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  و   جذب   حوزه   در   ایران   اسالمی   جمهوری   گذاری سیاست   آسیب شناسی 

 نخبگان و استعدادهای برتر   نگهداری 
 1  رمضان شریفی 

 *   2  ذوالقدر   مالک 

 3پایبندی   جعفری   فرشید   سید 

 چکیده 

ت، نقش و جایگاه نخبگان در توسعه و تعالی کشورها، بههه وصههو  در ه یوههه تولیهه   ّیبا توجه به اهّم

راهبردی کشههور در ا ههور  علم، هور و فواوری،   یریت نخبگان ا ری ضروری است. در این راستا سو   

های اسال ی تصویب ش ه، تهها شواسههایی صههایل  شههاط ، شههرای  و   بتوی بر اصول و ارهش  ، نخبگان 

پههروری«،  شواسی«، »نخبه های »نخبه ی فراهم ش ن ه یوه ا کانات کشور، راهبردها و اق ا ات کالن را برا 

تبیههین کوهه . ههه ف اه پهه وهش    گماری« در جهت نی  به اه اف سههو  راهبههردی گزیوی« و »نخبه »نخبه 

جههذو و بکههارگیری نخبگههان در   ذاری جمهوری اسههال ی ایههران در حههوه  گ ارهیابی سیاست   ، حاضر 

های اجرایی است که با استفاده اه رویکرد  بتوی بر  رور سیشتماتیک اجرا ش ه اسههت. در ایههن  دستگاه 

شههاو     12ویکردی کیفههی،  برای تجزیه و تالی  اطالعات حاص  اه  رور سیشتماتیک با ر   ، پ وهش 

-دواهده های  لذا در  جموع با شههاو  ِاعمال ش ه است؛    طراحی و برای هر پ وهش به طور ج اگانه 

اسههام  ههرور    ، تجزیه و تالی  اطالعات هر پ وهش به شک  ه فمو  استخراج شهه ه اسههت. بههر گانه 

  کههه  اوریههت   اصههلی     سه حوه توان نقش بویاد  لی نخبگان را در   طالعات انتخابی صورت گرفته،  ی 

بههه شواسههایی، حمایههت و توانموهه  سههاهی و جههذو و  دهوهه ،  ی  را تشکی   نگه اری  فرایو  جذو و 

 نگه اری تقشیم کرد.  

 ، استع ادهای برترجذو نخبگان،  لی  بویاد  سیاستگذاری،  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه .1

-ریههزی و سیاسههت نظام برنا هههها، در هر  ها و سیاست ق برنا هیکی اه ارکان اساسی تاقّ

 همتههرین   انگیههزه،انشانی  تخص  و بهها    یگذاری،  وابع انشانی هشتو . به عبارتی، نیرو

 گههروسر ایه بشریت در حفظ و توسعه حیههات اسههت و پیشههرفت و ترقههی کشههورها در 

اسههتع ادهای برتههر و صههایل اه نخبگههان و    بههرداریجذو، پرورش، نگههه اری، و بهههره

ها و با صرف  وابع  ههادی و  عوههوی که طی سالگذاری، این نوع سر ایه است. فرهیخته

انشههانی  یکوهه . نیههروی  بهه ل  ههیشود،  تخصصان را به سههر ایه  لّهه  یشر  ی  ،نا ا ود

اه اجزای توسعه پای ار است و تجربه نشان داده است که حفظ این نیروههها اگههر   ،کارآ  

ر نیشههت. نخبگههان بهها اسههتفاده اه عقهه  و درایههت تهه تر نباش ، آسههاناه تربیت آنها  شک 

را در رشهه  و   همتههرین نقههش ،ارگیری صههایل اه آنهههاوویش، با   یریت  وههابع و بکهه 

 ،نیروی انشانی نخبههه بههر پیشههرفت کشههورها  کشور دارن  و  شئله تأثیر  شتقیمپیشرفت  

و اسههتع ادهای  نخبگههان (.1385هاست  ورد توجه ج ی قرار گرفته است)اهغو ی،  سال

راسههتای   عووان پیشگا ان اصلی تغییرات اجتماعی، نقش بشههزایی دردر هر جا عه بهبرتر  

هههای صههورت ایجههاد ترفیت   گذاری های  لی دارنهه . درنی  به اه اف و تاقق سیاست 

تههوان آیوهه ه نظههام  ی  ،های  واسب جهت راهبری اسههتع ادها شیحمایتی و ت وین و 

)ذوالفقههارهاده و نجفههی   ی تاقههق  وههافع عمههو ی کارآ هه تر کههردراستا  حکمرانی را، در

 :اسههت   هبردی کشور در ا ور نخبگان« آ  هدر تعریف نخبه در »سو  را  (.1399رستاقی،  

شود که در ولق و گشترش علههم؛ فوههاوری، هوههر، »به فردی برجشته و کارآ   اطالق  ی

اسال ی اثرگههذاری بههاره داشههته   هایو   یریت کشور در چارچوو ارهشادو، فرهوگ  

هههای هههوش، والقیههت، انگیههزه و توانموهه ی های وی بر اسههامباش  و همچوین فعالیت 

اکتشابی  وجب سرعت بخشی ن به رش  و پیشرفت اعههتالی کشههور گههردد )ابوالاشههوی 

گههان در کارآ  سههاهی نظههام (. با توجه به اهمیههت نخب1396، دانش فرد و فقیهی،  رنجبر

هههای رفیت جمهوری اسال ی ایران، یکی اه ت  و دستگاه های اجرایی    یریتی  حکمرانی،

   نظر است.   قالهگیری اه رویکرد نخبگان است که در این  هم، بهره

ه یوههه پههرورش اسههتع ادها و گههذاری کارآ هه  در فقهه ان راهبههرد  وشههجم و سیاسههت 

هههای  ختلههف ای برتر، آثههاری بلوهه   هه ت بههر عرصهههتوانمو ساهی نخبگان و استع اده
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وت دارد کشور وواه  داشههت و اه ایههن رو ضههر  اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهوگی و ...

به دنبال طراحی ساهوکارهایی جهههت حفههظ و نگه اشههت و   ،گذاران  ربوطهکه سیاست 

گان و استع ادهای  لی در  شیر توسههعه و رشهه   لههی باشههو . عهه م راهبری کارآ   نخب

که هم اکوون پیا هه های  وجر به بروی چالش ها در کشور ش ه  ،پرداوت به این  وضوع

هایی همچون شرفت کشور قاب   شاه ه است. چالشهای  ختلف رش  و پیآن در حوهه

-تماعی، فقهه ان شایشههتهان علمی و اجع م توجه بخش دولتی و نظام حکمرانی به نخبگ

پههرداهی و (، ضعف ای ه1392حبیبی، آهر جو،    )نقی پورفر،  ساالری در  واصب   یریتی

(، عهه م اتصههال 1395)حالجیههان،    اق و ح   شأله در  راکز دولتی و حههاکمیتیتفکر ولّ

 قولههه  هه یریت  (، ع م توجههه بههه1386)احم ی، نوبخت،  یکپارچه نهاد علم و سیاست 

؛ هادی هاده، را ین  هههر 1395های دولتی)فرهی، سلطانی و سماواتی،   اناستع اد در ساه

)فقیهههی  گیری اه نابگاننشین پروری کارآ    بتوی بر بهره(؛ فق ان جا1391و  ام ی،  

-آه علت فق ان جایگاه شغلی جهههت نقههش(، وروج نخبگان اه کشور ب1393و ذاکری،  

)فرهی، سههلطانی و     جذو و گزیوش ناکارآ(، نظام  1394،  ) وسوی راد، ق سیان  فریوی

ع م تمایهه  نخبگههان جهههت ورود بههه عرصههه هههای علههوم انشههانی و   ؛(1395سماواتی،  

نیههز، در سههطل   هههای اجرایههیدستگاهدر    ،اه سوی دیگر  توان اشاره کرد.  یریتی و ..  ی

ری، ساالال رفتن سن   یران، فق ان شایشتههای  تع دی همچون با  یریتی دارای چالش

نظران و ...  و  با نخبگان، صاحب  اور، ع م ارتباط نظام اور و والقفق ان نگاه دانش

 ها به ضههعف پههرورش  وههابع انشههانی  لههی و وصوصههاًاست که بروی اه این ناکارآ  ی

اسههت کههه ضههرورت انجههام ایههن   های اجراییدستگاهآفریوی در  گان در راستای نقشنخب

 کو .  پ وهش را دوچو ان  ی

ههها و اقهه ا اتی را انجههام ها تالشها با قههرار نخبههههر کشوری برای جایگزیوی فرار نخبه

ههها های آنده ، تهها بتوانهه  نفههرات کلیهه ی را در جا عههه حفههظ کههرده و اه تخصهه  ی

برداری کا   داشته باش . سر ایة انشانی  تخص  )اه نظر علمی، فرهوگی، سیاسههی بهره

ای شرفت، توسعه، ثبات و ا ویت همههه جانبههة هههر جا عهههترین عا   تضمین پیو...(  هم

اصههیالت دانشههگاهی اه کشههور هزار ایرانی بهها ت  180تا    150است. در ایران ساالنه بین  

