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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 حوزه هاي مختلف 
نظام نخبگاني قرار گيرد. لكن با توجه به اينكه اين سند يك سند راهبردي 
در سطح ملي است، بسط و تبيين آن در حوزه ها و موضوعات مختلف 
الزم و ضروري می باشد. در اين كتابچه سعي خواهد شد، رويكردها و 
اقدامات سند كه مرتبط با حوزه فعاليت برخی از دستگاه های اجرايی كه 
مخاطب سند در توانمندسازی و به كارگيری نخبگان هستند، در قالب 
نكات و توضيحاتي، شرح و بسط داده شوند تا استفاده از آن ها و عمل 
به وظايف محوله به اين دستگاه ها در قبال استعدادهای برتر و نخبگان 
اوالً شفاف و واضح شده، و ثانياً وحدت نگاه و رويكرد در بخش ها و 

مجموعه هاي مختلف ذي ربط به موضوع ايجاد گردد.
 پيش از ورود به بخش اصلی كتاب الزم است ابتدا تعاريف بعضی 
از مفاهي��م كليدی بر اس��اس آنچه در سند راهب��ردی كشور در امور 

نخبگان تنظيم شده است، ارائه گردد:
 نخبه: ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق مي ش��ود كه در خلق 
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و گسترش عل��م، فناوري، هنر، ادب، فرهن��گ و مديريت كشور در 
چارچوب ارزش هاي اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين 
فعاليت هاي وي بر پايه ی هوش، خالقيت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي 
از يك  سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، 

موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
 صاحب اس��تعدادبرتر: به ف��ردي اطالق مي ش��ود كه با توجه 
ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي 
هنوز زمينه هاي الزم براي ش��ناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژه ی 

او فراهم نشده است.
 فعاليت نخبگاني: فعاليتي است آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثر 
گذاري محسوس بر پيشرفت كش��ور در حوزه هاي 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 گروه ها، سازمان ه��ا و نهادهايي كه در 
مقايسه با ساير هويت هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت هاي نخبگاني 

را دارا هستند.
 گروه استعداد برتر: هر يك از گروه ها، سازمان ها يا نهادهايي كه 
استعداد كسب توانمندي هاي ويژه اي را دارد ولي براي تبديل آن ها به 

گروه نخبه، بايد حمايت ها و برنامه ريزي هاي الزم صورت پذيرد.
 اجتماع نخبگاني: شامل افراد يا گروه هايي است كه به تشخيص 
بنياد ملي نخبگان، توانمندي هاي بالق��وه يا بالفعل انجام فعاليت هاي 
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين ش��امل همه افراد و گروه هاي نخبه و 

صاحب استعدادبرتر است.
 نظام نخبگاني: شامل مجموعه بخش هاي مختلف كشور مشتمل 
ب��ر نقش آفرين��ان، نهادها، قوانين، سازوكاره��ا و روندهايي است كه 
ب��ر »فعاليت هاي نخبگاني« و »اجتم��اع نخبگاني« به صورت مستقيم 

اثرگذارند.



فصل اول
توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان





1-1. مقدمه
تبدي��ل استعداده��ا و قابليت ه��اي نهفت��ه در انسان ب��ه فعاليت ها و 
دستاورده��اي مطلوب، نيازمند توجه، حمايت و توانمندسازي است. 
اين موضوع خصوصاً در مورد استعدادهاي برتر كه سرمايه هاي انساني 
كشور هستند و مي توانند 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. بي توجهي و عدم 
زمينه سازي مناسب براي رش��د و شكوفايي استعدادها منجر به هدر 
رفتن آن ها و حتي تبديل شدن آن ها به عوامل منفي جامعه خواهد شد.
در سن��د راهبردی كشور در امور نخبگان ب��ه اين مسأله به خوبی 
توجه شده است. در دومين راهبرد كالن به »توانمندسازی اجتماعات 
نخبگانی در چارچوب گفتمان اسالمی-ايرانی« اشاره گرديده و ذيل آن 

راهبردهای ملی زير تعريف شده است:
 پشتيباني  تدريجي، مشروط و متنوع بر اساس انجام فعاليت هاي 

نخبگاني و ميزان رشد در مسير نخبگي
 زمينه سازي براي پرورش افراد نخبه و شکل گيري گروه هاي نخبه 

در جامعه
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 ل��ذا در اين فصل برخي نك��ات مرتبط با حمايت و توانمندسازی 
استعداده��اي برتر و نخبگ��ان در چارچوب راهبرده��ای سند و نيز 

اجرايی سازی اقدامات ملی تعريف شده در آن، ارائه می گردد.

