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مقدمه

رويكردها و اقدامات ك�لان مرتبط با نخبگان 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
نظ��ام نخبگان��ي قرار گيرد .لكن با توجه ب��ه اينكه اين سند يك سند
راهبردي در سطح ملي است ،بسط و تبيين آن در حوزهها و موضوعات
مختلف الزم و ضروري میباشد .لذا در این کتابچه سعي خواهد شد
رويكرده��ا و اقدامات سند كه مرتبط با حوزه فعالیت رسانهها و علی
الخص��وص رسانه ملی است ،در قالب نكات و توضيحاتي ،ش��رح و
بسط داده ش��وند تا استفاده از آنه��ا و عمل به وظايف محوله به این
دستگاهه��ا در قبال استعدادهای برتر و نخبگان اوالً ش��فاف و واضح
شده و ثاني ًا وحدت نگاه و رويكرد در بخشها و مجموعههاي مختلف
ذيربط به موضوع ايجاد گردد.
اما 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
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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 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
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 استعدادبرتر :هر يك از گروهها ،سازمانها يا نهادهايي كه
استع��داد كسب توانمنديهاي ويژهاي را دارد ولي براي تبديآلنها 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
بر نقشآفرينان ،نهادها ،قواني��ن ،سازوكارها و روندهايي است كه بر
«فعاليته��اي نخبگان��ي» و «اجتماع نخبگاني» ب��ه صورت مستقيم
اثرگذارند.

فصل اول  -فرهنگسازی و هدایت

 .1-1مقدمه

فرهنگسازی و هدایت استعدادها و نخبگان کشور ،یکی از وظایف
مهم هر نظامی میباشد .در حقیقت صرف داشتن استعداد یا توانمندی
باال کافی نیست و این استعداد باید در مسیری صحیح و درست هدایت
شده و رشد یابد تا موجب تعالی صاحب استعداد و جامعه شود.
بنابراین فرهنگسازی و هدایت نخبگان برای رشد صحیح و شکوفایی
مناسب آنها ضروری است .لذا نظام نخبگانی کشور باید توجه و
عنایت وی ژهای به امر هدایت و جهتدهی نخبگان داشته باشد .بر
همین اساس در این فصل رویکردهایی که رسانههای کشور به عنوان
بخش مهم و تأثیرگذار کشور باید در فرهنگسازی و هدایت نخبگان
و استعدادهای برتر مورد توجه قرار دهند ،بر اساس سیاستهای سند
راهبری کشور در امور نخبگان ارائه شده است.
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 .2-1راهکارها و رویکردهای صحیح در فرهنگسازی
و هدایت نخبگان

جهت فرهنگسازی و هدایت نخبگان راهکارها و رویکردهایی بر
اساس محتوای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اسناد پشتیبان آن
استخراج شدهاند .این موارد در کادر زیر ارائه و در ادامه تشریح شدهاند:
 .1تقویت دلبستگ��ی استعدادها و نخبگ��ان به کشور،
فرهنگ و مردم
 .2تبیین جایگاه و اهمیت رشتههای علوم انسانی
 .3ترويج نقشه جامع علمي كشور
 .4استف��اده از نخبگان به عنوان عوامل ساخت و اجرای
برنامههای مربوط به آنها
 .5تولید و ساخت مستنداتی از داستان زندگی کارآفرینان
 .6معرفی مجموعههای نخبگانی و تبلیغ تولیدات آنها
با تخفیف های ویژه
 .7فرهنگسازی در جهت امور نخبگان

