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مقدمه

به همت بنیاد ملی نخبگان ،سند راهبردی کشور در امور نخبگان تهیه
و در سال  1391در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد .این
سند مشتمل بر راهبردها و اقدامات کالن و ملی بوده و با هدف ایجاد
زمینههای شناسایی ،رشد و شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و
گروهی افراد تدوین شده است.
مخاطبان این سند طیف وسیعی از نهادها ،دستگاهها و مجموعههای
دولتی و غیردولتی را شامل میشود .نهادهایی که از شروع تحصیل در
دبستان تا دانشگاه و بعدها کار و فعالیتهای اجتماعی فرد با وی تعامل
دارن��د .این نهادها هر کدام بنا به رسالت خود در طی زنجیره نخبگی
که شامل مراحل شناسایی ،هدایت ،توانمندسازی ،بهکارگیری ،تکریم،
الگوسازی و در نهایت نگهداشت است ،همگی تالش میکنند تا فرد
مستعد را شناسایی و به سوی نخبگی هدایت کرده ،و با توانمندسازی
او در عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی کشور ،توانایی و
استعداد او را برای حل مشکالت کشور بهکار گیرند .با توجه به اينكه
سن��د مذکور یک سند راهبردی است ،بسط و تبيين آن در حوزههای
مختل��ف و مناسب با هر کدام از مخاطبان الزم و ضروري میباش��د،
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لذا تالش شده است در طی  10کتابچه راهنما که هر کدام به فراخور
نهادهای مخاطب سند تهیه ش��ده است ،روشها و راهکارهایی برای
اجراییس��ازی این سند ارائه گردد .مخاطب��ان این کتابچهها  10گروه
زیر میباشند:
 .1وزارت آموزش و پرورش
 .2مدارس
 .3والدین
 .4وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و وزارت بهداش��ت ،درمان،
آموزش پزشکی
 .5دانشگاهها
 .6دانشجویان
 .7بنیاد ملی نخبگان ،معاونت علم و فناوری رئیسجمهور ،و شورای
عالی انقالب فرهنگی
 .8دستگاههای اجرایی شامل طیف گستردهای از نهادهای دولتی مثل
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و ...
 .9بخش خصوصی
 .10رسانهها
کتابچه پیشرو به بخش خصوصی اختصاص دارد .بخش خصوصی
جایگاه ویژهای در زنجیره نخبگی دارد چراکه محل بهکارگیری نخبگان
و مکانی است که تالشهایی که پیش از آن برای رشد نخبگان صورت
گرفت��ه است ،در اینجا به ثمر مینشیند .نقش اصلی بخش خصوصی
در زنجیره نخبگی به شناسایی ،توانمندسازی و خصوص ًا بهکارگیری
نخبگ��ان برمیگ��ردد و در این کتابچه سعي خواهد ش��د ،رويكردها
و اقدام��ات سن��د كه مرتبط ب��ا این حوزههاس��ت ،در قالب نكات و
توضيحاتي ،شرح داده شود تا استفاده از آنها و عمل به وظايف محوله
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به این بخش در قبال استعدادهای برتر و نخبگان اوالً شفاف و واضح
شده ،و ثاني ًا وحدت نگاه و رويكرد در بخشها و مجموعههاي مختلف
ذيربط به موضوع ايجاد گردد.
البته ذکر این نکته هم الزم است که بنیاد ملی نخبگان توجه ویژهای
به شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی در رابطه با جذب نخبگان
داشته و با تدوین و تصویب آییننامه «حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در بهکارگیری دانشآموختگان نخبه و استعداد برتر» ،این شرکتها را
در مسیر شناسایی ،توانمندسازی و بهکارگیری نخبگان حمایت نموده
است .نحوه این حمایت به این شکل است که بنیاد ملی نخبگان بخشی
از حقوق دانشآموختگان برتر مشغول در شرکتهای دانشبنیان را تا
سقف دو سال پرداخت مینماید.
پیش از ورود به بخش اصلی کتاب الزم است ابتدا تعاریف بعضی از
مفاهیم کلیدی بر اساس آنچه در سند راهبردی کشور در امور نخبگان
تنظیم شده است ،ارائه گردد:
نخبه :ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق ميش��ود كه در خلق
و گسترش عل��م ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهن��گ و مديريت كشور در
چارچوب ارزشهاي اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين
فعاليتهاي وي بر پايهی هوش ،خالقيت ،انگيزه و توانمنديهاي ذاتي
از يك سو و خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر،
موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
صاحب اس��تعدادبرتر :به فردي اطالق ميش��ود ك��ه با توجه
ويژگيهاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي
هنوز زمينههاي الزم براي ش��ناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژهی
او فراهم نشده است.
فعاليت نخبگاني :فعاليتي است آگاهانه ،خالقانه و نوآورانه با اثر
گذاري محسوس بر پيشرفت كش��ور در حوزههاي مختلف از قبيل:
علم ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل
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و مشكالت كشور
گ��روه نخبه :هر ي��ك از گروهها ،سازمانه��ا و نهادهايي كه در
مقايسه با ساير هويتهاي مشابه ،توانمندي انجام فعاليتهاي نخبگاني
را دارا هستند.
گروه استعداد برتر :هر يك از گروهها ،سازمانها يا نهادهايي كه
استعداد كسب توانمنديهاي ويژهاي را دارد ولي براي تبديل آنها به
گروه نخبه ،بايد حمايتها و برنامهريزيهاي الزم صورت پذيرد.
اجتماع نخبگاني :شامل افراد يا گروههايي است كه به تشخيص
بنياد ملي نخبگان ،توانمنديهاي بالق��وه يا بالفعل انجام فعاليتهاي
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين ش��امل همه افراد و گروههاي نخبه و
صاحب استعدادبرتر است.
نظ��ام نخبگاني :ش��امل مجموعه بخشه��اي مختلف كشور
مشتمل بر نقشآفرينان ،نهادها ،قوانين ،سازوكارها و روندهايي است
كه بر «فعاليتهاي نخبگاني» و «جامعه نخبگاني» به صورت مستقيم
اثرگذارند.