)حههاتمی و    یلیههارد دالر سههر ایه اه کشههور اسههت   11شون  که  عادل وههروج  وارج  ی
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کشور  192 یوه رش   طالعه بانک جهانی در ه  ،(. در این راستا58  -  57:  1391همکاران،  

 16درص  اه رش  اقتصههادی آنههها  ربههوط بههه سههر ایه انشههانی،    64جهان نشان  ی ده   

درص  ناشی اه سههر ایه طبیعههی اسههت. )حههاتمی و   20درص  ناشی اه سر ایه فیزیکی و  

کشورهای توسعه یافته با تزریق  وابع  ههالی بههه های اویر،  در دهه  (.56:  1391همکاران،  

هههای دقیههق و جهها ع کوتههاه و بلوهه  ریزیو دانشگاهی و همچوین برنا ههه   راکز تاقیقاتی

انهه  کههه ورها را جذو کرده و به کار گرفته  ت، این کشورها، نخبگان وود و دیگر کش

این ا ر، اه سویی باعث رش  علمی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته شهه ه و اه سههویی 

ثیر سوء بههر ال توسعه گردی ه که تأشورهای در حدیگر باعث کاهش نیروهای نخبه در ک 

بههه رش  اقتصادی این کشورها داشته است و در نهایت  وجر به وابشتگی ایههن کشههورها  

گههذاران (. بوابراین  تفکران، سیاست 1399کشورهای توسعه یافته ش ه است) ه ی هاده،  

ا و آیههین هبرنا هو برنا ه ریزان، برای جلوگیری اه  هاجرت نخبگان و استع ادهای برتر، 

ولههی ایههن رونهه  نههابرابر را تعهه ی  کووهه ؛  های  تفاوتی تشکی  دادن  تا  ها و ساه اننا ه

های اجرا ش ه  وفق نبوده و  انع  هههاجرت  طالعات نشان داده است بیشتر طرحبررسی  

، 1383هر اه با سخورانی رهبری در    ،نخبگان به وارج اه کشور نش ه است. در این  یان

ریزی برای نخبگان و سرآ  ان کشور شروع شهه . در ایههن  شههیر، ج ی ی اه برنا هفص   

در »شورای  1383حرکت تصویب اساسوا ه »بویاد  لی نخبگان« در اواور سال   هم ترین  

هههای وههود را بع ، برنا ههههای  بوده است. این بویاد سپس در سال  عالی انقالو فرهوگی«

ترفیت های نخبگان برای رشهه  و پیشههرفت کشههور،   آغار نمود. این بویاد سعی داشت اه

بههه و اه سوی دیگر اه  هاجرت نخبگههان  تولی  دانش و جوبش نرم افزاری استفاده نمای   

وارج اه کشور جلوگیری کو . در این  شیر آیین نا ه ههها و برنا ههه ههها و فعالیههت هههای 

  تووعی اه سوی این بویاد به اجرا درآ  . 

نخبگههان پهه وهش دقیقههی در   لی  بویاد  فعالیت اه    سال  15یش اه  در این  یان با گذشت ب

کههرده اسههت بهها   الشتهه   بویاد  .ه یوه  یزان کارایی و تاقق اه اف این بویاد  وجود نیشت 

کشهور،  شهیر توانمو ساهی و ه ایت آنان   طشواسایی استع ادهای برتهر در اقصهی نقها

بویاد  لی نخبگان اه ب و تأسههیس، بههرای اه این رو    .را برای طیّ  شیر نخبگی هموار کو 

 عهتوسهه اه قبی   جذو و نگه اری نخبگان برنا ه های  ختلفی را    ،ه ایت ،  توانمو ساهی
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رح شهههی  طهه ) شههتع  تاصههیلی کشههور  الوفعالیتهای علمی و فرهوگی دانشجویان و ط

(، طرح شهههی  احمهه ی روشههن) اور  های دانشجویی  شئله  حمایت اه هشته،  )وهوایی

طههرح )جذو در نهادهههای فوّاورانههه    التتشهی،  های اجرایی  جذو در دستگاه  التتشهی

طههرح شهههی  دکتههر )هههای علمههی  جههذو در  سسشههه  التتشهههی  (، قهه م  شهی  تهرانههی

 اق ام نموده است. و...  (شهریاری

 تهها  اویههر  سالیان  در  بویاد  اگرچه  که  ده    ی  نشان  ش ه  اراطه  های  گزارش  دیگر  سوی  اه 

 انجههام  کشور  سطل  در  شواسی  نخبه  حوهه  در  را  اثربخش  اق ا ات  است   توانشته  ح ودی

 بویاد  که  است   واقعیت   این  گویای  آ ارها  حال  این  با  ،(  نیشت   نق   اه  والی  البته  که)ده 

 سههالیانه  گههزارش  رابطههه  ایههن  در.  است   داشته  پاییوی  بشیار  عملکرد  گمارینخبه  حوهه  در

 بههرای  شهه ه  بکههارگیری  هههای  شههیوه  کههه  ده    ی  نشان  بویاد  نظارت  و  ریزی  برنا ه  دفتر

 باهگشههت   نرخ  و  نبوده  بخش  اثر  چو ان  کشور  در  نخبگانی  اجتماع  بکارگماری  و  ه ایت 

 گردیهه ه  بههرآورد  درصهه   27  اه  کمتههر(  کشور  در  نخبگان  بکارگیری   یزان)انشانی  سر ایه

 (.1396بویاد، نظارت  و ریزی برنا ه  دفتر  اسواد)است 

واکاوی فهم نخبگان و استع ادهای برتر تات حمایههت بویههاد  لههی نخبگههان اه بوابراین    

ده  ها نشان  یبررسی  .برنا ه های  ختلف بویاد  لی نخبگان ا ری  هم و ضروری است 

 کههردن  فههراهم  و  کمیتیحهها  های  بخش  کردن  اداره  در  نخبگان  اثربخشی  با توجه به  یزان

 تاسیس  ه ان  اه  که  است    وضوعاتی  اهم  اه  کشور،  توسعه  و  رش   در  آنها  پررنگ  حضور

 ترفیههت  اه گیههری بهههره اهمیههت  اسههت؛ نشهه ه پرداوتههه آن به  ووبی  به  تاکوون  بویاد  این

 در کارآ هه  و نخبه انشانی نیروی نبود وطر هنگ که شود  ی   طرح  شرایطی  در  نخبگان،

 بیههانگر  وضوع این.رس   ی گوش به پیش اه بیش کشور اجرایی و  حاکمیتی  های  بخش

 نیههروی  نگه اشههت   و  جههذو  بههابرنا ه ریزان و سیاستگذاران جا عه  نتوانشتو     .است   آن

 کووهه  غلبه ها  ان گی عقب  بر کشور، اجرایی ساوتارهای در برتر استع اد و نخبه  انشانی

  اقههق  کشههور  کههالن  هههای  گیریتصمیم  دایره  در  نخبگان  ج ی  حضور  با  جز  ا ر  این  و

 نخبگههانی  جا عههه  اه  حمایههت   ه یوههه  در   تعهه د  های  نا ه  تصویب   وجود  با  .ش   نخواه 

 گیههری تصمیم نخبگان  لی بویاد و فرهوگی  انقالو  شورایعالی  دولت،  هیات  در  که  کشور

 ایههن  سههوی  اه  جهه ی  و  عملههی  اقهه ام  ا هها  است   ش ه  ابالغ  اجرایی  هایدستگاه  کلیه  به  و
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 بالتکلیههف  همچوههان   انهه ه،  ه ین  بر  حمایتی  هایطرح  این  و  نبودیم  شاه   را  ها  دستگاه

بههرداری اه نخبگههان و اسههتع ادهای برتههر در سههطوح به طورکهه ، جههذو و بهره  .هشتو 

 هه یریت ای اسههت کههه نیههاه بههه  ،  وضههوع پیچیهه ههای اجراییو دستگاه   ختلف کشور

اثربخش در کلیه  راح  چروه عمراستع اد دارد. هر چو  طی سالهای گذشههته اقهه ا اتی 

ولی با ایههن حههال بایهه  گفههت کههه ایههن   ؛در جهت  هار  هاجرت نخبگان صورت گرفته

اق ا ات در ح ی نیشت که بتوان  جواو گوی نخبگان و تهها ین کووهه ه وواسههت ههها و 

حاضر تههالش  تاقیقپ وهشگر در  ، طالب بیان ش ه با توجه به تقاضاهای آنان باش . لذا

دارد با نگاهی همه سونگر، ضمن بهره گیری اه  طالعات انجام ش ه در همه حوهه هههای 

به  جموعه ای اه راهکارهههای  عههین دسههت پیهه ا کوهه  تهها بتوانهه  در حههوهه   ،تخصصی

توان نخبگان طراحی کرده و اه  را    ل  واسبی    های اجراییدستگاهبکارگیری نخبگان در  

  بررسی علمی این  شئله ا ری ضروری است.   ،. اه این روه شودبهره گرفت

  : مدیریت استعداد تحلیلی رهیافت .2

استع اد شا   تما ی فرایو های  وابع انشانی،   یریت ا ور و فواوری ها اسههت.   یریت  

  یریت استع اد به  عوای کاوش، کشف، انتخاو، حفظ و نگه داری، توسعه و بهشاهی، 

کارگیری باهساهی نیروی کار است.   یریت استع اد را  ی توان به عووان فرایوهه ها و به  

فرصت های   یریتی بیشتر که برای افههراد در سههاه ان فههراهم شهه ه انهه  تعریههف کههرد. 

