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فهرست مطالب
مقدمه
فصل 1- شناسایی و هدایت
مقدمه

راه کارها و رویکردهای صحیح در شناسایی و هدایت استعدادهای 
دانشجویی و نخبگان
فصل 2- حمایت و توانمندسازی
مقدمه

راه کارها و رویکردهای صحیح در حمایت و توانمندسازی استعدادهای 
دانشجویی و نخبگان
فصل 3- زمینه سازی برای اثرگذاری
مقدمه

راه کارها و رویکردهای صحیح برای زمینه سازی به کارگیری و استفاده 
از استعدادهای دانشجویی و نخبگان
فصل 4- تکریم و نگه داشت
مقدمه

راه کارها و رویکردهایی جهت تکریم و نگه داشت استعدادهای برتر 
دانشجویی و نخبگان





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 
مختلللف الزم و ضروري می باشللد. لللذا در ادامه سعي خواهد شللد 
رويكردها و اقدامات سند كه مرتبط با حوزه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی1  است، در قالب 
نكات و توضيحاتي، شرح و بسط داده شوند تا استفاده از آن ها و عمل 
به وظايف محوله به اين دو دستگاه در قبال استعدادهای دانشجويی و 
نخبگان اوالً شللفاف و واضح شللود و ثانياً وحدت نگاه و رويكرد در 

بخش ها و محموعه هاي مختلف ذي ربط به موضوع ايجاد گردد.
 امللا الزم است ابتدا تعاريف بعضی از مفاهيم كليدی بر اساس 
آنچلله در سند راهبردی كشور در امور نخبگان تنظيم شللده است، 

ارائه گردد:

1. در ادامه جهت اختصار از وزارت علوم، تحقيقات، و فناروی را با عنوان »وزارت علوم«، 
و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكی را با عنوان »وزارت بهداشت« نام می بريم.



6

 نخبه: بلله فردي برجسته و كارآمد اطاق مي شللود كه در خلق 
و گسترش علللم، فناوري، هنر، ادب، فرهنللگ و مديريت كشور در 
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 استعدادبرتر: به فردي اطاق مي شود كه با توجه به 
ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست 
ولي هنوز زمينه هاي الزم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي 

ويژه ی او فراهم نشده است.
 فعالي��ت نخبگاني: فعاليتي است آگاهانه، خاقانه و نوآورانه 
بللا اثرگذاري محسوس بر پيشرفت كشللور در حوزه هاي مختلف 
از قبيللل: علم، فناوري، هنللر، 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 مقايسلله 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 
كلله 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.
 اجتم��اع نخبگاني: شللامل افللراد يا گروه هايللي است كه به 
تشخيص بنياد ملي نخبگللان، توانمندي هاي بالقوه يا بالفعل انجام 
فعاليت هللاي نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين شللامل همه افراد و 

گروه هاي نخبه و صاحب استعدادبرتر است.
 نظ��ام نخبگاني: شللامل مجموعه بخش هللاي مختلف كشور 
مشتمللل بر نقش آفرينان، نهادها، قوانيللن، سازوكارها و روندهايي 
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است كه بر »فعاليت هاي نخبگاني« و »اجتماع نخبگاني« به صورت 
مستقيم اثرگذارند.





فصل اول - شناسایی و هدایت





مقدمه
شللناسايي و هدايت استعدادهاي مختلف افللراد، يكی از كليدي ترين 
قدم ها در رشللد و پرورش آن ها است. اغلللب استعدادهايي كه هدر 
مي روند يا به حد مطلوبی از كمال نمي رسند، به دليل عدم شللناخت 
درسللت استعدادهللا و توانمندي هللا است. در همين راستللا، در سند 
راهبردی كشور در امور نخبگان، به عنوان اولين راهبرد كان، شناسايی 
و هدايت استعدادها مورد توجلله قرار گرفته و در ذيل آن، دو راهبرد 

ملی زير تعريف شده است:
 تنوع بخشي در تعریف سطوح، حوزه های فعاليت های نخبگانی 

و روش های شناسایی آن ها
 هدایت صاحبان استعدادهاي برتر با استفاده از توانمندی های 

بخش های دولتی و غيردولتی
در اين فصل تاش شللده اسللت در چارچوب راهبردهای فوق و نيز 
اقدامات ملی تعريف شللده، نكاتی جهت اجرايی سازی هر چه بهتر و 

مؤثرتر سند راهبردی كشور در امور نخبگان ارائه گردد. 
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ما مسأله  شناسائی نخبه را داريم. پيش از شناسائی نخبه 
شللناسائی استعداد  برتر را داريم كه در طول زمان تبديل 
به نخبه خواهد شد ... . پس اول شناسائی استعداد برتر 
است، بعد مسير اين صاحب استعداد برتر به سمت نخبه 
شدن، بعد رسيدن به نقطه ی ثمردهی كه در واقع همان 

نقطه  نخبه است.
مقام معظم رهبری
دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمىـ  1390/7/13

راه کارها و رویکردهای صحیح در شناس�ایی و هدایت 
استعدادهای دانشجویی و نخبگان

جهت شناسايی و هدايت استعدادهای دانشجويی و 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:

 فراهم كردن فضای دانشگاه ها برای بروز استعدادها در 
رشته های متنوع تحصيلی

 بسترسازی برای رشد استعدادهای غيرتحصيلی
 بسترسازی برای شناسايی و حمايت از استعدادها در 

زمينه های هنری، فرهنگی، مذهبی و .... 
 توجه به شايسته ساالری در شناسايی نخبگان 

 فرهنگ سللازی در جهت اجتناب از برچسب زنی در 
فرآيند های شناسايی و كشف استعدادها

 بسترسللازی بللرای شللكل گيری هسته هللای جوان 
خودجوش در دانشگاه ها

 توسعه مراكز رشللد دانشگاه هللا و انجمن های علمی 
دانشجويی
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 هدايت و تشويق نخبگان به سمت تشكيل گروه های 
نخبه 

 توسعلله و تقويللت سامانه هللای اطاعاتی در جهت 
شناسايی نخبگان 

 توسعلله انجمن هللای علمی و شللبكه های اجتماعی 
تخصصی 

 توسعه نهادهای رقابتی به عنوان سازوكار نظام نخبگانی 
 پشتيبانللی از رشللد توانمندی هللای اخاقی جامعه 

نخبگانی
 سياست گللذاری در راستای تسهيل و ترويج حضور 
نخبگللان اجتماعی خللارج از دانشگللاه در دانشگاه ها 

)كارآفرينان، مديران، هنرمندان، عناصر فرهنگی و ... (
 تفكيك هرم های مختلِف رشللد و ارتقای هيئت های 

علمی در دانشگاهها
 توسعة كرسي هاي نظريه پللردازي و آزاد انديشی در 

دانشگاه ها

 فراهم کردن فضای دانش��گاه ها برای بروز اس��تعدادها در 
رشته های متنوع تحصيلی

يكللی از رويكردهای مهم سند راهبردی كشور در امور نخبگان بحث 
تنوع است. در حال حاضر دانشگاه تقريباً يك راه حل يگانه و تنها راهی 
است كه دانش آموزان سر راه خود ميبينند و غير از كسانی كه به علت 
محدوديتهايی امكللان آن را پيدا نميكنند، بقيهی افرادی كه استعداد و 
توانمندی الزم را دارند، دانشگاه را انتخاب ميكنند )كه درست يا غلط 
بودن اين امر و اصاح آن در اينجا مورد بحث نيست(. نكته اين است 
كه نبايد اين اتفاق در دانشگاه نيز تكرار شود. وقتی كسی در رشتهای 
پذيرفته می شود، اين رشته بيش از اينكه حاصل استعدادها، انگيزهها 
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و عايق او باشللد حاصل رتبهای است كلله در كنكور كسب كرده و 
رشللتهای كه در دبيرستان انتخاب نموده است. شللايد كسی باشد كه 
استعداد هنری دارد اما به داليل اجتماعی و فشارهای خانوادگی رشتهی 
رياضی را انتخاب كرده و در دانشگاه هم در يك رشتهی مهندسی ادامه 
تحصيل ميدهد. در دانشگاه بايد جلوی ادامهی اين روند گرفته شود، 
چون اگر در دانشگاه هم اين روند ادامه پيدا كند، استعدادهای فرد هدر 
خواهللد رفت و بعيد است كسی كه مهندسی خوانده و دكترای آن را 
هللم گرفته بعللد از دوران دانشجويی يك هنرمند، مدير يا نظريه پرداز 

علوم انسانی شود. 
در دانشگاه بايد به تنوع استعدادها توجه جدی شللود و بسترهای 
شناسايی، هدايت و رشد آن ها فراهم شود. شايد كسی در يك رشتهی 
مهندسی تحصيل ميكند اما استعداد هنری دارد يا در پزشكی تحصيل 
كند و استعداد مديريت و كارآفرينی داشللته باشد. بسترهای اين تنوع 
در آموزش و پرورش مهم است اما در دانشگاه و سيستم های آموزش 
عالللی اهميت بيشتری دارد چون در آمللوزش و پرورش غالباً والدين 
هستند كه برای فرزند خود تصميم ميگيرند يا جامعه پيرامون، به نوعی 
اجبللار حاكم است و تنوعی وجود نللدارد؛ دانشآموز بايد يكی از سه 
رشللتهی رياضی، تجربی يا انسانی را انتخاب كند، البته رشتههای فنی 
و حرفهللای و هنر هم هستند اما معموالً كسانللی كه توانمندی دارند 
به داليل اجتماعی و خانوادگی بيشتر به رشللتههای رياضی و تجربی 

گرايش پيدا ميكنند. در دانشگاه بايد به اين مسأله پرداخت. 
يكللی از كارهايی كه ميتوان در بحث تنللوع انجام داد فراهم كردن 
امكان تغيير رشته در يك مقطع يا انتخاب ساير رشتهها در مقاطع ديگر 
برای استعدادهای برتر است. يعنی اگر كسی يك رشتهی مهندسی را 
انتخاب كرد ولی پس از مدتی فهميد و اثبات كرد كه در رشتهی ديگری 
استعداد دارد از تغييری كه بايد در مسير رشد و شكوفايی اين فرد اتفاق 
بيفتد جلوگيری نشود. همچنين بايد تغيير رشته بين مقاطع كارشناسی و 
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ارشد و ارشد و دكتری برای استعدادهای برتر تسهيل شود. وازرت های 
علوم و بهداشت بايد به اين مسأله كمك كند و اگر كسی در حوزهی 
خاصللی استعدادی دارد فضای تغيير رشللته و هدايت او به آن سمت 
را ايجللاد كند. برای استعدادهللای برتر و خصوصاً كسانی كه كارهای 
نخبگانی انجام داده يا استعدادی را بروز داده و اثبات ميكنند فضا برای 
تغيير رشته، گرايش و مسير تحصيلی فراهم شود. در حال حاضر برخی 
چيزها غيرممكن است؛ مثا كسی كه در رشللته های مهندسی يا علوم 
انسانی تحصيل می كند نمی تواند به راحتی به رشته های پزشكی تغيير 
رشللته بدهد مگر اينكه دوباره كنكور دهد كلله آن هم نادر و پرهزينه 

است. 

 بسترسازی برای رشد استعدادهای غيرتحصيلی
نكتلله ی بعدی توجه بلله فعاليت هللای غيرتحصيلی اسللت. همهی 
استعدادهللای يك فرد، خود را در مسائل تحصيلی و آموزشللی نشان 
نميدهد و الزم است به فعاليت های غيرتحصيلی توجه ويژه شود. در 
مواردی متعددی در دنيا مشاهده می شود كه كسانی كه كارهای بسيار 
ويژه انجام ميدهند در سيستم های رسمی آموزشی و دانشگاهی موفق 
نبودهاند، لذا بايد به استعدادهای غيرتحصيلی اوالً توجه شود، ثانياً به 
رسميت شناخته شده، اعتبار داده شود و زمينههای رشد آن فراهم گردد. 

در ذيل به برخی راه كارهای در اين زمينه اشاره می شود:
1. يك راه كار، توسعهی فعاليت ها با فراهم كردن بسترهايی 
مثل جشنواره، مسابقات و كارهای فوق برنامه است كه بايد 
بللرای آن در آيندهی دانشجويان امتياز در نظر گرفته شللود. 
در نظللر گرفتن معدل يا صرفاً يك سری مقاالت برای احراز 
نخبگی يللا استعداد برتر بودن يك دانشجو باعث می شللود 
استعدادهای ديگر فرد اوالً شللكوفا نشللود، ثانياً كسانی كه 
ساختارشكن هستند و توانمنديهای ويژهای داشته و به سمت 
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آن استعدادها می روند شللناخته نشوند، در نتيجه به آن ها بها 
داده نمی شود و نمی توانند به شكوفايی برسند. 

2. می بايست سازوكارهايی برای به رسميت شللناخته شدن 
فعاليت های خارج از نظام آموزشی دانشگاه ها در نظر گرفته 
شللود و به آن ها امتيللاز تعلق گيرد. ايجللاد كسب وكارهای 
جديد، برگللزاری همايشها، نتايللج جشنوارهها و مسابقات 
بايد در امتيللازات افراد، برخورداری از امكاناتی مثل وامهای 
تحصيلی، بورسها، كمك هزينههای تحصيلی حتی در ادامه 
تحصيل آن ها خود را نشان دهد و صرف شاخصهای درسی 

و آموزشی نمی تواند اين تنوع را در دانشگاهها ايجاد كند. 
3. فراهللم كردن امكان استفللاده از امكانات دانشگاه ها برای 
استفاده در امور غيردرسی يكی ديگر از راه حل هاست. يكی 
از نكللات ديگر اين است كلله در حال حاضر تمام امكانات 
دانشگاهها غالباً به مباحث آموزشی اختصاص داده می شود 
و اگر كسللی بخواهد كاری ايجاد كند بللا مشكل رو به رو 
خواهد شد. غير از چند دانشگاهی كه در آن ها امكان كارهای 
خارج از ساختار فراهم است در غالب دانشگاهها استفاده از 
كارگاهها، آزمايشگاهها، سالنهللا و . . . برای كارهای غير از 
كارهای روزمرهی آموزشی و پژوهشی )به معنی پژوهشهای 
تعريف شده در سيستم كاسيك دانشگاهی( فراهم نيست 
كه ميبايسللت فراهم شللود و بسترسازی الزم برای رشللد 
استعدادهللا و ايجاد فرصتها صورت گيللرد. يعنی اينكه اگر 
كسی بخواهد با توجه به استعدادهايش كاری را انجام دهد 
ولللو اينكه آن كار در غالب بحثهای آموزشللی و روزمرهی 
دانشگاه نباشللد، بايد بتواند با حفظ شرايط و اولويتبنديهای 
الزم از امكانللات دانشگللاه استفاده كنللد. بورسها و كمك 
هزينهها هللم می تواند به اين مسأله جهت دهد، اينگونه هم 
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نباشد كه فقط در دانشگاه های مهندسی بورسهای مهندسی 
فراهم شود. می تواند بورسهايی توسط بخش خصوصی در 
حوزههايی كه نياز دارند ايجاد شود. وصل كردن دانشگاه های 
با حوزههای تخصصی مختلف مثًا دانشگاه علوم انسانی با 
دانشگاه فنی مهندسللی يا دانشگاه هنر با ساير دانشگاهها و 
ايجاد گروه های بينرشللتهای و پروژههای به اين شللكل نيز 
می تواند استعدادهای غير از شاخه تخصصی افراد را شكوفا 

كند. 
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پائول آلن و بيل گيتس 
بنيان گذاران شرکت مایکروسافت

 )Bill Gates( و بيل گيتللس )Paul Allen( پائللول آلن
بنيان گذاران شركت مايكروسافت هستند. گيتس و آلن 
از كودكی با يكديگللر دوست بودند و زمانی كه هر دو 
در ميانه راه تحصيل دانشگاهی بودند، يعنی در سال دوم 
دانشگاه، تصميم گرفتند كه دانشگاه را ترک كنند و وارد 
بازار كسب و كار شللوند. آلن در دانشگاه واشللينگتن و 
گيتس در دانشگاه هاروارد مشغول تحصيل بود. آلن پس 
از ديدن رايانه »Altair 8800« بر روی جلد يك مجله 
تصميم گرفت، زبان كدگذاری شده ای را بنويسد. وی از 
مهارت های خود و گيتس در كدنويسی زبان برنامه برای 
آلتير آگاهی داشللت و از ايللن رو دوستش را قانع كرد، 
تا با او همكاری كند. اين همكاری منجر به پايه گذاری 
شللركتی شللد كه امروز به عنوان بزرگ ترين شللركت 

نرم افزاری جهان شناخته می شود. 
آلن امروز يك مولتی ميلياردر و مالك چندين شركت 
فنللاوری و رسانه ای است، او تا كنون بيش از يك ميليارد 
دالر از سرمايه خود را در راه امور خيريه صرف كرده است 
و قصد دارد بخش بيشتر اماک خود را به خيريه ببخشد. 

همچنين گيتس كه برای سال ها عنوان ثروتمندترين 
مرد جهللان را با خود يدک می كشيللد، امروز يكی از 
اعضای هيئت مديللره مايكروسافت است و به عنوان 
مشاور در پروژه های كليدی اين شللركت حضور پيدا 

می كند.

 بسترس��ازی برای شناس��ایی و حمایت از اس��تعدادها در 
زمينه های هنری، فرهنگی، مذهبی و . . . . 
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تعريللف استعداد و هوش به صورت تاريخی بيشتر بر استعدادهای 
علمی تمركز داشته و اغلب ساير جنبه های هوش ناديده گرفته شده 
اسللت. حيطه هايی مانند مديريت و هنللر دو نمونه از استعدادهايی 
است كه به صورت سنتی كمتر مورد توجه جوامع مختلف خصوصًا 
نظام های آموزشی بوده است. پذيرش تنوع استعدادها مستلزم توجه 
بلله استعدادهای درخشان دانشجويی در عرصه های مختلف هنری، 
مذهبللی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و . . . اسللت. از اين رو الزم 
اسللت تا وزارت علوم و بهداشللت عاوه بر توجلله به برگزيدگان 
آموزشی به ساير برگزيدگان دانشجويی توجه كرده و اقدامات الزم 
جهت شللناسايی اين استعدادها را طراحی نمايللد. يكی از راه های 
شللناسايی استعدادها در زمينه هللای مختلف، پشتيبانی و حمايت از 
برگزاری مسابقات هنری، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و . . 
. ، و ترتيب اثر دادن امتياز اين مسابقات برای در فرصت های رشللد 

آتی در اين رشته هاست. 