 .1تقویت دلبستگی استعدادها و نخبگان به کشور ،فرهنگ
و مردم

از جمله بحثهای فرهنگی ،دلبستگی به کشور است که بخشی از آن
ذاتی و فطری است که باید تقویت شده و اهمیت آن تذکر داده شود؛
متأسفانه در حال حاضر نداشتن هیچگونه تعصبی به شهر و کشور
حب وطن یکی از حبهای
تبدیل به ارزش شده است؛ طبق روایات ّ
مورد تأیید و مطلوب دین است ،لذا بایدترویج شود .در بحث فرهنگی
باید دستاوردها ،زیباییها و نقاط قوت و مثبت کشور برای عموم مردم،
بهخصوص جوانان بازگو شود ،آن هم نه بهصورت مستقیم که اتفاق ًا
میتواند تأثیر منفی داشته باشد بلکه در قالب مستندهایی جذاب که
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اتفاق ًا برخی نخبگان کشور هم به شکلی در آن حضور دارند .همچنین
با ساخت مستندهایی که متخصصان خارجی از زیباییها ،فرهنگ و
نقاط قوت کشور صحبت میکنند و یا از حضور گردشگران خارجی
در تقویت دلبستگی به کشور مؤثر خواهد بود .البته نکته حائز اهمیت،
ایجاد جذابیت در این مستندهاست که میبایست توجه و هزینه ویژهای
نسبت به آن صورت پذیرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان> راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

آش��نا ساختن اجتماع نخبگاني ب��ا جاذبههاي طبيعي،
زيارت��ي ،فرهنگي و اجتماعي كش��ور به منظور ارتقاي
خودآگاه��ي م ّلي و حس دلبستگي به ميهن و همچنين
افزايش آگاهي از خدمات متقابل اسالم و ايران با تأكيد
بر جايگاه بيبديل اسالم در شكلدهي به هويت ايراني
و ارتقاي تمدن ايراني.

 .2تبیین جایگاه و اهمیت رشتههای علوم انسانی

متأسفانه در سطح جامعه و خصوص ًا در مدارس و حتی دانشگاههای
کشور ،به علوم انسانی نگاه درستی وجود ندارد .با وجود اهمیت
بسیار باالی این رشتهها ،گرایش عمده استعدادهای برتر به سمت
رشتههای فنی و تجربی است و این رشته با استعدادهای متوسط
و ضعیف پر میشود .متأسفانه عالوه بر اینکه این نگاه اشتباه
در خانوادههای دانشآموزان وجود دارد ،کادر مدارس و حتی
مشاوران نیز به این اشتباه دامن میزنند .لذا میبایست ،جایگاه
و اهمیت رشتههای علوم انسانی در میان مردم تبیین شود .یکی
از بهترین راهها برای تشویق استعدادهای برتر برای گرایش به
سمت رشتههای علوم انسانی ،معرفی بازار کار و معرفی دامنه
تأثیرگذاری مشاغل مربوط به این رشته ،در کنار بیان اهمیت آنها
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برای دانشآموزان است که رسانهها میتوانند نقش بسیار مؤثری
در این خصوص داشته باشند.
اگر شماها انشاءاهلل زبده شوید و در همین علوم انسانی،
مث ً
ال تاریخ ،جامعهش��ناسی و روانش��ناسی که خودتان
گفتید پیشرفت کنید ،حقیقت ًا بدانید ارزش شما در جامعه
و در سطح بینالمللی از یک پزشک پیشرفته ،یقین ًا کمتر
نیست ،بلکه بیشتر هم هست .شما االن نگاه کنید ،ببینید
در این چهرههای معروف دنیا چند تا پزش��ک هستند،
چند تا جامعهش��ناس یا مورخ وجود دارد .میبینید که
تع��داد برجستگی دومی بیشتر است منتها باید کار کنید
تا پیش بروید.
مقام معظم رهبری
ديدار نخبگان جوان ـ 1385/۰۶/25

 .3ترويج نقشه جامع علمي كشور

تحقق آرمانهاي متعالي انقالب اسالمي ايران نظير احياي تمدن عظيم
اسالمي ،حضور سازنده ،فعال و پيشرو در ميان ملتها و كسب آمادگي
براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشرفتي همهجانبه
در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصۀ عدالت ،معنويت و عقالنيت
است .تحقق این هدف نیازمندترسیم نقشة راهي است که در آن نحوة
طی مسیر ،منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح ملی و الزامات
طی اين مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد .به همین
ّ
منظور نقشه جامعه علمی کشور با تأکید بر حوزه علم و فناوری تهیه
و تدوین شده است .حال که این نقشه جامع علمی کشور تدوین
و به تصویب رسیده است ،الزم است نهادها و رسانههای مختلف
خصوص ًا صداوسیما در جهتترویج آن از ظرفیتهای خود به نحو
احسن استفاده نماید.
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ترويج نقش��ه جامع علمي كش��ور در سطوح مختلف
اجتماع بهوي��ژه در بين اجتماع��ات نخبگاني از طريق
تقويت ارتباط نهادهاي تخصصي– حرفهاي و گروههاي
نخبه با آموزشهاي عمومي ،برنامههاي صدا و سيما و
غيره.

