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Abstract 

Elites are considered as the most important capital of any government, because they bring 
many advantages for the country and will improve its position in the international 
communities. The elites often do not reach the position they deserve, so this opportunity is 
not created to bring advantage for the country. The elites in the field of public administration 
also often do not reach senior management positions for special reasons. Considering the 
importance of employing elites in the administration of the country and identifying the factors 
that cause the rejection of elites, in this research with qualitative research strategy and by 
Grounded Theory Approach, the factors affecting the rejection of elites in the public sector 
were identified, using the method of determinating the group of experts and interviewing 
with 15 of them. This research is fundamental in terms of purpose, and in terms of method is 
a kind of qualitative research and was conducted using Glaserian approach and data coding 
in the three stages of open coding, Selective coding and axial coding. In the process, 719 
codes, 102 open codes, 29 axial codes, 4 selected codes, 2 basic categories to the emergence 
of the final research model. The research findings include a model for identifying the factors 
affecting the rejection of elites in the public sector with two basic categories (elite rejection 
System and elite rejection Comments) and four components (Structural factors , Management 
factors, Attitudinal factors, Human Factors( that were named as the factors of rejecting elites 

in the public sector. Also in the final model, the causes of occurrence, underlying factors, 
interfering factors, strategies and consequences of elite exclusion in the public sector were 
identified. 
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 چکیده

آورند. نخبگان غالباً به جایگاهی های فراوانی را برای کشور به همراه میروند، زیرا مزیتمار مینخبگان مهمترین سرمایه هر حکومت به ش
آید که برای کشور مزیت به ارمغان آورند. نخبگان یابند، در نتیجه، این فرصت به وجود نمیکه شایستگی احراز آن را دارند، دست نمی

یابند. نظر به اهمیت به کارگیری های مدیریتی کالن دست نمییلی خاص به تصدی پستعرصه مدیریت دولتی هم در بیشتر مواقع به دال
 هیو با روش نظر یفیک قیتحق یبا استراتژ قیتحق نی، در اآورندنخبگان در اداره کشور و شناسایی عواملی که طرد نخبگان را به بار می

ها نفر از آن 15گروه خبرگان و مصاحبه با  نییبا استفاده از روش تع یبرخاسته از داده ها، عوامل مؤثر بر طرد نخبگان در بخش دولت
. این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش نوعی تحقیق کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری دش ییشناسا

 4کد محوری،  29کد باز،  102کد،  719کدگذاری  ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. در فرایندداده
ها شامل مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر طرد نخبگان در مقوله اساسی منجر به ظهور مدل نهایی تحقیق شد. یافته 2کد انتخابی، 

عوامل مدیریتی، عوامل نگرشی، گریز( و چهار مؤلفه )عوامل ساختاری، نخبهاساسی )نظام نخبه گریز و دیدگاه بخش دولتی با دو مقوله 
ای، عوامل همچنین در مدل نهایی علل بروز، عوامل زمینه عوامل انسانی( است که عوامل طرد نخبگان در بخش دولتی نامگذاری شدند.

 گر، راهبردها و پیامدهای طرد نخبگان در بخش دولتی مشخص شد.مداخله

 بخش دولتی، طرد نخبگان، نخبه.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پیشرفت بهتر و بیشتر یک کشور به کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی و نحوه مدیریت بستگی دارد. 

باشند ها و پایه و محور پیشرفت میهای انسانی سازماننیروی انسانی ماهر و کارآزموده سرمایه

نیازی جامعه، (. از عوامل مؤثر در پیشرفت و بی1656، ص1395دان، احمدپور و موسوی، )نکته

توجهی به نخبگان اشتباه بزرگی در نیروی انسانی نخبه آن جامعه است. تکیه بر منابع زیرزمینی و بی

شود، در کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است و های صاحب منابع قلمداد میکشور

شود، نه اصالً ب میشود، نه جذثروت بادآورده در آن کشور حاکم است، نخبه، نه شناسایی می

مند گرایان عالقه(. نخبه10، ص1394،ی، علیدادی و مرادیان)سارشود احتیاج به نخبه احساس می

باشند؛ این نکته، به این نتیجه مراتب اجتماعی میبه حفظ و تداوم یک جامعه ارگانیک بر پایه سلسله

و رتبه اجتماعی افراد ارائه شود  شود که آموزش و پرورش باید بر طبق استعدادتربیتی رهنمون می

های متخصص یروین تیرسد که اهماما به نظر می(. 7، ص1396نشان و صمدی دارافشانی، )نیک

علل عدم  نیتوان در زمره مهمترامر را می نیدر جهان اسالم مورد غفلت قرار گرفته و ا ستهیو شا

(. به دلیل کمبود نخبگان 2، ص1396 ،زو جانسی )صفرپور قرار داد یهای اسالمکشور یافتگیتوسعه

ها در سراسر جهان برای حفظ عملکرد فعلی و افزایش کارایی، حداکثر تالش و استعدادها، سازمان

. با توجه به اهمیت، (Mervat, Lamiaa & Laila, 2018کنند )های خود میرا در جهت حفظ استعداد

ور، به خصوص در زمینه تولید علم، هنر و های برتر و نخبه در توسعه کشنقش و جایگاه انسان

های برداری از این سرمایهفناوری، مدیریت نخبگان ضروری است. مدیریت نخبگان در جذب و بهره

افزاری نظام هر جامعه هستند که انسانی، موضوعی نسبتاً پیچیده است. نخبگان از جمله اجزای نرم

کند )صفرپور و و اقتصادی کشور را متأثر می ها کل نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگیعملکرد آن

(. با مطالعه روند مدیریت کالن در نظام جمهوری اسالمی ایران این مشکل 2، ص1396جانسیز، 

شناسایی شد که مدیریت در سطح کالن حکومت در دست چند تن از مدیران قدیمی که اصطالحاً 

آموخته این ن عرصه مدیریت دولتی که دانشیابد و نخبگااند، گردش میدوستداران نظام نام گرفته

های کالن مدیریتی توانند به پسترشته هستند و سوابق پژوهشی و توانایی اجرایی باالیی دارند نمی

کارگیری نخبگان عرصه مانند ریاست جمهوری دست یابند. حال با توجه به اهمیت موضوع به
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حی چارچوبی برای شناسایی عوامل مؤثر بر آفرینی آنان، محقق در پی طرامدیریت و قدرت ارزش

طرد نخبگان در بخش دولتی است، زیرا نخبگان عرصه مدیریت دولتی، افراد متخصصی که حقیقت 

یابند یا از های مدیریتی عالی در دستگاه اجرایی دست نمیدهند، به پسترا بر مصلحت ترجیح می

 شوند.های مدیریتی کنار گذاشته میعرصه

 مبانی نظری

 نخبه

شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق می

های اسالمی اثرگذاری بارزی داشته باشد و همچنین فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش

های ذاتی از یکسو، خبرگی، تخصص و های وی بر پایه هوش، خالقیت، انگیزه و توانمندیفعالیت

