بنیادی باید یک سری کارهایی ان ام برده .هرر بنیرادی تروی هرر
شهری یه سری کارهایی ان ام بده که بتونه به بنیاد تهران ارایه بده .بهخایر همی  ،اینرا م برورن
توی یک مدت خاصی ،یه سری ،چندتا برنامه گذاشته باش دیگه!»
زهره ای روند را با سویههای اجتما محورانه و آشناییساز اهدا

بنیاد ،بردی یریری پیونرد

میدهد:
«یکیش همی که نخبهها دور هم جمع بش  .م گ تم که یکری از فایردههرایی کره مرثالً مر
ازن یرح جدید کار میکنم ،سر همی بود .ای میتونه یه فایدش باشه ،گرد هرم بیران ،برا هرم
بگ  ،ارتباط داشته باش  .یکی ای  .یکیم آآآ شاید از جهتیم اینکه حا کرن دارن ،یره کراری
دارن میکن ! اینم میتونه باشه».
مقولة اصلی سوم :برنامههای ایدئولوژیگرای کمکارکرد
اکثر استعدادهای برتر و مشارکتکنندگان تحییی که در برنامههای بنیراد ،مشرارکت فعرالی
داشتهاند ،در ارزیابی کلی برنامههای بنیاد ،ای برنامهها را درم مو  ،برنامههرای کرمکرارکرد و
اید ولو یگرا توصیف کردهاند .برای نمونه میتوان صحبتهای ستاره را درای باره شنید:
«تو هر اردو و برنامهای یه میدار زیادی اید ولو ی هست ،حاز یا ای اید ولو ی سیاسریه یرا
دینیه یا فرهنگیه و شعار بنیاد میدونید چیه؟ دانش اگرر در ثریرا باشرد ،مردمرانی از پرارس بردان
دست خواهند یافت؛  .5حدی
اینه که میخواد با حدی

معتبره؟ خم م میدونم حدی

جعلیه! پا شعار یرک بنیرادی

جعلی به م هویت ملی بده؟ باشه! منم هویتدار شدم! م میدونرم،

شمام که جامعهشناسید ،میدونید که هویت ای جوری شکک نمیگیره».
وی ای گونه ادامه میدهد که:
«یعنی نگاه کنید تو کشورای پیشرفت دنیا ،ما کشور مسلمونی نداریم که انید خوب باشه کره
ذاتش آدمو جذب کنه که بره مثک اون بشه .بنیادم همینره ،بنیراد مریگره مر یرک نهراد ،برا ایر
اسالمی ایرانیش! میگه م مذهبیم و ملیم .دیگه بعد عملکردش یوری نیست کره منرو مرذهبی
کنه ،مثک مامانیه که نماز رو میخونه ،بعد از نماز با عصربانیت مریزنره ترو سرر بچرش .اون بچره
تعمیم میده که ااا آدم که نماز میخونه آدم خوبی نیست».
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حسی نیز در ای راستا ادامه میدهد:
«برنامهها بله .بُعد مذهبیش واقعاً رفته باز و شاید زیاد باشره ایر قردر ،کسریکره ترا ایر سر
اومده باز ،اگر نیاز بوده یه سری از آموزهها رو یاد بگیرره ،همرون اجتمرا  ،خرانواده بهرش یراد
دادن ،اگرم نیاز بدونه که بخواد یاد بگیره ،مثک آقرای سرتاری {اشرار وی بره دوسرتش اسرت}
میره میگه م کم دارم ،نیراز دارم کره اینرو یراد بگیررم .مریره شررکت مریکنره ترو همچری
کالسایی که حتی حا ره واسش ،خودشم پول بده».
وی معتید است که تأکید بیش از حد بنیراد برر ایر برنامرههرا ،موجرم کژکرارکردی شردن
برنامهها شده و نتی

عکا داده است؛ تاجاییکه ای گونه ادامه میدهد:

«میگ ’خیر ازمور اوسطها‘ یعنی وسط رو بگیرید برید جلو .ما بیراییم تمرکرز کنریم ،شرما
بیایی دی رو یاد بگیر ،فشارم بذاریم روش .خم معلومه دیگه ،یه قانونی هست که میگه پرا
میزنه ،هر چی شما فشار بیشتر کنید ،پا میزنه .یعنی بدتر د میکن با ای قضیه».
همچنی  ،مشارکتکنندگان از نمایشیبودن برنامهها شکایت دارند و معتیدنرد کره در کنرار
ای مسئله ،برای بسیاری از برنامههرا ،هزینرههرای گرزا

و نادرسرتی نیرز خررج مریشرود .امری

درای زمینه نیک میکند که:
«یه مثالشو م بگم که مثالً اون موقرع در مرورد وام ازدواج ،وام مسرک نخبگران ،قررار برود
54درصد سود بگیررن .یره وام 12میلیرونی برود54 ،درصرد سرود! آقرای ر ریاجمهرور {آقرای
احمدینژاد} تو همی جلسه قرار شد ،به اینکه دوستان گ ت که مثالً پیشنهاد دادن کره وام بشره
53درصدو مام قرراره تصرویم کنیمرو ،هیئرت دولرتم اون را همره تصرویم کرردن کره وام بشره
53درصد .بعد یه آقای روحانی هم اون ا نشسته بودن ،نمیدونم اسمشرون چری برود ،از ایشرونم
نظر پرسیدن که شما هم حرفی نداری ؟ گ ت چرا بهنظرم بکنیدش 3درصد .بعد[ ...خنرده] بعرد
دستور هوراکشیدنو اینا .آقای ر یاجمهورم گ ت که خم 3درصد بنویسرید! تصرویبم کرردن!
آقای ر یاجمهور گ تند ،هیئت دولتم تصویم کرد .بعرد آخررش خرود آقرای ر ریاجمهرور
گ ت حاز ما نوشتیم ،ولی بانکارو که شما میشناسید! یعنی همش واقعاً ...فیط نمایشه».
مارال نیز دررابطهبا نمایشیبودن و صر

