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چکیده
نخبگان ،سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوو مویشوون .مو.یریا اموور نخبگوان
نیازمن .انسجام و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی مورتب اوا اموور نخبگوان تحوا عنووان
«نظام نخبگانی» اسا در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور ،عو.م ارناموه ریو ی
جامع و فق.ان م.یریا راهبردی در امور نخبگان اسا که منجر اه ایجادِ چالشهوای متدو.دی
درزمینه م.یریا امور نخبگان ش.ه اسا نخستین گام در ارنامهری ی راهبردی اموور نخبگوان،
ترسیم و ت.وین اه.اف راهبردی نظام نخبگانی اسا از ایون روی هو.ف مقالوه حاضور عبوار
اسا از اررسی اه.اف راهبردی نظام نخبگانی کشوور در ان.یشوه مقوام مدظوم رهبوری اورای
دستیاای اه ه.ف مذکور ،از روش تحلیل مضمون استفاده شو.ه اسوا واحو .تحلیول عبوار
اسا از متون کلیه ایانا مدظمله طی سالهای  1381تا  1397در دی.ار اا نخبگان
از ک.گذاری و تحلیل ایانا مقام مدظم رهبری در رااطه اا موضوو تحقیوق 6 ،مضومون
فراگیر 11 ،مضمون سازماندهن.ه و  36مضمون پایه اوه عنووان اهو.اف راهبوردی نظوام
نخبگانی کشور استخراج گردی .در مجمو میتوان گفا اه.اف راهبردی نظام نخبگوانی
کشور در ان.یشه مقام مدظم رهبری عبارتن .از :تقویا اثرگذاری نخبگان در عرصوههوای
ملی ،این المللی ،فرهنگی و اجتماعی ،اصالح و ارتقای انگی ه نخبگان ،الگوسازی و تکریم
از نخبگان ،شناسایی اهموقع و صحیح نخبگان همراه اا توجه اه مخاطرا شناسوایی ایون
گروه ،پرورش نخبگان از سنین پایین (مرحله اروز استد.اد) تا مرحله نخبگی و پشتیبانی
فرصا آفرین از آن ها نظام نخبگانی در کنار اهو.اف راهبوردی موذکور ،ماموریوا تدوالی
سازمانی نی دارد یدنی موظف اه رش .و ارتقای خود در تمامی اادواد و سوطوح از جملوه
درزمینه م.یریتی و ایفای نقش راهبری در جها دستیاای اه تمام اه.اف ذکر ش.ه اسا
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مقدمه
همواره در طول تاریخ ،نخبگان در زمینههای مختلف نقش تعییینکننیههای در مسییر
حرکت ملتها ایفا کردهانه .در دوران کنونی و با توسعه علم ،فناوری و تخصی

و

مهارت ،نقش منابع انسانی در توسعه و تعالی ملیتهیا ننننیان اراهمییت شیهه کیه
قابلقیاس با گذشته نیسیت ،بنیابراین توجیه وییژه بیه شناسیایی ،ایرور ،،حفیو و
بهرهگیری مطلوب و بهینه از نخبگان؛ مهم و حییاتی اسیت .بیا توسیعه نقیش منیابع
انسانی ،شرایط جهانی ننننان در حال تغییر و تحول است کیه فقیهان سیاسیتهیای
کارنمه و برنامهرییزیهیای جیامع درقبیال نخبگیان منبیر بیه از دسیت رفیتن ایین
سرمایههای عظیم انسانی خواهه شه .لذا حفو نخبگان بهعنیوان سیرمایههیای عظییم
انسانی و ایشتازان و طالیهداران رشیه و ایشیرفت و راهگشیایان تغیییر و تحیول در
مسیر تعالی و ارتقای توان ملی کشورها ،مستلزم سرمایهگذاری و برنامهریزی است.
بهمنظور سرمایهگیذاری روی نخبگیان کشیور ،مبموعیهای از نهادهیا ،قیوانین،
سازوکارها و رونههایی برای رسیهگی به امور ننان باییه وجیود داشیته باشیه .سینه
راهبردی کشور در امور نخبگان از این مبموعه باعنوان «نظام نخبگانی» یاد میکنه.
«نظییام نخبگییانی» شییامل مبموعییه بخییشهییای مختلییف کشییور مشییتمل بییر
نقشنفرینان ،نهادها ،قوانین ،سازوکارها و رونیههایی اسیت کیه بیر «فعالییتهیای
نخبگانی» و «اجتماع نخبگانی» بهصورت مستقیم اثرگذارنه( .سنه راهبردی کشیور
در امورنخبگان )1391:4،منظور از نظام نخبگانی در این تحقیق کلییه دسیتگاههیای
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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نخبگان که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیه برنامیهرییزی و سیاسیتگیذاری در
حوزه نخبگان میاردازنه.
براساس اصول بیانشهه در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان ،توجیه
حاکمیت به «نظام نخبگانی» (شامل افراد ،گروه ها ،نهادهای مرتبط و روابط اوییای
بین نن ها) است ،نه توجه مستقیم به صاحبان استعهادهای برتیر و نخبگیان( .سینه
راهبردی کشور در امور نخبگان )27 :1391 ،زیرا زمانی که نظام نخبگانی مطلیوب
و در تراز جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم ،بهخوبی به امور نخبگیان همیراه بیا
رعایت شأن و منزلت نن ها رسییهگی خواهیه شیه .بیهمنظیور دسیتیابی بیه نظیام
نخبگانیِ مطلوب ،الزم است ابتها اههاف نن به درستی استخراج و ترسیم شونه.
رهبر معظم انقالب که با رهنمودهیا و فرمایشیات راهگشیا در سیطون کیالن
کشور ،همواره مسیر نینهه ارکان مختلف نظام را مشخ

مینماینه ،در برهیههیای

مختلف و طی بیانات خود در دیهارهای سالیانه با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر و
همننین دیهار با مسئولین نظام نخبگیانی کشیور ،بیر اهمییت جایگیاه نخبگیان و
وظایف نهادهای حاکمیتی درقبال ننان تأکیه داشتهانه .ازاینروی در تحقیق حاضیر
سعی شهه است با بررسیی بیانیات مقیام معظیم رهبیری (مهظلیهالعیالی) ،اهیهاف
راهبردی نظام نخبگانی از منظر ایشان استخراج گردد .باشه تا با اسیتخراج اهیهاف
مذکور ،مسیر راه نینهه نظام نخبگانی ،راهبردها و استراتژیهای دستیابی به اهیهاف
و نحوه برنامهریزی و بسیج منابع نن نظام مشخ

شود.

اهمیت و ضرورت و بیان مساله
اهمیت و ضرورت این تحقیق ،اهمیت برنامهریزی راهبردی برای سیازمانهاسیت.
اهمیت و ضرورت برنامهریزی راهبردی در سازمان های امروزی بر کسیی اوشییهه
نیست .برنامهریزی راهبردی را کوششی نظامیافته برای اجیرای راهبردهیای اصیلی
سازمان و بهکارگیری نن برای تحقق مقاصه سازمان میداننه.
در فضای مفهومی تحلیل راهبردی ،می توان به سه معرف اصلی اشاره کرد که
عبارتنه از :ترسیم اههاف ،شناخت امکانات و ارایه بهترین شیوهی اجرا ،Downey(.
: 3: 2007به نقل از محمهی لرد)12 :1392 ،
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ترسیم اههاف ،اولین گام در تیهوین میهیریت راهبیردی سیازمان اسیت لیذا
هرچقهر که اههاف و ماموریتهای سازمان واضح تر ،زمانمنهتر ،قابلدستیابی تیر و
واقعگرایانهتر ترسیم شهه باشنه ،تعیین راهبرد و برنامیهرییزی جهیت دسیتیابی بیه
اههاف سازمانی اصولیتر خواهه بود .بهعبارتی بهون ترسیم اههاف سازمان ،امکان
ایباد میهیریت راهبیردی در سیازمان وجیود نخواهیه داشیت و بیهون راهبیرد و
مهیریت راهبردی نیز سازمان در دستیابی به اههافش موفق نخواهه

شه.