ی، )ساروانمندهای اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اغتالی کشور شودت

بودن با دیگران و (. بر اساس نظریه پارتو نخبگی یعنی متفاوت11، ص1394 ،علیدادی و مرادیان

ها بندی کلی، نخبه(. در یک تقسیم77، ص1389نیا و اسکندری، العاده )شهرامهای فوقداشتن ویژگی

های خارج از های در قدرت. نخبه. نخبه2های خارج از قدرت . نخبه1شوند: به دو دسته تقسیم می

های ، نخبه1کنند خود را به رأس قدرت برسانند. میلزقدرت از بافت اصلی جامعه هستند و تالش می

های قدرت، داند که با در دست داشتن اهرممراتب رهبری اجتماعی میدار سلسلهقدرت را سکان

، 1393 ای قائل هستند )پرنیانی،کنند و برای خود حق انحصاری و ویژهتشکیالت بزرگ را اداره می

(. نخبگان در جریان رقابت و مبارزات خود برای کسب قدرت سیاسی به طرح اختالفات 28ص

یل به اهداف ها به عنوان منابع جلب حمایت به منظور نپردازند و از آنزبانی، مذهبی و فرهنگی می

ها و ها از استعداد(. محققان با توجه به درک آن88، ص1397 کنند )دیانت،سیاسی خود استفاده می

ها به عنوان اند؛ در حالی که دیگران به آنهای انسانی قرار دادهها را در رده اول سرمایهنخبگان، آن

 (.Vlad, Hugh & David, 2012د )کننها است، نگاه مییک طرز فکر برنده که عامل موفقیت حکومت

                                                           
1. Mills 
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 نخبگان سیاسی

 ، نخبه سیاسی کسی است که قادر است به موجب موقعیت1براساس تعریف هیگلی و برتون

ها، بر دستاوردهای سیاسی به طور منظم و اساسی تأثیر های قدرتمند یا جنبشاستراتژیک در سازمان

ها را از های نخبگان است که آنز ویژگیبگذارد. بنابراین، قدرت تأثیرگذاری اساسی و منظم ا

یافته برای کند. به بیان ساده، نخبگان افراد یا گروه هایی هستند که ظرفیت سازمانشهروندان جدا می

 (.96، ص1395نسب، مواجهه با مشکالت سیاسی واقعی و مداوم دارند )یزدان

 گرایینخبه

ها در رفتن های نخبه، کمک به آنی استعدادپروری، بسترسازی برای پرورش نخبگان، شناساینخبه

های جامعه و پیشرفت روزافزون آن. با تعریف های علمی و تحقیق است برای رفع نیازبه سمت قله

چندان دور آینده با گذاری باارزشی است که در جهان نهپروری سرمایهتوان گفت نخبهشده میارائه

به ثروت، ارمغان اقتدار ملی را برای کشور در پی خواهد تولید علم و دانش و فناوری و تبدیل آن 

های نخبه در زمینه تولید (. نقش و جایگاه انسان11، ص1394 ،ی، علیدادی و مرادیان)سارداشت 

ها مهم و مستلزم توجه ویژه و مبسوط است. علم و دانش و به خصوص توسعه چندجانبه کشور

شوند و جای گیری توسعه محسوب میترین عوامل شکلای از مهمترین و برجستهنخبگان هر جامعه

های با موقعیت جغرافیای نامساعد و جمعیت اندک نسبت به تأمل وافر است که چگونه کشور

کشورهایی با موقعیت جغرافیایی مساعد و جمعیت شایان توجه مسیر پیشرفت را پیدا کرده، و به 

(. در یک زمینه استراتژیک، 2، ص1396نسیز، اند )صفرپور و جاابعاد مختلف توسعه دست یافته

گیرد، نخبگانی که در سازمان ها از مدیریت استراتژیک سرچشمه میمدیریت نخبگان و استعداد

جریان دارند و هدف اصلی آن تأمین یک منبع در دسترس است از نخبگان که آنان را برای پیوند 

سوی دیگر، در  (. ازRaed et al., 2018کنند )انتخاب های شغلی در زمان مناسب، مناسب با موقعیت

شده شغلی، نیاز به آگاهی از موقعیت خود یک سازمان، هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین

شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد، مطلع شود و تمهیدات الزم دارد. این آگاهی موجب می

                                                           
1. Higley John and Michael Burton 
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(. محققان به این نتیجه 1397رد )داودی و یعقوبی، هایش، به کار برا برای اثربخشی بیشتر کوشش

اند که استفاده از نخبگان منابع و مزایای برای جوامع دموکراتیک به همراه دارد، نخبگان دست یافته

ها در سطح باالیی است و دارای تخصص از کیفیت باالتری برخوردارند، میزان تحصیالت آن

 (.Mark & Robert, 2009افراد هستند )تری از سایر متناسب

 مهاجرت نخبگان

های جامع سیاست در رابطه با محوریت مهاجرت نخبگان و توسعه، حداقل در تدوین زیرساخت

چهار زمینه اصلی نیاز به بررسی دارد. در وحله اول، برای درک بهتر آثار مهاجرت نخبگان بر اقتصاد 

در دستور کار قرار گیرد. تنها در این تر باید های جامعوجوی شواهد بهتر و روشو جامعه، جست

ینان از توسعه ناشی از مهاجرت توانند مؤثرترین مداخالت را برای اطمصورت سیاستگذاران می

ها در سطح ملی در نخبگان انجام دهند. ثانیاً، مستلزم انسجام و هماهنگی بیشتر سیاستگذاری

مهاجرت نخبگان  ای کههای گستردهزمینه یافته و در حال توسعه است. با توجه بههای توسعهکشور

های سیاستگذاری کشور ها تأثیر دارد و پتانسیل شایان توجهی که برای ایجاد تضاد در اولویتبر آن

دولتی ضروری است. ثالثاً، پیشروی در این وگو و هماهنگی بینهای مؤثر برای گفتدارد، استراتژی

ها و دستیابی به اهداف سیاست، ارزیابی شوند. افراد و فرایندبرداری بهتر از ها باید با نقشهزمینه

های ارزیابی مؤثر نیز باید های مناسب انتقال و مدلها، کانالهای مناسب برای اجرای سیاستسازمان

المللی پدیده مهاجرت نخبگان، گفتگو و همکاری طراحی شوند. در پایان، با توجه به ماهیت بین

شده در یک کشور مؤثر زم خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات انجامالمللی بیشتری البین

 (.1398بوده است )خسروی و همکاران، 

 طرد نخبگان

شمردن مخالفان از جمله نکردن نظرات مخالف و دشمنها به یکدیگر، تحملاعتمادی نخبهبی

ها مانع همگرایی، کار ین ویژگیهای ایرانی است که ناشی از فقر فرهنگی است. اهای نخبهویژگی

رو کرد. این عدم تعادل برای ها شد و روند توسعه را با موانع جدی روبهجمعی و اجماع نظر نخبه