سند راهبردی کشور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2:
توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان 

اسالمی-ايرانی

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

در كادر ذيل راه كارها و رويكردهايی در رابطه با حمايت و توانمندسازی 
استعدادهای برتر و نخبگان كه بر اساس محتوای سند راهبردی كشور 
در امور نخبگان و اسناد پشتيبان آن استخراج شده اند، ارائه و در ادامه 

تشريح می شوند:

 پشتيبان��ی م��ادی و معنوی در جه��ت كاهش هزينه 
شكست فعاليت های دانشجويی

 حمايت از گروه های نخبه 
 پرهي��ز از تم��اس مستقيم ب��ا نخبگ��ان و تمركز بر 

حمايت های مالی 
 فراه��م كردن بستر فعاليت و كاهش هزينه فعاليت ها 

به جای حمايت های مستقيم مالی
 استفاده از قابليت های بخش غيردولتی

 پش��تيبانی م��ادی و معن��وی در جهت کاهش هزينه شکس��ت 
فعاليت های دانشجويی

فعالي��ت دانشجويان يا گروه های دانشجوي��ی يك فعاليت پرريسك 
است كه ممكن است به شكست بينجامد. نظام نخبگانی بايد هزينه ی 
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ش��كست را كاهش دهد. يكی از نكات جالب��ی كه در اياالت متحده 
در همي��ن زمينه وجود دارد اين اس��ت كه بسياری از كسب وكارهای 
جديدی كه در آمريكا ايجاد مي شود، شكست مي خورند، اما اين شكست 
چيز بدی محسوب نمي شود كه فرد وقتی شكست خورد نتواند دوباره 
ش��روع كند. اين مسأله هم از نظر روحی و روانی، و هم از نظر مادی 
مه��م است. كسی كه نمي تواند در انجام يك فعاليت ريسك كند و اگر 
در فعاليتی ش��كست خورد زندگي اش از نظر مادی و معنوی به خطر 
مي افت��د، طبيعتاً ب��ه آن اقدام نمي كند. يكی از راه ه��ای مؤثر در كاهش 
هزينه شكست اين  گونه فعاليت ها، جلب مشاركت بخش خصوصی 
به صورت توزيع ش��ده در پوشش ريسك فعاليت گروه های نخبگانی 
است.  برای مجموعه های بخش  خصوصی عالوه بر آن كه مسائلشان 
حل مي شود، فعاليت با دانشگاه ها مي تواند جذابيت داشته باشد. حمايت 
از طرح های دانشجويی مي تواند به عنوان اعتبار و افتخار در نظر گرفته 
شود كه اگر درست طراحی شود، مي توان از پتانسيل ها و ظرفيت های بخش 

خصوصی در اين زمينه استفاده بهينه كرد.

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی 3:

ساماندهی و گسترش پشتيباني هاي مستقيم و غيرمستقيم 
ماّدي به اجتماع نخبگان��ي در قالب بورس، جايزه هاي 
مقطعي و پژوهانه از س��وي سازمان هاي دولتي، بخش 
خصوصي و نهادهاي عمومي )وقف و خيريه( منطبق با 

پايش پيشرفت مرحله اي و اثرگذاري آنان

 حمايت از گروه های نخبه 
افزايش پيچيدگی ها و حل مسايل واقعی كه چندوجهی بودن ويژگی 
اصل��ی آن ها است، رش��د تأثيرگ��ذاری در سطح جامع��ه و افزايش 
توانمندی های نظام نخبگانی در قالب فعاليت های گروهی و تيم سازی 
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داش��ته اس��ت. گروه ها بر اساس مفه��وم هم افزايی ت��وان باالتری به 
منظور رش��د و انجام فعاليت نخبگانی دارن��د. از همين رو گروه های 
نخبگانی الزاماً گروه هايی ش��امل استعدادهای برتر و نخبگان نيستند، 
بلكه می توانند شامل گروه هايی از افراد متوسط باشند كه فعاليت های 
آن ه��ا كنار هم منته��ی به كارهای بزرگی می ش��ود. در دهه های اخير 
بسياری از نوآوری های چشمگير جهانی در عرصه كسب وكار، مبتنی 
بر فعاليت های گروه هايی در دوران دانشجويی بوده و به همين دليل اين 
الگوی فعاليت نخبگانی به شدت بر فضای كسب وكار تأثيرگذار بوده 
است. از جمله اين فعاليت ها به شكل گيری شركت های فعال جهانی 
در عرصه های فناوری پيشرفت��ه، خصوصاً حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات می توان اش��اره كرد. بنابراين توسعه توانمندی فعاليت های 

گروهی و حمايت از آن ها در اين دوران ضروری به نظر می رسد.
همچني��ن عدم توجه به گروه های نخبه و ساختارهای نخبگانی بر 
شدت ناكارآمدی نظام نخبگانی می افزايد. تحول آفرينی و حل مسايل 
پيچيده كشور نياز به توانمندی هايی فراتر از فرد نخبه دارد و از همين 
روست كه شكل گيری و توانمندسازی گروه های نخبه و ساختارهای 
نخبگانی خصوصاً به صورت تخصصی و حرفه ای اهميت مضاعفی 

پيدا می كند.

