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 چکیده
از آنان ا جذب ی یماندگار رو از این ؛شوند یشور محسوب مکان توسعة کاز ار کیی یعلم نخبگان

شور از کنامطلوب  شدت بهت یوضع دهندة نشانن حال، آمارها یبا ا است.شور ک یاساس یها تیاولو

بر  بنیاد ملی نخبگانسازمان گذشته  یها ت موضوع، در سالی. به فراخور اهماستنظر فرار نخبگان 

 و ادین بنیا ییبازنما یشناخت چگونگشده است.  سیتأست نخبگان یو بهبود وضع یدگیرسای 

شناخت محتوا و ، نخبگان یتواند به فهم جهان ذهن یدر ذهن نخبگان مم بر آن کحا یراسکبورو

با  رویارویی ازنخبگان  ةربن مطالعه تجیدر ا رو نیاز ا ؛اد منجر شودین بنیا یت اثرگذاریفکی

ة ینظر ارائةبرای  شناسی کیفی و روشبا استفاده از منظور،  بدین شده است؛اوش کاد یبن یراسکبورو

هدفمند و  یصورت به که انجام شد قیعم یها مصاحبه درخشان یاستعدادهااز  نفر با یازدهای،  زمینه

محوری و گزینشی انجام شد.  ،بازة  ویشبه  حاصل یها دادهسپس کدگذاری  ند.دانتخاب ش ینظر

 تیدرنها است. مفهوم 319مقولة فرعی و  30مقولة اصلی،  10شامل پژوهش های  افتهی درمجموع

نخبگان در  و گوناگون های مداوم تنشدهد  نشان مینهایی استخراج شد. نتایج  ةمقولة هستنیز 

 در قالبنتایج در پایان  را از خود بیگانه کرده است. ها آنبوده که  بوروکراتیکمواجهه با ساختار 

 .مطرح شدو نظری ارائه  ةوار طرحارادایمی و مدل پ
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 مقدمه
عامل تضمین ترین  مهم.( .علمی، فرهنگی، سیاسی و. از نظر) 1انسانی متخصص ةسرمای

. (00: 1371ای است )حاتمی و همکاران،  هر جامعه ةجانب پیشرفت، توسعه، ثبات و امنیت همه

کشورهای  ةدرصد توسع 75نوبل اقتصاد، معتقد است  ةجایز ةبرند 2کاسنتزطور که  همان

سرمایه و نیروی انسانی و سرآمدان متخصص آن است )چلپی و عباسی،  از صنعتی، ناشی

های علمی و  ارزشکه با  توسعه درحالی کشورها 3نیروهای متخصص و نخبگان(. 1393

اند، با مشاهده و  های علمی/ فرهنگی/ اجتماعی تمدن غربی رشد و نمو یافته اعتبارسنجی

 4انسانی ة. جنگ سرمایهستند رشد یبرا یتر مطلوب بسترافتن ی یدر پ، ت خودیوضع ةمقایس

علم رو  اند؛ از این گیری وضعیت خاصی شده سبب شکلمفاهیمی هستند که  0یا فرار مغزها

که برای یک  یتیوضع است؛  شدهارائه  این وضعیتشناسی برای توصیف  قتصاد و علم جامعها

نشان  ر، آمارهایاخ یها در سال طرف سودآوری و برای طرف دیگر زیان روزافزون دارد.

 195-105ساالنه ن آمار، یابراساس . داردقرار  یت بغرنجین نظر در وضعیما از ا شورکدهد  یم

اول  ةهای اخیر، ایران رتب در سالکه  آنجا  تاشوند؛  کرده از کشور خارج می یلایرانی تحص هزار

                                                           
1. Skilled Human Capital 

2. Simon Kusnetz 

واقع، از افراد مرتبط با بنیاد به ود. درش از سوی بنیاد نخبگان تحت شرایط خاصی به افراد اطالق می «نخبه»واژة . 3

از  پژوهشهگران منظهور   نیهز شود. در این مطالعهه   یاد می« سرآمدان و استعدادهای برتر»با عنوان  ،صورت کلی

شهوند، از   عمومی نخبه شناخته مهی  اد از جنبةافراد مرتبط با بنی نکه همةاما با توجه به ای ،نخبه، سرآمدان است

رآمهد  های پژوهش که بروکراسی بنیاد ملی نخبگهان را ناکا  به یافته  با توجه فاده شده است.نخبه است همان واژة

ایهن پهژوهش    . درواقهع اسهت   اسهتعدادهای برتهر اسهتخراج شهده     در مصهاحبه بها   هها تنهها   داند، این یافته می

های برتهر  اسهتعداد  اساس نظهر توان گفت نتایج تنها بر نتیجه مین بنیاد نداشته است. درهایی با مسئوال مصاحبه

 زیهاد اسهت؛   د،نبخشهی از واقعیهت باشه    دهنهدة  ا نشانواقعیت را نشان ندهند و تنه بوده است و احتمال همة

شهوند.   رو مهی  هنفعهان روبه   همیشهه بها انتقهاد ذی    ،گر امتیاز هستند نوعی توزیع هایی که به ویژه اینکه سازمان به

رغم فرایند اعتباریهابی( درصهورت اسهتفاده از روش     )علی های پژوهش اعتبار یافتهشاید بتوان گفت  همچنین

وهش و پهژ  ای در این وضهعیت دشهوار بهود    نهزمی د که ارائة نظریةاما باید یادآور ش ،یافت بندی ارتقا می مثلث

 رفت. تحلیل تماتیک پیش میسوی  بیشتر به
4. Human Capital Fight 

5. Brain Drain 
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میلیارد دالر  105بدان معناست که ساالنه ، یبه زبان اقتصاداست. این آمار  داشتهفرار مغزها را 

 (.1372دانا،  شود )فرجی سرمایه از ایران خارج می

 هستند.نابرابر  ةرفت از این مبادل برون ةو نقش راه چارهدنبال   به گذاران استیس ،طین شرایادر 

در  1393در اواخر سال « بنیاد ملی نخبگان» ةنام تصویب اساس در این زمینه اقدامترین  جدی

های نخبگان برای  ظرفیت از سو کی تا از ردفه دایوظاین بنیاد  بود.« ی عالی انقالب فرهنگیشورا»

و از سوی دیگر، از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور  مند شود بهرهتولید دانش  و کشور ةتوسع

 یاز سوهای متنوعی  ها و فعالیت ها، برنامه نامه آیین بعد، یها در سال دلیل، نیبه هم ؛جلوگیری کند

 هنوز یک دهه از عملکرد این بنیاد، متأسفانه ش ازیب. با گذشت شداجرا ب و یتصواین بنیاد 

گرچه . صورت نگرفته استو تحقق اهداف این بنیاد  میزان کارایی یبررسی أر یشپژوه

گروه ها به  ی آنها در پژوهش ،اند بودهمهاجرت نخبگان  ةئلمس یابی شهیر دنبال پژوهشگران به

های مسافرتی و  آژانس ،انه(یگرا کمی یبه صورت) ، امااست شدهتوجه کمی نخبگان  یعنیمرجع، 

. است  قرار گرفته پژوهشگرانآموزی و... مدنظر  ان، مراکز زب(طورکلی به)مهاجرتی، دانشجویان 

بنیاد ملی نخبگان از حمایت  پسچرایی خروج نخبگان حتی  از آن غفلت شده است،درواقع آنچه 

ن یان از اآن ین گروه و فهم تجربة ذهنیبدون مراجعه به ا یین چرایفهم ا است. آن و عضویت در

 ر نخواهد بود.یپذ انکام آن یکراتکعد بوروب یعنیو اساس آن،  ادیبن

 یلکبه ش تیوضعزمینه، این   این دقیق در یهای پژوهشنبود به   توجه پژوهش حاضر بادر 

 ةبتجر ن مطالعهیدر ا، گریبه عبارت د. شده استمطالعه  1ای زمینهة  ینظرکیفی، با استفاده از 

 آنانبر عملکرد واجهه ن میا ین اثرگذاریو همچنبنیاد نخبگان  3بوروکراسی با 2نخبگان ةمواجه

 برساخت حاضر پژوهشهدف ، درواقع. است شده یبررس ای و خرد ای زمینه در قالب نظریه

. در این مسیر، است بنیاد نیا ساختار بوروکراتیک و تشکیالتی نخبگان از ةتجرب اجتماعی

فرایندهای اداری و بوروکراتیک، نخبگان، ه کپردازد  مین پرسش یبه اپژوهش حاضر 

 یچگونه در رفتارها یابین ارزیو ا اند ردهکم فهرا چگونه اد ین بنیرد اکعملو ها و...  نامه نآیی

 .شود یم یینخبگان بازنما یبعد

                                                           
1. Grounded Theory 

2. Elites 

3. Bureaucracy 
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 2و حساسیت نظریپژوهش  1چارچوب مفهومی

ن یا. رده استکاستفاده ی ساخت چارچوب مفهوم برای 3تفسیری الگویپژوهش حاضر از 

(. 2550، نومی؛ ن2559 ،ولرسک؛ 2551، عناساز تمرکز دارد )پتنم وفعال  ،بر انسان کنشگر الگو