فصل اول  -شناسایی و توانمندسازی

 .1-1مقدمه

برخ��ی استعدادها ک��ه در دوران دانشآموزی و دانشجویی ش��ناخته
نمیشوند ،اگر بستر مناسبی در محیطهای کاری فراهم شود ،میتوانند
شکوفا گردند .از طرف دیگر ،همواره باید خون جدیدی در رگهای
ی��ک سازمان تزری��ق ش��ود و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن ﮔﺰﯾﻨﺶ و
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ورود دانشجویان بااﺳﺘﻌﺪاد به حوزه کاری ،ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻧﺎن ک��ه از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓتهاي ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﺧﺒـﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮك ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوريﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .بنابراین ش��ناسایی
استعدادها توسط ش��رکتهای خصوصی هم به نظام نخبگانی کمک
میکند و هم نیاز ضروری خود این شرکتها را برآورده میسازد.
از طرف دیگر ،بسیاری از این استعدادها چون تنها در محیط دانشگاهی
رشد کردهاند و عمده فعالیتهای آنها در این محیط محدود به مباحث
نظری بوده و در عمل آنچنان که باید مهارت الزم را کسب نکردهاند ،لذا
میبایست شرایطی برای آنها فراه م کرد تا در عمل نیز استعداد خود را
پرورش و رش��د داده و در نهایت این نهال مستعد در راستای سربلندی
کشور عزیزمان ایران به بار بنشیند .در این زمینه نیز شرکتهای خصوصی
میتوانند نقش ارزندهای ایفاء نمایند .در ذیل نکاتی در رابطه با رویکردها
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و روشهایی که بخش خصوصی میتواند در شناسایی و توانمندسازی
استعدادها و نخبگان بهکار بندند ،تشریح میشود.
ما مسأل ه شناسائى نخبه را داريم .پيش از شناسائى نخبه
ش��ناسائى استعدادبرتر را داريم كه در طول زمان تبديل
به نخبه خواهد ش��د . ...پس اول شناسائى استعداد برتر
است ،بعد مسير اين صاحب استعداد برتر به سمت نخبه
شدن ،بعد رسيدن به نقطهى ثمردهى كه در واقع همان
نقط ه نخبه است.
مقام معظم رهبری
ديدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى ـ 1390/7/13

 .2-1رویکردها و راهکارهایی جهت شناسایی و
توانمندسازینخبگان

در کادر زیر برخی از رویکردها و راهکارهایی میتواند به شرکتهای
بخش خصوصی که در شناسایی و توانمندسازی نخبگان کمک نماید
ارائه و در ادامه تشریح شده است.
استفاده از سامانههای اطالعاتی و شبکههای اجتماعی
تخصصی در جهت شناسایی نخبگان
ش��ناسایی و جذب هستههای ج��وان خودجوش در
دانشگاهها
پشتیبانی از فعالیتهای دانشجویی
مشارک��ت در برگزاری رقابته��ای علمی به منظور
شناسایی ،تشویق و هدایت استعدادهای برتر
استف��اده از فرآینده��ای رتبهبن��دی ،اعتبارسنجی و
اعتباردهی تخصصی و حرفهای
مشارک��ت در جذب پروژهه��ای پژوهشی مربوط به
کسب کسر خدمت سربازی
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استفاده از س��امانههای اطالعاتی و ش��بکههای اجتماعی
تخصصی در جهت شناسایی نخبگان
سامانههای اطالعات��ی از جمل ه ابزارهای مهم در ش��ناسایی نخبگان
یک کشور هستند .ش��رکتهای خصوصی میتوانن��د هم با استفاده
از ای��ن سامانهها ،نیروهای مورد نیاز خود را ش��ناسایی نمایند ،و هم
استعدادهایی را که کشف کرده و پرورش دادهاند ،از طریق این سامانهها
معرفی نمایند .این سامانهها را در دستههای زیر میتوان طبقهبندی کرد:

