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Abstract
As the prominent pioneers of social change, elites of every
society have an essential role in achieving goals and realizing
national policies. By creating supportive capacities and
formulating

appropriate

policies

to

manage

talents,

the

governance system's future can be made more efficient to achieve
public interest. This study's fundamental purpose is to identify
strategic approaches in elite field planning, and the central
question in this research can be posed as "What are the strategic
approaches to determine the key issues in the elite field planning
to streamline the governance system?" In this research, to
identify the approaches, first documentary studies have been
adopted, and in the strategic analysis, Bryson's strategic planning
model has been employed. Four strategies for elite policymaking
have been proposed: Internal- Agent-Based, External- AgentBased, Internal- Structure-Based, External- Structure-Based. In
the final part, the AHP decision-making model is used to
prioritize the proposed approaches, and Internal- Agent-Based
and Internal- Structure-Based have been identified as having the
highest priority in elite policymaking.
Keywords: Elite, Governance, Talent Management, Policy
Making, Strategic Planning, Multi-Criteria Decision Making
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چکیده
نخبگان در هر جامعه بهعنوان پیشگامان اصلی تغییرات اجتماعی ،نقش بسزایی درراستای
نیل به اهداف و تحقق خطمشیهای ملی دارند .درصورت ایجاد ظرفی ته ای حم ایتی و
تدوین خطمشیهای مناسب جهت راهبری استعدادها میتوان آینده نظ ا حممران ی را،
درراستای تحقق منافع عم ومی کارآم دتر ک رد .ه دف اص لی ای ن پ ووهش ،نناس ایی
رویمردهای راهبردی در خطمشیگ ااری ح وهه نخبگ ان ب وده و س وال اص لی در ای ن
پووهش بدینصورت قابلطرح است که «رویمردهای راهبردی جهت تعیین مسائل اص لی
و کلیدی در خطمشیگ ااری ح وهه نخبگ ان درراس تای کارآمدس اهی نظ ا حممران ی
چیست؟» در این پووهش در گا اول بهمنظور نناسایی رویمرده ا اه مطالع ات اس نادی
بهرهگیری ن ده و در تحلی ل راهب ردی اه م دل اس تراتویک برایس ون اس تااده ن ده و
استراتویهای چهارگانهای جهت خطمشیگااری نخبگان پیشنهاد نده است ک ه ن امل
عاملیت محور درونزا ،عاملیت محور برونگرا ،س اختارمحور درون زا و س اختارمحور برونگ را
است .در بخش پایانی نیز اه مدل تصمیمگیری  AHPبهمنظور اولویتگااری رویمرده ای
پیشنهادی استااده نده است و استراتوی ساختارگرای درونزا و عاملیتگرای درونزا دارای
بیشترین اولویت در خطمشیگااری نخبگان نناسایی ندهاند.
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مقدمه
یکی از ارکان اساسی تحقق برنامهها و سیاستها ،در هر نظام برنامههریهی ،،ماهاب
انسانی هستاد.درحقیقت ،نیرو ،انسانی متخصه

و بهاانییی ،،مهه تهری سهرمایه

بشریت در حفظ و توسعه حیات است و پیشرفت و ترقی کشورها در گرو ،جذب،
پرورش ،نیهدار ،و بهر،بردار ،صحیح از نخبیان و مااب انسانی فرهیختهه اسهت.
ای نوع سرمایهگذار ،که طی سالها و با صرف مااب ماد ،و معاو ،نامحدود میسر
میشود ،متخصصان را به سرمایه ملی مبدل میکاد .نیرو ،انسانی کارآمد از اجهیا،
توسعه پایدار است و تجربه نشان داد ،است که حفظ ای نیروها اگر از تربیهت آنهها
مشکلتر نباشد ،آسانتر نیست .نخبیان بها اسهتفاد ،از عقهل و درایهت خهوی ،،بها
مدیریت مااب و استفاد ،صحیح از آنها مه تری نقه ،را در پیشهرفت و رشهد یه
کشور دارنهد و مسهلهه تهلییر مسهتقی نیهرو ،انسهانی نخبهه بهر پیشهرفت کشهورها
سالهاست موردتوجه جد ،قرار گرفته است( .ازغاد)1385 ,،
با نیاهی ساختار/عاملیتی 1به چهاه،هها ،حکررانهی 2و مهدیریتی جرههور،
اسالمی ایران از ی سو ،برخی چاه،ها ناظر به ساختارها ،مدیریتی کشهور بهود،
که میتوان به «گسترش بیرویه بوروکراسهی دوهتهی»« ،پیامهدها ،مافهی مهدیریت
دوهتی نوی در ایران»« ،اوهویت محور اقتصهاد ،در مهدیریتگرایهی» (محرهدزاد,،
« ،)1398تقویت نظام تاراج به شهکل خصوصهیسهاز( »،دانهایی فهرد ,هرکهاران,
« ،)1391شکلگیر ،فساد در مدیریت دوهتهی»« ،جابجهایی مهدیران«(دانهایی فهرد,
1. Structure /Agency
2. governance
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« ،)1389اقتدارگرایی»« ،اقتصاد دوهتی»« ،ضعف در نظارت و ارزیهابی» (محرهد,،
 )1395و  ...اشار ،کرد.
با نیا ،عاملیتمحور نیی رک اساسهی تیییهر در سهازمانهها ،دوهتهی «ماهاب
انسانی خالق و نوآور» بود ،که در نظریهههها ،علهوماجترهاعی بها عاهوان «نظریهه
نخبیان» 1تبیی میشود (رفیعی ,قربی )1390 ,و در اندیشهها ،متفکریای هرچهون
پارتو ،2موسکار ،3میشلی ،4گی روشه ،5مارکس ،6الچره  7و  ...تبیهی شهد ،اسهت.
بهعاوان مثال الچر  ،عامل تیییرات ساختار ،را نخبیان میدانهد و معتقهد اسهت
که زنجیر ،تیییرات مداوم با نخبیان شروع میشود نه بها طبقهه یها افهراد (ییدانهی
نسب .)1394 ,در نظریهها ،خطمشیگذار ،نیهی گونهها ،از فرآیاهد شهکلگیهر،
خطمشی ها ،عرومی مبتاهی بهر تهاییر نخبیهان بهود ،کهه لیهل مهدل نخبیهان در
خطمشیگذار 8،و نق ،ای گرو ،در فرآیاد دستورکارگذار 9،تشریح میشود.
در تعریف نخبه در «ساد راهبرد ،کشور در امور نخبیهان» آمهد ،اسهت «بهه
فرد ،برجسته و کارآمد اطالق میشود که در خلق و گسترش عل  ،فااور ،،هاهر،
ادب ،فرهاگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزشها ،اسهالمی ایرگهذار ،بهارز
داشههته باشههد و هرچاههی فعاهیههتههها ،و ،برپایهه ،هههوش ،خالقیههت ،انییههی ،و
توانراد،ها ،لاتی از ی سو و خبرگهی ،تخصه

و توانراهد،هها ،اکتسهابی از

سو ،دییر ،موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتال ،کشور شهود»( .)1از ایه
ماظر با هدف کارآمدساز ،نظام حکررانهی و مهدیریتی جرههور ،اسهالمی ایهران،
یکی از ظرفیتها ،مه  ،بهر،گیر ،از رویکرد نخبیان است کهه در ایه پهووه،
1. Elitism Theory
2. Vilfredo Pareto
3. Gaetano Mosca
4. Robert Michels
5. Guy Rocher
6. Karl Marx
7. Richard Lachmann
8. Policy Making
9. Agenda Setting
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مدنظر است.
فقدان راهبرد ماسج و سیاست ملی کارآمد در زمیاهه پهرورش اسهتعدادها و
توانرادساز ،نخبیان ،آیار ،بلادمدت بر عرصهههها ،مختلهف اقتصهاد ،،علرهی،
سیاسههی ،فرهایههی و  ...کشههور خواهههد داشههت و از ای ه رو ضههرورت دارد کههه
سیاست گذاران مربوطه به دنبال طراحی سازوکارهایی جهت حفهظ و نیهداشهت و
راهبر ،کارآمد نخبیهان و اسهتعدادها ،ملهی در مسهیر توسهعه و پیشهرفت ملهی
باشاد.عدمپرداخت به ای موضوع ماجر به برخهی چهاه،هها در کشهور شهد ،کهه
ه اکاون پیامدها ،آن در حهوز،هها ،مختلهف توسهعهملهی قابهلمشهاهد ،اسهت.
چاه،هایی هرچون عدم توجه بخ ،دوهتی و نظام حکررانی به نخبیهان علرهی و
اجتراعی ،فقدان شایستهساالر ،در مااصب مدیریتی (نقی پورفر ،حبیبی ،آزرمجهو,
 ،)1392ضعف اید،پرداز ،و تفکر خالق و حل مساهه در مراکی دوهتی و حاکریتی