استع ادها را به عووان افرادی که در شغ  های حیاتی کههه بههرای  وفقیههت سههاه ان  هههم 

عملکرد ساه ان ایجاد کوو ، تعریف  ی کوو . بیشتر هشتو  و  ی توانو  تفاوت  همی در  

ه داری کارکوههان فههراهم ساه ان های  وفق  شاع ترین  ای  کاری را برای جذو و نگ

  ی آورن . 

 اه. دارد وجههود کههالن  رویکههرد  دوو استع ادهای برتر    نخبگان  برای  سیاستگذاری  ا ر  در

 اوههالق  و  عهه الت   وههالف  را  نخبگههان  جهههت   ویهه ه  هایسیاست   ت وین  ایع ه  سو   یک

. کوو   ی پی ا را وود جایگاه نخبگان درست، هایسیشتم با نظا ی  در   عتق ن   و  دانو  ی

  ههی اسههت الل چوین دروشان استع ادهای وی ه پرورش و شواسایی  ه یوه  در  رویکرد  این

 برابههر و  واسب  های فرصت  آ وهشی، نهادهای  وی ه  به  و  اجتماعی  های  نظام  اگر  که  کو 

 ترفیت   .داد  وواهو   بروه   شابهی  توانایی  و  ق رت  افراد  همه  بگذارن ،  همگان  اوتیار  در
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 بالوهه گی و تهههور شههرای  بایهه  آ وهشههی هههای نظام و  است   برابر  ها  انشان  هیشتی  های

 را استع ادها به توجه رویکرد این.  ساهن    هیا  فراگیران  همه  برای  تشاوی  به  را  استع ادها

 گروهههی  ش ن  شواوته  رسیمت   به  است،   عتق   و  دان    ی  اجتماعی  ع الت   اص   با   غایر

  ههی  ای  ویهه ه  و   متههاه  طبقههه  پیهه ایش  به  «تیزهوش»  یا  «دروشان  استع اد»  عووان  تات 

 ایههن  براسههام  .دارد  اجتمههاعی  نظام  ک   برای  نا طلوبی  کارکردهای  نهایت،  در  که  انجا  

 و  سههرآ    هههایگروه  روی  بر  گذاریسر ایه  جای  به  آ وهشی  هاینظام  است   بهتر  دی گاه

 کووهه  فراگیران، عموم تربیت  و تعلیم برای ا کانات توسعه  صرف  را  وود   وابع  تیزهوش،

 تضههمین افراد همه  برای  را  اجتماعی  تأ ین  و  همگانی  رفاه  اجتماعی،  نظام  که  شرایطی  در

  ههردم  آحههاد  دسههترم  در  آ وهشی   ختلف   قاطع  در  تاصی   ادا ه  ا کان  که  ه انی  کو ،

 صههورت  این  در  باشو ،  برووردار  آ وهشی  تکوولوژی  و  فضا  باالی  کیفیت   اه  همه  و  باش 

 اه تههوان  ههی و یابوهه   ههی پههرورش نیههز  سههرآ  ان  کمی،  رش   این  سایه  در  وود  به  وود

 توجه   خالفان،  است الل  به  توجه  با  .گرفت   بهره  عمو ی   وافع  جهت   در  آنان  های   هارت

 اسههام  بوابراین  اجتماعی،  ع الت    وافق  نه  و  است   اوالقی  نه  هوشی،  هایاقلیت   به  وی ه

 اسههال ی،  شههورای   جلس  های  پ وهش   رکز. )باش    عوا  بی  تاقیقاتی  چوین  به  پرداوتن

1382 : 4). 

 تصههور  عهه الت   عین  و  توسعه  باعث   را  استع ادها   شئله  به  وی ه  توجه   وافقان   قاب   در 

 گههروه  دیهه   ها  .است   ضروری  و  الهم  کشور  یک  توسعه  برای  ا ر  این   عتق ن   و  کوو    ی

 شههاگردان همههه برای  شابه هایبرنا ه اراطه همه، برای پرورش و آ وهش   فهوم   وافقان،

 و  ذهوههی  اسههتع اد  و  توانههایی  فراوههور  بههه  بای   آ وهی  دانش  هر  که  است   آن  بلکه  نیشت 

 ایههن  بههه  نی   برای  و  ببرد  را  استفاده  ح اکثر  پرورش  و  آ وهش  هایبرنا ه  اه  وود  عاطفی

 هههر  کههه  اسههت   آن  عهه الت .آورن   فراهم  را   واسب   شرای   بای   آ وهشی  هاینظام   قصود

 توجههه  رهیافت،  این.  گیرد  قرار  توجه   ورد  جا عه  در  استع ادش  و  توانایی  ان اهه  به  کس

 هههای  تفاوت  بر  و  دان    ی  درست   اوالقی  و  فلشفی  حیث   اه  را  دروشان  استع ادهای  به

 دارای  دروشههان  اسههتع ادهای  صههاحبان  کههه  است   این   وافقان  است الل.دارد  تأکی   فردی

 پههرورش  و  آ ههوهش  کههه  نیشت   درست   نتیجه  در  و  ن ارن   دیگران  که  هشتو   هاییقابلیت 

 افههراد  اه  بروههی  کههه  افزونههی  هههای  قابلیت   .کو   ریزی  برنا ه   توس ،  افراد   ث   آنها  برای



352 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شططماره   شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

 ا کانههات اه افههراد ایههن اسههت  بهتههر بوههابراین انجا هه ،   ی  جا عه  ویر  به  نهایت   در  دارن 

 وا ،  آ وهشی  هایبرنا ه  و  ا کانات  اه  تیزهوشان  بروورداری.  شون   برووردار  بیشتری

 داشت  توجه بای . است  آ وهشی هاینظام   هم   شئولیت   اه  جزیی  و  است   آنها   شلم  حق

 اه اف  تاقق  برای  را   ختلفی  هایشیوه  دروشان،  استع ادهای  پرورش   وافقان  گروه  که

 یههک  نخبگههان  حههوهه  در  گذاریسر ایه   خالف  رویکرد  در  نظر  ه .بان  کرده  پیشوهاد  وود

 سههاهگاری  آن  واقعههی   عوههای  بههه  عهه الت   بهها  که  دارد؛  وجود  افراطی  گرایانه  برابری  نگاه

  (.5:   1382 اسال ی،  شورای  جلس های پ وهش  رکز. )ن ارد چو انی

بررسی  طالعات نشان  ی ده    ل های  ختلفی برای   یریت نخبگان و اسههتع ادهای 

  یریت نخبگان   اراطه ش ه است که اه جهات  ختلفیبرتر توس  نظریه پرداهان  ختلف  

را  ورد  طالعه قرار داده ان  یکی اه  ت اول ترین   ل های اراطه ش ه در ه یوه  هه یریت 

نخبگان   ل پوج عا لی فیلیپس و راپر است. این   ل شهها   عوا هه  جههذو، انتخههاو، 

درگیر کردن، توسعه و نگه داری اه کارکوان است. در  رکههز ایههن  هه ل شایشههتگی ههها و 

ساه ان وجود دارد. این عوا   اه طریق فرایو    اوم استرات ی، اجههرا،   ارهش های اصلی

.   یریت استع اد اه هشههته ایههن  هه ل آغههاه و پیاده ساهی و ارهیابی به هم  تص  هشت 

توسعه  ی یاب . ساه ان هههای بهها عملکردبههاال، اه فرهوههگ و پیشههیوه قههوی برووردارنهه . 

عملیههات اعضههای سههاه ان  ههی باشهه .  بههر   ها، رفتارها وها وی گی  فرهوگ شا   ارهش

اسام این   ل شایشتگی همراه با ارهش های  شترک در  رکز ساه ان قرار گرفته است 

که بر اسام این   ل، همه فعالیت های  ربوط به   یریت استع اد و نخبگان  ی توانو  

 (.2009فیلیپس و راپر، ه ایت شون )

 پیشینه پژوهش . 3

ده  که تاقیقههات در ه یوه نخبگان و استع ادهای برتر نشان  ی  بررسی  طالعات داولی

انجام ش ه در رابطه با پ ی ه  هاجرت نخبگان دارای بیشترین فراوانههی بههوده و بیشههترین 

 یزان توجه این تاقیقات نیز به عوا    وثر بر فههرار  غزههها و اثههرات آن توجههه شهه ه و 

زههها«، تاصههی   غزههها«، اجتماعههات دافعههه«، »شههکار  غ  -نظریات  ختلفی چون »جاذبه

پ وهشی«، » ارو یت نشبی«، »جهانی ش ن«، و.. به عوههوان نظریههات غالههب در بررسههی 

؛ 1386پ یهه ه نخبگههان و عوا هه  تأثیرگههذار بههرآن عوههوان شهه ه اسههت)ذاکر صههالای، 
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ههها بههه بررسههی راهکارهههای در بخشی اه پ وهش(.    1395رحیمی اق ام،    ؛1401حشیوی،