بايد مسئوالِن كارِ علمی در كشور زمينه ها را فراهم نمايند 
و همه كمك كننللد راه ها را برای جوانان ممتاز و برتر باز 
كننللد، هم در علوم رياضی، هللم در علوم طبيعی، هم در 
علوم انسانی، هم بخصوص در زمينه ادبيّات فارسی، هم در 
مسائل علوم دينی، هم در فلسفه و در مسائل فكری؛ در همه 
اين رشته ها ما احتياج داريم كه كسانی با اين استعدادهای 
درخشان، ان شللاءاهلل ميدان جلوشللان باز باشد و بتوانند 

پيشرفت كنند كه اين تكليف مسئوالن را سنگين می كند.
مقام معظم رهبری
دیدار نخبگان علمى سراسر کشورـ  1378/7/19

 توجه به شایسته ساالری در شناسایی نخبگان 
الزم است تا سازوكارهايی فراهم شود كه توانمند ها از غيرتوانمندها قابل 
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تمييز باشند، اين تمييز بازار رقابت را سالم می كند و نظام پاسخگويی 
و مسئوليت پذيری را تقويت می كند، بر همين اساس شناسايی عمدتاً با 

هدف آشكارسازی تفاوت ها و توانمندی ها بايد صورت بگيرد. 
وجود ابهللام در تميز جامعه نخبگان، مهياكننللده ی فضايی ناسالم 
برای افراد سودجو در بهره گيری غيرصحيح از منابع و به طور خاص 
حمايت های تخصيص يافته به نخبگان می شود؛ كه اين امر از يك سو 
زمينه ساز عدم باور به توانمندی داخلی می شود. به عبارت ديگر زمانی 
كه توانمندها از غيرتوانمندها متمايز نمی شللوند، آن گاه عدم موفقيت 
ناتوان هللا به حساب كل جامعه نخبگانی گذارده می شللود و به مرور 
زمان تمايل به استفاده از توانمندی های خارجی، عدم باور و اعتماد به 
توانمندی جامعه نخبگانی داخلی گسترش می يابد. از سوی ديگر منابع 
حمايتللی را محدودتر می سازد و اين محدوديت همچون هر حمايت 

انحصاری ديگری، مفسده ساز خواهد شد. 
همچنين افزايش حمايت ها از جامعلله نخبگانی بدون فرآيندهای 
شللناسايی مناسب، منجر بلله افزايش فرهنگ طلبكارانلله از جامعه و 
حاكميت و گسترش فرهنگ سهم خواهی افراد شناسايی شده خواهد 
شللد و اين امر نتايجی واروِن اهداف تعيين شللده را به  دنبال خواهد 

داشت و نارضايتی جامعه ی نخبگانی را تشديد می كند. 

 فرهنگ س��ازی در جه��ت اجتن��اب از برچس��ب زنی در 
فرآیند های شناسایی و کشف استعدادها

برچسب زنی به عنوان پيامد بسياری از سازوكارهای شناسايی شناخته 
می شود، كه منجر به تخصيص حقوق ويژه برای برخورداران از برچسب، 
خدشه پذيری برابری و عدالت اجتماعی، گسترش موضع گيری جامعه 
در مقابل برخورداران از برچسب و بازتوليد شكاف اجتماعی می شود. 
به همين دليل يكی از مهم ترين ويژگی سازوكارهای شللناسايی بايد 

مبتنی بر عدم برچسب زنی باشد. 
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با توجه به اينكه طبق سياست ها و رويكرد های سند ملی نخبگان بايد 
از برچسب زدن بر افراد مستعد و نخبه خصوصاً در اوايل مسير نخبگی 
پرهيز نمود، الزم است اين موضوع را در فرآيند های شناسايی و كشف 
استعداد های برتر مدنظر قرار داد. استفاده از عناوين تخصصی به جای 
عناوين عمومی در اين مرحله بسيار ضروری است. به عنوان مثال به جای 
شناسايی يك فرد به عنوان تيزهوش يا نخبه يا استعداد برتر به صورت 
عام رفتن به سمت روش هايی كه استعداد های خاص افراد مثاً در زمينه 

درسی، فرهنگی، هنری و امثال اين ها را نشان می دهد، بهتر است. 

 بسترسازی برای شکل گيری هسته های جوان خودجوش در 
دانشگاه ها

در دهه های اخير بسياری از نوآوری های چشمگير جهانی در عرصه 
كسب وكار، مبتنی بر فعاليت های گروه هايی در دوران دانشجويی بوده 
اسللت. از طرفی يكی از راه های شللناسايی چنين گروه های نخبه ای، 
توجه به هسته های جوان خودجوش در دانشگاه ها است. اين گروه ها 
معموالً در اواخر دوره كارشللناسی و يا در دوره های كارشناسی ارشد 
و دكتری شكل می گيرند كه با توجه به جوان و با انگيزه بودن )نقطه 
قللوت( و بی تجربگی )نقطلله ضعف( اين گروه ها، بللرای هدايت و 
توانمندسازی آن هللا، الزم است سازوكارهای پشتيبانللی از آن ها در 

دانشگاه ها فراهم گردد. 
دانشگاه هللا می توانند با افزايش فعاليت های فوق برنامه، زمينه الزم 
را برای شللكل گيری اين گروه هللای فراهم كنند. همچنين الزم است، 
برخی فضاهای آموزشی و پژوهشی به عنوان بسترهايی كه تيم ها در 
آن تشكيل شده و مراحل اوليه را آغاز می كنند، انتخاب شوند. وزارت 
علوم و وزارت بهداشللت در جهت ايجاد چنين بسترهايی می توانند 

بسيار مؤثر باشند. 
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ــرد کالن2<  ــور در امور نخبگان< راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2 < اقدام ملى 2:

ساماندهللی 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

 توسعه مراکز رشد دانشگاه ها و انجمن های علمی دانشجویی
كسانی كه با دانش سروكار دارند، اغلب مايلند در جايی باشند كه منابع 
كافی برای انجام تحقيق برای توسعه تكنولوژی و محصوالت جديد 
فراهم باشد. از طرفی توسعه علم و شكل گيری حوزه های تخصصی 
نياز به تعامل ميان خبرگان حوزه های تخصصی را افزايش داده است. 
بلله همين دليل، توسعه مراكز رشللد دانشگاهی و انجمن های علمی 
دانشجويی امكان شللناسايی نخبگان در حوزه های مختلف را فراهم 
می آورد. لذا پيشنهاد می گردد، وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه ها را 
به توجه بيشتر به اين مراكز و انجمن ها تشويق كنند، تا ضمن شناسايی 
استعدادهای برتر آن ها، بللا در اختيار قرار دادن امكاناتی مثل اساتيد، 
آزمايشگاه هللا و غيره، آن ها را به سمت توانمند شللدن در زمينه حل 

مسائل كشور هدايت نمايند. 
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ــرد کالن2<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2 < اقدام ملى 2:

حمايت از متشكل شللدن دانشجويللان و دانش آموزان 
فعللال در حوزه هاي مختلف علمي، اجتماعي، فنّاورانه، 
فرهنگللي، قرآني و هنللري در قالللب پژوهشكده هاي 
دانشجويي و پژوهش سراهاي دانش آموزي، انجمن هاي 
علمي، كانون هاي فرهنگي- هنري، تشكل هاي نخبگاني 
و ماننللد آن با رعايت ضوابللط و مقررات جاري كشور 
و بللا تأكيد بللر سهولت تأسيس گللروه، ضابطه مندي و 
مسئوليت پذيري، نظللارت و پايش مستمر، و پشتيباني 

مرحله اي و تدريجي از آن ها

 هدایت و تشویق نخبگان به سمت تشکيل گروه های نخبه 
تحول آفرينی و حل مسايل پيچيده كشور نياز به توانمندی هايی فراتر 
از فللرد نخبلله دارد و از همين روست كه تشكيللل گروه های نخبه و 
ساختارهللای نخبگانی خصوصللاً به صورت تخصصللی و حرفه ای 
ضللرورت می يابللد. از طرف ديگر، ممكن است چنللد فرد به تنهايی 
توانايی های الزم برای فعاليت های نخبگانی نداشته باشند اما زمانی كه 
كنار هم قرار می گيرند، تشكيل يك گروه نخبه با توانايی باال را تشكيل 
می دهند. لذا زمينه سازی برای هدايت افراد به سمت تشكيل گروه های 
نخبه يكی از مهم ترين رسالت های وزارت علوم و وزارت بهداشت در 

راستای تقويت نظام نخبگانی كشور است. 

 توسعه و تقویت سامانه های اطالعاتی در جهت شناسایی نخبگان 
سامانه های اطاعاتی از جمله  ابزارهای مهم در شناسايی نخبگان يك 
كشور محسوب می شوند، لذا ضروری است، وزارت علوم و بهداشت 
حداكثللر تاش خود را در جهت توسعه و تقويت اين سامانه ها انجام 

دهد. اين سامانه ها را در دسته های زير می توان طبقه بندی كرد:
 بانک اطالعات خبرگان و متخصصان کشور: اطاعات 
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مربوط به اين بانللك اطاعاتی توسط نهادهای تخصصی و 
حرفه ای كشور به صورت تخصصی تهيه می شود. استفاده از 
مشوق های حمايتی از اين نهادها اصلی ترين ابزار جمع آوری 

اطاعات از نهادها است. 
 بان��ک اطالعات جامع دانش��جویان برگزیده: اطاعات 
مربللوط به اين بانك اطاعاتی توسللط »مركز توانمندسازي 
برگزيدگللان دانشجويي« وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری 
و بهداشللت، درمان و آموزش پزشكی تهيه می شود و شامل 
اطاعات مربوط به دانشجويللان برگزيده دانشگاه ها توسط 

مراكز فوق است. 
 بانک اطالعات جامع دانش��گاهيان خارج از کش��ور: 
اطاعات مربوط به اين بانك اطاعاتی توسط »شورای عالی 
ايرانيان خارج از كشور« تهيه می شود. اطاعات مربوط به اين 
بانك اطاعاتی شللامل دانشجويان در حال تحصيل، اعضاء 

هيات علمی و متخصصان خارج از كشور است. 
بهتر است برای تكميل اين بانك های اطاعاتی، رويكرد تعاملی با 
نخبگان انتخاب شللود، به اين شكل كه تكميل آن ها طی يك فرآيند 
دوسويه بين متولی سيستم اطاعاتی و نخبگان صورت پذيرد. مزيت 
مهللم اين رويكللرد اين است كه آن دسته از نخبگللان كه خود تمايل 
همكللاری )و حتی دغدغه همكاری( در زمينه های مورد نياز كشور را 

دارند، راحت تر شناسايی می شوند. 

ــگان< راهبرد کالن 4<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2< اقدام ملى 4:

يكپارچه سللازي پايگاه هاي اطاعاتللي موجود اجتماع 
نخبگاني كشور به منظور توليد اطاعات و شواهد معتبر 

براي سياستگذاري، با توليت بنياد مّلي نخبگان.
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 توسعه انجمن های علمی و شبکه های اجتماعی تخصصی 
توسعه انجمن  های علمی و شللبكه های اجتماعللی تخصصی امكان 
شللناسايی نخبگان در حوزه های مختلف را فراهم می آورد. مطالعات 
نشان می دهللد به طور كلی، استعدادهای درخشللان به واسطه وجود 
ديگر افراد با استعداد جذب می شوند، چراكه فرآيند خاقيت )يك ايده 
جديللد، محصول جديد، فرآيند توليد جديد، يا فعاليت های تحقيق و 
توسعه( به ندرت در انزوا اتفاق می افتد. لذا توسعه اين دو نهاد عاوه بر 
اينكه محفلی برای رشد نخبگان را فراهم می آورد، با ايجاد زمينه ای برای 
بروز استعدادها مثًا در يك حوزه تخصصی به شناسايی استعدادهای 
برتر و نخبگان آن حوزه كمك شايانی می نمايد. همچنين وزارت علوم 
و وزارت بهداشت می بايست با تدوين برنامه ها و آيين نامه های مشترک 
برای اين نهادها، هدايت نخبگان را در مسير مورد نظر تسهيل نمايند. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2 < اقدام ملى 9:

شللبكه سازي افللراد و گروه هللاي نخبلله در حوزه هاي 
تخصصللي و حول فعاليت هللاي نخبگاني بلله منظور 
هم افزايي و هم گرايي، تقويت همكاري، اشتراک دانش 

و اطاعات، انجام كارهاي مشترک.

 توسعه نهادهای رقابتی به عنوان سازوکار نظام نخبگانی 
يكی از راه های شناسايی نخبگان، استفاده از سازوكارهای رقابتی است. هر 
نهاد رقابتی تعدادی از مشاركت كنندگان را از ميان كل مشاركت كنندگان 
شناسايی می كند كه دارای توانمندی بيشتری نسبت به سايرين هستند. 
به منظور ايجاد فرصت های برابر برای مشاركت كنندگان و سازوكارهای 
رقابتی مناسب، نهادهای رقابتی نخبگانی نيازمند آئين نامه های رسمی به 
منظور ارزيابی و سطح بندی هستنللد. در اين راستا الزم است وزارت 

علوم و وزارت بهداشت اقدامات ذيل را اجرا نمايند:
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 ايجللاد سازوكارهای نظارتی در خصوص تضمين اجرای 
آئين نامه هللا در زمينه هللای تضمين سازوكارهللای انتخاب، 

تضمين متناسب بودن معيارهای انتخاب، و تضمين جوايز. 
 ارزيابللی و سطح بنللدی نهادهای رقابتللی و اعتبارسنجی 
برگزيدگللان هر يك از نهادهای رقابتی، به منظور استفاده در 

تمايزگذاری ميان اجتماع نخبگانی 
 توسعه تنوع حوزه ای در المپيادها و مسابقات و گسترش 
المپيادهای علمی از حوزه های مرسوم، مانند رياضيات، شيمی 
و ... به حوزه های ديگر مانند مهارت ها كامی، حرفه ای و ... .

ــگان< راهبرد کالن 4<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2< اقدام های ملى 1 و 2:

 تصويب شاخص ها، استانداردها، ضوابط و مقررات 
الزم براي نظام نخبگاني در سطوح و حوزه هاي مختلف 
و نظارت مستمر بر حسللن اجراي آن توسط بنياد ملي 

نخبگان
 طراحي شاخص ها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي، 
اعتبارسنجللي و رتبه بنللدي جشنواره هللا و رقابت هاي 
نخبگانللي توسللط بنياد ملللي نخبگان و بللا همكاري 

وزارتخانه ها و نهادهاي مسئول

 پشتيبانی از رشد توانمندی های اخالقی جامعه نخبگانی
توانمندی های ارزشللی- اخاقی و توسعلله ديدگاه های هنجاری در 
كنار دانش تخصصللی بخش قابل توجه ديگللری از توسعه ظرفيت 
نظللام نخبگانی است كه دومين هدف كللان سند راهبردی كشور در 
امللور نخبگان نيز بر آن قرار گرفته است. تعميق باورها و انديشه های 
دينی، توسعه پای بندی ها به ارزش های اسامی، ميهن دوستی و تمايل 
خدمت به كشور و توسعه ی جامعه، رشد احترام به حقوق ديگران و 
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متصف شدن به ارزش های اخاقی توسعه وجه عمومی از ظرفيت های 
جامعه ی نخبگانی است. بللرای تحقق اين هدف، در ذيل راه كارهايی 
ارائه می شود كه گسترش و تقويت آن ها نيازمند سياست گذاری توسط 

وزارت  علوم و بهداشت، و پيگيری اجرای آن در دانشگاه هاست:

سند راهبردی کشور در امور نخبگان<راهبرد کالن :2 
تحقق نظللام جامع »اخاق نخبگي« مبتني بر آموزه هاي 
اسامي و تاش براي ترويج آن، به منظور رشد اخاقي 

و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصون سازي آنان

1. توجه به اقتضائات خاص استعدادهای برتر در اجرای برنامه های 
فرهنگی و اعتقادی

همان طور كه بيان شللد، در سند راهبردی كشللور در امور نخبگان به 
برنامههای تربيتی و آموزشی به عنوان يكی از اقدامات مهم اشاره شده 
اسللت كه بايد ساماندهی و توسعه پيدا كند اما اقتضائات استعدادهای 
برتر بايد در اين برنامهها در نظر گرفته شود كه يكی از آن ها اين است 
كه برنامههای مبتنی بر آموزش متنی و آموزشهای كاسيك و كامی 
ممكن است مفيد نباشللد؛ برگزاری اردوها، همانديشيها، مناظرهها و 
كرسيهای آزادانديشی و نظريهپردازی كه به صورت تعاملی و مشاركتی 
بيللن دانشجويان انجام شللود و آن ها را به چالللش بكشاند يا معرفی 
دورههللای ويژهای كه فقط كسانی كه نخبه هستنللد بتوانند در آن ها 
شللركت كنند برای ايجاد انگيزه و آموزش توانمنديهای ويژه می تواند 
مفيد باشد. يكی از بهترين گزينه ها، آموزش تركيبی است، يعنی استفاده 
از اساتيدی كه ميتوانند در خال مطالب تخصصی و مهارتهای عمومی، 

مباحث دينی، اعتقادی و تربيتی را منتقل كنند. 
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هللر چلله درس بخوانيد و بخوانيم، اگللر چنانچه به راه 
مستقيم نباشيم و مهار نكنيم معلومات خودمان را و مهار 
نكنيم نفس خودمان را و در اين راه مستقيم نُكشيم نفس 
را، هرچه معلومات زيادتر بشود، از انسانيت، انسان دورتر 

می شود و مشكل تر می شود انسان خودش را برگرداند.
حضرت امام خمینى )ره(
صحیفه نور، جلد  9، صفحه 8

2. بسترسازی برای انس دانشجویان با قرآن
نكتلله ی ديگر بسترسللازی برای انللس دانشجويان با قللرآن است. 
انللس با قرآن مركز ثقلی است كلله بايد بستر آن در بين دانشجويان 
استعدادهای برتر كه توان ذهنی ارتباط با قرآن را دارند، فراهم شود، 
خصوصاً موانع آن برداشته شود؛ يعنی فرد بتواند افتخار كند به اينكه 
بللا قرآن تعامل دارد، روی آن وقت بگذارد و آن را در برنامهی خود 
بگنجاند. نبايد اين كار به صورت اجباری و اختصاص واحد درسی 
صورت گيرد، بايد سازوكارهای مناسب نخبگانی و جذاب برای آن 

فراهم شود. 

