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 چکیده
شوون.  مو.یریا اموور نخبگوان      نخبگان، سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوو  موی  

های اجرایی مورتب  اوا اموور نخبگوان تحوا عنووان        همکاری تمامی دستگاهنیازمن. انسجام و 

اسا  در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور، عو.م ارناموه ریو ی     « نظام نخبگانی»

هوای متدو.دی    جامع و فق.ان م.یریا راهبردی در امور نخبگان اسا که منجر اه ایجادِ چالش

ری ی راهبردی اموور نخبگوان،    سا  نخستین گام در ارنامهدرزمینه م.یریا امور نخبگان ش.ه ا

ترسیم و ت.وین اه.اف راهبردی نظام نخبگانی اسا  از ایون روی هو.ف مقالوه حاضور عبوار       

رهبوری  اورای    مدظوم  اسا از اررسی اه.اف راهبردی نظام نخبگانی کشوور در ان.یشوه مقوام   

.ه اسوا  واحو. تحلیول عبوار      دستیاای اه ه.ف مذکور، از روش تحلیل مضمون استفاده شو 

 در دی.ار اا نخبگان  1397تا  1381های  له طی سال اسا از متون کلیه ایانا  مدظم

مضومون   6 ق،یو در رااطه اا موضوو  تحق  یمقام مدظم رهبر انا یا لیو تحل یاز ک.گذار

نظوام   یاوه عنووان اهو.اف راهبورد     هپای مضمون 36 و دهن.ه مضمون سازمان 11 ر،یفراگ

 نخبگوانی  نظام راهبردی اه.اف گفا توان می مجمو  در  .یکشور استخراج گرد ینخبگان

 هوای  عرصوه  در نخبگان اثرگذاری تقویا از: عبارتن. رهبری مدظم مقام ان.یشه در کشور

تکریم  و نخبگان، الگوسازی انگی ه ارتقای و فرهنگی و اجتماعی، اصالح المللی، این ملی،

صحیح نخبگان همراه اا توجه اه مخاطرا  شناسوایی ایون    و موقع اه شناسایی از نخبگان،

 پشتیبانی و نخبگی مرحله تا پایین )مرحله اروز استد.اد( سنین از نخبگان پرورش گروه،

 تدوالی  ماموریوا  موذکور،  راهبوردی  اهو.اف  کنار در نخبگانی ها  نظام آن آفرین از فرصا

 جملوه  از سوطوح  و اادواد  تمامی رد خود ارتقای و رش. اه موظف یدنی دارد نی  سازمانی

  اسا ذکر ش.ه اه.اف تمام اه دستیاای جها در راهبری نقش ایفای م.یریتی و درزمینه
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 مقدمه

 ریدر مسی  ای کننیهه  نییی مختلف نقش تع یها نهینخبگان در زم خ،یهمواره در طول تار
تخصی  و   ی وو با توسعه علم، فناور یانه. در دوران کنون دهکر فایها ا حرکت ملت

کیه   شیهه  تیی هیا ننننیان اراهم   ملیت  یدر توسعه و تعال یمهارت، نقش منابع انسان
ایرور،، حفیو و    ،ییبیه شناسیا   ژهیی توجیه و  نیبنیابرا  سیت، یبا گذشته ن اسیق قابل
اسیت. بیا توسیعه نقیش منیابع       یاتیی مهم و ح ؛از نخبگان نهیمطلوب و به یریگ بهره
 یهیا  اسیت یو تحول است کیه فقیهان س   رییننننان در حال تغ یجهان  طیشرا ،یانسان

از دسیت رفیتن ایین     جیامع درقبیال نخبگیان منبیر بیه      یهیا  یزیی ر کارنمه و برنامه
هیای عظییم    عنیوان سیرمایه   های عظیم انسانی خواهه شه. لذا حفو نخبگان به سرمایه

تغیییر و تحیول در   داران رشیه و ایشیرفت و راهگشیایان     انسانی و ایشتازان و طالیه
 ریزی است. گذاری و برنامه مستلزم سرمایهان ملی کشورها، مسیر تعالی و ارتقای تو

ای از نهادهیا، قیوانین،    گیذاری روی نخبگیان کشیور، مبموعیه     منظور سرمایه به
سازوکارها و رونههایی برای رسیهگی به امور ننان باییه وجیود داشیته باشیه. سینه      

 کنه. یاد می« انینظام نخبگ»نخبگان از این مبموعه باعنوان راهبردی کشور در امور 
هییای مختلییف کشییور مشییتمل بییر  شییامل مبموعییه بخییش« نظییام نخبگییانی»
هیای   فعالییت »نفرینان، نهادها، قوانین، سازوکارها و رونیههایی اسیت کیه بیر      نقش
صورت مستقیم اثرگذارنه. )سنه راهبردی کشیور   به« اجتماع نخبگانی»و « نخبگانی
هیای   ( منظور از نظام نخبگانی در این تحقیق کلییه دسیتگاه  1391:4ر امورنخبگان،د

اجرایی مرتبط با امور نخبگان است ازجملیه وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری،     
وزارت بههاشت، درمان و نموز، ازشکی، وزارت نموز، و ارور، و بنیاد ملیی  
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گیذاری در   ییزی و سیاسیت  ر صورت مستقیم و غیرمستقیم بیه برنامیه   نخبگان که به
 اردازنه. حوزه نخبگان می

شهه در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان، توجیه        براساس اصول بیان
ها، نهادهای مرتبط و روابط اوییای   )شامل افراد، گروه« نظام نخبگانی»حاکمیت به 
ها( است، نه توجه مستقیم به صاحبان استعهادهای برتیر و نخبگیان. )سینه     بین نن
( زیرا زمانی که نظام نخبگانی مطلیوب  27: 1391هبردی کشور در امور نخبگان، را

خوبی به امور نخبگیان همیراه بیا     و در تراز جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم، به
منظیور دسیتیابی بیه نظیام      ها رسییهگی خواهیه شیه. بیه     ن و منزلت ننأرعایت ش

 ستی استخراج و ترسیم شونه.  نخبگانیِ مطلوب، الزم است ابتها اههاف نن به در
رهبر معظم انقالب که با رهنمودهیا و فرمایشیات راهگشیا در سیطون کیالن      

هیای   نماینه، در برهیه  کشور، همواره مسیر نینهه ارکان مختلف نظام را مشخ  می
مختلف و طی بیانات خود در دیهارهای سالیانه با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر و    

ن نظام نخبگیانی کشیور، بیر اهمییت جایگیاه نخبگیان و       همننین دیهار با مسئولی
روی در تحقیق حاضیر   انه. ازاین وظایف نهادهای حاکمیتی درقبال ننان تأکیه داشته

لعیالی(، اهیهاف    ا سعی شهه است با بررسیی بیانیات مقیام معظیم رهبیری )مهظلیه      
اهیهاف  راهبردی نظام نخبگانی از منظر ایشان استخراج گردد. باشه تا با اسیتخراج  

های دستیابی به اهیهاف   مذکور، مسیر راه نینهه نظام نخبگانی، راهبردها و استراتژی
 د. شوریزی و بسیج منابع نن نظام مشخ   و نحوه برنامه

 اهمیت و ضرورت و بیان مساله

هاسیت.   ریزی راهبردی برای سیازمان  اهمیت و ضرورت این تحقیق، اهمیت برنامه
 اوشییهه  کسیی  بر امروزی های سازمان در راهبردی ریزی برنامه اهمیت و ضرورت

 اصیلی  راهبردهیای  اجیرای  برای یافته نظام کوششی را راهبردی ریزی برنامه. نیست
 .داننه می سازمان مقاصه تحقق برای نن کارگیری به و سازمان
 که دکر اشاره اصلی معرف سه به توان می راهبردی، تحلیل مفهومی فضای در
 ،Downey) .اجرا ی شیوه بهترین ارایه و امکانات شناخت اههاف، ترسیم: از عبارتنه
 (12: 1392 لرد، محمهی از نقل به :3 :2007
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 لیذا  اسیت  سیازمان  راهبیردی  میهیریت  تیهوین  در گام اولین اههاف، ترسیم
 و تیر  دستیابی قابل زمانمنهتر، تر، واضح سازمان های ماموریت و اههاف که هرچقهر
 بیه  دسیتیابی  جهیت  رییزی  برنامیه  و راهبرد تعیین باشنه، شهه ترسیم تر گرایانه واقع
 امکان سازمان، اههاف ترسیم بهون عبارتی به. بود خواهه تر اصولی سازمانی اههاف
 و راهبیرد  بیهون  و داشیت  نخواهیه  وجیود  سیازمان  در راهبیردی  میهیریت  ایباد
 .شه نخواهه موفق اههافش به دستیابی در سازمان نیز راهبردی مهیریت

از این روی ترسیم اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی، اولیین گیام در تیهوین       
مهیریت راهبردی نظام نخبگانی است که مسییر راه نینیهه و راهبردهیای عبیور از     

 وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را تعیین خواهنه کرد.
 ؛ریزی راهبردی، نخبگیان هسیتنه   از طرف دیگر از ننبا که مخاطب این برنامه

گیذاری و   دیگر این تحقیق، ضرورت توجه به امیور نخبگیان و سیاسیت   ضرورت 
هیای انسیانی    ها به عنوان ایشتازان رشه و ایشیرفت و سیرمایه   ریزی برای نن برنامه

 جوامع است.
سال از تأسیس بنیاد ملی نخبگان به عنیوان رکین اصیلیِ     15با گذشت حهود 

خیود   (1)سیاری از اههاف سازمانیتنها در دستیابی به ب نظام نخبگانی، نهاد مذکور نه
در رابطه با نخبگان ناکام مانهه است، بلکه همننان شاهه مسائل و مشکالت جهی 

عنیوان نمونیه یکیی از ایین مسیائل، چیالش مهیاجرت         یم. بههستدرزمینه نخبگان 
ها در این کشورها اسیت. نمارهیا    یافته و مانهگاری نن نخبگان به کشورهای توسعه

های اخیر نرخ مهاجرت نخبگیان و مییل مانیهگاری     ت که در سالحاکی از این اس
یافته افزایش یافته است. افیزایش مهیاجرت و مانیهگاری     ننان در کشورهای توسعه
کننیهه خواهیه بیود،     یافته، برای مسئولین، بسیار نگران نخبگان در کشورهای توسعه
 ههیی اه نیی ااد و های انسانی خود را از دسیت خیواهیم د   زیرا در بلنهمهت، سرمایه
 یهیا  یگیذار  هیدر جامعه و ههررفتن سیرما  گاننخب یسبب از دست رفتن اثرگذار
 .شود یم یکشور در توسعه اجتماع نخبگان

های عملکرد بنییاد ملیی    بخشی از مشکالت و مسائل نخبگان ناشی از کاستی
هیای   ها بوده و بخشی دیگر به عملکرد ضعیفِ سایر دسیتگاه  نخبگان طی این سال
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گردد؛ از این روی تاکیه مقالیه حاضیر تنهیا بیر      جرایی مرتبط با امور نخبگان برمیا
ی کیل نظیام نخبگیانی    بنیاد ملی نخبگان نبوده بلکه سعی شهه است اههاف راهبرد

 استخراج گردد.
به منظور حل مسائل و مشکالت نخبگان و با تاکیهی که رهبر معظم انقالب طیی  

انیه،    ناسایی، حمایت، حفو و نگههاری نخبگیان داشیته  های اخیر همواره بر لزوم ش دهه
تهوین اههاف راهبردی نظام نخبگانی از منظیر مقیام   »ضرورت انبام اژوهشی با عنوان 

احساس شه. باشه تا با استخراج و تهوین این اهیهاف، نظیام نخبگیانی    « معظم رهبری
وج از وضیعیت  ریزی دقییق و اصیولی، راهبردهیای مناسیبی بیرای خیر       بتوانه با برنامه

موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب در رابطه با مهیریت امور نخبگیان کشیور   
تهوین و اجرایی کنه و بتوانه با اتخاذ رویکرد مهیریت راهبردی، از منیابع موجیود بیه    

 راهبردی نن نظام استفاده نمایه. منظور دستیابی به اههاف بهترین نحو به
نگیر و راهبیردی اسیت،     سیازمان، تفکیر نینیهه   اس از ننبایی که شرط بقای 

خیوبی ترسییم    ضروری است که در گام نخست، اههاف راهبردی نظام نخبگانی به
تحقیق حاضر عبارت اسیت از بررسیی اهیهاف راهبیردی      شود؛ از این روی ههف

 العالی(. نظام نخبگانی در انهیشه مقام معظم رهبری )مهظله

 چارچوب نظری

اایین و با هیهفِ   -به  -تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال در این مقاله، فراینه
 مقام معظم رهبری انبام شهه است. ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر

ساز هر سازمان، تهوین اهیهاف   های اساسی در تعیین ارکان جهت یکی از گام
سیطح   گیذاری در  شهه نن سازمان اسیت. ایین هیهف    انهاز تعریف درراستای چشم

گییرد. درحقیقیت    منظور شفاف کردن مسیر نیل به چشم انیهاز انبیام میی    به ،کالن
انیهاز   برای رسیهن به چشم»اههاف مذکور، ااسخگوی این ارسش اساسی است که 

با تعییین ایین اهیهاف،     ؟«شهه به چه مقاصهی بایه دست یافت در افق زمانی تعیین
کننیه و درنتیبیه    ی را دنبیال میی  کنشگران دخیل در نظام توسعه، اهیهاف بلنهمیهت  

تیر   صورت دقیق های خود را براساس نن به ها و فعالیت گیری ها، تصمیم ریزی برنامه
 دهنه.   یات بیشتر انبام مییو با جز
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شناسی ایشنهادی برای تهوین اسناد توسیعه، تیهوین اهیهاف بیا دو      در رو،
 –بیه   -د. رویکیرد بیاال  ایذیر  باال صورت می -به-اایین و اایین –به  -رویکرد باال

  ی مطلوب بیرای توسیعه   دنبال ترسیم نینهه محور است که به اایین رویکردی ههف
محیور بیه توسیعه دارد     بیاال، نگیاهی مسیئله    -بیه -درمقابیل رویکیرد ایایین    ،است
 (.226: 1397مقهم و همکاران،  )باقری

ایایین و   –بیه   -در این مقاله، فراینه تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال
مقیام معظیم رهبیری انبیام      با ههفِ ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر

 شهه است.
هیا، دریافیت نظیرات خبرگیان      های تهوین اههاف کالن سازمان یکی از رو،

راهنماهیای   ؛انهاز و اصول ارزشی نن سازمان است. اههاف کیالن  راستا با چشم هم
شیهه، بیرای    ی طراحیی  توسعه در سایر مراحل خواهنه بود. بنابراین اهیهاف اولییه  

مقیهم و همکیاران،    یه دوباره افراد متخص  هسیتنه )بیاقری  ینهایی شهن نیازمنه تا
(. اجرای این مرحله به کیاهش خطیای ناشیی از بازنویسیی و ایاالیش      271: 1397

کل زیر مراحل گرافیکی تهوین اهیهاف  کنه. ش گران کمک می اههاف توسط تحلیل
 دهه: طورخالصه نمایش می کالن را به

 . مراحل تدوین اهداف کالن1شکل 

 

 271: 1397 ،همکاران و مقهم منبع: باقری
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حاضر سیعی شیهه بیا اسیتفاده از نرا و نظیرات مقیام معظیم رهبیری          اژوهشدر 
نظیر در حیوزه نخبگیان، اهیهاف      عنیوان فیردی خبیره و صیاحب     ( بهالعالی )مهظله

راهبردی نظام نخبگانی ترسیم شود. لذا چارچوب نظری این اژوهش عبارت است 
اههاف راهبردی نظام نخبگانی که درادامه مورد بررسی له ایرامون  از نظریات معظم
 های تحقیق ذیل نن تحلیل شهه است. قرار گرفته و یافته

مقام معظم رهبری در دیهارهایی که با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر، اسیاتیه     
بیا   (2)ها، دانشبویان و همننین مسئولین بنیاد ملی نخبگان، وزارتین میرتبط  دانشگاه

انیه،   های مرتبط با امیور نخبگیان داشیته    تعهادهای برتر و سایر دستگاهنخبگان و اس
 انه.    شان به ترسیم اههاف راهبردی نظام نخبگانی ارداخته درخالل بیانات

له همواره در دیهارهایی که با مسئولین نظام  نخستین ههف راهبردی که معظم
از  موقیع نخبگیان   صحیح و بهشناسایی  ؛انه دادهمورد تاکیه قرار  ،انه نخبگانی داشته
هیای شناسیایی    تر است. ایشان همننین معتقهنه که معیارها و شیاخ   سنین اایین

مهنهسی، هنیر، علیوم ازشیکی،     -های مختلف )علوم انسانی، فنی نخبگان در گروه
احیهی  هیای و  علوم اایه و ...( متفاوت خواهنه بود و نخبگان را نبایه بیا شیاخ   

 شناسایی کرد.
مقام معظیم رهبیری معتقهنیه کیه در شناسیایی نخبگیان        ،این موارد عالوه بر

بایستی بیه مخیاطرات ایین شناسیایی نییز توجیه کیرد، ازجملیه ایین مخیاطرات،           
شهه در داخل کشور است. از این روی در  سوءاستفاده دشمنان از نخبگان شناسایی

 ن قرار گیرد. این زمینه بایه نهایت احتیاط و رعایت مالحظات امنیتی مهنظر مسئولی
هیا   موقع نخبگان، نوبت به ههایت و ایرور، نن  اس از شناسایی صحیح و به

، اسیتعهادها از  رایروری و ایرو   خواهه رسیه. ایشان در این رابطه به لیزوم نخبیه  
 مرحله استعهاد تا نخبگی تاکیه دارنه.

ام نیز دارنه، مق حمایت و اشتیبانیدر کنار شناسایی و ههایت، نخبگان نیاز به 
 از صیرف  مادیِ اشتیبانی از تر مهم را معنوی خصوص اشتیبانی معظم رهبری دراین

نفیرین از   شان بر لیزوم اشیتیبانی فرصیت    دانسته و همواره درخالل بیانات نخبگان
انه. در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان نییز بیر لیزوم          نخبگان تاکیه کرده
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هییا و  حمایییتو منظییور از نن،  نفییرین از نخبگییان تاکیییه شییهه اشییتیبانی فرصییت
جیای حماییت از افیراد و     اوالً بیه  اسیت کیه   از اجتماعات نخبگانی هایی اشتیبانی
ها درجهت حل مسیائل و ایشیبرد    برای فعالیت نن سازی ها، معطوف به زمینه گروه

که مستلزم تال، افیراد   صورتی است و ثانیاً به باشهمی الاههاف نظام جمهوری اس
)سینه راهبیردی کشیور در امیور      های نخبگیانی باشیه.   نبام فعالیتها در ا و گروه
 (25: 1391نخبگان، 

تکریم و الگوسیازی از  ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری، 
هیای   خصوص معتقه به الگوسیازی از نخبگیانِ عرصیه    است. ایشان دراین نخبگان

 مختلف در جامعه هستنه. 
کنار الگوسازی، نخبگان بایستی مورد تکریم نییز قیرار   له معتقهنه که در  معظم
سازی عمومی در جامعیه هسیتیم،    زعم ایشان در این زمینه نیازمنه فرهنگ گیرنه. به
ای که تکریم نخبگان به فرهنگ و عرف عمومی تبهیل شیود کیه درنهاییت     گونه به

 ان گردد.منبر به ایباد احساس امیهواری، رضایت و افزایش انگیزه فعالیت در نن
ایباد زمینه اثرگیذاری  ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری، 

المللی اسیت. مقیام معظیم     های مختلف اجتماعی، فرهنگی و بین در عرصه نخبگان
های علمی محیهود نهانسیته و معتقهنیه کیه      رهبری اثرگذاری نخبگان را به عرصه

المللیی اثرگیذار    جتماعی و حتیی بیین  های خانوادگی، ا نخبگان بایه در تمام عرصه
 باشنه.

هیای   اثرگذاری نخبگان بیه برخیی رو،    معظم له اس از تاکیه بر ایباد زمینه
اثرگیذار    ها ایباد شبکه کنه، از جمله این رو، افزایش اثرگذاری ننان نیز اشاره می

نخبگان است که از طریق ایباد تعامل میان نخبگانِ سطون مختلف منبر بیه ورود  
 سازی و افزایش اثرگذاری ننان در جامعه خواهه شه.   نخبه  نخبگان به چرخه

ی اثرگیذاری نخبگیان، رفیع موانیع      زعم ایشان رو، دیگیرِ افیزایش زمینیه    به
در سیطون میهیریتی   های مختلف و  ها در مسئولیت و استفاده از ظرفیت نن  فعالیت

 میانی کشور است.
اصیالن و  گیانی در انهیشیه رهبیری،    یکی دیگر از اههاف راهبردی نظام نخب
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زعم ایشان نظام نخبگانی مطلوب، نظامی اسیت کیه    است. به ارتقای انگیزه نخبگان
هیای نخبگیانی در نخبگیان و اسیتعهادهای      بتوانه انگیزه الزم را برای انبام فعالیت

 برتر ایباد کرده و دائماً نن را تقویت و اصالن کنه.
گفتیه   یرونیب یهادهایو رو بانیشناخت، ه از،یماننه ن یینههایابه فرانگیز، 

 کیی کیارکرد  (.7: 1387)مارشیال رییو،    دهنه یو جهت م رویکه به رفتار، ن شود یم
. درصورتی که انگیزه نخبگان با سیازوکارهای  اوست ز،یانگها و  تواناییفرد، تابع 

انگیزه ییا بیا    نخبگانِ باانگیزه بیشتر نسبت به نخبگانِ بهون تبع بهالزم تقویت شود، 
منبیر بیه افیزایشِ     ،انگیزه کمتر، تال، بیشتری خواهنه داشت که این تال،ِ بیشتر

 شتابِ حرکت علمی در جامعه و رشه و توسعه علمی و تکنولوژیکی خواهه شه. 

درنهایت با بررسی انهیشه مقام معظم رهبری، نخرین ههف راهبردی از منظر 
. منظیور از  ایبیاد تعیالی سیازمانی   ت است از ایشان در رابطه با نظام نخبگانی عبار

های مرتبط  های رشه، ارتقا و اویایی در تمام سطونِ دستگاه این ههف، ایباد زمینه
با امور نخبگان ازجمله بنییاد ملیی نخبگیان، وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری،       

هیای میرتبط بیا امیور      وزارت بههاشت، درمان و نموز، ازشکی و سیایر سیازمان  
 ن و استعهادهای برتر است.  نخبگا

له در این زمینه معتقه به ایباد مهیریت صحیح، قوی، متمرکز و اویا در  معظم
نظام نخبگانی هستنه. به فرمایش ایشان تعالی سازمانی نظیام نخبگیانی، عیالوه بیر     
مهیریت صحیح، قوی، متمرکز و اویا نیازمنه ایفای نقش ستادی و راهبیردی بنییاد   

هیای   باشه که ایفای این نقش، با ایباد هماهنگی مییان دسیتگاه   می ملی نخبگان نیز
 مختلفِ مرتبط با نخبگان همراه است.
ماده سوم )وظیایف( از اساسینامه بنییاد ملیی     « 2»بنیاد ملی نخبگان مطابق بنه 

در فصیل چهیارم سینه راهبیردی     « الزامات اجراییی »از بخش « 4»و بنه  (3)نخبگان
به عنوان یک سازمان فرادسیتی، وظیفیه ایبیاد انسیبام،      ،(4)کشور در امور نخبگان

های اجرایی میرتبط بیا امیور نخبگیان را      یکپارچگی و هماهنگی میان تمام دستگاه
 برعههه دارد. 

