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چكيده
نیلبهموفقیتدرتدوینواجرایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتبهعنوانیکطرحملی
که بعد از قانون اساسی ،واالترین سند راهنمای حرکت نظام است نیازمند مشارکت همه
آحادجامعهخصوصاًنخبگاناست؛زیرانخبگانهرجامعهمبدعومحرکتحوالتبزرگ
محسوبمیشوند.پژوهشحاضربهشناساییعواملمؤثربرمشارکتنخبگاندرتدوین
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میپردازد .دادههای پژوهش به روش مصاحبه عمیق
با اساتیدی از گروههای مختلف علمی که همکاریهایی در موضوع الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت داشتهاند ،جمعآوری و با روش دادهبنیاد ،تحلیل و سپس نظریه نهایی
پژوهش ارائهشده است .در این پژوهش تعداد  623کد اولیه به دست آمد که در  9طبقه
اصلی درج و روابط علّی بین آنها مشخص شد .بر اساس یافتههای پژوهش ،عوامل مؤثر
بر مشارکت نخبگان ،به سه دسته کلی الف -عوامل زمینهای مشتمل بر ایجاد بسترهای
قانونی همسو با ترغیب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت،
تقویتفرهنگملیمشوقمشارکتدرجامعهواصالحرفتارسیاسی-اجتماعیدرسطح
ملی؛ ب -عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت،
هماهنگسازی برنامه و تصمیمات دانشگاهها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو،
هماهنگسازی برنامه و تصمیمات حوزههای علمیه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو
و حمایت حاکمیت و دستگاههای اجرایی از اهداف مرکز الگو و ج -عوامل رفتاری شامل
برنامهریزی جهت بهسازی خصوصیات فردی نخبگان و اصالح ادراک و نگرش نخبگان
جامعهاست.
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 -1مقدمه و بیان مساله

امروزه با تأکید بر ارزشهای انسانگرایانه و خالقیت گروهی ،مشارکت را بهعنوان
نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانستهاند ،زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت
اجتماعی ،گرایشها و نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و تا همه مردم
با آگاهی همگانی از تغییرات و ضرورت مطابقت با آن ،در فرآیند توسعه ،مشارکت
اصیل نداشته باشند ،ادامه توسعه ممکن نخواهد بود .مشارکت جزء اساسی و الینفک
توسعه به شمار آمده که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهرهگیری از منابع
داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینههای آن مؤثر است .همچنین مشارکت
اجتماعی از طریق سازماندهی گروهها ،سرمایه اجتماعی جامعه را گسترش میدهد و
سرانجام مشارکت ،سازوکاری است که گروههای فرعی و حاشیهای را توانمند میسازد
تا در متن و جریانهای اصلی حیات اجتماعی خود ،ایفای نقش و تأثیرگذاری بیشتری
داشته باشند( .غفاری و نیازی ،1386 ،ص )8
در نوشتههایی که به بحث درباره مشکالت و چشماندازهای ممالک توسعهنیافته
میپردازد ،بیش از همه به اندیشه نخبگان اشاره شده است؛ زیرا میان دگرگونی ساختار
اجتماعی و ظهور و سقوط گروههای نخبه پیوند عمیقی وجود دارد .دگرگونیهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...نخست باعث بروز تغییراتی در اعتبار و قدرت گروههای
مختلف اجتماعی میشود؛ درعینحال نیاز به رهبران و نخبگان برجسته را بیش از همه
مردم ،جوامعی احساس میکنند که در آنها تغییرات اجتماعی پیچیده و دشواری در
حال وقوع است و شیوههای آشنای زندگی در حال منسوخ شدن هست .بدین لحاظ
کشورهای درحالتوسعه امروزی یک فرصت عالی را برای فعالیتهایی که نخبگان در
تالش برای تبدیل جوامع خویش به کشورهایی نو و ازنظر اقتصادی پیشرفته انجام
میدهند فراهم میآورند( .باتامور ،1371،ص )102
جمهوری اسالمی ایران بنا به صالحدید مقام معظم رهبری و احساس نیاز ایشان و
مشاهده جوانب ناموفق عملکرد غرب در امر توسعه ،در پی دستیابی به الگویی بومی
برای پیشرفت و تعالی جامعه است .مقام معظم رهبری در این زمینه میفرماید:
«اینیک سند باالدستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامهای کشور و چشمانداز
کشور و سیاستگذاریهای کشور؛ یعنی ح ّتی چشماندازهای بیستساله و دهساله که
در آینده تدوین خواهد شد ،باید بر اساس این الگو تدوین شود؛ سیاستگذاریهایی
که خواهد شد  -سیاستهای کالن کشور -باید از این الگو پیروی کند و در درون این
الگو بگنجد»( .مقام معظم رهبری)1389/09/10،

شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت  /سید احمد حسینی ،رسول عباسی ،رویا رضایی

