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مقدمه
رويكردها و اقدامات كللان 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 حوزه هاي مختلف 
نظللام نخبگانللي قرار گيرد. لكن با توجه بلله 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. لذا در اين كتابچه سعي خواهد شد 
رويكردهللا و اقدامات سند كه مرتبط با حوزه فعاليت رسانه ها و علی 
الخصللوص رسانه ملی است، در قالب نكات و توضيحاتي، شللرح و 
بسط داده شللوند تا استفاده از آن هللا و عمل به وظايف محوله به اين 
دستگاه هللا در قبال استعدادهای برتر و نخبگان اوالً شللفاف و واضح 
شده و ثانياً وحدت نگاه و رويكرد در بخش ها و مجموعه هاي مختلف 

ذي ربط به موضوع ايجاد گردد.
 اما الزم است ابتدا تعاريف بعضی از مفاهيم كليدی بر اساس آنچه 
در سند راهبردی كشور در امور نخبگان تنظيم شده است، ارائه گردد:

 نخبه: بلله فردي برجسته و كارآمد اطاق مي شللود كه در خلق 
و گسترش علللم، فناوري، هنر، ادب، فرهنللگ و مديريت كشور در 
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چارچوب ارزش هاي اسامي اثرگذاري بارز داشللته باشد و همچنين 
فعاليت هاي وي بر پايه ی هوش، خاقيت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي 
از يك  سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، 

موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتاي كشور شود.
 صاحب اس��تعدادبرتر: به فردي اطاق مي شللود كلله با توجه 
ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي 
هنوز زمينه هاي الزم براي شللناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژه ی 

او فراهم نشده است.
 فعاليت نخبگاني: فعاليتي است آگاهانه، خاقانه و نوآورانه با اثر 
گذاري محسوس بر پيشرفت كشللور در حوزه هاي مختلف از قبيل: 
علم، فناوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل 

و مشكات كشور
 گ��روه نخبه: هر يللك از گروه ها، سازمان هللا و نهادهايي كه در 
مقايسه با ساير هويت هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت هاي نخبگاني 

را دارا هستند.
 گروه استعدادبرتر: هر يك از گروه ها، سازمان ها يا نهادهايي كه 
استعللداد كسب توانمندي هاي ويژه اي را دارد ولي براي تبديآلن 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 بالقللوه يا بالفعل انجام فعاليت هاي 
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين شللامل همه افراد و گروه هاي نخبه و 

صاحب استعدادبرتر است.
 نظام نخبگاني: شامل مجموعه بخش هاي مختلف كشور مشتمل 
بر نقش آفرينان، نهادها، قوانيللن، سازوكارها و روندهايي است كه بر 
»فعاليت هللاي نخبگانللي« و »اجتماع نخبگاني« بلله صورت مستقيم 

اثرگذارند.



فصل اول - فرهنگ سازی و هدایت





1-1. مقدمه
فرهنگ سازی و هدايت استعدادها و نخبگان كشور، يكی از وظايف 
مهم هر نظامی می باشد. در حقيقت صرف داشتن استعداد يا توانمندی 
باال كافی نيست و اين استعداد بايد در مسيری صحيح و درست هدايت 
شده و رشد يابد تا موجب تعالی صاحب استعداد و جامعه شود. 
بنابراين فرهنگ سازی و هدايت نخبگان برای رشد صحيح و شكوفايی 
مناسب آن ها ضروری است. لذا نظام نخبگانی كشور بايد توجه و 
عنايت ويژ ه ای به امر هدايت و جهت دهی نخبگان داشته باشد. بر 
همين اساس در اين فصل رويكردهايی كه رسانه های كشور به عنوان 
بخش مهم و تأثيرگذار كشور بايد در فرهنگ سازی و هدايت نخبگان 
و استعداد های برتر مورد توجه قرار دهند، بر اساس سياست  های سند 

راهبری كشور در امور نخبگان ارائه شده است.
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1-2. راه کارها و رویکردهای صحیح در فرهنگ سازی 
و هدایت نخبگان

جهت فرهنگ سازی و هدايت نخبگان راه كارها و رويكردهايی بر 
اساس محتوای سند راهبردی كشور در امور نخبگان و اسناد پشتيبان آن 
استخراج شده اند. اين موارد در كادر زير ارائه و در ادامه تشريح شده اند:

1. تقويت دلبستگللی استعدادها و نخبگللان به كشور، 
فرهنگ و مردم

2. تبيين جايگاه و اهميت رشته های علوم انسانی 
3. ترويج نقشه جامع علمي كشور

4. استفللاده از نخبگان به عنوان عوامل ساخت و اجرای 
برنامه های مربوط به آن ها

5. توليد و ساخت مستنداتی از داستان زندگی كارآفرينان
6. معرفی مجموعه های نخبگانی و  تبليغ توليدات آن ها 

با تخفيف های ويژه
7. فرهنگ سازی در جهت امور نخبگان

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

از جمله بحث های فرهنگی، دلبستگی به كشور است كه بخشی از آن 
ذاتی و فطری است كه بايد تقويت شده و اهميت آن تذكر داده شود؛ 
متأسفانه در حال حاضر نداشتن هيچ گونه تعصبی به شهر و كشور 
تبديل به ارزش شده است؛ طبق روايات حّب وطن يكی از حبهای 
مورد تأييد و مطلوب دين است، لذا بايد  ترويج شود. در بحث فرهنگی 
بايد دستاوردها، زيباييها و نقاط قوت و مثبت كشور برای عموم مردم، 
به خصوص جوانان بازگو شود، آن هم نه به صورت مستقيم كه اتفاقًا 
ميتواند تأثير منفی داشته باشد بلكه در قالب مستندهايی جذاب كه 
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اتفاقاً برخی نخبگان كشور هم به شكلی در آن حضور دارند. همچنين 
با ساخت مستندهايی كه متخصصان خارجی از زيبايی ها، فرهنگ و 
نقاط قوت كشور صحبت می كنند و يا از حضور گردشگران خارجی 
در تقويت دلبستگی به كشور مؤثر خواهد بود. البته نكته حائز اهميت، 
ايجاد جذابيت در اين مستندهاست كه می بايست توجه و هزينه ويژه ای 

نسبت به آن صورت پذيرد.

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان< راهبرد کالن 5 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی 3:

آشللنا ساختن اجتماع نخبگاني بللا جاذبه هاي طبيعي، 
زيارتللي، فرهنگي و اجتماعي كشللور به منظور ارتقاي 
خودآگاهللي مّلي و حس دلبستگي به ميهن و همچنين 
افزايش آگاهي از خدمات متقابل اسام و ايران با تأكيد 
بر جايگاه بي بديل اسام در شكل دهي به هويت ايراني 

و ارتقاي تمدن ايراني.

2. تبيين جایگاه و اهميت رشته های علوم انسانی 
متأسفانه در سطح جامعه و خصوصًا در مدارس و حتی دانشگاه های 
كشور، به علوم انسانی نگاه درستی وجود ندارد. با وجود اهميت 
بسيار باالی اين رشته ها، گرايش عمده استعدادهای برتر به سمت 
رشته های فنی و تجربی است و اين رشته با استعدادهای متوسط 
اشتباه  نگاه  اين  اينكه  بر  عاوه  متأسفانه  می شود.  پر  ضعيف  و 
حتی  و  مدارس  كادر  دارد،  وجود  دانش آموزان  خانواده های  در 
جايگاه  می بايست،  لذا  می زنند.  دامن  اشتباه  اين  به  نيز  مشاوران 
و اهميت رشته های علوم انسانی در ميان مردم تبيين شود. يكی 
به  گرايش  برای  برتر  استعدادهای  تشويق  برای  راه ها  بهترين  از 
دامنه  معرفی  و  كار  بازار  معرفی  انسانی،  علوم  رشته های  سمت 
تأثيرگذاری مشاغل مربوط به اين رشته، در كنار بيان اهميت آن ها 
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برای دانش آموزان است كه رسانه ها می توانند نقش بسيار مؤثری 
در اين خصوص داشته باشند.