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.
از طرف دیگر از ننبا که مخاطب این برنامهریزی راهبردی ،نخبگیان هسیتنه؛
ضرورت دیگر این تحقیق ،ضرورت توجه به امیور نخبگیان و سیاسیتگیذاری و
برنامهریزی برای نن ها به عنوان ایشتازان رشه و ایشیرفت و سیرمایههیای انسیانی
جوامع است.
با گذشت حهود  15سال از تأسیس بنیاد ملی نخبگان به عنیوان رکین اصیلیِ
نظام نخبگانی ،نهاد مذکور نهتنها در دستیابی به بسیاری از اههاف سازمانی( )1خیود
در رابطه با نخبگان ناکام مانهه است ،بلکه همننان شاهه مسائل و مشکالت جهی
درزمینه نخبگان هستیم .به عنیوان نمونیه یکیی از ایین مسیائل ،چیالش مهیاجرت
نخبگان به کشورهای توسعه یافته و مانهگاری ننها در این کشورها اسیت .نمارهیا
حاکی از این است که در سال های اخیر نرخ مهاجرت نخبگیان و مییل مانیهگاری
ننان در کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است .افیزایش مهیاجرت و مانیهگاری
نخبگان در کشورهای توسعهیافته ،برای مسئولین ،بسیار نگرانکننیهه خواهیه بیود،
زیرا در بلنهمهت ،سرمایههای انسانی خود را از دسیت خیواهیم داد و ایین اهییهه
سبب از دست رفتن اثرگذاری نخبگان در جامعه و ههررفتن سیرمایهگیذاریهیای
کشور در توسعه اجتماع نخبگانی میشود.
بخشی از مشکالت و مسائل نخبگان ناشی از کاستیهای عملکرد بنییاد ملیی
نخبگان طی این سال ها بوده و بخشی دیگر به عملکرد ضعیفِ سایر دسیتگاههیای
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اجرایی مرتبط با امور نخبگان برمیگردد؛ از این روی تاکیه مقالیه حاضیر تنهیا بیر
بنیاد ملی نخبگان نبوده بلکه سعی شهه است اههاف راهبردی کیل نظیام نخبگیانی
استخراج گردد.
به منظور حل مسائل و مشکالت نخبگان و با تاکیهی که رهبر معظم انقالب طیی
دهههای اخیر همواره بر لزوم شناسایی ،حمایت ،حفو و نگههاری نخبگیان داشیتهانیه،
ضرورت انبام اژوهشی با عنوان «تهوین اههاف راهبردی نظام نخبگانی از منظیر مقیام
معظم رهبری» احساس شه .باشه تا با استخراج و تهوین این اهیهاف ،نظیام نخبگیانی
بتوانه با برنامهریزی دقییق و اصیولی ،راهبردهیای مناسیبی بیرای خیروج از وضیعیت
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
بهترین نحو بهمنظور دستیابی به اههاف راهبردی نن نظام استفاده نمایه.
اس از ننبایی که شرط بقای سیازمان ،تفکیر نینیههنگیر و راهبیردی اسیت،
ضروری است که در گام نخست ،اههاف راهبردی نظام نخبگانی بهخیوبی ترسییم
شود؛ از این روی ههف تحقیق حاضر عبارت اسیت از بررسیی اهیهاف راهبیردی
نظام نخبگانی در انهیشه مقام معظم رهبری (مهظلهالعالی).
چارچوب نظری
در این مقاله ،فراینه تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال -به  -اایین و با هیهفِ
ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر مقام معظم رهبری انبام شهه است.
یکی از گام های اساسی در تعیین ارکان جهتساز هر سازمان ،تهوین اهیهاف
درراستای چشمانهاز تعریفشهه نن سازمان اسیت .ایین هیهف گیذاری در سیطح
کالن ،بهمنظور شفاف کردن مسیر نیل به چشم انیهاز انبیام مییگییرد .درحقیقیت
اههاف مذکور ،ااسخگوی این ارسش اساسی است که «برای رسیهن به چشمانیهاز
در افق زمانی تعیینشهه به چه مقاصهی بایه دست یافت»؟ با تعییین ایین اهیهاف،
کنشگران دخیل در نظام توسعه ،اهیهاف بلنهمیهتی را دنبیال مییکننیه و درنتیبیه
برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس نن بهصورت دقیقتیر
و با جزییات بیشتر انبام میدهنه.
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در رو ،شناسی ایشنهادی برای تهوین اسناد توسیعه ،تیهوین اهیهاف بیا دو

رویکرد باال -به – اایین و اایین-به -باال صورت میایذیرد .رویکیرد بیاال -بیه –
اایین رویکردی ههفمحور است که بهدنبال ترسیم نینههی مطلوب بیرای توسیعه
است ،درمقابیل رویکیرد ایایین-بیه -بیاال ،نگیاهی مسیئلهمحیور بیه توسیعه دارد
(باقریمقهم و همکاران.)226 :1397 ،

در این مقاله ،فراینه تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال -بیه – ایایین و

با ههفِ ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر مقیام معظیم رهبیری انبیام
شهه است.
یکی از رو،های تهوین اههاف کالن سازمانهیا ،دریافیت نظیرات خبرگیان
هم راستا با چشمانهاز و اصول ارزشی نن سازمان است .اههاف کیالن؛ راهنماهیای
توسعه در سایر مراحل خواهنه بود .بنابراین اهیهاف اولییهی طراحییشیهه ،بیرای
نهایی شهن نیازمنه تاییه دوباره افراد متخص

هسیتنه (بیاقریمقیهم و همکیاران،

 .)271 :1397اجرای این مرحله به کیاهش خطیای ناشیی از بازنویسیی و ایاالیش
اههاف توسط تحلیلگران کمک میکنه .شکل زیر مراحل گرافیکی تهوین اهیهاف
کالن را بهطورخالصه نمایش میدهه:
شکل  .1مراحل تدوین اهداف کالن

منبع :باقری مقهم و همکاران271 :1397 ،
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در اژوهش حاضر سیعی شیهه بیا اسیتفاده از نرا و نظیرات مقیام معظیم رهبیری
(مهظلهالعالی) بهعنیوان فیردی خبیره و صیاحبنظیر در حیوزه نخبگیان ،اهیهاف
راهبردی نظام نخبگانی ترسیم شود .لذا چارچوب نظری این اژوهش عبارت است
از نظریات معظمله ایرامون اههاف راهبردی نظام نخبگانی که درادامه مورد بررسی
قرار گرفته و یافتههای تحقیق ذیل نن تحلیل شهه است.
مقام معظم رهبری در دیهارهایی که با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر ،اسیاتیه
دانشگاهها ،دانشبویان و همننین مسئولین بنیاد ملی نخبگان ،وزارتین میرتبط( )2بیا
نخبگان و استعهادهای برتر و سایر دستگاههای مرتبط با امیور نخبگیان داشیتهانیه،
درخالل بیاناتشان به ترسیم اههاف راهبردی نظام نخبگانی ارداختهانه.
نخستین ههف راهبردی که معظم له همواره در دیهارهایی که با مسئولین نظام
نخبگانی داشتهانه ،مورد تاکیه قرار دادهانه؛ شناسایی صحیح و بهموقیع نخبگیان از
سنین اایینتر است .ایشان همننین معتقهنه که معیارها و شیاخ

هیای شناسیایی

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

هیای واحیهی

شناسایی کرد.
عالوه بر این موارد ،مقام معظیم رهبیری معتقهنیه کیه در شناسیایی نخبگیان
بایستی بیه مخیاطرات ایین شناسیایی نییز توجیه کیرد ،ازجملیه ایین مخیاطرات،
سوءاستفاده دشمنان از نخبگان شناساییشهه در داخل کشور است .از این روی در
این زمینه بایه نهایت احتیاط و رعایت مالحظات امنیتی مهنظر مسئولین قرار گیرد.
اس از شناسایی صحیح و بهموقع نخبگان ،نوبت به ههایت و ایرور ،ننهیا
خواهه رسیه .ایشان در این رابطه به لیزوم نخبیهایروری و ایرور ،اسیتعهادها از
مرحله استعهاد تا نخبگی تاکیه دارنه.
در کنار شناسایی و ههایت ،نخبگان نیاز به حمایت و اشتیبانی نیز دارنه ،مقام
معظم رهبری دراینخصوص اشتیبانی معنوی را مهمتر از اشتیبانی مادیِ صیرف از
نخبگان دانسته و همواره درخالل بیاناتشان بر لیزوم اشیتیبانی فرصیت نفیرین از
نخبگان تاکیه کرده انه .در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان نییز بیر لیزوم
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اشییتیبانی فرصییتنفییرین از نخبگییان تاکیییه شییهه و منظییور از نن ،حمایییتهییا و
اشتیبانیهایی از اجتماعات نخبگانی اسیت کیه اوالً بیه جیای حماییت از افیراد و
گروهها ،معطوف به زمینهسازی برای فعالیت ننها درجهت حل مسیائل و ایشیبرد
اههاف نظام جمهوری اسالمی باشه و ثانیاً بهصورتی است که مستلزم تال ،افیراد
و گروهها در انبام فعالیتهای نخبگیانی باشیه( .سینه راهبیردی کشیور در امیور
نخبگان)25 :1391 ،
ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری ،تکریم و الگوسیازی از
نخبگان است .ایشان دراینخصوص معتقه به الگوسیازی از نخبگیانِ عرصیههیای
مختلف در جامعه هستنه.
معظمله معتقهنه که در کنار الگوسازی ،نخبگان بایستی مورد تکریم نییز قیرار
گیرنه .بهزعم ایشان در این زمینه نیازمنه فرهنگسازی عمومی در جامعیه هسیتیم،
بهگونه ای که تکریم نخبگان به فرهنگ و عرف عمومی تبهیل شیود کیه درنهاییت
منبر به ایباد احساس امیهواری ،رضایت و افزایش انگیزه فعالیت در ننان گردد.
ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری ،ایباد زمینه اثرگیذاری
نخبگان در عرصه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی و بینالمللی اسیت .مقیام معظیم
رهبری اثرگذاری نخبگان را به عرصه های علمی محیهود نهانسیته و معتقهنیه کیه
نخبگان بایه در تمام عرصههای خانوادگی ،اجتماعی و حتیی بیینالمللیی اثرگیذار
باشنه.
معظم له اس از تاکیه بر ایباد زمینه اثرگذاری نخبگان بیه برخیی رو،هیای
افزایش اثرگذاری ننان نیز اشاره میکنه ،از جمله این رو،ها ایباد شبکه اثرگیذار
نخبگان است که از طریق ایباد تعامل میان نخبگانِ سطون مختلف منبر بیه ورود
نخبگان به چرخه نخبهسازی و افزایش اثرگذاری ننان در جامعه خواهه شه.
بهزعم ایشان رو ،دیگیرِ افیزایش زمینیهی اثرگیذاری نخبگیان ،رفیع موانیع
فعالیت و استفاده از ظرفیت ننها در مسئولیتهای مختلف و در سیطون میهیریتی
میانی کشور است.
یکی دیگر از اههاف راهبردی نظام نخبگیانی در انهیشیه رهبیری ،اصیالن و
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ارتقای انگیزه نخبگان است .بهزعم ایشان نظام نخبگانی مطلوب ،نظامی اسیت کیه
بتوانه انگیزه الزم را برای انبام فعالیتهیای نخبگیانی در نخبگیان و اسیتعهادهای
برتر ایباد کرده و دائماً نن را تقویت و اصالن کنه.
انگیز ،به فراینههایی ماننه نیاز ،شناخت ،هیبان و رویهادهای بیرونی گفتیه
میشود که به رفتار ،نیرو و جهت میدهنه (مارشیال رییو.)7 :1387 ،کیارکرد ییک
فرد ،تابع تواناییها و انگیز ،اوست .درصورتی که انگیزه نخبگان با سیازوکارهای
الزم تقویت شود ،بهتبع نخبگانِ باانگیزه بیشتر نسبت به نخبگانِ بهونانگیزه ییا بیا
انگیزه کمتر ،تال ،بیشتری خواهنه داشت که این تال ِ،بیشتر ،منبیر بیه افیزایشِ
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
ایشان در رابطه با نظام نخبگانی عبارت است از ایبیاد تعیالی سیازمانی .منظیور از
این ههف ،ایباد زمینه های رشه ،ارتقا و اویایی در تمام سطونِ دستگاههای مرتبط
با امور نخبگان ازجمله بنییاد ملیی نخبگیان ،وزارت علیوم ،تحقیقیات و فنیاوری،
وزارت بههاشت ،درمان و نموز ،ازشکی و سیایر سیازمانهیای میرتبط بیا امیور
نخبگان و استعهادهای برتر است.
معظمله در این زمینه معتقه به ایباد مهیریت صحیح ،قوی ،متمرکز و اویا در
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
ملی نخبگان نیز می باشه که ایفای این نقش ،با ایباد هماهنگی مییان دسیتگاههیای
مختلفِ مرتبط با نخبگان همراه است.
بنیاد ملی نخبگان مطابق بنه « »2ماده سوم (وظیایف) از اساسینامه بنییاد ملیی
نخبگان( )3و بنه « »4از بخش «الزامات اجراییی» در فصیل چهیارم سینه راهبیردی
کشور در امور نخبگان( ،)4به عنوان یک سازمان فرادسیتی ،وظیفیه ایبیاد انسیبام،
یکپارچگی و هماهنگی میان تمام دستگاههای اجرایی میرتبط بیا امیور نخبگیان را
برعههه دارد.
درمبموع با بررسی نرا و نظرات مقام معظم رهبری ایرامیون موضیوع مقالیه،
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اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی از منظیر ایشیان عبارتنیه از :شناسیایی و هیهایت
نخبگان ،اشتیبانی از نخبگان ،تقویت اثرگذاری نخبگان ،اصیالن و ارتقیای انگییزه
نخبگان ،الگوسازی و تکریم نخبگان و تعالی سازمانی.
اههاف راهبردی شش گانه فوق ،به عنوان چارچوب نظری این مقاله در قالیب
مهل مفهومی زیر نمایش داده شههانه:
شکل  .2مدل مفهومی تحقیق؛ اهداف راهبردی نظام نخبگانی از منظر مقام معظم رهبری