برای دستیابی به این الگو ،نهادی با نام مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
تشکیلشده است .با توجه به نقشی که نخبگان جامعه در پیشرفت و تعالی جامعه ایفا
میکنند ،توفیق این مرکز در نیل به اهدافش نیازمند مشارکت نخبگان است .مقاله
حاضر بنا به پیشنهاد مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت نگاشته شده است و به
بررسی عواملی که منجر به مشارکت و تعامل نخبگان در تدوین الگو میشود ،میپردازد.
بدیهی است دستیابی به الگویی جامع و کامل برای پیشرفت جامعه ،نیازمند صرف
زمان ،مطالعه و تالش جمعی نخبگان جامعه است.
یکی از مسائل مهم در تدوین و اجرای طرحهای ملی ،جلب مشارکت افراد جامعه،
بهخصوص جامعه نخبگان است؛ زیرا مشارکت بهعنوان مؤلفه اساسی و تفکیکناپذیر
توسعه نگریسته میشود .توسعه در معنای عام ،فرایند تحولی پیچیده و همهجانبه
و برنامهریزیشده است که در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک
جامعه رخ میدهد و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت میکند .در دهههای
اخیر توجه به پدیده مشارکت و تأکید بر نقش آن بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
توسعه تا حد بسیاری ناشی از تجربه شکست برنامههای توسعه در دهههای 1950
و  1960هست .در بررسی برنامهها ،عدم بهرهمندی از مشارکت مردم بهعنوان عامل
اصلی شکست برنامهای توسعه ،ارزیابیشده است( .نیازی ،1381 ،ص )38
در کشور ما موضوع توسعه و توسعهیافتگی از مهمترین موضوعات مطرح در چند
دهه اخیر بوده و مبنای برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تمام جوامع
شناختهشده است .همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی ،معنوی و انسانی
کشورشان افزایش یابد تا در پناه این ظرفیتها و تواناییهای به وجود آمده کشوری
قدرتمند و سرافراز داشته باشند( .الوانی)1389 ،
اکنون در دهه چهارم انقالب اسالمی ،حدود  7سال است که از طرح موضوع الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت توسط رهبر معظم انقالب اسالمی میگذرد و ایشان بارها
اشارهکردهاند که چیزی که ما به آن نیاز داریم این است که نقشه پیشرفت کشورمان را
بر اساس جهانبینی اسالم برای این انسان ،انسان در منطق اسالم ،فراهم و تهیه کنیم.
در راستای این هدف ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در سال  1390تأسیس شد.
با توجه بهضرورت حضور نخبگان در تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،نقش
ایشان در گفتمان سازی الگو و مشارکت آنان در اجرای الگو بدیهی است .از طرفی مقام
معظم رهبری بر این نکته اشاره دارد که در تدوین الگو ،استفاده از ظرفیتهای کشور
یک ضرورت است بهنحویکه بر این امر مستقیماً تأکید میفرمایند« :این کار ،کار
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یک مجموعه خاص و محدود نیست؛ کاری است که باید همه ظرفیت نخبگانی کشور
به میدان بیاید ... .حلقههای فکری تشکیل شود ،دانشگاهها و حوزهها با این مسئله
درگیر شوند تا اینکه بتوانیم انشاءاهلل این را به نقطه مطلوب خودش برسانیم» .لذا
سؤال اساسی در این پژوهش عبارت است از اینکه :عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان
در تدوین الگویی اسالمی -ایرانی پیشرفت کداماند؟
-2مبانی نظری و پیشینه موضوع
-1-2تعریف مفاهیم
مشارکت :مشارکت در مفهوم گستردهاش برانگیختن حساسیت مردم و درنتیجه به