هزینههای زیاد ،ای گونه تکمیک میکند که:
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«یه خرجای خیلی زیادیای مثالً پای اینکه حاز مثالً ،ما رفتیم اردوی ماه خدا بردنمون توی
هتک خیلی خوبو ،خیلی مثالً میرسیدن بهمونو اینا .خیلی خوب بود ازلحا امکاناتی اینا کره در
اختیارمون قرار داده بودن ،ولی خم آدم بخواد در کلیت ماجرا فکر کنه ،وقتی اینا هزینه ندارن
که بیان بدن به م تا م تحییی ان ام بدم ،شاید مثل از اون برنامهها کم کن هزینرههاشرونو یرا
مثالً حاز یه کاری که کردن به ما کمکهزینه میدادن ،ازن قطع کردن کمرک هزینرههرامونو،
بعد اینو مثالً گذاشت برای تحیییات ،ای کرار خیلری خوبیره ...آره مریگرم یره خرجرای خیلری
زیادی و الکی میکن برای حاز خیلی وقتا برای تشری اتی کره حتمراً رعایرت شره ،خیلری وقترا
برای اردوهایی که مثالً یه سری کارا مثالً ان ام بده بنیاد نخبگان که حاز زمین مذهبی داره .بررا
اون کارا خیلی خرج میکردن همیشه ،مثک همی اردوی ماه خدا .نمیدونم شراید اشرتباه باشره،
ولی م فکر کنم میشد هزینههارو جایی خرج کن که واقعاً به پیشرفت علمری نخبگران بیشرتر
مثالً کمک میکرد».
بهیورکلی ،آنچه از گ تههای نخبگان و استعدادهای برترر برمریآیرد ،آنهرا در برنامرههرای
بنیاد زیاد مشارکت داشتهاند و از ای بابت ر ایتی نسبی دارند .اما به مرور زمران ،از ایر میرزان
ر ررایت کاسررته شررده اسررت؛ زیرررا برنامررههررا کررارکرد چنرردانی نداشررتند و میررزان بررینظمرری و
اید ولو یگرایی برنامههای بنیاد ،در سالهای اخیر ،افزایش داشته است .به هر ترتیم ،نخبگران
و استعدادهای برتر با ارزیابی ای و عیت ،سعی داشتهاند فضا را تغییر دهند که در بخش بعردی
ای تالش آنان را بررسی خواهیم کرد.
مقولة اصلی چهارم :طراحی برنامههای جایگزین به گزینش نخبگان
مشارکتکنندگان تحییی ،درمواجههبا برنامههای کمکارکرد بنیاد ملری نخبگران ،دسرت بره
اعترا ،زدهاند و بارها برنامههای جایگزی را مطرح کرردهانرد .زینرم در ایر مسریر ،بره گ تر
خودش پیشتاز بوده است:
«بیشتر از حد وظی خودم ،مثالً چیزایی که به ذهنم میرسید پیشرنهاد مریدادم ،مرثل دکترر
حس لی می فهمیدن که م حاز جوونمو فکر میکنم حاز میتونم واقعاً ک فیکون کنم و اینرا،
ولی بهم میدون میدادن ،اما عمالً میدیدم که نه! بنیاد نمیخواد که ای کارا ان ام بشه!»
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در ای میان ،ستاره ای گونه مطرح میکند که:
«برنامهها و یرح دادیم که خیلیش رد شد .خیلی یرح دادیم ،ایده دادیم .مر مرثالً دویصرد
بار تا حاز گ تم به جای اردوی ورودیهای جدید ،بیایی کمپ ورودی جدید بزنید ،یه بخرش
مذهبی بزنید ،یه بخش روانشناسی بذارید ،هم ای کارا رو تو ت ریح بکنید .همره مریگر نره،
سیاستهای بنیاد یه چیز دیگست .سیاستهاتون به درد خودتون میخوره!»
مهرانه نیز از یرحهایش و پشیمانی از ارایه آنها میگوید:
«م قصد داشتم کره برنامرهای داشرته باشرم در حروز ان مر ادبری باشره ترو بنیراد یرا حتری
برنامههایی برای روزهای مناسبتهای سعدی و حرافظ ،ولری شرنیدم دوسرتان کارهرای مشرابهی
کردن و بعد هم درواقع ،کنتاکتهایی پیش اومده با خود بنیاد ،با مسئوزن بنیاد ،حاز اسم نمری
خوام بگم».
حسی هم به اعترا ات خود در ت کیک جنسیتی برنامههرای بنیراد اشراره مریکنرد و معتیرد
است که ای مسئله ،توهی به شعور نخبگان است .وی ای چنی بیان میکند که:
«چندی بار ،چندی بار [تالش درجهت تغییر برنامهها] ،بح
کرده بودن برنامههای گروهی ان ام نشه ،یعنی مذکر و مؤ نر