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

عنوان پژوهش

تاریخ

محقق /محققان

1

نیات راهبردی
راهبران و مدیران
عالی نظام

1390

جهانگیری،
محمدحسین و
کیخسرو کیانی،
حمید

2

استخراج اصول
راهبردی تأمین نیاز
فرهنگی استعدادهای
برتر

1390

3

استخراج معیارهای
ارزیابی عملکرد
دستگاه های
فرهنگی مبتنی بر
انتظارات و مطالبات
مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)

1395

سلطانی،
محمدرضا،خانی،
علی

4

مدل تحلیل
راهبردی در اندیشه
مقام معظم رهبری

1392

محمدی لرد،
عبدالمحمود

5

الگوی تفکر
راهبردی در اندیشه
سیاسی مقام معظم
رهبری

1397

مجری :شبکه
تحلیلگران
تکنولوژی ایران
(ایتان)

رستمینیا ،محمد
اسماعیل

روش و اهم نتایج
این طرح پژوهشی براساس مطالعه و جستجو در صحیفه امام خمینی
(ره) و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از سال
 1378تا  1390و سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد در دولت نهم و
دهم انجام شده و پس از مطالعه مطالب ،صرفا بخشهای مرتبط به
حوزه نخبگان در این مجموعه گردآوری شده است.
این پژوهش با هدف ساماندهی به نیازهای فرهنگی نخبگان تدوین
گردیده است و بر استخراج اصول راهبردی و کالن در تأمین
نیازهای فرهنگی استعدادهای برتر تمرکز و اهتمام دارد .در پاسخ به
این سؤال ،الزم بود تا سه عنصر اولیه و مقدماتی در شناسایی و
استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر
موردتوجه قرار گیرد .این عناصر عبارتند از :اهداف و شرایط مطلوبی
که برای نخبگان و استعدادهای برتر قابل تصور میباشد؛ ویژگیهای
شخصیتی استعدادهای برتر در این سنین؛ و اصول عام رایج در
کارهای فرهنگی .درنهایت نیز با جمعبندی و باهمنگری
دستآوردهای این سه عنصر ،به طرحوارة کالن فرهنگی در مواجهه
با این مسأله پرداخته شده است.
هدف این پژوهش مشخص کردن شاخصها و معیارهای سنجش و
ارزیابی عملکرد دستگاههای فرهنگی است .به همین منظور مجموعه
سخنرانیهای مقام معظم رهبری بین سالهای  1368تا  1393مرور
و نکات مرتبط با موضوع در حوزه های کالن سیاستگذاری ،اجرا و
نظارت بر دستگاههای فرهنگی ،استخراج و در هشت مضمون
سازماندهنده و  130مضمون اصلی ،به روش تحلیل مضمون
دستهبندی شد.
در این مقاله تالش شده الگویی از تحلیل راهبردی براساس اندیشه
مقام معظم رهبری برای سازمانهای دولتی ایران ارائه شود .نتایج
این پژوهش نشان میدهد در نظر مقام معظم رهبری ،در فرآیند
تحلیل راهبردی ،تحلیلگر با سه مقوله اهداف راهبردی ،تبیین
راهبردی واقعیتهای اجتماعی و تفکر راهبردی مواجه است .بدین
ترتیب ،الزم است تحلیلگر راهبردی ،ابتدا اهداف راهبردی نظام
سیاسی (وضع مطلوب) را شناخته و سپس واقعیتهای اجتماعی
راهبردی (وضع موجود) را تبیین نماید .در نهایت ،شیوه حرکت از
وضع موجود به وضع مطلوب (راهبرد) را با کمک تفکر راهبردی
ترسیم کند .در اندیشه رهبر انقالب ،اهداف راهبردی جمهوری
اسالمی ایران شامل چهار ارزش بنیادین استقالل ،آزادی ،عدالت و
معنویت است .واقعیتهای اجتماعی راهبردی ایران نیز از سه قسمت
ابزار مادی راهبردی ،ابزار معنوی راهبردی و موانع راهبردی (مانند
سابقه استبداد داخلی و وجود جبههی دشمن) تشکیل شده است.
نویسنده این نوشتار میکوشد میزان توجه مقام معظم رهبری دامظلّه
به عناصر تفکر راهبردی (مستخرجه از منظر اندیشمندان) را بسنجد
و تاحدامکان از این طریق به اولویت های الگوی تفکر راهبردی
معظمله پی ببرد .شیوه این پژوهش ،اکتشافی و جمعآوری اطالعات
آن اسنادی ،و اعتباربخشی داده از طریق خبرگی است و نتیجهاش،
مبین آن است که همه مولفه های چهاردهگانه مطرحشده ازسوی
صاحبنظران تفکر راهبردی ،موردتوجه مقام معظم رهبری دامظلّه
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ردیف

عنوان پژوهش

تاریخ

محقق /محققان

7

مدل تحلیلی راهبرد
در منظومه فکری
مقام معظم رهبری

1397

مسلمی،
حسین،فاضلی،
سیدطاهر

روش و اهم نتایج
قرار گرفته و در الگوی تفکر راهبردی ایشان« ،توجه به چشمانداز و
تمرکز بر هدف» ،از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
این پژوهش با رویکرد توصیفی -تحلیلی و روش تحلیل گفتمان در
منظومه فکری مقام معظم رهبری ،بهمثابه منادی گفتمان انقالب
اسالمی نشان میدهد که راهبرد در گفتمان انقالب به دلیل تاکید بر
پارادایم الهی  -ارزشی در بعد دیدگاهسازی موّلفه «تفکر منظوم/
منظومه فکری» را برای ارائه الگوی حل مسائل معرفی میکند .در
بعد فرصتیابی موّلفه «علممحوری /تولید علم» را بهمنظور افزایش
درک فرصتها ،گسترش مرزهای دانش و غنیسازی ذهنی همراه
با تزکیه فردی و جمعی را زمینهساز جلب فرصتها میداند .در بعد
تحلیل گلوگاه «عوامل حیاتی موفقیت» به دلیل همزادی گلوگاههای
اصلی و شایستگیهای کلیدی ،موّلفه «قابلیتسازی و استحکام
ساخت درونی» را بهمثابه شایستگیهای کلیدی رفع موانع توصیه
میکند و باالخره در بعد راهیابی به دلیل رویکرد آیندهساز ،موّلفه
«قاعده شکنی» خالقانه را بهمنظور بروز و ظهور قواعد الهی -انسانی
منطبق بر قابلیتهای درونی دنبال مینماید.