ــرد کالن 5<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1< اقدام ملى 1:

ترويج فرهنگ انس با قرآن، معارف عترت عليهم السام 
و اصللول و ارزش هاي انقللاب اسامي در بين اجتماع 
نخبگاني به منظور ارتقاي بينش ديني و تعميق انگيزه هاي 

معنوي در خدمت به جامعه.

3. تقویت دلبستگی استعدادها و نخبگان به کشور، فرهنگ و مردم
 از ديگر بحثهای فرهنگی، دلبستگی به كشور است كه بخشی از آن 
ذاتی و فطری است كه بايد تقويت شده و خوب بودن آن ذكر شود. 
متأسفانه در حال حاضر اينكه فرد هيچ تعصبی به شهر و كشور نداشته 
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باشللد تبديل به ارزش شللده است، اما اينگونه نيست؛ طبق روايات 
حللّب وطن يكی از حبهای مورد تأييد و مطلوب دين است، لذا بايد 
ترويج شللود، و عاوه بر آن كاركردهای مثبت كشور هم گفته شود. 
كاركردهللای منفی خودبخود تسّری پيدا ميكنللد؛ مردم مشكات را 
زودتر ميبينند اما كاركردهای مثبت را يك مسألهی عادی ميپندارند كه 
بايد وجود داشللته باشد. دانشجويان و اساتيد نيز در بحثهای خود از 
كاستيها صحبت ميكنند؛ اين كاستيها به صورت ناخودآگاه يك حس 
بدبينی ايجاد ميكند مضافاً اينكه نكات مثبت خارج از كشور هم گفته 
می شللود و يك مقايسه اتفاق ميافتد و اين تصور ايجاد می شللود كه 
در داخللل چيزی وجود ندارد و هملله چيز در خارج از كشور است. 
اين مسأللله در خروج دانشجويان نيز تأثيللر دارد. در بحث فرهنگی 
بايد دستاوردها، زيباييها و نقاط قوت و مثبت كشور برای دانشجويان 
بازگو شود، آن هم نه به صورت كاسی كه اتفاقا ًمی تواند تأثير منفی 
داشته باشد بلكه بازديدها، اردوها، برنامههای گروهی و دستهجمعی، 
خصوصللاً ايجاد زمينهللی حضور در مراكز مختلللف، جهت دهی به 
اردوها، ساماندهللی اردوهای دانشجويان استعدادهای برتر و در نظر 
گرفتن تورهای جذاب می تواند مفيد باشللد و در ضمن آن ها ميتوان 
تجربههای اعتقادی، معنوی و دينی را اضافه كرد و به الگوسازی افراد 
موفق نيز پرداخت. اين اقدامات باعث می شللود در فرد يك آگاهی و 
يك حس ايجاد می شللود، آگاهی از موفقيتهللا و دستآوردها و حس 
اينكه او هم می تواند تأثيرگذار بوده و می تواند به كشور خدمت كند 
و بخشی از موفقيت كشور باشد و انگيزه و دغدغه در او ايجاد شود. 
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ــگان< راهبرد کالن 5<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1< اقدام ملى 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.

 سياس��ت گذاری در راستای تسهيل و ترویج حضور نخبگان 
اجتماعی خارج از دانش��گاه در دانشگاه ها )کارآفرینان، مدیران، 

هنرمندان، عناصر فرهنگی و ... (
نكته ی ديگری كه بايد به آن اشللاره كللرد اين است كه بايد بتوان 
از نخبگللان اجتماعی كه ممكللن است استاد دانشگاه نباشللند در 
آمللوزش استعدادهای برتر استفاده كرد. ظرفيتهای بسيار خوبی در 
سطللح جامعه وجود دارد؛ صاحبان كسب و كار، نوآوران، مديران، 
هنرمنللدان، كسانی كلله فعاليت ويژهللای انجام ميدهنللد، عناصر 
فرهنگللی و نخبگللان دينی كسانی هستند كلله در كشور تأثيرگذار 
هستند ولی لزومًا در سيستم های دانشگاهی حضور ندارند. فراهم 
كردن بستر برای حضور اين افراد در دانشگاهها ضمن اينكه منجر 
به انتقال تجارب، داشللتهها و دانستههای آن ها به استعدادهای برتر 
می شللود، به الگوسازی و هدايت دانشجويللان نيز كمك ميكند و 
بسيار هم جذاب است؛ اينكه متناسب با درس، به صورت مطالعهی 
موردی از نخبهای دعوت شللود كه تجربيات خود را بازگو كند يا 
در قالب بازديد دانشجويان با فرد ديدار كنند و تجارب و اطاعات 
منتقل شود. اين فضا به استعدادهای برتری كه ايدهآل فكر ميكنند 
و بللا واقعيت فاصله دارند بسيار كمللك ميكند تا با واقعيتها بيشتر 
آشنا شوند، سختيها، مشكات و چالشها و روشهای فائق آمدن بر 
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مشكات را ياد بگيرند، تجربهها را ببينند و دوبارهكاری و خطاها 
كمتر شود. 

يكی از مزايای قابل توجه استفاده از نخبگان اجتماعی، شكل گيری 
ارتباط بين آن ها و دانشجويان است. ارتباط عامل بسيار مهمی در رشد 
است. يكی از بخشهای توانمندسازی بحث ارتباطات است، فردی كه 
يك سری ارتباطات در او شكل بگيرد بسيار سريعتر و راحتتر از كسی 
كه تنها و در يك خأل ميخواهد شللروع به فعاليت كند رشد ميكند. در 
تعامات بين نخبگان و استعدادهای برتر دانشجويی ارتباطاتی شكل 
ميگيللرد كه به توانمندسازی و هدايت دانشجويان استعداد برتر كمك 
ميكند. ضمللن آن كه ممكن است بسيللاری از آن ها بعدهللا در همان 
سيستمها جذب شوند. به عنوان مثال، در جلسهی ارائهی صاحب يك 
كسب و كار، ارتباطی شكل می گيرد و ممكن است خيلی از افراد مستعد 

را در سيستم خود جذب كند كه به اثرگذاری هم منجر خواهد شد. 

 تفکيک هرم های مختلِف رشد و ارتقای هيئت های علمی در 
دانشگاهها

يللك نكته ی جدی كه در دانشگاهها وجود دارد بحث عدم تفكيك 
هرمهای مختلف رشد و ارتقای هيئتهای علمی است كه دانشجويان 
نيز با آن درگير هستند، يعنی مثًا هرم ارتقای آموزشللی و پژوهشی 
و هرم اجرايی از هم تفكيك نشده اند. تفكيك اين هرمها می تواند به 
ارتقای هر دو سيستم كمك كند. استادی كه در آموزش موفق است 
برای رشد و ارتقای مرتبهی علمی خود بايد مقاله بنويسد تا پويايی 
خللود را اثبات كند ولو اينكه استعداد او در آموزش و انتقال مطالب 
استاد خوبی است. لزوماً نبايد نيازی باشد كه اين استاد كار پژوهشی 
نيز داشللته باشللد. در پژوهشكدهها هم همين طور است، كسی كه 
پژوهشگر است نيازی ندارد كه سوابق اجرايی يا آموزشللی داشللته 
باشللد. استادی كه چند دانشجللو )مخصوصاً دانشجوی تحصيات 
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تكميلللی( دارد از طريق مقاالتی كه اين دانشجويان چاپ ميكنند و 
اسللم اين استاد را ميآورند در يك سال چندين مقاله به نامش چاپ 
می شود و باوجود اينكه كارش كار پژوهشی نيست رزومهی پژوهشی 
پرباری دارد، چون چند پاياننامهی كارشناسی ارشد و رسالهی دكتری 
را راهنمايللی كرده است و از هر كدام چند مقاله استخراج شللده يا 
در درسهللای مختلفی كه ارائه نموده از دانشجويان مقاله خواسته و 
اينگونلله ارتقاء پيدا ميكند، اما كسی كه در يك پژوهشگاه به تنهايی 
يا با چند نفر همكار پژوهشی كار ميكند نمی تواند در اين حجم كار 
كند. اين است كه اغلب اساتيد به سمت دانشگاهها سوق پيدا ميكنند 
و پژوهشگاهها از نيروی انسانی توانمند خالی می شود و اين مسأله 
باعث ضعف سيستم های پژوهشی ميگردد. همين طور در بحثهای 
مديريتللی، يك استاد برای آن كه ارتقاء پيللدا كند بايد مسئوليتی در 
دانشگاه داشته باشد. مسئوليت اجرايی امتياز فرض می شود. بنابراين 
برای اينكه امتياز بااليی داشته باشد كار اجرايی قبول ميكند. ممكن 
است استادی باشللد كه توانمندی علمی درخوری ندارد اما به خاطر 
فعاليت های اجرايی، مرتبهی علمی بااليی را كسب كند. لذا تفكيك 
سه هرم آموزشللی، پژوهشی و اجرايللی در دانشگاهها و اختصاص 
دادن امتيازات متفاوت به آن ها می تواند هرمهای نخبگانی چندگانه 
را ايجاد كند كه هم در تنوع شللناسايی و رشد نخبگان مؤثر است و 
هم در افزايش كيفيت هرمهای نخبگانی و ظرفيتهای آن، پاسخگويی 

را هم افزايش خواهد داد. 

 توسعه ی کرسي هاي نظریه پردازي و آزاد اندیشی در دانشگاه ها
كرسی های نظريه پردازی و آزادانديشی دو نهاد اصلی در ايجاد فضای 
تعاملی و تضللارب آراء در جامعه ی نخبگانللی است كه از مهم ترين 
ثمرات آن می توان به بروز استعدادها و شللناخته شدن نخبگان اشاره 
كرد. وزارت علوم و بهداشت می بايست چارچوب هايی تدوين نمايند 
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تا دانشگاه ها با ترويج اين ابزارها، راه را برای بروز و رشد استعدادهای 
پنهان در زمينه های مختلف باز نمايند. 

ــرد کالن 3<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1< اقدام ملى 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





فصل دوم - حمایت و توانمندسازی





مقدمه
تبديللل استعدادهللا و قابليت هللاي نهفتلله در انسان بلله فعاليت ها و 
دستاوردهللاي مطلوب، نيازمند توجه، حمايت و توانمندسازي است. 
اين موضوع خصوصاً در مورد استعدادهاي برتر كه سرمايه هاي انساني 
كشور هستند و مي توانند در آينده نخبگان جامعه را شكل داده و نقش 
مهمللي را در پيشرفت و ارتقاء كشور ايفا كننللد، بسيار اهميت دارد. 
حمايت و توانمندسازي استعدادها و نخبگان دانشجويی مانند رسيدگي 
به نهال يا جوانه براي رسيدن به رشد و كمال و ثمردهي مناسب است. 
بي توجهي و عدم زمينه سازي مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادها 
منجر به هدر رفتن آن ها و حتي تبديل شدن آن ها به عوامل منفي جامعه 

خواهد شد.
در سنللد راهبردی كشور در امور نخبگان بلله اين مسأله به خوبی 
توجه شللده و لذا در دومين راهبرد كان به »توانمندسازی اجتماعات 
نخبگانی در چارچوب گفتمان اسامی- ايرانی« اشاره گرديده و ذيل 

آن راهبردهای ملی زير تعريف شده است:
 پش��تيباني  تدریج��ي، مش��روط و متنوع بر اس��اس انجام 

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

 از طللرف ديگر، می توان ادعا كرد كه مهم ترين دوران حياتی براي 
حمايت از استعدادها و مهيا كردن زمينه رشللد و شكوفايي براي آن ها 
دوران دانشجويی است، لذا در اين فصل برخي نكات مرتبط با حمايت 
و توانمندسللازی استعدادهللاي دانشجويی و نخبگللان در چارچوب 
راهبردهای 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 

اسامی- ايرانی

و  حمای�ت  در  صحی�ح  رویکرده�ای  و  راه کاره�ا 
توانمندسازی استعدادهای دانشجویی و نخبگان

در كللادر ذيللل چند راه كللار در رابطه بللا حمايللت و توانمندسازی 
استعدادهای دانشجويی و نخبگان كه بر اساس محتوای سند راهبردی 
كشور در امور نخبگان و اسناد پشتيبان آن استخراج شده اند، ارائه و در 

ادامه تشريح شده اند:

 تأمين عدالت و فرصت برابر برای رشد همه استعدادها
 توجه ويژه به دانشگاه های درجه دوم و سوم

 ارائه پشتيبانی های جبرانی برای افراد مستعد نيازمند 
 توسعه ابزارهای پشتيبانی متنوع از اجتماع نخبگانی 

 توسعه توانمندی های گروه های نخبگانی
 تاش در جهت كمك به تمركز زدايی از ساختار نظام 

نخبگانی از طريق ايجاد نهاد های تخصصی و حرفه ای
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 توجه به عدم كارايی پشتيبانی های دائم از نخبگان
 ايجاد مركز توانمندسازي برگزيدگان دانشجويي

 فراهم كردن بستر فعاليت و كاهش هزينه ی فعاليت ها 
به جای حمايت های مستقيم مالی
 تأمين نيازهای اساسی نخبگان

 تدوين استانداردهای الزم در زمينه اختصاص امكانات 
و فضاهای آموزشی به استعدادهای برتر

 سياست گذاری در راستای ارتقاء مهارت های عمومی 
استعدادهای برتر 

 پشتيبانللی مللادی و معنوی در جهللت كاهش هزينه 
شكست فعاليت های دانشجويی

 مديريت و تأمين دسترسی به اطاعات و دانش برای 
نخبگان

 ايجللاد فضای همكاری بين دانشگاه ها و دسترسی به 
منابع علمی توليدی )مقاالت و پايان نامه ها(

 گسترش همكاری علمی بين المللی نخبگان

 تأمين عدالت و فرصت برابر برای رشد همه استعدادها
بحث عدالت در موضوع توجه به استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی 
يك بحث جدی است. بايد كاری كرد كه امكانات به صورت عادالنه )يا 
همان تعريف سند كه در آن عدالت به معنی فرصت برابر است( توزيع 
شود و استعدادهای برتر بتوانند از امكانات موجود به صورت عادالنه 
استفللاده كنند. نكته ی مهمی كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه 
در كنكور غير از استعداد و توانمندی افراد، ميزان برخورداری آن ها در 
اينكه در چه رشته و دانشگاهی قبول ميشوند تأثير جدی ميگذارد، لذا 
شيوهی پذيرش دانشگاهها ممكن است قدری با مفهوم فرصت برابر و 
عدالتی كه در سند ملی نخبگان بر آن تأكيد شده است، تناقض داشته 
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باشللد. بنابراين بنياد ملی نخبگان و ساير نهادهای مسئول در سيستم 
آموزش عالی بايد توجه ويژهای داشللته باشند تا از بازتوليد مشكلی 
كه در كنكور بوجود ميآيد جلوگيری شللود. اين مشكل ممكن است 
شديدتر شود و افراد برخوردار در يك مكان متمركز شده و افراد كمتر 
برخوردار محروم بمانند و اين حلقه به صورت پيوسته خود را بازتوليد 

كند كه بايد از آن جلوگيری كرد. 

ــگان< راهبرد کالن 2<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1< اقدام ملى 1:

ايجاد فرصت فعاليت برای صاحبان استعدادهاي برتر و 
نخبگان در مناطق مختلف با ايجاد سازوكارهاي حمايتی 
در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت 
از توسعللة فعاليت بنيادهاي خيريللة علمي، فرهنگي و 

اجتماعي و نظارت بر آن ها

 توجه ویژه به دانشگاه های درجه دوم و سوم
يكی از اشللتباهاتی كه در زمينه حمايت از استعدادهای برتر در كشور 
صورت می گيرد، اين است كه در چند دانشگاه برتر كشور )شللريف، 
تهران، اميركبير، شللهيد بهشتی و چند دانشگاه از شهرهای بزرگ( به 
استعدادهای برتر توجه بيشتری می شود، غافل از اينكه اين دانشگاه ها 
دارای محيط های نخبگانی هستنللد و معموالً از نظر استاد و امكانات 
برخوردارنللد و فرآيندهای رشللد، پرورش و توسعلله ی استعدادهای 
برتللر كم و بيش در آن ها اتفاق می افتللد. هرچند كه محدوديت هايی 
در امكانللات وجود دارد اما محيط دانشگاه های برتر خودبخود محيط 
نخبگانی است، منابع خوبی هم به آن ها تخصيص داده می شللود. بنياد 
نخبگان و وزارت علوم و بخش استعدادهای برتر آن بايد توجه ويژه ای 
به ساير دانشگاه ها )دانشگاه های درجه دوم و سوم( داشته باشند، كه اگر 
احياناً استعداد برتری در اين دانشگاه ها وجود دارد بتواند فرصت رشد 
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را در دوران دانشجويی پيدا كرده و در هرم نخبگانی كشور ارتقا يابد. 
بنابراين بايد يك تمركز ويژه بر روی برنامه های ويژه استعدادهای برتر 
در دانشگاه های درجه دوم و سوم وجود داشته باشد كه متأسفانه كمتر 
است و اين مسأله در دانشگاه های برتر و برخوردار بيشتر اتفاق می افتد. 