همون که گ تره برودن ،اعرالم
برا همدیگره ان رام نشره! مر یره

شکایتی کردم ،ایمیک زدم به آقای مهندس نوروزی توی تهران ،فکرر کرنم بشناسرید ،ترو بخرش
فرهنگی هست و ایشون گ ت که بله آیی نامه درسته و سؤال بعدی پرسیدم که بهنظر شرما ،آیرا
به شعور یه نخبه توهی میشه یا نه دیگه؟! جواب ایمیک م رو ندادن».
مقولة اصلی پنجم :برنامههای جایگزین لغوشده
همچنانکه استعدادهای برتر گ تند ،برنامههای بنیاد را به میزان زیادی نید کردند و به اجررا،
کی یت و کمیت آنها اعترا ،کردند .آنها در عو ،،برنامههای بسیاری پیشرنهاد دادنرد .ایر
پیشنهاد برنامههای جدید ،ازسویی درراستای اعترا ،به برنامههای جدیرد ظهرور نمروده اسرت؛
بدی معنی که آنها درراستای اعترا ،و نید برنامههای موجود ،تالش کردهاند کره برنامرههرای
جایگزی ارایه دهند .ازجانم دیگر ،م موعهای دیگر از برنامههرا بره پیشرنهاد خرود بنیراد ارایره
شدهاند .بدی معنی که بنیاد ،از گروهی از فعازن اصلی و همیشگی بنیاد ،تیا ا نمروده اسرت ترا
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در قالم س ری به مشهد ،ایدههای خود را برای برنامهها به بنیاد ارایه دهند و آنها در ای قالم،
ایدههایی را مطرح کرده و به بنیاد عر ه کردهاند .گروهی دیگر از برنامهها هم به پیشنهاد خرود
نخبگان و استعدادهای برتر ،به بنیاد ارایه و پیشنهاد شده است .اما تیریباً تمامی برنامرههرا لغرو یرا
نیمهکاره رها شدهاند؛ برای مثال زینم بهسادگی و در قالم جملهای ساده میگوید:
«خیلی پیشنهاد میدادما ...خیلی پیشنهادا میدادم ،ولی همیشه هم میگ تم ابتر میمونه».
ستاره از قدیمیهای بنیاد و از مشاوران و همکاران اصلی بنیراد بروده اسرت و در برنامرههرای
بنیاد ،مشارکتی بسیار فعال و چشمگیر داشته است .وی ازجانم بنیاد ،با او دربار ارایه ایردهاش،
مشاوره و مشورت شده بود .وی ای فرایند را ای یور تو یح میدهد:
«بنیاد ما رو دعوت کرد ،فعازن فرهنگی بنیاد نخبگان! رفتیم دیدم هم بچههرایی کره تیریبراً
هر برنامهای که بنیاد داشته میرفتیم ،دور هم جمع بودیم .صبح جلسه برودیم ،عصرر ت رریح ترو
هتک پنر ستاره .دو روز اول که منومون باز بود ،از روز بعد بوفه شد کالً ،یعنری زنردگیای برود
واقعاً واسه خودش .عذاب وجدان گرفته بودیم .گ تیم ای هزینه رو داری واسه چی مریکنری .
گ ت میخوایم از شما ایده بگیریم .کلی ایرده دادیرم ،پرنر روز ترو مشرهد .مر واقعراً یکری از
بهتری س رهای زندگیم بود به جهت زیار تی و یکری از بردتری سر رام برود بره جهرت نتی ره و
دستاورد .پنر روز ما ایده دادیم ،یرح دادیم ،نظر دادیم ،تمام ایدهها و یرحا و نظرامون یا اجرا
نشد یا لغو شد .م بهعنوان چی اون ا بودم ،بهعنوان م ری یرح ملی سالمت روان نخبگان!»
مقولة اصلی ششم :ناامیدی نخبگان و ناتوانی در جذب سرمایهها
همانند بخش پیشی  ،پیامد «به نتی ه نرسریدنهرا» و «نشردنهرا» و «جروابنگررفت هرا» ای راد
ناامیدی و فرار نخبگان بوده است .درواقع ،همچنانکه در بخرش پیشری ذکرر شرد ،برنامرههرای
پیشنهادی نخبگان به نتی ه نرسیده است و برنامره هرای خرود بنیراد نیرز کرارکرد چنردانی نداشرته
است .درنتی

ای امر ،نخبگان ناامید شده و ای مسا ک ،سرخوردگی آنها را موجم مریشرود.

در کنار ای عوامک ،نخبگان نیز میک به خروج از کشرور پیردا مریکننرد .هراوی ایر نراراحتی و
ناامیدی را ای گونه مطرح میکند:
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«واقعاً م ناراحت شدم! چون خم یه برنامهریزی عادی نمیتون بکن  .چه برسه به چیرزای
دیگه! وقتی بنیاد ملی نخبگان نسبتبه بیی سازمانها ،هرم برودجش خیلری بیشرتره ،خیلری خرود
رهبری هم خیلی توجه داره روش نسبتبه بیی سازمانهرا ،ولری واقعراً زشرت برود .مرثالً سراعت
7ونیم بود مراسم ،بعد نوشته بود که ،دقییاً م توی گوشیم دارم اساماسو ،ساعت 7ونیم مراسم
بود ،دیدار با ریاستجمهوری7 ،ونیم اساماس اومده شما یه سراعت قبرک بیرایی بررای چیرزای
ایالعاتی و امنیتی که مثالً چکتون کنیمو اینا و خیلی ایال رسانیشم کم برود .مرثالً خرودم هری
پیگیر بودم ،زن

میزدم تهران میپرسیدم ازن کدمو چی باید بگیرم ،فالن چیزو چیکار بایرد

بکنم».
مهرانه نیز اجرانشدن برنامههای مت اوت را موجم افسوس و حسرت خود میداند ،زیررا وی
فکر میکند با اجرانشدن و گردهمرایینداشرت نخبگران ،از نظررات آنهرا در هرماندیشریهرای
آموزشی بیبهره مانده است:
«یه جورایی ازدستدادن ای نظرها و ایالعات بوده دیگه .درواقع حسرت ای رو که کاش
یه همچی جمعی رو میتونستم جمع بکنم از دوستان خودم و نظرات مت اوتشون رو مریگررفتم
که شاید به خودم کمک میکرد که یه نگاه تازهای داشته باشم».
زینم نیز ای گونه شرایط را توصیف میکند:
«همشون بیفایرده مونردن ،مخصوصراً کره دیگره قبرک از اینکره دولرت بخرواد عرو ،بشره،
نمیدونم یک بهونه میوردن که بودجه بهمون نرسیده .نمیدونم دولت داره عرو ،مریشره ،بره
هر دلیلی که م نمیدونم ،همهچیز ابتر و ناقص رها میشد و اونی نمیشد کره بایرد بشره .یعنری
مثالً میدونستم ماها که یه جورایی رشتهمون فرهنگیره و تروی ایر حروزه صراحمنظرر هسرتیم،
بههرحال میتونیم راهنمایی کنیم ،ازمون دعروت مری کرردن ،برا پیگیرری ترو جلسرات شررکت
میکردیم ،اما نهایتاً کاری رو میکردن که خودشون میخواست  ...هیچکا بهانداز م پیگیرر
نبودو شرکت نکرد و خیلی هم سرخورده شدم».
امی نیز معتید است که ای نشدنها به تمسخر دیگران من ر شده است:
«ما فیط خودمونو نمیگیمها ،ما خیلی از دوستان رو داریم مریبینریم .در کنارشرون هسرتیم،
اونا هم عضو بنیاد نخبگان هست  ،توی ای راه قدم گذاشت  ،دارن یه تالشی میکن  .برههرحرال
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برای پیشرفتو علم و صنعتو پیشرفتو حاز هر کی تو تخصص خودش ،آخرش همه گلهگی دارن
از اینکه ما اون وری که باید حمایت نمیشیم .آخرشم به هریچجرا نمریرسریم ،راهمرون خیلری
ناهمواره ،همه یه جورایی حتی مارو مسخره هم میکن  .دیگه ای مسخرهشردنه .ایر مضرحک
دست اینو اون شدنه .بهخایر ای قضیه ،واقعاً دیگه رب سنگینی داره وارد میکنه به آدمی کره
نخبه بهش ایالق میشه بههرحال».
ستاره نیز از نشدنها میگوید و معتید است که بنیاد اجازه نداده است که آنها فعرال شروند
و ثمر آن نیز یک فرسایش روانی شدید است:
«ثمرش میشه یه فرسایش روانی خیلی شدید ...و میرم زیر دسرت آدمهرایی کره از خرودم
کمتر میفهم ».
مقولة اصلی هفتم :گذار از بنیاد
بسیاری از نخبگان و استعدادهای برتر ،درمواجههبا ای مسئله و ای و عیت ،سعی میکننرد
از بنیاد گذار کرده و خود را بیشتر از ای درگیر بنیاد نکنند و بههمی دلیک سعی میکننرد از آن
گذر کنند؛ برای مثال ستاره ای گونه میگوید که« :یک دوره همایش ملی نخبگان جوان رفرتم
که بعد پشت دستمو داغ کردم ،بعد کالً نرفتم ،تکو تو