(حالجیان ،)1395 ,عدم اتصال یکپارچه نهاد عل و سیاست (احرد & ،نوبخهت,

 ،)1386عدمتوجه بهه مقوههه مهدیریت اسهتعداد در سهازمانهها ،دوهتهی (فرههی،
سههلنانی ،سههراواتی( )1395 ,هههاد ،زاد ،،رامههی مهههر ،محرههد ،)1391 ,،فقههدان
جانشی پرور ،کارآمد مبتای بر بهر،گیهر ،از نخبیهان ( فقیههی  ,لاکهر،)1393 ,،
خروج نخبیان از کشور بهعلت فقدان جاییا ،شیلی جهت نق،آفریاهی (موسهو،
راد ،قدسیان ،)1394 ,نظام جذب و گییا ،ناکارآمد (فرههی ،سهلنانی ،سهراواتی,
 ،)1395عدم ترایل نخبیان جهت ورود به عرصهها ،علومانسانی و مهدیریتی و ...
میتوان اشار ،کرد.
از سههو ،دییههر در نظههام حکررانههی جرهههور ،اسههالمی نیههی ،هه در سههنح
مشاور،ا ،و ه در سنح مدیریتی دارا ،چاه،هها ،متعهدد ،هرچهون بهاالرفت
س مدیران ،فقدان شایستهساالر ،،فقدان نیا ،دان،محهور و خهالقمحهور ،عهدم
ارتباط نظامماد با نخبیان ،صاحباظران و ...است که برخی از ای ناکارآمد،هها بهه
ضعف پرورش مااب انسانی ملی و خصوصا نخبیهان درراسهتا ،نقه،آفریاهی در
نظام مدیریتی جرهور ،اسالمی است که ضرورت انجام ای پووه ،را دوچاهدان
میکاد.
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مفهوم نخبه
از جرله مناهعات انجام گرفته درزمیاه مفهوم نخبیان پووهشی بها عاهوان «بررسهی
انتقاد ،تئور ،نخبیان در علوم اجتراعی و مفهوم پهرداز ،مجهدد آن بها تاکیهد بهر
سههاختار» (ییدانههی نسههب )1394 ,بههود ،کههه هههدف ای ه مقاهههه بررسههی انتقههاد،
مفهومپرداز،ها ،مختلف از نخبه و ارائه اهیویی جدید است که نخبیهان را کهامال
ساختار ،در نظر می گیرد .در ای پووه ،،نخبه؛ فرد یا گروههی اسهت کهه دارا،
ظرفیت بهکارگیر ،مااب (نه صرفا ترله

ماهاب ) قهدرت باشهد و کها ،او پیامهد

اجتراعی ماظ و مسترر در سنح کالن و در طهول زمهان داشهته باشهد .در دییهر
تحقیق با عاوان «پیامدها ،بازاندیشی در مفهوم نخبیی» (ماتظر ،نهاظری ،موسهو،
نسب )1391 ,به مفهوم نظهام نخبیهانی اشهار ،شهد ،اسهت کهه در ههر جامعهها،
مجروعه ا ،از نهادها و سازوکارها با مفههوم نخبیهی و نخبیهان ارتبهاط و تعامهل
دارند که درمجروع شکل دهاد ،ی

نظام نخبیانی هستاد .براساس یافتههها ،ایه

پووه ،اصلی تری مشکل در رویکردها ،مربوط به نظام نخبیانی  ،ناشی از فهه
متداول از واژ ،نخبه است که عردتا مبتای بر تییهوشی و نهایتا اسهتعداد درخشهان
استوار شد ،است و به سایر جابه ها ،نخبیی یعای خبرگی و کاشهیر ،اجترهاعی
توجهی نشد ،است.
در مناهعها ،دییر با عاوان «بررسی و تحلیل برنامهها ،بایاد ملی نخبیهان در
حوز ،ها« ،شااخت و جذب»« ،حرایت و پشتیبانی اسهتعدادها ،برتهر و نخبیهان»
(اخوان و هرکاران )1393 ,به تعریف نخبه اشار ،دارد و نخبه را فرد ،برجسهته و
کارآمد اطالق می کاهد کهه ایرگهذار ،و ،در توهیهد عله  ،هاهر و فاهاور ،کشهور
محسوس باشد و هوش ،خالقیت  ،کارآفریای و نبوغ فکر ،و ،درراسهتا ،توهیهد
دان ،و نوآور ،،موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علری و متوازن کشهور
شود .هرچای در مناهعها ،با عاوان «مبانی و ارکان بایادی نخبیی در آمهوز،هها،
قرآنی » (خانی مقدم ،دیار )1395 ,،هفت رک بایادی شامل ویوگیها ،ورایتهی،
خداباور ،و توکل ،خودیابی و خودباور ،،اهترام در کسب دان ،و بیها ،،تفکهر
روشراد و خالقیت ،شجاعت در ابراز و اجرا ،نظرات و توانراد ،راهبر ،دنیها،

شناسایی رویکردهای راهبردی در خطمشیگذاری نخبگان 35

پیرامونی را پیرامون تبیی ویوگهیهها ،نخبیهان براسهاس رهیافهت قرآنهی منهر
مههیکاههد .در ایه پههووه ،،بههرخالف نیههرش رایه در جوامه غربههی و مکتههب
نخبهگرایی که ههدف از نخبیهی را کسهب قهدرت و سهلنه مهی دانهد ،مبتاهی بهر
آموز،ها ،قرآنی ،نخبیی؛ موهبتی اههی است که بر اساس حکرت اههی تبیی شهد،
و تاها با توانراد ،فرد نخبه در جهت دههی بهه اسهتعدادها ،اهههی خهوی ،بهرا،
هدایت ماد ،و معاو ،انسانها و در مسیر کسب رضایت اههی معاا مییابد.
مرور ادبیات علمی
مروری بر پژوهشهای داخلی

درزمیاه مناهعات مربوطه به خطمشیگذار ،نخبیان مناهعات گوناگونی بهه انجهام
رسید ،است که درادامه به اه ای مناهعات و پووه،ها کهه در داخهل کشهور بهه
انجام رسید ،،اشاراتی خواهی داشت .ازجرله ای مناهعات مهیتهوان بهه پهووه،
«مدیریت راهبرد ،استعدادها جستار ،در رویکردها ،مسهائل و ملهفهههها» (مبیاهی
دهکرد ،،طهراسب کاظری )1392 ,اشار ،کهرد کهه بها روش فراتحلیهل کیفهی بهه
بررسی مناهعات انجام گرفته درزمیاه مدیریت راهبهرد ،اسهتعدادها پرداختهه و در
انتها راهکارههایی درجههت پرداخهت بهومی بهه ایه حهوز ،ارائهه داد ،اسهت .در

مناهعها ،دییر با عاوان «رویکردها ،استعدادپووهی در خهطمشهیهها ،نخبیهانی
کشور» (علی پور ،تسلیری ،)1398 ,از راهبرد تحلیهل محتهوا ،کیفهی بها رویکهرد
قیاسی در چارچوب پووهشی اسااد ،استفاد،شهد،اسهت .در ایه پهووه ،هفهت
رویکرد به استعدادپووهی مبتای بر روش فراتحلیل پووه،ها ،پیشی احصا شهد،
است که شامل رویکردها« ،کلی فلسفی»« ،ت عامله»« ،چادعامله»« ،شخ
«شاخ

نیهر»،

نیر»« ،عامگرا» و «داماه مباها» اسهت .یافتهههها ،ایه پهووه ،بهر غلبهه

«عامگرایی» و «شخ

نیر »،در خطمشهیهها ،نخبیهانی کشهور دالههت دارنهد.

عامگرایی با تاریخ سیاسی و فرهاگ عرومی کشهور سهازگار اسهت و در آن ،فهرد
مستعد در قلررو میتواند بهمایهه فرد ،مستعد در هرهه قلرروهها ،دییهر تصهور
شود .هرچاد ،تبیی غلبه شهخ

نیهر ،بها نهوعی پیچیهدگی هرهرا ،اسهت؛ زیهرا
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برنامهها ،گوناگون شااسایی ،پرورش ،حرایت و نیهدار ،از استعدادها ،برتر در
کشور از رویکردها ،بهاجارساز ،،استانداردساز ،و عیایتگرایی متایرند.

تحقیقههی دییههر درایهه زمیاههه بهها عاههوان «فههه شههااختی مفهههوم مههدیریت
استعداد:کاربرد ساخت گرایی شبکه خیانه» (انارکی و هرکاران )1397 ,بود ،که در
ای پووه ،از طریق مصاحبه ساختاریافته ،ادراکات مشارکت کااهدگان نسهبت بهه
موضوع مدیریت استعداد ،استخراج و براساس شبکه خیانهه دسهته باهد ،و مباها،
تحلیل قرار گرفت .نتای حاصل از تحلیل ،ای مفهوم را در قاهب یه

ماظومهه در

دو بعد انحصار -،خاص و نیا ،به داخل و هشت ساز ،،فرآیاد قابل اعترهاد بهرا،
شااسایی افراد بااستعداد ،خیانه ا ،از افراد بااسهتعداد ،فرصهت توسهعه بهرا ،افهراد
بااستعداد ،افراد خاص برا ،پستها ،خاص ،انحصار ،،تسهیل مسیر شیلی بهرا،
افراد کلید ،،ارزیابی هدفراد افراد کلید ،و تهامی اسهتعدادها در داخهل سهازمان
نشان داد ،است.

«شااسایی عوامل ملیر بر مشارکت نخبیان در تدوی اهیو ،اسالمی -ایرانهی
پیشرفت» (حسیای ،عباسی ،رضایی )1394 ,پووه ،دییر ،اسهت کهه مهرتبط بها
موضوع نخبیان بود ،و براساس یافتهها ،ای پووه ،،عوامل مهلیر بهر مشهارکت
نخبیان ،در محورها ،عوامل زمیاهه ا ،شهامل ایجهاد بسهترها ،قهانونی هرسهو و

تقویت فرهاگ ملی مشوق مشارکت در جامعه و اصال رفتار سیاسهی_ اجترهاعی
در سنح ملی و هرچای عوامل سهاختار ،شهامل تدبیراندیشهی ،هراهاهگ سهاز،
برنامه و تصریرات دانشیا ،ها در سهوق دادن نخبیهان ،هراهاهگ سهاز ،برنامهه و
تصههریرات حههوز،ههها ،علریههه در سههوق دادن نخبیههان و حرایههت حاکریههت و
دستیا ،ها ،اجرایی و هرچای عوامل رفتار ،شامل برنامه ریهی ،جههت بهسهاز،

خصوصیات فرد ،نخبیان و اصال ادراک و نیرش نخبیان جامعهه منهر شهد،
است.