های قدرت را بین همه رسد میلز این عدم تعادل برای نخبهها گران تمام شد. البته به نظر مینخبه
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ی قدرت مهم نیست که قدرت واقعی شان چقدر هادهد و اعتقاد دارد برای نخبهجوامع عمومیت می

است بلکه بیش از آن تمایل دارند از مقاومت هایی که در دیگران به خاطر اصالحاتشان صورت 

. ترس جانشینی حاکم یا یکی 1کشی روی دو عامل تمرکز دارد: های نخبهگیرد مطلع شوند. ریشهمی

ها و محبوبیت آن فرد نخبه توانایی و دارندگی . بخل و حسد حاکم به علم و2از وزیران و سرمدان، 

(. پارتو در زمینه ظهور و زوال نخبگان معتقد است که اینان هم، درون 33و  32، ص 1393)پرنیانی، 

شوند. اما اگر گردش درونی خیزند، بازسازی میهایی که از طبقات پایین تر بر میخود توسط خانواده

ای قابل مالحظه رشد عناصر فاسد درون آن را در پی خواهد گونهنخبگان به کندی گرایش یابد، به 

کند که نخبگان گاه نماینده منافع اجتماعی خاص هستند و فراز داشت. وی بر این امر نیز اشاره می

 (.39، ص1388داند )اشتریان، و فرود آنان را ناشی از افول منافع مستقر و ظهور منافع نو می

 های طرد نخبگاننظریه

ترین و قدرتمندترین ها تا پیشرفتهترین آنماندهدر کلیه جوامع از عقب ظریه چرخش نخبگان:ن

ای یافتهجوامع دو طبقه وجود دارد: یک طبقه حاکم و یک طبقه محکوم. طبقه حاکم اقلیت سازمان

اه دهد که قدرت حکومت را در انحصار داشته و از تمام امتیازاتی که قدرت به همررا تشکیل می

های عظیم مردم غیر متشکل است آورد، برخوردار است؛ در حالی که طبقه غیر حاکم شامل تودهمی

های کند. بر اساس این نظریه در اکثر کشورکه تحت رهبری طبقه اول قرار گرفته و از آن تبعیت می

این  دهند. گردشپیشرفته طبقه حاکم با تشکیل احزاب سیاسی قدرت را میان نخبگان گردش می

های نظریه چرخش قدرت میان احزاب به معنای تحقق دموکراسی نماینده در هر کشور است. ویژگی

های سیاسی در نخبگان شامل موارد زیر است: مسیر شغلی مدیران دولتی تخصصی است، سوخته

چرخند، نخبگان یعنی نخبگان های مدیریت دولتی میآورند، پستظاهر به کارهای دیگری روی می

معه، همه افراد متخصص و الیق جامعه از شانس مساوی برای تصدی پستهای مدیریت دولتی جا

گرایی هستند، توانند مدیر دولتی شوند، مدیران ترکیبی از نهادگرایی و تخصصبرخوردارند، همه می

پست مدیریتی از آن همگان است، تعهد و تخصص ماهیتی اقتضایی دارد و چرخه مدیریتی نظام 

 (.117، ص1386فرد و الوانی، اینده است )داناییسیاسی ز
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جایی مدیران دولتی، مدیریت، محدود به افراد در نظریه جابه :جایی مدیران دولتینظریه جابه

های آهنین گرداگرد مدیریت دولتی را احاطه کرده است که مانع حضور همه خاصی است و حلقه

شود؛ بنابراین این نظریه با های دولتی میسازمان افراد دارای ملیت واحد در عرصه فعالیت مدیریت

جایی مدیران دولتی شامل های نظریه جابهساالری دنیای معاصر در تضاد است. ویژگیروح مردم

شود و تنها انقالبیون دلسوزان نظام سیاسی موارد زیر است: بدون انقالبیون، نظام سیاسی منحرف می

مدیریتی دارند، مسیر شغلی مدیران دولتی تخصصی نیست،  اند، افراد خاصی از جامعه شایستگی

شود، نخبگان یعنی نخبگان حامی نظام، افراد خاصی از های مدیریت دولتی دست به دست میپست

اند، مدیران نهادگرا هستند، ای خاص همیشه مدیر دولتیشأن تصدی پست مدیریتی برخوردارند، عده

ولویت دارد، چرخه مدیریتی نظام سیاسی شمار معدودی تعهد به نظام سیاسی نسبت به تخصص ا

 (.180، ص1396را دربردارد )بیگی، 

 پیشینه پژوهش

 بیان شده است. 1گرفته در حوزه موضوعی پژوهش در جدول های انجامبرخی پیشینه پژوهش
 

 . پیشینه پژوهش1جدول 
 نام محقق )ان( عنوان نتایج

ناسایی نخبه و کردن گفتمان برای شگرایی، محوریهدف

پذیری اجتماعی را به عنوان سه عامل مهم در شناسایی بازتاب

 نخبگان برشمرد.

های گفتمان نخبه: بالغت یمعرف

 و قدرت ازی، امتتیوضع
Crispin & 

Adam (2017) 

های بازاریابی و تبلیغات سبب به کارگیری نخبگان در فرایند

 های خالقانه شد.ارتقای فروش و ایجاد ایده
 Christopher گرایی برای فروشخبهن

(2013) 

درک عدالت و احساس مساوات سبب ابراز وجود نخبگان در 

 شود.جامعه می

گرا: مذاکره در نخبه ییاقتدارگرا

 یدر نخبگان فرهنگ تیمورد هو

 نروژ
Jorn (2015) 

ها، عوامل شخصی و عدم تمایل جایی برنامهموانع اصلی جابه

جایی تا حد زیادی عدم ان داد جابهپرسنل خدمات بود و نش

 شود.تمرکز را سبب می

های دولت به تیفعال ییجاهجاب

 یاهمنطق یاسیاقدام س کیعنوان 
Johanna 
(2003) 
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 نام محقق )ان( عنوان نتایج

های مؤثر، شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفهمدل طراحی
ای، ای، واسطهها، شرایط علّی، زمینهموانع و راهکار ها، ویژگی

دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و لعناصر تشکی
 دهد.مشی عمومی را نشان میهای اجرای خطراهبرد

کارگیری نخبگان طراحی مدل به
های دانشگاهی علمی در محیط

 کشور

منوریان و 
همکاران 

(1396) 

عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی: عوامل 
نی همسو با ترغیب ای مشتمل بر ایجاد بسترهای قانوزمینه

ایرانی پیشرفت،  -نخبگان به مشارکت با مراکز الگوی اسالمی
 -عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسالمی

ریزی حهت بهسازی ایرانی پیشرفت، عوامل رفتاری شامل برنامه
خصوصیات فردی تخبگان و اصالح ادراک و نگرش نخبگان 

 جامعه است.