به شرایط   توجه ها با بر این تصور است که انسان« شرایط»تفسیری با اصل قراردادن  الگوی

های آنان  توان مدل عام و فراگیری را از کنش سازند و نمی متفاوت، معناهای متفاوتی را می

ها و  فرد زندگی افراد و موقعیت جربیات منحصربهشرایط، تبراساس شناسایی کرد؛ مگر 

های  شناسی روش الگویی،چنین براساس  (.2559ومن، ی؛ ن2551های خاص )پتن،  وضعیت

 الگویدنبال استفاده از  پژوهش حاضر نیز به ،شود. در این مسیر کیفی طراحی و اجرا می

جوی فرایندهاست و جست ای را که روشی در زمینه ةاسی کیفی، روش نظرینش تفسیری و روش

های مختلفی  در طراحی چارچوب مفهومی پژوهش نظریه، استفاده کرده است. برای این منظور

 ها تقویت شود. آنحساسیت نظری  ها تحلیل آنمطالعه و کمک  بهتا  شده استبررسی 

 اه آن ةشد نخبگان علمی و فرایندهای طیبارة های اندکی در و نظریه ها پژوهش گفتتوان  می

نیز گرایانه  های نخبه های مربوط به نخبگان و نظریه در زندگی ارائه و بسط داده شده است. نظریه

شناسی سیاسی  ها در بستر جامعه معنی که این نظریه بدین ؛بیشتر در غالب نخبگان سیاسی هستند

نظر این  ازکنند.  حاکمیت و حکمرانی نخبگان را بررسی می ةاند و نحو و علوم سیاسی ارائه شده

بلکه  را دارد،ها، نخبه نه به معنی کسی که هوش و سطح باالیی از علم و دانش  دسته از نظریه

شناخته مشروع و غیرمشروع(  ة)به شیورا دارد کسی که قدرت اعمال زور بر دیگران  عنوان به

. با ،حاضر سازگاری ندارد پژوهشبه همین دلیل چنین تعریفی، چندان با نخبگان در  شود؛ می

جویی، حس  ها به اموری مانند قدرت رهبری، مدیریت، حس برتری این دسته از نظریهاین حال 

 پژوهشهای  کند که در طراحی مصاحبه طلبی، قدرت تغییر و... در نخبگان اشاره می مدیریت

 .شودکاوش  ها آنشود چنین اموری در  و سعی می کاربرد داردحاضر 

شناسی توسعه و  جامعه ژهیو به ،شناسی جامعه ةدر حوز بیشتر ها گروهی دیگر از نظریه

؛ به این پردازند ها بیشتر به مهاجرت افراد می . این دسته از نظریهدارندشناسی مهاجرت قرار  جامعه

                                                           
1. Conceptual framework 

2. Theoritical Sensitivity 

3. Interpretive approach 
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مهاجرت بسیاری به همیشه گرایش  توسعه درحالکه نخبگان و استعدادهای برتر، در جوامع  دلیل

 یایران نیز این امر صادق است و فرار نخبگان در این میان امر ةعتوس درحال ةاند. در جامع داشته

. شده استهای مرتبط با این حوزه بررسی  نظریه بیشتربه همین دلیل  مدنظر است؛بسیار رایج و 

ها به  مهاجرت روستاییان به شهرها، مهاجرت نیروی کار از شهرک ةهای مختلف در زمین نظریه

به کشورهای  توسعه درحاللی نیروی کار، وابستگی کشورهای المل های بین مهاجرت ،شهرها

دالیل  یخوب بهها  این نظریه اند. مدنظر قرار گرفتهشناختی مهاجرت و...  یافته، دالیل روان توسعه

ها در چه صورتی  کنند که انسان دهند و مشخص می را نشان می متفاوتهای  مختلف در حوزه

ها به چه دلیلی  پردازند که مهاجرت ها به این امر می ن نظریهتمایل به ترک محیط خود دارند. ای

تواند باشد.  ای، ملی و فراملی چه می دهد و نتایج و پیامدهای آن در سطح فردی، منطقه رخ می

کمک شایانی به  پژوهشها و ورود به میدان  نظری در طراحی پیکربندی مصاحبه ةاین زمین

فضای نظری  پژوهشها و ورود به میدان  مصاحبه زیرا در طراحی پژوهشگران کرده است؛

پرداخته  مرتبط. در ادامه به بررسی مطالعات کرده استایجاد پژوهشگران ای برای  گسترده

 هایی نظری تجارب تجربی نیز درنظر گرفته شود. بر راهنمایی شود تا عالوه می

ران متخصص دنیا، در درصد مهاج 75بیش از ، دهد ی( نشان م1375طیبی و همکاران ) ةمطالع

درصد  75بیش از  . همچنینکنند زندگی میاقتصادی  یها یهمکارعضو سازمان کشور  35

مریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه آکشور  0کشور، در  35مهاجران متخصص در این 

، رشد اقتصادی با کاهش انباشت سرمایة انسانی مغزهافرار  ن مطالعه،یابراساس کنند.  زندگی می

ن مهاجرت بر یمثبت و معنادار اتأثیرات ز بر یگر نید های پژوهش .کند میکشورهای مبدأ را کند 

ز بر یمطالعات ن ی(. برخ1397، عسگری و تقویداشته است ) دیتأکمقصد  یشورهاکاقتصاد 

ن یابیشتر  ها، آنج ینتابراساس  دارد.ز کمتخصصان و پژوهشگران تمر یعلم یدادها برون

انجام شده  یاران خارجکهم یشور مقصد و پس از مهاجرت و با همراهکدر  یعلم یدادها برون

ان یتا ارتباط مشده است ز تالش یگر نید های پژوهشدر  (.1373ها و همکاران  صحبتیاست )

منزلة  تلویزیون بهها،  پژوهشن یابراساس . شود ییو مهاجرت نخبگان شناسا یجمع یها رسانه

کیفیت پایین » دارد.های داخلی  دیگر رسانه با داخلی، کژکارکردهای بیشتری درمقایسهای  رسانه

، «کردهها، عالیق و انتظارات جوانان تحصیل با خواسته ها آننبودن  های تلویزیون و متناسب برنامه
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های  سهم اندک جوانان از برنامه» ،«کردة جامعه در تلویزیونبازنمایی نامطلوب قشر تحصیل»

ترین کژکارکردهای تلویزیون در کشور و  مهم، «فرهنگ علمی ندادن و اشاعه جیترو»و « ویزیونتل

ها، تصویر  کردههای خارجی در ذهن تحصیل که رسانه یدرحال؛ ستمغزهاساز و محرک فرار  زمینه

پور و  قلی) اند لی از کیفیت زندگی کاری و غیرکاری نخبگان در کشورهای مقصد شکل دادهآ هاید

ارتباط یافته  یت آموزشیوضع اموضوع فرار مغزها ب ها، پژوهشدر برخی  (.1397، وشندل اربطانیر

برقرارنبودن عدالت میان استادان  دو عاملمن یشور کدر  یپژوهشبراساس . (2513، ادیامبو) است

شان نارضایتی عمیق و بسیار زیاد مدرسان و استادان از میزان درآمد و های یمن یمنی در دانشگاه

ت از یاکز حین یگرید پژوهشالبته  ؛(2510، موتهانا) کند یمنی را مجبور به ترک یمن می استادان

با توجه  ( معتقد است2559لین ) مک هکچناندارد؛  یمشخص اجتماع یها وس گروهکمهاجرت مع

بسیاری از پزشکان برای کسب درآمد  ،یافته پزشکی در کشورهای توسعه یار رقابتیبس فضایبه 

 کنند. یافته به کشورهایی با درآمد پایین و متوسط مهاجرت می یشتر، از کشورهای توسعهب

ت آن دولت با یز بر موفقین نیدر چ. پژوهشی اند ردهک دیتأکها  حل ز بر راهین یگرید های پژوهش

ها، دعوت از  آن راهبرداولین سیاست و . است  ردهک دیتأک مشخص یها وهیشگرفتن  درپیش

. درواقع، ه استمدت به چین بود چینی ساکن در کشورهای دیگر، برای بازگشت کوتاه دانشجویان

 .شوند یت داده مکمشارهای متنوعی در چین  ها و برنامه در پروژه هکبه مهاجران وعده داده شد 

دانشجویان چینی خارج از  همةدولت چین از  ،2552و در سال  21در دهة اول قرن  اساس براین

ها  رد تا در توسعه و نوسازی )مدرنیزاسیون( چین مشارکت کنند؛ حتی اگر آنکشور دعوت ک

چارچوب  ةدر حوزن مطالعه، یدر ا. (2559، زویگ و همکاران) تمایلی به بازگشت نداشته باشند

، یجهان نظام ةیمانند نظر ات مختلفیمرور نظر، یفکی ةویشاستفاده از ، با توجه به یرنظ