اگر شماها انشاءاهلل زبده شويد و در همين علوم انسانی، 
مثًا تاريخ، جامعه شللناسی و روان شللناسی كه خودتان 
گفتيد پيشرفت كنيد، حقيقتاً بدانيد ارزش شما در جامعه 
و در سطح بين المللی از يك پزشك پيشرفته، يقيناً كمتر 
نيست، بلكه بيشتر هم هست. شما االن نگاه كنيد، ببينيد 
در اين چهره های معروف دنيا چند تا پزشللك هستند، 
چند تا جامعه شللناس يا مورخ وجود دارد. می بينيد كه 
تعللداد برجستگی دومی بيشتر است منتها بايد كار كنيد 

تا پيش برويد.
مقام معظم رهبری
ديدار نخبگان جوان � 1385/06/25

3. ترویج نقشه جامع علمي کشور
تحقق آرمانهاي متعالي انقاب اسامي ايران نظير احياي تمدن عظيم 
اسامي، 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 عقانيت 
است. تحقق اين هدف نيازمند  ترسيم نقشۀ راهي است كه در آن نحوة 
طی مسير، منابع و امكانات الزم، تقسيم كار در سطح ملی و الزامات 
طّی اين مسير به طور شفاف و دقيق مشخص شده باشد. به همين 
منظور نقشه جامعه علمی كشور با تأكيد بر حوزه علم و فناوری تهيه 
و تدوين شده است. حال كه اين نقشه جامع علمی كشور تدوين 
و به تصويب رسيده است، الزم است نهاد ها و رسانه های مختلف 
خصوصاً صداوسيما در جهت ترويج آن از ظرفيت های خود به نحو 

احسن استفاده نمايد.



13

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان<راهب��رد کالن 5 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی 6:

ترويج نقشلله جامع علمي كشللور در سطوح مختلف 
اجتماع به ويللژه در بين اجتماعللات نخبگاني از طريق 
تقويت ارتباط نهادهاي تخصصي– حرفه اي و گروه هاي 
نخبه با آموزش هاي عمومي، برنامه هاي صدا و سيما و 

غيره.

اجرای  و  ساخت  عوامل  عنوان  به  نخبگان  از  استفاده   .4
برنامه های مربوط به آن ها

به تعبير ظريف مقام معظم رهبری بايد كسانی برای نخبگان كار كنند كه 
خود شيرينی نخبگی را چشيده باشند و حس نخبگی را درک كنند. يك 
نخبه با توجه به اينكه شناخت كامل تری نسبت به نخبگان و وضعيت 
آنان در جامعه دارد و شرايط كار، تحصيل، زندگی، مشكات، ارائه 
ايده ها و ... را از نزديك لمس كرده است، قطعاً در يك برنامه تلويزيونی 
اگر به عنوان عوامل اجرايی توليد يك برنامه در مورد نخبگان قرار 
بگيرد مثل مجری، تهيه كننده و ... بهتر می تواند در اين حوزه برنامه 
ساخته و برنامه ی مثمر ثمرتری توليد خواهد شد. برنامه های پايش 
شبكه ی يك در حوزه اقتصادی يا برنامه ی راز شبكه ی  چهار از جمله 
برنامه های موفق صدا و سيما در سال های اخير بوده اند كه عوامل 
اجرايی آن از ميان افراد صاحب نظر و نخبه ی حوزه خود بوده اند و 

اتفاقاً استقبال گسترده بينندگان را هم در پی داشته اند.

5. توليد و ساخت مستنداتی از داستان زندگی کارآفرینان
منتقل  به مخاطب  را  بسياری  مفاهيم  ناخودآگاه  به صورت  داستان 
می كند و در ضمن بسيار هم برای شنونده شيرين است. صدا و سيما 
می تواند با استفاده از ابزار داستان و نيز ابزارهای صدا و تصوير كه 
جذابيت دوچندانی به داستان می افزايد، از زندگی كارآفرينان كه در 
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واقع نخبگان واقعی جامعه هستند، مستند، فيلم و سريال ساخته و از 
اين طريق مخاطبان بسياری را به اين مسير تشويق كند. اما نكته قابل 
توجه اينكه بايد مسير پيشرفت كارآفرين چنان به تصوير درآيد كه اوالً 

برای مخاطب كامًا روشن بوده و ثانياً قابل الگوبرداری باشد.

6. معرفی مجموعه های نخبگانی و  تبليغ توليدات آن ها با 
تخفيف های ویژه

يكی ديگر از زمينه هايی كه رسانه ها می توانند در رابطه با نخبگان مؤثر 
باشند، ارائه برخی پشتيبانی ها از آنان است. به عنوان مثال ساخت 
مستندهايی از مجموعه های نخبگانی مثل مدرسه حكمت و يا ارائه 

تبليغات با تخفيف ويژه برای مجموعه های نخبگانی.