در زير به برخی از راه كارهای اين مساله اشاره می شود:
1. از جمللله كارهايی كلله می توان انجام داد، خوشلله بندی 
دانشگاه هاست، يعنی يك دانشگاه سرگروه ساير دانشگاه ها 
باشللد كه البته اين كار بايد ضمانت اجرايی داشللته باشد و 
رتبه بندی، ارتقا، امتيازدهی و ارزيابی دانشگاه های برتر منوط 
به رشد دانشگاه هايی )دانشگاه های درجه دوم و سوم( باشد 
كه به آن وصل هستند و دانشگاه های برتر موظف باشند كه 
برای افزايش كيفيت و ارتقای سيستم های مختلف محتوايی، 
آموزشللی و پژوهشی در دانشگاه های درجه پايينتر اقدامات 
الزم را انجللام دهند. تشكيل گروه های كاری بين دانشگاهی 
چه در سطح اساتيد و چه در سطح دانشجويان می تواند بسيار 
مؤثر باشد، انجام پروژههای دانشگاهی مشترک، پايان نامه های 
بين دانشگاهی، برگزاری مسابقات، جشنواره ها و همايش ها، 
كه برخورد و تجمع استعدادهای برتر بين دانشگاه های مختلف 
را تسهيل ميكند باعث می شود استعدادهای برتر دانشگاه های 
مختلللف بتوانند همديگر را ببينند و با هم همكاری داشللته 
باشللند. اين مسأله خودبخود فضا و بستر رشد افرادی كه از 
مركللز و از امكاناتی كه در مركز تجمع پيدا كرده دور هستند 

را فراهم ميكند. 
2. كار ديگللری كه برای تمركززدايللی و رسيدگی بيشتر و 
پرورش استعدادهای برتر ساير نقاط كشور ميتوان انجام داد 
شبيه طرحی است كه در حوزهی پزشكی انجام می شود و آن 
مأمور كردن اساتيد است، به اين شكل كه اساتيد دانشگاه های 
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برتللر، مأموريتها و طرحهای مقطعللی در دانشگاه های ديگر 
داشته باشند كه در رتبهبندی آن ها امتياز داشته باشد. 

3. طرح ديگر برعكس طرح فللوق است؛ يعنی فراهم كردن 
بسترهايی برای انتقال استعدادهای برتر به مراكز آموزش عالی و 
پژوهشی برتر كشور در قالب فرصتهای مطالعاتی داخلی. همان 
طور كه در حال حاضر فرصتهای مطالعاتی خارجی وجود دارد 
كه هزينههای سنگين آن را وزارت علوم تأمين ميكند، ميتوان 
فرصتهای مطالعاتی داخلی از دانشگاه های كمتر برخوردار و 
درجلله دوم و سوم به دانشگاه های برتر كشور تعريف كرد تا 
استعدادهللای برتر ايللن دانشگاهها با درخشللش در دانشگاه 
خود و احراز پارهای از شرايط بتوانند فرصتهای مطالعاتی در 
دانشگاه های برتر داشته باشند. اين كار دسترسی استعدادهای 
برتللر دانشجويی مناطق مختلف كشور بلله امكانات و منابع 
مناسب را فراهم ميكند تا آن ها نيز بتوانند فرصت رشد پيدا كنند. 

 ارائه پشتيبانی های جبرانی برای افراد مستعد نيازمند 
يكی از مهم ترين زنجيره های مديريت نظام نخبگانی حمايت های جبرانی 
است. جوامع مختلف از شكاف های مختلف اجتماعی و اقتصادی رنج 
می برند و به همين دليل همواره كاهش شكاف های اجتماعی و اقتصادی 
يكللی از اهداف نظام های مختلف حاكميتی بوده است. شللكاف های 
اقتصادی و اجتماعی به داليل مختلفی منجر به بازتوليد خود می شوند. 
لذا بايد از طريق اعطاي بورس های تحصيلی غيردايم، جوايز آموزشي، 
تربيتي، مهارتي و پژوهشي و توسعه ی بنيادهاي خيريه ی علمي، فرهنگي 
و اجتماعللي از صاحبان استعدادهاي برتر كللم برخوردار اقتصادي در 
سطوح و حوزه هاي مختلف حمايت گردد. وزارت علوم و بهداشت از 
طريق دانشگاه ها به عنوان حلقه واسط می توانند استعدادهای برتر نيازمند 

را شناسايی و پشتيبانی های جبرانی را ارائه نمايند. 
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حمایت های جبرانی در نظام نخبگانی ایاالت 
متحده

حمايت های جبرانی در نظللام نخبگانی اياالت متحده 
كه »فرصت هللای برابر« را به عنوان ارزش كليدی نظام 
آموزشللی خللود دارد، از اهميتی دوچنللدان برخوردار 
اسللت. دولت فدرال به همين دليل 8 برنامه مختلف را 
با سازوكارهای مختلفی به عنوان حمايت های جبرانی 
تدوين كللرده است. هر چند سازمان های غيرانتفاعی و 
خيريه ای متفاوتی نيز در حوزه های مختلفی به اين امر 
مشغول هستند. هللدف برنامه های دولتی در خصوص 
حمايت هللای جبرانی، توسعلله استعدادهايی است كه 
از پس زمينه هللای اقتصللادی و اجتماعی نامناسب رنج 

می برند. اين برنامه ها عبارتند از:
 جستجوی استعدادها

 Educational( مراكز فرصت هللای آموزشللی 
)Opportunity Centers

)Upward Bound( محدوديت های ترقی 
 برنامه موفقيت پللس از ليسانس رونالد مك ناير 
 Ronald E.McNair Post-Baccalaureate(

)Achievement Program
 محدوديت های ترقی علوم رياضی

 Student( خدمللات پشتيبانللی دانش آمللوزی 
)SupportServices

 Veterans›( محدوديت های ترقی كهنه سربازان 
)Upward Bound

 Training( برنامه های آموزش حين كار كارمندان 
)Program for Federal TRIO Programs Staff

از آن جايللی كلله شللكاف های جامعه می تواند ناشللی از 
شكاف های اقتصادی يا اجتماعی يا ساير انواع ديگر شكاف 

باشد، 
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لذا شناسايی و حمايت جبرانی نيز متفاوت است. تمامی 
ايللن برنامه ها بر اساس قانون حمايتللی آموزش عالی در 
سال 1965 شللكل گرفته است و از آن سال تاكنون بارها 
سازوكارهای اجرايی آن تغيير كللرده است. در اين قانون 
كه در دوران رياست جمهوری جانسون آغاز شللده است، 
دولت فدرال اجازه يافته است تا از طريق وزارت آموزش 
بخشی از بودجه عمومللی را به عنوان كمك های مالی يا 
خدمات اجتماعی و آموزشی در اختيار افراد آسيب پذير از 
شكاف های اجتماعی قرار دهد. در ادامه به عنوان نمونه، يك 

برنامه به صورت خاصه معرفی می گردد:
برنامه موفقيت پس از ليسانس رونالد مک نایر

ايللن برنامه دانشجويان در حال فارغ التحصيلی از مقطع 
كارشللناسی را مورد حمايت قرار می دهد. بورس اعطا 
شللده در اين برنامه با هدف كاهش تبعيضات اجتماعی 
طراحی شللده است. مللك ناير يكللی از سرنشين های 
فضاپيمای چلنجر بود كلله در سال 1986 لحظاتی پس 
از پرتاب منفجر شللد. مك ناير از لحللاظ نژادی اولين 
آفريقايی-آمريكايللی فضانللورد بود كه به سرنوشللت 
نافرجامی دچار شد. اين بورس تحصيلی با هدف كاهش 
شكاف هايی كه ناشی از تبعيضات مختلف نژادی و قومی 
است، به افرادی كه در جامعه، اقليت  ناميده می شللوند، 
اعطا می شللود. در اين برنامه بورس تحصيلی به افرادی 

تعلق می گيرد كه دارای دو ويژگی زير باشند:
 وضعيللت اقتصادی نامناسب به اين معنا كه درآمد 
خانواده بيش از 150 درصد خط فقر در جامعه آمريكا 

نباشد. 

 توسعه ابزارهای پشتيبانی متنوع از اجتماع نخبگانی 
يكللی از مؤثرترين راه های حمايت از نخبگللان فراهم كردن ابزارها و 
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بسترهللای فعاليت های پژوهشی برای آن هاسللت. برخی از مهم ترين 
ابزارهای پشتيبانی از نخبگان عبارتند از:

 ايجاد دسترسی به زيرساخت های فعاليت نخبگانی مانند 
آزمايشگاه های ملی و كارگاه ها؛

 ايجاد دسترسی به اطاعات مانند دسترسی به پايگاه های 
داده و بانك های آماری، اطاعاتی و دانشی جهانی و ملی؛

 مشاركللت در مجامع علمی و فناورانلله بين المللی مانند 
حمايت از ارايه مقاله در كنفرانس های علمی معتبر در جهان؛

 پژوهانه و ارائه آن از طريق اساتيد مرتبط؛
 بورس های تحصيلی غيردائم )ساليانه يا ترمی(. 

با ايللن وجود ضرورت دارد پشتيبانی ها از نخبگان دارای ويژگی های 
زير باشد: 

 مشروط بودن به فعاليت نخبگانی: برخورداری از توانمندی  
بالقللوه ضرورت بخش پشتيبانی نيست، بلكه بالفعل شللدن 

توانمندی، پشتيبانی را الزام آور می سازد. 
 محللدود بودن زمللان برخورداری: احللراز توانمندی ها و 
استعدادهللا هميشگی نيست و الزم اسللت تضمين كننده ی 

استفاده از پشتيبانی ها برای زمان محدودی باشد. 
 تمديدپذير بودن: وجود سازوكارهايی كه اجتماع نخبگانی 

بتواند موفقيت خود را تكرار كند. 
 انگيزه آفرين بودن و ايفای نقش تشويقی: پشتيبانی ها بايد 
مشوق و انگيزاننده فرد برای انجام يك فعاليت نخبگانی در 

سطح باالتر باشد. 
 متناسب بللودن پشتيبانی بللا استعدادهللا و توانمندی ها: 
پشتيبانی های غير متناسب، مانند حمايت های مالی غيرهدفمند، 
در جهت توسعه توانمندی و شكوفايی استعدادها نيست؛ و 
چه بسا تغييردهنده مسير فعاليت فرد يا گروه باشد. به همين 
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دليللل الزم اسللت اين پشتيبانی ها به سمت برخللورداری از 
زيرساخت ها و تسهيل فعاليت های نخبگانی تغيير جهت يابد. 
 كاهش دهنللده انگيللزه استفاده افراد سودجللو: بهتر است 
پشتيبانی ها صرفاً برای گروه مخاطب انگيزه بخش باشللد. به 
عنللوان نمونه امكان استفاده از آزمايشگاه های ملی تنها برای 
يك استعداد برتر يا نخبه تحريك كننده است، حال آن كه ارائه 
پللول ماهيانه برای كل جامعه تحريك كننده است و به همين 

دليل افراد عمده ای مايل به احراز خود هستند. 
 قابليت استفاده از بخللش غيردولتی: بخش غيردولتی در 
اكثر كشورهای جهان يكی از منابع اصلی ارائه دهنده پشتيبانی 
از اجتماع نخبگانی از طرق مختلف هستند. توان اين بخش 
نه تنها موجب افزايش مجموع پشتيبانی ها از نظام نخبگانی 
می شللود، بلكه به دليل حساسيت بخش غيردولتی در نحوه 
هزينه كرد منابع خود، جهت دهنده به فعاليت های نخبگانی نيز 

خواهد بود. 

ــرد کالن 5 <  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2< اقدام ملى 1:

تسهيل دسترسي آحاد اجتماع نخبگاني به زيرساخت هاي 
مطالعاتللي و پژوهشللي كشللور از جمللله سامانه هاي 
اطاع رساني، كتابخانه هاي تخصصللي، آزمايشگاه ها و 

شبكه هاي آزمايشگاهي با محوريت بنياد ملي نخبگان

 توسعه توانمندی های گروه های نخبگانی
يكی از نوآوريهای سند در بحث نخبگان توجه به گروه های صاحب 
استعداد برتر و نخبه عاوه بر خود افراد نخبه می باشللد، چراكه عدم 
توجه به گروه های نخبه و ساختارهای نخبگانی بر شدت ناكارآمدی 
نظام نخبگانی می افزايد. تحول آفرينی و حل مسائل پيچيده كشور نياز به 
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توانمندی هايی فراتر از فرد نخبه دارد و از همين روست كه شكل گيری 
و توانمندسللازی گروه های نخبه و ساختارهای نخبگانی خصوصاً به 

صورت تخصصی و حرفه ای ضرورت می يابد. 
در دوران دانش آموزی هم مسأله تشكيل گروه وجود دارد ولی كمتر 
است چون استقال برای شللكل گيری يك تيم در دانش آموزان كمتر 
است. در دبيرستان گروه شكل ميگيرد اما مشغله های درسی و توجه به 
كنكور اين فرصت را از آن ها می گيرد، عاوه بر آن، گروه دانش آموزی 
اگر هم تشكيل شود اثرگذاری كافی ندارد. اوج شكلگيری گروهها در 
دانشگللاه اتفاق ميافتد. كسانی كه فكر ميكنند توانمندی خاصی دارند 
و ميتواننللد كنار هم كار ويژهای انجام دهند، گرد هم جمع ميشوند و 
گروه هايی را تشكيل ميدهند كه بعضاً گروه های استعداد برتر و نخبه 
هستنللد. نظام نخبگانی كشور بايد اين گروهها را شللناسايی كرده، به 
آن ها توجه كند، آن ها را هدايت كرده و رشللد دهد و بسترسازی الزم 
برای تأثيرگللذاری آن ها را فراهم نمايد، خصوصاً از فروپاشللی آن ها 
جلوگيری كند چون بسياری از گروهها به دليل فقدان بسترهای رشد 
و توسعه و عدم رسيدن به بلوغ از هم ميپاشللند و به سرانجام درستی 
كه می بايد، نميرسند. اين مورد هم مثل افراد و شللايد حساستر است؛ 
اگر يك استعداد به موقع شللناسايی، حمايت و هدايت نشود يا هدر 
ميللرود يا در جهتی غير از آن كه بايد تأثير بگللذارد تأثير ميگذارد، در 
گروهها هم همين طور است؛ گروه هم تأثير و هم قدرت بيش از فرد 
دارد، اگر گروهها به موقع شناسايی نشده، به موقع هدايت و حمايت 
نشوند، آنچه كه برای توانمندی نياز دارند در اختيارشان قرار نگيرد و 
آموزشهای الزم را نبينند، استعدادهای آن ها هدر ميرود يا تأثيرگذاری 
آن ها در جهتی خواهد بود كه مطلوب كشور و نظام نيست. لذا اقدامات 

زير بايد صورت پذيرد:
1. برای گروه های نخبگانی بايد شاخصها و ويژگيهايی تعريف 

شده، و سيستم های رصد و شناسايی آن ها ايجاد گردد. 
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2. همچنين سازوكارهای الزم برای حمايت از آن ها به عنوان 
گروه های نخبگانی كمتر ايجاد شللده كه بايد توجه ويژهای 
در وزارت علللوم و دانشگاهها به اين قضيه صورت گيرد و 
سازوكارهای ثبت گروه های مختلف دانشجويی و جدا كردن 
گروه هايی كه توانمندی ويژه دارند )گروه های استعداد برتر 
و گروه های نخبگانی( و سازوكارهايی برای استفادهی آن ها 
از امكانات دانشگاه ، آزمايشگاهها، كارگاهها و ساير امكانات 

مادی و معنوی دانشگاه فراهم شود. 
3. اختصاص اساتيد به برخللی از اين گروهها می تواند يك 
راهكار بسيار مناسب باشللد، يعنی دانشگاه  برای گروه های 
خاصی، هزينهی مشاورهی استاد را تقبل كرده و آموزشهای 
الزم را بلله آن هللا بدهد و ارتبللاط آن ها را بللا محيط خارج 
دانشگاه برقرار كند يعنی آن ها را به جايی كه ميتوانند اثرگذار 
باشللند متصل كند كه اين كار عاوه بللر اثرگذاری يك نوع 
توانمندسللازی است. گروهی كلله فرصت پيدا ميكند نتيجه 
تحقيقاتللش را در محيط واقعی بسنجد، عاوه بر اثرگذاری، 

توانمند شده و آزموده می شود. 
4. گروه های دانشجويی معموالً با كارهای كوچك شللروع 
ميكنند كه اين امر به توسعهی آن ها كمك می كند. فراهم كردن 
تسهيات برای كار كردن اين گروهها، كاهش تعهدات آن ها 
نسبت به ساير محموعه هايی كه در محيط خارج از دانشگاه 
هستند، امكان استفاده از تحقيقات مختلف، عدم نياز به مكان 
برای ثبت شدن )مكان الزم را دانشگاه ها فراهم كند(، معافيت 
از كسورات قانونی، بيمه و ماليات و يك سری امكاناتی كه از 
جنس پول دادن و كمك مادی نباشند بلكه از جنس كاهش 
هزينهی فعاليت هستند، به آن ها ارائه شللود تا بتوانند شكل 
بگيرنللد و به حدی برسند كلله بتوانند به صورت مستقل بقا 
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داشته باشند. در حقيقت دانشگاه ها بايد يك محيط گلخانهای 
فراهم كنند كه اين گروهها بتوانند رشد كرده و قوت بگيرند 

تا مستقًا بتوانند در سطح جامعه فعاليت كنند. 
5. همان گونلله كه بايد بللرای تمام افراد به صللورت عادالنه 
فرصت برابر برای رشد ايجاد شود، برای گروه های نخبگانی 
در دانشگاه های مختلف كشور نيز اين امكان بايد فراهم گردد. 
6. همچنين همان گونه كه برای شناسايی استعدادهای متنوع، 
بسترهللای مسابقه و همانديشی و همكاری افراد بايد فراهم 
شللود، بين گروه های نخبگانی هم مسابقات، جشنوارهها و 
بسترهای تعامل بايد شكل بگيرد تا شناسايی گروه ها نخبه نيز 
تسهيل گردد. البته شناسايی تنوع استعدادها در گروهها راحتتر 
و بهتر صورت می گيرد؛ چراكه وقتی دانشجويانی با رشتههای 
مختلف و استعدادهای گوناگون كنار هم جمع شوند، گروهی 
ايجاد می شود كه می تواند يك ويژگی در يك حوزهی خاص 

بين رشتهای را كسب و ارائه نمايد. 
7. نبايللد برچسب نخبگانی كه به گروه زده می شللود دائمی 
باشللد، گروهی كلله در مسابقللات رباتيك يللا جشنوارهی 
خوارزمی مقامی كسب ميكند نبايللد تا مدت طوالنی گروه 
ويژه قلمداد شللود. برچسبزنی بايد مقطعی باشد و معيارها 
به صورت پويا ارزيابی شللده و كمكها و حمايتها به صورت 

مقطعی لحاظ شود. 
8. بايد برای گروهها هم اعتبارات و امتيازات مختلف تعريف 
شود تا بتوانند در حوزههای مختلف فعاليت كنند. نكتهای هم 
كه وجود دارد اين است كه بايد بين امتيازات گروهی و فردی 
ارتباط برقرار شللود؛ يعنی كسانللی كه در گروه هايی فعاليت 
ميكنند، بتوانند از فعاليت های گروهی برای ارتقای شخصی 
در مسيرهای مختلف رشدی كه در جامعهی نخبگانی تعريف 
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می شللود، استفاده كنند؛ چه در محيطهللای دانشگاهی و چه 
كاری و غيردانشگاهی. 