هم برنامههای علمی».

«ماکسیمم آدمی نیستم کره بررای خودشرکوفایی ب رنگم .مر بررای در قیرد حیرات مونردن
می جنگم و حیات م چون در علمه و حیات م چون در حیات علمیه و برای علرم مریجرنگم.
اینه که آدمو میکشه و ته تهش جیگرشو مریسروزونه کره هرر کراری کره مریخواسرتم بکرنم،
خودشون نخواست یا اونموقع م مأمور به نتی ه نیستم ،م مأمور به ان ام کاریم که باید ان رام
میدادم .ایده میخواستی  ،دادم .کار میخواستی  ،پیشنهاد دادم .دغدغه مریخواسرتی  ،داشرتم.
شاگرد باید ،تربیت کردم ،اما نشد! و ای نشردن یعنری اینکره براوجود بنیراد ،مر بره ایر نشردن
میرسم ،ای خیلی کشندهتره ...آدم کره سرطح تروقعش مریره براز ،ایر بنیراده هرم از چشرش
میفته».
مهرانه پیشتر یادآور شده بود که دوستانش درگیریهایی با بنیاد داشتهاند:
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«میگم مثالً شاید بشناسید دکترر [ ]...مشرابه همری رو ،برنامرههراش رو ،شراید خودترون در
جریان باشید ،ان م ادبی یا یک کالس گذاشته بودن و بعرداً سرر اینکره مرثالً کمرکهزینرهای
خواسته بودن و حیالزحمرهای اینرا ،بنیراد نرداده و درگیرریای شرده و بحثری شرده و موجبرات
دلخوری که تا همی ازن پای ایشون رو از بنیاد بریده و دلخوری از دوستان و»...
امیرحسی نیز ای روند را ای گونه تو یح میدهد:
«م خودم اگر فیط برای سربازی نبود ،یعنی گیر نبودم ،واقعاً نمریرفرتم دیگره .هریچوقرت،
یعنی اصالً ،هر افتخاریم داشته باشم ،نمیرفتم عضو بشم».
مقولةة هسةةته :چةةالشهةةای فراگیةةر نخبگةةان درمواجهةةهبةةا تجربةة برنامةةههةةای
ایدئولوژیگرا و کمکارکرد بنیاد
یافتههای تحییی تحییی نشان دادند که درم مو  7 ،میول اصلی از  35میولر فرعری و 545
م هوم استخراج شده است .سعی شد میول هسته ای پژوهش ،بهگونهای یراحی شرود کره کرک
فرایند برنامههای بنیاد و فعالیت نخبگان در ایر برنامرههرا را پوشرش دهرد و از جامعیرت کرافی
برخوردار باشد .بههمی ترتیم ،بهیورکلی میول هسته ای پژوهش ،چالشهای فراگیر نخبگران
درمواجههبا ت رب برنامههای اید ولو یگرا و کمکارکرد بنیاد را نشان میدهد .ایر فراینرد ،در
اصک نشان میدهد که استعدادهای برتر قدیمی ،هرچنرد مشرارکت زیرادی در برنامرههرای بنیراد
داشتهانرد و سرایر مشرارکتکننردگان نیرز در عرصرههرای مختلرف زنردگی مشرارکتمحروری
داشتهاند ،اما هر دو گروه ،عالقه و میلشان برای فعالیت بیشرتر در برنامرههرای بنیراد کاسرته شرده
است .آنها درمواجههبا برنامههای بنیراد ،آنهرا را برنامرههرایی نسربتاً ایرد ولو یک و صرد البتره
کمکارکرد ارزیابی کردهاند .بههمی دلیک در بخشهای مختلرف ،اعترا رات فراوانری بره ایر
برنامهها ان ام دادهاند .سرا در همی راستا ،آنها پیشنهادهای فراوانی بررای جرایگزینی برا ایر
برنامهها ارایه دادهاند .قسمتی از ای پیشنهادها هم به تیا رای خرود بنیراد بررای ارایره پیشرنهادها
مربوط بوده است .اما اکثر پیشنهادها یا نیمهکاره رها شدهاند یا لغو گردیدهاند .بههمری ترتیرم،
بسیاری از نخبگان ناامید گشته و دچار سرخوردگی مریشروند .ایر سررخوردگی و ناامیردی از
یک سوی و برنامههای کمکارکرد ازسوی دیگر ،به گذار از بنیاد من ر میشود .بههمی دلیرک،
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میول هسته ،چالشهای فراگیر نخبگان درمواجههبا برنامرههرای کرمکرارکرد و ایرد ولو یگررا
بوده است .بدی معنا که نخبگان ،در تمامی عرصههای زندگی ،با ای برنامهها درگیر بودهانرد و
ای درگیری نیز بهصورت فراگیر و گسترده بوده است.
مدل پارادایمی پژوهش :تجربه ای ایدئولوژی گرا و کمکارکرد از برنامةههةای
بنیاد
مدل پارادایمی تحییی نشاندهند جریان فرایندها و فعالیتهایی اسرت کره در بسرتر مطالعره
ات اق افتاده است .ای مدل ،از پنر قسمت شرایط علری ،شررایط زمینرهای ،شررایط مداخلرهگرر،
استراتژیها و پیامدها تشکیک شده است .در مرکز مدل نیرز پدیرد مرکرزی قررار مریگیررد کره
فعالیتها حول آن شکک میگیرد .جریان فرایندها و فعالیتهایی که در بستر ایر تحییری ات راق
افتاده است ،نشان میدهد که پدید مرکزی ت ربهای اید ولو یگرا و کمکارکرد از برنامههای
بنیاد است .بدی معنی که مشارکتکنندگان ،ت ربههایی که بهیور ذهنری و عینری درمواجهرهبرا
برنامههای بنیاد داشتهاند ،ت ربهای اید ولو یگرا و کمکارکرد بوده است .یعنری فهرم و ت ربر
آنها از برنامههرای بنیراد ،فهرم و ت ربرهای کرمکرارکرد و ایرد ولو یگررا بروده اسرت و سرایر
فعالیتهای نخبگان و استعدادهای برتر ،حول ای ت ربه و فهم آنها شکک میگیرد.
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مدل پارادایمی پژوهش :تجربهای ایدئولوژیگرا و کمکارکرد از برنامههای بنیاد