 .4استفاده از نخبگان به عنوان عوامل ساخت و اجرای
برنامههای مربوط به آنها

به تعبیر ظریف مقام معظم رهبری باید کسانی برای نخبگان کار کنند که
خود شیرینی نخبگی را چشیده باشند و حس نخبگی را درک کنند .یک
نخبه با توجه به اینکه شناخت کاملتری نسبت به نخبگان و وضعیت
آنان در جامعه دارد و شرایط کار ،تحصیل ،زندگی ،مشکالت ،ارائه
ایدهها و  ...را از نزدیک لمس کرده است ،قطع ًا در یک برنامه تلویزیونی
اگر به عنوان عوامل اجرایی تولید یک برنامه در مورد نخبگان قرار
بگیرد مثل مجری ،تهیه کننده و  ...بهتر میتواند در این حوزه برنامه
ساخته و برنامهی مثمر ثمرتری تولید خواهد شد .برنامههای پایش
ی چهار از جمله
شبکهی یک در حوزه اقتصادی یا برنامهی راز شبک ه 
برنامههای موفق صدا و سیما در سالهای اخیر بودهاند که عوامل
اجرایی آن از میان افراد صاحبنظر و نخبهی حوزه خود بودهاند و
اتفاق ًا استقبال گسترده بینندگان را هم در پی داشتهاند.

 .5تولید و ساخت مستنداتی از داستان زندگی کارآفرینان

داستان به صورت ناخودآگاه مفاهیم بسیاری را به مخاطب منتقل
میکند و در ضمن بسیار هم برای شنونده شیرین است .صدا و سیما
میتواند با استفاده از ابزار داستان و نیز ابزارهای صدا و تصویر که
جذابیت دوچندانی به داستان میافزاید ،از زندگی کارآفرینان که در
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واقع نخبگان واقعی جامعه هستند ،مستند ،فیلم و سریال ساخته و از
این طریق مخاطبان بسیاری را به این مسیر تشویق کند .اما نکته قابل
توجه اینکه باید مسیر پیشرفت کارآفرین چنان به تصویر درآید که اوالً
برای مخاطب کام ً
ال روشن بوده و ثانی ًا قابل الگوبرداری باشد.

 .6معرفی مجموعههای نخبگانی و تبلیغ تولیدات آنها با
تخفیفهای ویژه
یکی دیگر از زمینههایی که رسانهها میتوانند در رابطه با نخبگان مؤثر
باشند ،ارائه برخی پشتیبانی ها از آنان است .به عنوان مثال ساخت
مستندهایی از مجموعههای نخبگانی مثل مدرسه حکمت و یا ارائه
تبلیغات با تخفیف ویژه برای مجموعههای نخبگانی.

 .7فرهنگسازی در جهت امور نخبگان:

رسانهها از جمله ابزارهای قدرتمند یک کشور در فرهنگسازی
میباشند .در ذیل زمینههایی که این رسانهها میتوانند در آن نقش
آفرین باشند ،بیان میگردد:
فرهنگسازی در جهت قدرشناسی از نخبگان
رسانهها میتوانند این فرهنگ را در سطح جامعه همگانی کنند
که خود جامعه ،بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد قدر
نخبه را دانسته و او را از نظر مادی و معنوی حمایت و تأمین
نمایند .البته در صورتی که این اتفاق بیفتد ،یک مکانیزم صحیح
و خودکار شکل گرفته که خود را تقویت میکند ،به اینترتیب
که مث ً
ال بخش خصوصی برای رفع نیاز خود از نخبه کمک
خواسته و او را به استخدام خود در میآورد یا از او مشاوره
میگیرد ،و در این فرآیند هم شرکت خصوصی منتفع شده و
هم فرد نخبه از نظر مادی و معنوی حمایت میگردد.