 یدر راستا 1رد مازلویکبرگرفته از رو یشناخت روان های یهنظر و یهنگات فری، نظرییردگراکارک

 انجام شده است. یت نظریمحقق و تحقق حساس یذهن یراهبر

 پژوهششناسی  روش
ة یمشخص از روش نظر صورت به است که در آن یفکی ة حاضر، مطالعپژوهشبا توجه به مسئلة 

                                                           
1. Maslow 
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 یجاد ظرفیگر به اید یاز سوو  یساز هیبه نظر سو کیاز  هینظراین  استفاده شده است. یا نهیزم

 یه در بررسینظرة توسعدنبال  به یا نهیزمة ینظرپژوهشگر . شود منجر می یفکی یها ل دادهیتحل یبرا

دشده در یتول ةینظر. درواقع، هستند کیا تعامل مشترینش کند یفرادرگیر ه کاست  یسانکة مطالعو 

اخذشده از  یها بر داده کیدشده و متیه تولکشود، بل یل نمیتحم پژوهشن روش، از خارج بر یا

 1گرایی عینی یاصل رویکرد دو ر،ین مسیاند. در ا ردهکرا تجربه  یندیه فراکنندگان است ک تکمشار

(. در 91: 1371مان، ی)ا دارد وجود ای زمینهة ینظر در 4چارمز 3گرایی سازنده و 2کوربین و اشتراس

 شده است.( استفاده 1375ن )یوربکاشتراوس و  ییراگ ینیرد عیکپژوهش حاضر، از رو

های  است. در این مسیر، از میان المپیادی 0ای و زنجیره 0پژوهش حاضر هدفمند یریگ نمونه

آموختگان برتر، مخترعان کشوری  کشوری، دانشة نمونآموزی و دانشجویی، دانشجویان  دانش

های  تعدادهای برتر جدیدالورود، رشتهو جهانی و...، استعدادهای برتر باسابقه و فعال، اس

های  تکنیک مصاحبه کمک هها ب آوری داده ند. همچنین، فرایند جمعا دهمختلف و... انتخاب ش

در این  .ادامه یافت 9گیری نظری نمونهبراساس عمیق تا رسیدن به اشباع نظری  عمیق و نیمه

ة  نیکمدرمجموع، بیشینه و  هایی انجام شد. کنندگان مصاحبه نفر از مشارکت 11، با رمسی

طور  ساعت شد. به 1595دقیقه متغیر بود که بالغ بر  99:229دقیقه تا  00:24ها بین  مصاحبه

شده  های ضبط . سپس مصاحبهکشیددقیقه طول  79کننده،  ها با هر مشارکت میانگین نیز مصاحبه

ها  تحلیل دادهند یفرابا مان ز همها،  آوری داده . شایان ذکر است فرایند جمعندبه متن تبدیل شد

و  شد استفاده 7برای کدگذاری باز 9خط به ها، از تحلیل خط . در فرایند تحلیل دادهانجام شد

 12. اعتبارکاربرد داشت 11و گزینشی 15ها، کدگذاری محوری مفاهیم و مقوله ةتوسعهمراه با 

                                                           
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 

10. Axial Coding 

11. Selective Coding 

12. Credibility or Trustworthiness 
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فرایندهای مختلف  در پژوهشگر)مشارکت و درگیری  1بندی های مثلث روشکمک   بهها  یافته

و  3کنندگان ، تأیید مشارکت2پژوهشبنیاد ملی نخبگان(، درگیری و مشارکت طوالنی در 

های چندجانبه از جانب  تأیید کدگذاری کمک  بهنیز  پژوهشتأیید شد. پایایی  4بازاندیشی

 متخصصان و کارشناسان انجام شد.از سوی  کدگذاران مختلف،

 پژوهش یها افتهی
شود که در آن نخبگان و استعدادهای برتر تجارب خود را از  ایندی را شامل میفر پژوهشاین 

کنند.  خود با سازمان و تشکیالت بنیاد ملی نخبگان ابراز می و مختلف متداولمواجهات 

کنندگان استعداد برتر در کنش و واکنش با  ای که مشارکت تجربه، درواقع، در این فرایند

تشکیالت  به ها و سایر مسائل مربوط نامه اداری و تشکیالتی، آیین کارمندان، مسئوالن، ساختار

 رو از این ؛طور دقیق بررسی شد اند، به و ساختار رسمی و غیررسمی بنیاد ملی نخبگان داشته

برابر این  کنندگان استعداد برتر را در کند تا فضای بیناذهنی مشارکت تالش میپژوهشگر 

های  کلی بیان کند. در این مسیر، با بررسی دقیق متن مصاحبهفرایند، در قالب مقولة هسته و 

مقولة هسته،  تیدرنهاهای اصلی و  های فرعی، مقوله های اصلی، مفاهیم، مقوله ، گزارهپژوهش

مقولة اصلی،  10از  پژوهششدنی شد. درنتیجه، این  در فرایندی طوالنی، دقیق، جزئی و فهم

 نشانشده  استخراج یدر ادامه مقوالت اصلشده است. مفهوم برساخته  319مقولة فرعی و  30

 .داده شده است

 تجربه بنیاد کم

کنند،  به آن اشاره می میرمستقیم و غیمستق یها لکبه شاولین چیزی که نخبگان 

و به تغییر بنیاد  بررسیروندهای گوناگون را  وبنیاد  تحوالتها  آن .بودن بنیاد است تأسیس تازه

های اولیه کارکرد مناسبی  بنیاد در سال ،ها آنبه اعتقاد کنند.  شاره میهای مختلف ا در سال

اما بعدها به  ،های بعد توضیح داده خواهد شد( داشته و بسیار موردمحور بوده است )در بخش

                                                           
1. Triangulation 

2. Prolong Engagement 

3. Member Checking 

4. Reflexivity 
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 را این تغییرات ژرف در ساختار و تشکیالت بنیادها  آن تبدیل شده است. بوروکراتیکسازمانی 

 و  صورت آزمون ها، بنیاد به آن به نظر که یا گونه به دانند؛ میبودن آن  یستأس تازه از یناش نیز

تکالیف  نیزکند و در بسیاری از مسائل  و تجربه کسب میگذراند  میخطا بسیاری از مراحل را 

داند که باید  نمی قاًیدقها معتقدند بنیاد  طورکلی آن به .داند طور دقیق نمی ف خود را بهو وظای

در پی پیوسته دلیل،  نیبه هم ؛در قبال نخبگان و استعدادهای برتر درپیش بگیردچه نقشی  

ای کوتاه و صریح  را مهرانه در جمله موضوعکند. این  های خود حرکت می تغییر سیاست

 کند: گونه بیان می این

 «کنم بنیاد انگار برای خودشم جا نیفتاده که کارش چیه! من احساس می»

 گوید: می زین ستاره

های  نامه شما االن دارید تو دورة گذار آیین .کنه داره خیلی تغییر می ناال»

های  چی در فعالیت ای که همه ون دورها . ازنکنی بنیاد نخبگان با من مصاحبه می

ای  ون دورها استم اینو بگم که بنیاد نخبگان ازوخ شد. می فرهنگی خالصه می

ای که نخبه رو در  ون دورها از کرده گذشته. کار فرهنگی میامل( ک)که پیور 

کرده گذشته، یه چیز حد  ای که پیور کار علمی می کرده و دوره علم خالصه می

 «.وسطی شده االن

 بنیاد درحال گذار به سازمانی اداری

های اولیة  بنیاد در سال ،آنان به نظرنخبگان باسابقه تجربة خوبی از بنیاد در اوایل کار داشتند. 

ها در یادآوری خاطرات خود از بنیاد،  نی منعطف و موردمحور بوده است. آنکار خود، سازما

های آن  محور بوده است و نخبگان در فعالیت دانستند که بسیار مشارکت آن را سازمانی می

آنان بنیاد از دورة اوج خود فاصله گرفته و امروز به  بیشتر به نظرکردند.  بسیار مشارکت می

آن حتی بیشتر از  بوروکراسیاداری تبدیل شده است که میزان و  بوروکراتیکسازمانی 

 برای مثال ؛های بعدی توضیح داده خواهد شد( دیگر است )در بخش بوروکراتیکهای  سازمان

 دهد: گونه شرح می این فرایند را این شود، محسوب میزینب که از فعاالن باسابقة بنیاد 

د؛ مثالً اگر قرار بود حمایتی االن خیلی افتضاح شده! قبالً خیلی خوب بو»

دادن. من واقعاً  علنیش همون تسهیالتی بود که می بارز وبشه، خب نمونة 
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همه   خواد این امیدوار شده بودم تو کشور یه سازمانی پیدا شده که تو دیگه نمی

