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 کیدهچ

و در مرحله  نخبگان    یحداکثر نشیجذب و گز  یهاشران یپ  ییشناسااین پژوهش در گام نخست،   هدف

 - مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی  مسلح  یروها ین  یهادانشگاه بعدی، اعتبارسنجی آن در  

دهنده  شکل   هایپیشران بنیاد،  پردازی داده نظریه  اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا مبتنی بر روش 

مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه  مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره 

ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادالت    شده است. همچنین در

  ی روها ین  یهادانشگاه اساتید  )  خبرگان ، شامل  مدل جامعه آماری برای ارائه  ساختاری پرداخته شده است.  

و برای اعتبارسنجی مدل،  (  سال سابقه مدیریتی  5و سابقه حداقل    تیریمد  یامسلح با تخصص رشته

-1400مسلح در سال    یروها ی ن  یهانخبگان به دانشگاه   یمل  ادیشده از بن  یمعرف   فهینخبگان وظشامل  

نفر به روش هدفمند قضاوتی   14. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد است بوده  1399

نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادالت ساختاری    175بارسنجی مدل، به تعداد  و برای مرحله اعت

  نخبگان   یحداکثر   نشیجذب و گز  یهاشران یپ  ییشناساانتخاب گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به  

های  یافتهشد. همچنین  خلق  قضیه حکمی 15نظریه مبتنی بر  گردید و در پایان، در قالب مدل پژوهش

،  5  شماره  هایفرضیه  از  غیر  های پژوهش )بهبخش کمی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تائید و فرضیه

 .( را اثبات نموده است 14، و  10،  9،  8
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 مقدمه 

شرود که نقش  ترین سررمایه در هر سرازمان محسروب میانسرانی، ارزشرمندترین و پیچیده  ۀسررمای

توانایی   از این رو (. Mujtaba & Mubarik, 2022) کند  اصرلی را در تحقق اهداف سرازمانی ایفا می

کرارآفرینی و    هرایای، مهرارتچنردوظیفره  هرایجرذب و نگهرداری اسرررتعردادهرایی کره دارای مهرارت

های  سررازمان  های فرهنگی متفاوت باشررند، به یکی از کلیدهای موفقیتتوان فعالیت در محیط

زیرا در  .  (1397؛ گلشرراهی و همکاران،  1398،  سرررافراز و همکاران)  جهانی مبدل شررده اسررت

  حول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسررب مزیت رقابتی پرشررتاب و سرررشررار تفضررای  

از این رو،  (. Shahi, et al, 2020)  شرود، نیروی انسرانی با کیفیت، خالو و پویاسرتها میسرازمان

ترین قابلیت سرازمان در کسرب مزیت رقابتی و  به عنوان مهم  نخبهانسرانی    در عصرر حاضرر، مناب 

شرررونرد و برایرد کرارکنران را کلیرد دالیی بهبود  دارایی نرامشرررهود قلمرداد می  ترینهمچنین، عمرده

های  . سررازمان(1396،  فیض و گلشرراهی)  دانسررت  های سررازمانیفرآیند  وری کلیهکیفیت و بهره

کارگیری نیروهای دانشررگر و زبده، مزیت  پیشرررو با تالش برای جذب، پرورش، نگهداشررت و به

 (.1400،  رویین و همکاران)  کنندمی  امروز و فردای خود را تضمینرقابتی  

خاص و تمایل به آزادی بیشرتر فردی    از سروی دیگر، کاهش پایبندی کارکنان به ی  سرازمان

کریمی داهر و  )  فراگیری مبدل شررود  ها به چالشباعث شررده اسررت این موضرروع برای سررازمان

علمی    جذب نخبگان رقابت مؤسرسرات آموزش عالی برای. این مسرئله در فضرای  (1400،همکاران

های  دانشرگاه های داخلی، بلکهیابد؛ زیرا نه تنها دانشرگاهو اسرتعداهای برتر، اهمیتی دوچندان می

جهانی و    پژوهان ایرانی تبدیل شررده و در حقیقت رقابتی خارجی به مقصرردی برای جذب دانش

بنابراین (. 1392،  و همکاران  دوسرتار؛  1397گلشراهی و همکاران،  )بدون مرز ایجاد کرده اسرت 

مهمترین    مسرررئوالن این حوزه باید نقش آنها را در شرررکوفایی و نوآوری ملی تقویت کنند، زیرا

شررناخته    ها، نامحسرروه هسررتند و فقط بخش کوچکی از آنهاهای دانشررگاهها و خروجیورودی

نظامی نیز از این قاعده    هایدانشررگاه(. موسررسررات و 1395  توکلی نژاد و همکاران،)اند  شررده

و فنی به ترک خدمت، سرطح نیروی انسرانی    ، علمیمسرتثنی نیسرتند. تمایل کارکنان متخصرص

و در    تواند اثربخشری عملیات و آموزش را کاهش دهدای که میدهد، مسرالهسرازمان را کاهش می

ای را ایجاد  های گسرتردهروهای مسرلح و تممین نیروی انسرانی مسرتعد در آینده چالشسرطح نی

 نماید.

ها به عنوان  های اخیر بحث نخبگی، شرناسرایی و جذب و بکارگیری آنبر این اسراه در دهه

ی  ظرفیت و فرصرت برای شرتاب بخشری در روند رشرد و توسرعه در کشرورهای مختل  جهان با  
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های  . این موضوع و ابعاد آن در سال(2017، 1)ماتیماران و کومارشدت و ضع  مطرح شده است  

ها و رهنمودهای موکد مقرام معظم رهبری به عنوان ی  مطرالبره در  اخیر و به ویژه پیرو توصررریره

ارزش ی  نخبه    "اند: سرطح ملی و در محیطی رقابتی مطرح شرده اسرت. چنان که ایشران فرموده
های علمی و معنوی اسررت تا  ند به نقش آفرینی او در جهت اعتالی کشررور در عرصررهو دانشررم

  " های علمی در جامعه را پر کندءبتواند با جذب و اسرتفاده صرحیح و کارآمد از این قشرر مهم خال

 (.28/07/1395)دیدار با نخبگان علمی جوان، مورخه 

،  اهمیت است که در صورت شناخت عواملاز این رو جذب و نگهداشت نخبگان از آن جهت با  

شود که تدابیر کلیدی موثر برای جذب نخبگان موجب می گرها و راهبردهایبسترسازها، مداخله

شود،   محقق  نخبگان  جذب  سازوکار  شدن  مدون  خصوص  در  قوا  کل  فرماندهی  معظم  مقام 

ظر برای جذب نخبگان  مند شود و دستیابی به اهداف مورد نهای اجرایی جذب نخبگان نظامفرآیند

تسری  شود. های نیروهای مسلح  در دانشگاهو حرکت در جهت علم محوری و نظام دانش بنیان  

این شناخت تسری    از آن جهت است که کسب  همچنین ضرورت جذب و نگهداشت نخبگان 

به کارگیری سلیقهکننده جهاد علمی تلقی می به آن منجر  های  شود و در صورت بی توجهی 

نسبت به   نیروهای مسلح   ها و مراکز آموزشیرای جذب نخبگان، عقب ماندن دانشگاهشخصی ب

ضمن رو در پی آن است که  گردد. بنابراین پژوهش پیشها میها و افزایش هزینهسایر سازمان

پیشران دانشگاهشناسایی  در  نخبگان  حداکثری  گزینش  و  جذب  به های  مسلح،  نیروهای  های 

   شده در این پژوهش بپردازد.   اعتبارسنجی مدل ارائه

   نظریمبانی 

  نخبگان سرازمانیرا برای   " 3نبرد برای اسرتعداد " عبارت    2کنزی در شررایطی که گروه مشراوران م  

ای های خود را به گونه ها و رویه های موفق به دنبال آن هسرتند که اسرتراتژی اند، سرازمان بکار برده 

بتواننرد اسرررتعدادهایی را که برای تداوم حیات اقتصرررادی آنان سرررازی نمراینرد که  دراحی و پیراده 

ضرروری اسرت، کشر  و جذب نموده، توسرعه و پرورش داده و ضرمن بکارگیری آنان در سرازمان، از 

 (. Margarida, 2017استعدادها نگهداری نمایند ) 

انی در  بیان نشرده اسرت و هر سرازم   " نخبه " شرمولی در رابطه با دورکلی تعری  جام  و جهان به 

این زمینره نگرش خراصررری داشرررتره و مبتنی بر آن بره تعری  نخبگی پرداختره اسرررت. بنرابراین  

 
1 Mathimaran & Kumar 
2 Makinsey 
3 War for Talents   
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اند. با این حال در  اندیشررمندان داشررتن رویکردی اقتضررایی در تعری  نخبگی را مدنظر قرار داده 

 شود: ادامه به برخی تعاری  ارائه شده در این حوزه پرداخته می 

به معنای برگزیدن گرفته شرده    Eligereسرت که از ریشره التین  واژه نخبه معادل واژه الیت ا  ▪

رفت و کار می میالدی برای توصرری  کاالهایی با مرغوبیت خاص ب   17اسررت. این واژه در قرن  

هرای اجتمراعی برتر، نظیر واحردهرای نظرامی ضرررربتی یرا بعردهرا کراربرد آن برای اشررراره بره گروه 

واژه در اوایل قرن نوزدهم در زبان انگلیسری برای تر اشررافیت گسرترش یافت. این  مراتب عالی 

 . ( 1399،  بسطامی )  شده است های اجتماعی بکار گرفته می اشاره به گروه 

نخبه کسری اسرت که تاتاد دارای امتیازات هوشری، جسرمی و روانی اسرت. این مواهب را دبیعت   ▪

کسرانی هسرتند که  دورکلی منظور از نخبگان  در وجود ی  شرخص به عاریت نهاده اسرت. به 

های مختلفی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع موقعیت ممتاز و باالیی دارند  در عرصه 

 (. 1396،  صفرپور ) 

نخبره فردی اسرررت کره هوش، خالقیرت، کرارآفرینی و نبوو فکری وی در راسرررترای تولیرد و  ▪

ه  گسرترش دانش و نوآوری، موجب سررعت بخشریدن به رشرد و توسرعه علمی و اعتالی جامع 

 (. 1396،  منوریان انسانی کشور گردد ) 

شرود که در خلق و گسرترش علم، فناوری، هنر، نخبه به فردی برجسرته و کارآمد ادالو می  ▪