برساخت فهم و ت ربه سرآمدان از فرایند مشارکت در برنامههای بنیاد ملی نخبگان 523 /

شرایط علی
شرایط علی مدل پارادایمی بهصورت موردی بدی شکک است:
 .5مشارکتجویی فعازن نخبگان در برنامهها؛
 .3مشارکتمداری بنیاد در گذشته؛
 .2درخواست مستییم بنیاد برای مشارکت نخبگان در برنامهها.
شرایط علی که در اصک باع

بروز ای پدیده میشوند ،در پژوهش حا ر ،ازجملره دزیرک

اصلی ت رب کمکارکرد و اید ولو یگرا هستند .درواقع ،مشرارکتجرویی فعازنر نخبگران در
برنامههای بنیاد ،دلیک اصلی مواجه آنان با برنامههای کمکارکرد و اید ولو یگرا بروده اسرت.
بدی معنا که اکثر استعدادهای برتر قدیمی و باسابیه ،مشارکت بسیار زیادی در برنامههرای بنیراد
داشتهاند .هرچند ذکر ای مطلم نیز بهجاست که در نمونهگیری هدفمند تحییی نیز سعی شرد از
کسانیکه بیشتری آگاهی و همکاری و سابیه را در بنیاد داشتهاند ،است اده شود.
ازجانم دیگر ،بنیاد ملی نخبگان در زمان مدیریت دکتر واعظزاده ،براساس گ تههای اکثرر
استعدادهای برتر ،مشارکتمداری بیشتری داشته است .از ای مشرارکتمرداری بنیراد در دوران
ریاست خانم دکتر سلطانخواه کاسته شده است و در زمان ریاست دکتر ستاری ،بهنظر نخبگران
هنوز تکلیف سیاستهای بنیاد مشخص نشده اسرت .امرا برهیرور کرامالً محسروس ،از کمیرت و
کی یت برنامههای بنیاد کاسته شده است .فارغ از ایر مسرا ک ،بنیراد ملری نخبگران در دورههرای
مختلف خود ،با ریاستهای مختلف ،از نخبگان تیا ای مشارکت داشته است .بهعبارت دیگر،
بنیاد در مراسمها و مناسبتها و برنامههای مختلف ،بهیور رسمی از نخبگان خواسرته اسرت کره
در برنامههای آنها مشارکت کنند .در وهلههایی هم از نخبگان برهیرور مسرتییم تیا رای ارایره
ایده و برنامه داشتهاند که همی مسئله ،بره ت ربره و مواجهر نخبگران برا برنامرههرای بنیراد من رر
میشده است.
شرایط زمینهای (بستر)
شرایط زمینهای تحییی حا ر بدی گونه مطرح شدهاند:
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 .5گرایش بیش از حد نخبگان به پیشرفت ،توسعه ،برنامرهریرزی ،خردمترسرانی و هردایت
کشور؛
 .3گرایش فراوان نخبگان به پیوند علم و اقتصاد و فرهن

از دریچ برنامهها؛

 .2شرکت در برنامهها بهمثابه بستری برای دیدار دوستان نخبه؛
 .4شور و هی ان و ویژگیهای شخصیتی خاص نخبگان.
شرایط زمینهای ،بافت و بستری هستند که استراتژیهای تحییی در آن به وقو میپیوندند و
درواقع ،ذاتاً شرایط خاص و ویژهای هستند که با استراتژیهرای مشرارکتکننردگان در ارتبراط
است .ای بافت و بستر ذاتاً خاص و ویژه ،بیشتر بره ویژگریهرای خاصری مربروط اسرت کره در
نخبگرران و اسررتعدادهای برتررر ،درمیایسررهبررا سررایر افررراد جامعرره ،بررهمیررزان بیشررتری وجررود دارد.
بردی معنری کره اسرتعدادهای برترر ،گرایشری بریش از حرد بره پیشررفت ،توسرعه ،برنامرهریررزی،
خدمترسانی و هدایت کشور دارند .درواقع ،روحی اجتماعی /فرردی خاصری در آنران وجرود
دارد که موجم شرده اسرت نحروه و روش و میرزان ترالشگرری آنهرا مت راوت شرود و میرزان
بیشتری از تعهد به پیشرفت و توسعه از خود نشان دهند .ای مسئله را باید در کنار شور و اشتیاق
فردی نیز قرار داد که ای گروه از شهروندان نخبه را به افررادی پرانرر ی و فعرال و پویرا تبردیک
میکند؛ همچنی  ،به گرایش آن ها به پیونرد علرم و اقتصراد و فرهنر