مشارکت شناسایی عوامل مؤثر 
 -نخبگان در تدوین الگوی اسالمی

 ایرانی پیشرفت

حسینی، عباسی 
و رضایی 

(1394) 

ترین های اشتغال، با اهمیتدر میان عوامل کششی، فرصت
کند و ای است که پاسخگویان را متمایل به مهاجرت میجاذبه

دو عامل نامساعدبودن زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و 
هایی هستند از نخبگان علمی مهمترین دافعهعدم قدردانی کافی 

 شوند.که سبب تمایل به مهاجرت این نخبگان می

شناسی تمایل به بررسی جامعه
 کوچی نخبگان علمیبرون

زاده، جانعلی
نیا و علیورید

پورقاضی 
(1393) 

جایی مدیران دولتی با نقد تئوری فردریک مدعی تئوری جابه
های دولتی و در گذر در پست است که استقرار مدیران دولتی

زمان اکولوژی مدیریت دولتی )محیط سیاسی، اجتماعی، 
 دهد.فرهنگی و اقتصادی( را شکل می

ای در استراتژی استدالل استعاره
پردازی: شکل گیری تئوری نظریه

 جایی مدیران دولتیجابه

فرد و دانایی
 (1386الوانی )

مؤثر بر طرد نخبگان در بخش دولتی انجام نشده است  بنابراین، تحقیقی با هدف شناسایی عوامل

 گرایی بوده است. و بیشتر تحقیقات تمرکز بر به کارگیری نخبگان یا موضوعات نخبه

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش نوعی تحقیق کیفی است. برای انجام آن از 

های کرد گلیزری استفاده شده است. ابزار گردآوری دادهها و رویروش نظریه برخاسته از داده

تئوریکی شامل مطالعات پیشینه و ادبیات تحقیق برای بسط و گسترش موضوع و سؤاالت مصاحبه 

ها استفاده شده است. های میدانی از مصاحبه برای تدوین مؤلفهآوری دادهو همچنین برای جمع
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باشند که از ها میعلمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت

نفر انتخاب شدند. در بین گروه خبرگان یک  15ها ها روش هدفمند با معیار اشباع نظری دادهبین آن

گیری نفر با مرتبه استاد، چهار نفر مرتبه دانشیار و بقیه اعضا مرتبه استادیار بودند. در روش نمونه

ها به منظور تولید نظریه، بدین گونه است که تحلیلگر همچنان که ری دادههدفمند، فرایند گردآو

هایی را گیرد که در هر مرحله، چه دادهکند، تصمیم میآوری، کدگذاری و تحلیل میها را جمعداده

گیری (. نمونهGlaser & Strauss, 1996توسعه یابد )از کجا به دست آورد، تا نظریه در حال ظهور 

گیری هدفمند ها است. نمونهآوری و تحلیل دادهکننده اصلی کدگذاری، جمعایتهدفمند هد

ها کجا برویم، بر اساس کدها، دنبال چه باشیم و بر کند که برای گردآوری سایر دادهمشخص می

در این تحقیق در مصاحبه  (.Glaser, 1998ها چرا باید دنبال این داده باشیم )اساس تحلیل یادداشت

 اشباع رسیدیم که پنج مصاحبه بعدی برای افزایش کیفیت کار انجام شد.دهم به 

های به صحت داده یفیتوص ییاستفاده شده است. روا یفیتوص ییاز روا قیتحق ییروا نییتع یبرا

 یمؤثر برا ی(. استراتژ282، ص1396)ماکسول،  دکنموضوع گزارش شده توسط محقق اشاره می

تعیین  (.285، ص1392 ،ستنسنی)جانسون و کر استگران دهتکثر مشاه ،یفیتوص ییکسب روا

های گزارش ای حیاتی در فرایند مصاحبه است. توجه به دو نفر کدگذار به درصدها مرحلهپایایی یافته

ها، روشی برای تعیین پایایی تحلیل است. میزان )درصد( توافق بندی مصاحبهشده، در طول طبقه

ت درصد یا بیشتر( در مورد یک مصاحبه نیز، روشی برای پایایی درونی موضوعی دو گدگذار )شص

(. در این پژوهش برای سنجش پایایی از روش بازآزمون و دوکدگذار Kvale, 1996تحلیل است )

نمونه به طور تصادفی انتخاب و  3شده مصاحبه انجام 15استفاده شد که در روش بازآزمون از بین 

ی روز کدگذاری شدند. سپس کدهای مشخص شده در دو فاصله هر یک در فاصله زمانی پنج تا س

ها با یگدیگر مقایسه شدند و از طریق میزان توافقات و عدم توافقات زمانی برای هر یک از مصاحبه

نتایج حاصل از کدگذاری مجدد  2موجود در دو مرحله کدگذاری شاخص ثبات محاسبه شد. جدول 

روزه کدگذاری شدند. از روش ضریب 17در یک فاصله زمانی ها دوبار سه مصاحبه که هر یک از آن

 ( برای تعیین توافقات بازآزمون و دو کدگذار استفاده شده است.PAO) 1پایایی هولستی
                                                           
1. Holsti 
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 . نتایج بازآزمون2جدول 

 پایایی بازآزمون

 درصد

تعداد عدم 

 توافقات

تعداد 

 توافقات

های دفعه تعداد کد

 یکدگذاردوم 

ل های دفعه اوتعداد کد

 کدگذاری

عنوان 

 مصاحبه
 ردیف

91/0 9 52 53 61 P1 1 

90/0 7 45 52 48 P7 2 

88/0 9 48 57 51 P11 3 

 کل  160 162 145 25 90/0

درصد  90درصد و ضریب پایایی کل  80و از آنجا که هر سه مصاحبه باالی  2با توجه به جدول 

 باالیی دارند.ها طبق ضریب پایایی بازآزمون، پایایی باشد، مصاحبهمی
 

 . پایایی دوکدگذار4جدول 
 بازآزمون ییایپا

 درصد

تعداد عدم 

 توافقات

تعداد 

 توافقات

های تعداد کد

 دوم کدگزار

های تعداد کد

 کدگزار اول

عنوان 

 مصاحبه
 ردیف

85/0 11 50 56 61 P1 1 

86/0 10 38 40 48 P7 2 

83/0 11 40 45 51 P11 3 

  کل 160 141 128 32 85/0

ها درصد است، مصاحبه 85باشد و ضریب کل درصد می 80ریب پایایی هر سه مصاحبه باالی ض 

 طبق پایایی دوکدگذار، پایایی باالیی دارند. 