درمبموع با بررسی نرا و نظرات مقام معظم رهبری ایرامیون موضیوع مقالیه،    
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 هیهایت  و سیایی اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی از منظیر ایشیان عبارتنیه از: شنا     
 انگییزه  یارتقیا  و نخبگان، تقویت اثرگذاری نخبگان، اصیالن  از نخبگان، اشتیبانی
 نخبگان و تعالی سازمانی. تکریم و نخبگان، الگوسازی

گانه فوق، به عنوان چارچوب نظری این مقاله در قالیب   اههاف راهبردی شش
 انه: مفهومی زیر نمایش داده شهه مهل

 قیق؛ اهداف راهبردی نظام نخبگانی از منظر مقام معظم رهبری. مدل مفهومی تح2شکل 

 

 پیشینه تجربی پژوهش

تاکنون اژوهش دقیقی با عنوان اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور از منظر مقیام  
العالی( انبام نشهه است اما ایرامون این موضوع نثاری وجود  معظم رهبری )مهظله
 ها به اختصار اشاره شهه است: ترین نن به مرتبط 1دارد که در قالب جهول 
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 پیشینه پژوهش .1جدول 

 روش و اهم نتایج محقق/ محققان ریختا عنوان پژوهش ردیف

1 
 راهبردی نیات

 مدیران و راهبران
 نظام  عالی

1390 

جهانگیری، 
محمدحسین و 

کیانی،  کیخسرو
 حمید

 خمینی امام صحیفه در جستجو و مطالعه براساس پژوهشی این طرح
 سال از( العالی مدظله) رهبری معظم مقام بیانات مجموعه و( ره)

 و نهم دولت در نژاد احمدی دکتر های سخنرانی و 1390 تا 1378
 به مرتبط های بخش صرفا مطالب، مطالعه از پس و شده انجام دهم

 .است شده گردآوری مجموعه این در نخبگان  حوزه

2 

 اصول استخراج
 نیاز تأمین راهبردی
 استعدادهای فرهنگی

 برتر 

1390 

مجری: شبکه 
گران  تحلیل

تکنولوژی ایران 
 )ایتان(

 تدوین نخبگان فرهنگی نیازهای به دهی سامان هدف با پژوهش این
 تأمین در کالن و راهبردی اصول استخراج بر است و گردیده

 به پاسخ در .دارد اهتمامتمرکز و  برتر استعدادهای فرهنگی نیازهای
 و شناسایی در مقدماتی و اولیه عنصر سه تا بود الزم سؤال، این

 برتر استعدادهای فرهنگی نیاز تأمین راهبردی اصول استخراج
 مطلوبی شرایط و اهداف: از عبارتند عناصر این. گیرد قرار موردتوجه

 های ویژگی باشد؛ می تصور قابل برتر استعدادهای و نخبگان برای که
 در رایج عام اصول و سنین؛ این در برتر استعدادهای شخصیتی

 نگری باهم و بندی جمع با نیز درنهایت .فرهنگی کارهای
 مواجهه در فرهنگی کالن طرحوارةبه  عنصر، سه این آوردهای دست

 .است شده پرداخته مسأله این با

3 

 معیارهای استخراج
 عملکرد ارزیابی

 های دستگاه
 بر مبتنی فرهنگی
 مطالبات و انتظارات

 رهبری معظم مقام

 (العالی مدظله)

1395 
 سلطانی،

 محمدرضا،خانی،
 علی

 و سنجش معیارهای و ها شاخص کردن مشخص پژوهش این هدف
 مجموعه منظور همین به. است فرهنگی های دستگاه عملکرد ارزیابی

 مرور 1393 تا 1368 های سال بین رهبری معظم مقام های سخنرانی
 و اجرا گذاری، سیاست کالن های حوزه در موضوع با مرتبط نکات و

 مضمون هشت در و استخراج فرهنگی، های دستگاه بر نظارت
مضمون  به روش تحلیل اصلی، مضمون 130 و دهنده سازمان

 . شد بندی دسته

4 
 تحلیل مدل
 اندیشه در راهبردی

 رهبری معظم مقام
1392  

 لرد، محمدی
 عبدالمحمود

 اندیشه براساس راهبردی تحلیل از الگویی شده تالش مقاله این در
 نتایج. شود ارائه ایران دولتی های سازمان برای رهبری معظم مقام
 فرآیند در رهبری، معظم مقام نظر در دهد می نشان پژوهش این

 تبیین راهبردی، اهداف مقوله سه با گر تحلیل راهبردی، تحلیل
 بدین. است مواجه راهبردی تفکر و اجتماعی های واقعیت راهبردی
 نظام راهبردی اهداف ابتدا راهبردی، گر تحلیل است الزم ترتیب،
 اجتماعی های واقعیت سپس و شناخته را( مطلوب وضع) سیاسی

 از حرکت شیوه نهایت، در .نماید تبیین را( موجود وضع) راهبردی
 راهبردی تفکر کمک با را( راهبرد) مطلوب وضع به موجود وضع

 جمهوری راهبردی اهداف انقالب، رهبر اندیشه در. کند ترسیم
 و عدالت آزادی، استقالل، بنیادین ارزش چهار شامل ایران اسالمی
 قسمت سه از نیز ایران راهبردی اجتماعی های واقعیت. است معنویت

 مانند) راهبردی موانع و راهبردی معنوی ابزار راهبردی، مادی ابزار
 .است شده تشکیل( دشمن ی جبهه وجود و داخلی استبداد سابقه

5 

 تفکر الگوی
 اندیشه در راهبردی
 معظم مقام سیاسی

 رهبری

1397  
 محمد نیا، رستمی

 اسماعیل

 ظلّه دام رهبری معظم مقام توجه کوشد میزان می نوشتار این نویسنده
 بسنجد را( اندیشمندان منظر از مستخرجه) راهبردی تفکر عناصر به

 راهبردی تفکر الگوی های اولویت به طریق این از تاحدامکان و
 اطالعات آوری جمع و اکتشافی پژوهش، این شیوه. ببرد پی له معظم

 اش، نتیجه و است خبرگی طریق از داده اعتباربخشی و اسنادی، آن
 ازسوی شده مطرح گانه چهارده های مولفه همه که است آن مبین

 ظلّه دام رهبری معظم مقام موردتوجه راهبردی، تفکر نظران صاحب
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 روش و اهم نتایج محقق/ محققان ریختا عنوان پژوهش ردیف
 و انداز چشم به توجه» ایشان، راهبردی تفکر الگوی در و گرفته قرار

 .است برخوردار بیشتری اهمیت درجه از ،«هدف بر تمرکز

7 
 راهبرد تحلیلی مدل
 فکری منظومه در

 رهبری معظم مقام
1397  

 مسلمی،
 حسین،فاضلی،

 سیدطاهر

 در گفتمان تحلیل روش و تحلیلی -توصیفی رویکرد با این پژوهش
 انقالب گفتمان منادی مثابه به رهبری، معظم مقام فکری منظومه
 بر دلیل تاکید به انقالب گفتمان در راهبرد که دهد می نشان اسالمی

/ منظوم تفکر» موّلفه سازی دیدگاه بعد در ارزشی -الهی پارادایم
 در. کند می معرفی مسائل حل الگوی ارائه برای را «فکری منظومه

 افزایش منظور به را «علم تولید/ محوری علم» موّلفه یابی فرصت بعد
 همراه ذهنی سازی غنی و دانش مرزهای گسترش ها، فرصت درک

 بعد در. داند می ها فرصت جلب ساز زمینه را جمعی و فردی تزکیه با
 های گلوگاه همزادی دلیل به «موفقیت حیاتی عوامل» گلوگاه تحلیل

 استحکام و سازی قابلیت» موّلفه کلیدی، های شایستگی و اصلی
 توصیه موانع رفع کلیدی های شایستگی مثابه به را «درونی ساخت

 موّلفه ساز، آینده رویکرد دلیل به یابی راه بعد در باالخره و کند می
 انسانی -الهی قواعد ظهور و بروز منظور به را خالقانه «شکنی قاعده»

 .نماید می دنبال درونی های قابلیت بر منطبق

تحقییق  صیورت مسیتقیم بیه     توان گفت تنها دو اثیر بیه   با بررسی ایشینه تبربی می
انبیام   1390نخبگان در سیال   شونه که هردو به سفار، بنیادملی حاضر مربوط می

انه. نخست تحقیقی است که توسط جهانگیری و همکاران انبام شیهه اسیت،    شهه
های مرتبط با حوزه نخبگیان در بیانیات مقیام معظیم رهبیری       در این تحقیق بخش

ای  صیورت کتابخانیه   نژاد، صرفاً بیه  العالی(، امام خمینی )ره( و دکتر احمهی )مهظله
ها انبیام نشیهه اسیت. ایژوهش دوم،      گونه تحلیلی روی نن نوری شهه و هیچ جمع

 ازیی ن نیتیأم  یاسیتخراج اصیول راهبیرد   تحقیقی است که توسط شرکت ایتیان بیر   
ی نخبگان انبام شهه است. این اژوهش نیز متمرکز بیر اصیول راهبیردی در    فرهنگ

های بنییاد ملیی نخبگیان     رهنگی نخبگان( از ماموریتیک حوزه خاص )نیازهای ف
طوری که در ایژوهش حاضیر نیازمنیه اسیتخراج اهیهاف راهبیردی نظیام         است به

 ها هستیم. نخبگانی در تمامی حوزه
( 1392(، محمهی لیرد ) 1397سه تحقیق دیگر که توسط مسلمی و همکاران )

میهل  »و « تفکر راهبیردی » انه نیز به بررسی عناصر ( انبام شهه1397نیا ) و رستمی
« اهیهاف راهبیردی  »انه. هرچنه  از منظر مقام معظم رهبری ارداخته« راهبرد یلیتحل
هیای ایین تحقیقیات بیا      بیوده و یافتیه  « راهبیرد  یلیمهل تحل»نحوی زیرمبموعه  به

کلی بر عناصر کالن تفکر رطو ها به موضوع مقاله تاحهی مرتبط هستنه اما تمرکز نن
کیهام   کیالن تحلییل راهبیردی در انهیشیه رهبیری اسیت و هییچ       راهبردی و مهل 
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 انه.   صورت خاص به بررسی اههاف راهبردی نظام نخبگانی نپرداخته به
هیای   همننین با بررسی ایشیینه مشیخ  شیه کیه اهیهاف راهبیردی بخیش       

هیای فرهنگیی از منظیر مقیام      های دولتی و دسیتگاه  مختلف کشور ازجمله سازمان
از « نظیام نخبگیانی  »انه؛ اما تیاکنون اهیهاف راهبیردی     شههمعظم رهبری استخراج 

شهه تنها از این حیث کیه ییک    های انبام انه لذا اژوهش له بررسی نشهه منظر معظم
انیه بیا    العالی( بررسی کیرده  موضوع راهبردی را از منظر مقام معظم رهبری )مهظله

ق مرتبط نبوده و تحقیق حاضر ایونه خواهنه خورد، به لحاظ موضوعی با این تحقی
باشنه. در تحقیقیات میذکور، غالبیاً از     قابل بررسی و تامل می ،تنها به لحاظ روشی