های اسرالمی اثرگذاری بارز داشرته باشرد و ادب، فرهنگ و مدیریت کشرور در چارچوب ارزش 

سروی، و تاتی از ی    های های وی بر پایه هوش، خالقیت، انگیزه و توانمندی همچنین فعالیت 

های اکتسررابی از سرروی دیگر، موجب سرررعت بخشرریدن به خبرگی، تخصررص و توانمندی 

 (. 1401پیشرفت و اعتالی کشور شود )سند راهبردی کشور در امور نخبگان،  

های کنش فکری انسرانی باالترین توانایی را داشرته و نخبه کسری اسرت که در هر ی  از حوزه  ▪

دسرررتراوردهرایش مورد انتخراب مخرادبران همران حوزه قرار گیرد    حصرررول   فرآینرد برا توجره بره  

 (. 2013،  1منتظر و همکاران ) 

های باال در زمینه دانش،  نخبه مفهومی اسرت که به کلیه افراد دارای هوش، اسرتعداد و توانایی  ▪

فنراوری، کرارآفرینی و پردیردآورنردگی، هنر و غیره کره قرادرنرد در توییر و توسرررعره جرامعره نقش  

 . ( Falk, 2014)   شود مؤثری ایفا کنند ادالو می 

 
1 Montazer et al. 
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نخبگی در قرآن کریم بر خالف فرهنگ غربی که بر پایه تفکر »اومانیسرتی  اسرتوار شرده، بر  ▪

مدیریت توحیدی و اثربخشی در جامعه    یث در سایه ی انتخاب بهتر »به گزینی  از هر ح مبنا 

 (. 1399پی ریزی شده است )بسطامی و همکاران،  

ای از دهد که عده بررسرری رویکردهای موجود در رابطه با اسررتعداد و نخبگی نشرران می همچنین  

اند )رویکرد  ها، هوش، و پتانسرریل بالقوه افراد تعری  کرده گران نخبگی را مبتنی بر توانایی پژوهش 

شررناختی( که بشررکل تاتی از بدو تولد در درون فرد مسررتعد وجود داشررته و در این شرررایط  روان 

ازمان یا جامعه در کشرر  و شررناسررایی اسررتعدادهاسررت تا بتواند به نحو اثربخش از آن وظیفه سرر 

،  گلشرراهی)   های درونی و تاتی در راسررتای اهداف سررازمانی و یا اجتماعی اسررتفاده نماید ویژگی 

در عین حال گروه فکری دوم )رویکرد تربیتی(، بر اکتسرابی بودن اسرتعداد تمکید داشرته و  . ( 1399

ونی و عوامل محیطی را در توسررعه و پرورش افراد برای تبدیل شرردن به ی  نخبه  نقش محیط بیر 

دیدگاه سروم )رویکرد سرازمانی(، اسرتعداد را مجموعه    در (. Kichuk, 2017)   اند بسریار حیاتی دانسرته 

دانرد کره منتج بره تحقق راهبردهرا و اهرداف سرررازمرانی گردد. بره عبرارت  هرایی می هرا و قرابلیرت توانرایی 

محوری، افرادی را بره عنوان نخبره مورد توجره قرار  این رویکرد برا ترمکیرد بر رویکرد منب  دیگر در  

هایی باشررند که بتوانند صرررفاد اهداف مدنظر  ها و شررایسررتگی ها، قابلیت دهد که دارای ویژگی می 

 (.Ray, 2018 Deepika &)   سازمان را محقق سازند 

جذب و نگهداشرت نخبگان در سرازمان ارائه شرده  های مرتبط با در ادامه برخی از مهمترین نظریه 

 است: 
 های جذب و نگهداشت نخبگان( نظریه 1جدول ) 

 تشریح نظریه  نام نظریه  ردیف 

1 
  ه ی سرما   ه ی نظر 

 1ی انسان 

در بازار عرضه و تقاضای    ی ی هارت و تخصص انسان به عنوان کاال م   ی نگرش با تلق   ن ی ا 

منظور آن است که    .پردازد ی متخصص م   روی ی مهاجرت ن   ی و بررس   لی به تحل  کار، 

رود تا  ی م  گر ی به جای د   یی از جا   متخصص برای دستاوردهای بهتر،   ی انسان   روی ی ن 

افراد متخصص به کوچ، به   ری ی گ م یتصم  ن یرا داشته باشد. بنابرا  ی بازده  ن ی شتر ی ب 

 . گردد ی م   یگذاری و بهره برداری از آن تلق   ه ی برای سرما   ری ی گ  می تصم   ی مثابه نوع 

2 
  ت ی محروم   ه ی نظر 

 2ینسب 

باارزش برای مهاجرت    ی ها هدف   ای ها  از ارزش   یمهاجران بر اساه سلسله مراتب

فرد را در حداقل    ازهای ی موجود نتواند ن  ی اجتماع  ت ی وضع ی. وقت رند ی گ ی م  می تصم 

پرورانند.  ی را در سر خود م   ی گر ی های د مقدار برآورده کند، افراد فکر حرکت به مکان 

برآورده نشده و رف     ازهای ی برآوردن ن   رای که به نظر آنها شانس بهتری ب   یی به جاها 

 . محسوه خود خواهند داشت   ت ی محروم 

 
1 Human Capital Theory 
2 Relative deprivation theory 
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3 
  - مرکز   ه ی نظر 

 رامون ی پ 

  ی و ساختار در حال گسترش بازار جهان   ت ی مهاجرت معلول ماه   ه ی نظر   ن ی دبق ا 

  ری ی است که بطور اجتناب ناپذ   یی و جابه جا   ی ی جدا   یع یدب   جهیامر نت   ن ی است. ا 

مرتبط با    ینوع به   ده ی پد   نی ا   شهی افتد. ری داری اتفاو م   ه ی توسعه سرما   فرآیند در  

 . توسعه است   ۀو درج   ه ی در انباشت سرما   ی ناموزون 

4 
بازار کار    ه ی نظر 

 دوگانه 

کار در جوام     روی ی ن  ی از تقاضای درون   ی را ناش   یالملل ن ی ب   ی ها مهاجرت   دگاهی د   ن ی ا 

کند    ی است. او استدالل م   ه ی نظر   ن ی از مدافعان ا   ی ک ی    ور ی . پ داند ی م   یصنعت   ن ی نو 

کند  ی م   جاد ی کار مهاجر ا   روی ی برای ن   ی تقاضای دائم   لهی بوس   یالملل   نی که مهاجرت ب 

  ور، ی در ارتباط است. دبق نظر پ  افتهی توسعه   ی ها ساختارهای اقتصادی ملت که با 

ا   له ی مهاجرت بوس  شود؛ بلکه  ی نم   جاد ی عامل فشار موجود در کشورهای فرستنده 

  روی ی به ن   ر ی زناپذ ی مزمن و گر   ازهای ی )ن   رنده ی عوامل کشش موجود در کشورهای پذ 

 . آن است  جادکننده ی ( ا ی کارگران خارج 

5 
  ل ی تحص  ه ی نظر 

 موزها 

  ه ی سرما   ی معتقدند که مهاجرت متخصصان ممکن است به معن   ر یی براون و م   ی مرس 

که به خارج    ی گذاری بالقوه باشد و نه از دست دادن آنها. مهندسان و دانشمندان 

و در    ی ا حرفه   ت ی در فعال   ده ی آموزش د   ی کنند به عنوان مناب  انسان ی مهاجرت م 

شوند. اگر کشور  ی شد مشوول م ی م   ه به آنها ارائ   بهتر از آنچه در کشور مبدأ   ط ی شرا 

شکل گرفته و کامل    گران ی های د گذاری   ه ی سرما   له ی مناب  که بوس   نی مبدأ بتواند از ا 

  ه ی به دست خواهد آورد. نظر   شتری ی ب   زهای ی اند، استفاده کند، نسبت به قبل چشده 

ا   ۀ چرخ  با  ا     ی نزد   ه ی نظر   ن ی موزها  به  معتقدان  از  و    ن ی ساکسن   ه ی نظر   ن ی است 

ها  از مهارت   ی اقتصاد بوم   هی ها، بجای تخلمهاجرت   ن ی باشد. او معتقد است که در ای م 

را به کشور   آنها   ،ی مهاجران با کسب تجارب ارزشمند و دانش افزائ   ،ی و مناب  انسان 

  افت ی و باز   لی تحص   ی با نوع   ن ی . بنابرا دهند ی و مورد استفاده قرار م   گردانند ی خود برم 

 . باشد ی وجه مثبت مهاجرت نخبگان م   انگر ی که ب  م ی شو ی مجدد موزها مواجه م 

6 
شکار    ه ی نظر 

 موزها 

مطالعات    ن ی تر ی می که از قد   لوکوف ی های آواک  و گاور به نام   ی مطالعات متفکران روس 

مهاجرت    دة ی پد   ن یی شوند، عمدتاد بر نقش استعمار نو در تبی محسوب م   نه ی زم   ن ی ا   در 

بجای فرار    " شکار موزها " از اصطالح    ه ی در روس   ل ی دل  ن ی . بهم کنند ی م   د ی موزها تمک

  ی ها قاچاو سلول "و   " سرقت موزها " ری همچون ی آن از تعاب   ی موزها و در شکل افراد 

کشورها    دی ی بر اساه نوع مناسبات تول   لی تحل   ن ی . در اشود ی استفاده م   " خاکستری 

  ی دار ه ی در قالب سرما  ی های اقتصادی و اجتماع مربوط به توسعه نظام  ی ها ه ی و نظر 

امپر  خود،  اوج  در  ن   سم،ی ال ی و  خروج  برونزای  محور   روهای ی عوامل    ت ی متخصص، 

  ،کودتاهای ی ست ی ال ی های امپر . به دوری که فشار استعمار نو، مداخله ابد ی ی م   شتری ی ب 

ها و ....  قدرت   یوابط داخل از ر   ی ناش   رمنتظره یهای غی ها و دگرگون برون زا، چرخش 

روند که افراد متخصص و نخبگان و  ی بشمار م   ی اس ی س   یثبات   ی همه از زمره عوامل ب 
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کند. چنان که وی با روی آوردن به کار در کشورهای  ی های آنها را مختل م ت ی فعال 

 .کند ی م   شتری ی ب   ینسب   ت ی احساه امن   ی ست ی ال ی امپر 

 