تحقیقی دییر درای زمیاه با عاوان «مهدیریت بهیاهه ،ماهاب انسهانی نخبهه بها
بررسی نیازها ،موان و مشکالت و راهکارهها ،پیشهاهاد ،از دیهدگا ،خهود آنهها»
(طاهب زاد ،،خادمی )1397 ,بود ،که از نوع مناهعهه کیفهی پدیدارشااسهی بهود ،و
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نخبیانی که در سنح بایاد ملی نخبیان دارا ،پروند ،بهود 14800( ،نفهر) را مهورد
بررسی قرار داد ،است .یافتهها در سه بخ ،مجیا ،نیازهها ،موانه و مشهکالت و
راهکارها تجییهوتحلیل شدند .براساس یافتهها ،ای پووه ،تعهداد ،از نیازهها و
مشکالت برا ،نخبیان عرومیت داشته و توجه ویو،ا ،را میطلباهد کهه اهه ایه
نیازها و مشکالت شامل «اشتیال متااسب با توانراد،ها ،تسههیل ادامههتحصهیل در
مقاط تحصیالت تکریلی ،بوروکراسی ادار ،و توجیه نبهودن دانشهیا ،هها و سهایر
ملسسات و سازمان ها ،مرتبط با امهور نخبیهان ،مشهکالت تسههیالت ارائهه شهد،
توسط بایاد و بیتوجهی به نخبیان حوز ،،علوم انسانی» هستاد.

مناهعه دییر ،در ای موضوع به انجام رسید ،است که بها عاهوان «پیامهدها،
بازاندیشی در مفهوم نخبیی» (ماتظر ،ناظری ،موسهو ،نسهب )1391 ,اسهت و در
یافتهها ،ای پووه ،آمد ،و بهه ایه موضهوع اشهار ،دارد کهه در ههر جامعهها،
مجروعها ،از نهادها و سازوکارها با موضوع نخبیهی و نخبیهان ارتبهاط و تعامهل
دارند ،که درمجروع شکلدهاد ،ی

نظام نخبیهانی هسهتاد .براسهاس نتهای ایه

پووه ، ،نظام نخبیانی الزم است تها برخهوردار از کارکردهها )1 ،شااسهایی)2 ،
جذب )3 ،هدایت )4 ،به کهارگیر )5 ،،حرایهت )6 ،تکهری  )7 ،اهیوسهاز ،و )8
نیهداشت باشد .هری

از کارکردها براساس فهه و ادراکهی از مفههوم نخبیهی و

نخبه در سنح جامعه عرلیاتی میشود .پس ای درک عرومی از مفاهی اسهت کهه
نهادها ،ارتباطات میان آنها و ماموریتها ،آنان را شکل میدهد .اما رشد و توسهعه
فه مبتای بر مناهعات و تجربیات ،بهازنیر ،در ایه مفهاهی بایهاد ،را ضهرور،
میسازد .در ای مقاهه برپایه ی

تحلیل سیستری به بازاندیشهی در مفههوم نخبهه و

نخبیی اقدام شد ،است و نتای ای مناهعه نشان میدهد که اصلیتری مشهکل در
رویکردها ،مربوط به نظام نخبیانی ،ناشی از فه متداول از واژ ،نخبه اسهت ،کهه
عردتا مبتای بر تییهوشی و نهایتا استعداد درخشان استوار شهد ،اسهت و بهه سهایر
جابهها ،نخبیی یعای خبرگی و کاشیر ،اجتراعی توجهی نشد ،است.

تحقیق دییر ،که درای زمیاه مورد بررسی قرار گرفته است با عاوان «طراحی
اهیو ،مدیریت استعداد کارآفریاانه ،دانشجویان ملسسات آمهوزش عهاهی کشهور
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با رویکرد داد،بایاد» (راشکی ،ساالرزهی ،کراهیان )1396 ,بود ،که پووهشهیران بهه
ای نتیجهه دسهت یافتاهد کهه اهیهو ،پهارادایری مهدیریت اسهتعداد کارآفریاانهه،
دانشجویان از شرایط علی (عوامل فرد ،،عوامل سهازمانی و فراسهازمانی) ،عوامهل
زمیاه (اسهااد باالدسهتی و زمیاهه کهار ،)،مقوههه ،محهور ،معرهار ،چاهدوجهی
استعدادها ،کارآفریاانه (تعادل بخشی چادوجهی مهارتها ،متراییساز ،استعدادها
و ساختارساز ،استعداد محور) ،متییرها ،مداخلهگر (فرهاگ کارآفریای ،پایهدار،
سیسههت موجههود کشههف اسههتعدادها و مسههئوهیتپههذیر ،اجترههاعی) ،راهبردههها
(نهادیاهساز ،سیست مدیریت استعداد کارآفریاانه ،دانشهجویان ،طراحهی فرآیاهد
مدیریت استعداد کارآفریاانه ،چادگانه و طراحی نظام تخصی

مااب ) و پیامهدها

(اشههتیالزایههی ،ارزشآفریا هی و میی هت رقههابتی اسههتعدادها ،کارآفریاانههه) بههرا،
دانشیا،ها تشکیل شد ،است.

هرچای پووه« ،عوامل مویر بر توانرادساز ،نیرو ،انسانی بهماظور تعهاهی
سازمانی» (آقاویرد ،،مقدسی ،شریف زاد)1395 ,،دییر مناهعه مرتبط با ای زمیاهه
بود ،که نتای پووه ،نشان میدهد که از میان عوامل مویر بر توانرادساز،،عوامل
فههرد ،و سههازمانی بههر توانرادسههاز ،روانشههااختی تههاییر معاههادار ،داشههته و
توانرادساز ،روانشااختی نیی بر تعاهی سازمانی مویر بود ،است .ای امر مهیتوانهد
مباایی برا ،تدوی راهبردها ،مااسب مااب انسانی در دستیابی به تعهاهی سهازمانی
باشد.

مناهعها ،دییر درای زمیاه با عاوان «طراحی مدل بهکارگیر ،نخبیهان علرهی
در محیطها ،دانشیاهی کشور» (ماوریان و هرکاران )1392 ,بود ،که محققهان بهه
مدهی دست یافتهاند که مدل طراحیشد ،در ای پووه ،شامل ابعاد و ملهفهههها،
ملیر ،موان و راهکارها ،ویوگیهها ،شهرایط علهی ،زمیاهها ،،واسهنها ،و عااصهر
تشکیلدهاد ،است که پدیدۀ محهور ،،پیامهدها و راهبردهها ،اجهرا ،خهطمشهی
عرومی را نشان میدهد.

در تحقیقی دییر با عاوان «مدیریت استعدادها  :شااسایی و رتبه باد ،عوامهل
مویر بر جذب و نیهداشت استعدادها ،علری» (طهراسهبی ،قلهی پهور ،جهواهر،
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زاد )1391 ,،بود ،که هدف از ای تحقیق ،شااسایی و رتبهباد ،مهه تهری عوامهل
مویر بر جذب و نیهداشت استعدادها ،علری در دانشیا،هها اسهت .نتهای نشهان
میدهد که عامل جو تحقیق و پووه ،بیشتری تلییرگذار ،را در جذب استعدادها
در دانشیا ،تهران دارد .مرتبط با موضهوع توانرادسهاز ،نخبیهان و اسهتعدادها در

سازمانها ،دان،محور نیی مناهعها ،دییر درای زمیاه با عاوان « طراحی و توسعه
مدل استراتوی توانرادساز ،مااب انسانی در سازمانها ،دانه،محهور» (جینهی،
رستری)1390 ,به انجام رسید ،که نتای بهدستآمد ،نشهان داد کهه از بهی عوامهل
ملیر بر توانرادسهاز ،اسهتراتوی  ،عامهل بعهد اسهتراتوی  ،بیشهتری تهلییر را در
توانراد ،کارکاان دارد و ملهفه بعد ساختار ،،اوهویهت بعهد ،را دراختیهار دارد و
درنهایت بعد فرد ،کرتری تلییر را در توانراد ،کارکاان دارد.

هرچای مناهعها ،دییر با عاوان «بررسی تاییر عرلکرد نخبیهان سیاسهی بهر
فرآیاههد پیشههرفت سیاسههی جرهههور ،اسههالمی ایههران» (احرههد ، ،اسههد,،
)1396درای زمیاه به انجام رسید ،است که محققان معتقدند که برنامهریی ،نخبیان
سیاسی ،اجراعنظر نخبیان سیاسی بهر اههداف و سهازوکارها ،پیشهرفت سیاسهی،
تقویت جامعه مهدنی ،شهفافیت نخبیهان سیاسهی و فرهاهگ سیاسهی متااسهب بها
پیشرفت از مه تری پی ،نیازهها ،فرایاهد پیشهرفت سیاسهی ج.ا.ایهران اسهت کهه
میتواند در رف موانعی چهون ضهعف جامعهه مهدنی ،عهدم شهکلگیهر ،مااسهب
نهادها ،سیاسی ،عدم پایباد ،به قانون و کامل نشهدن فرایاهد رقابهت و مشهارکت
سیاسی در جامعه ایران ،مویر واق شود.

دییر مناهعها ،که درای زمیاه صورت گرفته اسهت بها عاهوان «ارائهه اهیهو،
توسعه خالقیت و نوآور ،ها ،علری اعضا ،باشیا ،پووهشیران جوان و نخبیان
بر اساس عوامل فرد( »،کویر ،و هرکاران )1393 ,بود ،که نتای نشان مهیدههد،
متییرها ،هوشراد ،،حل مساهه و موفقیتطلبی مه تری متییرها ،روانشهااختی
فرد ،هستاد که بهصورت مستقی بر خالقیت و نهوآور ،علرهی اعضها ،باشهیا،
پووهشیران جوان و نخبیان تاییرگذارند.