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 < 
راهبرد ملی 2:

زمينه س��ازي براي پ��رورش افراد نخبه و ش��كلگيري 
گروههاي نخبه در جامعه

 پرهيز از تماس مستقيم با نخبگان و تمرکز بر حمايت های مالی 
تماس مستقيم با نخبگان و تمركز بر حمايت ها، خصوصاً حمايت های 
مالی به معنای مداخله در امور عمومی و بازار است. اين مداخله اغلب 
در تض��اد با سياست های كالن كشور مبنی بر كاهش تصدی گيری ها، 
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كاهش مداخالت دولت، واگذاری ها و خصوصی سازی قرار می گيرد. 
بهترين حمايت از فرد توانمند ايجاد سازوكارهای رقابت آزاد، پرهيز 
از قبيله مح��وری و گسترش قانون محوری ب��ر ضابطه محوری است. 
سازوكارهايی ك��ه به صورت عادالنه منجر به موفقيت فرد توانمندتر 
می ش��ود، اصلی تري��ن حماي��ت از نخبگان اس��ت. در چنين فضايی 
مهم ترين مأموريت نظام نخبگانی ايجاد قوانين و ساختارهايی مبتنی بر 

اصول عادالنه و منصفانه است.
از بع��د عملياتی بودن نيز حجم ب��االی مراجعين و افراد در تماس 
مستقيم با يك نهاد متمركز دولتی می تواند هم منجر به تمركز آن نهاد بر 
وظايف روزمره و كنارگذاردن وظيفه اصلی اش كه همانا سياست گذاری 
است، شود؛ و هم آن كه توجه به تنوع در ابزارها، حوزه ها و ... امكان پذير 
نخواهد بود. در نتيجه اوالً حمايت ها نيز از حمايت های غيرمالی تبديل 
به حمايت ه��ای مالی )كه ساده ترين و در عين حال ناكارآمدترين نوع 
پشتيبانی است( می شود كه در عمل نه تنها رضايت جامعه ی نخبگانی 
را به دنبال ندارد، بلكه به دليل مقايسه ها و شيوه های اجرايی، رضايت 
را كاه��ش داده و فرهنگ طلبكاران��ه را افزايش می دهد؛ و ثانياً امكان 
بهره گي��ری از معياره��ای اجتماع��ی و قضاوتی را از بي��ن می برد و 
فرآيندهای احراز نخبگی با تكيه صرف بر معيارهای عينی شكل گرفته 
كه در عمل منتهی به نتايج مطلوب نمی شود. اما بهره گيری از نهادهای 
تمركززدای ديگر می تواند دربردارنده ی منافعی باش��د از جمله امكان 
استفاده از ابزارهای شناسايی متنوع مانند جوايز، جشنواره ها، نظام های 
رتبه بندی و ...، امكان توسع��ه حوزه های متداول علمی به حوزه های 
ديگر، امكان تخصصی ش��دن نهادها، امك��ان سياست گذاری دولت و 
پرهيز از فعاليت های روزمره. دستگاه هايی اجرايی با توجه به امكانات 
و اختيارات��ی كه در اختيار دارن��د، می توانند در دستيابی به اين منافع، 

كمك مؤثری به نهادهای سياست گذار نخبگان نمايند.
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 فراه��م کردن بس��تر فعاليت و کاهش هزين��ه فعاليت ها به جای 
حمايت های مستقيم مالی

نكته ی مهم بعدی اين است كه جنس حمايت ها و توجهات به نخبگان 
بيش از اينكه از جنس اختصاص پول و امكانات باشد بايد فراهم كردن 
بستر فعاليت و كم كردن هزينه های فعاليت برای آن ها باشد؛ بايد بتوان 
امكانات و منابع را تبديل به بسترهای فعاليت كرد؛ به جای آن كه پول 
به شخص داده شود، بستر انجام كاری كه مي خواهد انجام دهد فراهم 
شود. در اختيار گذاشتن آزمايشگاه، تجهيزات، مكان انجام كار، مشاوره، 
كمك به ايجاد گروه و ... ، بهتر از اختصاص كمك مادی است، چه بسا 
ممكن است با توجه به اينكه اولويت های ذهنی افراد متفاوت است آن را 
در جای ديگری غير از بخشی كه استعداد دارد و فعاليتی كه برای آن 

در نظر گرفته شده هزينه كند. 

بايد استعدادها را به كار بيندازند، و دولت و ملت تأييد كنند 
از اين كسانی كه اختراع و ابداع می كنند تا انشاءاهلل- ايران 
خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود. به هر صورت 
می گويم- انشاءاهلل- كه به دولت تذكر بدهند كه همراهی 
كنند و ملت هم البته مؤظف است كه با شما همراهی كند 
تا- انشاءاهلل- كارها را راه بيندازند و ايران- انشاءاهلل- مستقل 
بشود.حضرت امام خمینی )ره( 
صحیفه نور، جلد  13، صفحه96، دیدار سه تن از مخترعین

 استفاده از قابليت های بخش غيردولتی
بخش غيردولتی در اكثر كشورهای جهان يكی از منابع اصلی ارائه دهنده 
پشتيبانی از اجتماع نخبگانی از طرق مختلف هستند. توان اين بخش 
موجب افزايش مجموع پشتيبانی ها از نظام نخبگانی می ش��ود، بلكه 
ب��ه دليل حساسيت بخش غيردولتی در نح��وه هزينه كرد منابع خود، 

جهت دهنده به فعاليت های نخبگانی نيز 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 
توانمندی های بخش های دولتی و غيردولتی.