معنی افزایش درک و توان آنان برای پاسخگویی به طرح توسعه و نیز به معنای تشویق
ابتکارات محلی است (پاتریک ،1374 ،ص  .)119گائوتری مشارکت را فرایندی عمومی،
یکپارچه ،چندگانه ،چندبعدی و چند فرهنگی دانسته که هدف آن کشاندن مردم به
ایفای نقش در همه مراحل توسعه است .گای با الهام از اندیشه گرام ( ،)1983اوکلی
( )1983و اوکلی و مارسدن ( ،)1984بین سه تفسیر از مفهوم مشارکت تمیز قائل
شده است .در تفسیر اول ،مشارکت به معنای بسیج اجتماعی است که بر بسیج مردم
برای اجرای پروژههای توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد .معموالً این پروژهها از
باال اندیشیده و طراحی گردیده و مردم برای اجرای آنها بسیج میشوند .تفسیر دوم،
مشارکت را با تمرکززدایی در دستگاههای دولتی و سازمانهای مربوط به آن برابر
میگیرد .در تفسیر سوم ،مشارکت بهعنوان فرآیند اختیار دادن به جدا افتادگان و
محرومان موردتوجه قرار میگیرد که مستلزم ایجاد سازمانهای دموکراتیک ،مستقل
و خوداتکایی فقیران است( .گای ،1371 ،صص )62-63
نقش مشارکت در توسعه :دونالدسن در تعریف توسعه و نقش مشارکت در تحقق
آن مینویسد :توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،گرایشها
و نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و تا همه مردم با آگاهی همگانی از
تغییرات و ضرورت مطابقت با آن در امر توسعه ،مشارکت اصیل نداشته باشند ،ادامه
توسعه ممکن نخواهد بود .اهمیت مشارکت مردمی در برنامههای توسعه بهگونهای است
که در سال  ،1975شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل توصیه کرد که مشارکت
مردمی بهعنوان یک سیاست اساسی در راهبردهای توسعه ملی به کار گرفته شود .از
دیدگاه بسیاری از صاحبنظران توسعه ،مشارکت شرط اصلی توسعه است که پیوند
وثیقی با درجه صنعتی شدن و توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه دارد.
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بوکلند مشارکت را بهعنوان زیربنای پیشرفت جامعه و از شرایط الزم برای توسعه
اجتماعی قلمداد کرده است .از دیدگاه وی ،مشارکت جزء اساسی و الینفک توسعه به
شمار آمده و در غیاب آن طرح و برنامههای توسعه با شکست روبهرو میشوند .اوکلی با
ارائه تفاسیر متعددی از مفهوم مشارکت به نقش مؤثر آن در روند توسعه جامعه تأکید
کرده است .به نظر وی ،مشارکت با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهرهگیری
از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینههای آن مؤثر است .همچنین
مشارکت اجتماعی و عمومی جامعه را گسترش میدهد .عالوه بر آن مشارکت وسیلهای
است که گروههای فرعی و حاشیهای را قدرتمند میسازد تا بدینوسیله ،منابع و خدمات
دولتی را توسعه دهند( .بوکلند ،1998 ،صص )2-1
از دیدگاه ایوان ایلیچ ،مشارکت تمام عرصههای زندگی از قبیل تحصیل ،مراقبتهای
بهداشتی ،حملونقل و برنامهریزی را شامل میشود .بهطوریکه مردم عادی را مسئول
رفاه خود سازد .به نظر متفکر برزیلی پائلوفریر معیار توسعه این است که آیا مردمی که
قب ً
ال منفعل فرض میشدند ،اینک میتوانند فعاالنه در سرنوشت اجتماعی خودشان
نقش فعال داشته باشند .به نظر وی مردمی که سرکوب شده یا به فرهنگ سکوت تنزل
کردهاند در انسانی کردن جامعه خود مشارکتی ندارند .برعکس زمانی که به مشارکت
میپردازند فعاالنه شروع به ساختن تاریخ حقیقی خود کرده و در فرآیند توسعه اصیل
ایفای نقش میکنند( .گولت ،1995 ،صص )92-91
در خصوص رابطه مشارکت با توسعه اجتماعی باید گفت که مشارکت فقط یکی از
اهداف توسعه اجتماعی نیست بلکه جزء جداییناپذیر فرآیند توسعه اجتماعی است .اگر
مردم در تصمیمگیریهایی که مؤثر بر رفاه آنها است و نیز در اجرای این تصمیمات
مشارکت کامل داشته باشند توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد .بسیج شهروندان به
این شیوه نهفقط پرورشدهنده بهبود در شرایط اجتماعی ،بلکه تقویتکننده پیوستگی
اجتماعی محلی است .در قالب رویکردهای نوین به توسعه ،مشارکت خودجوش ،فعال و
سازمانیافته سازوکاری مؤثر برای توسعه جامعه است .به تعبیری راهبرد نهفته در پس
مشارکت مردمی ،آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیمگیری
و اجرای آن به طریقی خودجوش است( .الوری ،1376 ،ص )161
آنتونی هال و جیمز میدجلی معتقدند درحالیکه مشارکت فعال مردم در طراحی
و اجرای برنامههای رفاه و خدمات اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته است ،لیکن
تنها در این اواخر است که مفهوم مشارکت بخشی از ادبیات بینالمللی توسعه شده
است .به نظر این دو ،حجم وسیع و در حال گسترش تحقیقات در این مورد نشانگر
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این حقیقت است که در نزد بسیاری از نظریهپردازان ،مشارکت بهعنوان یک نوع باور
و پیشنیاز هر طرح یا برنامه موفقیتآمیز برای بهبود زندگی مردم و توسعه اجتماعی
مطرح است .لذا امروزه سازمانهای مختلف بینالمللی با بینشی جدید نسبت به توسعه
و تأکید بر ارزشهای انسانگرایی و خالقیت گروهی ،مشارکت را بهعنوان نیاز بشر و
راهکار اصلی توسعه جوامع پذیرفته و در برنامههای خود به نقش بسیار مهم مشارکت
مردمی تأکیددارند (هال ،1988 ،صص .)91-92
نخبگان :نخبگان به افرادی برجسته و کارآمد اطالق میشود که در خلق و گسترش
علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی
اثرگذاری بارز داشته باشند و همچنین فعالیتهای آنها بر پایه هوش ،خالقیت ،انگیزه
و توانمندیهای ذاتی از یکسو و خبرگی ،تخصص و توانمندیهای اکتسابی از سوی
دیگر ،موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شوند .نخبهگرایی بهعنوان
یک نظریه پرقدرت اجتماعی توسط کارل مارکس ،ویلفرد ،پارتو ،گائتانوموسکا و رابرت
میخلز طرح شده است .دیدگاه مشترک این گروه از متفکران بر این مبنا استوار بود که
حاکمیت در جامعه به دست گروه کوچکی از نخبگان میچرخد( .ایونز ،1383 ،ص )12
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت :الگو به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه
و قوانین اطالق میشود که در یک ساختار منطقی برای توضیح و تفسیر یک سیستم
از موجودات تکوینی ،پدیدهها ،روشها ،فرآیندها ،تئوریها و نظریات ارائه میشود .لذا
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه ،قوانین
و راهبردها اطالق میشود که در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و
هستیشناختی اسالم و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی به تحلیل وضعیت موجود
ایران و تبیین وضعیت مطلوب آن و ارائه راهبردها برای تغییر وضعیت موجود میپردازد.
این الگوها نهایتاً رستگاری موردنظر حاکمیت اسالمی -ایرانی را معرفی میکند .در
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ،در وهله نخست به آرمانها توجه میشود ،آنگاه پس
از تعریف آرمانها ،واقعیات ،موردتوجه قرار میگیرد یعنی آرمانهای اسالمی با عمل
ایرانی معرفی و پیگیری میشود( .متقی)1391 ،
-2-2پژوهشهای پیشین

با توجه به نو بودن موضوع تحقیق و علیرغم جستجوی محقق در میان مقاالت و
پایاننامههای موجود ،مطالعهای که بهطور همزمان به دو موضوع مشارکت و الگوی

-3روششناسی تحقیق

روش تحقیق پژوهش حاضر ،کیفی است که با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد
انجامشده است .نظریهپردازی دادهبنیاد روشی پژوهشی برای تحلیل دادهها در علوم
اجتماعی به شمار میرود .ریشهیابی این روش را دو جامعهشناس به نامهای بارنی
گلیسر 2و انسلم استراوس در کتابی با عنوان «کشف نظریه دادهبنیاد» ارائه کردند .در
1