تالش برای اصالح رویکرد طلبکارانه نخبه به
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رویکرد وظیفهمدار
در حال حاضر برچسب نخبگی ما عاملی شده برای تبدیل
افراد توانمند و با استعداد (البته و بیاستعداد) برای طلبکاری
از نظام و جامعه .یعنی فردی که به عنوان نخبه معرفی
میشود انتظار دارد نظام همه مشکالتش را حل کند جامعه
به او احترام ویژه بگذارند .در حالی که فرد نخبه به واسطه
استعداد خدادادی خود ،مسئولیت بیشتری نیز دارد و در واقع
میبایست بسترها برای کسانی فراهم میشود که عالوه بر
توانمندی ،احساس وظیفه و همت بلند هم داشته باشند.
اصالح فرهنگ نخبهپروری و جایگزینی آن با تکریم
کار نخبگانی
تنشهای ناشی از اعالم کارهای برتر به عنوان کار نخبگانی
بسیار کمتر از تنشهای معرفی افراد به عنوان نخبه و چهره
ماندگار و اینهاست .چرا که افراد ،مخلوطی از راستیها و
ناراستیاند .برچسب نخبگی بر فرد در نظر عامه تأییدی است
بر همه کارهای افراد .ضمن اینکه با تعدد سالیق و دیدگاههای
مختلف ،افراد مختلفی شایسته نخبگی هستند ،اما اتفاق نظر
در مورد کارها سهلتر حاصل میشود .لذا رسانههای میتوانند
با ایجاد مطالبه در مورد معرفی و تکریم امور نخبگانی افراد
بهجای پرداختن به خود نخبه ،سازمانهای متولی را به حرکت
به این سمت صحیح هدایت نمایند.
فرهنگسازی جهت توجه به تنوع استعداد در زمینههای
کاری ،هنری ،فرهنگی ،مذهبی و ...
تعریف استعداد و هوش به صورت تاریخی بیشتر بر
استعدادهای علمی تمرکز داشته و اغلب سایر جنبههای
هوش نادیده گرفته شده است .حیطههایی مانند مدیریت و
هنر دو نمونه از استعدادهایی است که به صورت سنتی کمتر
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مورد توجه جوامع مختلف خصوص ًا نظامهای آموزشی بوده
است .پذیرش تنوع استعدادها مستلزم توجه به استعدادها در
عرصههای مختلف هنری ،مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و  . . .است .از این رو الزم است بنیاد ملی نخبگان و سایر
دستگاههای مربوطه وزارت علوم و بهداشت را تشویق کنند
تا عالوه بر توجه به برگزیدگان آموزشی به سایر برگزیدگان
دانشجویی توجه نموده و اقدامات الزم جهت شناسایی این
استعدادها را طراحی نمایند .یکی از راههای فرهنگساز در
این مسیر ،انعکاس و پشتیبانی از برگزاری مسابقات هنری،
مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ،...است.

فصل دوم  -تکریم و الگوسازی

 .1-2مقدمه

تکری��م نخبگان و الگوسازی از آنها از تأکیدات سند راهبردی کشور
در امور نخبگان میباشد به طوری که به عنوان یک اقدام ملی در سند
مطرح شده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی:4

تكريم نخبگ��ان و الگوس��ازي از آنان ب��راي صاحبان
استعداده��اي برت��ر از طريق ترويج رم��وز موفقيت و
زمينهسازي براي هدايت گروهها و فعاليتهاي نخبگاني
از سوي آنان ،با تأكيد بر امكان پذيري انجام فعاليتها با
امكانات موجود.

از طرف دیگر باید توجه داش��ت که مهاجرت نخبگان صرف ًا بهخاطر
مسائل مالی نیست .فراه��م نبودن فضای کشور برای بروز تواناییها،
عدم قدرشناسی مسئوالن و  ...و خالصه عدم تکریم نخبگان از جمله
مهمتری��ن علل خروج این قشر از کشور است .عالوه بر اینکه تکریم
نخبگان خود موجب الگوسازی برای قشرهای جوانتر و هدایت آنها
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به مسیر نخبگی خواهد ش��د .با توجه به اهمیت موضوعات تکریم و
الگوس��ازی نخبگان ،در این فصل نکات��ی در رابطه با این دو موضوع
اساسی ارائه میگردد.