با بررسی ایشینه تبربی میتوان گفت تنها دو اثیر بیهصیورت مسیتقیم بیه تحقییق
حاضر مربوط می شونه که هردو به سفار ،بنیادملینخبگان در سیال  1390انبیام
شهه انه .نخست تحقیقی است که توسط جهانگیری و همکاران انبام شیهه اسیت،
در این تحقیق بخش های مرتبط با حوزه نخبگیان در بیانیات مقیام معظیم رهبیری
(مهظلهالعالی) ،امام خمینی (ره) و دکتر احمهینژاد ،صرفاً بیهصیورت کتابخانیهای
جمعنوری شهه و هیچگونه تحلیلی روی ننها انبیام نشیهه اسیت .ایژوهش دوم،
تحقیقی است که توسط شرکت ایتیان بیر اسیتخراج اصیول راهبیردی تیأمین نییاز
فرهنگی نخبگان انبام شهه است .این اژوهش نیز متمرکز بیر اصیول راهبیردی در
یک حوزه خاص (نیازهای فرهنگی نخبگان) از ماموریتهای بنییاد ملیی نخبگیان
است به طوری که در ایژوهش حاضیر نیازمنیه اسیتخراج اهیهاف راهبیردی نظیام
نخبگانی در تمامی حوزهها هستیم.
سه تحقیق دیگر که توسط مسلمی و همکاران ( ،)1397محمهی لیرد ()1392
و رستمینیا ( )1397انبام شههانه نیز به بررسی عناصر «تفکر راهبیردی» و «میهل
تحلیلی راهبرد» از منظر مقام معظم رهبری ارداختهانه .هرچنه «اهیهاف راهبیردی»
بهنحوی زیرمبموعه «مهل تحلیلی راهبیرد» بیوده و یافتیههیای ایین تحقیقیات بیا
موضوع مقاله تاحهی مرتبط هستنه اما تمرکز ننها بهطورکلی بر عناصر کالن تفکر
راهبردی و مهل کیالن تحلییل راهبیردی در انهیشیه رهبیری اسیت و هییچکیهام
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بهصورت خاص به بررسی اههاف راهبردی نظام نخبگانی نپرداختهانه.
همننین با بررسی ایشیینه مشیخ

شیه کیه اهیهاف راهبیردی بخیشهیای

مختلف کشور ازجمله سازمانهای دولتی و دسیتگاههیای فرهنگیی از منظیر مقیام
معظم رهبری استخراج شههانه؛ اما تیاکنون اهیهاف راهبیردی «نظیام نخبگیانی» از
منظر معظمله بررسی نشههانه لذا اژوهشهای انبامشهه تنها از این حیث کیه ییک
موضوع راهبردی را از منظر مقام معظم رهبری (مهظلهالعالی) بررسی کیردهانیه بیا
تحقیق حاضر ایونه خواهنه خورد ،به لحاظ موضوعی با این تحقیق مرتبط نبوده و
تنها به لحاظ روشی ،قابل بررسی و تامل می باشنه .در تحقیقیات میذکور ،غالبیاً از
رو ،های کیفی شامل تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون بهمنظور اسیتخراج بیانیات
مقام معظم رهبری در رابطه با موضوعات مورد بررسی ،استفاده شهه است .از ایین
روی تحقیق حاضر برای نخستینبار سعی کرده تا اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی
را از منظر رهبری استخراج و تحلیل کنه.
روش تحقیق
رو ،تحقیق مورد استفاده در این مقاله ،رو ،تحلیل محتوای کیفی است .یکی از
رو،های کارنمه تحلیل کیفی ،تحلیل مضمون است .تحلیل مضمون روشی بیرای
شناخت ،تحلیل و گیزار ،الگوهیای موجیود در دادههیای کیفیی اسیت (بیران و
کالرک 2006 ،1به نقل از عابهی ،جعفری و همکاران)153 :1390 ،
در مقاله حاضر از رو ،تحلیل مضمون برای تحلیل دادههای متنیی و تبیهیل
دادههای اراکنهه و متنوع به دادههایی غنی و تفصیلی اسیتفاده شیهه اسیت .واحیه
تحلیل عبارت است از متون کلیه سخنرانیهای مقام معظم رهبری (مهظلیهالعیالی)
طی سالهای  1381الی 1397در دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر.
واحه معنا دربردارنهة کلمه ،جمله ،عبارتهیا ییا ایاراگرافهییایی اسیت کیه در
جنبههایی از زمینه یا محتوایشان با یکهیگر ارتبیاط دارنیه (ایمیان و نوشیادی:1390 ،
 .)29در اینبا واحه معنا عبارت است از کلیه کلمات و جمالتی کیه بیهعنیوان اهیهاف
بنیادملینخبگان در بیانات موردبررسی وجود داشت .لیذا از واژگیان اهیهاف ،رسیالت،
1. Braun & Clarke
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نخبه ،نخبگان و بنیادملینخبگان برای جستبو در کلیه متون مورد تحلیل استفاده شه.
رو ،کار بهینصورت بود که متون کلیه سخنرانیهیای مقیام معظیم رهبیری
(مهظلهالعالی) طیی سیالهیای  1381تیا  1397در دییهار بیا نخبگیان و صیاحبان
استعهادهای برتر از اایگاه اطالعرسانی دفتر ایشان 1جمع نوری شه و در نرمافیزار
مکس کیو دا 2مورد تحلیل قرار گرفت ،سپس با اسیتفاده از کهگیذاری ،مقیوالت و
زیرمقوالت استخراج و در سه دسته کلی مضامین فراگیر ،مضامین سازماندهنیهه و
مضامین اایه قرار داده شهنه.
به منظور افزایش قابلیت اعتبار ،دادههای جمعنوریده توسیط سیه محقیق بیه
صورت مبزا کهگذاری و مقولهبنهی شهنه و درنهایت کیههای حاصیل از تیال،
ننها موردتوافق قرار گرفت .فراینه کار بهینصورت بود که ابتیها محقیق ،کیههای
باز و محوری را از کلیه متون موردتحلیل استخراج کرد ،سپس این کهها را همیراه
با متون در اختیار دو تن از مهیران بنیاد ملی نخبگان قیرار داد و از ننهیا خواسیته
شه که صحت و تناسب کههای استخراجشهه را بررسی کننه ،اگر که یک کیه بیاز
از قلم افتاده است اضافه و اگر که غیرمرتبطیی احصیا شیهه اسیت ،حیذف کننیه.
درنهایت کههای استخراج شهه با توافقنظر میهیران میذکور ،متناسیب بیا ادبییات
حاکم در بنیاد ملی نخبگان ،نهایی شهنه.
یافتهها
بهمنظور استخراج اههاف راهبردی سازمانها ،منابع مختلفی بررسی میشونه .یکیی
از مهمترین منابع در کشور ما ،بیانات مقاممعظمرهبری (مهظلهالعالی) خصوصیا در
رابطه با ساختارهایی است که به فرمایش و تاکیه ایشان شکل گرفتیهانیه ،یکیی از
این ساختارها «بنیاد ملی نخبگان» است .از این روی برای بررسی اههاف راهبیردی
نظام نخبگانی ،بیانات مقام معظم رهبری (مهظلهالعالی) تحلیل و مضیامین فراگییر،
سازماندهنهه و اایه استخراج شهنه .یافته های حاصل از کهگذاری بیانات معظم له
در جهول زیر نمهه است:
1. Khamenei.ir
2. MAXQDA
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جدول  .2یافتههای حاصل از کدگذاری بیانات مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی)
مضامین فراگیر

1

تقویت
اثرگذاری

مضامین
سازماندهنده

مضامین پایه

متن اصلی
ضمناً از نخبه هم باید کار خواست؛ نخبه باید احساس کند که وجودش نافع است؛ یعنی احساس نافع بودن
بکند؛ این ،آن چیزی است که نخبه را خرسند میکند ،خوشحال میکند ،ثابت قدم میکند ،پایدار در کشور
میکند؛ بفهمد برای کشورش مفید است ،نافع است؛ کار ب ایست خواست که این با همین کار ستادی به نظر
من قابل تحقّق است.

عرصههای
اثرگذاری

روشهای
تقویت اثرگذاری

افزایش اثرگذاری در عرصه
های فرهنگی و اجتماعی

من میخواهم بگویم اثرگذاری دانشجوئی بیش از آنچه که با مشورتدهی به مسئولین باشد ،با جهتدهی به
عناصر انسانی در نیروهای تحت تأثیر است .شما در خانوادهتان میتوانید اثر بگذارید؛ روی برادر و خواهرتان
میتوانید اثر بگذارید؛ روی پدر و مادرتان میتوانید اثر بگذارید .در محیط زندگی خودتان ،روی فامیل ،روی
دوست ،روی همبازی در ورزش میتوانید اثر بگذارید؛ اثر به زبان ،اثر به منش ،اثر به رفتار .این بهترین
توفیق و پیروزی برای دانشجوست؛ اثرگذاری در محیطهائی که میتواند در آن اثرگذاری بکند.

ارجاعات

بیانات در دیدار نخبگان
جوان علمی
1396/07/26
بیانات در دیدار دانشجویان
دانشگاههای استان یزد
86/10/13

افزایش اثرگذاری در عرصه
ملی و بینالمللی

در قرون اخیر ،سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با استفاده از ظرفیت باالی
نخبگان جوان کشور ،مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.