7. فرهنگ سازی در جهت امور نخبگان: 
فرهنگ سازی  ابزارهای قدرت مند يك كشور در  از جمله  رسانه ها 
می باشند. در ذيل زمينه هايی كه اين رسانه ها می توانند در آن نقش 

آفرين باشند، بيان می گردد:
 فرهنگ سازی در جهت قدرشناسی از نخبگان

رسانه ها می توانند اين فرهنگ را در سطح جامعه همگانی كنند 
كه خود جامعه، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد قدر 
نخبه را دانسته و او را از نظر مادی و معنوی حمايت و تأمين 
نمايند. البته در صورتی كه اين اتفاق بيفتد، يك مكانيزم صحيح 
و خودكار شكل گرفته كه خود را تقويت می كند، به اين ترتيب 
كه مثًا بخش خصوصی برای رفع نياز خود از نخبه كمك 
خواسته و او را به استخدام خود در می آورد يا از او مشاوره 
می گيرد، و در اين فرآيند هم شركت خصوصی منتفع شده و 

هم فرد نخبه از نظر مادی و معنوی حمايت می گردد. 
به  نخبه  طلبکارانه  رویکرد  اصالح  برای   تالش 
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رویکرد وظيفه مدار
در حال حاضر برچسب نخبگی ما عاملی شده برای تبديل 
افراد توانمند و با استعداد )البته و بی استعداد( برای طلبكاری 
معرفی  نخبه  عنوان  به  كه  فردی  يعنی  جامعه.  و  نظام  از 
ميشود انتظار دارد نظام همه مشكاتش را حل كند جامعه 
به او احترام ويژه بگذارند. در حالی كه فرد نخبه به واسطه 
استعداد خدادادی خود، مسئوليت بيشتری نيز دارد و در واقع 
می بايست بسترها برای كسانی فراهم ميشود كه عاوه بر 

توانمندی، احساس وظيفه و همت بلند هم داشته باشند.
 اصالح فرهنگ نخبه پروری و جایگزینی آن با تکریم 

کار نخبگانی
تنش های ناشی از اعام كارهای برتر به عنوان كار نخبگانی 
بسيار كمتر از تنش های معرفی افراد به عنوان نخبه و چهره 
ماندگار و اين هاست. چرا كه افراد، مخلوطی از راستيها و 
ناراستياند. برچسب نخبگی بر فرد در نظر عامه تأييدی است 
بر همه كارهای افراد. ضمن اينكه با تعدد سايق و ديدگاههای 
مختلف، افراد مختلفی شايسته نخبگی هستند، اما اتفاق نظر 
در مورد كارها سهلتر حاصل ميشود. لذا رسانه های می توانند 
با ايجاد مطالبه در مورد معرفی و تكريم امور نخبگانی افراد 
به جای پرداختن به خود نخبه، سازمان های متولی را به حركت 

به اين سمت صحيح هدايت نمايند.
 فرهنگ سازی جهت توجه به تنوع استعداد در زمينه های 

کاری، هنری، فرهنگی، مذهبی و ... 
بر  بيشتر  تاريخی  صورت  به  هوش  و  استعداد  تعريف 
جنبه های  ساير  اغلب  و  داشته  تمركز  علمی  استعدادهای 
هوش ناديده گرفته شده است. حيطه هايی مانند مديريت و 
هنر دو نمونه از استعدادهايی است كه به صورت سنتی كمتر 
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مورد توجه جوامع مختلف خصوصاً نظام های آموزشی بوده 
است. پذيرش تنوع استعدادها مستلزم توجه به استعدادها در 
عرصه های مختلف هنری، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی 
و . . . است. از اين رو الزم است بنياد ملی نخبگان و ساير 
دستگاه های مربوطه وزارت علوم و بهداشت را تشويق كنند 
تا عاوه بر توجه به برگزيدگان آموزشی به ساير برگزيدگان 
دانشجويی توجه نموده و اقدامات الزم جهت شناسايی اين 
استعدادها را طراحی نمايند. يكی از راه های فرهنگ ساز در 
اين مسير، انعكاس و پشتيبانی از برگزاری مسابقات هنری، 

مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و ...، است.



فصل دوم - تکریم و الگوسازی





2-1. مقدمه
تكريللم نخبگان و الگوسازی از آن ها از تأكيدات سند راهبردی كشور 
در امور نخبگان می باشد به طوری كه به عنوان يك اقدام ملی در سند 

مطرح شده است. 