بان��ک اطالعات خبرگ��ان و متخصصان کشور:
اطالعات مرب��وط به این بان��ک اطالعاتی توسط
نهاده��ای تخصصی و حرف��های کشور به صورت
تخصصی تهیه میشود.
بانک اطالعات جامع دانشجویان برگزیده :اطالعات
مربوطبهاینبانکاطالعاتیتوسط«مركزتوانمندسازي
برگزيدگان دانشجوي��ي» وزارتین علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی تهیه
میشودوشاملاطالعاتمربوطبهدانشجویانبرگزیده
دانشگاههاتوسطمراکزفوقاست.
بان��ک اطالعات جام��ع دانشگاهی��ان خارج از
کشور :اطالع��ات مربوط به ای��ن بانک اطالعاتی
توسط «شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» تهیه
میش��ود .اطالعات مربوط به این بانک اطالعاتی
ش��امل دانشجویان در حال تحصیل ،اعضاء هیات
علمی و متخصصان خارج از کشور است.

عالوه بر این ش��بکههای اجتماعی تخصصی نیز امکان ش��ناسایی
نخبگ��ان در حوزههای مختل��ف را فراهم میآورن��د و ابزار مناسبی
برای شرکتها در جهت شناسایی نیروی انسانی مورد نیاز میباشند.
مطالع��ات نشان میدهد به طور کلی ،استعدادهای درخشان به واسطه
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وجود دیگر افراد با استعداد جذب میش��وند ،چراکه فرآیند خالقیت
(یک ایده جدید ،محصول جدید ،فرآیند تولید جدید ،یا فعالیتهای
تحقیق و توسعه) به ندرت در انزوا اتفاق میافتد و شبکههای اجتماعی
یکی از محافلی است که این افراد را کنار هم جمع میکند.
شرکتهای خصوصی باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشند
که خود میتوانند تشکیل یک گروه نخبگانی را بدهد ،اگرچه ش��اید
افراد این ش��رکت به تنهایی نخبه قلمداد نشوند ،اما همکاری آنها با
یکدیگر ،قدرت همافزایی بسیار باالیی خلق میکند .ضروری است که
این شرکتها ،از طریق بانکهای اطالعاتی و نیز شبکههای اجتماعی
تخصصی به ارائه توانمندهای گروهی خود بپردازند.

شناسایی و جذب هستههای جوان خودجوش در دانشگاهها

در دههه��ای اخیر بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در عرصه
کسبوکار ،مبتنی بر فعالیتهای گروههایی در دوران دانشجویی بوده
است که بسیاری از آنها از هستههای کوچک دانشجویی شروع شده
و بهتدریج گسترش یافتهاند .شرکت اچپی( 1هیولت-پکارد) که در سال
2
 1939توسط دو دانشجوی دانشگاه استنفورد به نامهای دیوید پکارد
و ویلیام هیولت 3یکی از صدها شرکت موفقی است که به این ترتیب
شکل گرفته و رشد یافتهاند.
شرکتهای خصوصی میتوانند با شناسایی چنین گروههایی ،و دعوت
از آنها برای همکاری از این فرصت مناسب استفاده الزم را ببرند .البته
نکته بسیار مهم آن است که باید قدر این گروهها که قطع ًا توانایی کار تیمی
آنها مهمترین و با ارزشترین ویژگی آنهاست ،توسط شرکتها شناخته
و حفظ شود تا این فرصت مثمر ثمر واقع شود .منظور از شناختن قدر این
گروهها و حفظ آن ،تعریف فعالیتهای در شأن آنها ،پرداخت حقوق و
مزایای مناسب و حفظ و تقویت جایگاه علمی و معنوی آنها میباشد.
1. hp
2. David Packard
3. William Hewlett
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هیولت و پکارد ،بنیانگذاران شرکت hp

نمونه موفق یک گروه خودجوش دانشجویی
ش��رکت هیولت-پکارد یا آن طور که ام��روزه از آن یاد
میشود  hpدر واقع توسط دو دانشجوی همکالسی در
دانشگاه استنفورد به نامهای دیوید پکارد و ویلیام هیولت
و با سرمایه ابتدایی  538دالر پایه گذاری ش��د .همت و
تالش این دو نفر باعث ش��د که سرمایه اندک آنها بعد
از حدود هفتاد سال ب��ه  90میلیارد دالر برسد .در حال
حاضر این شرکت در بیشتر از  160کشور جهان فعالیت
میکند .نام شرکت نیز به طور اختصاری از حروف اول
نام خانوادگی این دو نفر گذاش��ته شد و بدین سان hp
در منطقه کالیفرنیا تاسیس شد شرکتی که بعدها دهها و
صدها زیرمجموعه برای خ��ودش ایجاد کرد و یکی از
قطبهای بزرگ صنعت کامپیوتر در دنیا شد.
ویلیام بیل هیول��ت و دیوید پکارد هر دو دانشجوی
مهندسی برق دانشگاه استنف��ورد بودند .این دو نفر ،دو
سال آخ��ر دانشگاه را بر روی ساختن یک منبع ساده و
دقیق سیگنالهای فرکانس پایین (نوسانساز صدا) کار
میکردند ،چیزی که بعدها اولین محصول شرکت اچپی
بود .بعد از تمام ش��دن دانشگاه ،پکارد مدتی در جنرال
الکتریک مشغول به کار شد اما باز هم به آزمایشگاه ترمن
(استاد ممتاز استنفورد) برگشت و خیلی زود با تشویق
و حمای��ت او و به همراهی ویلی��ام هیولت کار تازهای
راهاندازی کردند .آنها برای نامگذاری ش��رکت که ph
یا  hpباش��د سکه به هوا انداختن��د و به این ترتیب در
سال  1939فقط با سرمایه  538دالر و کار در محل یک
گاراژ اجازهای فعالیت ش��رکتی آغاز ش��د که امروزه در
سطح بین الملل مدرنترین تجهیزات فناوری اطالعات
را تولید میکند.
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پشتیبانی از فعالیتهای دانشجویی