بیانات در دیدار نخبگان و
استعدادهای برتر علمی
1397/07/25

ایجاد شبکه اثرگذار
نخبگان

نکته ی دیگر این است که ما مسئلهی رعایت نخبگان و نگاه به نخبگان را به یک حالت شبکهای در
بیاوریم  ...باید یک حرکت شبکه اىِ سازنده و یک چرخه به وجود بیاید ،که از پرورش و ساخت نخبه آغاز
میشود؛ یعنی مربیگری .ریشه و پایه هم در آموزش و پرورش است؛
کمک کنید این نخبه ،خود وارد چرخهی نخبهسازی شود  -یعنی حالت شبکهای پیدا کند  -خود این نخبه،
نخبهساز نخبهپرور شود.

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12

رفع موانع فعالیتهای
نخبگانی

از یک طرف مسئوالن باید جدیتر بهدنبال تعامل با نخبگان و ارائهی خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و
از طرف دیگر نخبگان نیز باید همهی ظرفیتهای خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.

بهکارگماری نخبگان در
مسوولیت های کشور

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

بیانات در دیدار نخبگان و
استعدادهای برتر علمی
1397/07/25
بیانات در نهمین همایش
ملی نخبگان فردا
1394/07/22
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مضامین فراگیر

مضامین
سازماندهنده

2

اصالح و ارتقای
انگیزه

روشهای
ارتقای انگیزه
(در سطح فردی)

مضامین پایه

تعامل نظام مند مدیریت
کشور با نخبگان و
اطالعرسانی منظم از
مسایل اصلی کشور به
نخبگان به منظور مشارکت
نخبگان در حل آن مسائل
تقویت روحیه خودباوری و
احساس استغنا از دیگران

تقویت روحیه خطرپذیری

متن اصلی

ارجاعات

ممکن است جوانان نخبه تجربهی سطوح اول مدیریتی را نداشته باشند اما سطح مدیریتهای میانی حتماً
به جوانان نخبه نیاز دارد.

بیانات در دیدار نخبگان و
استعدادهای برتر علمی
97/07/25
بیانات در دیدار نخبگان و
استعدادهای برتر علمی
97/07/25

از یک طرف مسئوالن باید جدیتر بهدنبال تعامل با نخبگان و ارائهی خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و
از طرف دیگر نخبگان نیز باید همهی ظرفیتهای خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
دستگاههای داخلی خودمان قبل از دیگران اینها را شناسایی کنند ،اینها را جذب کنند ،به اینها کار بدهند.
هیچ جوانی نیست که محیط زندگی خودش و خانوادهی خودش را ترجیح ندهد بر غربت.
این حضور در جنگ و حضور جوانها و غلبهی بر دشمن ،آن هم نه دشمنی که فقط یک کشور باشد [بلکه]
دشمنی که پشتش همهی قدرتهای جهانی حضور داشتند ،موجب رشد خودباوری شد .پس انقالب
[موجب] برافراشتن قدِ خودباوری و سینه سپر کردن خودباوری در مقابل روحیهی وابستگی و ورشکستگی
قبلی شد؛ این اتّفاق افتاد.
خطرپذیری ،جرأت اقدام و نترسیدن از ناکامی و شکست ،ملتها را به حرکت و تکاپو میکشاند و ضریب
موفقیت را در همهی عرصههای مادی و معنوی ،کامالً افزایش میدهد و جوانان ما باید بدون ترس از
شکست و ناکامی ،وارد میدانهای بزرگ شوند.

افزایش دلبستگی و
احساس تعلق

اما بدون دلبستگیهای معنوی ،یک مجموعهی نخبه  -چه نخبهی سیاسی ،چه نخبهی علمی – نمیتوانند
کشورشان را حفظ کنند؛ نمیتوانند به او قدرت بدهند.

تحقق نظام جامع «اخالق
نخبگی» و نهادینهسازی
ارزشهای اسالمی

چیزی که میتواند این نیرو را به وجود بیاورد ،این پیشرفت را به وجود بیاورد ،بهتر از همه چیز ،ایمان است.

ارتقای سطح فرهنگی و
رفاه اجتماعی نخبگان

اهمیت دادن به فعالیت های فرهنگی در بنیاد نخبگان و انجام کار فرهنگی درست و هوشمندانه

بیانات در دیدار نخبگان
علمی جوان 95/07/28
بیانات در دیدار نخبگان
علمی جوان
1395/07/28
بیانات در دیدار نخبگان
جوان
85/06/25
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان و برگزیدگان علمی
90/07/13
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان و برگزیدگان علمی
90/07/13
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان و برگزیدگان علمی
90/07/13
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مضامین فراگیر

3

الگوسازی و
تکریم

مضامین
سازماندهنده

مضامین پایه

متن اصلی

تقویت هویت ملی

کشور نیاز دارد به دانشمندانی که عاشق کشور و عاشق مردم و عاشق هویت خود و سرنوشت ملت خودشان
باشند .بدون این احساس دلبستگی ،کار پیش نمیرود
هدف دیگری که در خصوص برنامهریزی برای نخبگان وجود دارد ،این است که اینها احساس کنند
میتوانند از استعداد خود استفاده نمایند؛ احساس بنبست نکنند.

ایجاد فضای نشاط علمی،
الهامبخش و متعالی

آشنایی نخبگان با نیازها و
محدودیتهای کشور

بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان و برگزیدگان علمی
90/07/13
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی1381/07/03
بیانات در هفتمین همایش
ملی نخبگان جوان
1392/07/17

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

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12
بیانات در دیدار نخبگان
جوان علمی 96/07/26

این همه شما زحمت بکشید ،مقالهی علمی تهیه کنید ،از این مقاالت علمی سی درصد ناظر به نیازهای
کشور باشد ،هفتاد درصد نه! خب ،انسان احساس خسارت میکند .باید صددرصد کار علمی ،تالش علمی،
تهیهی مقالهی علمی ناظر باشد به نیازهای شما.

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12

پیشرفت واقعی این است که جوانهای ما ،نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند  ...این
احساس و روحیهی نشاط را باید روزبهروز در جامعه ی ما تشدید کرد.

روشهای
ارتقای انگیزه
(در سطح
نهادی)

روشهای
الگوسازی

بنیاد ملّی نخبگان باید با جدّیت کار کند ،محیط نشاط علمی فراهم بشود؛ اگر این شد ،متخصّص ایرانىِ
ساکن خارج هم شوق پیدا میکند بیاید؛ جوانِ با استعداد ایرانی هم شوق پیدا می کند که در خانه و کاشانهی
خود بماند و برای خدمت به کشورش کار بکند.

ارجاعات

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

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

بیانات در دیدار نخبگان
علمی جوان
95/07/28

الگوسازی از نخبگان

انگیزه دیگر من از حضور در چنین جلساتی ،تأکید بر ضرورت الگوسازی برای نسل جوان در همه عرصهها
و زمینههاست...
ما نیاز داریم برای جوان خودمان ،برای نسل نونهال خودمان ،الگوهایی را از بخشهای مختلف مشخص
کنیم؛ آن کس که عالقهی به علم دارد ،آن کس که عالقهی به هنر دارد ،آن کس که عالقهی به ادبیات

بیانات در دیدار نخبگان و
برگزیدگان کرمانشاه
1390/07/26

ردیف
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تعالی سازمانی

مضامین
سازماندهنده

مضامین پایه

جهت دهی به افکار
عمومی در خصوص فهم
کرامت نخبگان و تجلیل از
آنها

روشهای
تکریم
ایجاد احساس امیدواری،
افتخار و رضایت

متن اصلی
دارد ،آن کس که عالقهی به تاریخ دارد ،آن کس که عالقهی به کارهای عملی دارد ،آن کس که عالقهی
به کشاورزی یا صنعت یا فناوری دارد ،هر کدام بتوانند الگوهای شایستهی خودشان را پیدا کنند .این یکی از
کارهای الزم ماست ،که تشکیل این جلسات به ما کمک میکند.
حرف من این است که چرا ما باید یک نخبه ی علمی را کمتر از یک نخبه ی ورزشی بها بدهیم؟ ما چقدر
نخبه های علمی داریم که در قلهاند؛ چقدر نخبه ی علمی داریم که اگر چنانچه دست کشورهای دیگر به
اینها برسد ،آنها را فوراً میقاپند و می برند؛ اینها را باید تجلیل کنیم.
از نظر من ،تشکیل این جلسه ،براساس یک هدف نمادین است .ما میخواهیم با این کار ،به علم و
هوشمندان و نخبگان جامعه احترام کنیم تا شاخصِ میان یک فکر و ذهنِ با ضریب هوشی باالتر ،یک
شاخص ممتاز در کشور محسوب شود و درواقع یک حالت مسابقه ،شوق ،حرکت عمومی و از سویی تکریم
و احترام نسبت به این پدیده و این حقیقت ،به وجود آید .شما نمونهای از کسانی هستید که ما میخواهیم در
جامعه اعالم شود که نظام اسالمی و مسؤوالن و حرکت کلّی کشور به اینها احترام میگذارد .این همان
فرهنگسازی ای است که در زبان و ذهن بعضی از شما عزیزان بود.
پیشرفت واقعی این است که جوانان ما ،نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند؛ برای خودشان
دیدگاه تعریف کنند؛ برای کشور آیندهای را تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این احساس را
اظهار کنند؛ که آمادهاند برای رسیدن به این آینده ،تالش کنند .این چیزی است که امروز وجود دارد؛ این را
باید تقویت کرد ،این را باید پیش برد .این احساس و روحیهی نشاط را باید روزبهروز در جامعهی ما تشدید
کرد.
بنیاد نخبگانِ امروز برای این است که بتواند با استفاده از همهی دستگاههای ذیربط کشور ،مشکل دلگرم
کردن نخبگان و احساس رضایت آنها از محیط و از زندگی را حل و آن را تأمین کند.