 .2-2راهکاره�ا و رویکرده�ای صحی�ح در تکری�م و
الگوسازی نخبگان

جه��ت فرهنگسازی و هدایت نخبگ��ان راهکارها و رویکردهایی بر
اساس محتوای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اسناد پشتیبان
آن استخراج ش��دهاند .این موارد در کادر زیر ارائه و در ادامه تشریح
شدهاند:
 .1تولید برنامه هایی که نخبگان و مسئولین روبروی هم
قرار بگیرند
 .2ارتقا نحوه اجرای همایش چهرههای ماندگار از طریق
همکاری با مراکز علمی
 .3اجتناب از بازتولید الگوهای غلط جامعه در برنامههای
تلویزیونی
 .4چهرهسازی نخبگان آتیهدار

 .1تولید برنامههایی که نخبگان و مسئولین روبروی هم قرار
بگیرند

نخبگان باید بتوانند مثل آقازادهها با مسئولین ارتباط برقرارکنند تا رشد
کنند .این نمونه آقازادهها برای رش��د نشان میدهد که ارتقاء در کشور
م��ا در مرحله اول معلول ارتباط با مراکز قدرت است .این قاعده بازی
است .نخبگان باید به مسئولین وصل شوند و یکی از بهترین فضاها برای
این اتفاق برنامههای تلویزیونی است .اینجاست که نخبگان میتوانند
حرفه��ای خود را به گوش مسئولین رسان��ده و مسئولین نیز با بیان
چالشها و موانع ،همفکری مناسبی جهت رفع مشکالت ایجاد گردد.
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 .2ارتقاء نحوه اج��رای همایش چهرههای ماندگار از طریق
همکاری با مراکز علمی

از جمله اقدامات ش��ایسته و بهجایی که در سالهای اخیر در کشور
صورت پذیرفته است ،برگزاری همایش چهرههای ماندگار است .این
اقدام پسندیده ،اگرچ��ه درخور تقدیر بسیار است اما اگر مالحظاتی
در رابط��ه آن مورد توجه قرار گیرد ،اثرگذاری بسیار بیشتری خواهد
داش��ت .بنیاد ملی نخبگان و سایر مراکز علمی از قابلیت خوبی برای
همکاری در اجرای این همایش برخوردارند و قطع ًا عالقهمند هستند
ک��ه از این فرصت مغتنم استفاده ک��رده و از آن به عنوان ابزار بسیار
مناسبی جهت تکریم ،الگوسازی و حتی نگهداشت نخبگان بهره ببرند.
ل��ذا فرصت خوبی برای رسانه ملی است ک��ه از انگیزه و عالقه این
نهادهای علمی برای هرچه غنیتر کردن این برنامه استفاده نماید .در
ذی��ل به برخی از اقداماتی ک��ه به ارتقاء اثربخشی این همایش کمک
میکند ،اشاره میشود:
بسترسازی برای حضور فعال فرهنگستانها و دانشگاهها
در انتخاب چهرههای ماندگار؛
در همایش چهرههای ماندگ��ار کشور ،صرف ًا به تقدیر و
تشکر پرداخته میشود ،در صورتی که این همایش فرصت
مناسب��ی است که از اساتید درخواست ش��ود در حوزههای
اختصاصی خود برای رفع مشکالت جامعه نظر و پیشنهادات،
مقاالت و صحبتهای خود را ارائه دهند؛
مستندس��ازی تج��ارب چهرهه��ای ماندگ��ار و معرفی
زندگینامه آنها با ابزارهایی مثل مصاحبه ،نماهنگ و  ...به
مردم.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :2

ارائه مناسب و جذاب دستاوردهاي فعاليتهاي نخبگاني
ت و امکان
با هدف ايجاد اميد و انگيزه و نشان دادن فرص 
انجام فعاليتهاي كالن و مؤثر در کشور.