ــگان< راهبرد کالن 2<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1< اقدام ملى 3:

ساماندهللی و توسعه 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

 ت��الش در جهت کمک به تمرکز زدایی از س��اختار نظام 
نخبگانی از طریق ایجاد نهاد های تخصصی و حرفه ای

تمركللز در ساختار نظام نخبگانی منجر بلله كاهش انعطاف پذيری ها، 
كاهش چابكی و در نهايت عدم اجرای اصل تنوع می شللود. از سوی 
ديگر عدم توجه به گروه های نخبه و ساختارهای نخبگانی بر شللدت 
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 گروه هللای نخبه و ساختارهللای نخبگانی خصوصللاً به صورت 

تخصصی و حرفه ای ضرورت می يابد. 
در ساختار مطلوب نظللام نخبگانی، نهادها و سازمان های مختلف 
تخصصی و حرفه ای به عنوان اصلی ترين بازيگران نهادی هستند، كه در 
هر نهاد تخصصی بر اساس رتبه بندی، اعتبارسنجی و اعتباردهی انجام 
شده، توانمندترها از سايرين تمايز يافته اند و شناسايی شده اند. همچنين 
قوانين مناسب حدود فعاليت افراد و سازمان ها )اعم از شللركت ها( را 
مشخص ساخته است و به همين دليل پايه های يك نظام شايسته ساالر، 
پاسخگو و مسئوليت پذير شللكل گرفته است. به اين ترتيب نهادهای 
تخصصللی هر يك مبتنی بللر استانداردهای مشخصللی در زنجيره ی 
مديريللت نظام نخبگانی ورود يافته اند؛ چرا كه فرآيندهای شللناسايی 
)رتبه بنللدی و اعتباردهی(، هدايت )از طريق معيارهای اعتبارسنجی(، 
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پشتيبانی )قوانين شايسته ساالری كه توانمندترها حقوق و مسئوليت های 
باالتری می يابنللد(، اثرگذاری )تطابق ميان توانمندی با پروژه ها( و در 
نهايت نيكداشللت )مهم ترين نيكداشللت جامعه ی نخبگانی پذيرش 
توانمندی هللای آنان از طرف جامعه است( در اين نهادهای تخصصی 
در حال انجام است. عاوه بر موارد فوق، تمركززدايی و ايجاد نهادهای 
تخصصی و حرفه ای از برخی چالش های رايج نيز جلوگيری می كند 

كه مهم ترين آن ها در ذيل تشريح می گردد:
1. تماس مستقيم با نخبگان )در حالت متمركز( و تمركز بر 
حمايت ها، خصوصاً حمايت های مالی به معنای مداخله در 
امللور عمومی و بازار است كه ايللن مداخله اغلب در تضاد 
با سياست های كان كشور مبنی بر كاهش تصدی گيری ها، 
كاهش مداخات دولت، واگذاری ها و خصوصی سازی قرار 
می گيرد. بهترين حمايت از فرد توانمند ايجاد سازوكارهای 
رقابت آزاد، پرهيز از قبيله محوری و گسترش قانون محوری 
بر ضابطه محوری است. سازوكارهايی كه به صورت عادالنه 
منجر به موفقيت فرد توانمندتر می شود، اصلی ترين حمايت 
از نخبگللان است. در چنين فضايی مهم ترين مأموريت نظام 
نخبگانی ايجاد قوانين و ساختارهايی مبتنی بر اصول عادالنه 

و منصفانه است. 
2. از بعد عملياتی بودن نيز حجم باالی مراجعين و افراد در 
تماس به 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، شللود؛ 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 های 
مالی )كه ساده ترين و در عين حال ناكارآمدترين نوع پشتيبانی 
است( می شود كه در عمل نه تنها رضايت جامعه ی نخبگانی 
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را به دنبال ندارد، بلكه به دليل مقايسه ها و شيوه های اجرايی، 
رضايت را كاهش داده و فرهنگ طلبكارانه را افزايش می دهد؛ 
و ثانيللاً امكان بهره گيری از معيارهای اجتماعی و قضاوتی را 
از بين می بللرد و فرآيندهای احراز نخبگی با تكيه صرف بر 
معيارهای عينی شللكل می گيرد كه در عمل منتهی به نتايج 
مطلوب نمی شود. اما بهره گيری از نهادهای تمركززدای ديگر 
می تواند دربردارنده ی منافعی باشد از جمله امكان استفاده از 
ابزارهای شناسايی متنوع مانند جوايز، جشنواره ها، نظام های 
رتبه بنللدی و ...، امكللان توسعلله حوزه های متللداول علمی 
بلله حوزه های ديگللر، امكان تخصصی شللدن نهادها، امكان 

سياست گذاری دولت و پرهيز از فعاليت های روزمره. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 1 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 2:

توسعة سازوكارهاي اعتباردهي، اعتبارسنجي، رتبه بندي 
و ارتقاي »نهادهاي تخصصي- حرفه اي« كشور بر اساس 
ضوابط، مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد 

ملي نخبگان

 توجه به عدم کارایی پشتيبانی های دائم از نخبگان
نكته ی بسيار مهم ديگر اين است كه شناخته شدن يك نفر در دانشگاه 
بلله عنوان استعداد برتر در يك حوزهی خاص نبايد به صورت دائمی 
باشد؛ ارزيابيها بايد به صورت پويا و دائمی انجام گيرد و همان طور كه 
گفته شد صرفاً بر مبنای امتيازات درسی يا در حوزه تخصصی نباشد، بر 
مبنای بروزات نخبگانی مختلف و برای يك مدت محدود از امكانات، 
بورسها، كمك هزينهها و حمايتهايی كه حاصل تاش فرد است استفاده 
كند و تداوم اين حمايتها منوط به بروزات جديد و رشد و ارتقای فرد 
باشد نه صرف اينكه كسی كه نفر برتر كنكور يا دانش آموزان المپيادی 
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شد، استعداد برتر شناخته شود. لذا نبايد به واسطهی اينكه يك نفر در 
يك مقطع خاص درخششی داشته است تا مدت طوالنی مورد حمايت 
قرار بگيرد. پشتيبانی هللای دائم از نخبگان مانند بورس های تحصيلی 
دائم، عاوه بر ناكارآمد بودن، حتی می تواند به دالئلی مضر نيز می باشد. 

مهم ترين اين دالئل عبارتند از:
 كاهش انگيزه برای فعاليت

 غيررقابتی بودن
 ايجاد انحصار

 افزايش فرهنگ طلب كاری از جامعه و متوقع شدن اجتماع 
نخبگانی

 ایجاد مرکز توانمندسازي برگزیدگان دانشجویي
ارتقاي »شوراي هدايت استعدادهاي درخشان« در وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيقات و فناوري، و بهداشللت، درمان و آموزش پزشكي به »مركز 
توانمندسازي برگزيدگان دانشجويي« زير نظر وزير ذي ربط و تشكيل 
دفترهللاي مرتبط در دانشگاه يكی از اقدام های ملی تعريف شللده در 
سنللد راهبردی كشور در امور نخبگان است. مأموريت اين نهاد، بسط 
و توسعه ی فعاليت هاي برگزيدگان دانشجويي از صرفاً »آموزشي« به 

»آموزشي«، »فرهنگي«، »اجتماعي« و. . . می باشد. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 4 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 3:

ايجاد مركللز توانمندسازي برگزيدگان دانشجويي زير 
نظر وزيللر در وزارت  خانه علوم، تحقيقات و فناوري، 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه 
فعاليت هاي دانشجويان صاحب استعدادهاي برتر در 
زمينه هاي مختلللف، بر اساس سياست هاي كان بنياد 

ملي نخبگان
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 فراهم کردن بستر فعاليت و کاهش هزینه فعاليت ها به جای 
حمایت های مستقيم مالی

نكته ی مهم بعدی اين است كه جنس حمايتها و توجهات به دانشجويان 
بيش از اينكه از جنس اختصاص پول و امكانات باشد بايد فراهم كردن 
بستر فعاليت و كم كردن هزينههای فعاليت برای آن ها باشد، بايد بتوان 
امكانات و منابع را تبديل به بسترهای فعاليت كرد، به جای آن كه پول 
به شللخص داده شود بستر انجام كاری كه ميخواهد انجام دهد فراهم 
شود؛ در اختيار گذاشتن آزمايشگاه، تجهيزات، مكان انجام كار، مشاوره، 
كمك به ايجاد گروه، فراهم كردن ارتباطات الزم با جامعهی بيرون از 
دانشگللاه و. . . ، بهتللر از اختصاص كمك مادی است، چه بسا ممكن 
اسللت با توجه به اينكه اولويتهای ذهنللی 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. 

 تأمين نيازهای اساسی نخبگان
نكته ی ديگر ايللن است كه كسانی كه وارد فعاليت های آموزشللی و 
پژوهشللی در دانشگاهها ميشوند بايد بستللر آرامی برای زندگی آن ها 
فراهم شود و يك آرامش ذهنی بايد داشته باشند. می توان اين دغدغهها 
را با تأمين نيازهای اساسی زندگی مثل مسكن، تأمين كاالهای اساسی 

و فضای مناسب كار، حمل و نقل رايگان و. . . از بين برد. 
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بايد استعدادها را به كار بيندازند، و دولت و ملت تأييد 
كنند از اين كسانی كه اختراع و ابداع می كنند تا انشاءاهلل- 
ايللران خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود. به هر 
صورت می گويم- انشللاءاهلل- كه به دولت تذكر بدهند 
كلله همراهی كنند و ملت هم البتلله مؤظف است كه با 
شما همراهی كند تا- انشاءاهلل- كارها را راه بيندازند. و 

ايران- انشاءاهلل- مستقل بشود.
حضرت امام خمینى )ره (
صحیفه نور، جلد  13، صفحه 96ـ  دیدار سه تن از مخترعین

 تدوین اس��تانداردهای الزم در زمينه اختصاص امکانات و 
فضاهای آموزشی به استعدادهای برتر

بحث بعدی بحث استانداردهای آموزشللی اسللت. فضاهای آموزش 
استعدادهای برتر يا فضاهای نخبگانی بايللد از يك سری استانداردها 
برخوردار باشند. دانشگاه های برتر مهم ترين مراكز و محيطهای تجمع 
استعدادهای برتر و نخبگان كشور در كنار هم هستند، بنابراين برای رشد 
و ارتقاء و زمينهسازی برای فعاليت بايد استانداردهای آموزشی، پژوهشی 
و رشد نخبگان را داشته باشند. چه از نظر محيط فيزيكی، چه از نظر منابع 
انسانی، منابع مالی، امكانات و تجهيزات بايد استانداردهايی برای اين مراكز 
وجود داشللته باشد. استانداردهايی كه حداقل امكانات الزم برای تأمين 
فرصت رشد استعداد را مشخص ميكند؛ حداقل تعداد اساتيد، حداقل 
امكانات رفاهی، حداقل امكانات آموزشی، حداقل امكانات آزمايشگاهی 
و كارگاهللی و ... . جذب بيش از حد استعدادهای برتر در محيطی كه 
ظرفيت آن را ندارد منجر به از بين رفتن اين استعدادها می شللود. مثل 
كاشللت بيش از حد درخت در زمينی كه هرچند هم مستعد باشللد اما 
به خاطر آن كلله اين درختان منابع همديگر را مصرف ميكنند هيچ كدام 
نميتوانند به رشدی كه بايد برسند. اما اگر به اندازه و به جا كاشت شود 
همهی آن ها ميتوانند رشللد خوبی داشته باشند. بنابراين برخاف آنچه 
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تصور شده و اقدام می شود خصوصاً در حوزههای دكتری كه ظرفيتها 
بدون در نظر گرفتن امكانات افزايش پيدا كرده است، اين افزايش بايد بر 
اساس استاندارد و اندازه باشد. اگر از اين اندازه و استاندارد بيشتر باشد نه 
تنها كسی كه اضافه شده ضرر ميبيند، همهی كسانی كه هستند نيز ضرر 
ميبينند. اين استانداردها بايد توسط بنياد نخبگان و وزارت علوم تعيين 
شده و مبنای عمل دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی برای آموزش 

و رشد استعدادهای برتر دانشجويی قرار بگيرد. 

 سياس��ت گذاری در راس��تای ارتق��اء مهارت های عمومی 
استعدادهای برتر 

در توانمندسازی دانشجويان استعداد برتر الزم است كه غير از مباحث 
تخصصی، درسی و آموزشللی و استعدادهللای خاصی كه دارند، يك 
سری مهارتهای عمومی و غيرتخصصی نيزآموزش داده شود تا اين افراد 
بتوانند از اين توانمنديها و استعدادها استفاده كنند. كسانی كه توانمندی 
كمتری دارند ولی ميدانند از اين توانمندی چگونه در جامعه و محيط 
استفاده كنند از كسانی كه توانمندی ويژهای دارند اما مهارت استفاده 
از آن را ندارند، موفق ترند. البته يك سری از اين مهارتها به ويژگيهای 
شخصيتی كه در افراد شكل ميگيرد، بستگی دارد، كه بيشتر مربوط به 
آموزش و پللرورش است؛ مثل قابليت صبر و تحمل، پشتكار، روش 
برخللورد با ديگران، قابليللت حل مسأله، تفكر خاقانه و ... . از جمله 
مهارتهايی كه بيشتللر در دانشگاهها الزم است به دانشجويان استعداد 
برتر منتقل شللود ميتوان به مهارتهای اجتماعللی در تعامل با ديگران، 
مهارت نوشتن و ارائهی طرح و ايدهای كه دارند، مهارت تشكيل تيم 
و مديريت و سازماندهی آن، مهارت تعامل با افراد مختلف كه در قالب 
كار و كارگاه با آنان برخورد دارند، اشاره كرد. البته بسترهايی نيز بايد 
برای فعاليت فراهم شود چون اين مباحث، بحثهای تئوری نيستند كه 

بتوان صرفاً با برگزاری كاس آن ها را انتقال داد. 
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 پش��تيبانی مادی و معنوی در جهت کاهش هزینه شکست 
فعاليت های دانشجویی

فعاليت دانشجويان يا گروه های دانشجويی يك فعاليت پرريسك است 
كه ممكن است به شكست بينجامد. سيستم آموزش عالی بايد هزينهی 
شللكست را كاهش دهد. يكی از نكات جالبللی كه در اياالت متحده 
در هميللن زمينه وجود دارد اين اسللت كه بسياری از كسب وكارهای 
جديدی كه در آمريكا ايجاد می شللود، شللكست ميخورنللد، اما اين 
شكست چيز بدی محسوب نمی شللود كه فرد وقتی شكست خورد 
نتواند دوباره شروع كند. اين مسأله هم از نظر روحی و روانی، و هم از 
نظر مادی مهم است. كسی كه نمی تواند در انجام يك فعاليت ريسك 
كند و اگر در فعاليتی شكست خورد زندگياش از نظر مادی و معنوی 
به خطر ميافتد، طبيعتاً به آن اقدام نميكند. لذا اقدامات زير در اين زمينه 

می تواند موثر باشد:
1. بايللد به صورت هدفمند و هدايتشللده ريسك انجام اين 
فعاليت ها، تشكيل گروهها و شروع كسب و كار در محيطهای 

دانشجويی كاهش پيدا كند. 
2. بايد بحثهای گفتمانسازی و مشاوره برای آن كه شللكست 
لزوماً بد نبوده و پذيرفتنی است، ارائه شود و حتی فرد می تواند 
به شكستهايی كه خورده افتخار كند. كارهايی را شروع كرده و 
به نتيجه نرسيده ولی يك سری چيزها ياد گرفته است. بيشتر 
مهارت، تجربه و خبرگی افراد تيزهوش و مستعد با شكست 

خوردن و فرآيند آزمون و خطا اتفاق ميافتد.  
3. از نظللر مادی بايد صندوقهای خطرپذيللر در دانشگاهها 
ايجاد شللود، منتهی نبايد از كارهای بزرگ شروع گردد، بايد 
به صورت تدريجی بستر فعاليت های كوچك فراهم شود، اگر 
موفق بود توسعه پيدا كند تا اين محموعه ها مستقل شللوند. 
ريسك بزرگ، هم به دانشجو ضربه ميزند هم توانايی حمايت 
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از آن برای نظام شللدنی نيست اما می شللود منابع موجود را 
بيللن فعاليت های مختلف تقسيم كرده ريسك محموعه های 
مختلللف را در حد محدود پوشللش داد. نكته اينجاست كه 
غالباً در دنيا بيش از هفتاد درصد فعاليت های خطرپذير ممكن 
است به شللكست منجر شود اما نتيجهی تعداد كمی از آن ها 
كلله به موفقيت ميرسد آنقدر مطلوب بللوده و بازده دارد كه 
پوشش اين هفتاد درصد عدم موفقيت را داده و آن را جبران 
ميكند. خيلی از كسب وكارهای سودآور بر اين اساس هستند. 
نخبگللان و استعدادهای برتر هم چنين افرادی هستند؛ يعنی 
كارهای افقگشا، جديد، نوآورانه و خاقانه انجام ميدهند كه 
ممكن است شكست بخورد، اما اگر موفق شود موفقيت آن 
مثل ساير كسب وكارها و فعاليت ها )فعاليتی كه حد محدودی 
از بازدهللی را داشللته باشللد( نيست، معمللوالً بازدهی چند 
برابری دارنللد و قابل ماحظه و قابل توجه هستند. بنابراين 
صندوق های خطرپذير اگر خوب طراحی شوند حتی ميتوانند 
برای دانشگاهها در بلندمدت درآمدزايی هم داشللته باشللند. 
منتهللی طبيعتاً در ابتدای امر هزينههايی دارد؛ ساز و كارهايی 
بايد آغاز شود و طبيعی است كه يك مجموعه در سالهای اول 