فصل دوم
زمینه سازی برای بهره گیری از استعدادهای برتر و نخبگان





2-1. مقدمه
در دوران پرورش استعداد برتر )دوران دانش آموزی و دانشجويی( به 
او توانمندی هايی داده مي شود تا بعدها در خدمت كشور باش��د. او از 
اين جهت ارزش��مند است و حمايت مي شود چون مي تواند مشكلی از 
مشكالت جامع��ه را حل كرده يا كار ويژه ای را انجام دهد يا تحولی 
ايجاد كند. در اين راستا، نظام نخبگانی می بايست هم استعداد برتر را 
رش��د داده، هدايت كرده و توانمند نماين��د و هم اين فرد را كه مسير 
خبرگ��ی را طی ك��رده و مي خواهد به عنوان نخب��ه در جامعه معرفی 
ش��ود، آماده كند تا بتواند نقش خود را درست ايفاء كرده و خروجی 
خوب و اثرگذاری داش��ته باش��د. به همين سبب در سند نخبگان از 
»زمينه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه« به عنوان 
سومين راهبرد كالن نام برده شده است. لذا نظام نخبگانی می بايست با 
بسترسازی  و اجرای برخی اقدامات، زمينه مساعدی برای نقش آفرينی 
هرچه بهتر افراد مستعد و نخبه در جامعه فراهم نمايند. در اين فصل 
برخی از اين دست اقدامات و بسترسازی ها بيان می گردد. الزم به ذكر 
اس��ت كه زمينه سازی ب��رای اثرگذاری نخبگان، بهتري��ن راه كار برای 
نگه داشت آن ها در كشور می باشد و هر چه در داخل زمينه مساعدتری 
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برای اثرگذاری نخبگان وجود داش��ته باش��د، عالوه بر كاهش خروج 
نخبگان، بازگشت نخبگانی كه پيش از اين از كشور خارج شده اند را 

هم افزايش خواهد داد.

سند راهبردی کشور در امور نخبگان< راهبرد کالن 3:
زمينه سازي براي اثرگذاري افراد و گروه هاي نخبه در جامعه 

2-2. راه کارها و رویکردهای صحیح برای زمینه سازی 
بهره گیری از استعدادهای برتر و نخبگان

برخی از نكات و راه كارهای مناسب كه در زمينه سازی برای اثرگذاری 
نخبگان مؤثرند، در ذيل ارائه و در ادامه تشريح شده است:

 ش��ناخت و تقويت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی 
موثر در به كارگيری نخبگان

 تدوين شرايط احراز سمت هاي حاكميتي و اجراي آن 
در سطح استاني و مّلي با تأكيد بر شاخص هاي تخصصی 

و حرفه ای
 ايج��اد مجمع نخبگان دستگاه��ي و تدوين سازوكار 
بهره برداري از نظريات و فعاليت هاي آنان در پيشبرد امور 

دستگاه ذي ربط
 به كارگيری گروه های دانشجويی خودجوش

 استفاده از اعضای ش��بكه های اجتماعی تخصصی و 
انجمن های علمی

 بهره گي��ری از نخبگ��ان در تدوي��ن سياست ه��ای 
دستگاه های اجرايی 

 بسترس��ازی برای انجام پروژه ه��ای مشترک فناورانه 
با ط��رف خارجی ب��ا محوريت ش��ركت های توانمند 

خصوصی داخلی
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 دغدغه  سازی و مسأله  سازی برای استعدادهای برتر و 
نخبگان

 شناسايی نيازهای دستگاه های دولتی و واگذاری حل 
آن ها به نخبگان

 واگذاري مديريت پروژه و عامليت چهارم پروژه هاي 
كالن مّلي به صورت هم زمان به شركت هاي دانش بنيان

 احص��اي پنج طرح ك��الن اولوي��ت دار در هر برنامة 
پنج ساله و واگذاري اجراي آن ها به گروه هاي نخبگاني 
متمركز در بنگاه هاي دانش بنيان، مؤسسه هاي پژوهشي، 

انديشكده ها و پارک هاي فنّاوري

 ش��ناخت و تقوي��ت عوامل مثبت و رفع عوام��ل منفی مؤثر در 
به کارگيری نخبگان

اجتماع نخبگانی كشور، برخوردار از ظرفيت ها و توانمندی هايی است 
ك��ه عوامل مختلفی در به فعليت رسي��دن آن ها مؤثرند. اين عوامل را 
می ت��وان در چهار دسته عوامل محيط��ی، عوامل طرف تقاضا، عوامل 
طرف عرضه، و عوامل و نهادهای ميانجی طبقه بندی كرد كه شناخت 
و تقوي��ت عوامل مثب��ت و رفع عوامل منفی تأثي��ر بسزايی در بهبود 

بهره گيری از نخبگان خواهد داشت. 
1. عوامل محيطی: عوام��ل محيطی همچون جايگاه واالی 
نخبگ��ان به خصوص نخبگان علمی در كشور و حساسيت 
جامع��ه به استفاده از نخبگ��ان، عوامل محيطی پيش برنده و 
تقويت كننده ای است كه نظام نخبگانی كشور را در مواجهه با 
اين چالش توانمند می سازد؛ اما از سوی ديگر عوامل محيطی 
ديگری مانند نظام پاسخگويی و ش��ايسته ساالری در كشور 
يكی از مهم ترين زمينه سازهای بروز و ظهور توانمندی های 
بالق��وه نخبگ��ان خواهد بود كه كش��ور در اين خصوص از 



22

مشكالت ديرپايی رنج می ب��رد. مقابله با تسلط ديرينه نظام 
رابطه محور )قبيله محور( بر ساختار اجرايی كشور، تالش در 
تحقق جدال احسن و آزادانديشی در عرصه ی انديشه ورزی 
در كشور و بسط و توسع��ه پذيرش ديدگاه های متخالف و 
متنافر به شدت می تواند از حذف نخبگان از فعاليت های كالن 