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان<راهب��رد کالن 5 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی4:

تكريم نخبگللان و الگوسللازي از آنان بللراي صاحبان 
استعدادهللاي برتللر از طريق ترويج رمللوز موفقيت و 
زمينه سازي براي هدايت گروه ها و فعاليت هاي نخبگاني 
از سوي آنان، با تأكيد بر امكان پذيري انجام فعاليت ها با 

امكانات موجود.

از طرف ديگر بايد توجه داشللت كه مهاجرت نخبگان صرفاً به خاطر 
مسائل مالی نيست. فراهللم نبودن فضای كشور برای بروز توانايی ها، 
عدم قدرشناسی مسئوالن و ... و خاصه عدم تكريم نخبگان از جمله 
مهم تريللن علل خروج اين قشر از كشور است. عاوه بر اينكه تكريم 
نخبگان خود موجب الگوسازی برای قشرهای جوان تر و هدايت آن ها 
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به مسير نخبگی خواهد شللد. با توجه به اهميت موضوعات تكريم و 
الگوسللازی نخبگان، در اين فصل نكاتللی در رابطه با اين دو موضوع 

اساسی ارائه می  گردد.

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

جهللت فرهنگ سازی و هدايت نخبگللان راه كارها و رويكردهايی بر 
اساس محتوای سند راهبردی كشور در امور نخبگان و اسناد پشتيبان 
آن استخراج شللده اند. اين موارد در كادر زير ارائه و در ادامه تشريح 

شده اند:

1. توليد برنامه هايی كه نخبگان و مسئولين روبروی هم 
قرار بگيرند

2. ارتقا نحوه اجرای همايش چهره های ماندگار از طريق 
همكاری با مراكز علمی

3. اجتناب از بازتوليد الگوهای غلط جامعه در برنامه های 
تلويزيونی

4. چهره سازی نخبگان آتيه دار

1. توليد برنامه هایی که نخبگان و مسئولين روبروی هم قرار 
بگيرند

نخبگان بايد بتوانند مثل آقازاده ها با مسئولين ارتباط برقراركنند تا رشد 
كنند. اين نمونه آقازاده ها برای رشللد نشان می دهد كه ارتقاء در كشور 
مللا در مرحله اول معلول ارتباط با مراكز قدرت است. اين قاعده بازی 
است. نخبگان بايد به مسئولين وصل شوند و يكی از بهترين فضاها برای 
اين اتفاق برنامه های تلويزيونی است. اينجاست كه نخبگان می توانند 
حرف هللای خود را به گوش مسئولين رسانللده و مسئولين نيز با بيان 
چالش ها و موانع، هم فكری مناسبی جهت رفع مشكات ايجاد گردد. 
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2. ارتقاء نحوه اج��رای همایش چهره های ماندگار از طریق 
همکاری با مراکز علمی

از جمله اقدامات شللايسته و به جايی كه در سال های اخير در كشور 
صورت پذيرفته است، برگزاری همايش چهره های ماندگار است. اين 
اقدام پسنديده، اگرچلله درخور تقدير بسيار است اما اگر ماحظاتی 
در رابطلله آن مورد توجه قرار گيرد، اثرگذاری بسيار بيشتری خواهد 
داشللت. بنياد ملی نخبگان و ساير مراكز علمی از قابليت خوبی برای 
همكاری در اجرای اين همايش برخوردارند و قطعاً عاقه مند هستند 
كلله از اين فرصت مغتنم استفاده كللرده و از آن به عنوان ابزار بسيار 
مناسبی جهت تكريم، الگوسازی و حتی نگهداشت نخبگان بهره ببرند. 
لللذا فرصت خوبی برای رسانه ملی است كلله از انگيزه و عاقه اين 
نهادهای علمی برای هرچه غنی تر كردن اين برنامه استفاده نمايد. در 
ذيللل به برخی از اقداماتی كلله به ارتقاء اثربخشی اين همايش كمك 

می كند، اشاره می شود:
 بسترسازی برای حضور فعال فرهنگستان ها و دانشگاه ها 

در انتخاب چهره های ماندگار؛
 در همايش چهره های ماندگللار كشور، صرفاً به تقدير و 
تشكر پرداخته می شود، در صورتی كه اين همايش فرصت 
مناسبللی است كه از اساتيد درخواست شللود در حوزه های 
اختصاصی خود برای رفع مشكات جامعه نظر و پيشنهادات، 

مقاالت و صحبت های خود را ارائه دهند؛
 مستندسللازی تجللارب چهره هللای ماندگللار و معرفی 
زندگی نامه آن ها با ابزارهايی مثل مصاحبه، نماهنگ و ... به 

مردم.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان<راهب��رد کالن 5 < 
راهبرد ملی 1 < اقدام ملی 2:

ارائه مناسب و جذاب دستاوردهاي فعاليت هاي نخبگاني 
با هدف ايجاد اميد و انگيزه و نشان دادن فرصت  و امكان 

انجام فعاليت هاي كان و مؤثر در كشور.