1. Grounded Theory
2. Glaser & Strauss
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اسالمی ایرانی پیشرفت پرداخته باشد یافت نشد ،اما به پژوهشهایی با موضوعات
نزدیک به موضوع این تحقیق اشاره میشود.
سید امامی و همکاران ( )1388در مقالهای با عنوان «عوامل مؤثر بر مشارکت
شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس» به این نتیجه رسیدند که پایبندی
به انجام تکالیف شرعی ،اعتماد سیاسی ،عالقهمندی به سیاست ،مهارتهای مشارکتی
و احساس اثربخشی سیاسی همبستگی معناداری با مشارکت انتخاباتی دارند.
غفاری هشجین و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر مشارکت
دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران» به این نتیجه رسیدند که در گروه علوم
سیاسی ،تأثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی ،سهم بیشتری برای مشارکت
سیاسی داشته ،اما در گروه فنی ،دوستان ،انگیزه سیاسی و محیط سیاسی تأثیرگذارتر
از سایر انگیزهها بوده است.
مکرمی ( )1392در پایاننامه خود با موضوع «بررسی مؤلفههای الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت از منظر دانش مدیریت» ،با ارائه الگوی مؤلفههای الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت بر مبنای دانش مدیریت ابراز میدارد دستیابی به الگویی برای تحقق پیشرفت
همهجانبه ایران اسالمی ،ابتدا نیازمند فرهنگسازی و ایجاد حس نیاز به آن در بین
نخبگان بهطور اخص و عموم مردم بهصورت اعم است.
محمدی ( )1392در مقالهای با عنوان «چالشهای علوم اجتماعی در تبیین الگوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت» ،ابراز میدارد که بدون ارتباط علوم اجتماعی و گفتمانهای
پیشرفت و توسعه ،دستیابی به الگوهای توسعه واقعی با محدودیتهای بینشی و روشی
بسیاری روبرو خواهد بود.
سام وونگ ( )2008تأثیرات سرمایه اجتماعی را در نهادینه کردن مشارکت
شهروندان در هنگکنگ بررسی کرده و به این نتیجه میرسد که افزایش سرمایه
اجتماعی شهروندان به نهادینهسازی مشارکت کمک میکند.
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این کتاب ،روش تطبیق مستمر بهعنوان نظریهپردازی دادهبنیاد نامیده شد .بعدها انواع
مختلفی از نظریهپردازی دادهبنیاد توسط گلیسر و همچنین پژوهشگران دیگر وارد
عرصه پژوهش اجتماعی شد که هر یک طبق ملزومات فلسفی خود به دنبال اصالح
الگوی اولیه بودند (لطیفی ،1390 ،ص  42و داناییفرد و امامی ،1386 ،ص  .)73در
این روش با استفاده از یک دسته دادهها ،نظریهای تکوین مییابد .وقتیکه برای تبیین
یک فرآیند به یک نظریه نیاز داریم از این روش استفاده میکنیم .وقتیکه نظریههای
موجود به تبیین چنین فرآیندی نمیپردازد به کمک روش دادهبنیاد میتوان درباره
وقوع این فرآیند یا مشکل یا افراد مورد مشاهده ،یک نظریه را صورتبندی کرد .عالوه
بر این برای کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی که میزانی از آگاهی دربارهشان وجود
دارد ،نیز به کار گرفته میشوند.
در این تحقیق از روش نظاممند که به استراوس و کوربین نسبت داده میشود برای
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است .این روش برای پرده برداشتن از پدیدههایی
که کمتر شناختهشدهاند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته است ،به کار گرفته
میشود .این روش دارای سه رویه اصلی است :کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی .در این مطالعه مصاحبههای عمیق با اساتید بهعنوان روش اصلی
گردآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری شامل اساتید هیئتعلمی
رشتههای مدیریت ،جامعهشناسی ،اقتصاد و آیندهپژوهی در دانشگاههای تهران ،تربیت
مدرس ،امام صادق (ع) ،عالمه طباطبایی ،صنعتی شریف و شهید بهشتی که یا در
مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت مشغول فعالیت هستند و یا با ادبیات الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت آشنا هستند.
نمونهگیری نظری تا جایی ادامه پیدا میکند که هر مقوله به اشباع نظری برسد
یعنی تا زمانی که به نظر نمیرسد در مصاحبههای بعدی دادههای جدید در ارتباط با
مقولهها پدید آید ،مقولهها به غلظت کافی رسیده باشند و روابط بین مقوالت برقرار و
تأییدشدهاند ( )Straus & Corbin, 2008, p187در تحقیقات اجتماعی کیفی معموالً
نمونه تا نیل به اشباع بین پنج تا حداکثر پانزده نفر است .در این پژوهش ،هرچند در
مصاحبه هشتم و نهم ،دادهها تکراری شد اما پژوهشگر مصاحبهها را تا یازده نفر ادامه
داد .لذا تعداد نمونه این تحقیق تا مرحله اشباع ،یازده نفر است.
نمونهگیری با توجه به روش تحقیق همانند روشهای کمی نیست و بهصورت غیر
احتمالی هدفمند است .روش نمونهگیری غیر احتمالی هدفمند روشی است که در
آن افرادی که قادر به ارائه اطالعات موردنظر هستند انتخاب میشوند( .داناییفرد و

