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مقدمه

رويكرده��ا و اقدامات كالن مرتبط با نخبگ��ان و استعدادهاي برتر در
«سند راهبردي كشور در امور نخبگان» ارائه شده و الزم است اين سند
و رويكردها و اقدامات موجود در آن مبناي عمل در حوزههاي مختلف
نظام نخبگاني قرار گيرد .لكن با توجه به اينكه اين سند يك سند راهبردي
در سطح ملي است ،بسط و تبيين آن در حوزهها و موضوعات مختلف
الزم و ضروري میباشد .در این کتابچه سعي خواهد شد ،رويكردها و
اقدامات سند كه مرتبط با حوزه فعالیت برخی از دستگاههای اجرایی که
مخاطب سند در توانمندسازی و بهکارگیری نخبگان هستند ،در قالب
نكات و توضيحاتي ،شرح و بسط داده شوند تا استفاده از آنها و عمل
به وظايف محوله به این دستگاهها 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.
پیش از ورود به بخش اصلی کتاب الزم است ابتدا تعاریف بعضی
از مفاهی��م کلیدی بر اس��اس آنچه در سند راهب��ردی کشور در امور
نخبگان تنظیم شده است ،ارائه گردد:
نخبه :ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق ميش��ود كه در خلق
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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
ك سو و خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر،
از ي 
موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
صاحب اس��تعدادبرتر :به ف��ردي اطالق ميش��ود كه 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
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.
نظام نخبگاني :شامل مجموعه بخشهاي مختلف كشور مشتمل
ب��ر نقش آفرين��ان ،نهادها ،قوانين ،سازوكاره��ا و روندهايي است كه
ب��ر «فعاليتهاي نخبگاني» و «اجتم��اع نخبگاني» به صورت مستقيم
اثرگذارند.

فصل اول

توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان

 .1-1مقدمه

تبدي��ل استعداده��ا و قابليته��اي نهفت��ه در انسان ب��ه فعاليتها و
دستاورده��اي مطلوب ،نيازمند توجه ،حمایت و توانمندسازي است.
اين موضوع خصوص ًا در مورد استعدادهاي برتر كه سرمايههاي انساني
كشور هستند و ميتوانند آينده جامعه را ش��كل داده و نقش مهمي را
در پيشرف��ت و ارتقا كشور ايف��اء كنند ،بسيار اهميت دارد .حمايت و
توانمندسازي استعدادها و نخبگان مانند رسيدگي به نهال يا جوانه براي
رسيدن به رش��د و كمال و ثمردهي مناسب است .بيتوجهي و عدم
زمينهسازي مناسب براي رش��د و شكوفايي استعدادها منجر به هدر
رفتن آنها و حتي تبديل شدن آنها به عوامل منفي جامعه خواهد شد.
در سن��د راهبردی کشور در امور نخبگان ب��ه این مسأله به خوبی
توجه شده است .در دومین راهبرد کالن به «توانمندسازی اجتماعات
نخبگانی در چارچوب گفتمان اسالمی-ایرانی» اشاره گردیده و ذیل آن
راهبردهای ملی زیر تعریف شده است:
ي تدريجي ،مشروط و متنوع بر اساس انجام فعاليتهاي
پشتيبان 
نخبگاني و ميزان رشد در مسير نخبگي
زمينهسازي براي پرورش افراد نخبه و شکلگيري گروههاي نخبه
در جامعه
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ل��ذا در این فصل برخي نك��ات مرتبط با حمايت و توانمندسازی
استعداده��اي برتر و نخبگ��ان در چارچوب راهبرده��ای سند و نیز
اجراییسازی اقدامات ملی تعریف شده در آن ،ارائه میگردد.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان > راهبرد کالن :2

توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان
اسالمی-ایرانی

 .2-1راهکارها و رویکردهای صحیح در
توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان

در کادر ذیل راهکارها و رویکردهایی در رابطه با حمایت و توانمندسازی
استعدادهای برتر و نخبگان که بر اساس محتوای سند راهبردی کشور
در امور نخبگان و اسناد پشتیبان آن استخراج شدهاند ،ارائه و در ادامه
تشریح میشوند:
پشتیبان��ی م��ادی و معنوی در جه��ت کاهش هزینه
شکست فعالیتهای دانشجویی
حمایت از گروههای نخبه
پرهی��ز از تم��اس مستقیم ب��ا نخبگ��ان و تمرکز بر
حمایتهای مالی
فراه��م کردن بستر فعالیت و کاهش هزینه فعالیتها
بهجای حمایتهای مستقیم مالی
استفاده از قابلیتهای بخش غیردولتی
پش��تیبانی م��ادی و معن��وی در جهت کاهش هزینه شکس��ت
فعالیتهایدانشجویی
فعالی��ت دانشجویان یا گروههای دانشجوی��ی یک فعالیت پرریسک
است که ممکن است به شکست بینجامد .نظام نخبگانی باید هزینهی
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ش��کست را کاهش دهد .یکی از نکات جالب��ی که در ایاالت متحده
در همی��ن زمینه وجود دارد این اس��ت که بسیاری از کسبوکارهای
جدیدی که در آمریکا ایجاد میشود ،شکست میخورند ،اما این شکست
چیز بدی محسوب نمیشود که فرد وقتی شکست خورد نتواند دوباره
ش��روع کند .این مسأله هم از نظر روحی و روانی ،و هم از نظر مادی
مه��م است .کسی که نمیتواند در انجام یک فعالیت ریسک کند و اگر
در فعالیتی ش��کست خورد زندگیاش از نظر مادی و معنوی به خطر
میافت��د ،طبیعتاً ب��ه آن اقدام نمیکند .یکی از راهه��ای مؤثر در کاهش
هزینه شکست اینگونه فعالیتها ،جلب مشارکت بخش خصوصی
به صورت توزیعش��ده در پوشش ریسک فعالیت گروههای نخبگانی
ش خصوصی عالوه بر آنکه مسائلشان
است .برای مجموعههای بخ 
حل میشود ،فعالیت با دانشگاهها میتواند جذابیت داشته باشد .حمایت
از طرحهای دانشجویی میتواند به عنوان اعتبار و افتخار در نظر گرفته
شود که اگر درست طراحی شود ،میتوان از پتانسیلها و ظرفیتهای بخش
خصوصی در این زمینه استفاده بهینه کرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

ساماندهی و گسترش پشتيبانيهاي مستقيم و غيرمستقيم
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

حمایت از گروههای نخبه
افزایش پیچیدگیها و حل مسایل واقعی که چندوجهی بودن ویژگی
اصل��ی آنها است ،رش��د تأثیرگ��ذاری در سطح جامع��ه و افزایش
توانمندیهای نظام نخبگانی در قالب فعالیتهای گروهی و تیمسازی
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داش��ته اس��ت .گروهها بر اساس مفه��وم همافزایی ت��وان باالتری به
منظور رش��د و انجام فعالیت نخبگانی دارن��د .از همین رو گروههای
نخبگانی الزام ًا گروههایی ش��امل استعدادهای برتر و نخبگان نیستند،
بلکه میتوانند شامل گروههایی از افراد متوسط باشند که فعالیتهای
آنه��ا کنار هم منته��ی به کارهای بزرگی میش��ود .در دهههای اخیر
بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در عرصه کسبوکار ،مبتنی
بر فعالیتهای گروههایی در دوران دانشجویی بوده و به همین دلیل این
الگوی فعالیت نخبگانی به شدت بر فضای کسبوکار تأثیرگذار بوده
است .از جمله این فعالیتها به شکلگیری شرکتهای فعال جهانی
در عرصههای فناوری پیشرفت��ه ،خصوص ًا حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات میتوان اش��اره کرد .بنابراین توسعه توانمندی فعالیتهای
گروهی و حمایت از آنها در این دوران ضروری بهنظر میرسد.
همچنی��ن عدم توجه به گروههای نخبه و ساختارهای نخبگانی بر
شدت ناکارآمدی نظام نخبگانی میافزاید .تحولآفرینی و حل مسایل
پیچیده کشور نیاز به توانمندیهایی فراتر از فرد نخبه دارد و از همین
روست که شکلگیری و توانمندسازی گروههای نخبه و ساختارهای
نخبگانی خصوص ًا به صورت تخصصی و حرفهای اهمیت مضاعفی
پیدا میکند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی :2