3. اجتن��اب از بازتوليد الگوهای غل��ط جامعه در برنامه های 
تلوزیونی

متأسفانه روندی كه در حال حاضر در رسانه ها خصوصاً صدا و سيما 
مشاهده می شللود، تمايل به ارائه الگوهای غلطللی است كه مطلوب 
ذائقه بخشی از جامعلله است، اما اصالت حقيقی ندارد. حضور مكّرر 
بازيگران، خوانندگان در برنامه های صداوسيما از اين دست است كه 
به نوعی به بازتوليد الگوهای غلط در جامعه كمك می كند. صداوسيما 
بايد يك برنامه اساسی و بلندمدت برای تغيير ذائقه مردم در اين رابطه 
داشللته باشد كه اولين گام ضروری آن، تغيير نگاه رقابت با شبكه های 
ماهواره ای است. عاوه بللر اين صداوسيما می بايست به جای توجه 
صرف به كميت مخاطبان به عنوان عامل موفقيت برنامه های خود، به 
كيفيت مخاطبان يعنی اينكه چه قشری آن را می بينند و چه تأثيری روی 
آن ها دارد، و .. توجه نمايند. چراكه تا زمانی كه صداوسيما ماهواره را 
رقيب خود بداند و از طرف ديگر كميت و نه كيفيت مخاطبان را عامل 
موفقيت بداند، بعيد است بتواند به سمت الگوسازی صحيح روی آورد.

4. چهره سازی نخبگان آتيه دار
يكللی از ابزارهايللی كه صداوسيمللا می تواند بسيللار از آن بهره ببرد، 
چهره سازی است. ما در بسياری از رشته های علمی، هنری، فرهنگی 
و ... دارای نخبگللان بسيللاری هستيم كه چون مطرح نشده اند، امكان 
الگوسللازی آن ها وجود نللدارد. يكی از روش هايی كلله می توان اين 
نخبگللان را كه عمدتاً هم جوان هستند به الگللو تبديل كرد، ساخت 
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برنامه هايی است كه اين افراد كنار چهره های شللناخته شده در رشته 
خود قرار بگيرد. در اين صورت می توان نخبگان جوان تری كه از منظر 
شللاخصه های مختلف مورد قبول نظام هستند را به تدريج جايگزين 
چهره هايی كرد كه شللايد از همه جوانب هللم برای الگو قرار گرفتن 
مناسب نباشند. به عنوان مثال يك متخصص مطرح ايرانی كه در زمينه 
تخصصی خللود بسيار قوی و حتی در سطح جهانی مطرح است، اما 
از جنبه های اعتقادی چندان شللاخصه های مطلوب را دارا نمی باشد، 
می تواند در چند برنامه تلويزيونی كنار نخبگان غيرمطرح اما متخصص، 
معتقد و انقابی قرار بگيرد و در يك روند تدريجی و در طی چند سال، 

در افكار عمومی جايگزين وی گردد. 





فصل سوم - نگه داشت





3-1. مقدمه
آمارهای صندوق بين المللی پول در سال 2009 نشان می دهد كه ساالنه 
حدود 180 هزار ايرانی تحصيل كرده به اميد زندگی و يافتن موقعيت های 
شغلی بهتر از كشور خارج می شوند. اين صندوق بين المللی در گزارش 
خللود می افزايد كه رقم خروِج حدود 180 هزار نخبه تحصيل كرده از 

ايران، به معنی خروج ساالنه 50 ميليارد دالر ارز از كشور است. 
خروج نخبگان يكی از معضاتی است كه در سال های اخير شدت 
بيشتری گرفته است. افرادی كه نظام هزينه بسياری را برای تحصيل آن ها 
در طول دوران پيش از دانشگاه و دانشگاه می نمايد، دقيقاً زمانی كه اين 
هزينه ها به زمان باردهی نزديك می شللود، اين افراد شروع به خروج از 

كشور می نمايند. به آماری كه در ادامه ارائه می گردد، دقت نماييد: 

کشور کانادا
همانطللور كلله در جدول زير مشاهده می شللود در شللرايطی كه تعداد 
دانشجويان خارجی كانادا در مقاطع تحصيات تكميلی كمتر از دو و نيم 
برابر شده تعداد دانشجويان ايرانی در اين كشور حدود 8 برابر شده است1.