 های پژوهشیافته

اند از ها با رویکرد ظاهرشونده سه مرحله کدگذاری وجود دارد که عبارتنظریه برخاسته از داده

ها بر اساس دگذاری انتخابی. اولین مرحله تجزیه و تحلیل دادهکدگذاری باز، کدگذاری محوری و ک

یابد تا اثرات ظهور ها کدگذاری باز است. کدگذاری باز آنقدر ادامه میروش نظریه برخاسته از داده

مقوله محوری ظاهر شوند. در پژوهش حاضر، اثرات ظهور مقوله محوری، در کدگذاری مصاحبه 
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های بیانگر مقوله های بعدی مؤلفهعد از مصاحبه چهارم در مصاحبهاول تا چهارم نمودار شد و ب

دهنده گریز مفاهیم تشکیلگریز و دیدگاه نخبهمحوری ادامه یافتند و تکرار شدند. مفاهیم نظام نخبه

مقوله محوری بودند. زمانی که مقوله محوری در فرایند کدگذاری باز، نمودار شد و ظهور یافت، 

 ها جهت متغیر محوری، کدگذاری شدند. آغاز شده و مصاحبه کدگذاری انتخابی،
 

 هاشده و متن مصاحبههای استخراجای از کد. نمونه4جدول 

 های استخراج شدهکد متن مصاحبه

ساالری و نکردن از نظام شایسهعوامل مربوط به حکومت مانند استفاد -

ان قانون و عدم گیرندگان و مجریگزینی، صمیمیت و رفاقت تصمیمشایسته

 درنظرگرفتن جایگاهی در حکومت برای نخبگان.

کردن نخبگان به فعالیت پژوهشی، عوامل فرهنگی هم مانند مشغول -

 شدن نخبگان.اعتمادی به نخبگان و ترس از محبوببی

توانند در مسیر های دولتی هم میالبته مدیران دولتی و کارکنان سازمان -

 ی کنند.اندازموفقیت نخبگان سنگ

 گزینیفقدان نظام شایسته -

 همبستگی اداره و سیاست -

 دادن نخبگان به فعالیت پژوهشیسوق -

 دیدگاه منفی به نخبگان -

 کردن نخبگانتشکیل ائتالف برای منحرف -

ای تدوین شود که حامی نخبگان نباشد، سبب طرد در کل اگر قوانین به گونه

ات و قدرت زیاد به مدیران فعلی )به نخبگان خواهد شد. البته دادن اختیار

تواند به طرد نخبگان منجر شود. قوانین عنوان رقیبی برای نخبگان( می

ای هم وجود دارند مانند اینکه کسانی که در شکل گیری نظام نقش نانوشته

 باشند و باید در اولویت قرار گیرند.داشتند دوستداران نظام می

داف سازگارنبودن اهداف حکومت و اه -

 نخبگان

 انحصاد قدرت در دست مدیران -

حاکمیت این پیشفرض که انقالبیون  -

 دوستدار انقالب هستند.

های وجود حلقه مدیران دولتی که اجازه ورود نخبگان را برای تصدی پست

پروری به چشم های از حکومت کوتولهمدیریتی کالن صادر نکنند، در بخش

نکردن اهمیت جذب نخبگان ن و درکگیرندگاخورد، عدم دانش تصمیممی

برای کشور، تشکیل ائتالف هایی بر ضد نخبگان و عدم تالش مصرانه نخبگان 

 های مدیریتی کالن.برای تصدی پست

 جایی مدیران دولتیحاکمیت نظریه جابه -

بودن بر اهمیت به کارگیری عدم واقف -

 نخبگان

 طاقت بودن نخبگانکم -

کردن نخبگان نقش دارد. همچنین، اعطای ستهسلسله مراتب اضافی در خ

ها و اعتمادی به آنقدرت زیاد به مدیران دولتی فعلی، ترس از نخبگان و بی

تواند طرد نخبگان های کالن میگیریها در تصمیمدیدگاه منفی نسبت به آن

نیازی به نخبگان را در اداره گیرندگان حکومت، بیرا سبب شود. اگر تصمیم

 اظ کنند بیشترین تأثیر را بر طرد نخبگان خواهد داشت.حکومت لح

 های زائدبوروکراسی -

 تهدید دانستن نخبگان برای مدیران دولتی -

 ترس از قدرت گرفتن نخبگان -

 عدم نیاز به نخبگان در اداره حکومت -
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 های استخراج شدهکد متن مصاحبه

های مدیریتی کالن دست یافته نکردن دلسوزانه با نخبگان که به پستهمکاری

تواند سبب کنارکشیدن نخبگان از رقابت برای بودن نخبگان می اند. زودرنج

های دولتی باشد. ترس مدیران فعلی از دانش نخبگان و زیر سؤال تصدی پست

کنند در ساختار دولت ها تغییر میبردن اقدامات مدیران قبلی. زمانی که دولتی

 جدید جایگاهی برای نخبگان لحاظ نشود.

 لتی با نخبگانعدم همکاری کارکنان دو -

 میلی فکری مدیران فعلیبی -

 هاعدم بدعت در ساختار شکنی -

های دردناکی برای اگر به هر دلیلی نخبگان به کار گرفته نشوند پیامد

ها این است که آورد از جمله این پیامدها ببار میها و در نتیجه ملتحکومت

ها رو به زوال تزمانی که نخبگان اداره کشور را به دست نگیرند حکوم

های های کشورروند زیرا دانش مدیران فعلی کفاف واکنش به سیاستمی

ترین بینانهیابد یا در خوشهای توسعه کشور تنزل میبیگانه ندارد. شاخص

شود و ماند. کارایی نداشتن مدیران فعلی برای ملت روشن میحالت ثابت می

 یاید.اعتماد عمومی کاهش می

 عمومی کاهش اعتماد -

 تنزل جایگاه کشور در مجامع بین المللی -

 های اقتصادی کشورتنزل شاخص -

 2کد انتخابی و  4کد محوری و  29کد باز،  102نکته کلیدی،  719ها حدود در ادامه مصاحبه

ها حاصل از کدگذاری محوری های زیرمجموعه آنمقوله اساسی استخراج شد که مقوالت و مؤلفه

 است. 5به شرح جدول 

 . نتایج کدگذاری در قالب مقوله و مؤلفه5جدول 

 هامقوله کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری
 جایی مدیران دولتی در ساختار نظامحاکمیت نظریه جابه

 گزینیفقدان نظام شایسته
 پرور بودن حکومتکوتوله

 عدم بدعت در ساختارشکنی ها
 همبستگی زیاد سیاست و اداره

 ئدهای زابوروکراسی
 گرا هستند.فرض که نخبگان ساختارشکن و آرمانبودن این پیشحاکم

 عوامل ساختاری

 گریزنظام نخبه

 یفعل رانیانحصار قدرت در دست مد
 در اولویت قرار دادن مدیران با سابقه

 های پژوهشیدادن نخبگان به فعالیتسوق
 زدایی داشته باشداتخاذ قوانین جدید تمایل به نخبه

 راری نظریه چرخش نخبگانفقدان برق

 عوامل مدیریتی
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 هامقوله کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری
 نخبگان یریبه کارگ تیعدم واقف بودن بر اهم
 گرفتن نخبگانترس از قدرت

 گیرندگانبینی تصمیمکوته
 به نخبگان یمنف دگاهید

 حکومت اداره به نخبگان در ازین عدم

 نبودن اهداف حکومت و اهداف نخبگانسازگار
 دوستدار حکومت هستند. فرض که انقالبیونحاکمیت این پیش