 .3اجتن��اب از بازتولید الگوهای غل��ط جامعه در برنامههای
تلوزیونی

متأسفانه روندی که در حال حاضر در رسانهها خصوص ًا صدا و سیما
مشاهده میش��ود ،تمایل به ارائه الگوهای غلط��ی است که مطلوب
مکرر
ذائقه بخشی از جامع��ه است ،اما اصالت حقیقی ندارد .حضور ّ
بازیگران ،خوانندگان در برنامههای صداوسیما از این دست است که
به نوعی به بازتولید الگوهای غلط در جامعه کمک میکند .صداوسیما
باید یک برنامه اساسی و بلندمدت برای تغییر ذائقه مردم در این رابطه
داش��ته باشد که اولین گام ضروری آن ،تغییر نگاه رقابت با شبکههای
ماهوارهای است .عالوه ب��ر این صداوسیما میبایست به جای توجه
صرف به کمیت مخاطبان به عنوان عامل موفقیت برنامههای خود ،به
کیفیت مخاطبان یعنی اینکه چه قشری آن را میبینند و چه تأثیری روی
آنها دارد ،و  ..توجه نمایند .چراکه تا زمانی که صداوسیما ماهواره را
رقیب خود بداند و از طرف دیگر کمیت و نه کیفیت مخاطبان را عامل
موفقیت بداند ،بعید است بتواند به سمت الگوسازی صحیح روی آورد.

 .4چهرهسازی نخبگان آتیهدار

یک��ی از ابزارهای��ی که صداوسیم��ا میتواند بسی��ار از آن بهره ببرد،
چهرهسازی است .ما در بسیاری از رشتههای علمی ،هنری ،فرهنگی
و  ...دارای نخبگ��ان بسی��اری هستیم که چون مطرح نشده اند ،امکان
الگوس��ازی آنها وجود ن��دارد .یکی از روشهایی ک��ه میتوان این
نخبگ��ان را که عمدت ًا هم جوان هستند به الگ��و تبدیل کرد ،ساخت
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برنامههایی است که این افراد کنار چهرههای ش��ناخته شده در رشته
خود قرار بگیرد .در این صورت میتوان نخبگان جوانتری که از منظر
ش��اخصههای مختلف مورد قبول نظام هستند را به تدریج جایگزین
چهرههایی کرد که ش��اید از همه جوانب ه��م برای الگو قرار گرفتن
مناسب نباشند .به عنوان مثال یک متخصص مطرح ایرانی که در زمینه
تخصصی خ��ود بسیار قوی و حتی در سطح جهانی مطرح است ،اما
از جنبههای اعتقادی چندان ش��اخصههای مطلوب را دارا نمیباشد،
میتواند در چند برنامه تلویزیونی کنار نخبگان غیرمطرح اما متخصص،
معتقد و انقالبی قرار بگیرد و در یک روند تدریجی و در طی چند سال،
در افکار عمومی جایگزین وی گردد.

فصل سوم  -نگهداشت

 .1-3مقدمه

آمارهای صندوق بینالمللی پول در سال  2009نشان میدهد که ساالنه
حدود  180هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیتهای
شغلی بهتر از کشور خارج میشوند .این صندوق بینالمللی در گزارش
خروج حدود  180هزار نخبه تحصیلکرده از
خ��ود میافزاید که رقم
ِ
ایران ،به معنی خروج ساالنه  50میلیارد دالر ارز از کشور است.
خروج نخبگان یکی از معضالتی است که در سالهای اخیر شدت
بیشتری گرفته است .افرادی که نظام هزینه بسیاری را برای تحصیل آنها
در طول دوران پیش از دانشگاه و دانشگاه مینماید ،دقیق ًا زمانی که این
هزینهها به زمان باردهی نزدیک میش��ود ،این افراد شروع به خروج از
کشور مینمایند .به آماری که در ادامه ارائه میگردد ،دقت نمایید:
کشور کانادا
همانط��ور ک��ه در جدول زیر مشاهده میش��ود در ش��رایطی که تعداد
دانشجویان خارجی کانادا در مقاطع تحصیالت تکمیلی کمتر از دو و نیم
برابر شده تعداد دانشجویان ایرانی در این کشور حدود  8برابر شده است.1
1. SOURCE: Statistics Canada, Center for Education
)Statistics, special tabulations (2011
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ثبت نام دانشجویان رشته های علوم و مهندسی در دانشگاههای
کانادا بر اساس ملیت در سالهای  1999و 2008
علوم فیزیک و فیزیولوژیک