فعالیتهای دانشجویی یک فعالیت پرریسک است که ممکن است به
ش��کست بینجامد .این مسأله هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر
مادی مهم است .کسی که نمیتواند در انجام یک فعالیت ریسک کند و
اگر در فعالیتی شکست خورد زندگیاش از نظر مادی و معنوی به خطر
میافت��د ،طبیعت ًا به آن اقدام نمیکند .متأسفانه در حال حاضر این تفکر
بر کشور ما حاکم است .یکی از راههایی که به تعدیل این تفکر کمک
میکند ،حضور و پشتیبانی بخش خصوصی به صورت توزیع شده در
پوشش ریسک این فعالیتهاست .این اقدام ،عالوه بر آن که میتواند
به حل مسائل این مجموعهها کمک کند ،جذابیتهایی نیز برای آنها
دارد ،از جمله اینکه حمای��ت از طرحهای دانشجویی و پژوهشی در
قال��ب تعهد به مسئولیتهای اجتماعی به عنوان اعتبار و افتخار برای
شرکت محسوب گردد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :2

سامانده��ی و توسعة هستههاي فعال دانشجويي،رصد
دائمي و پشتيباني هدفمند و مرحلهاي از آنها با هدف
تبديل اين هستهها به گروههاي نخبه.

مشارکت در برگزاری رقابتهای علمی به منظور شناسایی،
تشویق و هدایت استعدادهای برتر

برنامههای رقابت��ی و تشویقی یکی از زنجیرههای مهم مدیریت نظام
نخبگان��ی محسوب میش��وند .المپیادها ،مسابق��ات ،جشنوارهها ،و
رقابتهای ملی و منطقهای از جمله این برنامهها هستند.
یکی از راههای مناسب که تجربه موفقی در سطح جهانی بهش��مار
میروند ،مشارکت بخش خصوصی در چنین برنامههایی است.
نگاهی به تجربیات جهانی (خصوص ًا در کشورهای آمریکا و آلمان)
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نشان میدهد که سازمانه��ا و نهادهای غیردولتی توانستهاند در پرتو
سیاستگذاریهای کالن و منسجم دولتی ،به شناسایی افراد با استعداد
و تیزه��وش در دوران کودک��ی و دانشآموزی مب��ادرت نمایند و با
پرورش و هدایت این نیروها در مسیر آموزشی ِصحیح و یکپارچه ،این
نیروها را متناسب با نیازهای کالن کشور پرورش داده و رشد و توسعه
در حوزههای مدنظر را محقق سازند.
اگر چه در کشور ما نیز رقابتهای علمی متنوعی از سوی نهادهای
دولتی انجام میشود اما ورود بخش خصوصی به این عرصه (همانطور
که تجربه کشورهای آمریکا و آلمان اثبات کرده و در ادامه نمونههایی
بیان میش��ود) ،میتواند عملکرد بهتری را به دنبال داش��ته باشد .البته
بدیه��ی است ،دستگاههای دولتی خصوص ًا بنیاد ملی نخبگان میباید،
بسترهای الزم را برای این امر فراهم نماید.
الزم به ذکر است که معرفی شرکت ،شناسایی افراد مستعد ،حل مسائل،
و کس��ب ایدههای جدید از جمله مزایایی است که در صورت مشارکت
شرکتهای خصوصی در اینگونه اقدامات ،برای آنها به دنبال خواهد آمد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان> راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

ساماندهی و گسترش پشتيبانيهاي مستقيم و غير مستقيم
ما ّدي به اجتماع نخبگان��ي در قالب بورس ،جايزههاي
مقطعي و پژوهانه از س��وي سازمانهاي دولتي ،بخش
خصوصي و نهادهاي عمومي (وقف و خيريه) منطبق با
پايش پيشرفت مرحلهاي و اثرگذاري آنان
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انجمن علم و جامع��ه (& Society for Science
 ،)the Publicیکی از تجربههای ایاالت متحده در
جذب مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی
استعدادها و نخبگان