های فردی و وزلت تأثیرگذار جهت جلوگیری اه  هاجرت نخبگان چون احترام به آهادی

) لک پور افشار علم و عالم، تأسیس ساه ان  تولی ا ور نخبگان و ... پرداوته ش ه است 

. در تاقیقات  ربوط به تعیههین راهبردهههای حفههظ و (؛ 1395رستمی، ؛ 1401وهمکاران،  

سههاهوکارهای  واسههب جهههت شواسههایی صههایل اردی چههون طراحههی  جذو نخبگان  و 

نخبگان، ایجاد اعتبار و  قبولیت برای نخبگان ، ایجاد فرهوگ ق رشواسی، حذف  قررات 

و ا ودیت های غیر ضروری، شایشته ساالری، برقراری ارتباط  ههوثر بهها سههاه ان ههها و 

 (.1397بهوام گلشاهی،  )دستگاه های اجرایی و ..اشاره ش ه است 

ات نیز به بررسی پرورش نخبگان پرداوته ش ه است که اه یههک سههو بههه بروی اه تاقیق

بررسی شاوصه های افراد داری استع اد برتر پرداوتههه و اه سههوی دیگههر فعالیههت هههای 

 علههوی، )اووانانهه ضروری به  وظور رش  و پرورش  وفقیت آ یز افههراد نخبههه پرداوتههه

.بروههی اه تاقیقههات   ؛ (1393ن،؛ رضاطیا1391جباری،  ؛1394بیات،  و  فرد  حشیوی  الوانی،

نیز به بررسی آیین نا ه ها و بخشوا ه هههای  وجههود در ه یوههه اسههتع ادهای دروشههان و 

. بروی اه تاقیقات نیز بههه (1400)حاجیلویی و همکاران،   راجع ص ور آنها پرداوته ان 

 . (1388حمی یا،  ) وضوعات آسیب شواسی در ه یوه نخبگان پرداوته ان   بررسی

 روش پژوهش  .4

شواسی  ورد نظر در ایههن پهه وهش، کیفههی و شههیوه انجههام آن تلفیقههی یهها رویکرد روش

است. به این ترتیب که در گام نخشت، اه روش  رور سیشتماتیک یا داللتههی اه   1ترکیبی

: 1394« )قاضههی طباطبههایی و ودادهیههر،  2فراتالی  »به  ثابه باهنگری در پیشیوه پهه وهش

ههها، شود به همین واطر تالش ش ه است تا با بهههره گیههری اه کتاو( استفاده  ی43-41

های ایوترنتی(  ههرتب  ای( و الکترونیک )سایت )کتابخانهها و سایر  واد  کتوو  پایان نا ه

با  وضوع، اه طریق روش فراتالی  به شواوت نشههبتاً جهها عی اه جا عههه نخبگههان و تهها 

در این پهه وهش بههرای تجزیههه و تالیهه    .های  ترتب بر آنها، دست یابیمح ی سیاست 

احی و برای هر شاو  طر  12اطالعات حاص  اه  رور سیشتماتیک با رویکردی کیفی،  

 
1 Mixed Method  
2 Meta-Analysis As A Literature Review  



354 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شططماره   شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

پ وهش به طور ج اگانه اِعمال ش ه اسههت کههه عبارتوهه  اه: نههوع  وبههع و  اهه  انتشههار، 

های اصههلی، روش تاقیههق، پ وهشگر یا پ وهشگران، ه ان انتشار پ وهش، نظریه/ نظریه

های  هههم، نتههایج عملیههاتی، جا عههه آ ههاری، روش نمونههه گیههری، حجههم نمونههه، یافتههه

های وردها برای پ وهش حاضر؛ لذا در  جمههوع بهها شههاو آپیشوهادهای اصلی و دست 

گانه یاد ش ه، تجزیه و تالی  اطالعات هر پ وهش به شک  ه فمو  استخراج شهه ه   12

های آ اری و سوجش  یزان و بروالف سوت کمی که به دنبال استخراج  تغیرها و آه ون

ها، رون  انجام آن، وهشهاست، پ وهشگر با شواوت کیفی اه نوع پ پایایی و روایی یافته

آوردهای آنها را بههرای ایههن تاقیههق  ههورد پ وهشگران و نتایج عملیاتی، پیشوهاد و دست 

های اولیه اه طریق  طالعههه تطبیقههی  وههابع در ابت ا، داده  تاکی  و استخراج قرار داده است؛

نشبت کتاو شواوتی برگزی ه و  ا ودساهی آن به کشور ایران که با حوهه  ورد  طالعه  

های  وتخب  ورد  رور سیشتماتیک قرار گرفههت . نمونهش ه است توگاتوگی دارد، فراهم  

های  ههورد  طالعههه،  اورهههای های اصلی و بر اسام شههاو و سپس  بتوی بر پرسش

  وضههوع بهها آن ارتبههاط  یزان به  وابع این  اه  ک ام  هر  انتخاو   عیاراصلی طراحی ش ن .  

 رابطههه رو،  پههیشِ  پ وهش   شیر  در  آنها  هاییافته  بودن   وثر  و  تاهگی  همچوین  و  پ وهش

 قههرار  سیشههتماتیک   ههرور  و  واکههاوی   ههورد   وبههع  31  تعهه اد  نهایههت   در  که  دارد   شتقیم

 اه  کههه  را  پهه وهش  ایههن  در  برگزی ه   وابع   شخصات  ،1  شماره  ج ول  ادا ه  در.  ان گرفته

علمههی و  های قالههه نا ههه و پایان رساله،) ایران در  عتبر علمی  وبع دویشت  اه بیش   یان

 :ده  ی نشان  است، ش ه استخراج(  پ وهشی

 سیستماتیک  مرور  برای شده انتخاب  منابع مشخصات(:  1)جدول

پژوهشگگگ     عنوان ردیف

 پژوهش  ان

نگگوم بن گگم و ب گگ  

 انتشار

سگگا  

 انتشار

طراحی مدل نگهداشت نخبگان   1

 در سنزمن  هنی دولتی ایرا 
 

ساااااااارا راز  

معماااااانرزاد  

طهااااااارا  و 

 حمیدی

 1398 مقنله علمی و پژوهشی

معماانری  رای ااد هاادایت و  ااه  2

کنرگمنری استعدادهنی علمی در 

 ایرا   

گلشااااااانهی  

رستگنر   ای  

 و زارعی

 1397 مقنله علمی و پژوهشی 

 1397کنرش نساااای ارشااااد   حسن صفرزاد  نخبگان   مننادگنری  علل  واکنوی 4
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 دانشگن  خوارزمی کشور در

طراحاای ماادل  ااه کاانرگیری  5

نخبگن  علمای در میایه هانی 

دانشگنهی کشور)مطنلعه موردی: 

 اسنتید دانشگن  تهرا (

م وریااااااان   

پیوسااااااااته  

واعظااااااای و 

 خوش چهر 

 1396 مقنله علمی و پژوهشی

 کاانرگیری  ااه ماادل طراحاای 6

 هاانیمییه در علماای نخبگاان 

 کشور  دانشگنهی

رسنله دکتری؛ دانشاگن   اکبرپیوسته

 تهرا 

1396 

  اه ایرانی نخبگن  رویکرد   ررسی 7

 اجتمنعی  نظم

م ظمای  جواد 

 تبنر

دانشاگن   دکتری:  رسنله 

 عالمه طبنطبنیی

1391 

 در  نخبگن   مدیریت  نظنم  ارزین ی 9

 اساالمی  جمهاوری  دولتی   خش

 ایرا 

امیرپااااانزوکی 

 طرودی

پنیاان  ننمااه کنرش نساای 

ارشاااد  دانشاااگن   زاد 

 واحد شنهرود

1395 

  ار نخبگن  سینسی   ره گ  تنثیر 10

 اسااالمی انقااال  گیااری شااکل

(1332-1357) 

پنیاان  ننمااه کنرش نساای  ا وذر یزدانی

 ارشد؛ دانشگن  رشت

1398 

  ار  سینسی  نخبگن   تأثیر   ررسی 11

  اان) ایاارا  در دولاات کنر ماادی

 انقال   از   عد  هنیدولت   ر  تأکید

 (ایرا   اسالمی

 هاازاد حساان 

نااژاد کنشااننی 

اکبر نصاراللهی 

 کنسمننی

 –مقنلاااااه علمااااای 

پژوهشااای؛  صااال نمه 

 هنی ارتبنطیپژوهش

1396 

  اان مواجهااه در نخبگاان  نقااش 12

 دیاادگن  از سینساای هاانی یرا 

  ار تأکیاد  ان رهبری  معظم  مقنم

 1388  سنل  ت ه

علااای اصااا ر 

 شنهچراغی

دکتری؛ دانشاگن    رسنله

 معنرف اسالمی قم

1397 

 و جاا   نظاانم ش نساای سیب 13

  ان  کشور  علمی  نخبگن   نگهداری

 MCDM  رویکرد

کنرش نساااااااااااااای   ن ک حمیدین

ارشد دانشااااگن  اماااانم 

 صندق

1388 

 در سینسای نخبگن  و نق  مطنلعه 14

 ماورد:  ایارا   اساالمی  جمهوری

 حنکمیت  درو   نخبگن 

غالمعبااااان  

 ر یعی

رسنله دکتری  دانشاگن  

 عالمه طبنطبنیی

1397 

 سینسای ثبان  و  نخبگن   گردش 15

 ایرا   اسالمی  جمهوری در

 
رسنله دکتری  دانشاگن  

 امنم صندق

1390 

 در سینسااای نخبگااان  جنیگااان  16

 پیشر ت  ایرانی-اسالمی  الگوی

رسنله دکتری  دانشاگن   مهدی اسدی

 امنم صندق

1396 
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 نخبگن   گزی ش  و  پرورش  الگوی 17