فقط هزينه دارد بايد منتظر بود تا به جواب رسيد. 
4. نكته ی بسيار مهم اين است كه می توان از بخش خصوصی 
به صورت توزيع شللده در پوشللش ريسللك اين گروه های 
دانشگاهللی )يللا دانشجويی يا محموعلله  ای از استللادان و 
دانشجويان به صورت تركيبی( استفاده كرد. برای محموعه ها 
عاوه بر آن كه مسائلشان حل می شود، فعاليت با دانشگاهها 
می تواند جذابيت داشته باشد. حمايت از طرحهای دانشجويی 
می توانللد به عنللوان اعتبار و افتخار در نظر گرفته شللود كه 
اگر توسط بنياد نخبگللان و وزارت های مرتبط با دانشگاهها 
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)علوم و بهداشت( درست طراحی شود، ميتوان از پتانسيلها 
و ظرفيتهای بخش خصوصی در اين زمينه استفاده بهينه كرد. 
نكته اينجاست كه نبايد شكست از نظر مادی و معنوی، يك 
دانشجللوی مستعد را از چرخهی خدمللت و توليد محتوا و 
چرخهللی فعاليت نخبگانی خارج كنللد. بايد بستری فراهم 
شود كه اين شكستها پلهای برای رشد و موفقيت باشد. غالبًا 
افراد مستعد وقتی كار خود را شللروع می كنند، اگر شكست 
خوردند، در حوزهی توانمندی خودشان ادامه نميدهند و تن 
به كارهای سطح پايين داده و از چرخه و جامعهی نخبگانی 
خللارج و خدمات خللود را در سطح معمللول ادامه ميدهند 

)كارمند ميشوند يا در يك حوزهی ديگر فعاليت ميكنند(. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 3:

ساماندهی و گسترش پشتيباني هاي مستقيم و غير مستقيم 
ماّدي به اجتماع نخبگانللي در قالب بورس، جايزه هاي 
مقطعي و پژوهانه از سللوي سازمان هاي دولتي، بخش 
خصوصي و نهادهاي عمومي )وقف و خيريه( منطبق با 

پايش پيشرفت مرحله اي و اثرگذاري آنان

 مدیریت و تأمين دسترسی به اطالعات و دانش برای نخبگان
نكته بعدی كه برای زمينهسازی فعاليت استعدادهای برتر و رشللد، 
هدايللت و توانمندسازی آن ها مهم اسللت، دسترسی به اطاعات و 
دانللش است. البته دسترسی به شللبكههای علمی فراهم است اما از 
آن ها درست استفاده نمی شود. وزارت علوم و دانشگاهها ميتوانند با 
تحليللل دادههای جستجوی افراد، مطالعات افراد و دسترسيهايی كه 
افراد داشللتهاند به الگوهای رفتاری آنان رسيده و الگوهای رفتاری 
ويللژه را پيدا كنند. اين روش می تواند يك راه بسيار مناسب باشللد 
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بللرای كشف فعاليت هللای نخبگانی و كشللف استعدادهای برتر و 
كسانللی كه توانمنديهای ويژهای دارنللد و روی موضوعات خاص 
كار ميكننللد يا كارهای ويژه انجام ميدهند. ضمللن اينكه اگر بتوان 
يللك درگاه برای اين افراد ايجاد كرد كه از طريق آن به اطاعات و 
منابع علمی و دانشی موجود در دنيا دسترسی پيدا كنند و رفتارهای 
علمی و دانشی آن ها رصد شللود عاوه بر شللناسايی آنان، دانش و 
اطاعاتی كه در اختيار آن ها گذاشللته می شللود، به توانمندسازی و 
آموزش آنان نيز منجر می شللود. ميتللوان بر اساس اولويتهای كشور 
و نيازهللای جامعه، مسير حركت علمی و تحقيقاتی و پژوهشی اين 
افللراد را به صللورت نامحسوس جهت داد كه بايللد خيلی دقيق مد 
نظر نظام نخبگانی و دستگاههای مسئول مثل وزارتخانههای علوم و 

بهداشت و دانشگاهها قرار گيرد. 

ــگان< راهبرد کالن 5<  ــور در امور نخب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى 3:

توسعه زيرساخت های اطاع رساني مناسب در اجتماعات 
و فعاليت هاي نخبگاني به منظور شبكه سازی هدفمند در 

اين فعاليت ها با محوريت بنياد ملي نخبگان

 ایجاد فضای همکاری بين دانش��گاه ها و دسترسی به منابع 
علمی توليدی )مقاالت و پایان نامه ها(

نكتلله ی بعدی در اين مورد بحللث منابع و پاياننامههای داخلی است 
كه متأسفانه دسترسی به آن هللا ساده نيست، برخاف ساير كشورها 
كلله اغلب دانشگاهها و مؤسسات آمللوزش عالی معتبر، پاياننامهها و 
تحقيقات را به صورت آزاد در اختيار دانشجويان و حتی ساير كشورها 
قللرار ميدهند. در حللال حاضر دسترسی به مقللاالت و پاياننامههای 
دانشگاه هللای معتبر دنيا بسيار آسانتر از مقاالت و پاياننامههايی كه در 
داخل كشور توليد می شود و اين مسأله غير از اينكه در سيستم آموزش 
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عالی اختاالتی ايجاد ميكند، راه را برای تقلب و كپی باز نموده و در 
نظام نخبگانی نيز مانع شبكه شدن می شود. 

يكی از روشهای شبكه شدن اين است كه همكاريهای علمی اتفاق 
بيفتد، كارهای انجام شده ديده شود تا بتوان آن كار را يك پله جلوتر برد 
و كار قبلی مجدداً تكرار نشود؛ محصوالت علمی و پژوهشی سريع تر 
رشللد كرده و هزينهی انجام پژوهشهللا كاهش پيدا ميكند. بايد توجه 
شود كه معموالً فعاليت های نخبگانی و تراز اول زمان انقضايی دارند 
كلله اگر در ايللن دوره در اختيار ديگران قرار نگيرند، بعد از آن چندان 
مفيد نخواهند بود. پاياننامهای كه در حوزههای جديد نوشته می شود، 
با سرعللت تغيير و تحوالتی كه در فضای علمی وجللود دارد بعد از 
چند سال جديد محسوب نمی شود، لذا بايد دسترسی قشر دانشگاهی 
و يا حداقل استعدادهای برتللر دانشجويی و پژوهشگران برتر به اين 
منابع فراهم شللود تا راحتتر بتوانند به متن كامل تحقيقات، پاياننامهها 
و محصوالت دسترسی پيدا كنند و در چرخهی رشللد آن محصوالت 
بيفتنللد و آن ها را توسعلله دهند. گاهی اوقات عاوه بللر اينكه از اين 
محصوالت هيچ استفادهللای در سيستم های كشور برای حل مسائل 
نمی شللود، در توليللد مجدد محصوالت ديگر نيز مللورد استفاده قرار 

نميگيرد. لذا راه كارهای زير پيشنهاد می شود:
1. به نظر ميرسد بتوان يك بستر يكپارچه برای دسترسی به 
اطاعات و مستندات علمی و پژوهشی )داخلی و خارجی( 
برای جامعهی نخبگانی دانشگاهی ايجاد كرد، اين كار عاوه 
بر اينكه مبنای رشد و توانمندسازی آن ها خواهد بود مبنای 
رصد، شللناسايی و هدايت نيز می تواند باشد و چه بسا يكی 
از بسترهای بسيار مناسب برای شبكهسازی بين استعدادهای 
برتر و نخبگان )شللرط ايجاد يك جامعهی خوِب نخبگانی 

شبكهشدن است( باشد. 
2. يكللی از كارهای بسيار خوبی كه ميتللوان انجام داد ايجاد 
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سيستم نظارت و داوری شللبكهای برای محصوالت علمی 
است. يكللی از خألهای سيستم های نخبگانی و شللناسايی 
نخبه هللا اين است كه در حال حاضللر احراز نخبگی، اينكه 
يك محصول، محصللول نخبگانی است يا خير، مقاله ای كه 
نوشته شللده مقاله ی خوبی است يا خير، اختراعی كه انجام 
شللده نوآوری دارد يا خير يا محصللول و فعاليت نخبگانی 
كيفيللت دارد يا خير در كميته ها و كميسيون هايی كه صحت 
آن ها هم قابل تشكيك است، بررسی می شود. در سيستم های 
شللبكه ای بدون آن كه مشخص شود كه اثر متعلق به كيست 
به صللورت تصادفی برای داوران فرستاده می شللود و داوران 
نظر ميدهند و بلله اصطاح ارزيابللی و “داوری كور” انجام 
می شللود و كيفيت ارزيابی و شناسايی نخبگان و فعاليت ها 
و محصوالت نخبگانی را بسيار باال می برد. شللبكه ی علمی، 
دانشللی و اطاعاتی می تواند بستللر بسيار خوبی برای ايجاد 
شبكه های داوری نخبگانی باشد كه كاربردهای بسيار زيادی 
غيللر از سيستم های علمی و پژوهشللی دارد، حتی نخبگان 
ميتوانند ذيل اين شبكه ها ارزياب ها و داوران فعاليت ها )حتی 

فعاليت های حاكميت( قرار بگيرند. 

ــرد کالن 5<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى 1:

تسهيل دسترسي آحاد اجتماع نخبگاني به زيرساخت هاي 
مطالعاتللي و پژوهشللي كشللور از جمللله سامانه هاي 
اطاع رساني، كتابخانه هاي تخصصللي، آزمايشگاه ها و 

شبكه هاي آزمايشگاهي با محوريت بنياد ملي نخبگان

 گسترش همکاری علمی بين المللی نخبگان
از جمله راه های توانمندسازی نخبگان، خصوصاً در زمينه توانمندی های 
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گروهللی، فراهم  كردن زمينه همكاری پژوهش گران داخلی با محققان 
خارجللی است. در ايللن زمينه وزارت علوم، تحقيقللات و فناوری از 
طريق مركز همكاری هللای علمی بين المللی زمينه بسيار خوبی برای 
همكاری های علمی بين المللی فراهم و اجرايی نيز كرده است كه از آن 
جمله می توان به »برنامه پژوهشی جندی شاپور«1 كه با همكاری كشور 
فرانسه اجرا شللده، اشللاره نمود. ترويج و گسترش اين گونه برنامه ها 
همان گونه كه در سند راهبردی كشور در امور نخبگان به عنوان راهبرد 
ملی مطرح شده است، زمينه ساز رشد هر چه بيشتر استعدادهای برتر 

و نخبگان خواهد بود. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 5 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 3:

توسعة همكاري هاي بين المللي نخبگان به منظور ارتقاي 
ظرفيللت و سطح تأثيرگللذاري آنان بللراي دستيابي به 

مرجعيت علمي كشور

1.   مركللز مطالعللات و همكاري های علمي و بين المللی با مشاركت بخش همكاري و فعاليت 
فرهنگي سفارت فرانسه )SCAC( در ايران مجری برنامه پژوهشی جندی شاپور است. هدف اين 
برنامه كه از سال 1383 آغاز شده، ارتقا و گسترش همكاری های پژوهشی علمی و فنی پيشرفته 

ميان پژوهشگران دو كشور ايران و فرانسه است.





فصل سوم - زمینه سازی برای اثرگذاری





مقدمه
زمينه سللازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه، سومين 
راهبللرد كان سند راهبردی كشور در امور نخبگان است. در اين ميان 
اگر چه شللايد وظيفلله اصلی وزارت های علوم و بهداشللت، پرورش 
استعدادها و تحويل افراد آماده كار از طريق دانشگاه ها به جامعه باشد، 
اما در واقللع دانشگاه ها نقش حلقهی واسط را بين پرورش استعدادها 
و اثرگللذاری آن ها در جامعه بازی می كنللد. در دانشگاه ها، به استعداد 
برتر توانمندی هايی داده می شود تا بعدها در خدمت كشور باشد. او از 
اين جهت ارزشمند است و حمايت می شود چون می تواند مشكلی از 
مشكات جامعه را حل كللرده يا كار ويژهای را انجام دهد يا تحولی 
ايجاد كند. در زمان دانش آموزی غالباً شناسايی، حمايت، رشد و توجه 
صورت ميگيرد، در زمان دانشجويی يك حلقهی واسط ايجاد می شود؛ 
هم يك سری چيزها به دانشجو داده می شود، و هم آماده می شود برای 
آن كه نقشآفرينی كند و وظيفه ای كه در نظر گرفته شده را انجام دهد. لذا 
دانشگاه ها بايد بتوانند نقش اين حلقهی واسط را به خوبی ايفا نمايند؛ 
يعنی هم بتوانند استعداد برتر را رشد داده، هدايت كرده و توانمند نمايند 
و هم اين فرد را كه مسير خبرگی را طی كرده و ميخواهد به عنوان نخبه 
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در جامعه معرفی شود، آماده كند تا بتواند نقش خود را درست ايفا كرده 
و خروجی خوب و اثرگذاری داشته باشد. بسترسازی برای تأثيرگذاری 
كلله يكی از مراحل زنجيرهی نخبگانی در سند ملی نخبگان است، در 
دانشگاه ها شروع می شود. دانشگاه ها بايد اين فضا و بستر را فراهم كرده 
و استعدادهای برتر دانشجويللی را برای نقشآفرينی و اثرگذاری آماده 
كنند؛ از جمله كارهايی كه بايد انجام شود ميتوان به ارتقای مهارتها، تبيين 
جايگاه ها و ايجاد بسترهای فعاليت اشاره كرد. حتی دانشگاه ها می تواند 
نقطه ی شروعی برای ايجاد فعاليت های جدی و كسب وكارهای مختلف 
و شروع يك سری فعاليت هايی كه در آينده توسعه پيدا خواهند كرد، 
باشد. در بسياری از كشورها، تعداد قابل توجهی محموعه های بزرگ و 
اثرگذار از بطن دانشگاه بيرون آمدهاند مثل مراكز رشد، پژوهشگاه های 
دانشجويی، تشكلها و ساير بخشهايی كه كه البته در ايران نيز به شكل 
محدود وجود دارند. در مجموع با توجه با اينكه ورود نخبگان به جامعه 
تا حدود بسيار زيادی از طريق دانشگاه ها صورت می پذيرد، لذا وزارت 
علوم و بهداشت می بايست از طريق دانشگاه ها و با بسترسازی  و اجرای 
برخللی اقدامات، زمينه مساعدی بللرای نقش آفرينی هر چه بهتر افراد 
مستعد و نخبه در جامعه فراهم نمايند. در اين فصل برخی از اين دست 

اقدامات و بسترسازی ها بيان می گردد.

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

در جامعه 

راه کاره�ا و رویکرده�ای صحی�ح برای زمینه س�ازی 
به کارگیری و اس�تفاده از اس�تعدادهای دانشجویی و 

نخبگان
برخی از مهم ترين نكات و راه كارهايی كه با اجرای آن توسط وزارت 
علوم و وزارت بهداشت، می توان تا حدود خوبی به مهم ترين مرحله 
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زنجيره نخبگانی يعنی به كارگيری و اثرگذاری نخبگان رسيد، در ذيل 
ارائه و در ادامه تشريح شده است.

 شللناخت و تقويت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی 
موثر در به كارگيری نخبگان

 سياست گذاری در راستای احياء دوره های كارآموزی 
در جهت آشللنا كردن استعدادهای برتر با فضای واقعی 

جامعه
 دغدغه سازی و مسأله سازی برای استعدادهای برتر

 بهره گيری از هسته های جوان خودجوش
 فراهللم كردن زمينه ی كسب و كار برای استعدادهای 

برتر دانشجويی در دانشگاه ها
 برنامه ريللزی برای آگاه سللازی دانشجويان از مسائل 

حقوقی و اطاعات ضروری حضور در بازار
 بسترسازی برای شللكل گيری موسسات مطالعاتی-
پژوهشی از ارتباطات بين نخبگان و سيستم های واقعی 

جامعه
 ايجاد زمينه برای شايسته ساالری در سازمان ها

 ايجللاد و هدايت انجمن های علمللی در جهت حل 
نيازهای كشور 

 ايجللاد و هدايت شللبكه های تخصصی اجتماعی در 
جهت حل نيازهای كشور  

 شناخت و تقویت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی موثر در 
به کارگيری نخبگان

جامعه نخبگانی كشور، برخوردار از ظرفيت ها و توانمندی هايی است 
كلله عوامل مختلفی در به فعليت رسيللدن آن ها مؤثرند. اين عوامل را 
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می تللوان در چهار دسته عوامل محيطللی، عوامل طرف تقاضا، عوامل 
طرف عرضه، و عوامل و نهادهای ميانجی طبقه بندی كرد كه شناخت 
و تقويللت عوامل مثبللت و رفع عوامل منفی تأثيللر بسزايی در بهبود 

بهره گيری از نخبگان خواهد داشت. 
1. عوامل محيطی: عوامل محيطی همچون جايگاه واالی 
نخبگان به خصوص نخبگان علمی در كشور و حساسيت 
جامعه به استفللاده از نخبگان، عوامل محيطی پيش برنده و 
تقويت كننده ای است كه نظام نخبگانی كشور را در مواجهه 
بللا اين چالش توانمند می سازد؛ امللا از سوی ديگر عوامل 
محيطی ديگری مانند نظام پاسخگويی و شللايسته ساالری 
در كشللور يكی از مهم ترين زمينه سازهللای بروز و ظهور 
توانمندی هللای بالقوه نخبگان خواهد بود كه كشور در اين 
خصوص از مشكات ديرپايی رنج می برد. مقابله با تسلط 
ديرينه نظام رابطلله محور )قبيله محور( بر ساختار اجرايی 
كشور، تللاش در تحقق جدال احسللن و آزادانديشی در 
عرصه ی انديشه ورزی در كشور و بسط و توسعه پذيرش 
ديدگاه های متخالف و متنافر به شللدت می تواند از حذف 
نخبگللان از فعاليت های كان كم كند و استفاده از نخبگان 

كشور را بهينه سازد. 
2. عوام��ل طرف تقاضا: كسب دانش و توانمندی مديريت 
علم و فنللاوری، ايجللاد فرصت های شللغلی 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 طللرف عرضه نيللز توسعه 
توانمندی های مهارتی نخبگان )همچون مهارت های ارتباطی 
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و اجتماعللی( جهت فعاليت های تحول آفرين، ايجاد تناسب 
ميان توانمندی های نخبگان خصوصاً تحصيل كردگان خارج 
از كشللور با اقتضائات و شللرايط كشور، و در نهايت تعديل 
فرهنللگ اسناد بيرونی نخبگان كه مشكات طرف عرضه را 
نيللز به مسايل محيطی و عوامل طرف تقاضا ارجاع می دهد، 