«بررسی و تحلیل برنامهها ،بایهاد ملهی نخبیهان در حهوز،هها« ،شهااخت و
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جذب»« ،حرایت و پشتیبانی» استعدادها ،برتهر و نخبیهان» (اخهوان و هرکهاران,
)1393دییر پووه ،مرتبط در ای حوز ،است که پووهشهیران بها بههر،گیهر ،از
روش تحلیل محتوا ،کیفی به مدهی چهاربعد ،رسید ،و درهری راستا پیشهاهاداتی
را ارائه داد،اند.
مروری بر پژوهشهای خارجی

مناهعات خارجی گسترد،ا ،نیی درزمیاه پهرورش اسهتعدادها و نخبیهان در سهنح
ملی به انجام رسید ،است که درادامهه اجرهاال بهه برخهی از ایه مناهعهات اشهار،

خواهی کرد .ازجرله ای پووه،ها میتوان به مناهعهها ،عاهوان «نحهو ،جهذب و
نیهداشت نخبیان در حکومت» ) (Suk, 2008به اهریت ،چهاه،هها و راهکارهها،
نحو ،جذب و نیهداشت نخبیان در حکومهت در کشهورها ،در حهال توسهعه و
اقتصادها ،در حال گذار میپردازد و تجاربی از کشور کهر،جاهوبی درایه بهار ،را

شر می دهد .در تحقیقی دییر بها عاهوان «رهبهر ،کارآمهد و توسهعه اسهتعدادها:
تحقق ظرفیتها ،انسانی در زمیاههها ،فرهایهی_ اجترهاعی» )(Debebe, 2017بهه
ارائه نوعی از اهیو ،رهبر ،میپردازد که مبتای بر توسهعه اسهتعدادها و توجهه بهه

زمیاهها ،فرهایی_ اجتراعی مرتبط میپردازد .در مناهعها ،دییر با عاوان «توسعه
آیاد ،برا ،پارکها ،علری :جذب و پرورش استعدادها» & (Cadorin, Johansson,
) Klofsten, 2017نحو ،طراحی پارکها ،دانشی با رویکرد آیاد،نیر جههت جهذب
و پرورش استعدادها و نخبیان را منر می کاد و از ای حیث مرتبط است که بهه
بهر،گیر ،از موقعیتها ،مکانی جهت خطمشهیگهذار ،نخبیهان و اسهتعدادها،

برتر اشار ،دارد.به مناهعها ،دییر در ایه عرصهه مهیتهوان بهه «توسهعه اسهتعداد
بهعاوان ی فرآیاد چادبعد ، ،چادگونه و پویا» ) (Simonton, 2011اشار ،کرد کهه
به پیچیدگیها و چاه،ها ،خطمشیگذار ،در حوز ،مهدیریت اسهتعدادها اشهار،

دارد .در مناهعها ،دییر با عاوان «توسعه استعداد در اقتصادها ،نوظههور ازطریهق
یادگیر ،و ظرفیتساز ،توسعه» ) (Muyia, Wekullo, & Nafukho, 2018به اهریهت
توجه به خطمشی گذار ،نخبیان و توسعه استعدادها درکشورها ،در حال توسهعه
می پردازد .با توجه به ایاکهه ایهران در شهرایط گهذار اقتصهاد ،بهه سهرت اقتصهاد
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دان،بایان است ،به نظر میرسد ای پووه ،میتواند موردتوجه قرار گیرد.

در مناهعها ،دییر بها عاهوان «طراحهی زمیاهههها ،یهادگیر ،در محهیطهها،
آموزشی برا ،رشد استعدادها» به بسترها ،شکل گیر ،به رشهد اسهتعدادها اشهار،
دارد .هرچاههی مناهعههه «تکامههل فرهایهی مههدیریت اسههتعدادها :تجییهه و تحلیهل
موضوعی» ) (Swailes, 2016به ضرورت توجه به ابعهاد فرهایهی در مقوههه تکامهل
استعدادها و موضوعات مرتبط با آن میپردازد .از آنجایی که در ایران نیی توجه بهه
اقتضائات و مالحظات فرهایی در اسااد و سیاستهها هرهوار ،حائیاهریهت بهود،

توجه به ای پووه ،می تواند راهیشا باشد .در تحقیقی دییهر بها عاهوان «اهیهو،
سرمایهگذار ،موقعیتمحور برا ،توسعه استعدادها :اهیو ،پیشاهاد ،برا ،توسهعه
و سههرمایهگههذار ،مجههدد از اسههتعدادها در جامعههه» ) (Paul & Seward, 2016بههه
موقعیت محور ،و بهر،گیر ،از ظرفیت ها ،مکانی در توسعه استعدادها و نخبیان

در جامعه اشار ،دارد .در مناهعها ،دییر بها عاهوان «توسهعه اسهتعدادها در چهی :
اقدامات و چاه،ها ،فعلی و پهی،رو» ) (Wang & Sun J, 2018بهه مقوههه توسهعه
استعدادها و سیاستیذار ،نخبیان در کشور چی پرداخته و چهاه،هها و تجهارب
برنامه ها ،ملی در ای عرصه را تبیی میکاد .هرچای از دییهر مناهعهات مهرتبط

میتوان به «چش انداز ملی برنامهها ،شااسهایی نخبیهان و برنامهههها ،آموزشهی
نخبیان» ) (Lee, Matthews, & Olszewski-Kubilius, 2008اشار ،کرد که به ارتبهاط
توجه به برنامهها ،شااسایی و برنامهها ،آموزشی در خهطمشهیگهذار ،نخبیهان
توجه دارد .هرچای «تحقیقات  ،خطمشی ها و اقدامات درزمیاه توسعه اسهتعدادها
در اروپا و ایاالتمتحد :،نتای حاصل از اجالس محققان بهی اهرللهی»

(Subotnik,

) Stoeger, & Olszewski-Kubilius, 2017مناهعهها ،دییهر بهود ،کهه سیاسهتهها،
نخبیانی و پرورش استعداد در اروپا و ایاالتمتحد ،اشار ،دارد.
روش پژوهش
در ای پووه ،در بخ ،نخست بهواسنه تحلیهل اسهااد ،و مناهعهه کتابخانهها،،
پووه ،ها ،حوز ،نخبیان بررسی شهد ،و اهه مسهائل در ایه زمیاهه اسهتخراج
شد.در روش اسااد ،با مراجعه به اسااد و کتب و مقهاالت مختلهف ،آرا و نظهرات
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منر درزمیاه پاسخ به سواالت تحقیهق مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت .روش
اسااد ،روشی کیفی است که پووهشیر تالش میکاد تا با استفاد ،نظامماد و ماظ
از داد،ها ،اسااد ،به کشف ،استخراج ،طبقههباهد ،و ارزیهابی مناههب مهرتبط بها
موضوع پووه ،خود اقدام کاد( .صادقی ،عرفان ما )1394 ,،الزم به لکهر اسهت
که ی

پووه ،میتواند تراما براساس مراحل اجرا ،روش اسااد ،طراحی شهود

یا صرفا در بخشی از تحقیق بهویهو« ،مهرور پهووه،هها ،پیشهی » و «چهارچوب
نظر »،مورداستفاد ،قرار گیرد. (Dayymon & Holloway, 2005).در ایه بخه ،بهه
مراحل علری اجرا ،روش اسهااد ،اشهار ،خواههد شهد (صهادقی ،عرفهان مها,،
)1394که در ای پووه ،نیی بهر هرهی اسهاس محققهان بهه گهردآور ،و تحلیهل
مناهب پرداختهاند:
-1انتخاب موضوع ،تعیی اهداف و سواالت
-2بررسیها ،اکتشافی و پیشیاه پووه،
-3انتخاب رویکرد نظر،
-4جر آور ،مااب  ،نرونهگیر ،و تکای ها ،بررسی مااب
-5بهر،گیر ،از تکای ها ،بازخوانی مااب
-6پردازش ،نیارش و گیارش پووه.،
بهماظور تحلیهل گهیار،هها ،احصاشهد ،،از روش تحلیهل محتهوا ،کیفهی در
تجییه ،تحلیل ،تلخی

و تفسیر داد،ها استفاد ،شد ،است .تحلیل محتوا ،کیفی را

مههیتههوان روش تحقیقههی بههرا ،تفسههیر لهاههی محتههوایی داد،ههها ،متاههی ازطریههق
فرایادها ،طبقهباد ،نظامماد ،کدباد ،و ت ساز ،یا طراحی اهیوها ،شااختهشهد،
دانست( .ایران & نوشاد)1390 ,،تحلیل محتوا ،کیفی به محققان اجاز ،مهیدههد

اصاهت و حقیقت داد،ها را به گونه ،لهاهی ،وههی بها روش علرهی تفسهیر کااهد.
عیایت نتای بهوسیله ،وجود ی

فرایاد کدباد ،نظامماد تضری میشود .تحلیهل

محتوا ،کیفی به فراسویی از کلرات یا محتوا ،عیاهی متهون مهیرود و ته هها یها
اهیوهایی را که آشکار یا پاهان هستاد بهصورت محتوا ،آشکار میآزماید.
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اولویتبندی راهکارها با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
به ماظور شااسایی راهکارها مبتای بر بهر،گیر ،از نظرات نخبیانی و پووه،هها،
انجامگرفته و هرچای براساس اسهااد باالدسهتی چههار رویکهرد پیشهاهاد شهد ،و
درنهایت با روش تصری گیر ،چادمعیار AHP ،ای رویکردها اوهویت دههی شهد،
است .فرآیاد تصری گیر ،شامل پا گام ،به قرار زیر اسهت-1 :تعیهی مسهاهه-2 ،
تعریف و تشخی