منظور اسیتخراج بیانیات    های کیفی شامل تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون به رو،
مقام معظم رهبری در رابطه با موضوعات مورد بررسی، استفاده شهه است. از ایین  

بار سعی کرده تا اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی    ینروی تحقیق حاضر برای نخست
 منظر رهبری استخراج و تحلیل کنه.را از 

 روش تحقیق

یکی از  .است کیفی محتوای تحلیل رو، استفاده در این مقاله، مورد تحقیق رو،
های کارنمه تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون روشی بیرای   رو،

هیای کیفیی اسیت )بیران و      الگوهیای موجیود در داده  شناخت، تحلیل و گیزار،  
 (153: 1390جعفری و همکاران،  ،به نقل از عابهی 2006، 1کالرک

های متنیی و تبیهیل    در مقاله حاضر از رو، تحلیل مضمون برای تحلیل داده
هایی غنی و تفصیلی اسیتفاده شیهه اسیت. واحیه      های اراکنهه و متنوع به داده داده

العیالی(   های مقام معظم رهبری )مهظلیه  از متون کلیه سخنرانیتحلیل عبارت است 
 در دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر.  1397الی  1381های  طی سال
 در کیه  اسیت  هییایی  ایاراگراف  ییا  هیا  عبارت جمله، کلمه، دربردارنهة معنا واحه
: 1390نوشیادی،  رنیه )ایمیان و   دا ارتبیاط  یکهیگر با شان یا محتوای زمینه از هایی جنبه
عنیوان اهیهاف    در اینبا واحه معنا عبارت است از کلیه کلمات و جمالتی کیه بیه   (.29

نخبگان در بیانات موردبررسی وجود داشت. لیذا از واژگیان اهیهاف، رسیالت،      بنیادملی
                                                                                                                                 

1. Braun & Clarke  
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 لیه متون مورد تحلیل استفاده شه.نخبگان برای جستبو در ک نخبه، نخبگان و بنیادملی
هیای مقیام معظیم رهبیری      ورت بود که متون کلیه سخنرانیص رو، کار بهین

در دییهار بیا نخبگیان و صیاحبان      1397تیا   1381هیای   العالی( طیی سیال   )مهظله
افیزار   جمع نوری شه و در نرم 1رسانی دفتر ایشان استعهادهای برتر از اایگاه اطالع

والت و مورد تحلیل قرار گرفت، سپس با اسیتفاده از کهگیذاری، مقی    2مکس کیو دا
دهنیهه و   زیرمقوالت استخراج و در سه دسته کلی مضامین فراگیر، مضامین سازمان

 مضامین اایه قرار داده شهنه.

ده توسیط سیه محقیق بیه      نوری   های جمع  به منظور افزایش قابلیت اعتبار، داده
بنهی شهنه و درنهایت کیههای حاصیل از تیال،     صورت مبزا کهگذاری و مقوله

صورت بود که ابتیها محقیق، کیههای     فق قرار گرفت. فراینه کار بهینها موردتوا نن
باز و محوری را از کلیه متون موردتحلیل استخراج کرد، سپس این کهها را همیراه  

هیا خواسیته    با متون در اختیار دو تن از مهیران بنیاد ملی نخبگان قیرار داد و از نن 
 یک کیه بیاز   کننه، اگر کهشهه را بررسی  شه که صحت و تناسب کههای استخراج

حیذف کننیه.    ،از قلم افتاده است اضافه و اگر که غیرمرتبطیی احصیا شیهه اسیت    
نظر میهیران میذکور، متناسیب بیا ادبییات       درنهایت کههای استخراج شهه با توافق

 نهایی شهنه. ،حاکم در بنیاد ملی نخبگان

 ها یافته

شونه. یکیی   مختلفی بررسی میها، منابع  منظور استخراج اههاف راهبردی سازمان به
العالی( خصوصیا در   رهبری )مهظله معظم ترین منابع در کشور ما، بیانات مقام از مهم

انیه، یکیی از    رابطه با ساختارهایی است که به فرمایش و تاکیه ایشان شکل گرفتیه 
است. از این روی برای بررسی اههاف راهبیردی  « بنیاد ملی نخبگان»این ساختارها 
العالی( تحلیل و مضیامین فراگییر،    بگانی، بیانات مقام معظم رهبری )مهظلهنظام نخ
های حاصل از کهگذاری بیانات معظم له  دهنهه و اایه استخراج شهنه. یافته سازمان

 در جهول زیر نمهه است:
                                                                                                                                 

1. Khamenei.ir 

2. MAXQDA 
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 العالی(  های حاصل از کدگذاری بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله یافته .2جدول 
ف

ردی
 

 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

1 
تقویت 
 اثرگذاری

های  عرصه
 اثرگذاری

 افزایش اثرگذاری در عرصه
 های فرهنگی و اجتماعی

ضمناً از نخبه هم باید کار خواست؛ نخبه باید احساس کند که وجودش نافع است؛ یعنی احساس نافع بودن 
قدم میکند، پایدار در کشور  بکند؛ این، آن چیزی است که نخبه را خرسند میکند، خوشحال میکند، ثابت

ایست خواست که این با همین کار ستادی به نظر میکند؛ بفهمد برای کشورش مفید است، نافع است؛ کار ب
 .من قابل تحقّق است

 
 به دهی جهت با باشد، مسئولین به دهی مشورت با که آنچه از بیش دانشجوئی اثرگذاری بگویم میخواهم من

 خواهرتان و برادر روی بگذارید؛ اثر میتوانید تان خانواده در شما. است تأثیر تحت نیروهای در انسانی عناصر
 روی فامیل، روی خودتان، زندگی محیط در. بگذارید اثر میتوانید مادرتان و پدر روی بگذارید؛ اثر میتوانید

 بهترین این. رفتار به اثر منش، به اثر زبان، به اثر بگذارید؛ اثر میتوانید ورزش در همبازی روی دوست،
 .بکند اثرگذاری آن در تواند می که محیطهائی در اثرگذاری دانشجوست؛ برای پیروزی و توفیق

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/1396 
 

 دانشجویان دیدار در بیانات
 یزد استان های دانشگاه

13/10/86 

اثرگذاری در عرصه  افزایش
 المللی ملی و بین

 یباال تیبا استفاده از ظرف دیکم بوده است و با اریدانش بس یسهم ما در جلو بردن مرزها ر،یدر قرون اخ
 . میرا توسعه ده یاکتشاف و دانش جهان ینخبگان جوان کشور، مرزها

نخبگان و  دارید در بیانات
 یبرتر علم یاستعدادها

25/07/1397 

های  روش
 تقویت اثرگذاری

ایجاد شبکه اثرگذار 
 نخبگان

 در ای شبکه حالت یک به را نخبگان به نگاه و نخبگان ی رعایت ی دیگر این است که ما مسئله نکته
اىِ سازنده و یک چرخه به وجود بیاید، که از پرورش و ساخت نخبه آغاز  باید یک حرکت شبکه.. .بیاوریم 

 و پایه هم در آموزش و پرورش است؛میشود؛ یعنی مربیگری. ریشه 
خود این نخبه،  -دا کند ای پی یعنی حالت شبکه -سازی شود  ی نخبه کمک کنید این نخبه، خود وارد چرخه

 . شود پرور نخبه ساز نخبه

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

های  رفع موانع فعالیت
 نخبگانی

 و باشند آنان کار موانع رفع و خدمات ی ارائه و نخبگان با تعامل دنبال به تر جدی باید مسئوالن طرف یک از
 .دهند قرار کشور پیشرفت اختیار در را خود های ظرفیت ی همه باید نیز نخبگان دیگر طرف از

 و نخبگان دیدار در بیانات
  علمی برتر استعدادهای

25/07/1397 

کارگماری نخبگان در  به
 مسوولیت های کشور

آمده است، « نظر»ی جوان باید فرصت ظهور و بُروز پیدا بکند، احساس کند که وجود او به  باالخره نخبه
 .برای او ارج قائلند، روی وجود او حساب میکنند؛ این را باید در عمل احساس کند

 

 همایش نهمین در بیانات
 فردا نخبگان ملی
22/07/1394 
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ف
ردی

 
 مضامین فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

 حتماً میانی های مدیریت سطح اما باشند نداشته را مدیریتی اول سطوح ی تجربه نخبه جوانان است ممکن
 دارد. نیاز نخبه جوانان به

 و نخبگان دیدار در بیانات
  علمی برتر استعدادهای

25/07/97 
تعامل نظام مند مدیریت 

کشور با نخبگان و 
رسانی منظم از  اطالع

مسایل اصلی کشور به 
نخبگان به منظور مشارکت 

 مسائل  نخبگان در حل آن

 و باشند آنان کار موانع رفع و خدمات ی ارائه و نخبگان با دنبال تعامل تر به از یک طرف مسئوالن باید جدی
 دهند. قرار کشور پیشرفت اختیار در را خود های ظرفیت ی همه باید نیز نخبگان دیگر طرف از

 
. بدهند کار اینها به کنند، جذب را اینها کنند، شناسایی را اینها دیگران از قبل خودمان داخلی های دستگاه

 غربت. بر ندهد ترجیح را خودش ی خانواده و خودش زندگی محیط که نیست جوانی هیچ

 و نخبگان دیدار در بیانات
 علمی برتر استعدادهای

25/07/97 
 

 نخبگان دیدار در بیانات
 28/07/95 جوان علمی

2 
 

اصالح و ارتقای 
 انگیزه

های  روش
انگیزه  یارتقا

 )در سطح فردی(

تقویت روحیه خودباوری و 
 احساس استغنا از دیگران

[  بلکه] باشد کشور یک فقط که دشمنی نه هم آن دشمن، بر ی غلبه و ها جوان حضور و جنگ در حضور این
 انقالب پس. شد خودباوری رشد موجب داشتند، حضور جهانی های قدرت ی همه پشتش که دشمنی

 ورشکستگی و وابستگی ی روحیه مقابل در خودباوری کردن سپر سینه و خودباوری قدِ برافراشتن[  موجب]
 .افتاد اتّفاق این شد؛ قبلی

 نخبگان دیدار در بیانات
 جوان علمی

28/07/1395 

 تقویت روحیه خطرپذیری

 ضریب و کشاند می تکاپو و حرکت به را ها ملت شکست، و ناکامی از نترسیدن و اقدام جرأت خطرپذیری،
 از ترس بدون باید ما جوانان و دهد می افزایش کامالً معنوی، و مادی های عرصه ی همه در را موفقیت

 .شوند بزرگ های میدان وارد ناکامی، و شکست

 نخبگان دیدار در بیانات
  جوان

25/06/85 

افزایش دلبستگی و 
 احساس تعلق

 توانند نمی – علمی ی نخبه چه سیاسی، ی نخبه چه - نخبه ی مجموعه یک معنوی، های دلبستگی بدون اما
 .بدهند قدرت او به توانند نمی کنند؛ حفظ را کشورشان

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

اخالق »تحقق نظام جامع 
سازی  و نهادینه« نخبگی

 های اسالمی ارزش

 .است ایمان چیز، همه از بهتر بیاورد، وجود به را پیشرفت این بیاورد، وجود به را نیرو این تواند می که چیزی
 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

ارتقای سطح فرهنگی و 
 رفاه اجتماعی نخبگان

 های فرهنگی در بنیاد نخبگان و انجام کار فرهنگی درست و هوشمندانه اهمیت دادن به فعالیت
 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 
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ف
ردی

 
 مضامین فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

 تقویت هویت ملی
 خودشان ملت سرنوشت و خود هویت عاشق و مردم عاشق و کشور عاشق که دانشمندانی به دارد نیاز کشور