 تحقیقاتیهای پژوهش و شکاف پیشینه

 ارائه شده است:  ادامههای تحقیقاتی انجام شده در حوزه پژوهش در  برخی از پیشینه

های اسرتعدادیابی در  بندی شریوهدراحی و رتبهدر پژوهشری به ( 1397گلشراهی و همکاران )

اند. نتایج این پژوهش روشررن سرراخت که دو رویکرد  مراکز نخبگانی در نیروهای مسررلح پرداخته

برداری اسرررت. گزینی در نیروهرای مسرررلح ایران قرابرل بهرهمنفعالنره و فعالنره برای نخبرهکلی  

گزینی فعاالنه شررامل روش  های نخبههای این پژوهش روشررن سرراخت از مهمترین روشیافته

هرای منفعالنره، روش خوداظهراری نخبگران  گرایرانره و جسرررتجوگرایرانره و از مهمترین روشمعرفی

 هایی ارائه گردیده است.ها نیز شاخصاز این روش  باشد که برای هری  می

عوامرل مؤثر بر جرذب    یبنردتیر اولو( در پژوهشررری آمیختره بره  1397تیموری و همکراران ) 

ی  م یپتروشرر   یهادر شرررکت  یسررتگیبر نظام شررا  یمناسررب مبتن یو ارائه الگو  یانسرران یروین

  نیجذب و تمم  انیراهبردها،  متول  نییمؤثر در تع  یطیعوامل محها نشرران داد  اند. یافتهپرداخته

  ی ارهایمع  نییصررنعت، تع  یهایسررتگیبر شررا  یمبتن  یمناب  انسرران یزیربرنامه  ،یانسرران یروین

 ی روین  نیاقدامات تمم ،یانسران یرویها با مشراغل، اقدامات جذب نیسرتگیشرا  قیتطب  ،یسرتگیشرا

تر در هر ییشرردند و در ادامه موارد جز  ییشررناسررا  یالگو  یهابه عنوان مولفه  امدهایپ  ،یانسرران

 .شدند  یبند تیاولو  سیمولفه به روش تاپس

  ی دیکل عوامل  ییشرناسرا  و  یراهبرد  یابیتیموقع( در پژوهشری تحقیقاتی به 1396شرهالیی )

ابعاد و    ق،یتحق   جیدر نتاپرداخته اسرت.  رانیا  یاسرالم  یجمهورارتش در    نخبگانجذب   برمؤثر 

  یی هامؤلفه  ،یداخل  طیآجا مشرخص شرد. در بدعد مح   یو داخل  یشرناخت عوامل خارج  یهامؤلفه

جبران خردمرات، فرهنرگ و جو   ،یریبره کرارگ  ،یفنراور  ژوهش،آموزش، پ  نش،یگز  ،یابیر روی: نچون

 شد.  یدسته بند    یدور و نزد  طیمح  وبه د  ،یخارج  طی. بدعد محیمقررات و مناب  مال  ،یسازمان

و نگهداشرت استفاده شده توسط کسب    نش،یاسرتخدام، گز  یهاروش( در پژوهشری  2017) 1ویربا

رسد  یبه نظر مرا مورد بررسی قرار داده است.   در کامرون  یکوچ  و متوسط خانوادگ  یو کارها

بر   یاریبسر   میمسرتق ریو غ  میاثرات مسرتق ،  هاشررکت نیدر ا HRM  یهاروش  یریعدم به کارگ

 است.ها داشته  شرکت نیا  نشیجذب، نگهداشت و گز

 
1 Asan Vernyuy Wirba 
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عوامل موثر در جذب و نگهداشررت ( در پژوهشرری به بررسرری 2017)  1ایاگر و ویسررنویسررکی

ی،  انعطراف در برنرامره زمرانعبرارتنرد از:    عوامرلانرد. این  ی پرداخترهپرسرررتراران در مراکز درمران عموم

  تیبا مامور  ییآشرررنا،  مشرررخص   یو وظا  تیمسرررئول،  تیخالق   امکانی،  و توانمندسررراز  اریاخت

 .سازمان

  ی جذب نخبگان در نظام آموزش عال  یراهبردها( در پژوهشرری  1392دوسررتار و همکاران )

اند. در این پژوهش  را مورد بررسرری قرار داده  تیف یج.ا.ا با اسررتفاده از مدل گسررترش عملکرد ک

شراخص    س،یتاپسر     یر با اسرتفاده از تکنعوامل موثر بر فرار موزها از کشرو یبندتیپس از اولو

بودن   نییو شرراخص »پا تیاولو  نیسرراالر  در باالتر  سررتهیجامعه شررا    ی»عدم احسرراه وجود 

 .بوده استها  شاخص  رینسبت به سا  یکمتر  تیاهم  یحقوو و دستمزد  دارا

را مورد    جیعوامل موثر بر جذب نخبگان کشرور به بسر ( در پژوهشری 1390دوسری و مهری )

و    یهای درونزهیمسرائل اعتقادی و معنوی، انگ  رهاییمتو  ها نشران دادیافتهاند.  ارزیابی قرار داده

مشرررارکت در    رش،یآسررران بودن جذب و مراحل پذ  ،یقانون  ازاتیامت  ،یمنزلت اجتماع  ،یانقالب

را   ریتمث  نیشتریب  جیتوسط بس  یو پژوهش  یررر آموزش  یعلم  تهاییبرگزاری فعال  ها،یساز  میتصم

 داشته است.  یجامعه پزشک  جیدر جذب نخبگان پزش  به سازمان بس

و    ها دهد که بسیاری از تحقیقات قبلی بر شناسایی مولفهنگاهی به مطالعات پیشین نشان می

اند. های جذب و گزینش نخبگان تمرکز نداشتهاند و بر مدلالگوی نگهداشت کارکنان تاکید داشته

های نیروهای مسلح انجام  از سمت دیگر تاکنون تحقیقی در این حوزه با مطالعه موردی دانشگاه

به   تنها  نه  این پژوهش تالش خواهد شد که  این در حالی است که در  شناسایی  نشده است. 

نتایج بخش کیفی  در جذب و گزینش حداکثری نخبگان توجه شود، بلکه به    های مؤثرپیشران

قرار گیرد اعتبارسنجی  این  .نیز در بخش کمی مورد  و از  از منظر موضوعی  رو پژوهش حاضر 

 شناسی در قیاه با مطالعات مشابه قبلی دارای نوآوری است. روش

 پژوهششناسی  روش

و در  نخبگان    یحداکثر  نشیجذب و گز  یهاشرانیپ  ییشناساخسرت،  این پژوهش در گام ن هدف

بوده   مسرلح یروهاین  یهادر دانشرگاههای میدانی  مرحله بعدی، اعتبارسرنجی آن مبتنی بر داده

رو از حیرث هردف، کراربردی و از منظر راهبرد اجرای پژوهش،  اسرررت. بنرابراین، پژوهش پیش

ها به دو  همچنین این پژوهش از حیث روش گردآوری دادهباشررد.  توصرریفی از نوع اکتشررافی می

سراختاریافته و پرسرشرنامه( انجام شرده  ای و میدانی )ابزار مصراحبه نیمهشرکل مطالعات کتابخانه

 
1 Yeager & Wisniewski 
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کمی( و از جهت مقط  زمانی اجرای   -اسررت. از حیث نوع داده، پژوهش حاضررر آمیخته )کیفی

 باشد.های ت  مقطعی میاز نوع پژوهشپژوهش، این مطالعه در هر دو بخش کیفی و کمی  

های  خبره و متخصررص دانشررگاه  داسرراتی، شررامل  مرحله کیفی پژوهشجامعه آماری برای 

افراد از   نای  .  باشرندمناب  انسرانی می تیرمدی ژهو بوی  تیرای مدیی مسرلح با تخصرص رشرتهروهانی

گیری برا  نمونره  .انردنخبگران برخوردار بوده  تیر رادالعرات، تجربره و دانش منراسررربی در حوزه مردی

 14انجام و تعداد    هانظری دادههدفمند قضراوتی و به روش گلوله برفی، تا سررحد اشرباع    رویکرد

فر از اسراتید  ن 3نفر اسراتید دانشرگاه مال  اشرتر،   2دانشرگاه عالی دفاع ملی،  نفر اسراتید    4نفر )

های سرازمانی سرپاه  نفر اسراتید دانشرگاه 3های سرازمانی ارتش جمهوری اسرالمی ایران، دانشرگاه

مصراحبه    فرآیند( انتخاب و در  های سرازمانی نیروی انتظامینفر از اسراتید دانشرگاه 2پاسرداران،  

کلیه نخبگان  مرحله اعتبارسرنجی مدل شرامل  جامعه آماری برای همچنین  مشرارکت داده شردند.  

 1399-1400های نیروهای مسرلح در سرال  معرفی شرده از بنیاد ملی نخبگان به دانشرگاه  وظیفه  

های نیروهای  باشررند که بر مبنای ادالعات کسررب شررده از مراکز نخبگانی هری  از دانشررگاهمی

نفر،   35نشرگاه صرنعتی مال  اشرتر نفر، دا 56، دانشرگاه عالی دفاع ملی  مسرلح تعداد آنان شرامل

های سازمانی سپاه پاسداران  نفر، دانشگاه 45های سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران دانشگاه

نفر(   217نفر )جمعاد جامعه آماری بخش کمی   46های سرازمانی نیروی انتظامی  نفر، دانشرگاه 35

ت ساختاری )در صورت نرمال  در روش مدلسازی معادال موجودحجم نمونه به روش قواعد  . است

نفر محاسرربه گردید.   175شررود(،  نفر در نظر گرفته می 5ها به ازای هر گویه سرروالی  بودن داده

دانشگاه عالی دفاع ملی   نمونه آماری شامل؛بین ای در تصادفی دبقهها به روش توزی  پرسشنامه

های سرازمانی ارتش جمهوری اسرالمی ایران  دانشرگاهنفر،  28نفر، دانشرگاه صرنعتی مال  اشرتر  46

 37های سرازمانی نیروی انتظامی  نفر، دانشرگاه 28های سرازمانی سرپاه پاسرداران  نفر، دانشرگاه 36

   آوری شد.ها جم و دادهانجام    نفر( 175نفر )جمعاد جامعه آماری بخش کمی  

  بر مبنرای روش   2و قرابلیرت ترمئیرد  1برای ادمینران از روایی نترایج مصررراحبره از معیرار مقبولیرت

کنندگان در مصرراحبه اسررتفاده شررد. همچنین برای شرررکت های بیانی توسررطبازنگری عبارت

محاسرربه پایایی مصرراحبه نیز از روش بازآزمون اسررتفاده گردیده اسررت. در این راسررتا از بین  

  روز 14زمانی    مصراحبه برگزیده و هر کدام دو بار در فاصرله  سرهتعداد  ،  گرفتهانجامهای  مصراحبه

درصرد محاسربه شرده اسرت  3/92آزمون   میزان پایایی بازتوسرط پژوهشرگران کدگذاری شردند که  

درصررد   3/92زمانی مختل     های مصرراحبه در دو دورهکه بیانگر آن اسررت که کدگذاری عبارت

 
1 Credibility  

2 Confirmability  
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ای  مدل سراختاری احصراء شرده، پرسرشرنامه  همچنین به منظور اعتبارسرنجی  شربیه هم بوده اسرت.