كم كند و استفاده از نخبگان كشور را بهينه سازد. 
2. عوام��ل طرف تقاضا: كسب دانش و توانمندی مديريت 
علم و فن��اوری، ايج��اد فرصت های ش��غلی در حوزه های 
دانش بنيان و افزايش اعتماد به توانمندی های ملی و تمايل بر 
سرمايه گذاری بر توان داخلی به جای واردات محصوالت كه 
منجر به افزايش اعتماد به نخبگان نيز خواهد شد، از مهم ترين 

عوامل طرف تقاضا در بهره گيری از نخبگان هستند. 
3. عوام��ل ط��رف عرضه: در ط��رف عرضه ني��ز توسعه 
توانمندی های مهارتی نخبگان )همچون مهارت های ارتباطی 
و اجتماع��ی( جهت فعاليت های تحول آفرين، ايجاد تناسب 
ميان توانمندی های نخبگان خصوصاً تحصيل كرده های خارج 
از كش��ور با اقتضائات و ش��رايط كشور، و در نهايت تعديل 
فرهن��گ اسناد بيرونی نخبگان كه مشكالت طرف عرضه را 
ني��ز به مسايل محيطی و عوامل طرف تقاضا ارجاع می دهد، 

می تواند در مقابله با چالش فوق كارآمد باشد. 
4.عوام��ل و نهاده��ای ميانج��ی: چهارمين دست��ه عوامل 
تأثيرگ��ذار بر اين چالش عوام��ل و نهادهای ميانجی هستند 
كه تنظيم گر ارتباط ميان طرف عرضه و طرف تقاضا هستند. 
شكل دهی و ايجاد معيارهای مشخص ارزش يابی و شناسايی 
جامعه ی نخبگان می تواند نظام های تخصصی و رتبه بندی را 
ساختاردهی كند كه منجر به آشكار شدن تمايزها و در نتيجه 
زمينه ساز بروز تحوالت می ش��ود. همچنين بانك اطالعاتی 
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جامع از جامعه ی نخبگانی و توانمندی های آنان يكی ديگر از 
نهادهای ميانجی ارتباط دهنده ی ميان طرف عرضه و تقاضا 
در نظام نخبگانی است. شكل زير مدل مفهومی عوامل فوق 

را نشان می دهد. 

مدل مفهومی بکارگيری و استفاده بهينه از نخبگان در کشور
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hp هيولت و پکارد، بنيان گذاران شرکت
نمونه موفق يک گروه خودجوش دانشجويی

ش��ركت هيولت-پكارد يا آن طور كه ام��روزه از آن ياد 
می شود hp در واقع توسط دو دانشجوی هم كالسی در 
دانشگاه استنفورد به نام های ديويد پكارد و ويليام هيولت 
و با سرمايه ابتدايی 538 دالر پايه گذاری ش��د. همت و 
تالش اين دو نفر باعث ش��د كه سرمايه اندک آنها بعد 
از حدود هفتاد سال ب��ه 90 ميليارد دالر برسد. در حال 
حاضر اين شركت در بيشتر از 160 كشور جهان فعاليت 
می كند. نام شركت نيز به طور اختصاری از حروف اول 
 hp نام خانوادگی اين دو نفر گذاش��ته شد و بدين سان
در منطقه كاليفرنيا تاسيس شد شركتی كه بعدها ده ها و 
صدها زيرمجموعه برای خ��ودش ايجاد كرد و يكی از 

قطب های بزرگ صنعت كامپيوتر در دنيا شد.
ويليام بيل هيول��ت و ديويد پكارد هر دو دانشجوی 
مهندسی برق دانشگاه استنف��ورد بودند. اين دو نفر، دو 
سال آخ��ر دانشگاه را بر روی ساختن يك منبع ساده و 
دقيق سيگنال های فركانس پايين )نوسان ساز صدا( كار 
می كردند، چيزی كه بعدها اولين محصول شركت اچ پی 
بود. بعد از تمام ش��دن دانشگاه، پكارد مدتی در جنرال 
الكتريك مشغول به كار شد اما باز هم به آزمايشگاه ترمن 
)استاد ممتاز استنفورد( برگشت و خيلی زود با تشويق 
و حماي��ت او و به همراهی ويلي��ام هيولت كار تازه ای 
 ph راه اندازی كردند. آن ها برای نامگذاری ش��ركت كه
يا hp باش��د سكه به هوا انداختن��د و به اين ترتيب در 
سال 1939 فقط با سرمايه 538 دالر و كار در محل يك 
گاراژ اجازه ای فعاليت ش��ركتی آغاز ش��د كه امروزه در 
سطح بين الملل مدرن ترين تجهيزات فناوری اطالعات 

را توليد می كند.
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 تدوين شرايط احراز سمت هاي حاکميتي و اجراي آن در سطح 
استاني و مّلي با تأکيد بر شاخص هاي تخصصی و حرفه ای 