پایایی و روایی داده ها :پایایی به گستره تکرارپذیری یافتههای پژوهش اشاره دارد.
یکی از راههای نشان دادن پایایی ،مطالعه حسابرسی فرآیند آن است .مطالعه و یافتههای
آن ،زمانی قابل حسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم بهکاررفته
توسط محقق در طول مطالعه را با روشنی و وضوح پیگیری کند و سازگاری مطالعه
را نشان دهد .بهعالوه محقق دیگر باید بتواند به نتیجهگیری مشابه یا قابلمقایسهای
برسد .بهعبارتدیگر نتیجهگیری وی در مورد دادهها ،دیدگاه و موقعیت او متضاد با
نتیجهگیری محقق نباشد و مسیر تصمیم ،راهی را برای محقق ایجاد میکند تا مسیر
اطالعات حسابرسی را تأیید کند (حسینقلیپور ،1389 ،ص .)77
محقق پایایی دادهها را از طریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قرار
دادن تمامی دادههای خام تحلیلشده ،کدها ،مقولهها ،فرآیند مطالعه ،اهداف اولیه و
سؤالها در اختیار صاحبنظران تأمین کرده است .با حسابرسی دقیق صاحبنظران،
درستی تمام گامهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
ازنظر کرسول یک پژوهشگر در تحقیق کیفی ضروری است حداقل از دو راهبرد
برای افزایش اعتبار تحقیق استفاده کند (اصلی پور و همکاران ،1393 ،ص )64؛ که
در این تحقیق از دو راهبرد تطبیق اعضا و کثرتگرایی بهره گرفتهشده است.
تطبیق اعضا :محقق ،الگوی استخراجشده از دادههای پژوهش را به پنج نفر از
نخبگانی که در جریان تحقیق حضور داشتند ارائه داد و مورد قضاوت آنها قرار گرفت.
به عبارتی یافتههای این پژوهش به مشارکتکنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنها
مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمالشده است.
کثرتگرایی :بهمنظور تأمین این شاخص ،جمع متنوعی از مصاحبهشوندگان با
سوابق علمی و اجرایی و از رشتههای مختلف علوم انسانی که دارای تجربیات عملی
در موضوع تحقیق بودند انتخاب شدند.
-4یافته ها
-1-4تحلیل دادهها تا شکلگیری نظریه نهایی

با توجه به شکل زیر ،تولید طبقهها (مقولهها) و ایجاد ارتباط بین آنها از طریق مقایسه
بین رویدادها با یکدیگر ،رویدادها با طبقهها و طبقهها با یکدیگر ،حاصل شد .هدف
کلی در تمام این فرآیند این بود که طبقهها را از بین دادهها برویانیم.
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اسالمی)1390 ،
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شکل -1رویه مقایسه مستمر در نظریه پردازی (دانایی فرد و اسالمی)1390 .

در پژوهش حاضر ،هر یک از مصاحبههای تحقیق ،مراحل فوق را طی کرد؛ یعنی ابتدا
هر یک از مصاحبهها به اجزای مفهومی کوچکتر تقسیمشده و سپس مفاهیم ،مقوالت و
طبقات از درون آن احصا شد .ازآنجاکه نظریهها نمیتوانند با پیشامدهایی که در دادههای
خام ،پراکنده است تولید شوند پژوهشگر دادههای خام را قطعهقطعه کرد؛ بهطوریکه هر
قطعه بتواند یک پیشامد (کنش) را که در یک بافت خاص و درون یک فرآیند اجتماعی
مشخص ،رویداده است گزارش کند.
به هر یک از این قطعهها یا بخشهای کوچک دادههای خام که از افراد و منابع گوناگون
یا در طول زمانی معین بهدستآمده ،نشانه گفته میشود .هر نشانه دارای یکبار معنایی
خاص است که پس از تحلیل و مقایسه مستمر ،برچسب مفهومی دریافت میکند.
(حسینقلی پور ،1389 ،ص )54
-2-4مراحل کدگذاری در نظریه دادهبنیاد

کدگذاری در نظریه دادهبنیاد ،شکلی از تحلیل محتوا است که در پی یافتن و
مفهومسازی موضوعات قابلبحثی 2است که در میان انبوه دادههای اطالعاتی وجود
5
دارد (داناییفرد ،1384 ،ص  .)59کدگذاری طی سه مرحله باز ،3محوری 4و انتخابی
انجام میشود.
1

1. Content Ananlysis
2. Issues
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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کدگذاری باز ،نامگذاری مفاهیمی است که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونههای
پدیدهها هستند (داناییفرد ،1384 ،ص  .)60این نوع کدگذاری به دو بخش کدگذاری
اولیه و کدگذاری ثانویه تقسیم میشود.
الف) کدگذاری اولیه

این مرحله از روش نظریه دادهبنیاد بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام شد .برای
کدگذاری اولیه ،هر پاراگراف را به اجزایی تقسیم میکنیم و به هرکدام از حوادث،
ایدهها یا رخدادها نامی میدهیم .گام بعدی در کدگذاری باز ،کشف مقولههاست .وقتی
در دادهها پدیده خاصی را مشخص کردیم آنگاه میتوانیم مفاهیم را بر محور آنها
گروهبندی کنیم .این کار ،تعداد واحدهایی را که باید با آنها کارکنیم کاهش میدهد.
کدها ،واحدهای پایهای (خرد) تحلیل هستند؛ زیرا از مفهومسازی دادهها ،نظریه
شکل میگیرد نه بهتنهایی از خود دادهها .مفاهیم ،در نظریهسازی دادهبنیاد زیر
مقولههایی از نوع کدهای باز هستند که وظیفهشان ارائه جزئیات بیشتری در مورد هر
طبقه است .طبقهها ،در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعیتر بوده و سطح باالتر را نشان میدهند.
آنها از طریق همان فرآیند تحلیلی انجام مقایسه برای برجستهسازی شباهتها و
تفاوتها که در سطح پایینتر برای تولید مفاهیم استفاده شد تولید میشوند طبقهها
«شالوده» ساختن نظریه هستند و ابزاری فراهم میکنند که بهوسیله آن ،نظریه میتواند
یکپارچه شود( .استراوس و کوربین.)2008 ،
در این مطالعه ابتدا مصاحبهها پیاده شده و از حالت صوتی به فایل متنی تبدیل
شدند .سپس چند بار مصاحبه خواندهشده و کنترل شد تا بتوان به کدهای اولیه خوبی
رسید .ابتدا جملهها از هم جداشده و هر پاراگراف به اجزای مفهومی تقسیم شد .هر
مصاحبه ،متناسب بازمان انجام آن ،کدهای اولیه زیادی به خود اختصاص داد .گاهی
یک موضوع در یک مصاحبه چند بار تکرار میشد که در فرآیند کدگذاری فقط یک یا
چند کد اصلی اولیه به آنها اختصاص یافت و از تکرار کدهای اولیه اجتناب شد .تعداد
کدهای اولیه به تفکیک مصاحبه در زیر آمده است.
جدول  -1تعداد کدگذاری اولیه به تفکیک مصاحبه
مصاحبه