زمينهس��ازي براي پ��رورش افراد نخبه و ش��کلگيري
گروههاي نخبه در جامعه
پرهیز از تماس مستقیم با نخبگان و تمرکز بر حمایتهای مالی
تماس مستقیم با نخبگان و تمرکز بر حمایتها ،خصوص ًا حمایتهای
مالی به معنای مداخله در امور عمومی و بازار است .این مداخله اغلب
در تض��اد با سیاستهای کالن کشور مبنی بر کاهش تصدیگیریها،
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کاهش مداخالت دولت ،واگذاریها و خصوصیسازی قرار میگیرد.
بهترین حمایت از فرد توانمند ایجاد سازوکارهای رقابت آزاد ،پرهیز
از قبیلهمح��وری و گسترش قانونمحوری ب��ر ضابطهمحوری است.
سازوکارهایی ک��ه به صورت عادالنه منجر به موفقیت فرد توانمندتر
میش��ود ،اصلیتری��ن حمای��ت از نخبگان اس��ت .در چنین فضایی
مهمترین مأموریت نظام نخبگانی ایجاد قوانین و ساختارهایی مبتنی بر
اصول عادالنه و منصفانه است.
از بع��د عملیاتی بودن نیز حجم ب��االی مراجعین و افراد در تماس
مستقیم با یک نهاد متمرکز دولتی میتواند هم منجر به تمرکز آن نهاد بر
وظایف روزمره و کنارگذاردن وظیفه اصلیاش که همانا سیاستگذاری
است ،شود؛ و هم آنکه توجه به تنوع در ابزارها ،حوزهها و  ...امکانپذیر
نخواهد بود .در نتیجه اوالً حمایتها نیز از حمایتهای غیرمالی تبدیل
به حمایته��ای مالی (که سادهترین و در عینحال ناکارآمدترین نوع
پشتیبانی است) میشود که در عمل نه تنها رضایت جامعهی نخبگانی
را به دنبال ندارد ،بلکه به دلیل مقایسهها و شیوههای اجرایی ،رضایت
را کاه��ش داده و فرهنگ طلبکاران��ه را افزایش میدهد؛ و ثانی ًا امکان
بهرهگی��ری از معیاره��ای اجتماع��ی و قضاوتی را از بی��ن میبرد و
فرآیندهای احراز نخبگی با تکیه صرف بر معیارهای عینی شکل گرفته
که در عمل منتهی به نتایج مطلوب نمیشود .اما بهرهگیری از نهادهای
تمرکززدای دیگر میتواند دربردارندهی منافعی باش��د از جمله امکان
استفاده از ابزارهای شناسایی متنوع مانند جوایز ،جشنوارهها ،نظامهای
رتبهبندی و  ،...امکان توسع��ه حوزههای متداول علمی به حوزههای
دیگر ،امکان تخصصیش��دن نهادها ،امک��ان سیاستگذاری دولت و
پرهیز از فعالیتهای روزمره .دستگاههایی اجرایی با توجه به امکانات
و اختیارات��ی که در اختیار دارن��د ،میتوانند در دستیابی به این منافع،
کمک مؤثری به نهادهای سیاستگذار نخبگان نمایند.
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فراه��م کردن بس��تر فعالیت و کاهش هزین��ه فعالیتها بهجای
حمایتهای مستقیم مالی
نکتهی مهم بعدی این است که جنس حمایتها و توجهات به نخبگان
بیش از اینکه از جنس اختصاص پول و امکانات باشد باید فراهم کردن
بستر فعالیت و کم کردن هزینههای فعالیت برای آنها باشد؛ باید بتوان
امکانات و منابع را تبدیل به بسترهای فعالیت کرد؛ به جای آنکه پول
به شخص داده شود ،بستر انجام کاری که میخواهد انجام دهد فراهم
شود .در اختیار گذاشتن آزمایشگاه ،تجهیزات ،مکان انجام کار ،مشاوره،
کمک به ایجاد گروه و  ، ...بهتر از اختصاص کمک مادی است ،چه بسا
ممکن است با توجه به اینکه اولویتهای ذهنی افراد متفاوت است آن را
در جای دیگری غیر از بخشی که استعداد دارد و فعالیتی که برای آن
در نظر گرفته شده هزینه کند.
بايد استعدادها را به كار بيندازند ،و دولت و ملت تأييد كنند
از اين كسانى كه اختراع و ابداع مىكنند تا انشاءاهلل -ايران
خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود .به هر صورت
مىگويم -انشاءاهلل -كه به دولت تذكر بدهند كه همراهى
كنند و ملت هم البته مؤظف است كه با شما همراهى كند
تا -انشاءاهلل -كارها را راه بيندازند و ايران -انشاءاهلل -مستقل
بشود.حضرت امام خمینی (ره)
صحيفهنور ،جلد ،13صفحه ،96دیدار سه تن از مخترعين

استفاده از قابلیتهای بخش غیردولتی
بخش غیردولتی در اکثر کشورهای جهان یکی از منابع اصلی ارائهدهنده
پشتیبانی از اجتماع نخبگانی از طرق مختلف هستند .توان این بخش
موجب افزایش مجموع پشتیبانیها از نظام نخبگانی میش��ود ،بلکه
ب��ه دلیل حساسیت بخش غیردولتی در نح��وه هزینهکرد منابع خود،
جهتدهنده به فعالیتهای نخبگانی نیز خواهد بود.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 1

راهبرد ملی :2

هداي��ت صاحب��ان استعداده��اي برت��ر با استف��اده از
توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی.