 اسااالمی جمهااوری در سینساای

 ایرا 

میمااد مهاادی 

 انصنری

رسنله دکتری  دانشاگن  

 عالمه طبنطبنیی

1393 

  ان      را طاه  و  نخبگن   مهنجر  20

  رای  هن  چنلش  و   رصتهن:  توسعه

 سینستگ ارا 

خساااااروی و 

 همکنرا 

 1398 مقنله علمی و پژوهشی 

معماااانری  رای ااااد ماااادیریت  21

اسااتراتژیک اسااتعداد در   یااند 

ملاای نخبگاان : رویکاارد نگنشاات 

 ش نختی

 1397 رسنله دکتری    ه نم گلشنهی

تبیااین ماادل مزیاات طراحاای و  22

رقن تی پنیدار مبت ی  ر مادیریت 

 استعداد در ص عت  یمه

 1395 رسنله دکتری  رحیمی اقدام 

ش نسنیی عوامل موثر در جا     23

پرورش و حفظ نیروهنی تیصیل 

کااارد  از دیااادگن  مااادیرا  و 

کنرک ن   ننک تجنر  شهر تهرا  

  ن رویکرد مدیریت استعداد

کنرش نساای پنیاان  ننمااه  رضنئین   

 ارشد

1393 

ماادیریت اسااتعدادهن  اان هاادف  24

ش نسنیی و رتباه   ادی عوامال 

مااوثر  اار جاا   و نگهداشاات 

 استعدادهنی علمی 

طهمنساااابی و 

 همکنرا 

 1391 مقنله علمی و پژوهشی 

تاادوین شاانخی هاانی عملیاانتی  25

ش نسنیی اساتعدادهن  اه م ظاور 

تشااکیل مخااز  اسااتعدادهن در 

 شرکت سنپکو

پنین  ننماه کنرش نسای   جبنری

 ارشد

1391 

هنی   یاند  ررسی وتیلیل  رننمه 26

ملاای نخبگاان  در حااوز  هاانی 

شااا نخت و جااا    حمنیااات و 

پشااتیبننی اسااتعدادهنی  رتاار و 

 نخبگن 

 علااوی  اخااوا 

 حسی ی  الوانی 

  ین  و   رد

  مقنله علمی و پژوهشی 

1394 

 و حمنیاااات پااااروری  نخبااااه 27

 نخبگن   مهنجر   از  جلوگیری
 1395 مقنله علمی و پژوهشی  رستمی
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 های پژوهش افتهی  .5

 فهوم استخراج ش  که بهها ادغههام  فههاهیم   189با توجه به تالی  انجام ش ه، در  جموع  

 واصر به فرد  شخ  ش . به  وظور دستیابی به دی ی کلی نشههبت ی   شترک در  قوله

 یزان حضور هر  قوله در  تون  ختلف،   نخبگان،به پراکو گی و نقش بویاد بر بکارگیری  

براسههام  ههرور  طالعههات   ، بههه تصههویر کشههی ه شهه .MAXQDA شتخرج اه نرم افزار  

حوهه اصههلی کههه  اوریههت   سهرا در  توان نقش بویاد نخبگان  انتخابی صورت گرفته،  ی

حمایت و توانموهه  ، و(  دهو  را به الف(شواسایی یفرایو  جذو و بکارگیری را تشکی 

هههای در ادا ه، براسههام  طالعههات و پهه وهشتقشیم کرد.    جذو و نگه اری، ج(ساهی  

 انجام ش ه، این  راح  توضیل داده ش ه است.  

 الف( شناسایی 

-ده  که اولین و  همایان نا ه های تالی  ش ه نشان  ی رور دقیق جزطیات  قاالت و پ

ترین  رحله فرایو  نخبه پروری  را بای  در چگونگی شواسایی و رصهه  افههراد و جوانههان 

دانشگاهی و حوهوی دانشت. به عبارتی دیگر  رحله شواسههایی، بههه جشههتجوی دقیههق و 

ایی ی  و شواسهه اگههر تشههخ  .گیههردت که در فرایو   ورد نظر قرار  یدرست شخصی اس

گذاری مو ی های فرد صورت گیرد،  سر ایهها و توانجا ع و صایل نشبت به شایشتگی

 گههردد. سیاسههی نخبگههان تضههمین  ههی  –و تربیت  عووی و رش  و پههرورش تخصصههی  

بویههاد  لههی نخبگههان در شههرای  فعلههی، اه هههر دو رویکههرد   ،براسام یافته های پ وهش

- ههیرای شواسایی نخبگان و استع ادهای برتر استفاده  ب  )کیفی(و فعاالنه  )کمی( وفعالنه

نمای . اه یک سو با توجه به  ا ودیت های ساوتاری،  الی و اطالعاتی فعلی ضههروری 

است یویاد نخبگان با اتخاذ رویکردی  وفعالنه در شواسایی نخبگان و استع ادهای برتر و 

اه قبیهه  وهارت علههوم و با اسههتفاده اه اطالعههات گههردآوری شهه ه اه سههایر دسههتگاه ههها 

تاقیقات، به اشت و علوم پزشکی، آ ههوهش و پههرورش، سههاه ان ههها و دسههتگاه هههای 

وابشته همچون ساه ان سوجش و دبیروانه المپیادههها و جشههوواره هههای علمههی و ... بههه 

های گزیوشههی و ووداتهارانههه بپههرداهد کههه ایههن   شواسایی نخبگان علمی  بتوی بر روش

 شههابه  ههی باشهه . کههه  ضههروری رای  فعلی در بویاد  لی نخبگان فرآیو  تا ح ودی با ش
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ارها و شاو  های دیگری به فرایو  ارهیابی و شواسایی اسههتع ادهای برتههر در است  عی

 بویاد اضافه گردد و به جوبه های کیفیت سوجی اهمیت داده شود.  

توان  دی گاه آر انگرا نشبت به انتخاو نخبگان و استع ادهای برتههر بویاد  لی نخبگان  ی

به تعبیری دیگر، افرادی را به عووان نخبه انتخاو نمای  که تأثیرگذاری ویهه ه داشته باش   

در  شیر رش  و پیشرفت داشته باشو . چوین افرادی توانمو ی باالیی در ه یوههه برقههراری 

هههای علمههی و بویاد  لی نخبگان بهها اسههتفاده اه آه ههونکارآفرین هشتو .    ارتباط داشته و  

 2جهه ول توان  افراد  شتع  و توانمو  را شواسایی، جذو و بههه کههار گیرد.روانشواسی  ی

نمونه تالی   اتوای حاص  اه  رور سیشتماتیک  ربوط به  قوله ی شواسایی و ارهیابی 

 نخبگان آورده ش ه است.  
 ط به مقوله شناسایی و ارزیابی نخبگان: نمونه تحلیل محتوا مربو2جدول 

تم های 

 اصلی 

تم های 

 ف عی

 ش ح بفاهیم گزینشی

 

 

 

 

 

 ش نسنیی  

 موزشی  پژوهشی    هنی شنخی   راسن  استعداد هنی  رتر   ش نسنیی کمی گرایننه 

   نورانه و  عنلیت هنی علمی  اجتمنعی و  ره گی 

 

 زمونهنی علمی)ک کور و المپیند(   انتخن   استعداد هنی  رتر از طریق 

 جش وار  هن و مسن قن  مورد تنیید 

 ش نسنیی و معر ی استعداد هنی  رترتوسه سر مدا  و چهر  هنی علمی 

در  توسه استعداد هنی  رتر  خود اظهنری و  نرگ اری رزومه علمی  

 سنمننه متمرکز تعریف شد  

کیفی   

 گرایننه 

استعداد  رتر  ر اثر میزا  تنثیر گ اری در مسیر پیشر ت  انتخن  نخبه و 

 جنمعه 

ش نسنیی نخبه واقعی  ر اسن   کنر  رین  ود  و ننظر  ه ر ع نینزهنی  

 داخلی 

 ش نسنیی ا راد و توزیع  ر اسن  تخصی هن و رشته هن 

 انتخن  نخبه   راسن  توانم دی وی  رای حل مسئله در کشور 

ش نسنیی  رد نخبه  راسن  م ظومه ای کنمل از ا راد  قعنلیت هن  و  

 مجموعه هن  ن ویژگی هنیی چو  ر ع نینزهنی داخلی )تیول سیستمی( 

 عنلیت هنی کمی و کیفی  موزشی و پژوهشی استعداد    راسن   ش نسنیی

 هنی  رتر 
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 :حمایت و توانمند سازیب( 

 ههورد حمایههت و   بویههاد  لههی نخبگههان، ایههن افههراد بایهه پس اه شواسایی نخبگان توس   

 رور  طالعات و بررسی های انجام ش ه نشان  ههی دههه  بویههاد  .  نگیرقرار  توانمو ساهی

 زشههی و ههه ایتی بههرای رشهه  و حمایههت  لی نخبگان  ی توانهه  اه هههر دو رویکههرد انگی

 الی و حمایههت   نخبگان و استع ادهای برتر استفاده نمای  و اه طریق اعطای  شوق های

های اجتماعی و  عووی، به توسعه همه جانبه و فراگیر آنان در کشور بپههرداهد. ضههرروی 

است بویاد ضمن تقویت رواب  با سایر دستگاه های اجرایی و بهره گیری اه ترفیت های 

آنههان، در پههی رشهه  و پیشههرفت برنا ههه هههای حمههایتی و انگیزشههی وههود اه نخبگههان و 

ابعاد  ختلف  الی، اجتماعی و  عووی بوده و اه شرای   وجههود بههه استع ادهای برتر در  

وضعیتی  طلوو که اه نظر اجتماع نخبگان دارای انگیزش کههافی باشهه  تغییههر وضههعیت 

 ده .