های مدل احصرراء شررده از بخش کیفی  تایی مبتنی بر شرراخصسرروالی با دی  لیکرت پنج 35

مردل    8تنظیم و در بین نمونره آمراری توزی  گردیرد. بطورکلی، مردل سررراختراری پژوهش از  

افزار کاسرری در نرمگیری انعهای اندازهپایایی مدلتشررکیل یافته اسررت.   1انعکاسرریگیری  اندازه

Smart-PLS  ها( و  پذیر )پایایی معرفبر مبنای دو شرراخص یا معیار، پایایی متویرهای مشرراهده

 ( ارائه شده است.2گردد که نتایج آن در جدول )ارزیابی می  2پایایی مرکب
گیری انعکاسی پژوهش های اندازه پایایی مدل  ( آزمون 2جدول )  

شاخص  متغیر اصلی 
CR 

 Tآماره  بار عاملی  ابعاد

 831/0 ی ساختار  ط یشرا

 888/13 620/0 پرور ساختار منعط  نخبه 

 348/10 608/0 ی شول  یهاجاتبه 

 493/28 766/0 ی برند محبوب سازمان

 194/21 730/0 کار  -یتعادل زندگ

 729/14 681/0 ساالری در سازمان شایسته

 140/12 615/0 بر تفکر خالقانه   دیتمک

 823/0 ی رفتار  ط یشرا

ی ر یپذس  یر  زانیم  771/0 222/25 

 908/8 583/0 یاجتماع  یری پذت یمسئول

 233/35 825/0 ی پرستو حس ودن   یدرون  یهازه یانگ

و   ینید  یها و باورها به ارزش   یبندیپا

 ی گری انقالب
739/0 335/18 

 849/0 یانه یزم ط یشرا

 033/24 761/0 ی نخبگان  جامعه  یاجتماع  تیهو

 442/11 599/0 باال   یمنزلت اجتماع

 895/21 752/0 در امور نخبگان  حیصح  یگذار است یس

  گرت یحما  یو قانون  یمال  یسازکارها

 نخبگان 
724/0 232/20 

 982/34 792/0 محیط تربیتی و نهاد خانواده 

به خدمت    اقیاشت

 مسلح   یروهای در ن
863/0 

 739/39 835/0 تعهد

 895/28 806/0 مداف  بودن )حمیت قسمتی( 

 433/36 829/0 مندی حس رضایت 

 805/26 823/0 ی منعط  استخدام  فرآیندو    نیقوان  جادیا 832/0

 
1 Reflective Model  
2 Composite Reliability  
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شاخص  متغیر اصلی 
CR 

 Tآماره  بار عاملی  ابعاد

جذب   یبسترسازها 

  یحداکثر  نش یو گز

 نخبگان

 667/33 843/0 جذب   فرآیندارشد از    رانیمد  تیحما

 452/26 836/0 آفرینی و تحول مشارکت  یسب  رهبر

  و گزینش  جذب  فرآینددر    محوریعدالت 

 نخبگان 
824/0 370/33 

834/0 

 953/25 815/0 یتوسعه شول  یهافرصت   جادیا

 373/20 835/0 یسازمان  ی فردی ورندگیادگی

 757/20 793/0 ی سازمیو تصم  یریگمیمشارکت در تصم

  مشارکت و ارتبادات  یه فضاهاتوسع

 فراسازمانی 
825/0 080/22 

 234/28 824/0 ایجاد بسترهای خودشکوفایی 

در   گرل یتعد عوامل

  نش یجذب و گز

 نخبگان  یحداکثر

814/0 
 728/19 834/0 ی استخدام  ریدست و پا گ  نیقوان

ی ابودجه   یهات یمحدود  877/0 227/43 

813/0 

در    کننده یتحر  یشول  یهاوجود فرصت 

 داخل و خارج از کشور 
782/0 078/14 

مسلح در سطح    یروهایاز ن  یمنف  واتیتبل

  یارسانه  یهاتوسط شبکه   ژهیجامعه و بو

 دشمن 

861/0 033/22 

  نش یجذب و گز

 اثربخش 
811/0 

 958/19 787/0 جذب حداکثری نخبگان داودلب 

 184/41 864/0 گزینش اثربخش از بین داودلبان 

و   یفیبهبود ک

  یاثربخش  شی افزا

 استفاده از نخبگان 

872/0 

بهبود کیفی در سطح دانشگاه و توسعه  

 علمی
905/0 856/68 

 693/35 853/0 دستاوردهای کالن نظامی و ملی 

 

 96/1براالی    Tو مقرادیر آمراره    4/0( بیش از  2از آنجراکره قردرمطلق برارهرای عراملی در جردول )

( متویرها نیز CRها تمئید گردیدند. همچنین مقادیر شرراخص )بنابراین پایایی معرفباشررند،  می

روایی  بدسرت آمده اسرت که بیانگر آن اسرت که پایایی مرکب نیز تمئید شرد. همچنین   7/0باالی  

و روایی  )درونی(   1؛ روایی همگرابه دو شریوه  PLS-Smartافزار  گیری انعکاسری در نرممدل اندازه

 
1 Convergent validity   
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در این پژوهش از آزمون روایی    .مورد ارزیابی قرار گرفته اسررت  )واگرا یا بیرونی(  1تشررخیصرری

 الرکر بهره گرفته شده است. -تشخیصی در سطح سازه یا معیار فورنل
گیری انعکاسیهای اندازه روایی همگرا و تشخیصی مدل ( آزمون 3جدول )  
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یساختار  

      

A
V

E=
54
1

 /0
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547 /0  
  طیشرا

ی رفتار  

     

A
V
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1

 /0
 

√A
V
E=
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 /0
 

487 /0  518 /0  
  طیشرا

یانهیزم  

    

A
V

E=
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8

 /0
 

√A
V
E=
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 /0
 

640 /0  502 /0  509 /0  
به  اقیاشت

 خدمت

   

A
V

E=
71
3

 /0
 

√A
V
E=
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4

 /0
 

681 /0  648 /0  428 /0  354 /0  
جذب  یبسترسازها

نشیو گز  

  

A
V

E=
53
7

 /0
 

√A
V
E=
73
2

 /0
 

614 /0  638 /0  648 /0  433 /0  566 /0  
 عوامل

گر ل یتعد  

 

A
V

E=
68
3

 /0
 

√A
V
E=
82
6

 /0
 

510 /0  457 /0  482 /0  393 /0  562 /0  503 /0  

جذب و  

 نشیگز

 اثربخش 

A
V

E=
77
3

 /0
 

√A
V
E=
87
9

 /0
 

535 /0  524 /0  476 /0  527 /0  486 /0  575 /0  570 /0  

و  یفیبهبود ک

  شیافزا

یاثربخش  

 

( برای هری  از متویرهای  3در جدول ) AVEاز آنجاکه مقادیر محاسربه شرده برای شراخص  

توان بیران نمود کره هریر  از متویرهرای  براالتر اسرررت، بنرابراین می  5/0مکنون پژوهش از عردد  

 
1 Discriminant Validity  
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اند و در نتیجه روایی  پذیر خود تبیین گردیدهمکنون پژوهش بخوبی توسررط متویرهای مشرراهده

آنجا که مقادیر  گیری انعکاسرری پژوهش تمئید گردیده اسررت. همچنین از  های اندازههمگرا مدل

( برای هر متویر پنهان، از همبسررتگی آن متویر با سررایر متویرهای پنهان  AVE√قطر اصررلی )

های  انعکاسرری موجود در مدل بیشررتر بوده اسررت، بنابراین روایی تشررخیصرری هری  از مدل

هرای پژوهش  در ادامره بره تجزیره و تحلیرل یرافترهگیری انعکراسررری نیز ترمئیرد گردیرده اسرررت.  انردازه

 داخته شده است.پر

 تجزیه و تحلیل  
، تالش شررد با اسررتفاده از روش  شرردهانجامی  هامصرراحبهی  بندجم ها و پس از گردآوری داده

  یی شررناسررابه بنیاد و مبتنی بر سرره مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی،  داده  پردازینظریه

.  پرداخته شرود  مسرلح یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گز  یهاشررانیپ

 :بنیاد پرداخته شده استپردازی دادهگانه روش نظریههای سهدر ادامه به تشریح گام

 ام اول( کدگذاری بازگ

کد گزینشری )عبارت بیانی گزینشری( شرناسرایی گردید.    177تعداد  های این بخش  مبتنی بر یافته

 43در مرحله بعد نیز با بررسرری و تجزیه و تحلیل عبارات گزینشرری، این عبارات بیانی در تعداد  

بندی گردیدند. در ادامه نیز این مضررامین پایه از نظر مضررامین پایه )مفاهیم گزینشرری( دسررته

مضرررمون سرررازمران   11رفتره و آنران نیز در قرالرب  محتوایی و ظراهری مورد برازبینی مجردد قرار گ

دهنده، این ابعاد  بندی شردند. در نهایت نیز با تحلیل مجدد مضرامین سرازماندهنده )ابعاد( دسرته

جداول  ی باز به شررح  کدگذار. نتایج  بندی شردنددسرته کلی )مضرامین فراگیر( مقوله 6در قالب  

 ارائه شده است: زیر
 ( کدگذاری باز شرایط علّی تأثیرگذار در جذب و گزینش حداکثری نخبگان  4جدول )

 مضامین فراگیر 
مضامین سازمان  

 دهنده
 مضامین پایه 

شرایط علّی  

جذب و گزینش  

حداکثری  

 نخبگان

 ی ساختار  ط یشرا

 پرور ساختار منعط  نخبه 

 ی شول  یهاجاتبه 

 ی برند محبوب سازمان

 کار  -یتعادل زندگ

 ساالری در سازمان شایسته

 بر تفکر خالقانه   دیتمک

 ی رفتار  ط یشرا
 ی ر یپذس  یر  زانیم

 یاجتماع  یری پذت یمسئول
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 مضامین فراگیر 
مضامین سازمان  