مساهه-3 ،تعیی را،حلیابی -4ارزیابی و انتخاب ی

را،حل و

-5اجهرا ،را،حههل انتخههابی .آنچهه در ایه پههووه ،مهدنظر اسههت ،تکایه ههها،
تصری گیهر ،چاهدمعیار »MCDM« ،اسهت .مهدلهها ،تصهری گیهر ،چاهدمعیار،
( ،)MCDM1به دو دسته کلی تقسهی مهیشهوند :اههف) مهدلهها ،تصهری گیهر،
چادهدفههه()MODM2؛ ب) مههدلههها ،تصههری گیههر ،چادشاخصههه(.)MADM3
مدل ها ،مختلفی برا ،تصری گیر ،چادشاخصه وجود دارد که معروفتری آنها
عبارتاد از  . ANP ، AHP ، ELECTRE، TOPSIS ،SAW :در ایه پهووه ،روش
تصههری گیههر ،چاههدمعیار AHP ،مههورد اسههتفاد ،قههرار گرفتههه اسههت .روش

AHP

تصری گیرندگان را قادر میسازد ایرات متقابل و هریمان بسیار ،از وضهعیتهها،
پیچید ،و نامعی را تعیی کااد .ای فرآیاد ،تصری گیرنهدگان را یهار ،مهیکاهد تها
اوهویتها را براساس اهداف ،دان ،و تجربه ،خود تاظهی کااهد؛ بههگونهها ،کهه
احساسات و قضاوت ها ،خود را درنظرگیرند .بهرا ،حهل مسهائل تصهری گیهر،
ازطریق  ، AHPباید مساهه را به دقت و با هره جیییات ،تبیی و جیییات آن را بهه
گونه ساختار سلسلهمراتبی رس کرد AHP .براساس سه اصل زیهر باها نههاد ،شهد،
است :اههف) اصهل ترسهی درخهت سلسهلهمراتبهی ،ب) اصهل تهدوی و تعیهی
اوهویتها و ج) اصل سازگار ،مانقی قضاوتها( .مومای )1390 ,برا ،حهل یه
مساهه با روش  ، AHPمساهه را تحلیل کرد ،و آن را به چاد قسرت ساد،تر تجییهه
می کای  .پس از آن که گییاهها و شاخ

ها مشخ

زوجی انجام می دهی  .در گام بعد ،برا ،هر شاخ

شد ،بی شاخ

ها مقایسات

بی گییاهها ،مقایسات زوجی
1. Multi Criteria Decision Making
2. Multi Objective Decision Making
3. Multi Attribute Decision Making
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انجام میدهی  .سپس از اهیوریت زیر پیهرو ،مهیکاهی  :اههف) بهههاجهار کهردن

1

ماتریس مقایسات زوجی ،ب) به دست آوردن میانیی حسابی ههر سهنر مهاتریس
بههاجارشد ،،مقایسات زوجی (که بهه آن وزنهها ،نسهبی گفتهه مهیشهود) ،ج)
ضرب وزنها ،نسبی شاخ

هها در میهانیی حسهابی گییاهههها و د) رتبههباهد،

گییاه ها .در انتها پس از ای گام ،به سراغ «ساج ،نهر ناسهازگار »،مهیرویه .
(مومای)1390 ,
بررسی خطمشیهای ملی در حوزه نخبگان
بهماظور احصا ،وظایف رسری و غیررسری بایهاد ملهی نخبیهان ،نیازماهد درک و
شااخت اسااد باالدستی و سیاستها ،ملی مهرتبط بها حهوز ،نخبیهان و هرچاهی
اسااد سازمانی و اساساامه بایاد ملی نخبیان هسهتی  .در جهدول زیهر اسهااد مهورد
بررسی را مشاهد ،میکاید.
سطح
اسناد و سیاستهای کال
اسناد و سیاست های باالدستی در نظام علم و فناوری
اسناد مرتبط با بنیاد ملی نخبگا

عنوا
سند الگوی 1404
نلشس جامع علمی کشور
سیاستهای کلی علم و فناوری
سند تجول بنیادی موتش و پرورش
سند ملی راهبردی نخبگا
اساسنامس بنیاد ملی نخبگا

در ای بخ ،به بررسی اسااد و سیاستها ،نظهام جرههور ،اسهالمی مربهوط بهه
حوز ،خطمشیگذار ،نخبیان خواهی پرداخت.
 در سند چشم ندمدن  1404در ایه سهاد درراسهتا ،تبیهی چشه انهداز
جرهور ،اسالمی ایران عبارت «برخوردار از دان ،پیشرفته ،توانا در توهیهد عله و
()2

فااور ،،متکی بر سه برتر ماهاب انسهانی و سهرمایه اجترهاعی در توهیهد ملهی»

منر شد ،است .اتکا بر سه برتر مااب انسانی بهنوعی نشاندهاد ،اهریت توجهه
به مقوهه مدیریت مااب انسانی در سنح ملی و بهویو ،نخبیان است.
1. Normalize
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 در دقشه جامع علمی کشور که مصهوب شهورا ،عهاهی انقهالب فرهایهی
است نیی بهعاوان ی

ساد راهبهرد ،در نظهام عله و فاهاور ،کشهور در باهدها،

مختلفی به ای مقوهه اشار ،شد ،است .در بخ ،مبانی و ارزشها ،بایهادی سهاد،
به عبارت «عداهت محور ،،پهرورش اسهتعدادها و دسهتیابی هریهان بههخصهوص
مستضعفان در حوز ،،عل و فااور ،،تقویت خالقیت ،نوآور ،و خنرپهذیر ،در
عل »( ،)3در بخ ،اهداف به عبارت «استقرار جامعه ،دان،بایهان ،عهداهتمحهور و
برخوردار از انسانها ،شایسته و فرهیخته و نخبه برا ،احراز مرجعیهت علرهی در
جهان »( ،)4در بخ ،اهداف بخشی ،به عبارت «ایجاد نظام آموزشهی مااسهب بهرا،
هدایت دان ،آموزان درجهت حضور مسئوالنه و ملیر در نظام اجترهاعی؛ پهرورش
استعدادها ،شیلی و پدید آوردن آیاهدۀ شهیلی بهرا ،بهرآوردن نیازهها ،جامعهه؛
پرورش استعدادها ،علری برا ،ورود به دور ،،تخصصی؛دستیابی به سنح دان،
و مهارت نیرو ،کار کشور متااسب بها معیهار جههانی و درجههت پاسهخیویی بهه
نیازها ،جامعه و بهازار کهار داخلهی و بهی اهرللهی»( ،)5در راهبردهها ،کهالن ،بهه
عبارتها« ،تربیت و توانرادساز ،سرمایه ،انسانی با تلکید بر پرورش انسانها،
متقی و کارآفری و خودباور و خالق ،نهوآور و توانها در توهیهد عله و فاهاور ،و
نوآور ،متااسب با ارزشها ،اسالمی و نیازها ،جامعه»(« ،)6سهاماندهی و تسههیل
مشارکت دانشرادان در نظام تصری گیر ،کهالن کشهور و نهادیاههسهاز ،فرهاهگ
پووه ،و ارزیابی و نظارت در سنو مختلف تصری گیر« ،)7(»،توسعه ،ظرفیت
جذب و به کهارگیر ،ماهاب انسهانی متخصه

کشهور در مراکهی علرهی دوهتهی و

غیردوهتی »( )8و  ...بیان گردید ،است.
 در سیاستهای کلی عل و فناوری کشور نیی بهه عبهارت « بهیاههسهاز،
عرلکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بهماظهور دسهتیابی بهه اههداف
ساد چش انهداز و شهکوفایی علرهی بها تهلکیهد بهر :شااسهایی نخبیهان ،پهرورش
استعدادها ،درخشان و حفظ و جذب سرمایهها ،انسانی»( )9اشار ،شد ،است.
 در سند تحول بنیادین آمو ش و پرورش نیهی بهه عبهارتهها« ،ظرفیهت
پههذیرش تفههاوتههها ،فههرد ،،کشههف و هههدایت اسههتعدادها ،متاههوع فنههر ،و
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پاسخیویی به نیازها ،عالئق و رغبت دان،آموزان درراستا ،مصهاهح و چهارچوب
نظام معیار اسالمی»(« ،)10طراحی و تهدوی برنامهه تعلهی و تربیهت انعنهافپهذیر،
متااسب با ویوگیها ،شخصیتی و محینهی اسهتعدادها ،گونهاگون دانه،آمهوزان
بهماظور شکوفایی استعدادها ،خاص و افیای ،کارآمد ،و مفیهد بهودن آنهها»(،)11
«شااسایی استعدادها ،برتر و هدایت آنها بهه ادامهه تحصهیل در رشهتههها ،علهوم