پیگیری  وآمد داشته باشی. خودشون مستقیم همه رفت هم بریزه، این اعصابت به

ردشون بسیار مناسب و شایسته بود، هم اینکه خیلی پیگیر کردن. هم برخو می

کردی  کردی، حس می رجوع مراجعه می عنوان ارباب که تو به  بودن و مثالً وقتی

دارم اینو از سر تجربه  ،ها شرکت کردم تو اربابی! چون تو خیلی از برنامه

ی کاری داشتم، خودش پیگیر که زدم یکی از کارشناسا گم. حتی زنگ می می

داد و با حوصله.  کرد. من هر سؤالی داشتم با سعة صدر جواب می می

 «که نگو! قدر پیچیدش کردن اما االن اون ،جوری نبود که کارات لنگ بمونه این

 کاملمالحظه و  ی بیبرو گذشته

با  نخبگان، از دیدگاه بیشتراست.  ویژه نخبگان باسابقه نخبگان، بهروبی کامل مدنظر  گذشته

های دیگر  در بخش همچنان که. کند تغییر میها و قوانین و مقررات  نامه مدیر آیین تعویض هر

بود که معتقد بودند راستا  همتوان با حسین و پویا  می وفور به این مسئله اشاره شد.  نیز به

 یمبتنهای بنیاد نیز  های بنیاد با تغییر مدیران عوض شده و حتی یک نمونه از سیاست سیاست

ستاره را زمینه   این های جنسیتی است. با این تفاسیر، بهترین توصیف در ری از برنامهجلوگی بر

 دهد: ارائه می

کنه، دولت بعدی  مدته. این دولته میاد یه سری کار می دقیقاً ایران جامعة کوتاه»

شه، ازین دولت به  قشنگ میاد با بیل... حاال شما حساب کنید، این دوره عوض می

تق ورودی  ما یهو دیدیم تق ،رو کار اومد نژاد یاحمدت آقای اون دولت، دول

خواهران، ورودی برادران! و حاال این دوره، االن من مثالً از وسط ورودی برادرانم 

 ..چی، انقدر عوض شده. شم کسی کاری به کارم نداره. همه رد می

 سوزه که این اتفاق میفته. یه دستاورد خوبم میبرای خودش آدم دلش  ...

خواد تغییر بده، اینم  چیزو می که یه دولت داره، اون دولت بعدیه چون همه

ده، الاقل خوباش رو برای خودت استفاده کن، بزن تو کارنامه خودت.  میتغییر 

سیستمت؟ حتماً  است هاحمقانکنی؟ چرا انقد  برخورد می رقدر ریتارد چرا این

 «.ییر مناسبی باشهباید تغییر بدی؟ هیچ دلیلی نداره این تغییرت تغ
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 سازمانی غیرمنعطف، بنیاد

کنندگان استعداد برتر، سازمانی  مشارکت از دیدگاه بیشتربیان شد، بنیاد در گذشته  همچنان که

به قول  است وعدول کرده  این مقولههای اخیر، از  اما در سال ،منعطف و موردمحورتر بوده است

کنندگان،  بیشتر مشارکت به نظرحال نزول است.  رکنندگان از اوج خود فاصله گرفته و د مشارکت

، غیرمنعطف، عمودی و خشک و رسمی تبدیل شده است که بوروکراتیکبنیاد به سازمانی امروزه 

؛ های دولتی است اداری سایر ارگان -های رسمی بودن آن بیشتر از سازمان گاهی ساختار رسمی

 بیند: مشکالت مخترعان می را از دریچة بوروکراتیکپویا این مسیر مثال  برای

جای اینکه بیان کمکی کنن، حمایتی کنن، هر روز دارن شرایطشو  به»

مثالً  ؛کنن ای بهش اضافه می ندازن، یه شرایط دیگه کنن، عقبش می تر می سخت

خواید  میاید سطح سه. سطح دو می شد، میقبالً این بود که اختراعتون تأیید 

رد تأیید داشته باشید و یک فروش هم کرده بگیرید باید یه اختراع دیگه مو

گن نه یه فروش کرده باشید، دو تا اختراع دیگه هم داشته  باشید. االن اومدن می

گن خب حاال صادرات داشته باشید، شما فروش  باشید. چه کاریه! بعد می

{ Patentگه اختراع رسیده باشه به سطح دو. بعد حاال پتنت } داشته باشید، می

باشید. خب هر کدوم از اینا یه واویالییه برای خودش؛ یعنی به این  هم داشته

 «.گم نیست. یه اختراعی رو گرفتن خودش یه مکافاتیه راحتی که من دارم می

 کارنابلد و راندمان کارمندان کم

راندمان  شود، کارمندان کم تشکیالت و ساختار بنیاد گوشزد می دربارة آنچه بیش از هر چیز

خبگان است. به اعتقاد بسیاری از نخبگان استعداد برتر، کارمندان بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی ن

ان کارکرد زیادی از گکنند دهد مشارکت یند کلی ارزیابی آنان نشان میآبر پویا و کاربلد نیستند.

 دهد: گونه شرح می اند. امیرحسین این آنان ندیده

ی اونجا هم خیلی جوابت اصالً بر .خونم من که همش خودم اینترنتی می»

گه من این  می .مثالً راهنمای فالن کارت کنه ؛ری پیش کارشناست می. دن نمی

یعنی  ؛ش چی نوشتنهون توی اینترنت دربارکنم، خودت برو بخ تأییدو می

دونم، شایدم ندونن،  کنه. نمی ترین راهنمایی هم واست نمی حتی یه کوچک
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برخورد  شیش بار که رفتم واقعاً پنجاصن  شایدم حاال نخوان، ولی آقا من

دونستم از چه روشی  ، واقعاً نمیشم ادیبنخواستم عضو  چون می ؛داشتن سردی

خیلی خوام عضو بشم،  وارد بشم. من مثالً رفتم گفتم میتا باید استفاده کنم 

و اینا. چیزایی رو نشون دادم، گفتن حاال  . گفت چی داریدنسرد برخورد کرد

 هشه. فقط هرچی رخواستی بدید تو سامانة ثریا ببینید چی میشما برید یه د

 «. کنن کنن به سایت سامانة ثریا، خودشون خیلی راهنمایی نمی ارجاع می

نخبگان نیز به پرکاری و فعالیت سنگین تعداد معدودی کارمند بنیاد  در این میان، بیشتر

گیرند که کار خاصی انجام  ر میکارمندان بنیاد قرا بیشترکنند که در مقابل آن،  اشاره می

ماند که به سرخوردگی و  دو نفر می  دهند و بار اصلی کار بنیاد بر دوش همان یکی نمی

 شود. فرسودگی آنان منجر می

 و ضدنخبگان ییگرا شمولبدون های تفسیرپذیر،  نامه آیین

به اعتقاد شکل دارند. های بنیاد م نامه کنندگان استعداد برتر با آیین مشارکت بیشترتوان گفت  می

ها تغییر  نامه کند. با تعویض مدیران نیز این آیین تغییر می دائمو  سرعت ها به نامه آیین ها بیشتر آن

ها بسیار  نامه ها نیز نامفهوم و گنگ است. فهم آیین نامه های بندهای مختلف آیین کنند. تبصره می

صورت نگیرد، درک درستی از مشکل است و تا مراجعة حضوری نزد کارشناسان بنیاد 

توانند همة استعدادهای برتر را شناسایی کنند و  ها نمی نامه آید. آیین دست نمی ها به نامه آیین

ها اگر کسی برندة نوبل فیزیک شود،  نامه افتند؛ برای مثال در آیین قلم میها از  آنبسیاری از 

دیگر، بسیاری نیز که  سویاز گیرد! ب تواند تحت حمایت قرار های بنیاد نمی نامه براساس آیین

اند. حتی  آنان، صالحیت استعداد برترشدن را نداشته به نظرآیند،  می شمار بهاستعداد برتر 

گیرد  ها تا حدی بر ضد نخبگان صورت می نامه تعدادی نیز بر این باورند که تهیه و ابالغ آیین

در را ها  نامه سین ضعف آیینح برای مثال ؛ها طراحی شود تا در حمایت و کمک به آن

 کند: شرح روایت می نکردن بسیاری از نخبگان بدین شناسایی

که استعداد برتر هستن جمع رو تونه تمام کسانی  بهتون بگم که بنیاد نمی»

تونه شناسایی کنه خیلیا که  کنه و تحت حمایت خودش قرار بده. نمی
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، پولشو ندارن، رکت کننش و المپیاد امکاناتشو ندارن که تو فالن جشنواره

 «.یتشو ندارن، دورن از این امکاناتموقع

 کند: ها اشاره می نامه امین نیز به فرایند تغییر سریع آیین

گفت اون روز از موقعی که  ، سید میبه قولنتا میایم بهشون عادت کنیم »

شید! فرض محال! گفتن نه باید  ما شدیم عضو بنیاد، گفتن که فرض دو می

 «داشته باشی. لیسانسم داشته باشی، گفتن نه باید معدلتم باال باشه!لیسانسم 

 تر از خود ای ضعیف کار بنیاد با مجموعه  تقسیم

ای وارد کرده است، تفویض  های عمده کنندگان را در چالش یکی دیگر از مسائلی که مشارکت