 دهنده
 مضامین پایه 

 ی پرستو حس ودن   یدرون  یهازه یانگ

 ی گری و انقالب ینید  یها و باورها به ارزش   یبندیپا

 یانه یزم ط یشرا

 ی نخبگان  جامعه  یاجتماع  تیهو

 باال   یاجتماعمنزلت  

 در امور نخبگان  حیصح  یگذار است یس

 نخبگان  گرت یحما  یو قانون  یمال  یسازکارها

 محیط تربیتی و نهاد خانواده 

 

 مسلح   یروهای نخبگان در ن خدمت به   اقیاشتمقوله محوری ( کدگذاری باز 5جدول )

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

به    اقیاشت

خدمت در  

 مسلح   یروهاین

 --- 

 تعهد

 مداف  بودن )حمیت قسمتی( 

 مندی حس رضایت 

 

 نخبگان   یحداکثر نشیجذب و گز بسترسازهای( کدگذاری باز  6جدول )

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

  یبسترسازها 

  نش یجذب و گز

  یحداکثر

 نخبگان

 گر ل یتسه یبسترسازها 

 ی منعط  استخدام  فرآیندو    نیقوان  جادیا

 جذب   فرآیندارشد از    رانیمد  تیحما

 آفرینی و تحول مشارکت  یسب  رهبر

 نخبگان   و گزینش  جذب  فرآینددر    محوریعدالت 

 ی زشیانگ  یبسترسازها 

 یتوسعه شول  یهافرصت   جادیا

 یسازمان  ی فردی ورندگیادگی

 ی سازمیو تصم  یریگمیمشارکت در تصم

 فراسازمانی   مشارکت و ارتبادات  یه فضاهاتوسع

 ایجاد بسترهای خودشکوفایی 

 

 نخبگان   یحداکثر نشیجذب و گز گر در تعدیل عوامل( کدگذاری باز 7جدول )

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

ی استخدام  ریدست و پا گ  نیقوان  



 189    .../ امید اردالن و همکاران  جذب و   ی ها شران ی پ   ی و اعتبارسنج  یی شناسا 

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

در   گرل یتعد عوامل

  نش یجذب و گز

نخبگان  یحداکثر  

گر  تعدیل  عوامل

سازمانی درون   
ی ابودجه   یهات یمحدود  

گر  تعدیل  عوامل

سازمانی برون   

در داخل و    کننده یتحر  یشول  یهاوجود فرصت 

 خارج از کشور 

مسلح در سطح جامعه و    یروهایاز ن  یمنف  واتیتبل

دشمن  یا رسانه   یهاتوسط شبکه   ژهیبو  

 

 نخبگان   یحداکثر نشیجذب و گز راهبردهای( کدگذاری باز  8جدول )

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر 

جذب و   ی راهبردها

  ی حداکثر نشیگز

 نخبگان

  -راهبردهای قانونی 

 ساختاری 

ی برند سازمان  تیتقو  

نخبگان   نشیاثربخش جذب و گز  تیریمد  

فعاالنه )جستجوگرانه    نشیگز  یهاروش   یر یبکارگ

( گرانهیو معرف  

 محیط شناسی و تحلیل محیطی

  -راهبردهای فرهنگی

 اعتقادی 

نخبگان   یبرا  یتیشخص  یالگوساز  

ای ای در برابر با تفکر گلخانه حمایت باغچه   

محوری در بین اجتماع نخبگانی  توسعه اخالو   

در جامعهی  باور فرهنگ نخبهاستقرار    

نخبگان   یحداکثر نشیجذب و گز پیامدهای( کدگذاری باز 9جدول )  

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده  مضامین فراگیر

جذب و  یامدهایپ

  یحداکثر نشیگز

 نخبگان 

اثربخش  و گزینش جذب  
 جذب حداکثری نخبگان داودلب 

 گزینش اثربخش از بین داودلبان 

بهبود کیفی و افزایش 

اثربخشی استفاده از  

 نخبگان 

 بهبود کیفی در سطح دانشگاه و توسعه علمی

 دستاوردهای کالن نظامی و ملی 

  گام دوم( کدگذاری محوری

. ستا زبا  اریمرحله کدگذ  در  هشد  تولید  (تابعاد )مقوال بطه بینرا  اریررررر مرحله برق  ینا  فهد

شرده اسرت. مقوله محوری شرناسرایی شرده در این   مانجا  1یمیراداارررر پ  لمد  هساا بر  رارررر ک ینا

تحت عناوین شررایط   هاپیشررانباشرد و سرایر می  "اشرتیاو به خدمت در بین نخبگان"پژوهش، 

 اند.ای، راهبردها و پیامدها ارائه شدهعلّی، بسترسازها، عوامل زمینه

 
1 Paradigm model 
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شرایط ساختاری

پرور ساختار منع ف نخبه •
های شغلی جا به •
برند محبوب سازمانی •
کار -تعادل زندگی •
سا ری در سازمان شایسته •

تأکید بر تفکر خ قانه •

شرایط رفتاری

پذیری میزان ریس  •
پذیری اجتماعی مس ولیت •
 های درونی و ح  انگیزه •

پرستی و ن
ها و باورهای  پایبندی به ارزش •

گری دینی و انق بی

شرایط زمینه ای

 هویت اجتماعی جامعه نخبگانی •
منزلت اجتماعی با  •
گذاری صحیح در امور  سیاست •

نخبگان
سازکارهای مالی و قانونی  •

گر نخبگان حمایت
محیط تربیتی و نهاد خانواده •

تعهد •

مداف  بودن •

مندی ح  ر ایت •

اشتیاق به خدمت در 
نیروهای مسلح

بسترسازهای تسهیلگر •

بسترسازهای انگیزشی •

بسترسازهای جذب و 
گزینش حداکثری نخبگان

ع امل تعدیلگر  •
سازمانی درون

ع امل تعدیلگر  •
سازمانی برون

ع امل تعدیلگر در جذب و 
گزینش نخبگان

ساختاری -راهبردهای قانونی •

اعتقادی -راهبردهای فرهنگی •

راهبردهای جذب و گزینش 
حداکثری نخبگان

جذب و گزینش  •
اثربخش

بهبود کیفی و افزایش  •
اثربخشی استفاده از 

نخبگان

پیامدهای جذب و 

گزینش حداکثری 

 مسلح   یروهاین یهانخبگان در دانشگاه ی حداکثر نشیجذب و گز( مدل پارادایمی 1شکل ) 

 ذاری انتخابیگام سوم( کدگ

  مسرلح  یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گز  یهاشررانیپ  مطالعه  یندرا  

  چشم  به  جدیدی یارر ههرر مقول  هدرر پدی ینامطالعه  . درگرفت ارررر ق   کافیرر موشو  یرر سربر ردورر م

 بر   ریمحو  اریمرحلهکدگذدر  سپس  ؛یم شدرر تنظ زارر ب  اریکدگذ اولجد  هاآن  هساا که بر  ردخو

    رر ی انورر ه عنرر ب   اشتیاو به خدمت در بین نخبگان»مقوله    یترا محورر بو    یمراداارر پ  لمد  هساا

  بطیروا  ریه محورر مقولو    ارر هآن ینرر بو   دهررر ک ادرر پی  یررر یشترر توسعه ب  مقولهها  ،صلیامقوله  

در نهایت این بخش منتج به ارائه قضرایای حکمی بین متویرهای مدل گردیده و مدل    .شد  دیجاا

 انتخابی نهایی پژوهش ارائه شد.

دهند، به شرکلی  ، روابط کلی بین دبقه محوری و سرایر دبقات را نشران می1تئوری  قضرایای  

ا شرامل روابط و سراختار مفهومی  که در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شرد. قضرای

 باشد به شرح زیر است: قضیه می 15هستند که شامل 

برند ی،  شررول  یهاجاتبه، پرورسرراختار منعط  نخبهشرررایط سرراختاری مطلوب )اعم از   .1قضییه

( به بر تفکر خالقانه  دیتمک، و  در سرازمان  یسراالرسرتهیشرا،  کار  -یتعادل زندگی،  محبوب سرازمان
 

1 Theoretical Propositions 
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نخبگان در    یحداکثر  نشیجذب و گزعنوان یکی از شرررایط علّی تمثیرگذار بر ایجاد بسررترهای 

 باشند.می  مسلح یروهاین  یهادانشگاه

ی،  اجتماع  یریپذتیمسرررئولی،  ریپذسررر  یر  زانیمشررررایط رفتاری مطلوب )اعم از  .2قضیییه

ی( به گریو انقالب  ینید یها و باورهابه ارزش  یبندیپای، و پرسررتو حس ودن  یدرون یهازهیانگ

نخبگان در    یحداکثر  نشیجذب و گزعنوان یکی از شرررایط علّی تمثیرگذار بر ایجاد بسررترهای 

 باشند.می  مسلح یروهاین  یهادانشگاه

،  باال  یمنزلت اجتماعی،  نخبگان  جامعه  یاجتماع تیهوای مطلوب )اعم از  شررایط زمینه  .3قضییه

و محیط    نخبگان  گرتیحما  یو قانون  یمال  یسرازکارها،  در امور نخبگان  حیصرح  یگذاراسرتیسر 

جرذب و تربیتی و نهراد خرانواده( بره عنوان یکی از شررررایط علّی ترمثیرگرذار بر ایجراد بسرررترهرای  

 باشند.می  مسلح یروهاین  یهانخبگان در دانشگاه  یحداکثر  نشیگز

برند ی،  شررول  یهاجاتبه،  پرورسرراختار منعط  نخبهشرررایط سرراختاری مطلوب )اعم از    .4قضییه

(،  بر تفکر خالقانه  دیتمک، و در سرازمان  یسراالرسرتهیشرا،  کار  -یتعادل زندگی،  محبوب سرازمان

 برد.های نیروهای مسلح را در بین نخبگان باال میاشتیاو به خدمت در دانشگاه

ی،  اجتماع  یریپذتیمسرررئولی،  ریپذسررر  یر  زانیم)اعم از   شررررایط رفتاری مطلوب .5قضیییه

ی(،  گریو انقالب  ینید  یهرا و براورهرابره ارزش  یبنردیپرای، و پرسرررتو حس ودن  یدرون  یهرازهیانگ