1. SOURCE: Statistics Canada, Center for Education 
Statistics, special tabulations (2011)
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ثبت نام دانشجویان رشته های علوم و مهندسی در دانشگاه های 
کانادا بر اساس مليت در سال های 1999 و  2008

سال، مليت

ك
وژي

يول
فيز

 و 
ك

يزي
م ف

علو

ت
ضيا

ريا
 و 

وتر
مپي

 كا
وم

عل

زی
ور

شا
م ك

علو

عی
تما

 اج
وم

عل

سی
ند

مه

وع
جم

م

1999
2808070270190890آمريكا
14016020130330790چين
30302040110230هند

4030204070200مكزيك
4040103070180مراكش
4020202080170ايران
1.5107504701.6901.9806.390جمع

2008
4804901003308702.270چين
17019020509901.420ايران
290130703701401.010آمريكا
170904040420760هند

40902050270460مراكش
60301030220350مكزيك
3.3102.0408503.1505.79015.130جمع
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اتحادیه اروپا
همان طور كه در نمودار زير مشخص است، غير از آلمان كه در دوره ای 
افت داشللته )البته در سال های اخير مجدداً رشللد داشته است( اغلب 

كشورها با رشد دانشجويان ايرانی مواجه بوده اند2.

2. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=educ_enrl8&lang=en
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مالزی
امللا آخرين آمار مربوط به كشور مالللزی است كه پديده ای در جذب 
دانشجويان ايرانی به حساب می آيد. آنچه مسلم است رفتن دانشجويان 
ايرانی به اين كشور در دهه اخير اتفاق افتاده و قبل از آن سابقه نداشته 
اسللت. اين روند به قدری سريع بوده است كلله در سال 2010 تعداد 
دانشجويان ايرانی با بيشتر شدن از دانشجويان چينی باعث شد ايرانيان 
رتبه اول را از نظر تعداد بين دانشجويان خارجی در كشور مالزی كسب 
كنند. جدول زير در بردارنده آمار دانشجويان خارجی كشور مالزی در 

سال 2010 است.3
بللر اساس گزارش ها تعداد دانشجويان ايرانی در كشور مالزی در سال 
2009، 10932 نفر يعنی حدود 900 نفر كمتر از سال 2010 بوده است. 4

درصد از كلتعداد دانشجويانكشور مبدأرتبه

13.6%11823ايران1

11.8%10214چين2

11.4%9889اندونزی3

6.7%5866يمن4

6.7%5817نيجريه5

4.5%3930ليبی6

3.3%2837سودان7

2.6%2252عربستان سعودی8

2.3%2041بنگادش9

2.2%1911بوتسوانا10

31.9%30343ساير11

با توجه به آمار ارائه شده، ضروری به نظر می رسد كه همه دستگاه های 
دخيل در حوزه های مرتبط با نخبگان در كشور به شكلی برنامه ريزی 
نماينللد، تا حد ممكللن بتوانند از خللروج اين سرمايه هللای 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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جلوگيللری نمايند. صدا وسيما و ساير رسانه ها نقش بسيار مؤثری در 
اين زمينه می توانند داشته باشند كه در اين فصل به برخی از روش ها و 

رويكردهای مناسب در اين حوزه اشاره می گردد.

3-2- راه کارها و رویکردهای صحیح در نگه داشت 
استعدادهای برتر و نخبگان

بر اساس محتوای سند راهبردی كشور در امور نخبگان و اسناد پشتيبان 
آن، راه كارها و رويكردهايی كه می تواند در نگه داشت استعدادهای برتر 
و نخبگان مؤثر باشد، استخراج شده اند. اين موارد در كادر زير ارائه و 

در ادامه تشريح می شوند:

1. توليد برنامه هايی برای برانگيختن حس مسئوليت و 
غيرت نخبگان

2. توسعه ی كرسي هاي نظريه پردازي و آزاد انديشی 
3. هدايت هدفمند مباحث و برنامه های مهاجرت نخبگان