 عوامل نگرشی

 دیدگاه نخبه گریز

 تهدیددانستن نخبگان برای خود
 بینی مدیران فعلیخودبزرگ

 میلی فکری مدیران فعلیبی
 مدیران تشنه قدرت

 بودن نخبگانطاقتکم

 یتیریهای مدبه پست دنیبودن در رسدیناام

 اعتماد به نفس در نخبگان فقدان
 کردن نخبگانمنحرف یها براائتالف لیتشک

 کارکنان با نخبگان یهمکار عدم

 نخبگان ردستانیز ییتوانا عدم

 عوامل انسانی

 یتیریو عوامل مد یشامل عوامل ساختار یطیها در سطح محشده از مصاحبههای استخراجمؤلفه

 ینامگذار زیها نظام نخبه گرمؤلفه نیا یباشند که طبق نظر خبرگان، مقوله مناسب براطرد نخبگان می

 رانیا یتیمبودند که در نظام حاک دهیعق نیاست. خبرگان بر ا یشد. مؤلفه اول به نام عوامل ساختار

 یعال تیریهای مدپست نیکه ا ،یعال تیریهای مدپست یوجود دارد و تعداد یدولت ریمد یتعداد

چرخه را  نیاجازه ورود به ا گریشوند و شخص دعوض می یدولت رانیمد نیهر چند سال در ب

 رانیمد ییجاهجاب هیمشکل پرداخت و آن را با عنوان نظر نی( به ا1386)و الوانی  فردییندارند. دانا

 انیاز عوامل مهم طرد نخبگان ب یکیرا  یدولت رانیمد ییجاهجاب هیکرد. خبرگان نظر انیب یدولت

 ازین شیود که اذعان داشتند پاز جمله عوامل مورد توجه خبرگان ب ینیگزستهیکردند. فقدان نظام شا

 انینما یتیرینظام نخبگان عرصه مد نیاست که در ا ینیگزستهیسالم نظام شا یتینظام حاکم کی

و عدم استفاده از دانش و  یتیریشدن نخبگان مددیسبب ناام ینیگزستهیشوند. فقدان نظام شامی
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تواند بر طرد پروربودن حکومت میکوتوله یادیکردند تا حد ز انیهاست. خبرگان بهای آنییتوانا

موانع و  جادیبا ا یفعل یعال رانیصورت که مد نیباشد، به ا رگذاریتأث ینخبگان در بخش دولت

خواهند  یپرورکوتوله دهیسبب بروز پد ،یتیریهای مدنخبگان به پست دنیهای رسمسدودکردن راه

احتمال را  نیها اآن انیم یهمبستگ و وجود ییبا دستگاه اجرا یگذاردستگاه قانون یکیشد. نزد

باشد  یدولت رانیطبع مد بداشته باشند که با ینیبر اتخاذ قوان میگذاران تصمدهد که قانونبروز می

 یفعل رانیشود که حکومت به عملکرد مدروند سبب می نیا ند،ایبر نیآن قوان یکه از عهده اجرا

های زائد ینباشد. بوروکراس یهای عالپست یبرا یتیریاستفاده از نخبگان مد یباشد و در پ یراض

های پست یتصد ریترشدن مسیالنگذارند که باعث طومی ریتأث ییزداشکل بر مسئله نخبه نیبه ا

ها از آن یریگاحتمال کناره ابندیاطالع  ریبودن مس یکه از طوالن یشوند، نخبگان زمان یعال یتیریمد

به  لیکند، هرگز ما یآرمان گرا تلق یمت نخبگان را افراد. اگر حکوابدیها قوت میپست یتصد

گرابودن نخبگان در اکثر آرمان فرضشیپ نیانخواهد بود و  یتیریهای مدها در پستاستفاده از آن

مد نظر  ی. مورد بعدی استتیریاست که عوامل مد نیا کنندهانیب یجوامع حاکم است. مؤلفه بعد

شک از قدرت و ، بیاندنائل شده یتیریهای کالن مدکه به پست انریمسئله بود که مد نیخبرگان ا

خود( به عرصه  بانیورود نخبگان )رق ریتوانند مسکه می یابرخوردار هستند به گونه یادینفوذ ز

 دی. خبرگان تأکاستمورد  نیاز موارد مهم طرد نخبگان هم یکیقرار دهند و  ریرا تحت تأث یتیریمد

 شهیو هم دکنندوستداران خود  نیگزیندارند نخبگان را جا لیها تماومتداشتند که حک نیبر ا

که مورد  گریشوند به نخبگان. مورد دداده می حیترج کومتدوستداران ح ایخوش خدمت  رانیمد

های تیبه فعال شتریو جو جامعه نخبگان را ب نیمسئله بود که قوان نیبحث خبرگان قرار گرفت ا

شده  بیتصو نیشود. قوانمی تیریهای مدوارد عرصه یندرت نخبه ادهد و بهسوق می یپژوهش

داشته  دینقش تأک نیها داشته باشند، خبرگان از احکومت خبگانکننده در طرد ن نییتع یتواند نقشمی

کند. نخبگان را فراهم می یریکارگههای بازین شیپ یمناسب تا حد نیو اذعان داشتند که وجود قوان

 انیب هینظر نیچرخش نخبگان بود، ا هیهای که مورد توجه خبرگان قرار گرفت، نظرهینظر گریاز د

توانند از موارد می هینظر نیرا دارند. فقدان ا یتیریهای مدپست یتصد مکانکند که همه نخبگان امی

 .دیطرد نخبگان به شمار آ
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و عوامل  ینگرش عوامل دگاهیشامل د یطیها در سطح محشده از مصاحبههای استخراجمؤلفه

 ینامگذار زیگرنخبه دگاهیها دمؤلفه نیا یباشند که طبق نظر خبرگان مقوله مناسب برامی یانسان

 .شد

 ییبسزا ریکه تأث یاز موارد یکیبود که  نی. نظر خبرگان بر ااست یعوامل نگرش یبعد مؤلفه

ها است. د حکومتنخبگان در روند عملکر یریکارگه ب تیدر طرد نخبگان دارد عدم درک اهم

. نخبگان دیآمی داریطرد نخبگان پد رد،یمورد توجه قرار نگ ایدرک نشود  تیاهم نیکه ا یزمان

 تیمصلحت را بر واقع چگاهیو ه ستندیداد و ستد ن ایهستند که به اصطالح اهل بده بستان  یدافرا

 بنابراین، شود،می ها در جامعهآن تیمحبوب شینخبگان سبب افزا یژگیو نیدهند. اینم حیترج

 ،رو نیحکومت استفاده کنند. از ا هیتوانند از قدرتشان علهستند که می ینخبگان افراد قدرتمند

ها خواهد شد. خبرگان نظر بر به طرد نخبگان حکومت لیاز حد نخبگان سبب م شیقدرت گرفتن ب

است.  یحکومت انریگمیتصم ینیبموارد که سبب طرد نخبگان خواهد شد، کوته گریداشتند از د نیا

جامعه  عمنافع خود را بر مناف انریگمیمانند تصم ؛ردیگرا در بر می یهای گوناگونمورد جنبه نیا