کمرک نمروده و فضرای

اید الگرایانه و آرمانخواهانهای را برای آنان ترسیم کرده است .بدی شکک که امیرد و پشرتکار
بسیار آنها ،توقعات و انتظارات زیادی را در آنان ای اد میکند.
اما عامک دیگری که بسیار برجسته نیز هست ،گرایش نخبگان به برنامرههرا ،برهمنزلر بسرتری
برای دیدار با سایر دوستان نخبه عمک میکند .بدی معنی که بسیاری از نخبگان ،در برنامرههرای
بنیاد شرکت میکنند تا سایر دوسرتان نخبر خرود را در آن را مالقرات کننرد کره ایر مسرئله بره
تشکیک گروههای غیررسمی دوستی در بنیاد و در یرول برنامرههرا من رر مریشرود .تشرکیک ایر
گروههای غیررسمی دوستی ،در یول برنامههای بنیاد ،من ر میشود که نیروهای مثبت یا من ری
(در تحییی حا ر من ی) در قالم اعترا ،یا تم یرد (در تحییری حا رر اعتررا )،از برنامرههرا
عمک کنند؛ برای مثال در تحییی حا ر ،چون نخبگان بهصورت گروههای دوستی در برنامرههرا
مشارکت دارند ،اعترا ات و نیادی آنها از برنامهها نیز بهصرورت گروهری اعمرال مریشرود و
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بدی یریی ،میزان نار ایتی نیز با تیویت و فشار گروه دوستی برر درونگرروه و در پری آن ،برر
برونگروه افزایش مییابد.
شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر نیز نمونههای زیر را شامک میشوند:
 .5روابط رسمی و غیررسمی کارمندان بنیاد و نخبگان؛
 .3ساختار برنامهریزی بنیاد؛
 .2سیاستهای کالن کشور برای نخبهپروری؛
 .4سابی مشارکت و تصمیمسازیهای خرد در دیگر محیطها و بسترها در گذشته؛
 .1نوپا و تازهتأسیا بودن بنیاد؛
 .1اثبات خود در رقابت با دیگر نخبگان.
شرایط مداخلهگر ،شرایطی گستردهتر و کالنتر (گستردهتر از شرایط زمینهای) هسرتند کره
استراتژیها در آن به وقو میپیوندند .درواقع ،ای شرایط بیشتر به نیروهای کالنترری مربروط
است که بر استراتژیهای مشارکتکنندگان ،تأثیر میگذارد .به بیانی دیگرر ،بررخال

شررایط

زمینهای ،شرایطی خاص و ویژه نیستند ،بلکه از شمولیت و انتزا بیشتری برخروردار هسرتند کره
پدید اصلی را تشدید یا تخ یف میکنند .در ای میان ،میتوان به عواملی که در باز ذکر شرد،
اشاره کرد؛ در واقع ای عوامک بر استراتژیهای مشرارکتکننردگان ترأثیر مریگرذارد و پدیرد
مرکزی را در ای تحییری تیویرت و تشردید مریکنرد .یکری از عرواملی کره برر اسرتراتژیهرای
مشارکتکنندگان تأثیر میگذارد ،روابط رسمی و غیررسمی کارمندان بنیاد برا نخبگران اسرت.
روابط رسمی ،ازسویی که با بروکراسری اداری سرخت و یاقرتفرسرای بنیراد همرراه اسرت ،بره
درگیری و نار ایتی نخبگان از کارمندان و مسئوزن بنیاد من ر میشود .روابط غیررسمی نیز به
رانتخواری و باندبازیهایی در بنیاد ،بی بعضی از نخبگان و کارمندان و مسئوزن بنیراد ،من رر
میشود .ای مسئله نیز نار ایتی ییف گستردهای از نخبگران را برههمرراه دارد .در همری زمینره
میتوان به ساختار برنامهریزی بنیاد و نوپا و ترازهتأسریا برودن بنیراد اشراره کررد؛ چرون هرر دو
مسئله ،بر روابط رسمی و غیررسرمی مسرئوزن و کارمنردان بنیراد برا نخبگران ترأثیر مریگرذارد.

 / 543فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)23بهار 5231

ساختار برنامهریزی عمرودی و سراختار ترازهتأسریا و کرمت ربره ،در اصرک موجرم نار رایتی
نخبگان و تأثیر من ی در پدیده و استراتژیهای بهکار گرفته شده میشرود .در ایر میران ،نیرش
سیاستهای نخبه پروری در کشور را نیز نباید نادیده انگاشت؛ زیرا سیاستهای نخبهپرروری در
کشور ،عالوهبر جهتگیری مرذهبی کلری خرود ،براسراس گررایشهرای دولرتهرای مختلرف،
رن

وبویی خاص به خرود مریگیررد .ایر سیاسرتهرا از سرالهرای پریش ،رنر

وبرویی نسربتاً

اید ولو یک به خود گرفته است که همی مسئله ،بر اسرتراتژیهرای برهکارگرفتره شرده توسرط
نخبگان ،تأثیر میگذارد.
در ای میان ،عاملی که نباید از آن بره سرادگی گذشرت ،ترالش بررای اثبرات خرود در میران
نخبگان است .بدی معنی کره هرچنرد نخبگران درمیایسرهبرا میرانگی جامعره ،عالقر بیشرتری بره
کارهای گروهی و تیمی و مشارکتجوییهای جمعی نشان میدهند ،به هر ترتیم بهمیزان نسبتاً
زیررادی نیررز فردگرایرری و فردمحرروری در آنهررا هویداسررت .تاجرراییکرره آنهررا گرررایش دارنررد
دررابطهبا دیگر اسرتعدادهای برترر ،خرود را نخبگرانی موفریترر ،بهررهورترر ،پویراتر ،فعرالترر و
تأثیرگزارتر نشان دهند تا بدی یریی ،برای خود اعتبرار و سررمای اجتمراعی جرذب کننرد .البتره
درای باره هم سابی مشارکتمحوری و تصمیمسازی نخبگان در گذشرته هرم ترأثیرگزار اسرت؛
چون ت رب پیشی تصمیمسازیهای آنها ،به اعتمادبرهن را برازتری بررای اثبرات خرود من رر
میشود.
استراتژیها
استراتژیهای مشارکتکنندگان در تحییی ،در قبال پدید مرکزی تحییی و متأثر از شررایط
مداخلهگر و شرایط زمینهای ،بدی شکک است:
 .5اعترا،های غیررسمی به برنامهها؛
 .3نید رسمی به برنامهها؛
 .2اعترا،های رسمی به برنامهها؛
 .4اعالم نار ایتی رسمی از برنامهها؛
 .1شکایت رسمی از برنامهها؛
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 .1بلندکردن صدا علیه برنامهها؛
 .7تالشهای بیوق ه درجهت اصالح برنامهها؛
 .1ارایه مشاوره جهت ان ام برنامهها؛
 .3ارایه یرح و پیشنهاد برنامههای جدید.
همانیورکه در مدل پرارادایمی شرمار  -5مشرخص اسرت ،در میابرک پدیرد مرکرزی کره
ت ربهای اید ولو یگرا و کمکارد از برنامههای بنیاد است ،کنشها و استراتژیهای نخبگران و
اسررتعدادهای برتررر ،کررنشهررا و اسررتراتژیهررایی دو جهررت اسررت .در یررک سررو کررنشهررا و
استراتژیهای سلبی و در سوی دیگر ،کرنشهرا و اسرتراتژیهرای ای رابی وجرود دارد .از یرک
یر