علوم کامپیوتر و ریاضیات

مکزیک

40

ایران

40

مراکش

2008

علوم کشاورزی

هند

30

30

40

علوم اجتماعی

چین

140

مهندسی

1999

آمریکا

280

80

70

مجموع

سال ،ملیت

270

190

890

20

40

110

230

160

20

30

20

40
20

10
20

130
40
30
20

330
70
70
80

790
200
180
170

جمع

1.510

750

470

6.390 1.980 1.690

چین

480

490

100

330

870

2.270

آمریکا

290

130

70

370

140

1.010

مراکش

40

50

270

ایران
هند

مکزیک
جمع

170
170
60

190
90
90
30

2.040 3.310

20
40
20
10

850

50
40
30

990
420
220

1.420
760
460
350

15.130 5.790 3.150
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اتحادیه اروپا
همانطور که در نمودار زیر مشخص است ،غیر از آلمان که در دورهای
افت داش��ته (البته در سالهای اخیر مجددا ً رش��د داشته است) اغلب
کشورها با رشد دانشجویان ایرانی مواجه بودهاند.2

2. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=educ_enrl8&lang=en
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مالزی
ام��ا آخرین آمار مربوط به کشور مال��زی است که پدیدهای در جذب
دانشجویان ایرانی به حساب میآید .آنچه مسلم است رفتن دانشجویان
ایرانی به این کشور در دهه اخیر اتفاق افتاده و قبل از آن سابقه نداشته
اس��ت .این روند به قدری سریع بوده است ک��ه در سال  2010تعداد
دانشجویان ایرانی با بیشتر شدن از دانشجویان چینی باعث شد ایرانیان
رتبه اول را از نظر تعداد بین دانشجویان خارجی در کشور مالزی کسب
کنند .جدول زیر در بردارنده آمار دانشجویان خارجی کشور مالزی در
3
سال  2010است.
ب��ر اساس گزارشها تعداد دانشجویان ایرانی در کشور مالزی در سال
4
 10932 ،2009نفر یعنی حدود  900نفر کمتر از سال  2010بوده است.
رتبه

کشور مبدأ

تعداد دانشجویان

درصد از کل

1

ایران

11823

%13.6

2

چین

10214

%11.8

3

اندونزی

9889

%11.4

4

یمن

5866

%6.7

5

نیجریه

5817

%6.7

6

لیبی

3930

%4.5

7

سودان

2837

%3.3

8

عربستان سعودی

2252

%2.6

9

بنگالدش

2041

%2.3

10

بوتسوانا

1911

%2.2

11

سایر

30343

%31.9

با توجه به آمار ارائه شده ،ضروری به نظر میرسد که همه دستگاههای
دخیل در حوزههای مرتبط با نخبگان در کشور به شکلی برنامهریزی
نماین��د ،تا حد ممک��ن بتوانند از خ��روج این سرمایهه��ای باارزش
3. http://www.iie.org/en/Services/Project-Atlas/Malaysia/
International-Students-In-Malaysia
4. Statistics of Higher Education of Malaysia-2010
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جلوگی��ری نمایند .صدا وسیما و سایر رسانهها نقش بسیار مؤثری در
این زمینه میتوانند داشته باشند که در این فصل به برخی از روشها و
رویکردهای مناسب در این حوزه اشاره میگردد.