 برد.های نیروهای مسلح را در بین نخبگان باال میاشتیاو به خدمت در دانشگاه

،  باال  یمنزلت اجتماعی،  نخبگان  جامعه  یاجتماع تیهوای مطلوب )اعم از  شررایط زمینه  .6قضییه

و محیط    نخبگان  گرتیحما  یو قانون  یمال  یسرازکارها،  در امور نخبگان  حیصرح  یگذاراسرتیسر 

های نیروهای مسرلح را در بین نخبگان باال  تربیتی و نهاد خانواده(، اشرتیاو به خدمت در دانشرگاه

 برد.می

)اعم    مسرلح  یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزبسرترسرازهای    .7قضییه

مسرلح را در  های نیروهای  اشرتیاو به خدمت در دانشرگاهگر و انگیزشری(،  از بسرترسرازهای تسرهیل

 برد.بین نخبگان باال می

)اعم    مسرلح یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزبسرترسرازهای    .8قضییه

شررایط سراختاری مطلوب )اعم  ای را در بین  گر و انگیزشری(، نقش واسرطهاز بسرترسرازهای تسرهیل

،  کار  -یتعادل زندگی،  سرررازمانبرند محبوب  ی،  شرررول  یهاجاتبه،  پرورسررراختار منعط  نخبهاز  

های  ( و اشررتیاو به خدمت در دانشررگاهبر تفکر خالقانه  دیتمک، و در سررازمان  یسرراالرسررتهیشررا

 نمایند.نیروهای مسلح را ایفاء می
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)اعم از    مسلح یروهاین  یهانخبگان در دانشگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزبسترسازهای   .9قضییه

شررایط رفتاری مطلوب )اعم از  ای را در بین  قش واسرطهگر و انگیزشری(، نبسرترسرازهای تسرهیل

ی، و  پرسرررتو حس ودن  یدرون یهازهیانگی،  اجتماع  یریپذتیر مسرررئولی،  ریپذسررر  یر  زانیم

های نیروهای  ی( و اشتیاو به خدمت در دانشگاهگریو انقالب ینید یها و باورهابه ارزش  یبندیپا

   .نمایندمسلح را ایفاء می

)اعم    مسرلح یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزبسرترسرازهای    .10قضییه

ای مطلوب )اعم  شررایط زمینهای را در بین گر و انگیزشری(، نقش واسرطهاز بسرترسرازهای تسرهیل

،  در امور نخبگان  حیصح  یگذاراستیسر ،  باال  یمنزلت اجتماعی،  نخبگان  جامعه  یاجتماع  تیهواز  

و محیط تربیتی و نهراد خرانواده( و اشرررتیراو بره    نخبگران  گرتیر حمرا  یو قرانون  یمرال  یسرررازکرارهرا

 نمایند.های نیروهای مسلح را ایفاء میخدمت در دانشگاه

های نیروهای مسرلح بر جذب و گزینش  اشرتیاو به خدمت در بین نخبگان در دانشرگاه  .11قضییه

 اثربخش نخبگان تمثیرگذار است.

و    یف یبهبود کهای نیروهای مسررلح بر اشررتیاو به خدمت در بین نخبگان در دانشررگاه  .12قضییه

 تمثیرگذار است.  استفاده از نخبگان  یاثربخش  شیافزا

و    یف یبهبود کهای نیروهای مسررلح بر جذب و گزینش اثربخش نخبگان در دانشررگاه  .13قضییه

 تمثیرگذار است.  استفاده از نخبگان  یاثربخش  شیافزا

  ی هاتیمحدود ی واسررتخدام  ریدسررت و پا گ  نیقوانی )اعم از سررازماندرون عوامل  .14قضیییه

های نیروهای مسررلح و  ی( در رابطه بین اشررتیاو به خدمت در بین نخبگان در دانشررگاهابودجه

 گری دارد.جذب و گزینش اثربخش نخبگان اثر تعدیل

  در داخل و خارج از کشور   کننده  یتحر  یشرول  یهاوجود فرصرتی )سرازمانرونب عوامل  .15قضییه

(  دشرمن یارسرانه  یهاتوسرط شربکه ژهیمسرلح در سرطح جامعه و بو یروهایاز ن  یمنف   واتیتبل و

های نیروهای مسرررلح و جذب و  در رابطه بین اشرررتیاو به خدمت در بین نخبگان در دانشرررگاه

 گری دارد.گزینش اثربخش نخبگان اثر تعدیل

های پژوهش مطرح و با در ادامه تالش شررده اسررت این قضررایای حکمی در قالب فرضرریه

های  اسرتفاده از روش مدلسرازی معادالت سراختاری، ضرمن اعتبارسرنجی مدل، به آزمون فرضریه

 پژوهش پرداخته شود. 
 سازی معاد ت ساختاریهای بخش مدلیافته

  مسرلح  یروهاین  یهانخبگان در دانشرگاه  یحداکثر  نشیجذب و گز  یهاشررانیپ  شرناسرایی  پس از

بنیراد، در بخش دوم پژوهش بره اعتبرارسرررنجی مردل مبتنی بر پردازی دادهمبتنی بر روش نظریره
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لیکرتی در بین  روش مدلسرررازی معادالت سررراختاری و با اسرررتفاده از ابزار پرسرررشرررنامه پنج

های  پرداخته شرد. در این راسرتا، مدل سراختاری مربوط به فرضریه  مسرلح  یروهاین  یهادانشرگاه

دراحی گردید و بر مبنای ضرررایب بتا و معادالت رگرسرریونی    Smart-PLSافزار  پژوهش در نرم

( خروجی  3( و )2در شرکل )چند متویره، روابط بین متویرهای مورد آزمون سرنجیده شرده اسرت. 

و اعداد معناداری بین هری  از متویرهای مکنون  مدل سراختاری مربوط به ضررایب بتای مسریر  

 پژوهش به نمایش گذاشته شده است.

 
 ( نمودار  رایب بتای مسیر مدل ساختاری پژوهش 2شکل ) 
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 ( نمودار اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش 3شکل )

 

( یا  2Qبین )(، شرراخص ارتباط پیش2Rهمچنین مقادیر مربوط به شرراخص ضررریب تعیین )

 ( ارائه گردیده است.10( در جدول )GOFشاخص افزونگی و شاخص نیکویی برازش )
 های ارزیابی مدل ساختاری پژوهش ( شاخص 10جدول )

 متغیرهای مکنون 
شاخص 

(2R) 
 (GOFشاخص ) (2Qشاخص )

  یحداکثر   نشیجذب و گز  یبسترسازها 

 نخبگان 
457/0 308/0  --- 

 ---  296/0 466/0 اشتیاو به خدمت در نیروهای مسلح

 ---  099/0 153/0 جذب و گزینش اثربخش نخبگان 

بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از  

 نخبگان 
430/0 314/0 379/0 

 

زا  ( مربوط به متویرهای درون2Rنماید که ضررریب تعیین )( مشررخص می10نتایج جدول )

به   اویاشت"درصد توییرات متویر محوری    46باشد و بالغ بر  مدل پژوهش در حد قابل قبولی می

گردد. در عین حال مقادیر  داد آن تبیین میتوسرط متویرهای درون  "مسرلح یروهایخدمت در ن

ر جدول باال نشران  ( د2Qزا )مثبت محاسربه شرده برای شراخص افزونگی متویرهای مکنون درون

زای پژوهش برخوردار بین متویر دروندهرد کره، مردل سررراختراری از کیفیرت الزم برای پیشمی
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 379/0( برای مدل سراختاری پژوهش به میزان  GOFباشرد. همچنین مقدار محاسربه شرده )می

 باشد.محاسبه گردیده است که بیانگر عملکرد کلی قوی مدل معادالت ساختاری پژوهش می

زا موجود در  زا و برونادامه با توجه به ضرررایب بتای مسرریر بین متویرهای مکنون دروندر  

های پژوهش بشررکل مجزا حاصررل  مدل سرراختاری پژوهش و مقادیر معناداری که برای فرضرریه

 ( پرداخته شده است.11ها در جدول )گردیده است، به بررسی هری  از فرضیه
 های پژوهشمعناداری مربوط به فر یه (  رایب بتا و مقادیر 11جدول )

ج  
تای
ن

یه
 
فر

ها
 

ار 
قد
م

ی 
دار
نا
مع

 

ب
ری
 

 

تا
هافر یه ب  

یه
 
فر
ره 
ما
ش

 

443/3 تمئید شد  241/0  1 )اثر مستقیم( نخبگان   یحداکثر نشیجذب و گز  یبسترها --->  یساختار  طی شرا 

029/7 تمئید شد  387/0  2 )اثر مستقیم(   نخبگان یحداکثر  نشیجذب و گز یبسترها --->  یرفتار طی شرا 

536/2 تمئید شد  165/0  3 )اثر مستقیم(   نخبگان  یحداکثر نش یجذب و گز یبسترها ---> یانهیزم طی شرا 

708/3 تمئید شد  260/0  4 )اثر مستقیم(   نخبگان به خدمت  اویاشت --->  یساختار  طی شرا 

037/0 0/532 رد شد   5 )اثر مستقیم( نخبگان به خدمت   اویاشت --->  یرفتار طی شرا 

319/5 تمئید شد  359/0  6 )اثر مستقیم(  نخبگان به خدمت اویاشت ---> یانهیزم طی شرا 

997/1 تمئید شد  154/0  
)اثر  نخبگان به خدمت   او یاشت --->نخبگان   یحداکثر نش یجذب و گز  یبسترسازها

 مستقیم(
7 

741/1 رد شد   037/0  
به خدمت   اویاشت ---> یحداکثر  نشیجذب و گز  ی بسترسازها --->  یساختار  طی شرا

 )اثر غیرمستقیم(
8 

871/1 رد شد   059/0  
به خدمت    اویاشت --->  یحداکثر نش یجذب و گز یبسترسازها --->  رفتاری طی شرا

 )اثر غیرمستقیم(
9 

488/1 رد شد   025/0  
به خدمت   اویاشت ---> یحداکثر  نشیجذب و گز   یبسترسازها ---> یانهیزم طی شرا

 )اثر غیرمستقیم(
10 

214/6 تمئید شد  391/0  11 )اثر مستقیم(اثربخش نخبگان  نشیجذب و گز   --->نخبگان   نیبه خدمت در ب  اویاشت 

790/6 تمئید شد  352/0  
استفاده از   یاثربخش  شی و افزا یفیبهبود ک --->نخبگان   نیبه خدمت در ب  اویاشت

 )اثر مستقیم( نخبگان  
12 

499/8 تمئید شد  432/0  
استفاده از   یاثربخش  شی و افزا یفیبهبود ک --->اثربخش نخبگان  نشیجذب و گز 

 )اثر مستقیم( نخبگان  
13 

 038/0 530/0 رد شد 
)اثر  اثربخش نخبگان  نشیجذب و گز   --->نخبگان   نیبه خدمت در ب  اویاشت

 ی( سازمان درون عواملگری تعدیل
14 

تایید  

 شد 
986/1 114/0 

)اثر  اثربخش نخبگان  نشیجذب و گز   --->نخبگان   نیبه خدمت در ب  اویاشت

 ی( سازمان رونب   عواملگری تعدیل
15 
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( با توجه به ضرریب 11های پژوهش در جدول )های مربوط به آزمون فرضریهبطورکلی یافته

باشررد  می 96/1رگرسرریونی بدسررت آمده در رابطه بین متویرها و مقدار معناداری که بیشررتر از  

  تمئید( 14، و 10، 9، 8،  5)به غیر از پنج فرضریه  پژوهش  های  دهد که، همگی فرضریهنشران می

 شده است.