نخبگان به روند موجود ،بهیور رسمی و غیررسمی ،بهشردت معترر ،هسرتند و ازیرر

دیگر ،برنامههای جدید ارایه میدهند و سعی میکننرد برنامرههرای موجرود را اصرالح کننرد یرا
درای زمینه به بنیاد ملی نخبگان مشراوره دهنرد .امرا نتی ره و پیامردی را کره ایر اسرتراتژیهرای
دوسویه داشته است ،در بخش بعدی ،یعنی پیامدها ،میتوان پیگیری است.
پیامدها
پیامدهای منترشده از بهکارگیری استراتژیهای کنشگران را در قالم زیر میتوان ای گونره
برشمرد:
 .5ایدهها و پیشنهادهای اجرانشده؛
 .3فرسودگی در فرایندهای پر پیچ و خم اداری؛
 .2برنامههای رهاشده (نیمهتمام)؛
 .4پشیمانی؛
 .1صر

هزینه و زمان بیش از حد؛

 .1دستنیافت به نتی ه و دستاورد؛
 .7فرار سرمایهها؛
 .1فرسایش روانی /اجتماعی نخبگان؛
 .3آسیمهای روانی /اجتماعی نخبگان؛
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 .52کنارهگیری از برنامههای بنیاد؛
 .55کنارهگیری از بنیاد ملی نخبگان؛
 .53درگیرشدن با بنیاد.
ای پیامدها نتایر استراتژیهایی هستند که کنشگران درمواجههبا پدید مرکرزی و شررایط
زمینهای و مداخلهگر اتخاذ میکنند و به شکک مثبت ،من ی یا خنثری بیران مریشروند .در تحییری
حا ر ،دربرابر ت ربهای اید ولو یگرا و کمکارکرد از برنامههای بنیاد ،نخبگان استراتژیهرای
دوگانهای اتخاذ کردند .از یک سمت ،به نیادی آنها پرداختنرد و ازسرمت دیگرر ،برنامرههرای
جایگزی ارایه دادند .اما پیامدهای ای استراتژیهای دوگانره ،در هرر دو صرورت مثبرت نبروده
است .همچنی  ،ای پیامدها به آسیمها و فرسایش روانیاجتماعی نخبگان من ر میشرود .آنهرا
را از کارهایشان و صر

هزینه و وقت پشیمان میکنرد و مردام آنهرا را درگیرر خودسرزنشری

میکند .ازجانم دیگر ،گروهی دیگر از ای پیامدها ،بهیورکلی به گذار از بنیاد من ر میشرود.
ای گذار به یرق مختلف صورت میگیرد .کنارهگیری از بنیاد ،درگیری با بنیاد و کنارهگیرری
از برنامههای بنیاد ،رویههایی بوده است که ای گذار از دریچ آنها ات اق افتاده است.
فرسودگی در پیچوخم اداری و بروکراسی سخت و یاقتفرسرای بنیراد نیرز یکری دیگرر از
پیامدهای استراتژیهای نخبگان است .ای پیامد ،بیشتر در پاسخ به استراتژی تالشهای بیوق ره
برای اصالح برنامهها و ارایه برنامههای جدید به بنیاد رخ میدهد .اما شاید سادهتری پیامرد ایر
استراتژیها ،نداشت دستاورد ،هزین بیش از حد و به نتی ره نرسریدن ایردههرا و پیشرنهادها بروده
است .ای پیامد ،درواقع پیامدی عینی و واقعی بهشمار میرود و در میابرک پیامردهای دیگرر کره
بیشتر ذهنی هستند ،قرار میگیرد .اما در ای میان ،اصرلیترری پیامرد و هزینرهبرترری پیامرد ،بره
خروج سرمایه و نخبگان بهخایر نار ایتی از برنامهها بهیور خاص و گذار از بنیاد برهیرور عرام
است .ای امر من ر شده است که نخبگان کشور را تر
خارج شود.

کرده و سرمایههای عظیمی از کشرور
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نتیجهگیری و بحث
پژوهش حا ر با هد