یافته های پ وهش نشههان داده اسههت بویههاد  لههی نخبگههان  ههی توانهه  جهههت ههه ایت و 

نی اسههتفاده نمایهه . بروههی بکارگیری نخبگان و استع ادهای برتر اه شیوه هههای گونههاگو 

دی گاه ها بیانگر آن است که  شئولین بویاد  بتوی بر رویکرد ساوتارگرانه و اتخاذ نقشههی 

 اوری در پی بکارگیری ه فمو  و اثربخش نخبگان در سطوح  ختلههف کشههور باشههو . 

-بروی دیگر اه تاقیقات به این نتیجه دست یافتو  که بویاد  ی توان  اه رویکرد تشهههی 

ایانه برای بکارگیری نخبگان استفاده نمایو . بویاد  لی نخبگان با اسههتفاده اه روشهههای گر

گوناگون در پی توانمو ساهی اجتماعی و کارآفریوانه نخبگان و رشهه  فکههری و فرهوگههی 

 آنان برای اثربخشی بیشتر در جا عه است.  

شههرای  فرهوگههی   بررسی  طالعات نشان داده است اه عوا    وثر بر بکارگیری نخبگههان

ان . همچوین  نتایج جا عه،  ای  اجتماعی،  ای  تاصیلی، سبک هن گی و... را نام برده

بروی اه  طالعات بیانگر این  طلب بههوده اسههت کههه عوا هه  سههاوتاری، سههاه ان ههها و 

هههای اجرایههی  ههرتب  و ... نقههش  همههی در جههذو و بکههارگیری نخبگههان و دسههتگاه

 رن . استع ادهای برتر برعه ه دا
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 حمایت و توانمو  ساهی  : نمونه تالی   اتوا  ربوط به3ج ول 
تم های 

 اصلی 

 ش ح بفاهیم گزینشی تم های ف عی 

  

 

حمنیت انگیزشی  

 توسعه ای –

 ج   و م بع ین ی نخبگن   

 گزی ش و استخدام  

 ایجند  رند کنر رمن)سنزمن (  

 شهر  و اعتبنر سنزمننی  

 استعدادهن  ر ی د مصنحبه  ن 

ارائه  رننمه هنی توسعه و نگه داشت استعدادهن در  گهی هن و  

 تیلی ن  استخدامی  

 ایجند انجمن هن و شبکه هن   ن رویکرد دید   ننی استعدادهن 

 ارائه  رصتهنی ش لی  تی در سنزمن   رای استعدادهن 

 ایجند  رننمه هنیی  رای کشف استعدادهنی نهفته در سنزمن  

 

 

 

 

 حمنیت ش لی  

 تشکیل مراکز کنرین ی در مراکز   یند نخبگن  

تأمین نیروی انسننی سنیر سنزمن  هن و شرکت هن از طریق ارتبنطن   

  راسنزمننی   یند  ن  نن   

 معر ی نخبگن   رای ج    ه دستگن  هنی اجرایی  

معر ی نخبگن   ه شرکت هنی دانش   ین  و ص نیع  رای  عنلیت  

 اجرای طرح هنی تیقیقنتی هنی ش لی و 

 مدیریت کنرراهه ش لی 

 ارتقنی مهنرتهنی مدیریت کسب و کنر 

 ارتقن مهنر  هنی تخصصی  ن رشته تیصیلی

 ارتقن مهنر  هنی تخصصی مرتبه  ن ش ل 

 ایجند مشنغل نخبگی

  

 

حمنیت تسهیالتی  

 کنر  ری ننه 

 

اعطنی تسهیال   رای کنر  ری ی و ایجند و را  اندازی   گن  هنی   

 کسب و کنر و شرکت هنی دانش   ین  

 اعطنی تسهیال   رای ایجند تشکل هنی نخبگننی در کشور  

تدوین مقررا  تسهیل ک  د  در امر کنر  ری ی  رای صنحبن   

 تخصی

 ا زایش  نظنم شنیسته سنالری 

  رصت هنی توسعه ش لی  

 هنی جبرا  خدمن  خو   سته 

 طراحی و  کنرگیری نظنم ارزین ی عملکرد نخبگن  

 طراحی مسیر ش لی شفنف  رای نخبگن   

 مدیریت امور ر نهی  
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 طراحی و پیند  سنزی قوانین دولتی حمنیتگر

  رقراری روا ه کنری سنزند   ن همکنرا  و روسن 

 انتصن ن  مبت ی  ر شنیستگی  

 سبک رهبری هدایتگر  

 مو قیت و پیشر ت  داشتن حس 

 کنر  -تعندل  ین زندگی  

 استقرار و تقویت نظنم نو وری 

  سترسنزی در اعطنی تسهیال  منلی  

 توانم دسنزی اجتمنعی و اقتصندی 

  

 

 

 

 

حمنیتهنی  کری و  

  ره گی

 

 

 

 

 ارزین ی استعدادهن 

 ارتفن جنیگن  و حفظ کرامت نیروی انسننی 

 ایجند شفن یت در کنر  

 توانم دسنزی  

 ایجند  رای دهنی  نزخورد در سنزمن  

 وجود ارزش هن و  ره گ پشتیبن  رشد و توسعه استعدادهن 

 استقرار  ره گ یندگیری در سنزمن  

 وجود امکننن  و م ن ع  رای نو وری و یندگیری

  رننمه هنی مدو   رای رشد و پرورش استعدادهن و نخبگن  

 شنیسته سنالری و تخصی گراییتوجه  ه 

 

 نخبگان  جذب و نگهداریج( 

ده  حفظ و نگه داشههت  رور سیشتماتیک  طالعات و پ وهش های انجام ش ه نشان  ی

ها و دستگاه های اجرای به دو عا   ساه انی و شههغلی بشههتگی دارد. نخبگان در ساه ان

هههای رشهه  و شههکوفایی بههرای  رور  طالعات نشان داده است یک ساه ان بای  فرصههت 

نخبگان را فراهم آورد. یک فرد نخبه بتوان  در کوار کار کههردن در سههاه ان فرصههت الهم 

باشهه . سههاه ان ههها فرصههت هههای برای ارتقاء  هارتهای حرفه ای شغ   ورد نظر داشته  

 طالعاتی و پ وهشی  و فرصتهای باهساهی را در اوتیار این افراد قرار ده . این ا ر  ههی 

 باش .توان  به صورت  شارکت دادن نخبگان در تصمیمات و جلشات باالدستی  

نخبگان  و افراد دارای استع ادهای برتر وواستار فرهوگ ساه انی هشتو  کههه یادگیرنهه ه 

،  خاطره پذیری در آن  مکن باش  تا ا کان بروه والقیت و نوآوری وجود داشههته باش 
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باش ، پذیرای کار جمعی باش . نخبگان وواستار فرهوگی هشتو  کههه در آن بههرای انجههام 

کار ارهش قاط  گردن و اه آنها برای تصمیم گیری ا ور ساه ان استفاده گردد و به شأن و 

ود. یکههی اه  همتههرین عوا هه  سههاه انی اه نظههر نخبگههان،  قام انشانی فرد نخبه توجه ش

رضایت اه سرپرست یا   یر ساه ان است.  هه یر یههک سههاه ان بایهه  حهها ی و پشههتیبان 

نخبگان بوده و اوتیارات الهم را به این افراد تفویض کوو ، به او باهوورد به  وقع ب ه . 

تی نشبت به نخبگههان داشههته به تعبیری دیگر،   یران ساه ان بای  نقش حمایتی و  شارک 

 باشو 

یکی دیگراه عوا   ساه انی  وثر بر نگه اشت نخبگان احشام پویایی است ب ین  عوی 

های ج ی ی وجود داشته باش ، فرصت یادگیری در که ساه ان همیشه دانشته ها و یافته

هههای بههه روه اسههتفاده گههردد، بههه شرای  ج ی  وجود داشته باش . در ساه ان اه فواوری

عبارتی دیگر، فراگیری دانش روه برای دستیابی به اه اف ساه انی یک ا ری الزام آور و 

هههای ها و دستگاهاه عوا    وثر بر حفظ و نگه داشت نخبگان در ساه انضروری باش .  