انسانی و زمیاهساز ،برا ،تقویت و تعریق فعاهیتها ،علرهی_ پووهشهی آنهها در
دور،ها ،آموزش عاهی»(« ،)12تاوعبخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصهتهها،
تربیتی متااسب با مصاهح جامعه ،نیازها و عالیق دان ،آموزان درراستا ،شهکوفایی
استعدادها ،آنها»( )13و «طراحی و استقرار جام ههدایت تحصهیلی و اسهتعدادیابی
بهماظور هدایت دان،آموزان به سو ،رشتهها و حرف و مههارتهها ،مهورد نیهاز
حال و آیاد ،کشور متااسب با استعدادها ،عالقهماد ،و تواناییها ،آنان»( )14اشهار،
شد ،است.
 هرچای در سند رنهبردی کشور در نمور دخبگان نیی در بخ ،اهداف بهه
« ایجاد زمیاهها ،شااسهایی ،رشهد و شهکوفایی حهداکثر ،اسهتعدادها ،فهرد ،و
گروهی و ارتقا ،ابعاد معاو ،و دیای آنها»(« ،)15وسعت بخشیدن به دایر ،نخبیی و
بهر،گیر ،حداکثر ،از توان اجتراع نخبیانی در مدیریت تحوالت کشور در سهنح
ملی و بی اهرللی» ( )16و «مدیریت هدفراد گردش نخبیهان و پیشهییر ،از خهروج
نخبیان از چرخه خدمت به جامعه»( )17و «تبیی و تاظهی مسهلوهیتهها و حقهوق
متقابل اجتراع نخبیانی و جامعه و افیای ،حس دهبستیی ملی آنان در چهارچوب
گفتران نظاماسالمی»( )18اشار ،شد ،است .در راهبردها نیی برا ،تحقق اهداف کالن،
نظام نخبیانی وظیفه «شااسهایی و ههدایت»« ،توانرادسهاز« ،»،زمیاههسهاز ،بهرا،
ایرگههذار »،اجترههاع نخبیههانی و نیههی «سیاسههتگههذار ،و مههدیریت» و «توسههعه
زیرساختها ،الزم» را برعهد ،دارد .درهری راستا راهبردها ،کالن در ایه سهاد
«اسههتقرار نظههام شااسههایی و هههدایت اجتراعههات نخبیههانی»(« ،)19توانرادسههاز،
اجتراعات نخبیانی در چارچوب گفتران اسالمی -ایرانی»(« ،)20زمیاههسهاز ،بهرا،
ایرگذار ،افراد و گرو،ها ،نخبه در جامعه»(« ،)21ارتقها ،نظهام سیاسهتگهذار ،و
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مههدیریت امههور نخبیههان»( )22و «توسههعه زیرسههاختههها ،فرهای هی ،پووهش هی و
اطالعرسانی مرتبط با نظام نخبیانی»( )23مورد توجه قرار گرفته است.
تحلیل راهبردی زیست بوم نخبگانی کشور
در ای بخ ،پس از بررسی اسهااد باالدسهتی ،در پهی تحلیهل راهبهرد ،وضهعیت
نخبیان در کشور خواهی بود .در هری راستا از روش  SWOTبهر،گیر ،خواهی
کرد .در ای روش براساس دو رویکرد داخلی و خارجی ،نقاط قوت ،نقاط ضعف،
فرصت ها و تهدیدها مورد بررسی قرار گرفته است .براساس ای رویکرد در بخ،
تحلیل محیط خارجی محورها ،سیاسی ،اقتصاد ،،اجتراعی و فااورانه مورد توجه
بههود ،اسههت و هرچاههی در تحلیههل محههیط داخلههی بههه ورود،ههها ،فرآیاههدها و
خروجیها ،نظام نخبیانی توجه شد ،است.

اقتصادی

تجلیل مجیط خارجی

اجتماعی

سیاسی

مجور

تجلیل وضعیت نخبگانی کشور
در تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر سیاسی فرصتهایی همچو «تاکید اسناد و سیاستهای باالدستی
در تمینس اهمیت مدیریت نخبگا و پرورش استعدادها»« ،تاکید دستگاههای متولی حوته موتشی کشور در تمینس
اهمیت مدیریت نخبگا »« ،تاکیدات رهبری نظام بر اهمیت نلش نخبگا و استعدادهای برتر در پیشرفت کشور»،
«دغدغس برخی دستگاههای و نهادهای حاکمیتی در تمینس مدیریت نخبگا »« ،افراد و شخصیتهای ذینفوذ سیاسی
دغدغسمند درتمینس مدیریت نخبگا و استعدادها» و همچنی تهدیدهایی چو «غلبس تفکر حزبی و جناحی بس جای
تفکر تخصصمجور در کنشهای مسووال و مدیرا »« ،شخصیتها و نهادهای سیاسی ذینفع در اقتصاد موتش و
پرورش»« ،نهادها و شخصیتهای سیاسی نا شنا و نا گاه نسبت بس اهمیت مدیریت نخبگا و استعداهای ملی»« ،در
اولویت قرار نداشت ملولس پرورش استعدادها و نخبگا در برخی نهادهای تلنینی و سیاستگذار مرتبط »« ،تجریم
سیاسی ایرا در فضای بی الملل و تهدید تعامالت بی الملل در عرصس مدیریت نخبگا » و «فلدا شایستسساالری در
نظام مدیریتی و اجرایی کشور و عدم بهرهگیری ات نخبگا در سطوح گوناگو اداری» قابل طرح است.
در تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر اجتماعی فرصتهایی همچو «نسل نوجوا و جوا با قابلیتهای
باللوه در عرصسهای مختلف مرتبط با ملولس نخبگی در مناطق مختلف کشور»« ،گروههای مردم نهاد و  NGOهای
فعال مرتبط با حوته پرورش استعدادها و مدیریت نخبگا »« ،افزایش تعداد مدارس با رویکرد خالق و نوی در
جهتگیریهای موتشی و پرورشی»« ،بهرهگیری ات ظرفیتهای اجتماعات مجلی در عرصسهای مرتبط با مدیریت
نخبگا و استعدادها»« ،بهرهگیری ات شخصیتهای اجتماعی درراستای گفتما ساتی عرصسهای مرتبط با مدیریت
استعدادها و نخبگا » و «پدیده کنکور بسعنوا یم رویداد اجتماعی _ موتشی» و همچنی تهدیدهای «کاهش
جمعیت و تهدیدات مرتبط با منابع انسانی در ینده کشور»« ،تضعیف نهاد خانواده بسعنوا اولی نهاد اجتماعی
پرورشدهنده استعدادها»« ،گسترش سیبهای اجتماعی و دور شد نسل نوجوا و جوا ات عرصسهای
پرورشدهنده استعدادها»« ،ترویج یافت گروههای مرجع و الگوهای نامناسب اجتماعی برای قشر نوجوا و جوا »
قابل طرح است.
در تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر اقتصادی نیز فرصت هایی همچو «تخصیص بودجس سالیانس کشور
در حوتههای مرتبط با نخبگا »« ،سوق داد فعالیتهای خیریس و وقف بسسوی بسترهای دانشمجور و عرصسهای
مرتبط با نخبگا »« ،تخصیص بودجس دستگاهها بس حوته مدیریت منابع انسانی و توانمندساتی درجهت شکوفایی
استعدادها» و «فرصتهای نوی صادراتی کشور در عرصسهای دانشمجور و بسترساتی فعالیتهای نخبگانی» و
همچنی تهدیدهایی همچو «بودجس کم نهادهای مرتبط با حوتههای موتش و پرورش»« ،مشکالت معیشتی
استعدادهای برتر و عدم شکوفایی ای استعدادها»« ،گسترش بیکاری و ضعف نهادهای کشور درتمینس کار فرینی
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تجلیل مجیط داخلی

خروجی ها

فر یندها

ورودیها

فناورانس
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دانشبنیا بسمنظور جذب نخبگا » و «رشد م موعسهای جایگزی نظام موتشی کشور و موسسات کنکوری با
رویکردهای نامناسب و تخریبکننده درتمینس مدیریت استعدادها و نخبگا » مطرح میشود.
در تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر تکنولوژی فرصتهایی همچو «توسعس شبکسهای اجتماعی
بسمنظور تلویت تعامالت درتمینس اجتماعات نخبگانی»« ،توسعس شیوههای نوی پرورش و توانمندساتی استعدادها با
بهرهگیری ات رویکرد موتش الکترونیم»« ،گسترش عدالت اجتماعی بسواسطس فناوری اطالعات و گسترش مخاطبی
بنیاد با هدف پرورش استعدادها»« ،رشد م موعسهای دانشبنیا و بسترهای فناوری مجور بسمنظور جذب نخبگا » و
«تاکید و دغدغس ساتما ها و دستگاههای کشور نسبت بس همگام شد با تکنولوژی و جذب نخبگا در ای تمینس»
است.
در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور منابع(ورودیها) نلاط قوتی همچو «نلش فرینی افراد و
شخصیتهای دانشگاهی و خالق در سمتهای مدیریتی بنیاد»« ،وجود نوجوانا و جوانا خالق و بااستعداد در اقصی
نلاط کشور مرتبط با بنیاد»« ،تعامالت و ارتباطات مناسب با دستگاههای حاکمیتی و دولتی مرتبط با ملولس نخبگا »،
«تعامالت مناسب با مراکز دانشگاهی و م موعسهای دانشبنیا » و همچنی نلاط ضعفی همچو «ناکار مدی نهاد
موتش و پرورش در راهبری صجیح نخبگا و استعدادهای برتر»« ،غلبس برخی فرایندهای غیرپویا و غیرمنعطف در
مواجهس با نخبگا »« ،مشکالت بودجسای بنیاد در حمایت ات نخبگا »« ،مشکالت معیشتی صاحبا استعدادهای برتر
و نخبگا »« ،ضعف در ای اد بسترهای خالق و مشارکتی در پرورش استعدادها و مدیریت نخبگا » احصا شده است.
در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور فر یندها نلاط قوتی همچو «توسعس رویکردهای نوی در
تخصیص جایزههای مربوط بس نخبگا »« ،چابمساتی و بهرهگیری ات رویکردهای مبتنی بر فناوری اطالعات در
تعامالت نخبگانی»« ،تغییر شاخصهای تعریف نخبگی بس منظور کار مدساتی مدیریت نخبگا و استعدادها»« ،توجس
بس مالحظات و برنامسهای فرهنگی _تربیتی در مدیریت نخبگا » و همچنی نلاط ضعفی همچو «ضعف در تعریف
گستره صجیح نخبگی و فعالیتهای نخبگانی بسویژه در حوته های علوم انسانی»« ،ضعف در پرورش و توانمندساتی
نخبگا درراستای حل مسائل و نیاتهای کال نظام»« ،تفکر اداری و بوروکراتیم در مواجهس و تعامالت با نخبگا »،
«ضعف در برقراری ارتباط با مناطق مختلف و دوردست کشور درراستای مدیریت و پرورش استعدادها»« ،ضعف در
فعالیتهای رسانسای و ارتباطاتی بسمنظور معرفی ظرفیتها و برنامسهای بنیاد» قابل احصاست.
در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور خروجی ها نلاط قوتی همچو «توجس بس چرخس مدیریت استعداد و
تعریف جایزههای متنوع برای نخبگا »« ،ورود برخی نخبگا بس عرصسهای کار فرینی و تاسیس شرکتهای
دانشبنیا »« ،توجس بس مسائل معیشتی نخبگا و تالش برای تعریف ساتوکارهای حمایتی در ای تمینس»« ،در اولویت
قرار داشت نخبگا در برخی ظرفیتهای شغلی و تجصیلی» و نلاط ضعفی شامل «خروج نخبگا و صاحبا
استعدادها ات کشور بس سمت کشورهای توسعسیافتس»« ،ضعف در جذب و هدایت نخبگا و استعدادهای برتر بس
ساختارهای مدیریتی و تاثیرگذار در کشور»« ،عدم ارتباط و بهرهگیری ات ایرانیا و نخبگا خارج ات کشور درراستای
حل مسائل ملی» و «عدم تناسب فرایند توانمندساتی و نگهداشت نخبگا با نیاتها و مسائل واقعی کشور» مطرح
میشود.