 رود نمی پیش کار دلبستگی، احساس این بدون. باشند

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

های  روش
انگیزه  یارتقا

)در سطح 
 نهادی(

ایجاد فضای نشاط علمی، 
 بخش و متعالی الهام

 کنند احساس اینها که است این دارد، وجود نخبگان ریزی برای هدف دیگری که در خصوص برنامه
 .نکنند بست بن احساس نمایند؛ استفاده خود استعداد از توانند می

 
 ایرانىِ متخصّص شد، این اگر بشود؛ فراهم علمی نشاط محیط کند، کار جدّیت با باید نخبگان بنیاد ملّی

ی  کند که در خانه و کاشانه یرانی هم شوق پیدا میا استعداد با جوانِ بیاید؛ کند می پیدا شوق هم خارج ساکن
 د.خود بماند و برای خدمت به کشورش کار بکن

 
این  کنند ... مسئولیت احساس آینده به نسبت ما نخبگان های ما، پیشرفت واقعی این است که جوان

 ی ما تشدید کرد. در جامعه روز ی نشاط را باید روزبه احساس و روحیه

 از جمعی دیدار در بیانات
 03/07/1381علمی نخبگان

 
 همایش هفتمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
17/07/1392 

 
 همایش ششمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
12/07/1391 

آشنایی نخبگان با نیازها و 
 های کشور محدودیت

 تبیین نخبگان برای هم نیازها این و بگیرد قرار کشور نیازهای خدمت در پژوهشی و علمی مقاالت بایستی
 .ندانند ،هست که چنان آن را کشور نیازهای است ممکن نخبگان از خیلی بشود؛

 
 نیازهای به ناظر درصد سی علمی مقاالت این از کنید، تهیه علمی ی مقاله بکشید، زحمت شما همه این

 علمی، تالش علمی، کار صددرصد باید. کند می خسارت احساس انسان خب،! نه درصد هفتاد باشد، کشور
 . شما نیازهای به باشد ناظر علمی ی مقاله ی تهیه

 نخبگان دیدار در بیانات
 26/07/96 علمی جوان

 
 همایش ششمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
12/07/1391 

دلگرمی و اعتماد نسبت به 
نظام در یک فضای همراه 

متعهدانه، با پاسخ گویی 
 صادقانه و محترمانه

 باشند داشته پیگیرانه و دلسوزانه عملیاتی، جدی، نگاه نخبگان مسئوالن باید به موضوع
 نخبگان دیداردر  اناتیب

  جوان علمی
28/07/95 

3 
الگوسازی و 

 تکریم

های  روش
 الگوسازی

 الگوسازی از نخبگان 

ها  نسل جوان در همه عرصه یبرا یبر ضرورت الگوساز دیتأک ،یجلسات نیاز حضور در چن من گرید زهیانگ
 ...هاست نهیو زم

مختلف مشخص  یها را از بخش یینسل نونهال خودمان، الگوها یجوان خودمان، برا یبرا میدار ازین ما
 اتیبه ادب ی به هنر دارد، آن کس که عالقه ی به علم دارد، آن کس که عالقه ی آن کس که عالقه م؛یکن

نخبگان و  داریدر د اناتیب
 کرمانشاه دگانیبرگز

26/07/1390 
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 ی آن کس که عالقه ،دارد یعمل یبه کارها ی دارد، آن کس که عالقه خیبه تار ی کس که عالقهدارد، آن 
از  یکی نیکنند. ا دایخودشان را پ ی ستهیشا یدارد، هر کدام بتوانند الگوها یفناور ایصنعت  ای یبه کشاورز

 .کند یجلسات به ما کمک م نیا لیالزم ماست، که تشک یکارها

های  روش
 تکریم

جهت دهی به افکار 
عمومی در خصوص فهم 

کرامت نخبگان و تجلیل از 
 ها آن

ی ورزشی بها بدهیم؟ ما چقدر  ی علمی را کمتر از یک نخبه حرف من این است که چرا ما باید یک نخبه
ی علمی داریم که اگر چنانچه دست کشورهای دیگر به  نخبهاند؛ چقدر  های علمی داریم که در قله نخبه

 .برند؛ اینها را باید تجلیل کنیم قاپند و می اینها برسد، آنها را فوراً می
خواهیم با این کار، به علم و  از نظر من، تشکیل این جلسه، براساس یک هدف نمادین است. ما می

 یک باالتر، هوشی ضریب با ذهنِ و فکر یک میان شاخصِ تا کنیم احترام جامعه نخبگان هوشمندان و
شاخص ممتاز در کشور محسوب شود و درواقع یک حالت مسابقه، شوق، حرکت عمومی و از سویی تکریم 

خواهیم در  ای از کسانی هستید که ما می و احترام نسبت به این پدیده و این حقیقت، به وجود آید. شما نمونه
گذارد. این همان  اسالمی و مسؤوالن و حرکت کلّی کشور به اینها احترام میجامعه اعالم شود که نظام 
 ای است که در زبان و ذهن بعضی از شما عزیزان بود.  سازی فرهنگ

 نخبگان دیدار در بیانات
 دانشگاهی جوان
05/06/87 

ایجاد احساس امیدواری، 
 افتخار و رضایت

 خودشان برای کنند؛ مسئولیت احساس آینده به نسبت ما نخبگان ما، انجوان که است این واقعی پیشرفت
 را احساس این و کنند احساس و کنند مجسم و کنند تصویر را ای آینده کشور برای کنند؛ تعریف دیدگاه

 را این دارد؛ وجود امروز که است چیزی این. کنند تالش آینده، این به رسیدن برای اند آماده که کنند؛ اظهار
 تشدید ما ی جامعه در روز روزبه باید را نشاط ی روحیه و احساس این. برد پیش باید را این کرد، تقویت باید

 .کرد
 

 دلگرم مشکل کشور، ربط ذی های دستگاه ی همه از استفاده با بتواند که است این برای امروز نخبگانِ بنیاد
 .کند تأمین را آن و حل را زندگی از و محیط از آنها رضایت احساس و نخبگان کردن

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 
 

 اساتید دیدار در بیانات
 21/07/84  دانشگاه

 ها، باید به عرف و عادتی همگانی تبدیل شود. قدرشناسی از برجستگان جامعه و احترام به آن معرفی نخبگان به جامعه
نخبگان و  داریدر د اناتیب

 کرمانشاه دگانیبرگز
26/07/1390 

 یمدیریت یارتقالزوم  مدیریت صحیح تعالی سازمانی 4
مدیریت هم همراه باشد؛ من این را بخصوص به مسئولین محترم  یها باید با ارتقا گذاری البته این سرمایه
پخش هم کنم. اگر ما منابع مالی را افزایش هم بدهیم، توزیع هم بکنیم، سرریز هم بکنیم،  دولتی تأکید می

 مدیریت در این بخش وجود نداشته باشد، منابع مالی هدر خواهد رفت.  یبکنیم، اما ارتقا

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 
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باوری در  لزوم نخبه
 مسئولین

و خواهشم این است که ها را. من امیدم  باور هستم یعنی قبول دارم شما نخبه لذا بنده عمیقاً و قویّاً نخبه
 مسئولین تا کنند کوشش جمهورند، رئیس معاون و هستند دولت در که ستّاری آقای خود و نخبگان بنیاد
ها را باور کنند؛ اوّالً  این است که نخبه ما انتظارات از یکی بشوند؛ باور نخبه کلمه واقعی معنای به همه کشور

که مورد قبول  چنان باور کنند که ما نخبه داریم؛ ثانیاً باور کنند که این نخبه، قادر است سرنوشت کشور را آن
و رضایت و روشنی چشم همه باشد، تغییر بدهد. بعضی از مسئولین ما در این زمینه دچار غفلتند؛ باید اینها 

 .بیرون آورد را از این غفلت

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/96 

مدیریت قوی و متمرکز 
 مسئوالن

 است. تربیت نخبگان نیازمند مدیریت قوی و متمرکز مسئوالن
 بنیاد وظایف یعنی سازند، نمی هم با نخبگان بنیاد و علمی معاونت که بینید می واقعاً اگر! ستّاری آقای

 شان جدای هم از یا بکنید؛ برایش فکری یک نیست، سازگار علمی معاونت وسیع های فعّالیّت با نخبگان
 بگذارید؛ نخبگان بنیاد برای قوی مدیر یک علمی، معاونت چهارچوب همان ذیل در الاقل یا کنید

 نخبگان دیدار در بیانات
 جوان علمی

28/07/95 

مدیریت هدفمند گردش 
 نخبگان

 نیست؛ منفی موضوعی مطلق طور به - ام گفته را این حاال تا بار چند من - کشور از نخبگان چون خروج
شور ک برای و برگردد بعد و کند کسب معلوماتی بخواهد و شود خارج کشور از ای نخبه است ممکن زیرا

مفید باشد. البته بهتر این است که ما امکاناتی را برای همین نخبه فراهم کنیم، تا در خودِ کشور آنچه را که 
ضای دنیا فضای ف - بروند نخبگان اما اگر نشد، ...از نظر رشد و شکوفایی استعداد الزم دارد، مهیا شود 

گیرد؛ یعنی آن نخبه بداند که برای چه دارد منتها این رفتن باید با حساب و کتاب انجام ب -وسیعی است 
خواهد از آن دانش  می ای رود؛ چه میخواهد بکند و پس از آموزش آنچه را که الزم دارد، چه استفاده می

 بکند. 
 

 برگردند. و بگیرند یاد را معلومات بروند منظّمی ریزىِ برنامه با

 از جمعی دیدار در بیانات
 05/07/83علمی نخبگان

 
 
 

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

03/07/1381 

ریزی خاص  لزوم برنامه
 برای نخبگان

 کاری، و تحصیلی حرکت این لیکن داد؛ نخبگان انجام شود با محاسبه های عمومی را نمی ریزی برنامه
 کرد. باز ای ویژه حساب نخبگان برای باید که رسد می ای نقطه به تدریج به

 از جمعی دیدار در بیانات
 03/07/81 علمی نخبگان

اداره کردن بنیاد نخبگان 
توسط خود نخبگان و افراد 

 شایسته

 مسائل با خودش کسی تا یعنی نیست؛ تردیدی کنند، اداره باید نخبگان خودِ را جمعی چنین که این در البته
 اما کند؛ کار تواند نمی باشد، نداشته دلبستگی و آشنایی نخبه جمعِ یک به مربوط عملىِ و علمی و ذهنی
 آنها باشد، نخبگان به مربوط که کشور جای هر - کنند می اداره را آن کسانی چه که نیست این در سخن
 فکر برود؛ کار این بار زیر دولت بایستی ناگزیر و است دولت کار کار، این - کنند می اداره بهتر را جا آن

 که کند واگذار کسانی به باید را مجموعه این اداره شود، می کاری مسؤول دولت وقتی منتها است؛ خوبی
 .باشند شایسته حقیقتاً

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

21/11/82 
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ایفای نقش 
راهبردی و 
 ستادی بنیاد

 ایفای نقش ستادی
ام که  تذکّر دادهی دیگر در همین زمینه، مطلبی است که من قبالً هم به آقای ستّاری این را  ک نکتهی

های  ی دستگاه معاونت علمی و بنیاد به کار ستادی اهمّیّت بدهند؛ یعنی درواقع مثل یک ستاد از همه
 .توانند ایفا کنند، استفاده کنند ی علم و فنّاوری نقشی می گوناگون کشور که در زمینه

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/96 

هماهنگ کننده 
های مرتبط با  دستگاه

 نخبگان

های مرتبط با دانش و علم و فناوری، بایستی هماهنگی کامل  هاست؛ در بخش ها ناهماهنگی یکی از ضعف
 وجود بیاید.  هب

ی و علم معاونت همین با بهداشت و علوم وزارت دو یعنی است؛ الزم خیلی علمی مراکز خود بین هماهنگی
 در که ها بخش از بخشی هر و صنعتی و علمی های پژوهش سازمان و نخبگان جمهور و بنیاد فناوری رئیس