ايجاد زمينه برای شايسته ساالری بهترين حمايت و پشتيبانی از اجتماع 
نخبگان��ی است به طوری ك��ه در سند نخبگان نيز ب��ه عنوان يكی از 
راهبردهای مل��ی )راهبرد كالن 3 < راهبرد مل��ی 3: ساماندهي نظام 
گزينش اصلح كارگزاران كشور از ميان اجتماعات نخبگاني( به آن اشاره 
شده است. تثبيت فرصت های برابر منجر به موفقيت افراد و گروه های 
توانمندتر شده، در اين شرايط اجتماع نخبگانی بر پايه توانمندی های 
خود، باعث رش��د خود و جامعه خواهد ش��د. در حالی كه معيارهای 
سياسی و غيرتخصصی و حرفه ای منجر به كنارگذاری اجتماع نخبگانی 
ش��ده، و حتی به كارگيری افراد غيرمتخصص در مشاغل تخصصی و 

حرفه ای، می تواند اثرات منفی جبران ناپذيری را به همراه داشته باشد.
تعيين و ش��ناسايی مشاغل، سمت ها و رده های شغلی تخصصی و 
حرفه ای امكان سوءاستفاده ها و مفاسد اداری را كاهش و شايسته ساالری 
را ارتقاء می دهد. لزوم برخورداری از ش��رايط تخصصی و حرفه ای به 
عنوان پيش ش��رط های انتصاب و ارتق��اء در نظام های دولتی، عمومی 
و خصوص��ی گامی جدی در ش��ايسته ساالری خواهد بود. ش��رايط 
تخصصی و حرفه ای عبارتند از رتبة فرد در حوزة تخصصی خود كه 
مبتنی بر رتبه بندی های نهادهای تخصصی-حرفه ای است، سوابق كاری 

و ارزيابی آن، و سوابق تحصيلی مرتبط.
همچنين می بايس��ت در قانون هيئت امناي مؤسسات آموزش��ي، 
پژوهشي و فرهنگي با تأكيد بر عضويت نخبگان مرتبط و ش��فافيت 

وظايف اعضا بازنگري صورت پذيرد.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 3 < 
راهبرد ملی 3 < اقدام ملی 1:

لحاظ كردن سوابق فعاليت هاي نخبگاني در شرايط احراز 
مديريت هاي حاكميتِي مرتب��ط و اجراي آن بر اساس نظام 

ارتقاي مرحله اي

 ايجاد مجمع نخبگان دستگاهي و تدوين سازوکار بهره برداري از 
نظريات و فعاليت هاي آنان در پيشبرد امور دستگاه ذي ربط

به دالئل زير اقدام فوق از اهميت بااليی برخوردار است:
1. مساي��ل دنيای واقعی چندوجه��ی هستند، به همين دليل 
با تكيه بر آموزه های رش��ته  ای نمی ت��وان به تمامی ابعاد آنان 
پرداخ��ت. از اي��ن رو الزم است از اجتم��اع نخبگانی بهره 
گرفت، تا گروه های مختلف از جنبه های مختلف به تحليل 

موضوع بپردازند.
2. افزايش سازوكارهای مش��اوره ای نه تنها دستگاه ها را در 
خصوص تصميم گيری های خود مسؤوليت پذيرتر می كند، 
بلكه توانمندی های اجتماع نخبگان��ی را افزايش داده، غنای 
دانشی سياست ها را بيشتر كرده و به دليل استفاده از نظرات 

تخصصی مشروعيت سياست گذاری را افزايش می دهد.
3. استفاده از مجمع نخبگان دستگاهی زمينه ساز ارتباط ميان 

نخبگان با دستگاه های اجرايی خواهد بود.
در اجرای سياست های فوق، پيشنهاد می گردد نكات زير لحاظ گردد:

 تعداد اعضای اين مجمع ثابت باش��د و برای مدت زمان 
مشخصی توسط باالترين مدير دستگاه به صورت يك حكم 

رسمی به اين افراد ابالغ شود.
 مجم��ع به ص��ورت دوره ای و با فواص��ل زمانی ثابت و 

مشخص تشكيل جلسه دهد.
  بيش از نيمی از اعضای مجمع توسط سازمان های تخصصی-
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حرفه ای مرتبط با دستگاه معرفی شوند و در صورت صالحديد 
مدير دستگاه به عضويت آن مجمع در بيايد.

 مجمع نخبگان قدرت تصميم گيری نداشته و صرفا به عنوان 
يك نهاد مشاور برای آن دستگاه و اتاق فكر آن سازمان باشد.

 جلسات مجمع نخبگاِن دستگاه ها با حضور باالترين مدير 
دستگاه رسميت يابد.

 ه��ر فرد خبره تنها می توان��د عضو تعداد بسيار محدودی 
مجمع های نخبگان دستگاهی )به عنوان نمونه حداكثر عضو 

دو مجمع نخبگان دو دستگاه مختلف( باشد.
 شركت در اين مجامع افتخاری باشد.