مدیریت صحیح

ارجاعات

بیانات در دیدار نخبگان
جوان دانشگاهی
87/06/05

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12
بیانات در دیدار اساتید
دانشگاه 84/07/21

معرفی نخبگان به جامعه

قدرشناسی از برجستگان جامعه و احترام به آن ها ،باید به عرف و عادتی همگانی تبدیل شود.

بیانات در دیدار نخبگان و
برگزیدگان کرمانشاه
1390/07/26

لزوم ارتقای مدیریتی

البته این سرمایهگذاریها باید با ارتقای مدیریت هم همراه باشد؛ من این را بخصوص به مسئولین محترم
دولتی تأکید می کنم .اگر ما منابع مالی را افزایش هم بدهیم ،توزیع هم بکنیم ،سرریز هم بکنیم ،پخش هم
بکنیم ،اما ارتقای مدیریت در این بخش وجود نداشته باشد ،منابع مالی هدر خواهد رفت.

بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان و برگزیدگان علمی
90/07/13

ردیف
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سازماندهنده

مضامین پایه

لزوم نخبهباوری در
مسئولین

مدیریت قوی و متمرکز
مسئوالن

مدیریت هدفمند گردش
نخبگان

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

متن اصلی
لذا بنده عمیقاً و قویّاً نخبه باور هستم یعنی قبول دارم شما نخبه ها را .من امیدم و خواهشم این است که
بنیاد نخبگان و خود آقای ستّاری که در دولت هستند و معاون رئیسجمهورند ،کوشش کنند تا مسئولین
کشور همه به معنای واقعی کلمه نخبهباور بشوند؛ یکی از انتظارات ما این است که نخبهها را باور کنند؛ اوّالً
باور کنند که ما نخبه داریم؛ ثانیاً باور کنند که این نخبه ،قادر است سرنوشت کشور را آنچنانکه مورد قبول
و رضایت و روشنی چشم همه باشد ،تغییر بدهد .بعضی از مسئولین ما در این زمینه دچار غفلتند؛ باید اینها
را از این غفلت بیرون آورد.
تربیت نخبگان نیازمند مدیریت قوی و متمرکز مسئوالن است.
آقای ستّاری! اگر واقعاً میبینید که معاونت علمی و بنیاد نخبگان با هم نمیسازند ،یعنی وظایف بنیاد
نخبگان با فعّالیّتهای وسیع معاونت علمی سازگار نیست ،یک فکری برایش بکنید؛ یا از هم جدایشان
کنید یا الاقل در ذیل همان چهارچوب معاونت علمی ،یک مدیر قوی برای بنیاد نخبگان بگذارید؛
چون خروج نخبگان از کشور  -من چند بار تا حاال این را گفتهام  -بهطور مطلق موضوعی منفی نیست؛
زیرا ممکن است نخبهای از کشور خارج شود و بخواهد معلوماتی کسب کند و بعد برگردد و برای کشور
مفید باشد .البته بهتر این است که ما امکاناتی را برای همین نخبه فراهم کنیم ،تا در خودِ کشور آنچه را که
از نظر رشد و شکوفایی استعداد الزم دارد ،مهیا شود  ...اما اگر نشد ،نخبگان بروند  -فضای دنیا فضای
وسیعی است  -منتها این رفتن باید با حساب و کتاب انجام ب گیرد؛ یعنی آن نخبه بداند که برای چه دارد
می رود؛ چه میخواهد بکند و پس از آموزش آنچه را که الزم دارد ،چه استفادهای میخواهد از آن دانش
بکند.
با برنامهریزىِ منظّمی بروند معلومات را یاد بگیرند و برگردند.
برنامهریزیهای عمومی را نمیشود با محاسبه نخبگان انجام داد؛ لیکن این حرکت تحصیلی و کاری،
بهتدریج به نقطهای میرسد که باید برای نخبگان حساب ویژهای باز کرد.
البته در اینکه چنین جمعی را خودِ نخبگان باید اداره کنند ،تردیدی نیست؛ یعنی تا کسی خودش با مسائل
ذهنی و علمی و عملىِ مربوط به یک جمعِ نخبه آشنایی و دلبستگی نداشته باشد ،نمیتواند کار کند؛ اما
سخن در این نیست که چه کسانی آن را اداره میکنند  -هر جای کشور که مربوط به نخبگان باشد ،آنها
آنجا را بهتر اداره میکنند  -این کار ،کار دولت است و ناگزیر بایستی دولت زیر بار این کار برود؛ فکر
خوبی است؛ منتها وقتی دولت مسؤول کاری میشود ،اداره این مجموعه را باید به کسانی واگذار کند که
حقیقتاً شایسته باشند.

ارجاعات

بیانات در دیدار نخبگان
جوان علمی
96/07/26

بیانات در دیدار نخبگان
علمی جوان
95/07/28
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی83/07/05

بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی
1381/07/03
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی 81/07/03
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی
82/11/21

ردیف
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شناسایی و
هدایت

مضامین
سازماندهنده

مضامین پایه
ایفای نقش ستادی

هماهنگ کننده
دستگاه های مرتبط با
نخبگان
ایفای نقش
راهبردی و
ستادی بنیاد

یک نکته ی دیگر در همین زمینه ،مطلبی است که من قبالً هم به آقای ستّاری این را تذکّر دادهام که
معاونت علمی و بنیاد به کار ستادی اهمّیّت بدهند؛ یعنی درواقع مثل یک ستاد از همه ی دستگاههای
گوناگون کشور که در زمینه ی علم و فنّاوری نقشی میتوانند ایفا کنند ،استفاده کنند.
یکی از ضعفها ناهماهنگیهاست؛ در بخش های مرتبط با دانش و علم و فناوری ،بایستی هماهنگی کامل
بهوجود بیاید.
هماهنگی بین خود مراکز علمی خیلی الزم است؛ یعنی دو وزارت علوم و بهداشت با همین معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و بنیاد نخبگان و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و هر بخشی از بخشها که در
این زمینهها همکاری میکنند ،یک ارتباط و همکاری و همافزایىِ دائم الزم است که مبادا اینها کار هم را
خنثی بکنند یا حلقههای مفقوده و خألهایی در این زمینه بهوجود بیاید.

بیانات در دیدار نخبگان
جوان علمی
96/07/26

معاونت علمی هم که یک مجموعهی ستادی است برای هماهنگ کردن دستگاهها و خود دستگاههای
علمی کشور یعنی این دو وزارت و پژوهشکدهها و پژوهشگاه ها و مراکز گوناگون علم و فناوری که مجریان
کار هستند ،اینها باید همه هماهنگ عمل بکنند؛ ناهماهنگیها بایستی از بین برود.
ایفای نقش راهبردی

بنیاد نخبگان یک بنیاد ملّی است؛ یک بنیاد راهبردی است؛ این را باید کامالً جدّی گرفت  ...بنیاد نخبگان
را جدّی بگیرید؛ یک بنیاد ملّی است ،یک بنیاد راهبردی است؛

ایفای نقش مستقل از سایر
دستگاهها

البته باید سعی شود که این مرکز در دستگاههای اداری حل نشود و دستگاهی در کنار دستگاههای دیگر و با
مشکالت برخی از آنها بهوجود نیاید؛

ضرورت ایجاد نظام رصد

اصول حاکم بر
شناسایی

متن اصلی

ارجاعات

شناخت مخاطرات
شناسایی نخبگان

بنیاد نخبگان عمدتاً و حاال دستگاههای دیگر هم در کنارش ،رصد کنند ،خروجی کار را مالحظه کنند؛ چون
اگر خروجی کار عیب داشته باشد ،اشکال داشته باشد ،پیدا است یک جایی اشکال در بین راه وجود دارد؛
عیبها را بشناسند ،عیبها را عالج بکنند .یکی از توصیههای مهمّ بنده هم این است.
یکی [دیگر] از خطرها :شناسایی کردن نخبه ها برای عوامل بیرونی؛ این هم هست؛ از این هم بنده
گزارشهایی دارم ،خبرهایی دارم؛ بررسی میکنند ،جستجو میکنند ،نخبهها را پیدا می کنند؛ نه برای اینکه
در داخل تشویق بشوند ،تربیت بشوند؛ [بلکه ] برای عوامل بیرونی ،که به آنها معرّفی کنند ،حلقهی واسطی
بشوند برای مهاجرت نخبگان و به تعبیر رایج «فرار مغزها».

بیانات در دیدار نخبگان
جوان دانشگاهی
87/06/05

بیانات در هفتمین همایش
ملی نخبگان جوان
92/07/17
بیانات در نهمین همایش
ملی «نخبگان فردا»
94/07/22
بیانات در دیدار جمعی از
نخبگان علمی
82/11/21
بیانات در همین همایش
ملی «نخبگان فردا»
94/07/22
بیانات در نهمین همایش
ملی «نخبگان فردا»
94/07/22

ردیف
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پشتیبانی

مضامین
سازماندهنده

متن اصلی

ارجاعات

مضامین پایه

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

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

من شنیدم طرح شهاب مورد بیتوجهی و بی لطفی قرار گرفته؛ نگذارید ،مراقبت کنید .شناسایی استعدادهای
برتر در دوران تحصیالت ابتدای ی و تحصیالت متوسطه بسیار مهم است ،این چیزی است که نخبهی حقیقی
را به ما می شناساند ،این چیزی است که نوابغ را به ما میشناساند.