 گیری نتیجه

و همچنین  نخبگران    یحرداکثر  نشیجرذب و گز  یهراشررررانیپشرررنراسرررایی  این پژوهش در پی  

راسرتا و با توجه به شرکاف  بوده اسرت. در این   مسرلح  یروهاین  یهادر دانشرگاهاعتبارسرنجی آن 

وجود داشرررت تالش شرررد تا با اسرررتفاده از روش    تحقیقاتی که در این زمینه در داخل کشرررور

رو با اسررتفاده از روش  بنیاد به خلق نظریه در این رابطه پرداخته شررود. از اینپردازی دادهنظریه

  نشیجذب و گز  یاهشررررانیپمذکور و مبتنی بر سررره مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی،  

  عواملدر قالب شرررایط علّی، بسررترسررازها،   مسررلح یروهاین  یهانخبگان در دانشررگاه  یحداکثر

قضررریره تئوریر  خلق گردیرد.    15ارائره گردیرد و در نهرایرت    ای، راهبردهرا و پیرامردهرای آنزمینره

اعتبارسررنجی قضررایای حکمی احصرراء شررده از کدگذاری  همچنین در بخش دوم پژوهش به 

  پنج گزینشرری پرداخته شررد و روابط بین متویرهای مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت تعداد  

( ترمئیرد  11ترمئیرد نگردیرد و مرابقی آنران برابر برا نترایج جردول )(  14، و 10، 9،  8،  5)فرضررریره  رابطره  

( مدل نهایی اعتبارسرنجی شرده پس از آزمون مدلسرازی معادالت سراختاری  4شردند. در شرکل )

 ارائه شده است.  مسلح  یروهاین  یهادر دانشگاه

نخبگان در    یحداکثر  نشیمؤثر در جذب و گز  یعلّ  طیشررراها،  مبتنی بر نتایج، یکی از پیشررران

، و  "شررایط رفتاری"،  "شررایط سراختاری"شرامل سره مقوله کلی؛    مسرلح یروهاین  یهادانشرگاه

شررایط  "گردد. در عین حال نتایج این بخش روشرن سراخت که پیشرران  می  "ایشررایط زمینه"

برند محبوب  ی،  شرول  یهاجاتبه  ،پرورسراختار منعط  نخبهشرامل مواردی از قبیل؛    "سراختاری

گردد.  می  تفکر خالقانه بر  دیتمکسراالری در سرازمان و  ، شرایسرتهکار  -یتعادل زندگی،  سرازمان

ی،  ریپذسررر  یر  زانیمهایی از قبیل؛  شرررامل شررراخص"شررررایط رفتاری"همچنین پیشرررران  

هرا و  بره ارزش  یبنردیپرای، و  پرسرررتو حس ودن  یدرون  یهرازهیانگی،  اجتمراع  یریپرذتیر مسرررئول

هایی  شاخصشامل   "ایشرایط زمینه"ی است. از سوی دیگر، پیشران گریو انقالب  ینید یباورها

در امور    حیصرح  یگذاراسرتیسر ،  باال  یمنزلت اجتماعی،  نخبگان جامعه  یاجتماع تیهواز قبیل؛  

شرود.  ، و محیط تربیتی و نهاد خانواده مینخبگان  گرتیحما یو قانون  یمال  یسرازکارها،  نخبگان

(، شرهالیی  1396)  و همکاران  های این بخش با شررایط برشرماری شرده در تحقیقات تیمورییافته

 ( تا حدودی سازگاری دارد.1390( و دوسی )1395)
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شرایط ساختاری

اشتیاق به خدمت در 
نیروهای مسلح

جذب و گزینش
اثربخش 

بهبود کیفی و افزایش 
اثربخشی استفاده از 

نخبگان

H
1
3

شرایط رفتاری

ای شرایط زمینه

ع امل تعدیلگر 
سازمانی ن برو

H6

H3

H2

H1

بسترسازهای جذب و گزینش 
حداکثری نخبگان

بسترسازهای تسهیلگر

بسترسازهای انگیزشی

H15 

 
مسلح   یروهای ن یهانخبگان در دانشگاه  یحداکثر نشیجذب و گز هایپیشران نهایی  مدل  (4)شکل   

 

پیشران   در  همچنین  دانشگاه  فرآیندمحوری  در  نخبگان  حداکثری  گزینش  و  های  جذب 

است. در    " های نیروهای مسلحاشتیاو به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه"نیروهای مسلح،  

شامل   "اشتیاو به خدمت در بین نخبگان "  پیشرانحال نتایج این بخش روشن ساخت که    عین

تعهد،  شاخص قبیل؛  از  )حمهایی  بودن  حس ( یقسمت   ت یمداف   و  میرضایت  ،  گردد. مندی 

 ( سازگاری دارد.  2013اسچیمن )  ACEهای این بخش با تئوری یافته

از  های نیروهای مسلح بسترسازهای الزم برای جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه

و   گرلیتسه  یبسترسازهاکلی؛    بخششامل دو  باشند که  های مؤثر در این حوزه میدیگر پیشران

میزشیانگ  یبسترسازها که  ی  ساخت  روشن  بخش  این  نتایج  حال  عین  در    پیشران گردد. 

ی،  منعط  استخدام   فرآیندو    نیقوان  جادیاهایی از قبیل؛  شامل شاخص  "گرلیتسه  یبسترسازها "

در    محوریعدالتآفرین،  ی و تحولمشارکت  یسب  رهبر،  جذب  فرآیندارشد از    رانیمد  تیحما

گزینش   جذب   فرآیند  همچنین  می  نخبگان  و  شامل   " یزشیانگ  ی بسترسازها"  پیشرانگردد. 

مشارکت در  ی،  سازمان  ی فردی ورندگیادگی، یتوسعه شول  یهافرصت  جادیاهایی چون؛  شاخص
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فراسازمانی، و ایجاد بسترهای   مشارکت و ارتبادات  ی ه فضاهای، توسعسازمیو تصم   یریگ میتصم

 شود. خودشکوفایی می

دانشگاهزمینه  عواملهمچنین   در  نخبگان  حداکثری  گزینش  و  جذب  برای  الزم  های  ای 

شامل دو  باشند که  های دیگر شناسایی شده در این رهیافت میاز جمله پیشراننیروهای مسلح  

گردد. در عین حال  سازمانی میگر برونتعدیل  عوامل سازمانی و  گر درونتعدیل  عواملحوزه کلی؛  

هایی  شامل شاخص  "سازمانیگر درونتعدیل  عوامل"  پیشراننتایج این بخش روشن ساخت که  

  پیشرانگردد. همچنین ی میابودجه یهاتیمحدودی و استخدام ریدست و پا گ نیقواناز قبیل؛ 

 کننده   یتحر  ی شول   یها وجود فرصتهایی چون؛  شامل شاخص  " سازمانیگر برونتعدیل  عوامل"

از کشور ن  یمنف  واتیتبلو    در داخل و خارج  بو  یروهایاز  و  توسط    ژهیمسلح در سطح جامعه 

یاگر یافته  شود.می   دشمن   یارسانه  ی هاشبکه مطالعات  نتایج  با  حدودی  تا  بخش  این  و    های 

 ری دارد.( سازگا2015( و گئورگی )2017(، ویسنویسکی )2019موخرجی و همکاران )

نیز از جمله    مسلح  یروهاین  یها نخبگان در دانشگاه  یحداکثر  نشیجذب و گز  یراهبردها

میپیشران شده  شناسایی  مهم  که  های  ،  باشند  کلی؛  راهبرد  دو  قانونی"شامل    -راهبردهای 

فرهنگی"و    " ساختاری  این بخش روشن می  " اعتقادی  - راهبردهای  نتایج  گردد. در عین حال 

که   قانونی"ساخت  قبیل؛  شامل شاخص"ساختاری  -راهبردهای  از  سازمان   تیتقوهایی  ی،  برند 

فعاالنه )جستجوگرانه و   نشیگز  یها روش  یریبکارگ،  نخبگان  نشیاثربخش جذب و گز  تیریمد

میگرانهیمعرف  محیطی  تحلیل  و  شناسی  محیط  و  همچنین  ،  فرهنگی " گردد.    -راهبردهای 

ای در  ، حمایت باغچهنخبگان  یبرا  یت یشخص  یالگوسازهایی از قبیل؛  شامل شاخص  "اعتقادی 

ی  باور فرهنگ نخبهمحوری در بین اجتماع نخبگانی و استقرار  ای، توسعه اخالوبرابر با تفکر گلخانه

 گردد.  می  در جامعه 

( و همکاران  موخرجی  رابطه  این  راهبر2019در  برخی  در  (  مؤثر  در  دهای  استعداد  حفظ 

، ارتقا و  ی، تعادل کار و زندگ یاری اخت-، خود یشول   تیامن را شامل،    هند  یبخش دولت   یواحدها

شول رهبریرشد  سب   پشت  ی ،  پرداختیبانیو  و  شناخت  پاداش،  و  توسعه  و  آموزش   ،   ... و 

راهبردهای 2015اند. گئورگی )دانسته برخی  را شامل،  احفظ کارمندان حرفه  ( در پژوهشی  ی 