 به کارگيری گروه های دانشجويی خودجوش
در دهه ه��ای اخير بسياری از نوآوری های چشمگير جهانی در عرصه 
كسب وكار، مبتنی بر فعاليت های گروه هايی در دوران دانشجويی بوده 
است كه به شكل خودجوش با انگيزه و دغدغه زياد شكل می گيرند. 
وزارت خانه های متولی امور صنعت و يا فرهنگ و يا ساير دستگاه های 
اجرايی می بايست با ايجاد سازوكارهای مؤثر از اين پتانسيل گسترده و 
مشتاق به فعاليت حداكثر بهره را ببرد. در اين راستا الزم است اقدامات 

زير صورت گيرد:
 طراحی مكانيزم ارزيابی غيرمستقيم و مداوم تيم ها و نتايج 

حاصل از فعاليت های آن ها در سازمان ها و شركت ها؛
 طراح��ی و اجرای فرآينده��ای الزم برای تأمين نيروهای 
پشتيبان تيم ها مث��ل نيروهای دفتری، خدمات��ی و مشاوران 

حقوقی و مالی؛
 تيم هاي��ی برای انج��ام فراتحليل در ح��وزه فعاليت های 
مجموعه های منتخب تعيين ش��وند، تا بررسی های فرادستی 
در حوزه های مرتبط با فعاليت آن ها را انجام دهند. نتايج اين 
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فراتحليل ها عالوه بر اينكه می تواند روشن كننده مسير تيم های 
انتخاب ش��ده باشد و آن ها را با تجربيات و نمونه های انجام 
ش��ده آشنا كند، به مديران اين مكان را خواهد داد تا با توجه 

به كارهای قبلی، مسأله، كار و پروژه جديدی تعريف نمايد.

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 < 
راهبرد ملی 2 < اقدام ملی 2:

ساماندهی و توسعة هسته هاي فعال دانشجويي،  رصد دائمي 
و پشتيباني هدفمند و مرحله اي از آن ها با هدف تبديل اين 

هسته ها به گروه هاي نخبه.

 استفاده از اعضای شبکه های اجتماعی تخصصی و انجمن های 
علمی

توسعه علم و شكل گيری حوزه های تخصصی نياز به تعامل ميان خبرگان 
را افزايش داده است. در گذش��ته نهاد دانشگاه مهم ترين نهاد انباش��ت 
خبرگان در حوزه های تخصصی بود، اما امروزه به دليل تخصصی شدن 
شديد علم، و نيز شكل گيری جامعه ی خبرگان فعال در بخش صنعت، 
به خصوص مراكز تحقيق و توسع��ه، نياز به ايجاد نهادهايی خارج از 
دانشگاه احساس شده است، از جمله اين نهادها می توان به شبكه های 
اجتماعی تخصصی و انجمن ها علمی اشاره كرد.  همچنين، مطالعات 
نشان می دهد به طور كلی، استعدادهای درخشان به واسطه وجود ديگر 
افراد با استعداد جذب می شوند، چراكه فرآيند خالقيت )يك ايده جديد، 
محصول جديد، فرآيند توليد جديد، يا فعاليت های تحقيق و توسعه( به 
ندرت در انزوا اتفاق می افتد. اين اتفاق به شكل خودبخود در شبكه های 
تخصصی اجتماعی و انجمن های علمی اتفاق می افتد. لذا ش��بكه های 
اجتماع��ی تخصص��ی و انجمن های علمی يكی از بهتري��ن ابزارهای 
شناسايی و به كارگيری نخبگان در شركت های دولتی و خصوصی اند و 

می بايست مورد توجه دستگاه های اجرايی مختلف قرار بگيرند.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 < 
راهبرد ملی 2 < اقدام ملی 9:

شبكه سازي افراد و گروه هاي نخبه در حوزه هاي تخصصي 
و حول فعاليت هاي نخبگاني به منظور هم افزايي و هم گرايي، 
تقويت همكاري، اشتراک دانش و اطالعات، انجام كارهاي 

مشترک.

 بهره گي��ری از نخبگان در تدوين سياس��ت های دس��تگاه های 
اجرايی 

تج��ارب خبرگان و متخصصين در كنار دانش مدّون به عنوان يكی از 
مهم ترين منابع دانش خصوصاً در دانش سياست گذاری مورد استفاده 
قرار می گيرد. به همين دليل می بايست اجتماع نخبگانی كه اصلی ترين 
گنجين��ة اين دانش هستن��د، در فرآيندهای مختل��ف سياست گذاری 
مشاركت داده ش��وند. موافق��ت و همراهی اجتماع نخبگانی كشور با 
تصميمات و سياست های كالن می تواند تضمين كنندة موفقيت آن ها 

باشد.
از طرف ديگر، كسب مشروعيت سياست ها به شدت بر اثربخشی 
آن تأثيرگذار است، به همين دليل تالش می شود تا در تدوين سياست ها 
از ابزارهايی به منظور ايجاد مشروعيت سياست گذاری استفاده گردد. در 
اين زمينه مشاركت اجتماع در فرآيند سياست گذاری، و ابتناء سياست ها 
و برنامه ه��ای كالن بر نظرات تخصصی و حرفه ای اجتماع نخبگانی، 

افزايش دهندة مشروعيت سياست ها خواهد بود.

 بسترس��ازی برای انجام پروژه های مش��ترک فناورانه با طرف 
خارجی با محوريت شرکت های توانمند خصوصی داخلی

در اين اقدام می بايست توج��ه ويژه ای به انتقال فناوری و ايجاد خط 
تولي��د ب��ه روز و پويا )با دو ه��دف ايجاد اش��تغال در داخل، و توليد 
محص��والت روز دنيا در داخل( در تعامل با ش��ركت های خارجی در 
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قِبال ارائه مجوز فعاليت آن ها در ايران و در اختيار قرار دادن بازار بزرگ 
و جذاب داخلی صورت پذيرد.