اول

تعداد کد

95

دوم سوم
64

41

چهارم پنجم ششم
50

46

82

هفتم
74

هشتم نهم
32

43

دهم یازدهم
48

48
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-1-2-4گام اول :کدگذاری باز
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ب) کدگذاری ثانویه

در مرحله بعد ،کدهای اولیه (به علت تعداد فراوان آنها) به کدهای ثانویه تبدیل شدند.
بهعبارتدیگر کدهای اولیه مشابه و هممعنا در کنار هم قرارگرفته و یک مفهومی به
همه آنها اختصاص یافت تا معنای همه آنها را در برداشته باشد .در این بخش ،همه
کدهای اولیه بدون در نظر گرفتن مصاحبه در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا پژوهشگر
بتواند به نتیجه مناسبی برسد .پس از تجمیع کدهای اولیه هممعنا و مشابه ،تعداد
کدهای ثانویه به  380عدد رسید.
پس از تجمیع کدهای اولیه و مشابه و رسیدن به کدهای ثانویه ،کدهای ثانویهای
که بهانحاءمختلف به موضوع کلیتر و واحدی اشاره میکردند ،انتخابشده و در کنار
یکدیگر قرار گرفتند و سپس کدهای مفهومی کلیتری به آنها اختصاص یافت تا بتوان
به کمک آنها مقوالت و درنهایت ،طبقات مفهومی را شکل داد .کدهای مفهومی،
معنای عامتری نسبت به کدهای ثانویه داشتند و کدهای ثانویه متعددی را میتوان
در زیر عنوان آنها جمع کرد .در جدول زیر تعداد کدهای اولیه و ثانویه در کنار تعداد
کدهای مفهومی نشان دادهشده است.
جدول  -2مقایسه تعداد کدهای مفهومی با زیرشاخههای خود

تعداد کدهای اولیه

تعداد کدهای ثانویه

تعداد مفاهیم

623

380

96

ج)شکلدهی مقوالت و طبقات اصلی

همانطور که در روند تحلیل دادهها در روش دادهبنیاد گفته شد شکلدهی مقوالت
و بعدازآن طبقات اصلی ،آخرین اقدام این مرحله است که مهمترین آن نیز است .به
عبارتی کدهای مفهومی ،خود ،عنوان مقولهای که باید به آنها اختصاص یابد را شکل
میدهند .مقوالت همسنخ نیز در کنار یکدیگر قرارگرفته و طبقات مفهومی کلیتری
را شکل میدهند .طبقات اصلی بر همه مقوالت ،کدهای مفهومی ،کدهای ثانویه و
کدهای اولیه زیرشاخه خود ،احاطه معنایی دارد و هر تصمیمی در این مقام ،همه آنها
را میتواند تحت تأثیر قرار دهد .در جدول زیر بهصورت مقایسهای تعداد مقوالت و
طبقات به همراه کدهای مفهومی و کدهای ثانویه نشان دادهشده است.

جدول  -3شکلدهی مقوالت و طبقات بر اساس کدهای مفهومی

تدبیراندیشی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
()135

هماهنگسازی برنامه و تصمیمات دانشگاهها
در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو ()31

شناخت دقیق جایگاه و مأموریت مرکز الگو
ویژگیهای کارکنان مرکز
ایجاد تعامالت درون نخبگانی و پیوند نخبگان با تقویت ارتباطات مؤثر
تولید نخبگان موردنیاز
جامعه
علم پروری
ایجاد زیرساختهای موردنیاز
گفتمان سازی پیرامون الگو
ابزارهای تشویقی
مدیریت دانش
هماهنگسازی برنامه و تصمیمات حوزههای علمیه برنامهریزی جهت بهسازی خصوصیات فردی
نخبگان ()27
در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو ()10
برانگیزاننده
بازدارنده

تقویت ارتباطات مؤثر
تکریم علم و عالم
ایجاد بسترهای قانونی همسو با ترغیب نخبگان به
مشارکت با مرکز الگو ()19
قوانین حمایتی
قوانین زیرساختی
قوانین ارزیابی عملکرد

اصالح ادراک و نگرش نخبگان جامعه ()51
تمایل فرد نخبه به پیوند با جامعه
درک اهمیت الگو و نقش فرد نخبه در تدوین آن
اعتقاد به الگو و تحققپذیر دانستن آن

اصالح رفتار سیاسی-اجتماعی در سطح ملی ()30
سازمان زدگی
برچسب سیاسیکار بودن
عدم جاگیری مناسب افراد در مناصب
سنتهای نادرست

حمایت حاکمیت و دستگاههای اجرایی از
اهداف مرکز الگو ()57
تقویت کانالهای ارتباطی
فراهم کردن زیرساخت
عملیات درونسازمانی
ایفای نقش در تدوین الگو
نظارت

تقویٌت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه ()20
فرهنگهای مطلوب
فرهنگسازی
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طبقات (تعداد کدهای ثانویه) /مقوالت

طبقات (تعداد کدهای ثانویه) /مقوالت
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-2-2-4گام دوم؛ کدگذاری محوری