فصل دوم

زمینهسازیبرایبهرهگیریازاستعدادهایبرترونخبگان

 .1-2مقدمه

در دوران پرورش استعداد برتر (دوران دانشآموزی و دانشجویی) به
او توانمندیهایی داده میشود تا بعدها در خدمت کشور باش��د .او از
این جهت ارزش��مند است و حمایت میشود چون میتواند مشکلی از
مشکالت جامع��ه را حل کرده یا کار ویژهای را انجام دهد یا تحولی
ایجاد کند .در این راستا ،نظام نخبگانی میبایست هم استعداد برتر را
رش��د داده ،هدایت کرده و توانمند نماین��د و هم این فرد را که مسیر
خبرگ��ی را طی ک��رده و میخواهد به عنوان نخب��ه در جامعه معرفی
ش��ود ،آماده کند تا بتواند نقش خود را درست ایفاء کرده و خروجی
خوب و اثرگذاری داش��ته باش��د .به همین سبب در سند نخبگان از
«زمینهسازی برای اثرگذاری افراد و گروههای نخبه در جامعه» به عنوان
سومین راهبرد کالن نام برده شده است .لذا نظام نخبگانی میبایست با
ی و اجرای برخی اقدامات ،زمینه مساعدی برای نقشآفرینی
بسترساز 
هرچه بهتر افراد مستعد و نخبه در جامعه فراهم نمایند .در این فصل
برخی از این دست اقدامات و بسترسازیها بیان میگردد .الزم بهذکر
اس��ت که زمینهسازی ب��رای اثرگذاری نخبگان ،بهتری��ن راهکار برای
نگهداشت آنها در کشور میباشد و هر چه در داخل زمینه مساعدتری
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برای اثرگذاری نخبگان وجود داش��ته باش��د ،عالوهبر کاهش خروج
نخبگان ،بازگشت نخبگانی که پیش از این از کشور خارج شدهاند را
هم افزایش خواهد داد.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان> راهبرد کالن :3

زمينه سازي براي اثرگذاري افراد و گروههاي نخبه در جامعه

 .2-2راهکارها و رویکردهای صحیح برای زمینهسازی
بهرهگیری از استعدادهای برتر و نخبگان