 -2-3راهکارها و رویکردهای صحیح در نگهداشت
استعدادهای برتر و نخبگان

بر اساس محتوای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اسناد پشتیبان
آن ،راهکارها و رویکردهایی که میتواند در نگهداشت استعدادهای برتر
و نخبگان مؤثر باشد ،استخراج شدهاند .این موارد در کادر زیر ارائه و
در ادامه تشریح میشوند:
 .1تولید برنامه هایی برای برانگیختن حس مسئولیت و
غیرت نخبگان
 .2توسعهی كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی
 .3هدایت هدفمند مباحث و برنامههای مهاجرت نخبگان
.1تولید برنامههایی برای برانگیختن حس مسئولیت و غیرتنخبگان
اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی چقدر از ما قویتر است؟ به همین
ان��دازه در جذب نخبه با امکانات مالی و مادی از ما موفقتر و رقابت
در این زمینهها برای ما سختتر است .اما کاری که ما میتوانیم انجام
دهیم علیالخصوص(رسانهه��ا و خصوص ًا صداوسیما) این است که
حب به وطن سعی در
ب��ا برانگیختن حس مسئولیت نخبگان و ایجاد ّ
نگ��هداری آنها در کشور کنیم ،نه ب��ا وعده چند میلیون تومان پول و
امثال آن .ما باید روشهای انگیزشی مبتنی بر مزایای رقابتی و اعتقادی
خودم��ان را طراحی و برای استفاده و حفظ نخبگان به کار گیریم که
برای موفقیت در این زمینه همکاری صدا و سیما و متولیان امور نخبگان
نیز ضروری است.
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 .2توسعهی كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی
کرسیهای نظریهپردازی و آزاداندیشی دو نهاد اصلی در ایجاد فضای
تعامل��ی و تض��ارب آراء در جامع��ه و خصوص�� ًا جامعهی نخبگانی
است .این کرسیها عالوه بر اینکه فضای آزاداندیشی و نشاط فکری
را در کش��ور رونق میبخشد ،این امک��ان را فراهم میکند تا نخبگان
استعدادهای خ��ود را در حوزههای مختلف بروز دهند .رسانه ملی با
توج��ه به گستردگی مخاطب یکی از بهترین فرصتهای کشور برای
گسترش این کرسیهاست .برنامه زاویه شبکه چهار که در حوزه علوم
انسانی فعالیت میکند از جمله این کرسیهاست که در فضای رسانه
ملی اجرا شده و با مخاطب قابل توجهی نیز جذب کرده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 3
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

ارزيابي و گسترش فعاليتهاي كرسيهاي نظريهپردازي
و نقد و مناظره نخبگاني و برنامهريزي براي تبديل آنها
به محل حضور و تعامالت فكري گستردهتر نخبگان و
انديشمندان.
 .3هدایت هدفمند مباحث و برنامههای مهاجرت نخبگان
در بحث مهاجرت نخبگان نبایست سلبی برخورد شود و فقط سختیها
و مشکالت زندگی در خارج از کشور بیان ش��ود .بلکه در کنار آنها
میبایست مزایایی مثل قدرت علمی دانشگاهها و کیفیت تدریس نیز به
شکل واقعی منتقل شود .همچنین ضروری است که همه ابعاد زندگی
در خ��ارج از کش��ور نیز ارائه گردد .م��واردی مثل این که خرید خانه
سخت نیس��ت اما تا سالها باید قسطهای خرید آن را پرداخت کرد.
یا اینکه برای عموم ش��فاف شود که زندگی در خارج از کشور شاید
از ابعاد امکانات مادی ،رفاه بیشتری را برای فرد در پی داشته باشد اما
دوری از اقوام و آشنایان ،زندگی را در بعدهای معنوی با چالش اساسی
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روبرو خواهد کرد ،خصوص ًا در دوران پیری که آن چنان کسی اطراف
فرد نیست که نیازهای او را بر طرف نماید.
نکته مهم دیگر که میبایست اطالع رسانی ش��ود ،عدم حفظ شأن
و منزل��ت در کشورهایی است که تعداد بیش��مار از ایرانیها به این
کشوره��ا مهاجرت کرده اند .وضعیتی که در ح��ال حاضر در کشور
مالزی در مورد ایرانیها مشاهده میشود.
در کنار تمام اطالعرسانیهای صحیح و به موقع ،رسانهها میتوانند
روی یک نکته دیگر هم تأکید داش��ته باش��ند و آن تشویق نخبگان به
استف��اده از فرصته��ای مطالعاتی به جای مهاج��رت است .در حال
حاظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی فرصتهای مطالعاتی شش ماه را در اختیار دانشجویان
کارش��ناسی ارش��د و دکتری قرار میدهد .به نظر میرسد در صورت
اطالع رسانی مناسب نسبت به این فرصتهای مطالعاتی ،کاهش قابل
توجهی در تقاضای مهاجرت در بین دانشجویان ایجاد گردد.