یافتههای پژوهش
براسههاس پههووه،ههها ،پیشههی  ،تحلیههل اسههااد باالدسههتی و تحلیههل اسههتراتوی
مساهه شااسی و ارائه راهکهار در حهوز ،نخبیهان در چههار محهور عاملیهتمحهور
برونیرا ،ساختارمحور برونیرا ،عاملیتمحهور درونهیا و سهاختارمحور درونهیا بهه
شر زیر پیشاهاد میشود:
رویکرد عاملیتمحور برونگرا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان

در ای رویکرد پیشاهاد ،تررکی سیاستیذار ،بر «راهبهر ،نخبیهان بها تررکهی بهر
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توانرادساز ،عاملیتها ،انسانی مبتای بر بهر،گیر ،از ظرفیهتهها ،بهی اهرللهی»
است .ازجرله مکانییمها ،ای رویکرد میتوان به تعریف فرصهتهها ،مناهعهاتی،
اعیام به خارج دانشجویان ،دور،ها ،پستدکتر ،در دانشیا،ها ،بی اهرللی ،اعیام
به هرهای،هها و نشسهتهها ،تخصصهی ،بازدیهد از نرایشهیا،هها و رویهدادها،
بی اهرللی در حوز ،عل و فااور ،و  ...می توان اشار ،کهرد .درواقه بها تاکیهد بهر
نیرش بی اهرللیساز ،عل و فااور ،و جهانیساز ،دان ،،یکهی از راهکارهها،
توانرادساز ،مااب انسانی ،تبادالت مااب انسانی خبر ،در میان دانشیا،ها و مراکهی
عل و فااور ،در جهان است .مراکی علری و دانشیا،ها در سراسر جههان هرهوار،
بهدنبال تعریف فرصتها ،مناهعاتی و دور،ها ،تخصصی جهت اعیام نخبیهان و
متخصصان جهت بهر ،گیر ،از تحوالت نوی دانشی هستاد .در جرهور ،اسهالمی
ایران نیی در سالها ،اخیر تعداد قابلتوجهی از نخبیان جههت ادامهه تحصهیل بهه
کشورها ،خارجی و دانشیا،ها ،برتر دنیا عییرت کهرد،انهد .سهواهی کهه در ایه
محور قابل طر است ای موضوع بود ،که تا چه حد اعهیام نخبیهان بهه خهارج از
کشور مبتای بر ی

نقشه هدفراد بود ،و پهس از فهارغاهتحصهیلی چیونهه از ایه

نخبیان در خدمت نظام علری کشور استفاد ،خواهد شد؟ بهنظر میرسد باتوجه به
سیر قابل توجه خروج نخبیان از کشهور توجهه ویهو ،جههت بهازنیر ،و اصهال
رویهها ،ای رویکرد برا ،سیاستگذاران حائیاهریت است.
رویکرد ساختارمحور برونگرا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان

مبتای بر ای رویکرد محور اصلی سیاست گهذار ،براسهاس «راهبهر ،نخبیهان بها
تررکی بر ساختارها ،پرورشدهاد ،نخبیان مبتای بر بههر،گیهر ،از ظرفیهتهها،
بی اهرللی» است .برهری اساس ایجاد ساختارها و ظرفیتها ،بی اهرللی هرچهون
ایجاد مراکی تحقیقاتی بی اهرللی ،تعریف پهروژ،هها ،علرهی بهی اهرللهی ،تقویهت
زیرساختها ،رایینی و هرکار ،علری بی اهرللی در سایر کشورها ،ایجاد شهعب
دانشیاهی در سایر کشورها و  ...است .در ای رویکرد بههجها ،ایاکهه تررکهی بهر
تقویت عاملیتها ،انسانی کاشیر در فضها ،عله و فاهاور ،بهی اهرللهی باشهد،
تررکی بر ایجاد ساختارها و زیرساختها در ای زمیاه است.
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رویکرد عاملیتمحور درونزا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان

در ای رویکرد تررکی بر «راهبر ،نخبیان با تررکی بر توانرادساز ،عاملیهتهها،
انسانی مبتای بر بهر،گیر ،از ظرفیتها ،داخلی کشور و ناظر بر اقتضائات بومی»
است .تفاوت ای رویکرد با رویکردها ،برونیرا در ای است که توجهه اصهلی در
پرورش استعدادها و نخبیان بر توانرادساز ،مبتای بهر اقتضهائات و ظرفیهتهها،
داخلی ایران است .بسیار ،از ماتقدی نظام نخبهپرور ،در ایران ،معتقدنهد خهروج
نخبیان از کشور و تحصیل ایشان در دانشیا ،ها ،سایر کشورها ،در واق از دست
رفت سرمایه گذار ،عظیری است که نظام آموزشی کشور هییاه کهرد ،اسهت وههی
نتیجههه و دسههتاورد آن دراختیههار کشههورها ،دییههر قههرار گرفتههه اسههت .در نیهها،
عاملیتمحور درونیا موضوع اصلی ای است که از نخبیان درراستا ،اهداف ملهی
کشور و مبتای بر ظرفیتها و اقتضائات بومی بهر،گیر ،شود و حرایهتهها ،الزم
برا ،نیهداشت نخبیان به خوبی انجام گیرد تا در کشهور براناهد و در هرهی جها
خههدمت کااههد .از جرلههه سههازوکارها ،ای ه اهیههو مههیتههوان تعریههف دور،ههها،
توانرادساز ،تخصصی ،حرایتها و جوایی نخبیانی ،بورسیهها ،داخلی ،جذب و
به کارگیر ،در صاای و مراکی داخلی تخصصی ،فرصت مناهعهاتی در صهاعت و ...
نام برد.
رویکرد ساختارمحور درونزا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان

در ای رویکرد «راهبر ،نخبیان با تررکی بر سهاختارها ،پهرورشدهاهد ،نخبیهان
مبتای بر بهر ،گیر ،از ظرفیت ها ،داخلی و ناظر بر اقتضائات بومی» مدنظر اسهت.
تفاوت ای رویکرد با رویکرد عاملیتمحور در ایه موضهوع اسهت کهه بههجها،
عاملیتها ،انسانی بر ساختارها ،پرورشدهاد ،نخبیان توجه ویو ،میشهود .ایه
ساختارها میتواند شامل ساختارها ،رسری و ساختارها ،غیررسری در ای زمیاه
باشد.از ساختارها ،رسری در کشور هرچون زیرساخت ها و فرآیادها ،نخبیهانی
در بایادملی نخبیان ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم تحقیقات و فاهاور،
و  ...میتوان نام برد .ازجرله چاه،ها ،اساسهی کهه در کشهور درزمیاهه مهدیریت
نخبیانی وجود دارد ،ضعف در سازوکارها و ساختارها ،پهرورشدهاهد ،نخبیهان
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است به طور ،کهه بسهیار ،از سهاختارها ،رسهری بعضها توانراهد ،الزم جههت
جهت دهی و راهبر ،مااسب نخبیان در کشور را نداشته و سوقدهاد ،ای افراد به
مهاجرت و خروج از کشور است .ازای حیث توجه به طراحی زیرساختها ،ملی
جهت مدیریت و راهبر ،بهیاه نخبیان حائیاهریت است.
به ماظور تبیی و درک بهتر ای چهار رویکرد ،اهیو ،زیر ترسی شهد ،اسهت
که در دو محور اصلی برونگرایی /درون گرایهی و عاملیهت مهدار /سهاختار ،مهدار
چهار رویکرد استراتوی

را طر می کاد که قابلمشهاهد ،اسهت .براسهاس هرهی

رویکرد میتهوان نظهام مسهائل حهوز ،سیاسهتگهذار ،نخبیهان را نیهی در هرهی
چارچوب مدنظر قرار داد ،و تبیی کرد.

