رویههایی که از طریق آنها ،دادهها در فرایندی مستمر باهم مقایسه میشوند تا پیوند
بعد از کدگذاری باز بین مقولهها مشخص شود (داناییفرد ،1384 ،ص  .)60در مرحله
دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته میشود یکی از طبقات بهعنوان
طبقه محوری انتخاب میشود .آن طبقه را با عنوان پدیده محوری در مرکز فرآیند
مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقهها را با آن مشخص میکنند .بهعبارتدیگر،
در این مرحله پژوهشگر ،یکی از طبقات بهدستآمده از کدگذاری باز بهعنوان طبقه
محوری که اساس یک نظریه است را شناسایی میکند .سپس این طبقه محوری ،نقطه
مرکزی الگوی کدگذاری محوری میشود .به عبارتی در این الگو دادههای بهدستآمده
در فرایند پژوهش در شش بخش دستهبندی میشوند:
 -1شرایط علّی : 1مقولههایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند؛
 -2زمینه :2شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند؛
 -3مقوله محوری :3یک صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرایند است؛
 -4شرایط مداخلهگر :4شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تأثیر میگذارند؛
 -5راهبردها : 5کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشود؛
 -6پیامدها :6خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها( .داناییفرد و امامی،1386 ،
ص )84
در طراحی الگو بایستی نخست طبقات تعیین و سپس رابطه بین آنها تبیین
شود و پسازآن منطق انتخاب این طبقات و ارتباط بین آنها تشریح شود .همانطور
که پیشتر گفته شد این تطبیق بر اساس دریافتهای محقق صورت گرفته است .در
این پژوهش با توجه به تأکید استادان بر بعضی نکات و یافتههای محقق در فرآیند
مصاحبه ،طبقه «اصالح ادراک و نگرش نخبگان» بهعنوان پدیده اصلی انتخاب شد و
بقیه طبقات متناسب با آن در جای خود قرار داده شدند که در مرحله اعتبارسنجی به
نظر استادان و خبرگان رسید .در شکل زیر عناوین هفتگانه در قالب الگوی پارادایمی
نشان دادهشده است .این الگو ،عواملی را بیان میکند که برای مشارکت نخبگان در
تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بایستی موردتوجه قرار گیرند.
1. Causal conditions
2. Context
3. Core category
4. Intervening conditions
5. Strategies
6. Consequences

39

تطبیق طبقات اصلی با الگوی سهشاخگی :از نگاهی دیگر و بر اساس یافتههای مصاحبه
و تعامالت صورت گرفته با استادان مصاحبهشونده و پس از اعتبارسنجی و اعمال
اصالحات ،عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در طراحی الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
طبق نظریه سهشاخگی به شکل زیر بازطراحی شد.

شکل  -2جایگذاری طبقات اصلی در الگوی سهشاخگی

-3-2-4گام سوم :کدگذاری انتخابی

به فرایند انتخاب مقوله محوری ،پیوند نظاممند آن با دیگر مقولهها ،ارزشگذاری روابط
آنها و درج مقولههایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتر دارند اشاره میکند (داناییفرد،
 ،1384ص  .)60این روند در چند مرحله انجام میشود .اولین مرحله متضمن توضیح
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شکل  -1الگوی پارادایمی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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خط اصلی داستان بود .مرحله دوم ربط دادن مقوالت تکمیلی بر حول مقوله اصلی با
استفاده از یک پارادیم (که در کدگذاری محوری توصیفشده است) و گام سوم مرتبط
ساختن مقوالت به یکدیگر در سطح بعدی بود .گام چهارم به تأیید رساندن آن روابط
در قبال دادههاست .آخرین قدم ،تکمیل مقوالتی است که نیاز به اصالح یا بسط و
گسترش دارند (حسینقلی پور ،1389 ،ص .)62
نظریه نهایی پژوهش :طبق این پژوهش ،مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت نیازمند پیششرطهایی است که عبارتاند از :برنامهریزی جامع و
تدبیراندیشی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،اصالح ادراک و نگرش نخبگان
نسبت به دو موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مشارکت ،اتخاذ راهبردهای صحیح
در سطح دانشگاه و حوزه ،وجود نخبگان در بدنه حاکمیت و دستگاههای اجرایی ،تقویت
فرهنگ مشوق مشارکت در جامعه و اصالح رفتار سیاسی-اجتماعی در سطح ملّی ،اتخاذ
قوانین در راستای حمایت از مشارکت و باال بردن انگیزه مشارکت و درنهایت آمادگی
شخصیت نخبه برای مشارکت با مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
-5نتیجهگیری و پیشنهادها

بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان اذعان نمود دستیابی به جلب مشارکت نخبگان
برای همکاری در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت یک تصمیم اجرایی صرف نیست؛
بلکه برای دستیابی به چنین الگویی باید اقتضائات آن نیز احصاء شده و رعایت شود.
جلب مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در بدو امر ،نیازمند
برنامهریزی جامع و تدبیراندیشی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بوده و این مهم
بر عهده مسئولین مرکز الگو است ( .)P1یکی از پیششرطهای اصلی تحقق مشارکت
نخبگان ،اصالح ادراک و نگرش آنان نسبت به دو موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و مشارکت است که با حصول آن ،انگیزه مشارکت در نخبگان باال خواهد رفت (.)P2
در این میان نیاز به هماهنگی و همسویی دانشگاهها و حوزههای علمیه قویاً احساس
میشود؛ چراکه موارد مذکور ،کانون شکلگیری نخبگان هستند و اتخاذ راهبردهای
صحیح در سطح دانشگاه و حوزه ،نخبگان را به فضای اجرایی جامعه سوق خواهد داد
( )P3و (.)P4
از دیگر سو حاکمیت و دستگاههای اجرایی نیز با پذیرش نخبگان در بدنه خود،
مقدمات فعلیت یافتن تخصص آنان و افزایش تجربه نخبگانی را فراهم میآورند (.)P5
بهجز عوامل مذکور بایستی زمینههای مشارکت در بطن و متن زندگی آحاد افراد جامعه