1.توليد برنامه هایی برای برانگيختن حس مسئوليت و غيرت نخبگان
اقتصاد آمريكا و كشورهای غربی چقدر از ما قوی تر است؟ به همين 
انللدازه در جذب نخبه با امكانات مالی و مادی از ما موفق تر و رقابت 
در اين زمينه ها برای ما سخت تر است. اما كاری كه ما می توانيم انجام 
دهيم علی الخصوص)رسانه هللا و خصوصاً صداوسيما( اين است كه 
بللا برانگيختن حس مسئوليت نخبگان و ايجاد حّب به وطن سعی در 
نگلله داری آن ها در كشور كنيم، نه بللا وعده چند ميليون تومان پول و 
امثال آن. ما بايد روش های انگيزشی مبتنی بر مزايای رقابتی و اعتقادی 
خودمللان را طراحی و برای استفاده و حفظ نخبگان به كار گيريم كه 
برای موفقيت در اين زمينه همكاری صدا و سيما و متوليان امور نخبگان 

نيز ضروری است. 



32

2. توسعه ی کرسي هاي نظریه پردازي و آزاد اندیشی 
كرسی های نظريه پردازی و آزادانديشی دو نهاد اصلی در ايجاد فضای 
تعاملللی و تضللارب آراء در جامعلله و خصوصللاً جامعه ی نخبگانی 
است. اين كرسی ها عاوه بر اينكه فضای آزادانديشی و نشاط فكری 
را در كشللور رونق می بخشد، اين امكللان را فراهم می كند تا نخبگان 
استعدادهای خللود را در حوزه های مختلف بروز دهند. رسانه ملی با 
توجلله به گستردگی مخاطب يكی از بهترين فرصت های كشور برای 
گسترش اين كرسی هاست. برنامه زاويه شبكه چهار كه در حوزه علوم 
انسانی فعاليت می كند از جمله اين كرسی هاست  كه در فضای رسانه 

ملی اجرا شده و با مخاطب قابل توجهی نيز جذب كرده است.

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

ارزيابي و گسترش فعاليت هاي كرسي هاي نظريه پردازي 
و نقد و مناظره نخبگاني و برنامه ريزي براي تبديل آن ها 
به محل حضور و تعامات فكري گسترده تر نخبگان و 

انديشمندان.

3. هدایت هدفمند مباحث و برنامه های مهاجرت نخبگان
در بحث مهاجرت نخبگان نبايست سلبی برخورد شود و فقط سختی ها 
و مشكات زندگی در خارج از كشور بيان شللود. بلكه در كنار آن ها 
می بايست مزايايی مثل قدرت علمی دانشگاه ها و كيفيت تدريس نيز به 
شكل واقعی منتقل شود. همچنين ضروری است كه همه ابعاد زندگی 
در خللارج از كشللور نيز ارائه گردد. مللواردی مثل اين كه خريد خانه 
سخت نيسللت اما تا سال ها بايد قسط های خريد آن را پرداخت كرد. 
يا اينكه برای عموم شللفاف شود كه زندگی در خارج از كشور شايد 
از ابعاد امكانات مادی، رفاه بيشتری را برای فرد در پی داشته باشد اما 
دوری از اقوام و آشنايان، زندگی را در بعدهای معنوی با چالش اساسی 
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روبرو خواهد كرد، خصوصاً در دوران پيری كه آن چنان كسی اطراف 
فرد نيست كه نيازهای او را بر طرف نمايد.

نكته مهم ديگر كه می بايست اطاع رسانی شللود، عدم حفظ شأن 
و منزلللت در كشورهايی است كه تعداد بی شللمار از ايرانی ها به اين 
كشورهللا مهاجرت كرده اند. وضعيتی كه در حللال حاضر در كشور 

مالزی در مورد ايرانی ها مشاهده می شود. 
در كنار تمام اطاع رسانی های صحيح و به موقع، رسانه ها می توانند 
روی يك نكته ديگر هم تأكيد داشللته باشللند و آن تشويق نخبگان به 
استفللاده از فرصت هللای مطالعاتی به جای مهاجللرت است. در حال 
حاظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی فرصت های مطالعاتی شش ماه را در اختيار دانشجويان 
كارشللناسی ارشللد و دكتری قرار می دهد. به نظر می رسد در صورت 
اطاع رسانی مناسب نسبت به اين فرصت های مطالعاتی، كاهش قابل 

توجهی در تقاضای مهاجرت در بين دانشجويان ايجاد گردد.