 را هم کار اینها مبادا که است الزم دائم افزایىِ هم و همکاری و ارتباط یک کنند، می همکاری ها زمینه این
 .وجود بیاید هب زمینه این در خألهایی و مفقوده های حلقه یا بکنند خنثی

 
های  ها و خود دستگاه ستادی است برای هماهنگ کردن دستگاهی  عاونت علمی هم که یک مجموعهم

ها و مراکز گوناگون علم و فناوری که مجریان  ها و پژوهشگاه علمی کشور یعنی این دو وزارت و پژوهشکده
 .ها بایستی از بین برود کار هستند، اینها باید همه هماهنگ عمل بکنند؛ ناهماهنگی

 نخبگان دیدار در بیانات
 نشگاهیدا جوان
05/06/87 

 
 

 همایش هفتمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

17/07/92 

 ایفای نقش راهبردی
 نخبگان بنیاد گرفت ... جدّی کامالً باید را این است؛ راهبردی بنیاد یک است؛ ملّی بنیاد یک نخبگان بنیاد

 است؛ راهبردی بنیاد یک است، ملّی بنیاد یک بگیرید؛ جدّی را

 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

ایفای نقش مستقل از سایر 
 ها  دستگاه

 با و دیگر های دستگاه کنار در دستگاهی و نشود حل اداری های دستگاه در مرکز این که شود سعی باید البته
  نیاید؛ وجود به آنها از برخی مشکالت

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

21/11/82 

 ضرورت ایجاد نظام رصد
 چون کنند؛ مالحظه را کار خروجی کنند، رصد کنارش، در هم دیگر های دستگاه حاال و عمدتاً نخبگان بنیاد
 دارد؛ وجود راه بین در اشکال جایی یک است پیدا باشد، داشته اشکال باشد، داشته عیب کار خروجی اگر

 .نده هم این استب مهمّ های توصیه از یکی. بکنند عالج را ها عیب بشناسند، را ها عیب

 همایش همین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

5 
شناسایی و 

 هدایت

اصول حاکم بر 
 ییشناسا

شناخت مخاطرات 
 شناسایی نخبگان

ها برای عوامل بیرونی؛ این هم هست؛ از این هم بنده  یکی ]دیگر[ از خطرها: شناسایی کردن نخبه
کنند؛ نه برای اینکه  ها را پیدا می کنند، نخبه کنند، جستجو می دارم، خبرهایی دارم؛ بررسی میهایی  گزارش

ی واسطی  [ برای عوامل بیرونی، که به آنها معرّفی کنند، حلقه در داخل تشویق بشوند، تربیت بشوند؛ ]بلکه
 . «مغزها فرار» رایج تعبیر به و نخبگان بشوند برای مهاجرت

 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 
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موقع  لزوم شناسایی به
 نخبگان

های عظیم را  های دیگر، این سرمایه های علمی داخل کشور یا با روش قبل از اینکه بیگانگان در نمایشگاه
 .کشف و جذب کنند، شما این جوانان فرزانه را شناسایی کنید و مورد حمایت قرار دهید

 
لطفی قرار گرفته؛ نگذارید، مراقبت کنید. شناسایی استعدادهای  توجهی و بی طرح شهاب مورد بیمن شنیدم 

ی حقیقی  ی و تحصیالت متوسطه بسیار مهم است، این چیزی است که نخبهیبرتر در دوران تحصیالت ابتدا
 .شناساند شناساند، این چیزی است که نوابغ را به ما می را به ما می

 جوان میعل نخبگان دیدار
 28/07/95 انقالب رهبر با

 
 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

اصالح معیارهای شناسایی 
های  نخبگان در گروه

 مختلف

مایزی وجود دارد بین معیارهای نخبگی و زبدگی در علوم فنی و علوم انسانی. مترها یک اندازه تبه هر حال 
که  -ی علوم انسانی  نیست؛ به این نکته توجه شود. ما الزم داریم که در زمینهجور  نیست، معیارها یک

ها دست پیدا کنیم؛ این کلید  ها و نوآوری ها، برجستگی به تازه -امروز یک نیاز بسیار اساسی کشور ماست 
 .شود دار کشور است. بنابراین الزم است معیارها درست انتخاب ی و بنیادی و ریشهیاساسی پیشرفت نها

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

اصول حاکم بر 
 هدایت

پرورش  و پروری نخبهلزوم 
 استعدادها

 .تواند رشد کند، رشد بدهیم ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که می
 از جمعی دیدار در بیانات

 03/07/81 علمی نخبگان

پرورش در چرخه استعداد 
 تا نخبگی

ی ما توانست در یک بخشی، در یک  ما قانع نیستیم، شما هم قانع نباشید به این که جوانِ بااستعدادِ برجسته
آزمون بزرگی، نخبگی خودش را نشان بدهد؛ به این مقدار، نه من قانعم، نه شما قانع باشید. توقع من و 

نهال برومند و تبدیل شود به یک ثمرنشسته تبدیل شود به یک  توقع شما باید این باشد که این بذرِ به
ی  ها، بتوانید میوه ی موقعیت ها، در همه ی زمان درخت ثمربخشی شوید که در همه ،ای ی طیبه شجره

شیرین خودتان را به کام این کشور، این ملت، این تاریخ و در نهایت به کام بشریت بچشانید؛ این باید هدف 
 .باشد

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

 اصول پشتیبانی پشتیبانی 6
تبدیل حمایت مادی به 

 آفرین معنوی و فرصت

ی اول باید به معنای ایجاد فرصت پژوهش و  ی دیگر این است که حمایت از نخبه، در درجه یک نکته
بلکه الزم های مالی و مادی و اینها نیستم،  تحصیل و پیشرفت باشد. البته من به هیچ وجه مخالف حمایت

تر از آن این است که نخبه احساس کند فضای تنفس علمی دارد. آن  است آن کارها انجام بگیرد؛ لیکن مهم
 که باشد وسیعی میدان یک مایلند برجستگان و نخبگان شود، این است که چیزی که مکرر به ما منتقل می

 . کرد فراهم باید را این بتازند؛ آن در برتر، استعداد و نخبگی اقتضای به بتوانند

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 
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 در رابطه با اهداف راهبردی نظام نخبگانی (یالعال )مدظله یمقام معظم رهبر شهیمستخرج از اند مضامین .3جدول 

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر ردیف

1 
تقویت اثرگذاری 

 نخبگان

اثرگذاری عرصه های 
 نخبگان

 افزایش اثرگذاری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

 اثرگذاری در عرصه ملی و بین المللی افزایش

های تقویت  روش
 اثرگذاری

تعامل نظام مند مدیریت کشور با نخبگان و اطالع رسانی منظم از مسایل 
 مسائل  اصلی کشور به نخبگان به منظور مشارکت نخبگان در حل آن

 ایجاد شبکه اثرگذار نخبگان 

 کارگماری نخبگان در مسوولیت های کشور به

 های نخبگانی رفع موانع فعالیت

2 
اصالح و ارتقای 
 انگیزه نخبگان

های ارتقاء انگیزه  روش
 )در سطح فردی(

 تقویت روحیه خودباوری و احساس استغنا از دیگران

 تقویت روحیه خطرپذیری 
 ارتقای سطح فرهنگی و رفاه اجتماعی افراد نخبه

 تقویت هویت ملی
 افزایش دلبستگی و احساس تعلق نخبگان

 های اسالمی و نهادینه سازی ارزش« اخالق نخبگی»تحقق نظام جامع 

های ارتقاء انگیزه  روش
 )در سطح نهادی(

 ایجاد فضای نشاط علمی، الهام بخش و متعالی

 های کشور آشنایی نخبگان با نیازها و محدودیت

دلگرمی و اعتماد نسبت به نظام در یک فضای همراه با پاسخ گویی متعهدانه، 
 صادقانه و محترمانه

3 
الگوسازی و 
 تکریم نخبگان

 های تکریم روش

 ها خصوص فهم کرامت نخبگان و تجلیل از آندهی به افکار عمومی در جهت

 به جامعه معرفی نخبگان
 ایجاد احساس امیدواری، افتخار و رضایت

 الگوسازی از نخبگان  های الگوسازی روش

4 
شناسایی و 

 هدایت نخبگان

 اصول حاکم بر شناسایی

 شناخت مخاطرات شناسایی نخبگان

 لزوم شناسایی به موقع نخبگان

 های مختلف اصالح معیارهای شناسایی نخبگان در گروه

 اصول حاکم بر هدایت
 پرورش استعدادها و پروری نخبهلزوم 

 پرورش در چرخه استعداد تا نخبگی

5 
از  پشتیبانی
 نخبگان

 تبدیل حمایت مادی به معنوی و فرصت آفرین اصول حاکم بر پشتیبانی

 تعالی سازمانی 6

 مدیریت صحیح

 یارتقاء مدیریتلزوم 

 لزوم نخبه باوری در مسئولین

 مدیریت قوی و متمرکز مسئوالن
 مدیریت هدفمند گردش نخبگان

 لزوم برنامه ریزی خاص برای نخبگان
 اداره کردن بنیاد نخبگان توسط خود نخبگان و افراد شایسته

ایفای نقش راهبردی و 
 ستادی بنیاد

 ایفای نقش ستادی
 های مرتبط با نخبگان هماهنگ کننده دستگاه

 ایفای نقش راهبردی
 ها  ایفای نقش مستقل از سایر دستگاه

 ضرورت ایجاد نظام رصد
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 انه: اههاف مذکور درقالب شبکه مضامین اژوهش در شکل زیر نمایش داده شهه

 امین پژوهش. شبکه مض3شکل 

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

 کمبیود  و اسیت  کشورها توسعه و رشه عوامل ترینامروزه سرمایه انسانی از اصلی
 تیاخیر  بیه  را توسیعه  و رشیه  فراینیه  توسیعه  حیال  در کشیورهای  در سرمایه این
نخبیه و متخصی  در    یرویی خصیوص ن  بیه  یانسان یروین ان،یم نی. در اانهازد می

 کنه. یم فایا یجامعه نقش اساس یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد
( کیه  2004اسیت )کلیو و وچتیر ،     هیاز سیرما  یو مهارت، شکل مهمی  دانش



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      154

 نینیو  اتیی از دانیش و مهیارت هسیتنه. در نظر    ی، منبیع مهمی  ننخبگان و سرنمها
میورد   اریدانش و کسب درنمیه بسی   هیدر تول یانسان های هینقش سرما زین یاقتصاد

 ،یو گستر، علم، هنیر و فنیاور   هی(. نخبگان در تول160: 2007توجه است )نان، 
 ینیکارنفر ت،یدارنه. هو،، خالق یادیز یکشور اثرگذار تیریو مه سازی فرهنگ

موجب  هیجه های یو گستر، دانش و نونور هیتول نهینخبگان درزم یو نبوغ فکر
(. 140: 1387 ،اشیراقی  و زاده )فرتیوک  شیود  یبه رشیه و توسیعه می    بخشی سرعت
عه توسی  در ینقیش مهمی   ،االو یانسیان  های هیعنوان سرما نخبگان جامعه به نیبنابرا

لیذا  جامعیه دارنیه.    طورکلی در جریان تحوالت اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و به
هیای گرانقیهر    کشورها بایه درراستای شناسیایی، حفیو و نگهیهاری ایین سیرمایه     

بکوشنه که این امر با ایباد نظام نخبگانی مطلیوب و در تیراز جمهیوری اسیالمی     
 اذیر خواهه شه. ایران امکان
العالی( طی   )مهظله یمقام معظم رهبریل محتوای بیانات تحقیق حاضر با تحل 
ده است تیا بیا   کردر دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر، سعی  97تا  81های  سال

انهاز دستیابی به یک نظام نخبگیانی   استخراج اههاف راهبردی نظام نخبگانی، چشم
 یمقیام معظیم رهبیر    هیای  یسیخنران  هیی کلمنظیور   مطلوب را ترسیم نماییه. بیهین  

بیا نخبگیان و صیاحبان     هاریی در د 1397تیا   1381 هیای  سیال  ی( طی یالعال )مهظله
 مکیس  افزار شه و در نرم ینور جمع شانیا رسانی اایگاه اطالعبرتر از  یاستعهادها

مقییوالت و  ،یقییرار گرفییت، سییپس بییا اسییتفاده از کهگییذار لیییدا مییورد تحلوکییی
 هیی اا  و دهنیهه  سیازمان  ر،یی فراگ نیمضام ؛یمقوالت استخراج و در سه دسته کلریز

العیالی(   از کهگذاری و تحلیل بیانات مقام معظیم رهبیری )مهظلیه    قرار داده شهنه.
 36دهنیهه و   مضیمون سیازمان   11مضیمون فراگییر،    6دررابطه با موضوع تحقیق، 

 ه.  شعنوان اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج  مضمون اایه به
های تحقیق، اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی کشیور از منظیر       یافتهباتوجه به 

 عبارتنه از: رهبری
 :نخبگان اثرگذاری تقویت.1

یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور، تقوییت اثرگیذاری نخبگیان در    
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تیرین   سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نیز، اصیلی « 2»کشور است. در ایوست 
های نخبیه در   ی افراد و گروه سازی برای اثرگذاری بهینه نهههف نظام نخبگانی، زمی

مهیریت تحوالت جامعه ذکر شهه است )سنه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان،     
1391 :29  .) 