بیانات در نهمین همایش
ملی «نخبگان فردا»
94/07/22

اصالح معیارهای شناسایی
نخبگان در گروههای
مختلف

به هر حال ت مایزی وجود دارد بین معیارهای نخبگی و زبدگی در علوم فنی و علوم انسانی .مترها یک اندازه
نیست ،معیارها یکجور نیست؛ به این نکته توجه شود .ما الزم داریم که در زمینهی علوم انسانی  -که
امروز یک نیاز بسیار اساسی کشور ماست  -به تازهها ،برجستگیها و نوآوری ها دست پیدا کنیم؛ این کلید
اساسی پیشرفت نهای ی و بنیادی و ریشه دار کشور است .بنابراین الزم است معیارها درست انتخاب شود.

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12

لزوم نخبهپروری و پرورش
استعدادها

ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که میتواند رشد کند ،رشد بدهیم.

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

لزوم شناسایی بهموقع
نخبگان

اصول حاکم بر
هدایت

اصول پشتیبانی

پرورش در چرخه استعداد
تا نخبگی

تبدیل حمایت مادی به
معنوی و فرصتآفرین

ما قانع نیستیم ،شما هم قانع نباشید به این که جوانِ بااستعدادِ برجسته ی ما توانست در یک بخشی ،در یک
آزمون بزرگی ،نخبگی خودش را نشان بدهد؛ به این مقدار ،نه من قانعم ،نه شما قانع باشید .توقع من و
توقع شما باید این باشد که این بذرِ بهثمرنشسته تبدیل شود به یک نهال برومند و تبدیل شود به یک
شجرهی طیبهای ،درخت ثمربخشی شوید که در همهی زمانها ،در همهی موقعیت ها ،بتوانید میوهی
شیرین خودتان را به کام این کشور ،این ملت ،این تاریخ و در نهایت به کام بشریت بچشانید؛ این باید هدف
باشد.
یک نکته ی دیگر این است که حمایت از نخبه ،در درجه ی اول باید به معنای ایجاد فرصت پژوهش و
تحصیل و پیشرفت باشد .البته من به هیچ وجه مخالف حمایت های مالی و مادی و اینها نیستم ،بلکه الزم
است آن کارها انجام بگیرد؛ لیکن مهم تر از آن این است که نخبه احساس کند فضای تنفس علمی دارد .آن
چیزی که مکرر به ما منتقل می شود ،این است که نخبگان و برجستگان مایلند یک میدان وسیعی باشد که
بتوانند به اقتضای نخبگی و استعداد برتر ،در آن بتازند؛ این را باید فراهم کرد.

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12

بیانات در ششمین همایش
ملی نخبگان جوان
1391/07/12
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جدول  .3مضامین مستخرج از اندیشه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در رابطه با اهداف راهبردی نظام نخبگانی
ردیف

مضامین فراگیر

1

تقویت اثرگذاری
نخبگان

2

اصالح و ارتقای
انگیزه نخبگان

3

الگوسازی و
تکریم نخبگان

4

شناسایی و
هدایت نخبگان

5

پشتیبانی از
نخبگان

6

تعالی سازمانی

مضامین سازماندهنده
عرصه های اثرگذاری
نخبگان
روشهای تقویت
اثرگذاری

روشهای ارتقاء انگیزه
(در سطح فردی)

روشهای ارتقاء انگیزه
(در سطح نهادی)

روشهای تکریم
روشهای الگوسازی
اصول حاکم بر شناسایی

اصول حاکم بر هدایت
اصول حاکم بر پشتیبانی

مدیریت صحیح

ایفای نقش راهبردی و
ستادی بنیاد

مضامین پایه
افزایش اثرگذاری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی
افزایش اثرگذاری در عرصه ملی و بین المللی
تعامل نظام مند مدیریت کشور با نخبگان و اطالع رسانی منظم از مسایل
اصلی کشور به نخبگان به منظور مشارکت نخبگان در حل آن مسائل
ایجاد شبکه اثرگذار نخبگان
به کارگماری نخبگان در مسوولیت های کشور
رفع موانع فعالیتهای نخبگانی
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
تحقق نظام جامع «اخالق نخبگی» و نهادینه سازی ارزشهای اسالمی
ایجاد فضای نشاط علمی ،الهام بخش و متعالی
آشنایی نخبگان با نیازها و محدودیتهای کشور
دلگرمی و اعتماد نسبت به نظام در یک فضای همراه با پاسخ گویی متعهدانه،
صادقانه و محترمانه
جهت دهی به افکار عمومی در خصوص فهم کرامت نخبگان و تجلیل از آنها
معرفی نخبگان به جامعه
ایجاد احساس امیدواری ،افتخار و رضایت
الگوسازی از نخبگان
شناخت مخاطرات شناسایی نخبگان
لزوم شناسایی به موقع نخبگان
اصالح معیارهای شناسایی نخبگان در گروههای مختلف
لزوم نخبهپروری و پرورش استعدادها
پرورش در چرخه استعداد تا نخبگی
تبدیل حمایت مادی به معنوی و فرصت آفرین
لزوم ارتقاء مدیریتی
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 ستادی
هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط با نخبگان
ایفای نقش راهبردی
ایفای نقش مستقل از سایر دستگاهها
ضرورت ایجاد نظام رصد
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اههاف مذکور درقالب شبکه مضامین اژوهش در شکل زیر نمایش داده شههانه:
شکل  .3شبکه مضامین پژوهش

جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه سرمایه انسانی از اصلیترین عوامل رشه و توسعه کشورها اسیت و کمبیود
این سرمایه در کشیورهای در حیال توسیعه فراینیه رشیه و توسیعه را بیه تیاخیر
میانهازد .در این میان ،نیروی انسانی بیهخصیوص نییروی نخبیه و متخصی

در

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش اساسی ایفا میکنه.
دانش و مهارت ،شکل مهمیی از سیرمایه اسیت (کلیو و وچتیر  )2004 ،کیه
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نخبگان و سرنمهان ،منبیع مهمیی از دانیش و مهیارت هسیتنه .در نظرییات نیوین
اقتصادی نیز نقش سرمایههای انسانی در تولیه دانش و کسب درنمیه بسییار میورد
توجه است (نان .)160 :2007 ،نخبگان در تولیه و گستر ،علم ،هنیر و فنیاوری،
فرهنگسازی و مهیریت کشور اثرگذاری زیادی دارنه .هو ،،خالقیت ،کارنفرینی
و نبوغ فکری نخبگان درزمینه تولیه و گستر ،دانش و نونوریهای جهیه موجب
سرعتبخشی به رشیه و توسیعه مییشیود (فرتیوکزاده و اشیراقی.)140 :1387 ،
بنابراین نخبگان جامعه بهعنوان سرمایههای انسیانی واال ،نقیش مهمیی در توسیعه
اقتصادی ،علمی ،تکنولوژیکی و بهطورکلی در جریان تحوالت جامعیه دارنیه .لیذا
کشورها بایه درراستای شناسیایی ،حفیو و نگهیهاری ایین سیرمایههیای گرانقیهر
بکوشنه که این امر با ایباد نظام نخبگانی مطلیوب و در تیراز جمهیوری اسیالمی
ایران امکاناذیر خواهه شه.
تحقیق حاضر با تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مهظلهالعالی) طی
سالهای  81تا  97در دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر ،سعی کرده است تیا بیا
استخراج اههاف راهبردی نظام نخبگانی ،چشمانهاز دستیابی به یک نظام نخبگیانی
مطلوب را ترسیم نماییه .بیهینمنظیور کلییه سیخنرانیهیای مقیام معظیم رهبیری
(مهظلهالعالی) طیی سیالهیای  1381تیا  1397در دییهار بیا نخبگیان و صیاحبان
استعهادهای برتر از اایگاه اطالعرسانی ایشان جمعنوری شه و در نرمافزار مکیس
کییودا مییورد تحلییل قییرار گرفییت ،سییپس بییا اسییتفاده از کهگییذاری ،مقییوالت و
زیرمقوالت استخراج و در سه دسته کلی؛ مضامین فراگییر ،سیازماندهنیهه و ااییه
قرار داده شهنه .از کهگذاری و تحلیل بیانات مقام معظیم رهبیری (مهظلیهالعیالی)
دررابطه با موضوع تحقیق 6 ،مضیمون فراگییر 11 ،مضیمون سیازماندهنیهه و 36
مضمون اایه بهعنوان اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج شه.
باتوجه به یافتههای تحقیق ،اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی کشیور از منظیر
رهبری عبارتنه از:
.1تقویت اثرگذاری نخبگان:
یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور ،تقوییت اثرگیذاری نخبگیان در
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کشور است .در ایوست « »2سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نیز ،اصیلیتیرین
ههف نظام نخبگانی ،زمینهسازی برای اثرگذاری بهینهی افراد و گروههای نخبیه در
مهیریت تحوالت جامعه ذکر شهه است (سنه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان،
.)29 :1391
یافتههای تحقیق نشان داد که تقویت اثرگذاری نخبگان بایستی در عرصههیای
فرهنگی ،اجتماعی ،ملی و بین المللی اتفاق بیفته .نظام نخبگانی بایه با ایباد شبکه
اثرگذار نخبگیان ،رفیع موانیع فعالییتهیای نخبگیانی ،بیهکارگمیاری نخبگیان در
مسئولیتها و مهیریتهای مییانی کشیور و تعامیل نظیاممنیه میهیریت کشیور بیا
نخبگان ،زمینه اثرگذاری این قشر را در جامعه فراهم کنه.
.2اصالن و ارتقای انگیزه نخبگان:
ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی ،اصالن و ارتقای انگییزه نخبگیان اسیت.
زمانی نخبگان میتواننه در سرنوشت جامعه میوثر باشینه کیه انگییزه کیافی بیرای
خهمت داشته باشنه.
یافتههای تحقیق نشان داد که نظام نخبگانی بایسیتی ازطرییق تقوییت روحییه
خودباوری و احساس استغنا از دیگران در نخبگیان ،ایبیاد فضیای نشیاط علمیی،
الهامبخش و متعالی ،نشنا کردن نخبگان با نیازها و محهودیتهیای کشیور ،ایبیاد
احساس دلگرمی و اعتماد نسبت به نظیام در ییک فضیای همیراه بیا ااسیخگیویی
متعههانه ،صادقانه و محترمانه ،افزایش دلبستگی و احساس تعلق نخبگان به جامعه،
تحقق نظام جامع «اخالق نخبگی» و نهادینهسازی ارز،های اسیالمی در نخبگیان،
ارتقای سطح فرهنگی و رفیاه اجتمیاعی نخبگیان ،تقوییت هوییتملیی و روحییه
خطراذیری در نخبگان ،به اصالن و ارتقای انگیزه نخبگان بپردازد.
.3تکریم و الگوسازی از نخبگان:
یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی ،تکریم و الگوسازی از نخبگان اسیت.
در جامعهای که نخبگان نن موردتکریم واقع شونه ،علم و عالم منزلت ایها کیرده و
روحیه علمی تقویت خواهه شیه .درنتیبیه زمینیه شیکوفایی علمیی و توسیعه نن
جامعه فراهم خواهه شه.
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نظام نخبگانی بایه از طریق جهتدهی بیه افکیار عمیومی درخصیوص فهیم
کرامت نخبگان و تبلیل از ننها ،الگوسازی از نخبگان برای صاحبان اسیتعهادهای
برتر ،معرفی نخبگان به جامعه و ایباد احسیاس امییهواری ،افتخیار و رضیایت در
نخبگان زمینه تکریم و الگوسازی از ننان را فراهم کنه.
.4شناسایی و ههایت نخبگان:
شناسایی و ههایت نخبگان نیز جزء اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی کشیور
است .یافتهها نشان داد که بایستی نسبت به مخاطرات شناسایی نخبگان نگیاه بیود؛
از جمله این مخاطرات ،شناسایی نخبگیان بیرای عوامیل بیرونیی و بیگانیه اسیت.
جشنوارههای معتبر و نمایشگاههای داخلیی ،محمیل بسییارخوبی بیرای شناسیایی
نخبگان در کشور است ،اس از این مرحله نظام نخبگانی مسئول شناسایی و جذب
بهموقعِ نخبگان در داخل کشور هستنه تا عوامل بیرونی و بیگانه نتواننه در جیذب
نخبگان شناساییشهه ایشدستی کننه.
نکته دیگر در امر شناسایی نخبگان ،شناسایی از سنین ایایینتیر و از میهارس
است .نظام نخبگیانی خصوصیاً وزارت نمیوز،وایرور ،بایسیتی بیا تمرکیز بیر
شناسایی نخبگان از سنین اایینتر و از مهارس ابتهایی بهدنبیال شناسیایی نخبگیان
حقیقی و نوابغ باشه.
نکته بعهی رعایت اصل تنوع در شناسایی نخبگان است .معیارهیای شناسیایی
نخبگان در رشتههای مختلف ماننه رشتههیای علیوم انسیانی و رشیتههیای فنیی و
مهنهسی بسیار متفاوت خواهنه بود؛ لذا نبایه با معیارها و شاخ