انجمن علم و جامعه یک سازمان غیرانتفاعی است که به
پیوند دادن جامعه با تحقیقات علمی و آموزش اش��تغال
دارد .چشمانداز انجمن این است که «درک جامعه نسبت
به علم و نقشی که در پیشرفت بشر ایفاء میکند را ارتقاء
دهد و از آن تقدیر کند» .این انجمن ادعا دارد که جامعه
جهانی مرتبط با خ��ودش را با دنیای زیبای علم مرتبط
ساخت��ه و با آم��وزش و اطالعرسانی ب��ه دانشآموزان،
والدین ،معلم��ان و جامعه نسبت به تکامل و تاثیر علم،
امکانات بیپایانی را الهام میبخشد.
پیشینه انجمن علم و جامعه
ادوارد اسکریپس ،روزنامهنگار مشهور و ویلیام امرسون
ریتر ،جانورش��ناس کالیفرنیایی ،در سال 1921سازمان
«خدم��ات علم» ( )Science Serviceرا با هدف مطلع
ساختن جامعه و مردم از پیشرفتهای علمی بنیان نهادند
که ام��روزه این سازمان با عنوان «انجمن علم و جامعه»
ش��ناخته میش��ود .اسکریپس و ریتر ه��دف خود را با
توزیع جدیدترین تحقیقات علمی بین جامعه از طریق
یک بخش خب��ری که گزارشها را برای گزارش��گران
میفرست��اد ،تحقق بخشیدند .با این ح��ال مردم جدای
از خبرنگاران ش��روع به درخواست اطالعات کردند؛ به
گون��های که در سال  1922سازم��ان خدمات علم یک
خبرنامه س��اده را با عنوان «خبرنامه عل��م» (Science
 )News-Letterراهاندازی کرد که بعدها در سال 1926
به مجله تبدیل شد.
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برخی از برنامهها
ه��م اکنون این انجم��ن دارای برنامههای متنوعی در
راستای اطالعرسانی ،آموزش و الهامبخشی است که
عبارتند از:
برنامه جستج��وی استعدادهای علمی اینتل (The
 :)Intel Science Talent Searchمعتبرترین رقابت
علمی ملی برای دانشآموزان سال آخر دبیرستانهاست
ک��ه از س��ال  1942ت��ا  1998با همکاری ش��رکت
وستینگهاوس آغاز شد و پس از تغییراتی شرکت اینتل
به عنوان حامی مالی آن برنامه جایگزین ش��د .به این
ترتیب هماکنون این برنامه با همکاری شرکت اینتل
انجام میش��ود .این برنامه در ادامه بصورت مفصلتر
مورد بررسی قرار میگیرد.
برنام��ه نمایشگ��اه بینالملل��ی عل��م و مهندسی
اینت��ل (Intel International Science and
 :)Engineering Fairبزرگترین رقابت علمی پیش
از دانشگ��اه در جهان است که هر ساله بیش از 1600
دانشآموز دبیرستان (کالسهای  9تا  )12از  60کشور
جهان در آن شرکت میکنند تا تحقیقات مستقل خود
را به نمایش گذاشته و بحث کنند .هر سال میلیونها
دانشآموز از سرتاسر جهان در نمایشگاههای علمی-
محلی ،که توسط مدارس حمایت میشوند ،به رقابت
میپردازن��د .برندگان این نمایشگاهه��ا میتوانند در
نمایشگاههای منطقهای و ایالتی وابسته به انجمن علم
و جامعه ش��رکت نمایند و در نهایت برگزیدگان این
نمایشگاههای منطقهای ،میتوانند فرصت حضور در
نمایشگاه بینالمللی علم و مهندسی اینتل را به دست
آورند .در این نمایشگاه استعدادهای درخشان علمی
جوان گردهم آورده میشوند
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تا دستاوردهایشان را در عرصهای بینالمللی به نمایش
بگذارن��د و توسط دانشمندان برجسته مورد قضاوت
قرار گیرند و در نهایت فرص��ت رقابت برای جوایز
و بورسیههایی به ارزش مجموع ًا  4میلیون دالر را به
دس��ت آورند .بخش عمدهای از جوایز این مسابقه به
صورت بورسیه دانشگاهی برندگان است .این برنامه
نیز با حمایت مالی شرکت اینتل برگزار میشود.

استفاده از فرآیندهای رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی
تخصصی و حرفهای

استفاده از فرآیندهای رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی تخصصی
و حرف��های برای افراد و خصوص ًا برای گروههای نخبه میتواند ابزار
مناسبی جهت ش��ناسایی اجتماع نخبگانی ،اعم از افراد و گروهها ،از
بعد تخصص و خبرگی باش��د .این امر همچنین منجر به شکلگیری
نشانههای نمادین ش��ایستگی برای فع��االن در نظامهای تخصصی و
حرفهای متنوع شده ،که خودبخود به ارتقاء نظام نخبگانی کمک قابل
توجهی میکند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 1
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :2

توسعة سازوکارهاي اعتباردهي ،اعتبارسنجي ،رتبهبندي
و ارتقاي «نهادهاي تخصصي -حرفهاي» کشور بر اساس
ضوابط ،مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد
ملي نخبگان.