کاریاری اخت-خود   ی،اجتماع   تی مساعد، حما  طی مح  ،تیریمد تعادل    ، جبران خدمات، حجم  و 

 داند. می توسعه یهاو فرصت یکار ی زندگ

احصاء شده،   نتایج  گز  یامدهایپبر دبق  و  دانشگاه  یحداکثر  نشیجذب  در    ی هانخبگان 

بهبود کیفی و "و    " اثربخش نخبگان  و گزینش  جذب"نیز شامل دو مقوله کلی؛    مسلح  یروهاین

گردد. در عین حال نتایج این بخش روشن ساخت که می  "افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان
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هایی از قبیل؛ جذب حداکثری نخبگان  شامل شاخص "اثربخش نخبگان  و گزینش جذب "مقوله 

بهبود کیفی و افزایش  "گردد. همچنین مقوله  اودلبان می داودلب و گزینش اثربخش از بین د

هایی از قبیل؛ بهبود کیفی در سطح دانشگاه و توسعه شامل شاخص  " اثربخشی استفاده از نخبگان

  ( و1398سعیدی و همکاران )  هایکه با یافته  شودعلمی و دستاوردهای کالن نظامی و ملی می

 سازگاری دارند. ( تا حدودی 1396تیموری و همکاران )

های شناسایی شده در این پژوهش را  همچنین نتایج بخش کمی نیز روابط علی بین پیشران

می بانمایدتمیید  فرضیه  .  از  برخی  حال  )فرضیهاین  شماره  ها  تمیید  14و    10،  9،  8،  5های   )

تواند ری میهای گذشته سازگاری ندارد. این فقدان ناسازگاهای آنان با پژوهش نگردیدند که یافته

ناشی از نوع سازمان، فرهنگ سازمانی، سب  رهبری و مدیریتی، ساختار سازمانی و ... در جامعه 

   های بررسی شده در تحقیقات قبلی باشد. مورد مطالعه و سایر سازمان

برای    ادامه پیشنهادهایی  و گزدر  دانشگاه  یحداکثر  نشیجذب    یروهاین  یهانخبگان در 

 شود: ارائه می مسلح

  یهانخبگان در دانشرررگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزشررررایط سررراختاری برای  برای بهبود ▪

و انعطاف در قوانین    یسراختارپذیی  ضرروری اسرت در راسرتای افزایش انعطاف  مسرلح یروهاین

هرای  ی برای نخبگران در دانشرررگراهشرررول یهراجراتبرهافزایش    ری،پرونخبره گزینی وبرای نخبره

های نیروهای مسرلح از دریق تبلیوات و بویژه  دانشرگاهبرند نیروهای مسرلح، ارتقاء محبوبیت 

  تعادلهای کشرور، ایجاد  تبلیوات دهان به دهان الکترونیکی و ترویج برند در سرایر دانشرگاه

های نیروهای مسرلح و  سراالری در دانشرگاهنخبگان، ارتقای فرهنگ شرایسرته  کار  -یزندگ بین

 در آن اقدام الزم صورت گیرد.  بر تفکر خالقانه  دیتمک

 ی روهاین  یهانخبگان در دانشگاه یحداکثر  نشیجذب و گزشرایط رفتاری برای   برای بهبود ▪

ی نخبگان در سرطح کشرور و ریپذسر  یر  زانیمضرروری اسرت در راسرتای افزایش    مسرلح

 ی هازهیانگی در بین نخبگان، ارتقاء  اجتماع  یریپذتیمسررئولنیروهای مسررلح، افزایش حس  

بین نخبگران، و  پرسرررتو حس ودن  یدرون براورهرابره ارزش  یبنردیپرای  و  و   ینید  یهرا 

 در بین آنان اقدام الزم صورت گیرد.  یگریانقالب

  یهانخبگان در دانشررگاه  یحداکثر  نشیجذب و گزای برای شرررایط زمینه به منظور بهبود ▪

ی در  نخبگان  جامعه  یاجتماع تیهوضرروری اسرت در راسرتای افزایش سرطح    مسرلح یروهاین

  ی گذار اسررتیسرر برای نخبگان،   باال  یمنزلت اجتماعویژه نیروهای مسررلح، ایجاد  کشررور و به

گمراری،  پروری، نخبرهگزینی، نخبرههرای نخبرهفرآینرددر خصررروص    در امور نخبگران  حیصرررح

در    نخبگران  گرتیر حمرا  یو قرانون  یمرال  یسرررازکرارهرابراوری، ایجراد و تقویرت  داری و نخبرهنخبره
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برای ایجاد ارزش   کشررور و نیروهای مسررلح، و بهبود وضررعیت محیط تربیتی و نهاد خانواده

 خدمت به کشور در بین نخبگان اقدام الزم صورت گیرد.

نخبگران در    یحرداکثر  نشیجرذب و گزبرای    گرلیر تسررره  هرایبسرررتر  توسرررعره  بره منظور ▪

منعط     فرآیندو   نیقوان  جادیاضررروری اسررت در راسررتای    مسررلح یروهاین  یهادانشررگاه

  جذب  فرآینداز  نیروهای مسلح  ارشد    رانیمد  تیحمای نخبگان در نیروهای مسلح،  استخدام

ی  مشرارکت  یسرب  رهبرباوری در نیروهای مسرلح، اسرتقرار  نخبگان با تمکید بر فرهنگ نخبه

  و گزینش  جذب  فرآینددر    محوریعدالتهای نیروهای مسرررلح،  آفرین در دانشرررگاهو تحول

 .ها اقدام الزم صورت گیرددر آن دانشگاه  نخبگان

  یهابگان در دانشررگاهنخ  یحداکثر  نشیجذب و گزانگیزشرری برای   یبسررترها برای بهبود ▪

ی برای نخبگان در  توسرعه شرول  یهافرصرت  جادیاضرروری اسرت در راسرتای    مسرلح یروهاین

ها،  ی در آن دانشرگاهسرازمان  ی فردی ورندگیادگهای نیروهای مسرلح، افزایش سرطح یدانشرگاه

مشرارکت و   یه فضراهای در دانشرگاه، توسرعسرازمیو تصرم  یریگمیدر تصرم  نخبگان  مشرارکت

های داخل و خارج کشررور، و ایجاد  فراسررازمانی برای نخبگان بین سررایر دانشررگاه  ارتبادات

 .بسترهای خودشکوفایی برای نخبگان اقدام الزم صورت گیرد

ی ابودجه  یهاتیمحدودی و اسررتخدام  ریدسررت و پا گ نیقوانبر حذف و تعدیل    الزم اسررت ▪

 توجه ویژه شود. 

های نیروهای های شرولی برای نخبگان در دانشرگاهضرروری اسرت در راسرتای ایجاد جذابیت ▪

برای آنان و   در داخل و خارج از کشرور  کننده  یتحر  یشرول  یهافرصرتمسرلح در مواجه با 

 ی روهرایاز ن  یمنف   وراتیتبلگرایی برای مواجره برا  همچنین انجرام تبلیورات مثبرت همراه برا عمرل

 اقدام الزم صورت گیرد.  دشمن یارسانه  یهاتوسط شبکه ژهیو بومسلح در سطح جامعه  

ساختاری شناسایی شده در این پژوهش   -سازی راهبردهای قانونینسبت به دراحی و پیاده  ▪

های نیروهای مسلح،  دانشگاهبرند   تیتقوشود نسبت به اقدام شود. در این راستا پیشنهاد می

گز  تیرر ریمررد و  جررذب  فعرراالنرره    نشیگز  یهرراروش  یریبکررارگ،  نخبگرران  نشیاثربخش 

، و محیط شرناسری و تحلیل محیطی دقیق بر روی نخبگان در  گرانهی)جسرتجوگرانه و معرف 

 داخل و خارج کشور صورت گیرد.

اعتقادی شناسایی شده در این پژوهش   -سازی راهبردهای فرهنگینسبت به دراحی و پیاده ▪

،  نخبگان یبرا  یتیشرخصر   یالگوسرازشرود نسربت به اقدام شرود. در این راسرتا پیشرنهاد می

ای از نخبگران در نیروهرای مسرررلح، توسرررعره  ای در برابر برا تفکر گلخرانرهحمرایرت براغچره
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و بویژه در    در جامعرهی  باورفرهنرگ نخبرهمحوری در بین اجتمراع نخبگرانی و اسرررتقرار  اخالو

 های تحت نظارت آن صورت گیرد.نیروهای مسلح و دانشگاه

ن بایسررتی اشرراره کرد که اگرچه در این پژوهش تالش شررد با رویکردی آمیخته به در پایا

در  و همچنین اعتبارسررنجی آن  نخبگان    یحداکثر  نشیجذب و گز  یهاشرررانیپشررناسررایی  

پرداخته شرود، با این حال برخی از قضرایای حکمی احصراء شرده در    مسرلح  یروهاین  یهادانشرگاه

تمیید نگردید که به نظر   جامعه مورد مطالعهبنیاد در مرحله اعتبارسرررنجی در  پردازی دادهنظریه

ها و  های سرازمانی اتخات شرده، تفاوت در تواناییگذاری و اسرتراتژینوع هدفرسرد ناشری از  می

. در این  ت در مبانی فرهنگی و ارزشرری جامعه مورد مطالعه باشرردهای مدیران و اختالفاویژگی

های آتی به شررود در پژوهشراسررتا با توجه به محدودیت در قلمرو زمانی پژوهش پیشررنهاد می

پردازی انجام شرده در این رهیافت در سرایر جوام  اعتبارسرنجی مدل گزینشری حاصرل از نظریه

سرررایر  پرذیری مردل بره بیشرررتری نسررربرت بره تعمیمآمراری پرداختره شرررود ترا برا درجره ادمینران  

 .پرداخته شود  کشورهای  دانشگاه

 یقدردان
را سررخاوتمندانه در   شیپژوهش، دانش خو نیو خبرگان که در مراحل مختل  ا  دیاسررات  هیکل  از

 .میینما  یم  یمحققان قرار دادند، تشکر و قدردان  اریاخت

 

 مناب  
اسالم و  (. مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم.  1400حسینی، زینب السادات. )  بسطامی، بهزاد و •
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 . 52-27(: 31)17علوم اسالمی رضوی، 

(، آسیب شناسی نظام مدیریت نخبگان کشور و ارایه الگوی 1389)  دا،یرنجبر، آ  و   پورصادو، ناصر •
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