-1-5پیشنهادهای مربوط به بعد ساختاری

	• مسئولین مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بایستی با مطالعه دقیق و
احاطه کامل بر اساسنامه مرکز الگو ،رسالت مرکز را بشناسند و با حفظ جایگاه
حکمرانانه از اکتفا به مشغولیت در انتشار محصوالت علمی بپرهیزند.
	• مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،شرایط الزم جهت شناخت دقیق جایگاه
و مأموریت مرکز الگو را برای نخبگان فراهم آورد.
	• مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بایستی در راستای هدف جلب مشارکت
نخبگان در تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،ابتدا برنامه جامعی برای
جلب مشارکت نخبگان فراهم آورد و طبق آن عمل کند.
	• موفقیت مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت در جلب مشارکت نخبگان
نیازمند تعامل مؤثر آن با دانشگاه ،حوزه ،حاکمیت و دستگاههای اجرایی است
و هرگونه تکروی و عدم تعامل منجر به عدم توفیق مرکز الگو خواهد شد.
	• دستیابی به مشارکت نخبگان ،یک پدیده تدریجی است و در صورت اتخاذ
راهبردهای صحیح بهتدریج ،مشارکت نخبگان افزایش خواهد یافت؛ بنابراین
استمرار این راهبردها الزامی است.
	• با توجه به اهمیت برخورد اولیه نخبگان با مرکز الگو در جلب مشارکت آنان
الزم است مسئولین مرکز از افرادی باشند که در جامعه علمی دارای مقبولیت
و ازنظر اجرایی نیز دارای سابقه قابلقبول هستند.
	• مرکز الگو مشوقهای مادی و معنوی متناسب با نوع مشارکت و همکاری
نخبگان را فراهم آورد.
	• مرکز آمار ایران ،بهعنوان یکنهاد بسیار مهم ،همکاری الزم را جهت دادن
اطالعات موردنیاز به مرکز الگو و همکاران آن از جامعه نخبگانی داشته باشد.
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و ازجمله نخبگان فراهم شود .این مسئله ،نیازمند تقویت فرهنگ مشوق مشارکت در
جامعه و اصالح رفتار سیاسی -اجتماعی در سطح ملّی هست ( )P6و ( .)P7یکی از لوازم
اصالح ادراک و نگرش نخبگان ،اتخاذ قوانین در راستای حمایت از مشارکت و باال بردن
انگیزه مشارکت است؛ قوانینی که به نخبگان این اطمینان را بدهد تالش آنها به ثمر
خواهد نشست و ما به ازای آن را نیز دریافت خواهند کرد (.)P8
درنتیجه این اقدامات ،شخصیت نخبه برای مشارکت با مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت آماده خواهد شد و مرکز الگو میتواند با بهکارگیری سازوکار مناسب از مشارکت
نخبگان برای تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بهره گیرد (.)P9
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	• ارتباط نخبگان از یکسو با بدنه تصمیم گیر و سیاستگذار و از سوی دیگر
با عموم مردم جامعه حفظ شود.
	• در تدوین الگو باید عالوه بر جانب عرضه (تولید الگو) ،بهجانب تقاضا
(مصرفکنندگان الگو) هم توجه شود.
	• مطرح کردن موضوع الگو در قالب جلسات علمی دانشگاهها و کرسیهای نقد
و نظریهپردازی میتواند مفید باشد.
	• لزوم توجه به مدیریت دانش در تقسیمکار نخبگانی ،برای جلوگیری از انجام
کارهای تکراری و خنثی شدن فعالیتهای نخبگان توسط یکدیگر ،بسیار
حائز اهمیت است.
	• تعریف رشته «الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت» در دانشگاه و یا ایجاد واحدهای
درسی با این عنوان میتواند اثرگذار باشد.
	• بهرهگیری همزمان از الگوی کل بهجز (طراحی الگو در مرکز الگو برای نهادها)
و الگوی جزء بهکل (طراحی الگو در هر نهاد بهوسیله مسئوالن آن نهاد) و
تعامل مناسب طراحان دو الگو بسیار مؤثر است
 -2-5پیشنهادهای مربوط به بعد زمینهای

	• قوانین الزم در راستای اهداف مرکز الگو و جهت حمایت از نخبگانی که با
مرکز الگو همکاری دارند وضع گردد.
	• توجه ویژه به موضوع حقوق مالکیت ،میتواند منجر به جلب اعتماد نخبگان
شود.
	• فرهنگسازی در جامعه بهمنظور افزایش تمایل به مشارکت و انجام کار
جمعی صورت پذیرد.
	• فضای عمومی جامعه بر آزادی بیان استوار و شایستهساالری در انتصابات
مشهود باشد.

 -3-5پیشنهادهای مربوط به بعد رفتاری

	• اولویت مرکز الگو جهت جلب مشارکت نخبگان ،نسبت به نخبگانی باشد
که اعتقاد و اهتمام بیشتری نسبت به الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت دارند.
	• مشارکت اولیه نخبگان به معنای ارتباط دائم آنها با مرکز نخواهد بود و برای
ادامه مشارکت نخبگان بایستی به نحو مناسب اقناع شوند؛ لذا راهبردهای
جلب مشارکت نخبگان باید بهمرور تکامل یابند.
	• مرکز الگو نخبگان را در جریان نتایج حاصل از فعالیت و مشارکتهای آنان

-4-5پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

	• طراحی الگوی تعاملی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با دانشگاهها و
حوزههای علمیه
	• طراحی الگوی تعامل مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با سه قوه
	• طراحی الگویی برای فرهنگسازی در جامعه نسبت به الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت
	• شناسایی الزامات حقوقی در حمایت از الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
	• طراحی الگویی برای تکامل تدریجی مشارکت نخبگان با مرکز الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت.

شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت  /سید احمد حسینی ،رسول عباسی ،رویا رضایی

بگذارد.
	• اقناع نظری نخبگان در شناخت اهداف الگو صورت پذیرد تا آن را یک طرح
حکومتی و مقطعی نپندارند.
	• امتیازات تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و دالیل احساس نیاز به این
الگو بهمنظور درک نخبگان از تمایز الگوی اسالمی -ایرانی و الگوی غربی
بهطور شفاف مطرح شود.
	• انتظارات مرکز الگو از نخبگان برای آنان تشریح شود و بین نخبگان و مرکز
الگو مفاهمه زبانی صورت گیرد.
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