مش��ارکت در جذب پروژههای پژوهشی مربوط به کسب
کسری سربازی
با توجه به قوانین کشور در رابطه با خدمت سربازی ،در حال حاضر
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میت��وان در زمان دانشجویی یک سری خدم��ات از استعدادهای برتر
خصوص�� ًا در دوران تحصیالت تکمیلی اخذ کرده و معافیتهایی برای
کسر خدمت سربازی آنها در نظر گرفت .اگرچه این اقدامات در حال
حاضر نیز انجام میشود اما میتواند هدایتشدهتر و با نظارت اساتید و در
نظام نخبگانی باشد تا بتوان از نتایج آنها بهتر استفاده کرد ،خصوص ًا
بخش خصوصی برای تعریف مسائل واقع��ی برای این افراد میتواند
بسیار مؤثر باش��د تا با حل این مسائ��ل و انجام این فعالیت نخبگانی
بتوانند از این خدمات استفاده کنند؛ این مسأله هم به افزایش ظرفیت
نخبگانی بخش خصوصی و جامعهی نخبگان خارج از دانشگاه منجر
میشود و هم تجربیاتی برای دانشجویان استعداد برتر حاصل ش��ده و
کارشان مفید خواهد بود .متأسفانه در حال حاضر ،در اکثر موارد ،صرف ًا
پژوهشی انجام شده تا کسر خدمت گرفته شود که خود نقض غرض
است؛ دانشجو صرف ًا ب��رای کاهش سربازی پروژهای انجام میدهد و
اهمیت و تاثیرگذاری آن در کشور جایگاهی در عملکرد او ندارد.

فصل دوم  -بهکارگیری و استفاده

 .1-2مقدمه

تمام برنامهها و اقداماتی که از دوران ابتدایی تا دانشگاه برای شناسایی
و توانمندسازی استعدادهای برتر اجرا میش��ود ،تمام تالشهایی که
میش��ود تا این بذرها رش��د کنند ،با این هدف است که روزی به بار
بنشینند و مشکالت بخشهای مختلف تولیدی ،فرهنگی ،سیاسی و
 ...ح��ل و از ماحصل آن کشور را در جهت پیشرفت و ترقی به پیش
ببرند .رش��د این بذر در طول دوران تحصیل اتفاق افتاده و زمانی که
تبدیل به نهالی شده است ،میبایست به محیط اصلی یعنی محیط کار
وارد ش��ده و استعداد خود را شکوفا کند .در این زمان ،اگر نخبه وارد
کسبوکار مناسب ش��ود هم خود رش��د کرده و هم آن کسبوکار را
رونق میدهد .اما نخبگان کشور بعد از فارغ التحصیلی برای ورود به
بازار کار سه راه پیش روی دارند .یا جذب بخش دولتی شوند یا جذب
بخش خصوصی ،و یا از کشور مهاجرت کنند .بخش دولتی به علت
وجود خمودگی و بازدهی پایین برای فرد نخبه جذابیت چندانی ندارد
و مهاجرت هم قطع ًا برای بسیاری از نخبگان گزینه ناچاری است .اما
بخش خصوصیِ پویا و توانمند ،میتواند یک فرصت مناسب هم برای
نخبه ،هم برای کشور و هم برای خودش باش��د .ش��رکتهای بخش
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خصوصی با جذب نخبگان هم به نیاز نخبه یعنی کار پاسخ میدهند و
هم به کمک او نیازها و مسائل خود را حل مینمایند و هم از مهاجرت
و خروج سرمایههای انسانی کشور جلوگیری میکنند .لذا نقش بخش
خصوصی در بهکارگیری و استف��اده از نخبگان ،پررنگتر از هر نهاد
دیگری در کشور است و در این فصل تالش ش��ده است ،روشها و
راهکارهایی به این منظور ارائه گردد.

 .2-2رویکردها و راهکارهایی جهت بهکارگیری و
استفاده از نخبگان

در کادر زیر برخی از رویکردها و راهکارهایی که ش��رکتهای بخش
خصوصی را در راستای بهکارگیری و استفاده از نخبگان کمک میکند،
ارائه و در ادامه تشریح شدهاند.
بهکارگیری گروههای نخبگانی
استفاده از اعضای ش��بکههای اجتماعی تخصصی و
انجمنهایعلمی
تعری��ف مسألهه��ای بخ��ش خصوصی ب��ه عنوان
پروژههای دانشجویی
استفاده بهینه از فرصت کارآموزی استعدادهای برتر
تجاریسازی طرحهای نخبگان

بهکارگیری گروههای نخبگانی

افزایش پیچیدگی مسائل واقع��ی جامعه که چندوجهی بودن ویژگی
اصلی آنه��ا است ،مستلزم افزایش توانمندیه��ای نظام نخبگانی از
طریق توسعه فعالیتهای گروهی و تیمسازی است .گروهها بر اساس
مفه��وم همافزایی توان باالتری به در رش��د و انجام فعالیت نخبگانی
دارند ،در نتیجه بهتر میتوانند مسائل امروز جامعه را تحلیل و راهحل