هاست.  دانشگاه اختیار ارائة تسهیالت از بنیاد ملی نخبگان به دفتر استعدادهای درخشان

ای با این مسئله در دفتر بنیاد ملی نخبگان  کنندگان مشکالت عدیده براینکه مشارکت عالوه

اند، این تفویض اختیار به دفتر استعدادهای درخشان، این مشکالت را چندین برابر کرده  داشته

تر و کندتر از  ها بسیار ضعیف ها معتقدند سیستم استعداد درخشان دانشگاه آن بیشتراست؛ زیرا 

دلیل در  نیبه هم ؛های الزم را در اختیار ندارد کند و توانایی سیستم بنیاد ملی نخبگان عمل می

مواقع، دانشجویان استعداد  برخیرود. حتی در  ارائة تسهیالت، اغلب با کندی و تأخیر پیش می

به دیگر دانشجویان  ها را هزینة آن کنند دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، کمک برتر فکر می

برای مثال، هاوین که درگیر فرایندهای  ؛دهد که عضو بنیاد ملی نخبگان نیستند دانشگاه می

های تهران  نام در دانشگاه بوده است، معتقد است بخش استعداد درخشان بهترین دانشگاه ثبت

 :دانند یق آن را نمیطر اند و فرایندهای پذیرش از نیز حتی گاهی نام بنیاد ملی نخبگان را نشنیده

اد درخشانی هست، بخش نخبگان االن تو هر دانشگاهی یه بخش استعد»

 !«چیه اصالً خیلیاشون خبر ندارن بنیاد ملی نخبگان هست.

 دوری روزافزون از کارهای جمعی

های گروهی پرهیز  مشارکت در برنامههمواره از نخبگان و استعدادهای برتر معتقدند بنیاد 

های گروهی مختلط  میان، برنامه  این کاهد. در می خود  های جمعی میزان برنامهکند و از  می

 گوید: میاین فرایند  دربارةد. حسین نشو بیشتر حذف می
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ها از خیلی از  ها عوض شد و اونا باعث شد که بچه یه سری از سیاست»

ردیم ک ها ایجاد می این بچه توای  یه روحیهما داشتیم . دلسرد بشن ها این جنبه

ها بتونن با  ای که بچه فارس در جریانش هست، روحیه استان که خود بنیاد

ی دخب برنامة کوهنور. مچ بشن جور چیزا و این همدیگه توی کارای گروهی

تو  کوهنوردی.چار دوره، پنج دوره رفتن ها  بچه و بود پیشنهاد دادیم انجام شد

نامه آوردن که  ه یه آییندفع کردن، ولی یه خوب داشتن تالش میکارا یه سری 

 هجور به من گفتن که قرار شد دونم، آقای اسکندری این و دروغشو نمی راست

 «.اردونرن دیگه   ها، دختر پسر با هم بچه

و راف ساها، جلوگیری از  کردن از حجم این برنامه یکی از دالیل اصلی بنیاد برای کم

 :اعتراض دارد لهگونه به مسئ اینهای اضافی است. مارال نیز  هزینه

سری  یه بود وکردم، اتاق فکر  شناسی بود که شرکت می های روان کارگاه»

هاش  . اون برنامه..و دادن های نخبه نظر می ذاشتن شهردار میومد، بچه جلسات می

ها بیان یه نظری  که حاال نخبهاثر داشت رو کل جامعه . نظرم خیلی خوب بود به

 «... االن که دیگه اصالً برنامه ندارهخوب بود.هم برای خودمون . بدن

 نگرانه و سیستم نظارت و داوری معیوب بنیاد های کمی سنجش

های تعیین اعتبار در آن، در  ها و مالک سیستم ارزیابی و نظارت در بنیاد و همچنین شاخص

یفی و ها، بنیاد ارزیابی ک آن به نظرنگرانه است.  ای ارزیابی کمی ونهگنظر بسیاری از نخبگان، 

 نیزها  براین، فرایند داوری در بنیاد و جشنواره ندارد. عالوهرا های افراد  سنجشی کیفی موفقیت

 دهد: گونه شرح می دار است. پویا این فرایندی معیوب و مسئله

اون المپیادی رو با  و نباید این استعداد برتر رو با مخترع درنظر گرفت»

هر کسی تو زمینة  .سید برای همة اینا خبنامه بنوی مخترع مقایسه کرد. یه آیین

ن باید تفکیک شده ان هم تو زمینة چارچوب مخترعاکار خودش، حتی مخترع

ای بوده؟ چقدر کارآفرینی  باشن. خب آقا اختراع شما چی بوده؟ تو چه زمینه

داشته؟ آیا فروشی داشته یا نه؟ آیا مشکلی از جامعه حل کرده یا نه... االن نگاه 

، ولی نه ههایی داریم که عملیاتی نیست، صرفاً اسمش اختراع ه اختراعکنید ما ی



 653    ای از رویارویی نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان ظریة زمینهارائة ن

 

کنه. بنیاد میاد  تو بازار متقاضی داره، نه مشتری داره، نه نیازی رو برطرف می

اینو من شورم. یه اختراع میاد  گه من مرده بنده می کنه، چشمشو می چیکار می

بندم آیا این اختراع خوب است یا  کنم. چشمو می عنوان اختراع نگاه می به

نیست. برو بیرون، آقا ببینید این اختراع چیه؟ یه نفر میاد یه اختراعی رو میاره 

که  دفعه یه نفر یه اختراع میاره کنه، یه دفعه کل دنیا رو متحول می گم که یه می

 .بندی اختراعات ضعف دارن این دسته. کنه نمیتو خونة خودشم استفاده 

یه چوب  به و بینن . همه رو به یه چشم میهضعف دار همها  مدیریت نخبه

 «.رونن، این بده می

 بیمارای  خانواده ةمثاب بنیاد به

دانند که  ای می بنیاد را مانند خانواده و مجموعه پژوهشکنندگان  تعدادی از مشارکت

ای است که با اعمالش مانع پیشرفت فرزندانش  د خانوادهدارد و مانن همکارکردهای منفی 

 :گوید میاین فرایند  دربارة شود. ستاره می

تر بشه تا زندگی بهتری داشته باشه، تا  کنه تا زندگیش مرتب آدم ازدواج می»

شه دقیقاً مخل  ها، بعد وقتی این نهاده می آرامش بیشتری داشته باشه. همة این

گیره. خب مسلماً حالمو  شرفت علمی، همة اینا رو میاز پی یآسایش، جلوگیر

 و مریض زنه. ازش میام بیرون، بنیاد دقیقاً داره مث یه خونوادة معیوب بهم می

کنه. اسمش هست بنیاد ملی نخبگان، بنیاد یعنی یک جای بیسیک، یه  عمل می

. ملیه میش بزرگو  که قراره ما در دلش رشد کنیم جای فاندامنتال فوندیشنه. جایی

فهمم  یعنی در جذب نخبگان! الیت! خود سیستم نخبه نیست! من اصالً اینو نمی

! از بین اون آدمای برجسته، من هنوز پرتنمعاونای بنیاد انقد بعضی جوری  چه

خه! خب آ پرتهای  تری انتخاب کنم، چرا آدم های خیلی برجسته تونم آدم می

ما مهمیم! ولی خیلی مهم  ،م نیستیدخیلی مه شماده که  این به من این پیامو می

پذیریم و اصالً دوست ندارم با این سیستم کار  پسندیم و نمی نیستید رو ما نمی

میلیون تومنم بهتون  35با این ساختار بگن ما ماهی بیان هر چقدر هم االن  .بکنم

 «.کنه خوام واقعاً اذیتم می گم با این ساختارا و با این آینده نمی بدیم، می
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 کش یاد غیرهوشمند نخبهبن

اما  دانند، میتر از سیستم بنیاد  را سیستمی ضعیف دانشگاه نخبگان سیستم استعداد درخشان

ها  دانند که اعضایی هوشمند دارد. درواقع آن نخبگان خود بنیاد را نیز سیستمی غیرهوشمند می

 ؛د ملی نخبگان هستندکنندگان استعداد برتر، بسیار هوشمندتر از سیستم بنیا معتقدند مشارکت

گونه  اینکنند. هاوین این روند را  ها نیز سوءاستفاده می ، حتی گاهی از شکافدلیل نیبه هم

 دهد: توضیح می

فهمه، بذار حداقل من سوءاستفاده کنم، یکمم دلم  گی وقتی منو نمی می»

ریزی داشته باشم.  خواستم برنامه ور! خب می خنک شه، بعد برم مثالً اون

 بینه، نباید آدم توقع داشته باشه که همه پاک چیز عادیه که آدم وقتی می اینکه

بندی  بندی کنن، سیستم جوری نظارت بکنن، نظام و باوجدان باشن. باید یه

کنن که راه خالف نه برای اون وجود داشته باشه، نه برای خود مسئوالن بنیاد 

وریا  کنن! نه واسه این میخرج کسی که نباید بکنن، رو که مثالً این تسهیالت 

 و اجازه داشته باشه بیش از حد سوءاستفاده کنه، خود این نخبه هم جوونه

 «.جوری بشه کنه. نباید بذاره که این کنه، سوءاستفاده می استفاده می و باهوشه

 ساالر شده و رابطه بنیاد باندی

 ،نخبگان برخییان روابط غیررسمی م، کنندگان ذهن مشارکت مدنظرهای  یکی دیگر از جنبه

ساالری و باندبازی در  نخبگان استعداد برتر، این رابطه به نظرکارمندان و مسئوالن بنیاد است. 