برخی از نکات و راهکارهای مناسب که در زمینهسازی برای اثرگذاری
نخبگان مؤثرند ،در ذیل ارائه و در ادامه تشریح شده است:
ش��ناخت و تقویت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی
موثر در بهکارگیری نخبگان
تدوين شرايط احراز سمتهاي حاكميتي و اجراي آن
در سطح استاني و م ّلي با تأكيد بر شاخصهاي تخصصی
و حرفهای
ايج��اد مجمع نخبگان دستگاه��ي و تدوين سازوكار
بهرهبرداري از نظريات و فعاليتهاي آنان در پيشبرد امور
دستگاه ذيربط
بهکارگیری گروههای دانشجویی خودجوش
استفاده از اعضای ش��بکههای اجتماعی تخصصی و
انجمنهایعلمی
بهرهگی��ری از نخبگ��ان در تدوی��ن سیاسته��ای
دستگاههای اجرایی
بسترس��ازی برای انجام پروژهه��ای مشترک فناورانه
با ط��رف خارجی ب��ا محوریت ش��رکتهای توانمند
خصوصی داخلی
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دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعدادهای برتر و
نخبگان
شناسایی نیازهای دستگاههای دولتی و واگذاری حل
آنها به نخبگان
واگذاري مديريت پروژه و عامليت چهارم پروژههاي
كالن م ّلي به صورت همزمان به شركتهاي دانشبنيان
احص��اي پنج طرح ك�لان اولوي��تدار در هر برنامة
پنجساله و واگذاري اجراي آنها به گروههاي نخبگاني
متمركز در بنگاههاي دانشبنيان ،مؤسسههاي پژوهشي،
انديشکدهها و پاركهاي فنّاوري
ش��ناخت و تقوی��ت عوامل مثبت و رفع عوام��ل منفی مؤثر در
بهکارگیرینخبگان
اجتماع نخبگانی کشور ،برخوردار از ظرفیتها و توانمندیهایی است
ک��ه عوامل مختلفی در به فعلیت رسی��دن آنها مؤثرند .این عوامل را
میت��وان در چهار دسته عوامل محیط��ی ،عوامل طرف تقاضا ،عوامل
طرف عرضه ،و عوامل و نهادهای میانجی طبقهبندی کرد که شناخت
و تقوی��ت عوامل مثب��ت و رفع عوامل منفی تأثی��ر بسزایی در بهبود
بهرهگیری از نخبگان خواهد داشت.
 .1عوامل محیطی :عوام��ل محیطی همچون جایگاه واالی
نخبگ��ان به خصوص نخبگان علمی در کشور و حساسیت
جامع��ه به استفاده از نخبگ��ان ،عوامل محیطی پیشبرنده و
تقویتکنندهای است که نظام نخبگانی کشور را در مواجهه با
این چالش توانمند میسازد؛ اما از سوی دیگر عوامل محیطی
دیگری مانند نظام پاسخگویی و ش��ایستهساالری در کشور
یکی از مهمترین زمینهسازهای بروز و ظهور توانمندیهای
بالق��وه نخبگ��ان خواهد بود که کش��ور در این خصوص از
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مشکالت دیرپایی رنج میب��رد .مقابله با تسلط دیرینه نظام
رابطهمحور (قبیلهمحور) بر ساختار اجرایی کشور ،تالش در
تحقق جدال احسن و آزاداندیشی در عرصهی اندیشهورزی
در کشور و بسط و توسع��ه پذیرش دیدگاههای متخالف و
متنافر به شدت میتواند از حذف نخبگان از فعالیتهای کالن
کم کند و استفاده از نخبگان کشور را بهینه سازد.
 .2عوام��ل طرف تقاضا :کسب دانش و توانمندی مدیریت
علم و فن��اوری ،ایج��اد فرصتهای ش��غلی در حوزههای
دانشبنیان و افزایش اعتماد به توانمندیهای ملی و تمایل بر
سرمایهگذاری بر توان داخلی بهجای واردات محصوالت که
منجر به افزایش اعتماد به نخبگان نیز خواهد شد ،از مهمترین
عوامل طرف تقاضا در بهرهگیری از نخبگان هستند.
 .3عوام��ل ط��رف عرضه :در ط��رف عرضه نی��ز توسعه
توانمندیهای مهارتی نخبگان (همچون مهارتهای ارتباطی
و اجتماع��ی) جهت فعالیتهای تحولآفرین ،ایجاد تناسب
میان توانمندیهای نخبگان خصوص ًا تحصیلکردههای خارج
از کش��ور با اقتضائات و ش��رایط کشور ،و در نهایت تعدیل
فرهن��گ اسناد بیرونی نخبگان که مشکالت طرف عرضه را
نی��ز به مسایل محیطی و عوامل طرف تقاضا ارجاع میدهد،
میتواند در مقابله با چالش فوق کارآمد باشد.
.4عوام��ل و نهاده��ای میانج��ی :چهارمین دست��ه عوامل
تأثیرگ��ذار بر این چالش عوام��ل و نهادهای میانجی هستند
که تنظیمگر ارتباط میان طرف عرضه و طرف تقاضا هستند.
شکلدهی و ایجاد معیارهای مشخص ارزشیابی و شناسایی
جامعهی نخبگان میتواند نظامهای تخصصی و رتبهبندی را
ساختاردهی کند که منجر به آشکار شدن تمایزها و در نتیجه
زمینهساز بروز تحوالت میش��ود .همچنین بانک اطالعاتی
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جامع از جامعهی نخبگانی و توانمندیهای آنان یکی دیگر از
نهادهای میانجی ارتباط دهندهی میان طرف عرضه و تقاضا
در نظام نخبگانی است .شکل زیر مدل مفهومی عوامل فوق
را نشان میدهد.

مدل مفهومی بکارگیری و استفاده بهینه از نخبگان در کشور
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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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تدوين شرايط احراز سمتهاي حاكميتي و اجراي آن در سطح
استاني و م ّلي با تأكيد بر شاخصهاي تخصصی و حرفهای
ایجاد زمینه برای شایستهساالری بهترین حمایت و پشتیبانی از اجتماع
نخبگان��ی است بهطوری ک��ه در سند نخبگان نیز ب��ه عنوان یکی از
راهبردهای مل��ی (راهبرد کالن  > 3راهبرد مل��ی  :3ساماندهي نظام
گزينش اصلح كارگزاران كشور از ميان اجتماعات نخبگاني) به آن اشاره
شده است .تثبیت فرصتهای برابر منجر به موفقیت افراد و گروههای
توانمندتر شده ،در این شرایط اجتماع نخبگانی بر پایه توانمندیهای
خود ،باعث رش��د خود و جامعه خواهد ش��د .در حالی که معیارهای
سیاسی و غیرتخصصی و حرفهای منجر به کنارگذاری اجتماع نخبگانی
ش��ده ،و حتی بهکارگیری افراد غیرمتخصص در مشاغل تخصصی و
حرفهای ،میتواند اثرات منفی جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.
تعیین و ش��ناسایی مشاغل ،سمتها و ردههای شغلی تخصصی و
حرفهای امکان سوءاستفادهها و مفاسد اداری را کاهش و شایستهساالری
را ارتقاء میدهد .لزوم برخورداری از ش��رایط تخصصی و حرفهای به
عنوان پیشش��رطهای انتصاب و ارتق��اء در نظامهای دولتی ،عمومی
و خصوص��ی گامی جدی در ش��ایستهساالری خواهد بود .ش��رایط
تخصصی و حرفهای عبارتند از رتبة فرد در حوزة تخصصی خود که
مبتنی بر رتبهبندیهای نهادهای تخصصی-حرفهای است ،سوابق کاری
و ارزیابی آن ،و سوابق تحصیلی مرتبط.
همچنین میبایس��ت در قانون هيئت امناي مؤسسات آموزش��ي،
پژوهشي و فرهنگي با تأكيد بر عضويت نخبگان مرتبط و ش��فافيت
وظايف اعضا بازنگري صورت پذیرد.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 3
راهبرد ملی  > 3اقدام ملی :1