برساخت ت ربه و فهم استعدادهای برترر تحرت حمایرت بنیراد ملری

نخبگان از مشارکت در برنامههای بنیاد ملی نخبگان و فهم آنان از عملکرد آن برنامهها یراحری
شد .در ای مسیر ،با است اده از روششناسی کی ی و نظریه زمینهای ،یرح تحییی پیکربندی شد.
با است اده از مصاحبههای عمیی و نمونهگیری هدفمند و نظرری جمرعآوری و تحلیرک دادههرا بره
شیوه کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ان ام شد .یافتههای تحییری در قالرم  545م هروم35 ،
میول فرعی 7 ،میول اصرلی و یرک میولر هسرته اسرت .ایر نترایر ،در قالرم جردول م راهیم،
میولههای فرعی ،اصلی و هسته ارایه شد .سرا مدل پارادایمی تحییی نیز بر اساس شرایط علی،
شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها حول پدیده مرکزی ارایه گشت.
اما آنچه نتی ه اصلی نظریه زمینهای را شکک میدهد ،ارایه نظریه کوچرکمییراس اسرت .در
واقع یرحوار نظری یا نظریه کوچکمییاس ،نحوه و چگونگی مسیر فراینرد دقیری و غیرخطری
یی شده در مدل پارادایمی را به شکک نظری و دقیی ارایه میدهد .به عبارت دیگر ،چگرونگی
مسیر ییشرده و فراینرد یریشرده را مریتروان در یررحوار نظرری مطررح کررد .برهیرورکلی،
یرحواره با است اده از فلشهای یرکسرر و دوسرر نشران داده شرده اسرت .فلرشهرای یرکسرر
نشاندهند تأثیر علی و فلشهای دوسر نشاندهند تأثیر رفتوبرگشتی و غیرخطی است .جهت
مسیر و یی فرایند یرحواره از سمت چپ شررو مریشرود و برهسرمت راسرت ادامره مرییابرد.
بهیورکلی ،ایر یررحواره برا اسرت اده از فلرشهرای یرکسرر و دوسرر نشران داده شرده اسرت.
فلشهای یکسر نشاندهند تأثیر علی و فلشهای دوسر ،نشراندهنرد ترأثیر رفرتوبرگشرتی و
غیرخطی است .جهت مسیر فرایند یرحواره ،از سمت چپ شرو میشرود و بره سرمت راسرت
ادامه مییابد.
منطبرری بررا شرررو فراینررد از سررمت چررپ ،دو کررادر بررا عنرروان نخب ر مشررارکتجررو و بنیرراد
مشارکتیلم ،دیده میشود .نخب مشارکتجو همچنانکه در بخرشهرای برازتر تو ریح داده
شد ،به ویژگیهای خاص نخبگان و گرایش زیاد آنان به مشارکت مربوط مریشرود .نخبگران و
استعدادهای برتر ،سابیه زیادی در مشارکتها و تصمیمسازیهرا در حروز شخصری داشرتهانرد.
ازجانم دیگر ،نخبگان باسابیه ،در روزهای اول بنیاد مشارکت زیرادی نیرز داشرتهانرد .آنهرا در
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اکثر برنامههای بنیاد مشارکت فعرالی داشرتند و حتری درایر زمینره ،برنامرههرایی را نیرز اجرایری
کررردهانررد و مررورد مشررورت بنیرراد قرررار گرفتررهانررد .در همرران زمرران نیررز بنیرراد ملرری نخبگرران،
مشارکتیلبی بسیاری داشته است .بنیاد از یک سو بهدلیک اهدا

جذب و نگهرداری نخبگران،

سیاستهای کالن کشوری و تازهتأسیا بودن آن ،مشارکتیلبی بسیاری داشته و ای مسئله را
در قالم تیا ا برای مشارکت و ارایه برنامههای مختلف عملی نموده است .هرچند در سالهای
بعد ،از ای مشارکتیلبی آن کاسته شده است؛ اما هر دو مورد موجرم شرده اسرت نخبگران و
استعدادهای برتر با برنامههرای مختلرف بنیراد مواجره شروند .ایر مواجهره هرچنرد در بعضری از
برنامهها مثبت بوده است و بهسمت است اد حداقلی از برنامههای بنیراد سروق داده شردهانرد .امرا
بررهیررورکلی ،مواجه ر آنرران بررا برنامررههررای بنیرراد ،مواجهررهای کررمکررارکرد و ازسرروی دیگررر
اید ولو ی مدار بوده است .ای مواجهه ،آنان را در وهل اول به مرحله نیادی برنامهها میرساند.
با نیادی برنامهها ،فرایند و حلی بههمپیوست کوچکی شکک میگیرد .ای حلی بههرمپیوسرته ،از
نیادی برنامهها و اعترا ،رسمی و غیررسمی تشکیک شده است .نیادی برنامرههرا در حلیرههرای
دوستی رسمی و غیررسمی دوسرتان بنیرادی شرکک مریگیررد و در شربکههرای دیگرر نیرز ارایره
میشود .اما ای نیادی موجم اعترا ،رسمی و غیررسمی میشود که در عرصرههرای مختل ری
بروز و ظهور مییابد.
در ای میان ،برآیند و نتی

اصلی ای حلیر برههرمپیوسرته ،ارایره برنامرههرای جرایگزی بره

گزینش نخبگان بروده اسرت .بردی معنری کره مشرارکتکننردگان ،درنتی ر اعترا رات خرود،
پیشنهادهایی درراستای بهبود برنامهها ارایه دادند .در حلیر بعردی کره تیریبراً برههرمپیوسرته نیرز
هست ،ای پیشنهادهای جایگزی توسط نخبگان ،دو مسیر ناامیدکننده را یری مریکننرد و یرک
مسیر (که برای جلوگیری از ابهام با فلش رنگی قرمز نشان داده شده است) که برهنردرت ات راق
میافتد ،بهسمت اسرت اد حرداقلی از برنامرههرا مریرود .از یرک سرو ،ایر پیشرنهادها در قالرم
برنامههای جدید یا اصالح برنامههای حا ر ،به نیمهتمامماندن برنامهها من ر میشود و از سروی
دیگر ،پیشنهادها ابتر مانده و اجرایی نمیشود .در ای مسیر ،هر دو مورد به بینتی گی میرسرد.
البته شایان ذکر است که باتوجهبره فلرشهرای رفرتوبرگشرتی و دوسرر بری برنامرههرای ابترر و
یرحهای نیمهتمام ،آشکار است که ای فرایند رفتوبرگشتی بهیور مداوم صورت میپذیرفتره
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است .ای امر بدی معنی است که اسرتعدادهای برترر و نخبگران ،بارهرا در مسریر ارایره پیشرنهاد،
ابترماندن و نیمهتمامماندن پیشنهادها و دوباره ارایهکردن آنها ،سیال و در حرکت بودهانرد .امرا
برآیند کلی ای فرایند ،بینتی گی ارایه پیشنهادها بوده است .البته ای بینتی گی ،هنروز امیرد را
از نخبگان باز نمیستاند و در نمونههایی ،به نیادی و ارایه برنامههای جدید من ر میشود.
بهیورکلی ،پیامد اصلی ای بی نتی گی ،فرسایش روانی /اجتمراعی نخبگران و اسرتعدادهای
برتر است که ای فرسایش روانی /اجتماعی ،از یک سوی به حلی بههرمپیوسرته از درگیرری در
بنیاد ،کنارهگیری از برنامهها و کنارهگیری از بنیاد ختم میشود و ازسوی دیگر ،به فرار نخبگران
من ر میشود .حلی بههمپیوست کنارهگیری از بنیاد ،بهیور مضاع ی خود را همرراهبرا فرسرایش
روانی /اجتماعی تیویت میکند و درنهایت نیز خود ایر فراینرد کنرارهگیرری از بنیراد ،بره فررار
نخبگان من ر میشود.

 / 541فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)23بهار 5231

طرحوارۀ شمارۀ  -2فرایند چگونگی تجربة کمکارکرد و ایدئولوژیگرا از برنامههای
بنیاد
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