بهماظور تبیی اوهویتها ،رویکردها ،سیاستگهذار ،نخبیهان براسهاس اهیهو،
طر شد ،،در پی ای برآمدی که براساس نظهرات نخبیهانی مقایسهها ،بهی ایه
چهار رویکهرد انجهام داد ،و مهه تهری و پراوهویهتتهری رویکهرد در کشهور را
شااسایی کای  .به ای معای که بهماظور پهرورش اسهتعدادها و نخبیهان در کشهور
بهههترتیههب بایههد چههه رویکردهههایی را در سیاسههتگههذار،ههها مههدنظر قههرار داد ،و
سازوکارها و فرایادها ،مربوط به آن را طراحی کای  .برهری اساس از روشهها،
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تصری گیر ،چادمعیار ،بهر،گیر ،کردی  .در روشها ،تصری گیهر ،چاهدمعیار،،
باید در ابتدا معیارها ،اوهویتگذار ،و تصری گیر ،مشهخ
دییر باید مشخ

شهود ،بهه عبهارت

کای که براساس چه موهفههایی در پی مقایسه ایه رویکردهها

خواهی بود .بدی ماظور معیارها ،مساههمحور بودن ،تااسهب بها اقتضهائات ایهران،
اجرایی بودن رویکرد ،انسجام رویکرد با اسااد و خطمشیها ،باالدسهتی کشهور و
درنهایت نوآورانه بودن مدنظر بود ،است و بر اساس ای پها معیهار رویکردهها،
چهارگانه باال مورد مقایسه قرار گرفته است که بهصورت زوجی ای مقایسه انجهام
گرفته است.
در شکل زیر براساس تجری نظرات خبرگانی ،ضریب مربوط بهه هرکهدام از
معیارها تعیی شد ،است بهطهور ،کهه بیشهتر ،وزن معیارهها مربهوط بهه تااسهب
رویکرد با زیست بوم و اقتضائات ایران (با ضریب  )0,287بود ،است ،سپس معیار
مساهه محور بودن (با ضریب  )0,250دارا ،بیشتر ،اهریت اسهت ،بعهد از آن بهه
ترتیب نوآورانه بودن(با ضریب  ، )0,189اجرایی بودن رویکرد (با ضریب )0,165
و درنهایت تااسب با اسااد و خطمشیهها ،باالدسهتی (بها ضهریب  )0,109دارا،
اهریت درجهت اوهویتباد ،رویکردها بود،اند.

پس از انجام مقایسه زوجی بی متییرها براساس معیارها ،پا گانه مساههمحهور،،
تااسههب بهها اقتضههائات زیسههت بههوم ایههران ،نوآورانههه بههودن ،تااسههب بهها اسههااد و
سیاست ها ،باالدستی و اجرایی بودن ،رویکردها اوهویتباد ،شد،اند .هرهانطهور
که در ادامه مشاهد ،میشود شکل زیر خروجی نرم افهیار اکسهپرت چهویس بهود،
است که به واسنه تجری نظرات خبرگانی ،امتیاز مربوط به هر گییاه را کهه معهادل
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چهار رویکرد ما هستاد ،نرهای ،مهیدههد .براسهاس یافتهههها ،پهووه ،ازماظهر
خبرگانی مه تری و پراوهویتتری رویکرد ،که در سیاستگهذار ،نخبیهانی در
کشور باید مورد توجه قرار گیرد ،رویکرد ساختارمحور درونیا است که بر پرورش
نخبیان ازطریق بهبود ساختارها ،داخلی کشور امکهانپهذیر اسهت(امتیاز .)0,328
هرچای مشاهد ،میشود کهه در مرتبهه بعهد ،،مهه تهری اهریهت و اوهویهت در
سیاست گذار ،نخبیان در کشور بهر،گیر ،از رویکرد عاملیتگرا ،درونیاست که
بر پرورش عوامل انسانی مستعد در کشور مبتای بهر رویکهرد عاملیهتمهدار توجهه
دارد(امتیاز .)0,290
هرانطور که در شکل زیر مشاهد ،میشود رویکردهها ،برونیهرا در مراتهب
پایی تر ،ازنظر اهریت و اوهویت در سیاست گذار ،موردتوجه خبرگان بود ،است
کههه بهههترتیههب رویکههرد سههاختارمحور برونیههرا (بهها ضههریب  )0,22و رویکههرد
عاملیتمدار برونیرا (با ضریب  )0,161را شامل میشود.

در شکل زیر نیی نرودار تعیی حساسیت مربوطه به وزندههی و اوهویهتدههی بهه
اهداف و انتخابها از ماظر معیارها و شهاخ

هها ،مهدنظر قابهلمشهاهد ،اسهت.

بهعاوان مثال ،هرانطور که در شهکل مشهاهد ،مهیشهود در رویکهرد سهاختارمدار
درونیا که با رنگ سبی مشخ

شد ،است ،تااسب با زیستبوم و اقتضائات ایران

دارا ،بیشتر ،اهریت بود ،است و پس از آن مسهاههمحهور ، ،انسهجام سیاسهتی،
قابلیههت اجرایههی شههدن و نوآورانههه بههودن در مراتههب بعههد ،اسههت .در رویکههرد
عاملیت گرا ،درونیا که با رنگ آبی مشخ

شد ،است بیشتری امتیاز مربهوط بهه
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موهفه داشت قابلیت اجرایی بود ،و پس از آن مساههمحور ،،تااسب با زیست بهوم
ایران ،انسجام سیاستی و نوآورانه بودن منر است.
در رویکرد ساختارمدار برونیرا که با رنهگ قههو ،ا ،مشهخ

شهد ،اسهت،

نوآورانه بودن دارا ،بیشتر ،امتیاز بود ،و پس از آن انسهجام بها اسهااد باالدسهتی،
مساهه محور ،،تااسب با زیست بوم ایران و قابل اجرا بودن در مراتب بعهد ،قهرار
می گیرد .درنهایت در رویکرد عاملیت مدار برونیرا که با رنگ قرمی مشخ

است،

نوآورانه بودن دارا ،بیشهتر ،امتیهاز بهود ،و درمراتهب بعهد ،معیارهها ،قابلیهت
اجرایی ساز ،،تااسب با زیست بوم ایهران ،انسهجام بها سیاسهتهها ،باالدسهتی و
مساههمحور بودن قرار میگیرد.

براساس یافته ها ،پووه ،مشهاهد ،مهیشهود کهه در سهالهها ،اخیهر در کشهور
رویکهرد ،کههه درعرههل بیشههتر از سههایر رویکردهها تحقههق یافتههه اسههت ،رویکههرد
عاملیتمدار برونیرا یعای تحصیل نخبیهان در دانشهیا،هها ،خهارج از کشهور یها
تعریف فرصتها ،مناهعاتی دانشیاهی بود ،است در صورتی که از ماظر خبرگهان
ای رویکرد دارا ،کرتری اوهویت است و ضرورت دارد کهه نیها ،در پهرورش و
توانرادساز ،نخبیان از رویکرد برونیرا بیشتر به سرت رویکرد درونیا تیییر پیهدا
کههرد ،و ههه در ایجههاد سههاختارها ،پههرورش اسههتعدادها و ههه توانرادسههاز،
عاملیت ها ،انسانی اقدامات الزم انجام گیرد .هرچاد ضهرور ،اسهت کهه بهه ایه
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موضوع نیی اشار ،شود که در سالها ،اخیر ،بایاد ملی نخبیان تالش داشهته اسهت
تاحد ،ای زیرساختها را ایجاد کاد .بهعاوان مثهال در ایه رابنهه مهیتهوان بهه
ساختار هستهها ،مساههمحور نخبیانی یا هران «طر شهید احرد،روش » اشهار،
کرد که به دنبال توانرادساز ،و شبکه ساز ،نخبیانی مستعدی برتهر بها محوریهت
اساتید خبر ،و درراستا ،حل مسائل کشور است.
پیشنهادهای کاربردی
مبتای بر تحلیلها ،انجامگرفته درزمیاه آسیبها ،نظام نخبیانی کشور و مبتای بهر
تحلیل رویکردها ،چهارگانه در سیاست گذار ،حوز ،مستعدی برتر و نخبیان در
کشور پیشاهادات زیر ارائه میشود:
 بههازنیر ،و طراحههی سههاختارها ،رسههری و غیررسههری کشههور در حههوز،
پرورش مستعدی برتر و نخبیان با محوریت بایهاد ملهی نخبیهان و بها تاکیهد بهر
نهادها ،آموزش و پرورش و آموزش عاهی
 جهت دهی نظام ها و فرآیادها ،نخبیانی به سهرت اقتضهائات زیسهتبهوم
ایران و توجه به مساههمحور ،در پرورش و توانرادساز ،نخبیان
 چرخ ،سیاستگذار ،از رویکرد برونیرا به درونیا در پرورش مسهتعدی
برتر و نخبیان در جهت بهکارگیر ،و بهر،ماد ،از نخبیان درراستا ،حل مسهائل
ملی
 توجه به اجراییساز ،اسااد و خطمشیها ،ملی حوز ،نخبیهان در کشهور
خصوصا ساد راهبرد ،کشور در امور نخبیان
 توجه ویو ،به طراحی دور ،ها ،توانرادساز ،مستعدی برتر و نخبیهان در
کشور خصوصا در عرصهها ،مدیریتی و حکررانی و مهارتها ،نرم و هویتساز
 تهیه نقشه را ،ماسج و هدفراد در اعهیام نخبیهان بهه خهارج از کشهور و
تعریف فرصتها ،مناهعاتی
 ایجاد مراکی علرهی و فاهاور ،و تخصصهی و نرایشهیا ،هها ،بهی اهرللهی
درجهت تقویت دیپلراسی عل و فااور ،و شبکهساز ،متخصصی و مااب انسانی
مرتبط با نظام علری کشور
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