لحاظ كردن سوابق فعاليتهاي نخبگاني در شرايط احراز
مديريتهاي حاكميتيِ مرتب��ط و اجراي آن بر اساس نظام
ارتقايمرحلهاي
ايجاد مجمع نخبگان دستگاهي و تدوين سازوكار بهرهبرداري از
نظريات و فعاليتهاي آنان در پيشبرد امور دستگاه ذيربط
به دالئل زیر اقدام فوق از اهمیت باالیی برخوردار است:
 .1مسای��ل دنیای واقعی چندوجه��ی هستند ،به همین دلیل
با تکیه بر آموزههای رش��تهای نمیت��وان به تمامی ابعاد آنان
پرداخ��ت .از ای��ن رو الزم است از اجتم��اع نخبگانی بهره
گرفت ،تا گروههای مختلف از جنبههای مختلف به تحلیل
موضوع بپردازند.
 .2افزایش سازوکارهای مش��اورهای نه تنها دستگاهها را در
خصوص تصمیمگیریهای خود مسؤولیتپذیرتر میکند،
بلکه توانمندیهای اجتماع نخبگان��ی را افزایش داده ،غنای
دانشی سیاستها را بیشتر کرده و به دلیل استفاده از نظرات
تخصصی مشروعیت سیاستگذاری را افزایش میدهد.
 .3استفاده از مجمع نخبگان دستگاهی زمینهساز ارتباط میان
نخبگان با دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در اجرای سیاستهای فوق ،پیشنهاد میگردد نکات زیر لحاظ گردد:
تعداد اعضای این مجمع ثابت باش��د و برای مدت زمان
مشخصی توسط باالترین مدیر دستگاه به صورت یک حکم
رسمی به این افراد ابالغ شود.
مجم��ع به ص��ورت دورهای و با فواص��ل زمانی ثابت و
مشخص تشکیل جلسه دهد.
بیش از نیمی از اعضای مجمع توسط سازمانهای تخصصی-
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حرفهای مرتبط با دستگاه معرفی شوند و در صورت صالحدید
مدیر دستگاه به عضویت آن مجمع در بیاید.
مجمع نخبگان قدرت تصمیمگیری نداشته و صرفا به عنوان
یک نهاد مشاور برای آن دستگاه و اتاق فکر آن سازمان باشد.
جلسات مجمع نخبگا ِن دستگاهها با حضور باالترین مدیر
دستگاه رسمیت یابد.
ه��ر فرد خبره تنها میتوان��د عضو تعداد بسیار محدودی
مجمعهای نخبگان دستگاهی (به عنوان نمونه حداکثر عضو
دو مجمع نخبگان دو دستگاه مختلف) باشد.
شرکت در این مجامع افتخاری باشد.
بهکارگیری گروههای دانشجویی خودجوش
در دههه��ای اخیر بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در عرصه
کسبوکار ،مبتنی بر فعالیتهای گروههایی در دوران دانشجویی بوده
است که به شکل خودجوش با انگیزه و دغدغه زیاد شکل میگیرند.
وزارتخانههای متولی امور صنعت و یا فرهنگ و یا سایر دستگاههای
اجرایی میبایست با ایجاد سازوکارهای مؤثر از این پتانسیل گسترده و
مشتاق به فعالیت حداکثر بهره را ببرد .در این راستا الزم است اقدامات
زیر صورت گیرد:
طراحی مکانیزم ارزیابی غیرمستقیم و مداوم تیمها و نتایج
حاصل از فعالیتهای آنها در سازمانها و شرکتها؛
طراح��ی و اجرای فرآینده��ای الزم برای تأمین نیروهای
پشتیبان تیمها مث��ل نیروهای دفتری ،خدمات��ی و مشاوران
حقوقی و مالی؛
تیمهای��ی برای انج��ام فراتحلیل در ح��وزه فعالیتهای
مجموعههای منتخب تعیین ش��وند ،تا بررسیهای فرادستی
در حوزههای مرتبط با فعالیت آنها را انجام دهند .نتایج این
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فراتحلیلها عالوه بر اینکه میتواند روشنکننده مسیر تیمهای
انتخاب ش��ده باشد و آنها را با تجربیات و نمونههای انجام
ش��ده آشنا کند ،به مدیران این مکان را خواهد داد تا با توجه
به کارهای قبلی ،مسأله ،کار و پروژه جدیدی تعریف نماید.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :2