27

ارائه نمایند .گروههای نخبگانی الزام ًا گروههایی ش��امل استعدادهای
برت��ر و نخبگ��ان نیستند ،بلکه میتوانند ش��امل گروههای��ی از افراد
متوسط باش��ند ،که فعالیتهای نخبگانی انجام میدهند .در دهههای
اخی��ر بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در عرصه کسبوکار،
مبتنی بر فعالیتهای گروهی خصوص ًا در دوران دانشجویی بوده است.
این الگوی فعالیت نخبگانی به شدت بر فضای کسبوکار تأثیرگذار
بوده است .شکلگیری شرکتهای فعال جهانی در عرصههای فناوری
پیشرفت��ه ،خصوص ًا حوزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات ،جذب و
بهکارگی��ری توانمندی فعالیتهای گروهی در این دوران را ضرورت
میبخشد .لذا ش��رکتهای خصوصی فعال��ی در حوزههای مختلف
صنعت ،فرهن��گ و  ...میتوانند با برنامهریزی درست از این پتانسیل
گسترده و مشتاق فعالیت ،مؤثرترین بهرهها را ببرد.
بايد استعدادها را به كار بيندازند ،و دولت و ملت تأييد
كنند از اين كسانى كه اختراع و ابداع مىكنند تا انشاءاهلل-
اي��ران خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود .به هر
صورت مىگويم -انش��اءاهلل -كه به دولت تذكر بدهند
ك��ه همراهى كنند و ملت هم البت��ه موظف است كه با
شما همراهى كند تا -انشاءاهلل -كارها را راه بيندازند .و
ايران -انشاءاهلل -مستقل بشود.

حضرت امام خمینی (ره)
صحيفهنور ،جلد ،13صفحه ،دیدار سه تن از مخترعين

استفاده از اعضای انجمنهای علمی و شبکههای اجتماعی
 -تخصصی

توسعه علم و شکلگیری حوزههای تخصصی نیاز به تعامل میان خبرگان
را افزایش داده است .در گذش��ته نهاد دانشگاه مهمترین نهاد انباشت
خبرگان در حوزههای تخصصی بود ،اما امروزه به دلیل تخصصیشدن
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علم ،و نیز ش��کلگیری جامعهی خبرگان فعال در بخش صنعت ،به
خصوص مراک��ز تحقیق و توسعه ،نیاز به ایج��اد نهادهایی خارج از
دانشگاه احساس شده است ،از جمله این نهادها میتوان به انجمنهای
علمی و شبکههای اجتماعی تخصصی اشاره کرد .همچنین ،همانطور
که پیشتر بیان شد بهطور کلی ،استعدادهای درخشان به واسطه وجود
دیگر افراد با استعداد جذب میشوند ،چراکه فرآیند خالقیت (یک ایده
جدی��د ،محصول جدید ،فرآیند تولید جدید ،یا فعالیتهای تحقیق و
توسعه) به ندرت در انزوا اتفاق میافتد .این اتفاق یعنی جذب نخبگان
و بروز خالقیت به شکل خودبخود در انجمنهای علمی و شبکههای
تخصصی اجتماعی اتفاق میافتد .لذا انجمنهای علمی و شبکههای
تخصصی اجتماعی یکی از بهترین ابزارهای ش��ناسایی و بهکارگیری
ی هستند و میبایست مورد
نخبگان در شرکتهای دولتی و خصوص 
توجه آنها قرار بگیرند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :9

ش��بکهسازي اف��راد و گروهه��اي نخب��ه در حوزههاي
تخصص��ي و حول فعاليته��اي نخبگاني ب��ه منظور
همافزايي و همگرايي ،تقويت همکاري ،اشتراک دانش
و اطالعات ،انجام کارهاي مشترک.