هیای   های تحقیق نشان داد که تقویت اثرگذاری نخبگان بایستی در عرصه یافته
با ایباد شبکه  هبگانی بایفرهنگی، اجتماعی، ملی و بین المللی اتفاق بیفته. نظام نخ

کارگمیاری نخبگیان در    هیای نخبگیانی، بیه    اثرگذار نخبگیان، رفیع موانیع فعالییت    
منیه میهیریت کشیور بیا      های مییانی کشیور و تعامیل نظیام     ها و مهیریت مسئولیت

 نخبگان، زمینه اثرگذاری این قشر را در جامعه فراهم کنه.  
 :نخبگان انگیزه یارتقا و اصالن.2

انگییزه نخبگیان اسیت.     یدی دیگرِ نظام نخبگانی، اصالن و ارتقاههف راهبر
تواننه در سرنوشت جامعه میوثر باشینه کیه انگییزه کیافی بیرای        زمانی نخبگان می
 خهمت داشته باشنه.  

 های تحقیق نشان داد که نظام نخبگانی بایسیتی ازطرییق تقوییت روحییه     یافته
 علمیی،  نشیاط  فضیای  نخبگیان، ایبیاد  دیگران در  از استغنا احساس و خودباوری
کشیور، ایبیاد    هیای  محهودیت و نیازها با نخبگان متعالی، نشنا کردن و بخش الهام

 گیویی  ااسیخ  بیا  همیراه  فضیای  ییک  در نظیام  به نسبت اعتماد و احساس دلگرمی
تعلق نخبگان به جامعه،  احساس و دلبستگی محترمانه، افزایش و صادقانه متعههانه،
اسیالمی در نخبگیان،    های ارز، سازی نهادینه و «نخبگی اخالق» جامع نظام تحقق
 ملیی و روحییه   هوییت  نخبگیان، تقوییت   اجتمیاعی  رفیاه  و فرهنگی سطح ارتقای

 انگیزه نخبگان بپردازد. یخطراذیری در نخبگان، به اصالن و ارتقا
 :نخبگان از الگوسازی و تکریم.3

و الگوسازی از نخبگان اسیت.   یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی، تکریم
ای که نخبگان نن موردتکریم واقع شونه، علم و عالم منزلت ایها کیرده و   در جامعه

روحیه علمی تقویت خواهه شیه. درنتیبیه زمینیه شیکوفایی علمیی و توسیعه نن       
 جامعه فراهم خواهه شه.  
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 فهیم  درخصیوص  عمیومی  افکیار  بیه  دهی نظام نخبگانی بایه از طریق جهت
 اسیتعهادهای  صاحبان برای نخبگان از ها، الگوسازی نن از تبلیل و نخبگان کرامت

رضیایت در   و افتخیار  امییهواری،  احسیاس  جامعه و ایباد به نخبگان برتر، معرفی
 نخبگان زمینه تکریم و الگوسازی از ننان را فراهم کنه.  

 :نخبگان ههایت و شناسایی.4
بیردی نظیام نخبگیانی کشیور     اههاف راه ءشناسایی و ههایت نخبگان نیز جز

ها نشان داد که بایستی نسبت به مخاطرات شناسایی نخبگان نگیاه بیود؛    است. یافته
از جمله این مخاطرات، شناسایی نخبگیان بیرای عوامیل بیرونیی و بیگانیه اسیت.       

های داخلیی، محمیل بسییارخوبی بیرای شناسیایی       های معتبر و نمایشگاه جشنواره
از این مرحله نظام نخبگانی مسئول شناسایی و جذب نخبگان در کشور است، اس 

موقعِ نخبگان در داخل کشور هستنه تا عوامل بیرونی و بیگانه نتواننه در جیذب   به
 دستی کننه.    شهه ایش نخبگان شناسایی

تیر و از میهارس    نکته دیگر در امر شناسایی نخبگان، شناسایی از سنین ایایین 
وایرور، بایسیتی بیا تمرکیز بیر       نمیوز،  است. نظام نخبگیانی خصوصیاً وزارت  

دنبیال شناسیایی نخبگیان     ی بهیتر و از مهارس ابتها شناسایی نخبگان از سنین اایین
 حقیقی و نوابغ باشه.  

نکته بعهی رعایت اصل تنوع در شناسایی نخبگان است. معیارهیای شناسیایی   
فنیی و   هیای  هیای علیوم انسیانی و رشیته     های مختلف ماننه رشته نخبگان در رشته

هیای واحیه بیه     مهنهسی بسیار متفاوت خواهنه بود؛ لذا نبایه با معیارها و شاخ 
شناسایی نخبگان مختلف ارداخت و برای هر گروه معیارهایی متناسب بیا نن باییه   

 در نظر گرفت.  
رسه. نظیام نخبگیانی    نوبت به ههایت و ارور، نخبگان می ،اس از شناسایی

توانیه رشیه و ایرور، دهیه. ایرور،       که می موظف است که نخبگان را تاحهی
نخبگان بایه امری مسیتمر و میهاوم در چرخیه نخبگیی باشیه. مسیتعهین ایس از        
شناسایی صحیح، وارد چرخه ارور، شیهه و درنهاییت باییه بیه مرحلیه نخبگیی       
برسنه. رسانهن مستعهین از مرحله شناسایی استعهاد تا مرحلیه بیروز و ظهیور نن    
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 اههاف راهبردی نظام نخبگانی است.   )مرحله نخبگی( یکی از
 :نخبگان از اشتیبانی.5

های تحقیق نشان داد، یکی دیگر از اههاف راهبیردی نظیام    طور که یافته همان
حمایت و اشتیبانی از نخبگان است. اشتیبانی از نخبگیان مسیتلزم    ،نخبگانی کشور

اشتیبانی و  محوری در رعایت اصولی است ازجمله توجه به کرامت انسانی، عهالت
 نفرین.   های معنوی و فرصت های مادی به اشتیبانی تبهیل اشتیبانی

در اصول اساسی حاکم بر سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نمهه است که 
هیای   نفرینی برای انبیام فعالییت   سیاست اصلی اشتیبانی در نظام نخبگانی، فرصت

اجتماعات نخبگانی اوالً به جای ها و اشتیبانی از  نخبگانی است؛ از این رو حمایت
ها درجهت حیل   نن  سازی برای فعالیت ها، معطوف به زمینه حمایت از افراد و گروه

مسائل و ایشبرد اههاف نظام جمهوری اسالمی است و ثانیاً به صیورتی اسیت کیه    
های نخبگانی باشه )سینه راهبیردی    ها در انبام فعالیت مستلزم تال، افراد و گروه

 (.25: 1391، 1مور نخبگان، ایوست کشور در ا
 :سازمانی تعالی.6

 و فرنینیهها  ها، سیستم از ای مبموعه ازطریق سازمان تعالی سازمانی، مهیریت
سیازمان در   یاست که منبیر بیه رشیه و ارتقیا     ایوسته هم به و مرتبط های واقعیت

 دنبال دارد.  نفعان را به تمامی ابعاد و سطون شهه و رضایت مشتریان و کلیه ذی
تعالی سازمانی در اینبا به معنی کلیه فراینههایی است کیه منبیر بیه رشیه و     

نظام نخبگانی کشور شهه و رضایت اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی را بیه   یارتقا
همراه خواهه داشت. مفهوم مذکور شامل دو محور میهیریت صیحیح و توجیه بیه     

 ی سازمانی است.  دنقش راهبر
نخبگانی با مهیریت صحیح ایونه خورده است. میهیریت صیحیح   تعالی نظام 
باوری مسئولین، میهیریت قیوی و متمرکیز مسیئولین،      مهیریتی، نخبه یشامل ارتقا

مهیریت ههفمنه گرد، نخبگان، مهیریت نظام نخبگانی توسیط خیود نخبگیان و    
 ریزی خاص برای نخبگان است.   افراد شایسته و برنامه

انی، توجیه بیه نقیش راهبیردی و سیتادی بنییاد ملیی        محور دیگر تعالی سازم
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نخبگان در نظام نخبگانی کشور اسیت. بنییاد ملیی نخبگیان درعیین داشیتن نقیش        
کننیهه نظیام    ها، نقش ستادی و راهبردی داشیته و هماهنیگ   مستقل از سایر دستگاه
 نخبگانی است.  

ف نظام نخبگانی بایستی با رصه نتایج کارهای گذشته، نسیبت بیه نقیاط ضیع    
دنبیال بهبیود وضیعیت سیازمانی      خود نگاهی ایها کرده و با داشتن تفکر متعالی بیه 
ا، باشیه، در ایین راسیتا مشیارکت      خود درراستای دستیابی به اهیهاف راهبیردی  

 نااذیر است. های مرتبط با نخبگان با یکهیگر امری اجتناب سازمان
که توان گفت  درمبموع با تحلیل بیانات رهبری دررابطه با موضوع تحقیق می

نظام نخبگانی مطلوب، نظامی است که درزمینیه شناسیایی، هیهایت و اشیتیبانی از     
موقیع و از   درسیتی، بیه   خوبی عمل کنه، بتوانه نخبگان را در وهله اول به نخبگان به

هیا را در مسییر شیکوفایی     ننتیر شناسیایی و در مرحلیه بعیه      همیان سینین ایایین   
راستا نظام نخبگانی  شان تا رسیهن به مرحله نخبگی ههایت کنه. دراین استعهادهای

ها را  نفرین از نخبگان همت گمارد و زمینه اثرگذاری نن بایستی به اشتیبانی فرصت
های نخبگان را ارتقیا دهیه و بیا الگوسیازی و تکیریم       در جامعه فراهم کنه، انگیزه

ها را افزایش دهه. در ااییان   نفس نن ر جامعه زمینه دلگرمی و احساس عزتها د نن
مثابیه ییک    باوری دائماً به نیز نظام نخبگانی موظف است ضمن داشتن رویکرد نخبه

 مهیریت و عملکرد خود بپردازد.   یسازمان اویا، به ارتقا
 



 

 

 ها یادداشت
 :ازههف اصلی از تشیکیل بنییاد ملیی نخبگیان بیر طبیق اساسینامه نن عبیارت اسیت          . 1