حتی بعضی از آنان از  و داشته باشندن زیادیشده است بسیاری از نخبگان کارایی  سبببنیاد 

 گوید: می زمینه  این ها دوری گزینند. زهره در فعالیت برخی

نالیدم که بنیاد نخبگان هم باندبازی بشه! آره، باندبازی!  میین ا من از»

های خاص باشه. متأسفانه بنیاد در  سری آدم یعنی اینکه دست یه ؛گم بهتون می

ارگان فردمحور باشه،   دقیقاً وقتی .هاش خیلی فردمحوره بعضی از حوزه

ر و خورن به یه نف رن جلو می همچین اتفاقایی خیلی زیاد توش میفته. می

سمت باندبازشدن  به کنم داره حس میهم حدی  اون، تا جز مجبورن برگردن! به

که  جوری چرخه و اون سری آدما می هیک سری افتاده دست ی یعنی؛ ره می
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طوری هم مسلماً  و خب این هاینم یه مشکل .شه طور حفظ می وجود داره، همون

سری  هکنم ی  فکر میدر دید کالن، جز ضرر هیچی نداره. مخصوصاً اینکه حاال

بخواد این اتفاق  گهاهای خوبی هم واسه بنیاد نخبگان گذاشته باشن و  بودجه

کنه و  داره سیستمو مسموم می کهمونه  کنم عین زهر می بیفته، تقریباً فکر می

 اگر به اون سمت برههم بعد  .کنه تقریباً از هدفی که داشتن خیلی دورشون می

یکم دارم احساس  .شهننبودش خیلی بهتر از بود نه،ادامه پیدا کطور  همین و

و یکم داره ره  میسمتی که گفتم، یکی باندبازی و فردمحوری  کنم که به می

و این اعتماد رو شه  تر می کنم داره ناخالص احساس می روز روزبهشه.  سمی می

 «.بره از بین می

 مدار بنیاد مهندسی

نسانی، بر این باورند که ا گی و اجتماعی و نخبگان علومویژه فعاالن فرهن از نخبگان، به بسیاری

 همةآنان  به نظرشود. درواقع،  دست مهندسان اداره می بهبنیاد ملی نخبگان بنیادی است که 

مهندس هستند و نگاهی  بیشتررتبه تا کارمندان جزء،  هرم قدرت در آن، از مسئوالن عالی

ها نیز از همین دریچة  ریزی آن مدیریت و برنامهاساس،  ینامدار بر فرهنگ دارند. بر مهندسی

توانند فرایندهای فرهنگی را درک و مدیریت کنند.  نمیها  آنو  کند عبور میمهندسی فرهنگی 

انسانی نیز  های علوم رشته درکنندگانی که  مخترعان و دیگر اعضا و مشارکت رااین روند حتی 

 دهد: گونه توضیح می زینب این فرایند را این مثال یبرا ؛، تأیید شده استاند تحصیل نکرده

و تا  کنیم، سوابق کاری مسئوالن ارشد بنیاد ما هر چی بررسی می»

جوری هستن. حتی بعد فرهنگی که دیگه مثالً یه کسایی  زیردستان، همه همین

های ما، متأسفانه دست مهندسه. از  تونیم اونو پیش ببریم، از رشته مثل ما می

 «.هجوری بینم که این کنم می میتا زیردستا که من هر چی بررسی  اون باال گرفته

 دورزدن همیشگی بنیاد همراه با اعتراضات پیوسته

های  کنندگان در مواجهه با نامالیمات بنیاد، کنشگری مشارکت بیشترهای  و کنشگری راهبردها

وین منفعت شخصی میان، خیلی از کنشگران نیز مانند زهره و ها  این اعتراضی بوده است. در
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های  یا راه زنند میرا دور  آنگیرد،  و در مواقعی که بنیاد در مقابل آنان قرار می دارندخود را 

ها و  ها، دوندگی پیگیری ،هاویناز دیدگاه . کنند تا به خواستة خود برسند میدیگری را امتحان 

 :استبنیاد  درالزمة موفقیت فرد ، انتظارنداشتن قانونمندی

، اما خیلی دوندگی کنی وو ایران باید آدم پیگیری باشی }خنده{ کالً ت»

 .ت راه بیفته! }شلیک خنده{اکار بعضیتوقع قانونمندی نداشته باشی تا 

بهترین راهکار همینه که . بینی کنی تونی پیش معموالً بعضی اوقات اصالً نمی

ه د حالی دیگه بیشتر جواب می به راه  پیگیری زیاد تو کشور ما نسبت

 «.}خنده{

 های فراوان در بستر دورشدن از بنیاد تحمل آسیب

، از اعتراضات خود پژوهشکنندگان استعداد برتر در این  کنشگران و مشارکت بیشترمعموالً 

 زده و ناراحت و افسرده شوند. از آنان دلبیشتر شود  اند. این مسئله منجر می نگرفته ای نتیجه

ش های دیگری برای موفقیت در پی و شیوه اند کردهد را رها ها بنیا دیگر، بسیاری از آن سوی

های خود حذف  رسمی و غیررسمی از برنامه صورت به. بنیاد نیز بسیاری از آنان را اند گرفته

گوید که کسی  میپویا  برای مثال ؛اندازد ها و... آنان را از قلم می رسانی برنامه کند و در اطالع می

 گوید: نتیجگی اعتراضات سخن می مشکالت را بشنود و از بی تارد بنیاد گوش شنوایی ندا در

 ،دونن خود بنیاد یه چند نفر نشستن اون باال نمیتو شناسن،  مشکالتو نمی»

بدهکار نیست! کار  یگوش، نهیاگی مشکالت  می یهر چ .تو کار نیستن

جمهوری بنیاد ملی  کنن... االن معاونت علم و فناوری ریاست خودشونو می

بنیان، فناوری دانشاینکه آقا بگردید کاری بکنید، شرکت  .خبگان شده متولین

کارو بکنن، یا سوادشو  خوان این رو بیارید باال، نوآوری کنید، کو؟ نیست! می

خوان یه  ندارن یا علمشو ندارن یا خودشونو زدن به اون کوچه یا واقعاً می

آقا ما بارها نشست داشتیم، کاری کنن و دفتر مشقیو پر کنن برن.  بلسمچیزیو 

 «.پاسخگو نیست سکهیچ بارها و بارها معضالت رو گفتیم، کو گوش شنوا؟

 «و بسازیم! مجبوریم بسوزیم»کند:  سادگی به این پاسخ کوتاه اکتفا می بهنیز  زینب
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 با تشکیالت درحال نزول و ناکارآمد بنیاد رویاروییهای پیاپی در  تجربة تنش

ای طراحی شد که  گونه مقولة هسته و مرکزی این پژوهش به ،پژوهش یها افتهی براساس

جهات پوشش دهد و از جامعیت کافی برخوردار باشد.  همةمواجهه با تشکیالت بنیاد را در 

های پیاپی در مواجهه با  تجربة تنش» طورکلی مقولة هسته و مقولة مرکزی این پژوهش به

، در اولین گام پژوهشکنندگان  بوده است. مشارکت« تشکیالت درحال نزول و ناکارآمد بنیاد

ها معتقدند  میان بیشتر آن  این بینند. در حضور در بنیاد، آن را سازمانی نوپا و تازه تأسیس می

تر بوده که در  های اول فعالیت، سازمانی پویاتر و منعطف بنیاد برعکس روزهای کنونی، در سال

حتی میزان  که یا گونه به ؛ا از دست داده استهای کنونی این انعطاف و پویایی ر سال

نهادهای دولتی بیشتر شده ها و  کنندگان از بعضی سازمان آن به ادعای مشارکت بوروکراسی

طور  ها، فرایندها و مسائل، به ها، بسیاری از رویه با تغییر مدیریت ،. در کنار این عواملاست

دفتر استعداد گذارند. تقسیم کار بنیاد با  میو نخبگان را در بالتکلیفی  کنند تغییر میکامل 

هایی  ها و بروز شائبه و به نارضایتی افزایش دادهرا  بوروکراسیهم میزان  ها درخشان دانشگاه

میان و در گذارهای   این کرد تسهیالت منجر شده است. در نخبگان دربارة نحوة هزینه میان

ای کلی بنیاد را پیگیری کرد. تغییر نام از نخبگان ه ها و سیاست نامه تغییر آیینتوان  میمدیریتی 