می تواند در مقابله با چالش فوق كارآمد باشد. 
4. عوام��ل و نهادهای ميانج��ی: چهارميللن دسته عوامل 
تأثيرگللذار بر اين چالش عوامللل و نهادهای ميانجی هستند 
كه تنظيم گر ارتباط ميان طرف عرضه و طرف تقاضا هستند. 
شكل دهی و ايجاد معيارهای مشخص ارزشيابی 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 شللود. همچنين بانك اطاعاتی 
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 بكارگيری و استفاده بهينه از نخبگان در كشور
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 سياس��ت گذاری در راستای احياء دوره های کارآموزی در 
جهت آشنا کردن استعدادهای برتر با فضای واقعی جامعه

نكتهای كه در فضای آشللنا كردن استعدادهای برتر با فضای واقعی 
جامعه و توانمندسازی و آموزش مهارتهای اجتماعی به آن ها وجود 
دارد بحث دورهی كارآموزی است. در حال حاضر استفاده مناسبی 
از دوره كارآموزی نشده و كمتر جدی گرفته می شللود اما اين دوره 
می تواند بستری باشللد كه به توانمنديهای افللراد مستعد اضافه كند 
و آن هللا را هدايت كند. يك سياستگللذاری درست بايد روی تمام 
دانشجويان صورت گيرد اما به خاطر محدوديت منابع در حال حاضر 
می تواند فقط روی چند درصد استعداد برتر دانشجويی انجام شده و 
مؤسسات خاصی برای اين دسته از دانشجويان در نظر گرفته شود. 
مؤسسهللای كه نام و اعتباری دارد و يللك دانشجو را به كارآموزی 
ميگيرد هم برای دانشجو جذابيت دارد كه حضور داشللته و فعاليت 
كند، هم اينكه بر فعاليت های اين افراد نظارت جديتری شللده و به 
كللار گرفته ميشوند نه اينكه كارآموز يك فعاليت دفتری يا خدماتی 
)فعاليت غيرمرتبط( انجام دهد، كه متأسفانه امروز بسيار رايج است. 
اين افراد بايد برنامهی جدی برای دورهی كارآموزی داشللته باشند. 
طول اين دوره می تواند بيشتر باشد، حتی حقوقی هم در نظر گرفته 
شللود تا استعدادهای برتر در دورهی كارآموزی يك فعاليت جدی 
در يك فضای واقعی انجام داده و خروجی داشته باشند و آن را ارائه 
كنند. مهارتهايی كه شايد نتوان به صورت تئوری به افراد منتقل كرد، 
مثل آشنايی با فضای واقعی سازمانها و مؤسسات در قالب اين دوره 
می تواند منتقل شللود. در برخی موارد اگر مؤسسه، مؤسسهی خوبی 
بوده و فرد هم فرد مستعد و نخبهای باشللد، اين كار موجب جذب 
اين افراد در آن موسسه و ماندگاری آن ها می شود. مؤسسات خوب 
دانشجويللان مستعد را نگه ميدارند و چه بسا بورس ميكنند. ميتوان 
بللا اين كار بورسهللای مؤسسات را نيز هدايت كرد، يعنی آشللنايی 
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مؤسسللات با افرادی كه ميخواهند بورس كنند در دوران كارآموزی 
اتفاق بيفتد و بتوانند اين بورس را هدايت كنند.

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 1 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2 < اقدام ملى 7:

گستللرش اردوهللاي جهللادي، بازديدهللا و دوره هاي 
آموزشللي و احيللاي دوره هاي كللارورزي و كارآموزي 
اختياری به منظور ارتقاي شللناخت اجتماع نخبگاني از 

نيازها و شرايط واقعي جامعه

معلللوم است كه يك كشللور از نخبگللان خودش چه 
می خواهد يك كشور ازنخبگان خودش می خواهد كه به 
نيازها و مطالبات عمومی و به مصالح كشور بينديشند، به 

آنها پاسخ دهند و خودشان را متعهد بدانند.
مقام معظم رهبری
1383/8/10 دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان ـ 

 دغدغه سازی و مسأله سازی برای استعدادهای برتر
دغدغه سازی و مسأله سازی برای دانشجويان استعداد برتر يك نكته ی 
كليدی است چون اين افراد نسبت به يك موضوع خاص به اصطاح 
»ويروسی« ميشوند؛ يعنی وقتی موضوعی در ذهن آن ها ايجاد می شود، 
شروع ميكنند به پيگيری كردن آن، اين ويروس به هر جهتی باشد آن ها 
را بلله آن سمت ميبرد. اين است كه مديريللِت دغدغه در دانشجويان 
استعداد برتر در جهتدهللی و هدايت آن ها بسيار كليدی است. اينكه 
مسألهای كه در ذهن او ايجاد می شللود رتبهی برتر شللدن در المپياد 
دانشجويی يا كنكور باشد يا حل يك مسأله از مسائل جامعه؟ يكی از 
ويژگيهای افراد تيزهوش و مستعد تمايل به محيطهای چالش برانگيز 
است و غالباً به دنبال چالش و ريسك هستند، لذا ايجاد دغدغه، سوال 
و چالش برای آن ها جللذاب است. اين فضا را ميتوان مديريت كرده، 
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دغدغههايللی ايجاد كرد كه خودبخود به هدايللت و ايجاد يك سری 
انگيزهها و دلبستگيها به كشور منجر شود. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 3 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 1:

گسترش تعامل سطوح مختلف حاكميتي با كانون هاي 
تفكللر نخبگاني بلله منظور مشاركللت آن هللا در امور 
مسئله شناسي دستگاه هاي اجرايي و حضور فعال نخبگان 
در فرايند آينده نگللاري، تصميم سازي و برنامه ريزي در 

دستگاه ها.

 بهره گيری از هسته های جوان خودجوش
يكی از راه های به كارگيری گروه های نخبه، توجه به هسته های جوان 
خودجللوش در دانشگاه ها است. اين گروه ها معمللوالً در اواخر دوره 
كارشناسی و يا در دوره های كارشناسی ارشد و دكتری شكل می گيرند. 
دانشگاه هللا می توانند تحللت عنوان پروژه هللای دانشجويی )تكاليف 
درسی و پايان نامه(، رفع برخی از مشكات دانشگاه ها را به هسته های 
دانشجويی بسپارد. به عنوان مثال در حال حاضر بسياری از دانشگاه ها 
كلله دارای گروه هللای مهندسی نرم افزار و آی تی می باشللند، از لحاظ 
سيستم های اطاعاتی با ضعف های جدی مواجه اند. مديريت دانشگاه  
می تواند بعد از شللناسايی هسته های خودجوش دانشجويی با كمك 
اساتيد، اين چنين فعاليت هايی را به آن ها واگذار نمايد. اما الزم است 
ابتدا اقدامات زير از سوی وزارت علوم و بهداشللت و نيز دانشگاه ها 

صورت پذيرد:
 طراحللی روش و مكانيزم مناسب بللرای ارجاع كارها و 

مسائل تعريف شده به تيم های منتخب؛
 انتخللاب برخی افراد معتبر علمی، مديريتی و اجتماعی و 
برخی سازمان ها و محموعه های موجود برای برقرای ارتباط 
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تيم های نوپا با آن ها و ارائه مشاوره به محموعه های جوان از 
طريق تعيين آن ها به عنوان كارفرما، ناظر، مشاور يا همكار در 

كارهای ارجاع شده. 
 طراحی مكانيزم های گزارش گيری، گرفتن خروجی های 
توليد شللده و نظللارت و اصاح خروجی ها )ايللن كار نيز 
می تواند از طريق تشكيل حلقه هايی انجام شود، به نحوی كه 
بخشی از نظارت ها توسط ساير تيم های جوان صورت گيرد(. 

hp هيولت و پکارد، بنيان گذاران شرکت
نمونه موفق یک گروه خودجوش دانشجویی

شللركت هيولت-پكارد يا آن طور كه امللروزه از آن ياد 
می شود hp در واقع توسط دو دانشجوی هم كاسی در 
دانشگاه استنفورد به نام های ديويد پكارد و ويليام هيولت 
و با سرمايه ابتدايی 538 دالر پايه گذاری شللد. همت و 
تاش اين دو نفر باعث شللد كه سرمايه اندک آنها بعد 
از حدود هفتاد سال بلله 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 گذاشللته شد و بدين سان
در منطقه كاليفرنيا تاسيس شد شركتی كه بعدها ده ها و 
صدها زيرمجموعه برای خللودش ايجاد كرد و يكی از 

قطب های بزرگ صنعت كامپيوتر در دنيا شد.
ويليام بيل هيولللت و ديويد پكارد هر دو دانشجوی 
مهندسی برق دانشگاه استنفللورد بودند. اين دو نفر، دو 
سال آخللر 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.
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بعد از تمام شللدن دانشگاه، پكللارد مدتی در جنرال 
الكتريك مشغول به كار شد اما باز هم به آزمايشگاه ترمن 
)استاد ممتاز استنفورد( برگشت و خيلی زود با تشويق 
و حمايللت او و به همراهی ويليللام هيولت كار تازه ای 
 ph راه اندازی كردند. آن ها برای نامگذاری شللركت كه
يا hp باشللد سكه به هوا انداختنللد و به اين ترتيب در 
سال 1939 فقط با سرمايه 538 دالر و كار در محل يك 
گاراژ اجازه ای فعاليت شللركتی آغاز شللد كه امروزه در 
سطح بين الملل مدرن ترين تجهيزات فناوری اطاعات 

را توليد می كند.

 فراهم کردن زمينه ی کس��ب و کار برای استعدادهای برتر 
دانشجویی در دانشگاه ها

نكتلله ی مهم ديگر در مورد استعدادهای برتر دانشجويی بحث فراهم 
كردن زمينهی كسب و كار است؛ يعنی دانشگاه ها بايد بستری باشللند 
برای تمرين كسللب و كار آن هم نه تمرين بدون هدف، بلكه ممكن 
است اين تمرينات به يك سللری كسب وكارهای جدی و گروه های 
نخبگانی و شللركتهای دانشبنيان تبديل شود كه فضای آن بايد فراهم 
شود. اقدامات زير كمك قابل توجهی در اين زمينه می تواند ارائه دهد:

1. يكی از كارهايی كه ميتوان انجام داد بحث رصد گروه های 
نخبگانللی دانشجويی، انسجام بخشيدن بلله آن ها و تسهيل 

فعاليت و كاهش هزينههای آنهاست. 
2. نكته ی بعدی كه حلقهللی مكمل اين قضيه است، فراهم 
كردن فضا بللرای ارائهی خدمات و محصوالت است؛ يعنی 
وقتی يك گروه يا فرد احساس نكند كه محصولش به جايی 
ميرسد طبيعتاً جديت و پشتكارش تضعيف می شود اما وقتی 
بداند كه بايد آن را در جايی ارائه كند و به محل و زمان ارائه 
برساند كار جديتر شللده، ارزيابی محصوالت و اينكه آيا اين 



77

فعاليت نخبگانی بوده يا خير نيز سادهتر می شود. لذا تشكيل 
انواع بازارها، مرتبط كللردن محموعه ها با بازارهای هدف و 
ارائهللی محصوالت توليدی آن ها به مشتريان مربوطه هم در 
تقويللت كار و هم در ماندگللاری آن ها نكته ی مهمی است. 
يك كسب و كار و فعاليت وقتی ماندگار می شود كه مشتری 
داشته باشد و مشتری حاضر باشد برای آن هزينه كند. دانشگاه 
می توانللد از اعتبار خود برای اين محموعه هللا يا افرادی كه 
فعاليت نخبگانی ميكنند استفاده كرده و محصوالت و خدمات 
آن هللا را به جامعه هدف ارائه نمايد. يك دانشجو برای آن كه 
محصول و خدمات خللود را ارائه كند اعتبار چندانی ندارد؛ 
تيمهای دانشجويی نيز همين طور، اما مطرح شللدن دانشگاه 
يا اساتيد دانشگاهی اعتبار ايجاد ميكند. لذا تأمين اعتبار اين 
گروهها )اعتبللار به معنی جايگاهی كلله بتوانند محصول و 
خدمات خود را ارائه كنند( موضوع مهمی در شللكلگيری و 

ماندگاری اين محموعه هاست. 

 برنامه ریزی برای آگاه سازی دانشجویان از مسائل حقوقی و 
اطالعات ضروری حضور در بازار

يك سری مسائل نيز بايد آگاه سازی شللود مثل مسائل حقوقی، اينكه 
يك فرد در جامعه چگونه بايد طرحی را ارائه كند؟ به كجا ارائه كند؟ 
چه حقوق و تكاليفی دارد؟ قالبهايی كه در جامعه وجود دارد چيست؟ 
روال كارهللا چگونه است؟ بسياری از دانشجويانی كه فارغالتحصيل 
ميشوند از اين مسائل آگاهی ندارند. مواردی مثل افتتاح حساب، گرفتن 
دسته چك، انعقاد قرارداد، مذاكره، تنظيم شللكايت، قوانين و بحثهای 
حقوقی كه در كشور وجود دارد، ساز و كارهای موجود در سازمانهای 
مختلللف، متوليان مختلف و موارد سادهللای كه هر كس در كار خود 
بللا آن ها درگير است، بايد اطاعرسانی شللود تا دانشجويان بتوانند از 
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قابليللت و خبرگی كه در دانشگاه در آن ها ايجاد می شللود، به بهترين  
شكل استفاده كنند. 

 بسترسازی برای شکل گيری موسسات مطالعاتی-پژوهشی 
از ارتباطات بين نخبگان و سيستم های واقعی جامعه

نكتهای كلله در ارتباطات بين نخبگان و سيستم های واقعی جامعه به 
نللدرت رخ ميدهد اين است كه در بسياری از دانشگاه های معتبر دنيا 
موسسللات بسيار جدی در دانشگاهها شللكل ميگيرند، موسساتی كه 
خدمللات بسيار مهمی را به كشور ارائه ميدهند، مخصوصاً موسسات 
مطالعاتی-پژوهشللی، نه به صورت پژوهشگاههای ايران كه صرفاً كار 
پژوهشی انجام ميدهند، مؤسسات سياستگذاری، تحليل بازار و . . . . 
در اين مللوارد، يك فرد يا مجموعه نخبگانی، يك مؤسسه را در يك 
دانشگاه ايجاد ميكند و در آن دانشگاه شروع به فعاليت ميكند و فعاليت 
هللم لزوماً فعاليت آموزشللی نيست. بايد به اين افللراد اجازه داد تا در 
دانشگاهها، مؤسسات و مراكزی ايجاد كنند كه فعاليت هايی انجام دهند؛ 
البته مرتبط با حوزههای تخصصی دانشگاه و فضای دانشجويی. طبيعتًا 
ممكن است ايجاد يك مؤسسهی تحقيقللات غذايی در يك دانشگاه 
صنعتللی به سختی اتفاق افتد، امللا مؤسسات سياستپژوهی، مديريتی، 
تحليل بازار و طراحی ميتوانند ايجاد شوند. ايجاد چنين مؤسساتی به 
تقويت مجموعه منجر می شود؛ چون هم ميتوانند از اساتيد استفاده كند 
هم اينكه دانشجويان را هدايت كرده، رشللد دهند، به خدمت گرفته و 

در حين كار تربيت كنند. 

 ایجاد زمينه برای شایسته ساالری در سازمان ها
ايجاد زمينه برای شايسته ساالری بهترين حمايت و پشتيبانی از اجتماع 
نخبگانللی است. تثبيللت فرصت های برابر منجر بلله موفقيت افراد و 
گروه های توانمندتر خواهد شد، در اين شرايط اجتماع نخبگانی بر پايه 
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توانمندی های خود، باعث رشللد خود و جامعه خواهد شد. از طرف 
ديگر، معيارهای سياسی و غيرتخصصی و حرفه ای منجر به كنارگذاری 
اجتماع نخبگانی می گردد. مشاغل تخصصی و حرفه ای با به كارگماری 
افراد غيرمتخصص می توانند حتی اثرات منفی جبران ناپذيری نيز را به 

همراه داشته باشند. 
تعيين و شللناسايی مشاغل، سمت ها و رده های شللغلی تخصصی 
و حرفلله ای امكان سوءاستفاده ها و مفاسللد اداری را كاهش می دهد و 
شايسته ساالری را ارتقاء می دهد. لذا می بايست برخورداری از شرايط 
تخصصی و حرفه ای به عنوان پيش شللرط های انتصللاب و ارتقاء در 
نظام های دولتی، عمومی و خصوصی لحاظ شللده تا گامی جدی در 
شللايسته ساالری برداشته شود. برخی از مهم ترين شرايط تخصصی و 

حرفه ای عبارتند از:
 رتبلله ی فللرد در حللوزه ی تخصصی خود كلله مبتنی بر 

رتبه بندی های نهادهای تخصصی-حرفه ای است؛
 سوابق كاری و ارزيابی آن؛

 سوابق تحصيلی مرتبط؛
 وظايف اعضا. 