ساماندهیوتوسعةهستههايفعالدانشجويي،رصددائمي
و پشتيباني هدفمند و مرحلهاي از آنها با هدف تبديل اين
هستههابهگروههاينخبه.
استفاده از اعضای شبکههای اجتماعی تخصصی و انجمنهای
علمی
توسعه علم و شکلگیری حوزههای تخصصی نیاز به تعامل میان خبرگان
را افزایش داده است .در گذش��ته نهاد دانشگاه مهمترین نهاد انباش��ت
خبرگان در حوزههای تخصصی بود ،اما امروزه به دلیل تخصصیشدن
شدید علم ،و نیز شکلگیری جامعهی خبرگان فعال در بخش صنعت،
به خصوص مراکز تحقیق و توسع��ه ،نیاز به ایجاد نهادهایی خارج از
دانشگاه احساس شده است ،از جمله این نهادها میتوان به شبکههای
اجتماعی تخصصی و انجمنها علمی اشاره کرد .همچنین ،مطالعات
نشان میدهد بهطور کلی ،استعدادهای درخشان به واسطه وجود دیگر
افراد با استعداد جذب میشوند ،چراکه فرآیند خالقیت (یک ایده جدید،
محصول جدید ،فرآیند تولید جدید ،یا فعالیتهای تحقیق و توسعه) به
ندرت در انزوا اتفاق میافتد .این اتفاق به شکل خودبخود در شبکههای
تخصصی اجتماعی و انجمنهای علمی اتفاق میافتد .لذا ش��بکههای
اجتماع��ی تخصص��ی و انجمنهای علمی یکی از بهتری��ن ابزارهای
شناسایی و بهکارگیری نخبگان در شرکتهای دولتی و خصوصیاند و
میبایست مورد توجه دستگاههای اجرایی مختلف قرار بگیرند.

29
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :9

شبکهسازي افراد و گروههاي نخبه در حوزههاي تخصصي
وحولفعاليتهاينخبگانيبهمنظورهمافزاييوهمگرايي،
تقويت همکاري ،اشتراک دانش و اطالعات ،انجام کارهاي
مشترک.
بهرهگی��ری از نخبگان در تدوین سیاس��تهای دس��تگاههای
اجرایی
تج��ارب خبرگان و متخصصین در کنار دانش مد ّون به عنوان یکی از
مهمترین منابع دانش خصوص ًا در دانش سیاستگذاری مورد استفاده
قرار میگیرد .به همین دلیل میبایست اجتماع نخبگانی که اصلیترین
گنجین��ة این دانش هستن��د ،در فرآیندهای مختل��ف سیاستگذاری
مشارکت داده ش��وند .موافق��ت و همراهی اجتماع نخبگانی کشور با
تصمیمات و سیاستهای کالن میتواند تضمینکنندة موفقیت آنها
باشد.
از طرف دیگر ،کسب مشروعیت سیاستها به شدت بر اثربخشی
آن تأثیرگذار است ،به همین دلیل تالش میشود تا در تدوین سیاستها
از ابزارهایی به منظور ایجاد مشروعیت سیاستگذاری استفاده گردد .در
این زمینه مشارکت اجتماع در فرآیند سیاستگذاری ،و ابتناء سیاستها
و برنامهه��ای کالن بر نظرات تخصصی و حرفهای اجتماع نخبگانی،
افزایشدهندة مشروعیت سیاستها خواهد بود.
بسترس��ازی برای انجام پروژههای مش��ترک فناورانه با طرف
خارجی با محوریت شرکتهای توانمند خصوصی داخلی
در این اقدام میبایست توج��ه ویژهای به انتقال فناوری و ایجاد خط
تولی��د ب��هروز و پویا (با دو ه��دف ایجاد اش��تغال در داخل ،و تولید
محص��والت روز دنیا در داخل) در تعامل با ش��رکتهای خارجی در
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قِبال ارائه مجوز فعالیت آنها در ایران و در اختیار قرار دادن بازار بزرگ
و جذاب داخلی صورت پذیرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی :3

نالمللي نخبگان به منظور ارتقاي
توسعة همکاريهاي بي 
ظرفيت و سطح تأثيرگذاري آنان براي دستيابي به مرجعيت
علميکشور.

دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعدادهای برتر و نخبگان
دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعداد برتر و نخبگان یک نکتهی
کلیدی است چون این افراد نسبت به یک موضوع خاص به اصطالح
“ویروسی” میشوند؛ یعنی وقتی موضوعی در ذهن آنها ایجاد میشود،
شروع میکنند به پیگیری کردن آن ،این ویروس به هر جهتی باشد آنها
ِ
مدیریت دغدغه در استعدادهای
را ب��ه آن سمت میبرد .این است که
برتر در جهتدهی و هدایت آنها بسیار کلیدی است (که متأسفانه در
ح��ال حاضر ،در اکثر موارد مسألهای ک��ه در ذهن استعداد برتر ایجاد
میش��ود رتبهی برتر ش��دن در المپیاد دانشجویی یا کنکور است و نه
حل یک مسأله از مسائل جامعه) .یکی از ویژگیهای افراد تیزهوش و
مستعد تمایل به محیطهای چالشبرانگیز است و غالب ًا به دنبال چالش
و ریسک هستند ،لذا ایجاد دغدغه ،سوال و چالش برای آنها جذاب
است .این فضا را میت��وان مدیریت کرده ،دغدغههایی ایجاد کرد که
خودبخود به هدایت و ایجاد یک سری انگیزهها و دلبستگیها به کشور
منجر شود.
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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 رمضانـ1383/8/10

شناسایی نیازهای دستگاههای دولتی و واگذاری حل آنها به
نخبگان
دستگاههای اجرایی میتوانند با ش��ناسايي نيازهاي خود و تخصيص
دست ك��م پنج درصد از منابع پژوهشي خ��ود ،مسائل مبتال به خود
را از طري��ق فرآيندهاي «حماي��ت از پاياننامهها»« ،اعطاي پژوهانه به
دانشجوي��ان تحصيالت تكميلي از طريق است��ادان راهنما» و «اعطاي
جوايز تحصيلي آموزش��ي و پژوهشي به صاحبان استعداد برتر» و ...
حل نمایند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 3
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :1

گسترشتعاملسطوحمختلفحاکميتيباکانونهايتفکر
نخبگاني به منظور مشاركت آنها در امور مسئلهش��ناسي
دستگاهه��اي اجراي��ي و حضور فعال نخبگ��ان در فرايند
آيندهنگاري،تصميمسازيوبرنامهريزيدردستگاهها.

واگ��ذاري مديريت پروژه و عاملي��ت چهارم پروژههاي كالن
م ّلي به صورت همزمان به شركتهاي دانشبنيان
پروژههای کالن به دالیل زیر تولیدکنندة فعالیتهای نخبگانی هستند:
در پروژههای کالن نیاز به دانشهای حرفهای ،تخصصی و
پیشرفته بیش از پروژههای کوچک و متوسط است.
در پروژهه��ای کالن دولت به عنوان ط��رف تقاضا ،بازار
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حوزههای تخصصی را تحریک میکند.
پروژهه��ای کالن به دلیل پیچیدگیه��ا نمیتواند توسط
بازیگران با توانمندیهای محدود انجام شود و به همین دلیل
نهادها نیاز به توانمندیه��ای باالتری پیدا میکنند؛ از سوی
دیگ��ر در ای��ن پروژهها توانمندیهای نظ��ام نخبگان ارتقاء
مییابد.
الزم است دولت بتواند از بنگاههای دانشبنیان به عنوان مشارکتکننده
در فعالیت مدیریت پروژههای کالن نیز بهره گیرد .به همین دلیل توان
استفاده از این ش��رکتها در قالب عامل چهارم یا واگذاری مدیریت
پروژه میتواند یکی از ابزارهای دولتی در این عرصه باش��د .همچنین
در این زمینه میبایست ،نظام شناسايي پروژههاي كالن م ّلي و مهندسي
شكست آن در دولت ايجاد گردد.
احص��اي پنج طرح كالن اولويتدار در هر برنامة پنجس��اله و
واگذاري اجراي آنها به گروههاي نخبگاني متمركز در بنگاههاي
دانشبنيان ،مؤسس��ههاي پژوهش��ي ،انديش��کدهها و پاركهاي
فنّاوري
پروژههای کالن به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذاری،
اولویتدهی و جهتدهی ب��ه فعالیتهای مختلف در کشور خواهد
ب��ود .تعریف پروژههای پیشتاز ملی در برنامههای کالن ملی میتواند
زمینهساز بهرهگیری از توانمندیهای نظام نخبگانی کشور و همچنین
جهتدهی به فعالیتهای دانشبنیان ش��ود .متولی این اقدام ،معاونت
برنامهري��زي و نظارت راهب��ردي رئيس جمهور با همکاری نهادها یا
وزارتخانههای متولی پروژههای کالن میباشد.