های  بندی مخترعان، نظارت به استعدادهای برتر، نحوة شناسایی استعدادهای برتر، سطح

 جمله مسائلی هستند که در های گروهی و... از معیوب، معیارهای ایدئولوژیک، کاهش برنامه

 شوند. زمینه نقد می  این

ه، باید مشکالتی را نیز برشمرد که به ساختار اداری بنیاد مربوط های ذکرشد نمونه بر عالوه

 ؛کنند راندمان بیان می را در قالب کارمندان کمها  ، آنپژوهشکنندگان  است و مشارکت

بلکه وجود بسیاری از آنان  ،ندارندرا ارآمدی و پویایی الزم برای هدایت نخبگان ک که یطور به

های زیادی صرف نگهداری آنان در  و هزینه انجامد مینیاد حتی به بروز کژکارکردهایی در ب

به  نیز وجود این کارمندان .در جای بهتری صرف شودها  این هزینه ممکن بودشود.  سیستم می

شود. درواقع، این مسائل منجر شده است ارزیابی  دوری و نارضایتی نخبگان از بنیاد منجر می

اما دو مسئلة  ،کش بازنمایی و ارائه شود وب و نخبهسیستمی معی ةمثاب نخبگان از بنیاد، به

مداری  ساالری و مهندسی بر آن داشتند، رابطه یبسیارتأکید  در این مسیرای که نخبگان  عمده
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بعضی از نخبگان  میانبیشتر نخبگان معتقدند روابط خاصی  سوبنیاد ملی نخبگان است. از یک 

 از سویبه کژکارکردهای فراوانی منجر شده است و و کارمندان و مسئوالن بنیاد وجود دارد که 

ریزی مسائل با  دیگر، حضور و مدیریت مهندسان در بنیاد منجر شده است مدیریت و برنامه

گیرد.  ها به فرهنگ از دریچة مهندسی فرهنگی صورت می مشکل مواجه شود؛ زیرا نگاه آن

. ن تشکیل شده استاز مهندساهمچنین هرم بنیاد، از بخش مدیریتی تا کارمندان جزء نیز 

طورکلی ساختار و تشکیالت بنیاد را تشکیالتی درحال نزول و ناکارآمد  ها به درواقع، آن

های  دهند: از اعتراض های مختلفی به این روند واکنش نشان می به روشو  کنند شناسایی می

 برخیمبرم به  دلیل نیاز های بیش از حد، به رسمی و غیررسمی تا دورزدن بنیاد و پیگیری

شدن  حذف و ماندن اعتراضات، انکار نخبگی نخبگان نتیجه دلیل بی این مسئله بهالبته تسهیالت. 

 شود. اجتماعی و... ختم می -از بنیاد، به گذار از بنیاد، فرسایش روانی

 پژوهش مدل پارادایمی

و پیامدهاست.  دهاراهبرگر،  ای، مداخله پنج شرایط علی، زمینهشامل  (1 شکل) مدل پارادایمی

، د پدیدة مرکزینده ن می، نشااند رخ داده پژوهشهایی که در بستر این  فرایندها و فعالیت

از ساختار  کنندگان مشارکتبنیاد است. فهم و تجربة  تجربة تشکیالت درحال نزول و ناکارآمد

ان، هرم و بدنة راندم های مستمر و پیاپی در مواجهه با کارمندان کم و تشکیالت بنیاد، با تنش

بوده است. این مسئله هم در ساحت ذهنی نخبگان  همراه ساالر و...  مدار، ساختار رابطه مهندسی

است. سایر  رخ دادههای روزمره )تجربة عینی(  )فهم ذهنی( و هم در ساحت واقعی و تجربه

ین مسیر ن را در اهای اصلی آنا های نخبگان نیز حول این فهم و تجربه بوده و کنش فعالیت

 شکل داده است.
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 پژوهشپارادایمی  مدل .1نمودار 

ای )بستر( شرایط زمینه  

اجتمیی    صیی    هیی ی اوا یی  . ویژگیی 1
گرابیین،مح  یی   آل  خبگیی م م  نیید اییید  

 گری و... مدیریت
 . هنش اجتم    ب الی  خبگ م2
شیی  ،ا مناجهیه   ه ی متف وت پی . تجربه3

 ه ی ا،اای ب  س زم م

. ،اگیری و کنش متق بل بیش از ا داز  4
 برای ا ج م فراینده 

ة  ضنای فراوام بیه بنیی ،   مراجع. لزوم 5
 برای اجرای امنا

 

گر شرایط مداصله  

اییییزیح  . وضیییعیت   من سیییم بر  میییه  1
گییییاای و...  گییییریح سی سیییت  تصیییمی 
 ه ی اسم  ،ولت  ،ا ایرام س زم م

فرسییی  و  بروکراسییی  سیییختح    یییت. 2
 ه ی ایرام   گزیر ،ا س زم م

 . مهندس  فرهنگ ،ا بنی ،3
 مراتب  بنی ، . س صت ا سلسله4
 بن،م بنی ، تجربه .  نپ  و ک 5
. اوابط غیراسم  ک امندام ب   خبگی م  6

 ص  
 

ة مرکزیدیپد  

ة تشکیالت ،ا  ل  زول و   ک اآمد تجرب

 بنی ،

 ااهبر،ه 

 سم . ا تراض ا1

 . ا تراض غیراسم 2

 شم ا . پیگیری و ،و دگ  ب 3

 . ،واز،م بنی ،4

 کر،م . کن اآمدم و تحمل5

 . سنصت  و س صت 6

 

 

 پی مده 

اجتمییییی     هییییی ی اوا ییییی  . آسییییییم1
 )ازصن،بیگ  گ   خبگ م(

 . ،وای از بنی ، و  یف آم2
 . تنلید  خبگ م منتقد3
 گری و ا ک ا  خبگ   خبگ م . تنجیه4

ل شرایط    

 . ا ج م فراینده ی  ضنیت1
 . ا ج م فراینده ی تق ض ی تسهیالت و...2
 ه  و... . شرکت ،ا بر  مه3
 . کنش متق بل ب  ک امندام و مسئنالم4
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 شرایط علی

نزول و ناکارآمد بنیاد  تجربة تشکیالت درحال. استپدیده مرکزی  ةوجود آورند شرایط علی به

های متفاوتی را برای بروز این پدیده ذکر  پژوهش حاضر است. نخبگان علت یزکدة مریپد

سختی فرایند عضویت و تحت پوشش قرارگرفتن، فرایندهای  ها آن ةکنند که از جمل می

عواطف منفی به ها  از این وضعیت یکهرتقاضای تسهیالت کنش متقابل با کارمندان و... است. 

کند. این عواطف  ایجاد می ها آنو حسی ناشی از خستگی و کالفگی در  شود منجر می ها آندر 

 کند. را منفی می ها آند با بروکراسی است که ارزیابی شناختی منفی فردی در برخور

 ای شرایط زمینه

. در داردارتباط  کنندگان مشارکت راهبردهایکه با  است  ذاتاً خاص و ویژهای  شرایط زمینه

 پژوهشکنندگان  های خاص مشارکت ویژگیاز تأثر ماین شرایط خاص بیشتر  پژوهش حاضر،

های خاصی مربوط است که در نخبگان و  بیشتر به ویژگی. درواقع، این شرایط است

دلیل  نیبه هم ؛دیگر افراد جامعه، به میزان بیشتری وجود دارد با مقایسه استعدادهای برتر در

روانی نخبگان - تمایالت اجتماعی به شده بسیار خرد و مربوط های مطرح در این بخش ویژگی

گرابودن،  لآ هگری، اید حس مدیریتهایی مانند  کنندگان است. ویژگی و مشارکت

مربوط ها  هایی است که در اصل به وضعیت روانی آن جمله ویژگی بودن و... از خواه آرمان

ها و  اند و در رقابت دست آورده هایی که نخبگان در زندگی به دلیل موفقیت . بهاست

اعی بسیار مثبتی اجتم -اند، احساسات روانی های زیادی کسب کرده های مختلف مقام جشنواره

توان در حس تغییرطلبی خالصه کرد و ویژگی اصلی  کنند. این احساسات را می را تجربه می

طلبی  ها در فضای بهبودخواهی و اصالح آن بیشترمعنا که  بدین ؛کنندگان را در آن دید مشارکت

که البته در پردازند  های مختلف می کنند و با چنین دیدی به کنش برای محیط اطرافشان سیر می

دیگر، با چنین فضای فکری وارد   عبارت  کنند. به بسیاری از مسائل، نتیجة دلخواهی کسب نمی

توانند تغییری در  دلیل نمی نیبه همشوند و  های ایران می سخت سازمان بوروکراتیکمناسبات 

 یابند. ای ناکارآمد از آن سازمان دست می ها ایجاد کنند و درنتیجه به تجربه آن سازمان

های  های کوچک و مدارس، فعالیت در گروه کنندگان مشارکتشایان ذکر است بسیاری از 

که  اند کردهها را اداره  اند و نهادهای کوچک خودگردانی تشکیل داده و آن بسیار متنوعی داشته
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دلیل، با  نیبه همها نهادینه شود.  منجر شده است این حس تغییرخواهی و بهبودخواهی در آن