 ایج��اد و هدایت انجمن های علمی در جهت حل نيازهای 
کشور 

توسعه علم و شللكل گيری حوزه های تخصصی نيللاز به تعامل ميان 
خبرگللان حوزه های تخصصی را افزايش داده است. در گذشللته نهاد 
دانشگاه مهم ترين نهاد انباشت خبرگان در حوزه های تخصصی بود، اما 
امروزه به دو دليل تخصصی شدن شديد علم، و شكل گيری جامعه ی 
خبرگان فعال در بخش صنعت، به خصوص مراكز تحقيق و توسعه، 

نياز به نهادهايی خارج از دانشگاه است. 
ارتقای روزافللزون نقش انجمن ها و نهادهللای علمی داوطلبانه و 
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كاهللش نقش انحصاری دانشگاه ها و ساير نهادهای قدرت در فرآيند 
توليد و اشللاعه  دانش، ويژگی حوزه علم و فناوری است، لذا توسعه  
انجمن های  علمی يكی  از ابزارهای كارآمد نهادينه كردن علم در جامعه 
 است؛ فرآيندی  كه  در طی  آن علم  از سوی نخبگان به سوی خدمت به 

مردم  و زيرساخت های اجتماعی گرايش پيدا می كند. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 4 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 5:

ايجاد سازوكار الزم جهت افزايش تعامل بنياد ملي نخبگان 
بللا نهادهاي تخصصي – حرفه اي بلله ويژه انجمن هاي 
علمي، حرفه اي و حوزوي به منظور شناسايي، هدايت 

و توانمندسازي اجتماع نخبگاني

 ایجاد و هدایت ش��بکه های تخصصی اجتماعی در جهت 
حل نيازهای کشور 

امروز شبكه های اجتماعی تخصصی به سرعت در حال گسترش اند. 
اين شللبكه ها بستری را فراهم می كنند كه تمام عاقه مندان يك حوزه 
تخصصللی چه در سطح استللاد دانشگاه و چه در سطللح افرادی كه 
تحصيات آكادميك نداشللته و صرفاً عاقه مند به موضوع هستند يا 
در عمل )و نه تئوری( فعاليت هايی را كرده اند، روی موضوعات بسيار 
متنوع اظهللار نظر كرده و تجربيات و دانش خود را در اختيار ديگران 
قرار دهند. اين شبكه ها اگر به درستی ايجاد و مديريت شوند، محفل 
بسيار خوبی برای طرح مسائل و نيازهای كشور می باشند، كه از طريق 
آن می توان با هزينه بسيار اندكی حجم عظيمی از ايده ها را گردآوری 
كرد. شايد يكی از مزايای مهم اين شبكه ها عدم محدوديت مكانی است 
به اين معنی كه متخصصان ايرانی از تمام نقاط دنيا می توانند در ارائه 
راه حل برای مشكات و نيازهای كشور مشاركت داشته باشند. الزم به 
ذكر است كه در سند راهبردی كشور در امور نخبگان نيز شبكه سازی 



81

بين افللراد و گروه های نخبه از جمله اقدامات ملی تعريف شللده در 
راستای هم افزايی فعاليت ها مطرح شده است. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 2 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 2 < اقدام ملى 9:

شللبكه سازي افللراد و گروه هللاي نخبلله در حوزه هاي 
تخصصللي و حول فعاليت هللاي نخبگاني بلله منظور 
هم افزايي و همگرايي، تقويت همكاري، اشتراک دانش 

و اطاعات، انجام كارهاي مشترک





فصل چهارم - تکریم و نگه داشت





مقدمه
آمارهللای صنللدوق بين المللی پول در سللال 2009 نشان می دهد كه 
ساالنلله حدود 180 هزار ايرانللی تحصيل كرده به اميد زندگی و يافتن 
موقعيت های شللغلی بهتر از كشور خارج می شوند. اين صندوق بين 
المللی در گللزارش خود می افزايد كه رقم خللروج حدود 180 هزار 
نخبه تحصيل كرده از ايران، به معنی خروج ساالنه 50 ميليارد دالر ارز 
از كشللور است. طبق اين آمار هم اكنون بيش از 250 هزار مهندس و 
پزشك ايرانی و بيش از 170 هزار ايرانی با تحصيات عاليه در آمريكا 
زندگی می كننللد و طبق آمار رسمی  اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 
3/2 نفر با مدرک دكترا، 15 نفر با مدرک كارشناسی ارشد، و صدها نفر 

با مدرک كارشناسی از كشور مهاجرت كرده اند.
البتلله مهاجرت نخبگان همواره اثرات و تبعات منفی به دنبال ندارد؛ 
چرا كه اگر نخبگان كشور برای مدت كوتاهی جهت گذراندن دوره های 
آموزشی مختلف و نيز اشتغال به ساير كشورها مهاجرت نمايند و پس 
از مدتی به كشور خود باز گردند، در نهايت اين مهاجرت منجر به انتقال 
دانش و سرمايه به كشور خواهد شد. اما اين امر مستلزم ايجاد انگيزه ها 
و جذابيت های علمی، اقتصادی، فرهنگی و غيره كافی در داخل كشور 
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است تا نخبگان پس از مهاجرت مجدداً به كشور خود بازگردند. 
از طرف ديگر بايد توجه داشت 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 ترين علل خروج اين قشر از كشور است. 
اگر چه شللايد نگه داشللت نخبگان خارج از حيطه وظايف وزارت 
علوم و بهداشللت باشللد، اما اجرای برخی اقدامللات از سوی اين دو 
وزارت خانلله می تواند تأثير خوبی در كاهش خروج نخبگان داشللته 
باشد. لذا در اين فصل نكاتی در رابطه با دو مساله فوق يعنی تكريم و 

نگه داشت نخبگان ارائه می گردد.

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 5 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام های ملى 4 و 8:

 تكريللم نخبگان و الگوسازي از آنللان براي 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
 مشاركت و همكاري بنياد ملي نخبگان با »كميسيون 
اعطللاي نشان هاي دولتي رياسللت جمهوري« به منظور 

پاسداشت نخبگان كشور

راه کاره�ا و رویکردهای�ی جهت تکریم و نگه داش�ت 
استعدادهای برتر دانشجویی و نخبگان

برخللی نكللات و راه كارهايی كه با اجرای آن توسللط وزارت علوم و 
وزارت بهداشللت، می تللوان تا حدود خوبی به تكريم و نگه داشللت 
استعدادهای دانشجويی و نخبگان كمك كرد، در ذيل ارائه و در ادامه 

تشريح شده است.
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 بسترسللازی برای شللكل گيری نهادهای غيردولتی و 
غيرانتفاعی تكريم نخبگان

 توسعلله زيرساخت هللای آموزشللی و پژوهشللی 
فعاليت های نخبگانی

 گسترش انجمن های علمی تخصصی 
 تحقق جدال احسن و آزاد انديشی 

 بسترسازی برای تسهيل و تسريع انتشار آثار نخبگان

 بسترسازی برای شکل گيری نهادهای غيردولتی و غيرانتفاعی 
تکریم نخبگان

متأسفانه بخش عمده جشنواره ها و جايزه های كشور در حوزه نخبگان 
دارای متولللی دولتی است. در صورتی كلله اگر اين امر توسط بخش 
غيردولتی ولی با نظارت دولت اجرا گردد، با توجه به محدوديت منابع و 
نظارت اعمال شده از سوی دولت، با دقت باالتری انجام خواهد يافت. 
در ساير كشورها از جمله اياالت متحده و آلمان بسياری از جشنواره ها 
و جوايز علمی كشور توسط بخش خصوصی اجرا می گردد. آكادمی 
ملی علوم آمريكا از جمله اين نهادهای غيردولتی موفق در جهان است. 
همچنين ديگر تجربه موفق برخی از كشورها در اين زمينه، تأمين منابع 

مالی از نهادهای مردمی و بخش خصوصی است.
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جوایز آکادمی ملی علوم آمریکا
آكادمللی ملی علوم آمريكللا از برجسته ترين دانشمندان 
متخصص در زمينه های مختلف علوم و مهندسی تشكيل 
شده است. هدف از ايجاد اين آكادمی پيشرفت در علوم 
و فنللاوری و استفاده از آن ها در رفاه و سامتی عمومی 

مردم می باشد. 
آكادمللی ملی علوم اياالت متحللده آمريكا با امضای 
رييس جمهور وقت، آبراهام لينكلن )سال 1863( تاسيس 
گرديد و استقال كاملی برای آن شامل آزادی در انتخاب 
اعضای آكادمی و تبيين خط مشی و روش های عملكرد 
قيد شده است. اگرچه آكادمی علوم توسط دولت تاسيس 
شللده است اما يك سازمان خصوصی است كه جهت 
انجللام امور خود هيچ گونه بودجلله مستقيمی دريافت 
نمی كنللد و تنها پشتيبانی مالی دولت، پرداخت هزينه ها 
به اعضای آكادمللی به واسطه قراردادهای خاص منعقد 

شده با آن می باشد.
آكادمللی ملللی علوم آمريكللا جوايز متعللددی را در 
حوزه هللای مختلف اهللدا می كند. آكادمللی ملی علوم 
فرآيند خوداظهاری جهت دريافت جوايز را قبول ندارد 
و ديگللران بايد يك فرد را جهت دريافت جايزه معرفی 
نمايند. اين جوايللز و حوزه های مربوطه در جدول زير 

آورده شده اند. 

جوایز حوزه های مختلف آکادمی ملی علوم آمریکا 
جوايزنام حوزه

نجوم و اختر فيزيك
Henry Draper Medal

J. Lawrence Smith Medal
James Craig Watson Medal

علوم اجتماعی و 
رفتاری

 NAS Award for Behavioral Research Relevant
to the Prevention of Nuclear War

Troland Research Awards
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بيولوژی و پزشكی

Alexander Hollaender Award in Biophysics
Jessie Stevenson Kovalenko Medal

Richard Lounsbery Award
NAS Award in Molecular Biology
NAS Award in the Neurosciences

Gilbert Morgan Smith Medal
Selman A. Waksman Award in Microbiology

شيمی
NAS Award in Chemical Sciences

NAS Award for Chemistry in Service to Society

علوم زيستی و زمين

Alexander Agassiz Medal
Arthur L.Day Prize and Lectureship

Daniel Giraud Elliot Medal
NAS Award for Early Earth and Life Sciences

 NAS Award for Scientific Reviewing
))geophysics

Mary Clark Thompson Medal
G. K. Warren Prize

علوم كاربردی و 
مهندسی

NAS Award in Aeronautical Engineering
Gibbs Brothers Medal

 NAS Award for the Industrial Application of
Science

علوم كامپيوتر و 
رياضی

 NAS Award for Initiataives in Research
))numerical methods

NAS Award in Mathematics

فيزيك

 John J. Carty Award for the Advancement of
)Science )physics

Comstock Prize in Physics
Alexander Hollaender Award in Biophysics

Public Welfare Medalعمومی

منابع مالی آکادمی علوم آمریکا
منابع مالی بللرای انجام فعاليت هللای متنوع آكادمی 
ملی علوم توسط بخش ها و سازمان های مختلف تامين 
می شوند كه عمده تامين كنندگان اين منابع مالی در سال 
2010 عبارت بودند از آژانس های دولتی اياالت متحده 
و تامين كنندگان شخصی و غيردولتی. در جدول زير نام 
تأمين كنندگللان مالی و مبلغ تأمينی در سال 2010 آورده 

شده است: 
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تامين کنندگان مالی آکادمی ملی علوم آمریکا در سال 2010 
ميزان به دالرمنبع تامين کنندهبخش

آژانس های دولت 
ایاالت متحده 
)تامين منابع 

مالی در قالب 
قراردادهای کاری و 

کمک هزینه ها(

Department of Agriculture2255169
Defense Technical Information Center14012

Defense Threat Reduction Agency291776
Department of Defense6354045

Department of the Air Force5622949
Department of the Army9912631
Department of the Navy11872121
Department of Education1923772

Department of Energy7946801
 Department of Health and Human

Services28308718
Department of Homeland Security1940689

Department of the Interior2349472
Department of Justice1642407
Department of Labor41470
Department of State5472097

Department of Transportation107649723
Department of the Treasury732791

Department of Veterans Affairs2329461
Environmental Protection Agency5853895
Executive Office of the President1293524

General Accounting Office299175
General Services Administration181351

Institute of Museum and Library Services133023
Marine Mammal Commission44583

 National Aeronautics and Space
Administration7608539

National Geospatial Intelligence Agency336495
National Science Foundation15914609

National Security Agency288877
Nuclear Regulatory Commission99912
 Office of the Director of National

Intelligence331601
Social Security Administration1290261
 U.S. Agency for International

Development519334
U.S. Arctic Research Commission5886

U.S. Chemical Safety Board42587
U.S. Election Assistance Commission24807
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243146184جمع کل منابع تامينی توسط آژانس های دولتی
منابع غيردولتی و 

شخصی
Grants and Contracts37580006
Other Contributions8518625

46098631جمع کل منابع تامينی توسط منابع غيردولتی و شخصی

 توسعه زیرساخت های آموزش��ی و پژوهشی فعاليت های 
نخبگانی

كاهش كيفيت آموزش، ضعف زيرساخت های پژوهشی در دانشگاه ها 
و امكانللات رفاهی پايين در دوره هللای تحصيات تكميلی به عنوان 
يكللی از مهم تريللن داليل مهاجرت نخبگللان از كشور بللوده است. 
عاوه بللر اين توسعه كمی آموزش تحصيات تكميلی بدون توجه به 
زيرساخت ها منجر به كاهللش ارزش نمادين مدارک دانشگاهی و در 
نتيجه كاهش اعتماد به اجتماع نخبگانی می شود. كاهش اعتماد عمومی 
به توانمندی های اجتماع نخبگانللی، خصوصا تحصيل كردگان داخل 
كشور هم بر شدت مهاجرت و هم بر ارزش باالتر مدارک دانشگاهی 
خللارج از كشور می انجامد. لذا تقويللت موارد ذيل در راستای توسعه 

زيرساخت های آموزشی وپژوهشی توصيه می شود:
 آزمایشگاه های توسعه یافته: آزمايشگاه هللای توسعه يافته 
به عنللوان يكللی از مهم ترين زيرساخت هللای فعاليت های 
نخبگانی در حوزه های پيشرفته است. ضعف در زيرساخت 
آزمايشگاهی و عدم دسترسی به تجهيزات مورد نياز يكی از 
موانع فعاليت های نخبگانی است. راه اندازی آزمايشگاه های 
ملللی در حوزه های تخصصی می تواند بللا توجه به مقياس 
اقتصللادی استفاده كنندگان و عدم دوباره كاری و فعاليت های 

موازی در تجهيز آزمايشگاه ها به اين امر كمك نمايد. 
 شبکه های آزمایشگاهی: شبكه های آزمايشگاهی با توجه 
به توزيع يافته بودن تجهيللزات پيشرفته در سطح دانشگاه ها 
و مراكللز تحقيقاتی مختلللف كشور، عدم اطللاع بازيگران 
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مختلف از زيرساخت موجود در كشور و مديريت هماهنگ 
آزمايشگاه ها به عنوان راه بديل ديگر در توسعه زيرساخت های 

تخصصی است. 
 کتابخانه ها و بانک های اطالعاتی: كتابخانه ها و بانك های 
اطاعاتی به عنوان يكی ديگللر از زيرساخت های پژوهشی 
و آموزشللی كشور قابل توجه است. دسترسی به بانك های 
اطاعاتی و ارايه خدمات پيشرفته در خصوص بهره برداری از 

اين تجهيزات زمينه ساز فعاليت های نخبگانی است. 
همچنين اقدامات ذيل در جهت توسعه زيرساخت های آموزشللی و 

پژوهشی فعاليت های نخبگانی بايد صورت بگيرد:
 تدوين استانداردهاي آموزشللي، پژوهشللي و رفاهي در 
محيط هاي دانشگاهي براي دانشجويان تحصيات تكميلي و 

الزام قانوني به رعايت استانداردها؛
 تدوين نظام نامه ی فعاليت مؤسسه هاي پژوهشي كشور با 
تأكيللد بر هويت بخشي به نظام علمللي پژوهشي و اعضاي 
هيئت علمي مؤسسه هاي پژوهشللي، آيين نامه ی وظايف و 
ارتقللاي ويژه ی اعضاي هيئت علمي پژوهشي، منشور رفتار 

حرفه اي مؤسسه هاي پژوهشي؛
 تجهيز و توسعه ی كتابخانه هاي دانشگاهي كشور به سطح 

استانداردهاي جهاني. 

 گسترش انجمن های علمی تخصصی به عنوان ابزار جذب 
و نگه داشت نخبگان

همان طور كه پيش از اين هم اشللاره شللد، مطالعات نشان می دهد به 
طور كلی، استعدادهای درخشان به واسطه وجود ديگر افراد با استعداد 
جذب می شللوند، چراكه فرآيند خاقيت )يك ايده جديد، محصول 
جديد، فرآيند توليد جديد، يا فعاليت های تحقيق و توسعه( به ندرت در 
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انزوا اتفاق می افتد. در واقع، متخصصان، مهندسان، و دانشمندان ممكن 
است كشور خود را نه به دليل شللرايط يا پرداخت مالی بهتر، بلكه به 
دليل تعامل با ديگر هم نوعان طراز اول ترک نمايند. كسانی كه با دانش 
سروكار دارند، اغلب مايلند در جايی باشند كه منابع كافی برای انجام 
تحقيق برای توسعه تكنولوژی و محصوالت جديد فراهم باشللد. لذا 
يكی ديگر از مزايای گسترش انجمن های علمی تخصصی، جذب و 
نگه داشت استعدادهای برتر و نخبگان است كه می بايست مورد توجه 

دستگاه های متولی قرار بگيرد. 

 تحقق جدال احسن و آزاد اندیشی 
تحقق جدال احسن و آزادانديشی در عرصه ی انديشه ورزی در كشور 
و بسط و توسعه پذيرش ديدگاه های متخالف و متنافر نيز به شللدت 
می توانللد از حذف نخبگللان از فعاليت های كان يللا مهاجرت آن ها 
جلوگيری نمايد. اين نكته خصوصاً در حوزه علوم انسانی بسيار اهميت 
دارد چراكه بسيار مشاهده شده كه به دليل آستانه تحمل پايين مسئوالن، 
بسياری از اساتيد و نخبگللان دانشگاهی يا دانشگاه را ترک كرده و يا 
حتی به خللارج از كشور مهاجرت نموده اند. لذا برگزاری كرسی های 
آزادانديشللی و نظريه پللردازی در چارچوب های مشخص و با حفظ 
خطوط قرمز نظام عاوه بر رشد، شكوفايی، و شناسايی استعدادهای 

برتر و نخبگان، در نگه داشت آن ها نيز تأثير قابل توجهی دارد. 

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 3 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 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



94

 بسترسازی برای تسهيل و تسریع انتشار آثار نخبگان
يكللی از بهترين  راه های تكريم نخبگان، فراهم كردن زمينه ای است تا 
آثللار علمی و تحقيقی آن ها منتشر شللود. معرفی و ارائه جذاب نتايج 
علمی و تحقيقی نخبگان با استفاده از رسانه های عمومی از جمله صدا 
و سيما، روزنامه ها و ...  نيز می تواند، اثرگذاری اين شللكل تكريم را 

بسيار بيشتر نمايد.

ــور در امور نخبگان < راهبرد کالن 5 <  ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى 1 < اقدام ملى 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.