هیای واحیه بیه

شناسایی نخبگان مختلف ارداخت و برای هر گروه معیارهایی متناسب بیا نن باییه
در نظر گرفت.
اس از شناسایی ،نوبت به ههایت و ارور ،نخبگان میرسه .نظیام نخبگیانی
موظف است که نخبگان را تاحهی که میتوانیه رشیه و ایرور ،دهیه .ایرور،
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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(مرحله نخبگی) یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی است.
.5اشتیبانی از نخبگان:
همانطور که یافتههای تحقیق نشان داد ،یکی دیگر از اههاف راهبیردی نظیام
نخبگانی کشور ،حمایت و اشتیبانی از نخبگان است .اشتیبانی از نخبگیان مسیتلزم
رعایت اصولی است ازجمله توجه به کرامت انسانی ،عهالتمحوری در اشتیبانی و
تبهیل اشتیبانیهای مادی به اشتیبانیهای معنوی و فرصتنفرین.
در اصول اساسی حاکم بر سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نمهه است که
سیاست اصلی اشتیبانی در نظام نخبگانی ،فرصتنفرینی برای انبیام فعالییتهیای
نخبگانی است؛ از این رو حمایتها و اشتیبانی از اجتماعات نخبگانی اوالً به جای
حمایت از افراد و گروهها ،معطوف به زمینهسازی برای فعالیت ننها درجهت حیل
مسائل و ایشبرد اههاف نظام جمهوری اسالمی است و ثانیاً به صیورتی اسیت کیه
مستلزم تال ،افراد و گروهها در انبام فعالیتهای نخبگانی باشه (سینه راهبیردی
کشور در امور نخبگان ،ایوست .)25 :1391 ،1
.6تعالی سازمانی:
تعالی سازمانی ،مهیریت سازمان ازطریق مبموعهای از سیستمها ،فرنینیهها و
واقعیتهای مرتبط و بههمایوسته است که منبیر بیه رشیه و ارتقیای سیازمان در
تمامی ابعاد و سطون شهه و رضایت مشتریان و کلیه ذینفعان را بهدنبال دارد.
تعالی سازمانی در اینبا به معنی کلیه فراینههایی است کیه منبیر بیه رشیه و
ارتقای نظام نخبگانی کشور شهه و رضایت اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی را بیه
همراه خواهه داشت .مفهوم مذکور شامل دو محور میهیریت صیحیح و توجیه بیه
نقش راهبردی سازمانی است.
تعالی نظام نخبگانی با مهیریت صحیح ایونه خورده است .میهیریت صیحیح
شامل ارتقای مهیریتی ،نخبهباوری مسئولین ،میهیریت قیوی و متمرکیز مسیئولین،
مهیریت ههفمنه گرد ،نخبگان ،مهیریت نظام نخبگانی توسیط خیود نخبگیان و
افراد شایسته و برنامهریزی خاص برای نخبگان است.
محور دیگر تعالی سازم انی ،توجیه بیه نقیش راهبیردی و سیتادی بنییاد ملیی
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نخبگان در نظام نخبگانی کشور اسیت .بنییاد ملیی نخبگیان درعیین داشیتن نقیش
مستقل از سایر دستگاهها ،نقش ستادی و راهبردی داشیته و هماهنیگکننیهه نظیام
نخبگانی است.
نظام نخبگانی بایستی با رصه نتایج کارهای گذشته ،نسیبت بیه نقیاط ضیعف
خود نگاهی ایها کرده و با داشتن تفکر متعالی بیهدنبیال بهبیود وضیعیت سیازمانی
خود درراستای دستیابی به اهیهاف راهبیردیا ،باشیه ،در ایین راسیتا مشیارکت
سازمانهای مرتبط با نخبگان با یکهیگر امری اجتنابنااذیر است.
درمبموع با تحلیل بیانات رهبری دررابطه با موضوع تحقیق میتوان گفت که
نظام نخبگانی مطلوب ،نظامی است که درزمینیه شناسیایی ،هیهایت و اشیتیبانی از
نخبگان بهخوبی عمل کنه ،بتوانه نخبگان را در وهله اول بهدرسیتی ،بیهموقیع و از
همیان سینین ایایینتیر شناسیایی و در مرحلیه بعیه ننهیا را در مسییر شیکوفایی
استعهادهایشان تا رسیهن به مرحله نخبگی ههایت کنه .دراینراستا نظام نخبگانی
بایستی به اشتیبانی فرصتنفرین از نخبگان همت گمارد و زمینه اثرگذاری ننها را
در جامعه فراهم کنه ،انگیزههای نخبگان را ارتقیا دهیه و بیا الگوسیازی و تکیریم
ننها در جامعه زمینه دلگرمی و احساس عزتنفس ننها را افزایش دهه .در ااییان
نیز نظام نخبگانی موظف است ضمن داشتن رویکرد نخبهباوری دائماً بهمثابیه ییک
سازمان اویا ،به ارتقای مهیریت و عملکرد خود بپردازد.

یادداشتها
 .1ههف اصلی از تشیکیل بنییاد ملیی نخبگیان بیر طبیق اساسینامه نن عبیارت اسیت از:
«برنامهریزی و سیاستگذاری برای شناسایی ،هیهایت ،حماییت میادی و معنیوی
نخبگان ،جذب ،حفو و بهکارگیری و اشتیبانی از ننان درراسیتای ارتقیای تولییه
علم ،فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی ،فنیاوری
و اقتصادی در منطقه براساس سنه چشمانیهاز کشیور در افیق ( »1404اساسینامه
بنیاد ملی نخبگان.)1384 ،
 .2وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بههاشت ،درمان و نموز ،ازشکی کشور.
ایباد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مرتبط با نخبگان و نظیارت بیر فعالییت هیای
مربوط به ننان در جهت اجرای سیاست ها و برنامههای مصوب.
 .3ایباد هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعالییت هیای
مربوط به ننان در جهت اجرای سیاست ها و برنامههای مصوب.
 .4تمامی دستگاههای اجرایی موظفنه در چارچوب این سنه ،طرن ها و برنامههیای خیود
را برای بررسی ،یکپارچهسازی و تصویب به بنیاد ملی نخبگان تسلیم کننه.
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