 قههررات   اجرایی، حمایت   یر ارش  و اسواد باال دستی است. به عبارتی دیگر قههوانین و

ها و راهبردههها بایهه   وجود بای  حا ی و پشتیبان نخبگان باشو . رسالت ساه ان، سیاست 

-دی گاه و جهههت پشتیبان نخبگان بوده و در اسواد باالدستی به نخبگان اهمیت داده شود. 

توان  ه یوه را برای فعالیت هر چه بهتههر افههراد نخبههه فههراهم گیری های   یران ارش   ی

یگر عوا   ساه انی تأثیرگذار بر نگه اشههت نخبگههان وجهههه و برنهه  سههاه ان اه دآورد.  

 وجب افزایش انگیههزه است. هر چه ساه ان وجهه اجتماعی بیرونی بیشتری داشته باش ، 

هههای سههاه ان گردد. هههر چههه  أ وریههت و رسههالت فردی برای فعالیت در آن ساه ان  ی

تههر باشهه ،  وجههب افههزایش شههخ تر باش ،  شیر رشهه  و ارتقههاء شههغلی فههرد  شفاف

 گردد.  نگه اشت فرد نخبه در ساه ان  ی

ههها و یافته ها بیانگر آن بود که عوا   شغلی تأثیرگذار بر نگه اشت نخبگههان در سههاه ان

دستگاههای اجرایی  شا   پویایی  شغ ، تواسب شغ  و شههاغ ، چالشههی بههودن شههغ ، 

ا ویت شغلی، استقالل شغلی، اهمیت و جایگاه ساه انی شغ ، تواهن شههغ  و هنهه گی و 

یافته هههای پهه وهش نشههان انعطاف پذیری ه ان کاری و شواور بودن ه ان کار  ی باش .  

کارگرفته شون  که با تاصیالت، تجربه و عالقه آنها داده است نخبگان بای  در  شاغلی ب
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 رتب  باش ، و در راستای دانش، بیوش و تصورات و انتظارات علمی نخبگان باشهه . بههه 

طور کلی شغ  این افراد بای  به صورتی باش  که ا کان بروه اسههتع ادها، ا کههان کههاربرد 

 آن وجود داشته باش . های شخصیتی درها و قابلیت دانش و تخص ، تجارو، توانایی

ر حفههظ و یافته ها نشان داد شغ  چالش برانگیز یکی اه  هم تههرین عوا هه  تأثیرگههذار بهه 

نگه اشت نخبگان است. به این  عوی که فضا برای ح   شاله و  بارهه در ساه ان بههرای 

فرد نخبه وجود داشته باش  و انجام وتاطف شغلی به تالش فکری و  وشکافی نیاه داشه 

ایی شغ  یکی اه عوا هه   هههم و اثرگههذار بههر نگه اشههت و حفههظ نخبگههان در پوی  باش .

ساه ان  ی باش . اه نظر نخبگان شغ  بای  جوبه آ وهشی داشته باش  و  وجب  افههزایش 

و ارتقاء یادگیری  گردد. به تعبیری دیگر انجام وتههایف شههغلی بایهه   شههتلزم یههادگیری 

داشههته و   نخبگان بتوانو  وود را بههه روه نگهههش روه باش  تا ضمن یادگیری  شتمر،  دان

 دچار فرسودگی شغلی نگردن .

های پ وهش بیانگر این  طلب بوده است یکی اه عوا    وثر بر حفظ و نگه داشت یافته

کار و هن گی دو  قوله ی به هههم وابشههته نخبگان برقراری تعادل کار و هن گی  ی باش . 

هههای  اههی  کههار بههه بای  به صورتی باش  که استرمباش  و شرای  کاری یک نخبه   ی

هن گی شخصی و وانوادگی وی وارد نشود. ا ویت شغلی و شواور بودن ه ان کههاری  اه 

  4جهه ول  شههمارهشود. عوا    وثر بر حفظ ونگه اشت نخبگان در ساه ان  اشوو  ی

 نخبگان آورده ش ه است. حفظ و نگه اشت های  ربوط به   قوله

. ت لی  داده های کیفی ب ای راهکارهای حفظ و ن هداشت نخ  ان و  4جدو  

 استعدادهای ب ت  

تم های 

 اصلی 

 ش ح بفاهیم گزینشی  تم های ف عی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل سنزمننی 

 رضنیت از سرپرست مستقیم 

 انعطنف پ یری  

  ره گ سنزمننی 

  وری  رصت رشد و شکو نیی  راهم 

 جوّ سنزمننی  

 وجه و  رند سنزمن   

 و  هسنزی   موزش

 مدیریت عملکرد 
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حفظ و نگه  

 داشت 

  موزشی  نینزس جی

 انداز شفنف مأموریت و چشم

 احسن  پوینیی در سنزمن   

 شرایه کنری  

 عدالت سنزمننی 

 حمنیت مدیرا  ارشد و اس ند  نالدستی  

 

 

 عوامل ش لی 

  خبرگی و تخصصی هنی مسئولیت گر تن  عهد   در  اولویت 

   اجرایی دستگن   در

 مستخدمین  سنیر  ه  نسبت  ش لی  ارتقنی

 تواز  کنر و زندگی  

 ام یت ش لی 

 اهمیت و جنیگن  سنزمننی ش ل 

  ش نوری  شرایه  از  رخورداریانعطنف پ یری زمن  کنر و 

   دورکنری ین کنر   سنعت

 پوینیی ش ل 

  شکل   ه   رگزیدگن   جنیی جن ه  ه   اجرایی هنیدستگن  الزام

  در سنزمننی واحدهنی و اجرایی  هنی دستگن   ین  انتقنل

 « مقصد دستگن   موا قت  صور 

 ش ل   وجهۀ

 ش لی  خش ودی 

 شنغل  و ش ل ت نسب

 کنری  زندگی  کیفیت 

ی اساسههی یکی اه  هم ترین دغ غه ها به طور کلی بررسی  طالعات نشان داده است که 

، تربیت و رش  نخبگان شایشته و کارآ   و اهمیههت برای بویاد  لی نخبگانو تعیین کوو ه  

. یافتههه هههای نقش آفریوی آن ها در دسههتگاههای اجرایههی و پیشههرفت کشههور  ههی باشهه 

فرایو  رش  و بکارگماری نخبگههان و اسههتع ادهای   پ وهش بیانگر این  طلب بوده است  

، ارهیههابی رحله شواسایی، پرورش و    در جمهوری اسال ی ایران  ی توان  در چهار  برتر  

 گیههرد. ههی  به کارگیری و پایش نخبگان صورت  توسعه و بهشاهی، حفظ و نگه اشت و  

 والصه ش ه است.   1یافته های حاص  اه  رور سیشتماتیک در شک  شماره  
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 فرایند جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی : 1شکل 

 

 

 گیرینتیجه

 جایگههاه  تثبیههت   و   رجعیههت   بههرای  بیشههتر  هرچههه  تههالش  نخبگان   لی  بویاد  اصلی  ه ف

 سههو  راسههتا، ایههن در اسههت، کشور در  حکمرانی  ساوتار  و  تاوالت    یریت   در  نخبگان

 و  سههاهی  فعههال  بههرای  پویهها   ایطههی  ایجههاد   وظههور  بههه  نخبگان  ا ور  در  کشور  راهبردی

 سعی  سو   این.  است   ش ه  تصویب   کشور  تاوالت  در  نخبگانی  اجتماع   واسب   اثرگذاری

 ا کانههات  و  شههرای    شههاط ،  صایل  شواسایی  اسال ی  ارهشهای  و  اصول  بر   بتوی  تا  دارد

 نخبههه»  ،«شواسههی  نخبههه»  های  ه یوه  ش ن  فراهم  برای  را  کالن  اق ا ات  و  راهبردها  کشور

 طههور به. کو  تبیین فوق اه اف به نی  جهت  در «گماری نخبه» و  «گزیوی  نخبه»  ،«پروری

 نخبگان.  دارن   کشورها  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  در   همی  نقش  نخبگان  کلی

 وجههود ایههن بهها. باشههو  اجتماعی هایسر ایه و  ها هارت  و  هادانش  ها،ای ه   وبع  توان  ی
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 اه ایران، جمله اه توسعه حال در کشورهای  برتر  های  استع اد  و  نخبگان  اه  بشیاری  هووه

 هیههر نبههودن فههراهم همچوههین و   واسب   شغ   نبود  و  آیو ه  تصور  ب لی   نخبگان   هاجرت

 بههه نیههاه  نخبگههان،  بکارگیری  و  بخشی  اثر  برای  لذا.  شون    ی   تضرر  هن گی  هایساوت 

 کشور در نخبگانی گفتمان بای   و است  الهم  جا ع  و  دقیق  جانبه،  همه  های  سیاستگذاری