خود را  گاهیشدن جاترس متزلزل آنان ایکنند یاز نخبگان استفاده نم لیدل نیدهند به هممی حیترج

مورد بود که اغلب  نینظر خبرگان بر ادارند. اتفاق  یتیریهای مددر صورت ورود نخبگان به عرصه

 یخواهند اقداماتمی نخبگانکنند می یصورت که تلق نیاست، بد یحکومت به نخبگان منف دگاهید

 ریپذاند، نخبگان فرمانیناراض شهیهای حکومت انجام دهند، نخبگان همتیدر جهت معکوس فعال

دهد. نظر کالن را می یتیریهای مدعرصه ندادن ورود نخبگان بهسبب اجازه یطرز تلق نی. استندین

بهره برد که اهداف  یعال یتیریمدهای توان از نخبگان در پستمی یبود که زمان نیخبرگان بر ا

. ابدیصورت طرد نخبگان در حکومت رواج می نیا ریکنند در غ تیحکومت نخبگان را حما

کند و از اقدامات  تیحما یفعل رانیدکه حکومت از عملکرد م یخبرگان اذعان داشتند زمان ،نیهمچن

افتد. شود و طرد نخبگان اتفاق مییبه ورود نخبگان در حکومت احساس نم یازیباشد، ن یها راضآن

اش با یشود اگر اهداف شخصوارد می تیریکه نخبه در عرصه مد یباور بودند زمان نیخبرگان بر ا

حکومت دانش  ،شود. در واقعاشته میکنار گذ تیریاهداف حکومت همسو نباشد، از عرصه مد
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 هیرا به حاش بگانصورت، نخ نیا ریخواهد در غبه اهداف خود می دنینخبگان را در جهت رس

ها دوستدار خود است که حکومت آن ونیاز حد به انقالب شیب اریتوجه و اخت یراند. مورد بعدمی

مورد  نیدهد. ایرا نم یتیریهای مداجازه ورود به عرصه چکسیها به هاز آن ریپندارد و به غمی

 .ندارد شتریب حاتیبه توض یازیکامالً مصداق طرد نخبگان است و ن

 رانیبود که مد نیکه توسط خبرگان به آن اشاره شد ا یاست. از موارد یعوامل انسان یعدب مؤلفه

ندارند. مورد به ظهور نخبگان  لیخود در نظر دارند و تما ینیجانش یبرا یدینخبگان را تهد یفعل

 یتراز با خود برارا هم یکس یفعل رانیمسئله بود که مد نیکه مورد توجه قرار گرفت ا یگرید

کردن نخبگان خواهند زد که به سرکوب یو دست به اقدامات نندیبینم یتیریپست مد یتصد

جه دارد که مورد تو نیمسئله به ا نیبود. ا گریاز موارد د یفعل رانیمد یفکر یلیمیانجامد. بمی

های پست یتصد یفرد برا نیترستهیاند و خود را شانخبه غافل یریکارگه ب تیاز اهم رانیمد

طمع  نیاست که ا یفعل رانیقدرت بودن مد یطمع و تشنه  گری. از موارد دنندیبکالن می یتیریمد

از پست  ستیاما حاضر ن ،کندرود که به اهداف کالن حکومت صدمه وارد میمی شیپ ییتا جا

 یمسئله بود که گاه نیکه خبرگان به آن اذعان داشتند ا یگذاشته شود. مورد بعد کنار یتیریمد

 یتصد یطاقت بودن نخبگان برااز موارد کم یکیخود عامل طرد نخبگان خواهند شد.  گاننخب

از  یتیریپست مد یتصد ندایبودن فریطوالن لی. نخبگان به دلاستکالن کشور  یتیریهای مدپست

مورد بحث  گری. موضوع دندیآشوند و خود عامل طرد نخبگان به شمار میادامه راه منصرف می

ندارند که بتوانند  یدیام ده،یچیسخت و پ طیشرا لینخبگان به دل یعنیبودن نخبگان است، دیناام

د در نتوانن نکهیبودن اعتماد به نفس سبب ترس نخبگان از ارا احراز کنند. کم یتیریهای مدپست

 یتیریهای مدپست یتصد یشود از ادامه تالش براباعث می ابند،یدست  تیبه موفق یتیریپست مد

های را نخبگان چالش دیسخت و دشوار است و با یتیریهای مدپست یتصد ریشوند. مس مانیپش

را نداشته باشد  هایها و گذشتن از سختچالش رشیکه نخبگان حاضر به پذ یدر صورت رند،یبپذ

باشند می یهای دولتمؤثر بر طرد نخبگان کارکنان سازمان گریشود. عامل دمی ییزداود سبب نخبهخ

نخبگان و  هیها بر علائتالف لیقرار دهند. تشک ریت تأثحتوانند طرد نخبگان را تمی یتاحد که

 ییو کارالطمه زده  یتیریهای مدنخبگان در پست تیتواند به موفقنخبگان می در مسیر یاندازسنگ
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 یتیریهای مدکه به پست ینکردن کارکنان با نخبگانیهمکار یال ببرد. مورد بعدؤس رینخبگان را ز

شود و عملکرد نخبگان می فیمورد هم سبب تضع نی. ایقبل رانیبه مد یوابستگ لیاند به دلدهیرس

 ردستانیز یکاف ییخواهند شد. مورد آخر عدم توانا یتیریهای مدخروج نخبگان از پست ،تیدر نها

ندارند، در  راانتظارات نخبگان  یاجرا یالزم برا ییصورت که کارکنان توانا نینخبگان است به ا

 .دیآاز عوامل طرد نخبگان به شمار می یکیقرار داده و  ریعملکرد نخبگان را تحت تأث تینها

 گیریبحث و نتیجه

گان عرصه مدیریت دولتی، افراد با دانشی طرد نخبگان در بخش دولتی به این معنا است که چرا نخب

های توانند تصدی پستدهند و اهل بده بستان نیستند، نمیکه مصلحت را برحقیقت ترجیح نمی

های مدیریتی کالن را در اختیار داشته مدیریتی کالن کشور را بر عهده گیرند یا در صورتی پست

های تحقیق پس از تجزیه و تحلیل رند. یافتهآوها دوام میباشند، مدت زمان خیلی کم در این پست

اطالعات به دو مقوله کلی ختم شد. مقوله اول مربوط به مشکالتی است که توسط دستگاه حاکم 

شود مانند عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی که هر یک از این موارد، خود سبب طرد نخبگان می

گریز که طرد نخبگان را مربوط به دیدگاه نخبهتأثیر بسزایی در بحث طرد نخبگان دارد. مقوله دوم 

سبب خواهد شد. مدیران دولتی، نخبگان و کارکنان دولتی هر یک نقشی در مقوله طرد نخبگان 

 دارند.