 راروزافزون بنیاد  بوروکراسیوقتی ، اما شوند نی مثبت وارد سازمان و تشکیالت بنیاد میذه

رود. درنتیجه در  مبهم فرومی یو در فضای شود تحقیر میها  های آن فرض ، پیشکنند مشاهده می

که شرایط حمایت بنیاد  باید توجه داشتشود. البته  های پیاپی می این مسیر دچار تنش

های متقابل  کارمندان و مسئوالن، ناگزیر به مراجعة حضوری، کنش ،است که نخبگان یا گونه به

روانی هر دو  -طوالنی و چندباره هستند که خود این مسئله، به فرسایش و فرسودگی اجتماعی

 ای دارد. کننده شود و نتایج مأیوس طرف منجر می

 گر شرایط مداخله

سی، اقتصادی کالنی اشاره دارد که خارج از بستر گر به نیروهای اجتماعی، سیا شرایط مداخله

 ةحالتی کالن دارد و پدید معموالًگذارند. این شرایط  اما بر بستر پژوهش اثر هستند، پژوهش

گر  شرایط مداخله ،کند. در پژوهش حاضر می تیتقومرکزی پژوهش را تضعیف یا 

ی بنیاد را ناکارآمدتر نشان و وضعیت درک نخبگان از بروکراساست پدیده مرکزی  ةکنند تقویت

های منفی آنان از برخورد با بروکراسی بنیاد در امتداد دیگر  دیگر تجربه عبارتبه دهد.  می

تری در آنان  گیرد و منجر به درک منفی مراکز قرار می یها سازمانسایر های آنان در  تجربه

عالی کشور، ساختار  آموزش ةگذاری نامناسب در حوز توان به سیاست شود. از جمله می می

های ذهنی  مراتبی عمودی، مهندسی فرهنگی و... اشاره کرد. درواقع این شرایط تنش سلسله

شوند و  مراتب بنیاد تقویت می که در برخورد با سلسله است  برای نخبگان ایجاد کرده  پیشینی

 .انجامند میهای منفی از بستر سازمانی بنیاد  به رشد ارزیابی

 راهبردها

ها و  قابل پدیدة مرکزی که تجربة تشکیالت درحال نزول و ناکارآمد بنیاد است، کنشدر م

 ،. دلیل این امر را نیز شاید بتوان در روابطهستندنخبگان و استعدادهای برتر سلبی  راهبردهای

وارد  راهیجو کرد که نخبگان از هر و و تشکیالت تغییرناپذیر بنیاد جست بوروکراسی

طورکلی نخبگان در  رسند. به های سخت می بوروکراسیهای یکسان و  هشوند، به نتیج می

 بسیار استفادهاعتراض رسمی و غیررسمی  راهبردمواجهه با تجربة تشکیالت درحال نزول، از 
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مراتب در جلسات رسمی و غیررسمی، اعتراض خود را به افراد جزء تا مدیران  بهو  کنند می

گزینند.  گرایانه و پراگماتیستی را برمی عمل راهبردهاینیز گروهی دیگر از نخبگان  رسانند. می

کنند به هر طریق  این گروه از کنشگران و نخبگان، با اولویت قراردادن اهداف خود، سعی می

اصطالح  ممکن به اهداف خود برسند؛ ولو اینکه ساختار و تشکیالت بنیاد را دور زده و به

گروه از افراد، دستة دیگری از نخبگان قرار دارند که  عامیانه آن را بپیچانند. در مقابل این

پروژة سربازی( روندهای مذکور را  دربارةویژه  دلیل نوع خاص نیاز به بنیاد ملی نخبگان )به به

 سازند. سوزند و می میالح، طاص کنند و به تحمل می

 پیامدها

 راهبردهاییرآمد بنیاد، نزول و ناکا برابر تجربة تشکیالت درحال در نخبگان ،حاضر پژوهشدر 

اجتماعی منفی - احساسات روانیهمچنین . اند ایستادهو در مقابل پدیده  اند گرفته درپیشسلبی 

مواجه حس ازخودبیگانگی با ها  شناختی، آن گیرد و در اصطالحی جامعه ها را دربرمی آن

نخبگان  بیشترد که شو که در نتیجة آن، سیستم بنیاد ملی نخبگان به سیستمی تبدیل می شوند می

کنند و خود را در مقابل سیستم و علیه آن  در آن علیه سیستم، انتقادات تندی مطرح می

 بینند. می

، پیامدهایی نیز پژوهشاما در این  ،آید وجود می به جانب خود نخبگان این پیامدها بیشتر از

ها و شناسایی افراد  رنامهبرای مثال بنیاد با ارزیابی ب ؛شود بنیاد بر نخبگان عارض می سوی از

 سوی از .کند مستقیم یا غیرمستقیم حذف می های راههای بعدی به  ها را از برنامه منتقد، آن

بودن نخبگان، سیاست تعویض نخبگان با  جمله انکار نخبه های دیگری از دیگر، با روش

اعتراضات و توقعات کند تا از میزان  ها سلب می استعدادهای برتر و... هویت نخبگانی را از آن

 ها بکاهد. آن

 یریگ جهیو نت بحث
نحوة آشنایی و مواجهة اولیه با بنیاد ملی  (2شکل ) واره مشخص است در طرح همچنان که

نخبگان قدیمی و عضویت معموالً  سو کیگرفته است. از  نخبگان، به دو روش صورت می

ها و دعوت از نخبگان  ا تماس آنو ب شده انجام میطریق خود بنیاد ملی نخبگان  ازباسابقه، 
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با نخبگان جدیدتر، عضویت به  مواجههاما امروزه و در  ،برای تکمیل پرونده همراه بوده است

حمایت قرارگرفتن وجود تحت گیرد. تفاوت کیفی چندانی در فرایند  تقاضای فرد صورت می

تر  ، سازمانی بسیار منعطفهای پیش نخبگان باسابقه بنیاد ملی نخبگان را در سال همةاما ندارد، 

آنان، این سازمان امروزه از گذشتة خود فاصلة زیادی  نظر بهاما  ،دانند تر می و کارآمدتر و روان

هر دو گروه از امروزه صورت،  هر تبدیل شده است. در بوروکراتیکگرفته و به سازمانی 

سیاسی کشور، بسیار های اداری و  نخبگان با بنیادی مواجه هستند که مانند دیگر سازمان

ن سازمان، از نظر نخبگان با مسائل یابرآن،  و غیرمنعطف است. عالوه بوروکراتیک

 ،های تفسیرپذیر نامه آیین ،راندمان کارمندان کم :رو بوده است هز روبین یگریز دیبرانگ چالش

 ییاگر کمینیاد ب ،ای مریض خانواده ةمثاب بنیاد به ،یکش نخبه ،یمدار مهندسی ،ادین بنشد باندبازی

 .یگریز مشارکت و

ها را در حلقة  شود و آن های پیاپی برای نخبگان منجر می ای به بروز تنش چنین مواجهه

نتیجه و کنارآمدن و سوختن  های بی های پیاپی، اعتراض ها و دوندگی ای از پیگیری پیوسته درهم

زدن بنیاد در این فرایند را دوالبته در این مسیر، گروهی از نخبگان ب .کند و ساختن درگیر می

دنبال اعتراض  روند و به کنندگانی که این مسیر را نمی میان، مشارکت  این گیرند. در قرار نمی

شود.  اجتماعی خاصی منجر می -های روانی شوند که همین امر به آسیب ، از بنیاد دور میهستند

برای استفاده از  تنهاو گروهی دیگر که براساس نیازهای خود مجبورند اعتراض نکنند 

 میانرابطة دیالکتیکی  باید توجه داشتشوند. البته  دلسرد می بسیارتسهیالت بسوزند و بسازند، 

ها، مسائل  کردن و دوندگی نیز وجود دارد و هریک از این نمونه تحمل راهبردهایاعتراضات، 

 دهند. کنند و میزان نارضایتی را افزایش می دیگری را تقویت می
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 اسیمق کوچک نظری ةوار طرح .2شکل 

  ضنیت تنسط بنی ،

بنی ، منعطف و ب ک اکر، ،ا  ةتجرب

 گیشته

  اوب گیشته

 ه ی پی پ  تنش ةتجرب

 ،و دگ  فراوام

 سنصت  و س صت  به ،لیل اجب ا  ا تراض اسم  و غیراسم

 س زم م ا،اای غیرمنعطف

 -ح ای مریض ص  نا، -ح کش   خبه -ح مداا مهندس  -ح یب  دب ز -ح ه ی تفسیرپییر   مه آیی  -ح اا دم م ک امندام ک  -
      گریز مش اکت-ح  گری کم 

 پیچ  دم بنی ،

  ضنیت ب  تق ض ی شخص 

  ی اوا   اجتم   ه آسیم شخص   یف  یف اسم 
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