تعریف مس��ألههای بخش خصوصی به عنوان پروژههای
دانشجویی

ج��ای خالی ارتباط صنع��ت و دانشگاه در مراکز آموزش��ی کشور ما
بهشدت احساس میشود .ساالنه پروژههای متعددی در دانشگاهها ،در
مقاطع مختلف توسط اساتید به عنوان تکلیف درسی یا پایاننامه تعریف
میگردد ،اما ب��ه دلیل اینکه بر اساس مسائل واقعی و نیازهای جامعه
نیستند ،اجرای این پروژهها علیرغم صرف هزینههای مادی و معنوی
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قابل توجه برای کشور ثمری ندارند .چه بسا در دانشگاههای درجه دو
و پایینتر ،این پروژهها حتی در سطح پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
نیز چندان جدی گرفته نشوند که متأسفانه امروز شاهد چنین مواردی
هستیم .کوتاه سخن اینکه ،ساالنه هزاران ساعت زمان دانشجویان (در
مقاطع مختلف) و اساتید که این دو مهمترین سرمایههای کشور هستند
ب��ا بازدهی بسیار پایینی هدر میرود .بنابراین ضروری است که مورد
توجه قرار گرفته و در جهت رفع آن برآییم.
یک راه حل مؤثر که نتیجهای برد-برد دارد ،ورود بخش خصوصی و
تعریف مسألههای شرکتهای خصوصی به عنوان موضوع پروژههای
دانشجوی��ی است .با اجرای این راهح��ل ،از یک طرف دانشجویان با
مسائل واقعی روبرو میش��وند و با درگیر شدن با پیچدگیهای دنیای
واقعی ،عالوه بر اینکه به باز شدن گرهای از زنجیره تولید کشور کمک
میکنن��د ،آمادگی خوبی برای ورود به فضای کاری کسب مینمایند.
از طرف دیگر ،بخش خصوصی هم از این پتانسیل عظیم بهره برده و
میتواند با هزینه کمتری مسائل خود را حل نماید.
معل��وم است که یک کش��ور از نخبگ��ان خودش چه
میخواهد؛ یک کشور از نخبگان خودش میخواهد که
به نیازها و مطالبات عمومی و به مصالح کشور بیندیشند،
به آنها پاسخ دهند و خودشان را متعهد بدانند.
مقام معظم رهبری
دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضا ن ـ 1383/8/10

استفاده بهینه از فرصت کارآموزی استعدادهای برتر

یک��ی دیگ��ر از فرصتسوزیهایی ک��ه در کشور ما اتف��اق میافتد،
عدم استفاده درس��ت از فرصت کارآموزی دانشجویان است .به دلیل
فض��ای بیاعتمادی موجود بی��ن صنعت و دانشگ��اه ،ساالنه هزاران
ه��زار دانشجویی که برای کارآموزی به صنعت معرفی میش��وند ،با
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ع��دم تعریف درست کار آموزنده مواجه میش��وند .در موارد زیادی،
شرکتها از کارآموزان برای انجام کارهای دفتری و یا اموری استفاده
میکنند که فرد نیازی به استفاده از دانشی که در دانشگاه آموخته است،
پیدا نمیکند .در حالی که کارآموزی فرصتی است برای ورزیده شدن
دانشجو است و ت��ا بدین طریق آنچه را در کالس درس یادگرفته در
عمل بهکار برد .چهبسا استعداد دانشجویی در محیط کاری شکوفا شود
که به دلیل عدم وجود زمینه مناسب ،ناشناخته بماند.
ش��رکتهای خصوصی میتوانند از این فرصت ذیقیمت استفاده
مناسبی ببرند .چراکه میتوانند با جذب دانشجویان توانمند و با انگیزه
ب��دون پرداخت هزینه باالیی منفعت زیادی ببرن��د .حتی کارآموزی،
فرصتی برای شناخت نیروهای مناسب مورد نیاز است زیرا شرکتها
میتوانند با حداقل ش��رایط تعهدی مثل بیمه ،حق��وق ،و  ...در مدت
مشخصی نیروی بالقوه را ارزیابی ک��رده و در صورت مناسب بودن،
وی را جذب نماید.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 1
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی:7

گسترش اردوهاي جهادي ،بازديدها و دورههاي آموزشي
و احياي دورههاي کارورزي و کارآموزي اختیاری به
منظور ارتقاي ش��ناخت اجتماع نخبگان��ي از نيازها و
شرايط واقعي جامعه.

تجاریسازی طرحهای نخبگان

ساالنه طرحهای بسیاری در دانشگاهها توسط نخبگان ارائه میش��ود
که بسیاری از آنها توسط دانشگاهها و وزارتخانههای مرتبط نیاز به
تجاری شدن دارد اما به دلیل سازوکارها و فرآیندهای نابجا و طوالنی،
یا در این پیچوتابهای اداری گم میشوند و نخبه با ناامید شدن ،آن را
فراموش میکند و یا از سایر کشورها سردر میآورد.
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ام��ا اگر بخ��ش خصوص��ی وارد این ح��وزه ش��ود ،از آنجا که
سازوکارهای آن برای تجاری شدن یک ایده ،بسیار کوتاهتر و مناسبتر
است ،قطع ًا مورد توجه نخبگان قرار خواهد گرفت .این اتفاق فرصت
مناسبی هم برای نخبه است تا طرح خود را عملیاتی نماید و هم برای
ش��رکت خصوصی که در بازار کسب مزیت رقابتی نماید .البته برای
اینک��ه فضای اعتماد بین نخبگان و بخش خصوصی ایجاد و ماندگار
ش��ود ،ش��رکت خصوصی باید در برخورد با نخبه ،شأن و منزلت او
را حف��ظ کرده و حقوق مادی و معنوی او را کام ً
ال رعایت نماید .البته
این راهکار از یک جنبه دیگر برای ش��رکتهای خصوصی دانشبنیان
مفید است و آن حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگانی است که در این
شرکتها جذب شدهاند .طبق «آییننامه حمایت از جذب نخبگان در
شرکتهای خصوصی» بنیاد ملی نخبگان به مدت دو سال از نخبگان
جذب شده در شرکتهای خصوصی حمایت میکند.