پردازند، ها میکدگذاری باز و انتخابی به دسته بندی، طبقه بندی و در واقع تکه تکه کردن داده

های متعددی دهیم. تالشری، مفاهیم را به یکدیگر ارتباط میاما در این مرحله و از طریق کدهای نظ

های انتزاعی که اند از مدلهای محوری عبارتها با یکدیگر انتجام گرفت. کددادن مقولهبرای ارتباط

 (. Glaser & Hon, 2005کنند )میه ارا در جهت یک نظریه تلفیق مقوله
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 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

بنیاد طی فرایند کدگذاری باز، انتخابی تفاده از رویکرد ظاهرشونده نظریه دادهپژوهش حاضر با اس

های مختلف استخراج شدند و به روش های طرد نخبگان در بخش دولتی از دادهو محوری، مؤلفه

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در کدگذاری باز و انتخابی مفاهیم و نظریه برخاسته از داده

استخراج شدند و سپس در کدگذاری محوری مفاهیم و مقوالت در مدلی با عنوان طرد  مقوالت

های انجام شده، یافت شد که عامل اصلی طرد نخبگان در بخش دولتی تدوین شدند. طبق مصاحبه

های نخبگان در بخش دولتی، عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی هستند. پس از تجزیه و تحلیل یافته

گریز و دیدگاه نتیجه به دست آمد که طرد نخبگان متأثر از دو مقوله کلی است، نظام نخبهتحقیق، این 

گریز یافت شد که شامل عوامل ها دو مؤلفه برای مقوله نظام نخبهگریز. از نتیجه کدگذارینخبه

ها ها خبرگان عواملی را ذکر کردند که بعد از کدگذاریساختاری و عوامل مدیریتی است. در مصاحبه

ها شناسایی ها قرار گرفتند. همچنین، برای مقوله دوم دو مؤلفه از کدگذاریبندی این مؤلفهدر دسته

باشند. ها شامل عوامل نگرشی و عوامل انسانی میگریز بود. مؤلفهشد که مربوط به مقوله دیدگاه نخبه

گیرد و به تفکیک به یهای تحقیق حاضر به صورت جامع همه عوامل طرد نخبگان را در بر میافته

پردازد. طبق سؤال اصلی تحقیق که به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر طرد ها میبیان هر یک از آن
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ها و مدلی به نخبگان در بخش دولتی بود، نتایج قابل قبولی یافت شد که در قالب جدول کدگذاری

ده است، ولی تحقیقاتی یافت شد زدایی تحقیق انجام نشنمایش گذاشته شد. تا به حال درباره نخبه

ها در نقطه مقابل این تحقیق است. های آنکه تا حدی همپوشانی با تحقیق حاضر دارند یا یافته

( در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر مشارکت نخبگان در تدوین 1394حسینی، عباسی و رضایی )

ای، عوامل ساختاری و عوامل ینهالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت انجام داد که نتایج شامل عوامل زم

هایی دست یافتیم. هدف ها و تفاوترفتاری بود. از تطبیق تحقیق آنان با تحقیق حاضر به شباهت

تحقیق حسینی، عباسی و رضایی شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی 

بر طرد نخبگان در بخش  ایرانی پیشرفت بود و هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر -اسالمی

دولتی، هر دو این تحقیقات به دنبال مشارکت بیشتر نخبگان در اداره حکومت است، چون به اهمیت 

ها است. حسینی، های آناند. تفاوت دو تحقیق در یافتهبه کارگیری نخبگان در اداره حکومت واقف

رفتاری را در مشارکت نخبگان  ای، عوامل ساختاری و عوامل( عوامل زمینه1394عباسی و رضایی )

شناسایی کرده است، ولی تحقیق حاضر عوامل طرد نخبگان را در قالب چهار مؤلفه عوامل ساختاری، 

( در 1396کند. منوریان و همکاران )عوامل مدیریتی، عوامل نگرشی و عوامل انسانی دسته بندی می

های دانشگاهی کشور بود که ر محیطتحقیق خود به دنبال طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی د

ای، ها، شرایط علی، شرایط زمینههای مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگینتایج شامل ابعاد و مؤلفه

های جزئی و دهنده است. از مقایسه این تحقیق با تحقیق حاضر شباهتای، عناصر تشکیلواسطه

پردازی انجام داد که بیشترین ( نظریه1386فرد و همکاران )خورد. داناییهای به چشم میتفاوت

گیری شده دارد. نتایج این تحقیق به شکلهمپوشانی ممکن را در بین تحقیقات گذشته با تحقیق انجام

جایی مدیران دولتی انجامید. تطبیق دو تحقیق نتایج شایان توجهی به همراه دارد. در نتایج نظریه جابه

رگذاری قابل تأملی بر طرد نخبگان در بخش دولتی دارد، نظریه تحقیق حاضر یکی از عواملی که تأثی

توان پی برد که دو فرد و الوانی است. میجایی مدیران دولتی است که حاصل تحقیق داناییجابه

های جهت است. تفاوت دو تحقیق در اینجاست یافتهها همهای دارند و هدف آنتحقیق شباهت

های کالن را تصدی دهد وجود حلقه مدیران دولتی که پستمی فرد و الوانی نشانتحقیق دانایی
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دهد؛ ولی تحقیق حاضر به دو مقوله کلی اند، اجازه وجود افراد دیگر یا حتی نخبگان را نمیکرده

گیری تحقیق بر این عامل تمرکز گیرد. ایده شکلها نشأت میدست یافت که طرد نخبگان از آن

های کالن حکومتی را ندارند، یا اگر به تی مجوز رسیدن به پستداشت که نخبه عرصه مدیریت دول

ترین شوند. نخبگان با ارزشها کالن دست یابند بعد از مدت زمان کوتاهی بر کنار میتصدی پست

ها در بعضی جوامع کامالً مشهود است. محقق های هر حکومتی هستند که عدم استفاده از آنسرمایه

ها طرد شوند تا با مورد توجه قرار دادن آنبود که سبب طرد نخبگان می به دنبال شناسایی عواملی

المللی بتوانند برای حکومت مزیت نخبگان در بخش دولتی به حداقل برسد و نخبگان در جوامع بین

های ها برای رهایی از پدیده طرد نخبگان ساختارکسب کنند. پیشنهاد محقق این است که حکومت

شود، بازنگری و موانعی را که بر سر راه هایی را که اتخاذ میانین و تصمیمحکومتی، اهداف، قو

های ها مسیرهای مدیریتی کالن است، برطرف کنند. همچنین، حکومتنخبگان برای تصدی پست

های منحصر به فردی را برای نخبگان عرصه مدیریت دولتی در نظر بگیرند، تا نخبگانی که مزیت

های مدیریتی کالن دست یابند. کنترل به همراه دارند به سهولت به پستفراوانی برای حکومت 

تواند تا حدودی طرد نخبگان در بخش دولتی را کاهش دهد قدرت مدیران فعلی توسط حکومت می

های پیشرفت نخبگان دولتی را به عنوان رقباء خود توانند مسیرزیرا مدیران با افزایش قدرت خود می

 مسدود کنند.
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