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 5 < 
راهبرد ملی 3:

توسعة همكاري هاي بين المللي نخبگان به منظور ارتقاي 
ظرفيت و سطح تأثيرگذاري آنان براي دستيابي به مرجعيت 

علمي كشور.

 دغدغه  سازی و مسأله  سازی برای استعدادهای برتر و نخبگان
دغدغه  سازی و مسأله  سازی برای استعداد برتر و نخبگان يك نكته  ی 
كليدی است چون اين افراد نسبت به يك موضوع خاص به اصطالح 
“ويروسی” مي شوند؛ يعنی وقتی موضوعی در ذهن آن ها ايجاد می  شود، 
شروع می  كنند به پيگيری كردن آن، اين ويروس به هر جهتی باشد آن ها 
را ب��ه آن سمت می  برد. اين است كه مديريِت دغدغه در استعداد های 
برتر در جهت  دهی و هدايت آن ها بسيار كليدی است )كه متأسفانه در 
ح��ال حاضر، در اكثر موارد مسأله  ای ك��ه در ذهن استعداد برتر ايجاد 
می  ش��ود رتبه  ی برتر ش��دن در المپياد دانشجويی يا كنكور است و نه 
حل يك مسأله از مسائل جامعه(. يكی از ويژگی  های افراد تيزهوش و 
مستعد تمايل به محيط  های چالش برانگيز است و غالباً به دنبال چالش 
و ريسك هستند، لذا ايجاد دغدغه، سوال و چالش برای آن ها جذاب 
است. اين فضا را می  ت��وان مديريت كرده، دغدغه  هايی ايجاد كرد كه 
خودبخود به هدايت و ايجاد يك سری انگيزه  ها و دلبستگی  ها به كشور 

منجر شود.
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معل��وم است كه يك كش��ور از نخبگ��ان خودش چه 
می خواهد؛ يك كشور از نخبگان خودش می خواهد كه 
به نيازها و مطالبات عمومی و به مصالح كشور بينديشند، 

به آن ها پاسخ دهند و خودشان را متعهد بدانند.
مقام معظم رهبری
دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان �1383/8/10

 شناسايی نيازهای دستگاه های دولتی و واگذاری حل آن ها به 
نخبگان

دستگاه های اجرايی می توانند 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 پايان نامه ها«، »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 نمايند. 

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان < راهبرد کالن 3 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی 1:

گسترش تعامل سطوح مختلف حاكميتي با كانون هاي تفكر 
نخبگاني به منظور مشاركت آن ها در امور مسئله ش��ناسي 
دستگاه ه��اي اجراي��ي و حضور فعال نخبگ��ان در فرايند 

آينده نگاري، تصميم سازي و برنامه ريزي در دستگاه ها.

 واگ��ذاري مديريت پروژه و عاملي��ت چهارم پروژه هاي کالن 
مّلي به صورت هم زمان به شرکت هاي دانش بنيان

پروژه های كالن به داليل زير توليدكنندة فعاليت های نخبگانی هستند:
 در پروژه های كالن نياز به دانش های حرفه ای، تخصصی و 

پيشرفته بيش از پروژه های كوچك و متوسط است.
 در پروژه ه��ای كالن دولت به عنوان ط��رف تقاضا، بازار 
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حوزه های تخصصی را تحريك می كند.
 پروژه ه��ای كالن به دليل پيچيدگی ه��ا نمی تواند توسط 
بازيگران با توانمندی های محدود انجام شود و به همين دليل 
نهادها نياز به توانمندی ه��ای باالتری پيدا می كنند؛ از سوی 
ديگ��ر در اي��ن پروژه ها توانمندی های نظ��ام نخبگان ارتقاء 

می يابد.
الزم است دولت بتواند از بنگاه های دانش بنيان به عنوان مشاركت كننده 
در فعاليت مديريت پروژه های كالن نيز بهره گيرد. به همين دليل توان 
استفاده از اين ش��ركت ها در قالب عامل چهارم يا واگذاری مديريت 
پروژه می تواند يكی از ابزارهای دولتی در اين عرصه باش��د. همچنين 
در اين زمينه می بايست، نظام شناسايي پروژه هاي كالن مّلي و مهندسي 

شكست آن در دولت ايجاد گردد.

 احص��اي پنج طرح کالن اولويت دار در هر برنامة پنج س��اله و 
واگذاري اجراي آن ها به گروه هاي نخبگاني متمرکز در بنگاه هاي 
دانش بنيان، مؤسس��ه هاي پژوهش��ي، انديش��کده ها و پارک هاي 

فنّاوري
پروژه های كالن به عنوان يكی از اصلی ترين ابزارهای سياست گذاری، 
اولويت دهی و جهت دهی ب��ه فعاليت های مختلف در كشور خواهد 
ب��ود. تعريف پروژه های پيشتاز ملی در برنامه های كالن ملی می تواند 
زمينه ساز بهره گيری از توانمندی های نظام نخبگانی كشور و همچنين 
جهت دهی به فعاليت های دانش بنيان ش��ود. متولی اين اقدام، معاونت 
برنامه ري��زي و نظارت راهب��ردي رئيس جمهور با همكاری نهادها يا 

وزارتخانه های متولی پروژه های كالن می باشد.