 .کوو   عم   وود وتایف به نخبگان  با  رتب   اجرایی  های جموعه  و گیرد  شک 

 برتههر اسههتع ادهای و نخبگههان  بکارگیری  اهمیت   بیان   قاله  این   هم  دستاوردهای  اه  یکی

- ی  بیان   قاله  این  دیگر،  عبارتی  به.  است   اجرایی  هایدستگاه  و  هاساه ان   وفقیت   برای

 بهره  و  داری  نگه  جذو،  جهت   کشور  اجرایی  هایدستگاه  ریزان  برنا ه  و    یران  که  دارد

 دسههتور  در  را  ای  ویهه ه  ت ابیر  بای   آنان،   هاجرت  اه  جلوگیری  و  نخبه  نیروهای  اه  گیری

  در نخبگههان  لههی بویههاد قبلههی  هههای  نا هآطین  اصلی  ایرادات  اه  یکی.  دهو   قرار  وود  کار

 جههای بههه نا هههآطین ایههن بههود هادستگاه برای آن نبودن تکلیفی  بکارگیری  و  جذو  حوهه

 ایههن و بود «پیشوهادی و ایتوصیه» بیشتر باش ، «تکلیفی» اجرایی، هایدستگاه  برای  ایوکه

 ن اشههتن اسههتخ ا ی، ردیههف نبههود قبیهه   اه  دالیلی  به  اجرایی  های  دستگاه  ش    ی  ث عبا

 گیههری  بکههار  اه(  …  و  ساه انی،  تجربیات  سلشله  رعایت   ع م  نخبه،  فرد    یریتی  تجربه

 .بزنو   سرباه نخبگان

 برتههر  استع ادهای  و  نخبگان  بکارگیری  برای   واسبی  الگوی  و  ساوتار  بای   اسام،  براین 

 هههایشایشتگی  و  هاارهش  ابت ا  که  صورت  این  به.  گردد  طراحی  اجرایی  های  دستگاه  در

 و هههاارهش بههراین کههه  هم  و  کلی ی  هایپشت   سپس  کرده،   شخ   را  ساه ان   اوری

 بههه  اقهه ام  پشههت،  هههر  بهها   تواسههب   و  نمههوده  شواسههایی  را  هشههتو   تأثیرگذار  هاشایشتگی

  شههاغلی  بههه  دسههتیابی  برای  نیاه   ورد  استع ادهای  و  نخبگان  ساهی  توانمو   و  نیاهسوجی

 در اسههتع اد  بهها  و  نخبههه  نیروهای  اه   تشک   که  استع ادی   وبع  یک  سپس.  نمایو   نخبگی

 .آورد  ی  وجود  به است،  اجرایی  های  دستگاه در  هم   شاغ   با ارتباط

 همههه  شهه ن  اجرایی  جهت   و  تاقیق  این  در  باث    ورد   باحث   اه  حاص   نتایج  اسام  بر

 و  نخبگههان  اثربخشههی  و  رشهه    قولههه  بههه  نمههود  پیشوهاد  توان ی  ش ه  اراطه  الگوی  اجزای

 هههایدسههتگاه  در  نخبگههان  بکههارگیری  و   داشت   دوران یشانه  رویکردی  برتر  استع ادهای

 شههورای   جلههس  بهها   ههذاکره  بهها  بویههاد  و  گیههرد  قرار  کار  دستور  در  ها  دانشگاه  و   اجرایی
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 اقهه ام وههود  ههالی بودجههه افههزایش به نشبت  استخ ا ی، و اداری  ا ور  ساه ان  و  اسال ی

 برگزیهه ه نخبگانی اجتماع به پرداوتی  الی  های   شوق  اعتبار  بتوان   طریق  این  اه  تا  کرده

 همچوین.  باش   داشته  را  کوو    ی  استفاده  برتر  های  استع اد  اه  که  صوایعی  و  ها  دستگاه  و

 شهرسههاهی،راه    و   شههکن  قبیهه   اه  ههها  وهارتخانه  سایر  با  رابطه  تقویت   اه  توان    ی  بویاد

 تخصههی    شههکن،  سههاوت   برای...    و  وهارت کشور  ،  فواوری  و  تاقیقات  علوم  وهارت

...  و  ههالی تشهیالت سایر و اهدواج  و   شکن  اجاره  هزیوه  کمک  و  کم  سود  با   شکن  وام

 کو . اق ام

 

 

 
 منابع

(. الگوی پرورش و گزیوش نخبگههان سیاسههی در جمهههوری 1393 ام  ه ی)  انصاری،

 . رساله دکتریاسال ی ایران.  

 در سیستتتتمی سیاستتتتگذاری و الکترونیتتتک دولتتتت( 1386)، اشهههتریان،کیو ر 

  یزان  انتشارات ،"ایران در  عمومی سیاستگذاری"

، علتتوس سیاستتتگذاری و دستتتاوردهای ين بتترای ایتتران. (1387اشههتریان، کیههو ر  )

 .وبرگزاری ایشوا

(. ارهیابی نظام   یریت نخبگان در بخش دولتههی جمهههوری 1395پاهوکی طرودی، ا یر)

 دانشگاه آهاد اسال ی واح  شاهرود.. پایان دوره کارشناسی ارشد اسال ی ایران.  

بررسههی و تالیهه    (،1393)سی   جتبههی  ،حشیوی فرد  ،سی   ه ی  ،الوانی  ،اووان  ،علوی 

هههای »شههواوت و جههذو«، حمایههت و برنا ه های بویههاد  لههی نخبگههان در حههوهه  

 )3/ سههال 7 مدیریت در دانشگاه استتیمی، پشتیبانی« استع ادهای برتر و نخبگههان

11.) 

(، آسیب شواسی نظام جذو و نگه اری نخبگههان علمههی کشههور بهها 1388حمی یا، بابک)

. دانشههک ه ، دانشههگاه ا ههام صههادقپایان نامه کارشناسی ارشتتد ،  MCDNرویکرد  

 . عارف اسال ی
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شططماره   شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

بررسههی عوا هه   ههرتب  بهها   (1391)سههجاد  ،جهانگیر و فتههاحی  ،على، جهانگیری  ،حاتمی

 طالعههه  ههوردی "بههه وههارج اه کشههور:    گرایش دوتران تاصی  کرده به  هاجرت

 ،دانشجویان دوتر  راجعه کوو ه به  راکز اعههزام بههه وههارج دانشههجو شهههر شههیراه

 .، سال سوم، شماره دومپژوهشی جامعه شناسی زنان -فصلنامه ی علمی 

 (1398)سههلطانعلی  یههر  ههه ی، بیهه کانی  وصوری سعی ، وشروی  علی،  احم   وشروی

. سیاسههتگذاران  بههرای  ههها  چالش  و  فرصتها:  توسعه  با  آن  رابطه  و  نخبگان   هاجرت

-18( :6)  12  ;پزشکی  علوس  در  يموزش  راهبردهای  پژوهشی  -علمی  دوماهنامه

8 

مروری بر جایگاه استعداد درخشان .    1382 رکز پ وهش های  جلس شورای اسال ی.

شورای . تهران:  رکز پ وهش های  جلس  در يموزش و پرورش و يموزش عالی

 اسال ی.

 ،مغزهتتا  مدیریت  مشکیت  و  ایران(،  1391 لکی،فاطمه)  نیاهی،یعقوو،  ،نعمت،  عزیزی

  نخبگان ا ور در علمی ان یشی هم نخشتین  قاالت   جموعه

 عمتتومی  سیاستتتگذاری  فريیند   (،1389آهوگر)  پور  غالم  ابراهیم  و  اهلل،  رحمت   پور،  قلی

 .پ وهشها   رکز اسال ی،  شورای  جلس تهران، ،ایران در

 مدل ارائه  و  بررسی(،  1391)  حشن  کام فیروهی،  ام   فردوسی،نیر،  ناطیوی،علی،  بویادی

 هههم نخشههتین  قههاالت   جموعه  ،کشور  از  نخبگان  خروج  عوامل  و  علل  مفهومی

 .1391 نخبگان ا ور در  علمی ان یشی

 اسههواد  رکههز تهران، ،عمومی سیاستگذاری و مدرس(   1383)  حمی رضا   ام ی،   لک

 اول چاپ اسال ی، انقالو

 اشههتریان،  کیو ر   ترجمه  ،عمومی  سیاستگذاری  بر  ای  مقدمه.(  1385)  جیمز  ان رسون،

 18 شماره پوجم سال ان یشهه،  فرهوهگ: تهران

پایان (. گردش نخبگان و ثبات سیاسی در جمهوری اسال ی ایران.  1390طبیعی،  وصور)

 . دانشگاه ا ام صادق. دانشک ه  عارف اسال ی و علوم سیاسی.  نامه دوره دکتری
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 در  باهان یشههی  ( پیا هه های1391 اشههن)  نشههب،   وسوی  ناتمی،ا یر،  ،غال علی   وتظره،

 5 دوره ،فنتتاوری  و  علتت   سیاستتت  پژوهشتتی  -علمی  فصلنامه  "  نخبگههی   فهوم

 33-17 ، 2  شماره
Chikanda A. Skilled (2006) health professionals’ migration and its 

impact on health delivery in Zimbabwe. Journal of ethnic and 

migration studies.32(04):667-80  
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