 یو معنیو  یمیاد  تیی حما ت،یهیها  ،ییشناسا یبرا یگذار استیس و یزیر برنامه»
 هیی تول یارتقیا  یاز ننان درراسیتا  یبانیاشت و یریکارگ نخبگان، جذب، حفو و به

 یفنیاور  ،یبرتر علم گاهیاحراز جا و متوازن کشور و یو توسعه علم یعلم، فناور
)اساسینامه  « 1404 فیق ا در انیهاز کشیور   در منطقه براساس سنه چشم یو اقتصاد

 (.1384بنیاد ملی نخبگان، 
 نموز، ازشکی کشور.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بههاشت، درمان و . 2

نخبگان و نظیارت بیر فعالییت هیای      ها و نهادهای مرتبط با ایباد هماهنگی میان سازمان
 .  های مصوب مربوط به ننان در جهت اجرای سیاست ها و برنامه

نخبگان و نظارت بر فعالییت هیای    ها و نهادهای مرتبط با هماهنگی میان سازمانایباد . 3
 .های مصوب ی سیاست ها و برنامهمربوط به ننان در جهت اجرا

هیای خیود    های اجرایی موظفنه در چارچوب این سنه، طرن ها و برنامه دستگاهتمامی . 4
 .سازی و تصویب به بنیاد ملی نخبگان تسلیم کننه را برای بررسی، یکپارچه

 منابع
 دیپلماسیی  و خیارجی  سیاسیت  هیای  بایسیته  و ( راهبردهیا 1391بهیرام )  کیاظمی،  اخوان

رهبیری، مبلیه    معظیم  مقیام  و - ره - خمینیی  امیام  دیهگاه از اسالمی جمهوری
 .3-24، 19رهیافت انقالب اسالمی،  
 .1384اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، 

 و اهیهاف  هیا،  مؤلفیه  مبیانی،  چرایی، چیستی، مقاومتی؛ ( اقتصاد1394محمود ) اصغری،
هیای اجتمیاعی    مبلیه ایژوهش  ، (اهلل حفظه رهبری معظم مقام کالم در) راهبردها

 .83-116، 104 اسالمی، شماره
 کارنمیهی  ارتقیای  هیای  سیاست و ( راهبردها1398محمهباقر ) باباهادی، اصغر، افتخاری،
-33، 90، مبله راهبیرد،  (العالی مهظله)رهبری معظم مقام انهیشه در اسالمی نظام
5. 

لیه، موسیوی درچیه، سییه     باقری مقهم، ناصر، قاضی نوری، سیه سپهر، معلمی، عناییت ا 
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هیای راهبیردی، مرکیز     شناسیی تیهوین اسیناد ملیی فنیاوری      ( رو،1397مسلم )
 تحقیقات سیاست علمی کشور.

 (.92برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان )مرداد 

 هفتمیین  در کننیهگان  شیرکت  دییهار  در العالی( بیانیات  بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 17/07/92جوان  نخبگان ملی همایش

 21/07/84  دانشگاه اساتیه دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 03/07/1381علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 05/07/83علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 21/11/82علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در ی )مهظلهبیانات مقام معظم رهبر
علمیی   برگزییهگان  و نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

13/07/90 
ییزد   اسیتان  هیای  دانشیگاه  دانشیبویان  دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

13/10/86 

 همیایش  ششیمین  در کننیهگان  شیرکت  دیهار العالی( در )مهظلهبیانات مقام معظم رهبری 
 12/07/1391جوان  نخبگان ملی

 ملیی  همایش نهمین در کننهگان شرکت دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 22/07/1394فردا  نخبگان

 ملی همایش هفتمین در کننهگان شرکت دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 17/07/1392جوان  نخبگان

انقیالب   رهبیر  بیا  جیوان  نخبگیان  العیالی( در دییهار   بیانات مقام معظم رهبیری )مهظلیه  
25/06/85 

 05/06/87دانشگاهی  جوان نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 07/1396/ 26علمی جوان نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 28/07/95جوان  علمی نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 بیا  علمیی  برتیر  استعهادهای و نخبگان العالی( در دیهار بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 25/07/1397انقالب  رهبر
 انهیشیه  سپهر در اسالمی کارنمه و مطلوب ( دولت1397مههی ) ایروزفر، یوسف، ترابی،

 .3-26، 43رهبری، مبله رهیافت انقالب اسالمی،  معظم مقام
 عمیومی،  خهمات مطلوب ارائه (  مهل1396افشین ) اارسائیان، محمهرضا، جابرانصاری،
، مبلیه مطالعیات قیهرت    (العالی مهظله)رهبری معظم مقام دیهگاه از گیری بهره با
 .160-172، 17 نرم،

 مهیران و راهبران راهبردی ( نیات1390) نی، حمیهکیا جهانگیری، محمهحسین، کیخسرو
 نظام )به سفار، بنیاد ملی نخبگان(. عالی

رهبری، دو فصلنامه  معظم مقام دیهگاه از ای هسته ( راهبردهای1386منصور ) راد، حاتمی
 .122-129، 87مطالعات قهرت نرم، 
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 دانشیگاه  محیوری  هیای  ( شایسیتگی 1391مصیطفی )  شیروان، بهادران بهمن، اور، حاجی
رهبیری، مبلیه میهیریت در دانشیگاه      معظم مقام های انهیشه بر تاکیه با مطلوب
 .227-250، 2اسالمی، 

( 1395اور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، سیه امیرحسین و عزیزییان کلخیوران، زهیرا )    حاجی
 مطالعیات  فصیلنامه : میوردی  مطالعیه )راهبیردی   میهیریت  حوزه محتوای تحلیل
 .13-47(، 62) 22های مهیریت راهبردی،  ، اژوهش(یراهبرد مهیریت
 برگرفتیه از  ،98کشیور در سیال    تیی نمار از جمع نینخر، (16/05/98) خبرگزاری مشرق

mshrgh.ir/981981. 
در  یانسان یروین یمانهگار نهیدر زم یکار یاسیاز س زیاره(، 25/02/97خبرگزاری ایسنا )
 .https://www.isna.ir/news/97022513972 برگرفته از، کشور
 بیر  حیاکم  هیای  سیاسیت  و ( اصیول 1389محمهحسین ) فرد، باقری محسن، داودنبادی،

رهبری، نشیریه مهنهسیی فرهنگیی،     معظم مقام دیهگاه از کشور فرهنگی مهنهسی
 .10-17، 46 و 45
 راهبردهیای  ( طراحیی 1398یحییی )  زاده، نقی حسن، زاده، عباس حسین، نوگورانی، دری

، فصیلنامه  (رهبری معظم مقام ابالغی اسناد و رهنمودها از برگرفته) اقتصادی دفاع
 .117-138، 76مطالعات دفاعی استراتژیک، 

 نموز، نظام کارکردهای و ها مأموریت (  بررسی1395اسماعیل ) اسهی، محمه، ذاکری،
 معظیم  مقیام  هیای  دییهگاه  براسیاس  مقاومتی اقتصاد عمل و اقهام درراستای عالی

 .47-66، 35رهبری، مبله رهیافت انقالب اسالمی، 
( تهوین 1390اله، مرتضوی، مههی و بیگهلی، اعظم ) رجب بیگی، مبتبی، فروزنهه، لطف

ها با رویکیرد ارزییابی متیوازن،     اههاف راهبردی و ارائه مهلی برای دستیابی به نن
 .76نشریه فراینه مهیریت و توسعه، شماره 

 معظیم  مقیام  سیاسی انهیشه در راهبردی تفکر ( الگوی1397اسماعیل ) محمه نیا، رستمی
 .59-83، 13های سیاست اسالمی،  رهبری، فصلنامه اژوهش

 مقصیه  و هیا  ارز، انیهاز،  چشیم  ( ماموریت،1389) فاطمه ،شیروانی ،حمیهرضا ،رضوانی
 میهیریت  المللیی  بیین  کنفیرانس  تشیابه، انبمیین   و تفیاوت : سیازمان  استراتژیک
 استراتژیک.

 دسیتگاه  عملکیرد  ارزییابی  معیارهیای  ( استخراج1395علی ) خانی، محمهرضا، سلطانی،
، (العیالی  مهظلیه )رهبیری  معظیم  مقیام  مطالبات و انتظارات بر مبتنی فرهنگی های

 . 2مبله مهیریت اسالمی، شماره 

سنه راهبردی کشور در امور نخبگان، مصیوب شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی در مهیر       
1391. 

 یعی یمنابع طب یفراوان تیریبهبود مه ریتأث (1396) هیمرض ،یابوالفضل و صالح ،نبادی شاه
 .134-103: 83 ،یبر مهاجرت نخبگان، اژوهشنامه بازرگان یاز کانال حکمران

 نییاز  تیأمین  راهبیردی  اصول ( استخراج1390گران تکنولوژی ایران )ایتان( ) شبکه تحلیل
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 )به سفار، بنیاد ملی نخبگان(.برتر  استعهادهای فرهنگی

زاده، محمیه   عابهی جعفری، حسین، تسیلیمی، محمیه سیعیه، فقیهیی، ابوالحسین، شییخ       
روشیی سیاده و کارنمیه بیرای تبییین       :مضیامین  شبکه و مضمون ( تحلیل1390)

(، 2) 5های کیفی، فصلنامه انهیشیه میهیریت راهبیردی،     الگوهای موجود در داده
198-151.  
مهیاجرت   ههیی اه یکینیام ید سیازی  ( میهل 1387) یو حسن اشراق هرضایحم زاده، فرتوک

در نمیوز،   یزریی  در نن، ایژوهش و برنامیه   ینخبگان و نقش نظام نموز، عیال 
 .169-139: 50 ،یعال

اهلل، خهاداد حسینی، سیه حمیه، جمیالی افوسیی، مبییه     فالن تفتی، سعیه، کردناییج، اسه
ازی متیوازن در دو سیطح سیازمان و    ( توسعه اههاف راهبردی کارت امتیی 1393)

اکوسیستم کسیب و کیار در صینعت بانکیهاری اییران، نشیریه انهیشیه میهیریت         
 .5-24راهبردی، سال نهم، شماره اول، ص  
اسالمی اییران   یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه انبساله ششم توسعه اقتصاد

(1400 -1396). 
( بررسی نقش مهیریت راهبردی هزینیه  1389مین )گودرزی، غالمرضا، رمضانپور نامقی، ا

در رضایت مشتری؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتی ایران خیودرو، انهیشیه میهیریت    
  149-182(، 2) 4راهبردی، 

تهیران: نشیر   ی، محمیه  هیسی  ییحی . ترجمهبانیو ه ز،ی( انگ1387جان ) و،یمارشال ر
 .شیرایو

مهیریت راهبردی مبتنیی بیر ارز، در سیطح    ( 1391مبینی دهکردی، علی، ربانی، نرزو )
 .63-101، 70سازمان، فصلنامه مبلس و راهبرد، 

رهبیری،   معظیم  مقیام  انهیشه در راهبردی تحلیل ( مهل1392عبهالمحمود ) لرد، محمهی
 .7-29، 62فصلنامه مطالعات راهبردی، 

 مقیام  فکیری  منظومیه  در راهبرد تحلیلی ( مهل1397سیهطاهر ) فاضلی، حسین، مسلمی،
 .67-94، 89رهبری، مبله راهبرد،  معظم
 جمهیوری  ملی امنیت اصول و اههاف ( بررسی1395حسین ) نبادی، تاج جاویه، منتظران،

، دو (العیالی  مهظلیه ) رهبیری  معظم مقام و( ره) خمینی امام منظر از ایران اسالمی
 .73-101، 14فصلنامه قهرت نرم، 
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