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 دهيچک
 يمشارکت حداکثر يالگو شنهاديپ و يعلم تيبه مرجع يابيبگان در دستنخدرخشان و  ينقش استعدادها يبررسهدف اين مطالعه  :نه و هدفيزم

 .باشد ي ميعلم تيبه مرجع لينخبگان در ن

 يعلممعتبر  يها گاهيافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پايبه منظور . استفاده شد (Carnwell and Daly) يمرور نقادانه کارنول و دال ين مطالعه از استراتژيدر ا :روش

نخباه، اساتعداد    يديا از کلماات کل  يبا يترک 2121تاا   2111 يهاا  در سال Web of Science، و SID ،Google ،Google Scholar ،Scopus ،Iran Medex يها تيسا: مانند

. قرار گرفتند يطور مستقل مورد بررس متون توسط پژوهشگران به. انجام شد يسيو انگل يجامع به دو زبان فارس ييجستجو يعلمت يت نخبه، مرجعيريدرخشان، مد

 .ارزيابي شدندمقاله که مرتبط با هدف مطالعه بودند  8 يورود و خروج و حذف مطالعات تکرار يارهايدست آمده، براساس مع مقاله به 41 جموعاز م

 تيريماد  ناد يدر فرآ فيوظاا  يبناد  ميتقسا ( 3فرايند مديريت نخبگان، ( 2هاي نخبگان،  نقش( 1سه تم محتوايي  اين مطالعه در هاي يافته :ها افتهي

معرفي گرديده اسات  کاه در تام     (Subordinates roles) يفرادستدستي و  ، ميانفرودستيسه نقش خبرگان شامل  يها نقش. ارايه شده است ،نخبگان

 .ه استبه وظايف هر يک از نهادها در فرايند مديريت نخبگان پرداخته شد، بندي وظايف تقسيمبخش ثرترين عوامل و در ؤمديريت نخبگان م

 يهاا  است که نخبگاان بتوانناد در حاوزه    ييو ساختارها ندهايمستلزم وجود نظام ها، فرآ رانيا ياسالم يدر جمهور يعلم تيتحقق مرجع :يريگ جهينت

 د  در ايان مقالاه بار اهميات    منتفع گرد شانياز حضور ا زيباشند، و جامعه ن يفرادستهاي  مختلف خود از جمله نقش يها کننده نقشفايکشور ا يراهبرد

 يساتعدادها ي کاه داراي ا افراد ينخبگان يها تيتوسعه صالح يبرادر هر يک از نهادهاي حاکميتي  النو ک افتهيزيمحور، تما رسالت ييها را بودن برنامهدا

 .استاشاره شده  کننده نييتع يها نخبگان به نقش تيالزم جهت هدا داتيتمهبا ارايه الگويي مشخص به  نيو همچنکيد گرديده أهستند، تبرتر 
 

 گرايي، نخبگان گذاري، علم تيزهوشان، راهبرد، سياست :ها د واژهيکل

 

 مقدمه
، نقاش  يرات اجتمااع ييا تغ يشگامان اصال يعنوان پ نخبگان در هر جامعه به

درصاورت  . دارناد  يملا  يهاا  يمش ل به اهداف و تحقق خطين يدرراستا ييسزا به

 يهات راهبار  مناسا  ج  يهاا  يمشا  ن خاط يو تادو  يتيحما يها تيجاد ظرفيا

تحقااق منااافع   يرا، درراسااتا ينااده نظااام حکمراناا يتااوان آ ياسااتعدادها ماا 

نيروي انساني نخبه از عمده عوامل مهم رشاد و توساعه    (.1)کارآمدتر کرد يعموم

نخبگاان ان کشاور    يشه در کارامدير يو توسعه هر کشور( 2)هر کشوري است 

عامال در اولويات نسابت     توان گفت که اين ، به طوري که با قاطعيت مي(3)دارد 

به ساير عوامل قرارگرفته و بديهي است کشورهايي به رشد و توسعه واقعي دسات  

خواهند يافت که در کنار منابع خدادادي، دانش و تکنولوژي، از نيروي انسااني باا   

افراد با استعدادهاي درخشان، کساني هستند که به . دانش باال نيز برخوردار باشند

در واقاع  (. 2)شان داراي قابليات عملکارد بااال هساتند     برجسته هاي علت توانايي

و  شااخص  افاراد  فعاليات  و ها ديدگاه از استفاده به وابسته نظامي هر بقاي و استمرار

 يبررسا (. 4)شاوند  ماي  تلقاي  نخباه  عنوان به اجتماعي عرصه در که است ممتازي

و خاوا    نخبگان يدياز نقش کل يحاک يجوامع مختلف بشر ينيع يها تيواقع

 يرقاابت  تيوضاع  در(.5)است يو فرهنگ ي، اقتصادياسي، سيدر تحوالت اجتماع

 يژگا يو نيتر يمداوم اصل هاي نوآوري و يدرپ يپ راتييتغ که يطيمح در و موجود

 راهبردي که نقش شد خواهند سرآمدي کس  به موفق ييها سازمان تنها است آن

 ساته، يمحاور، شا  دانش ماهر، يانسان منابع داراي و نموده درك را خود يانسان منابع

  ينصا  ناده يآ در اقتصاادي  و ت راهباردي يا باشاد در واقاع مز   توانمناد  و نخباه 

 و نيبهتار  کاار  باازار  گاران در يد از بهتار  بتوانناد  کاه  شاد  خواهاد  ييهاا  ساازمان 

 (.6)و نگهدارند داده پرورش کرده، جذب را يانسان هيسرما نيتر درخشان
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 shahram.yazdani@yahoo.com راني، تهران، ايآموزش پزشک يقات راهبرديتحق يمرکز مل يمعاون پژوهش ،يد بهشتيشه ياستاد دانشگاه علوم پزشک :سنده مسؤلينو*  .1

 dashtirm1@sbmu.ac.ir انري، تهران، ايآموزش پزشک يقات راهبرديتحق يمرکز مل يآموزش پزشک يدکترا: سنده مسؤلينو*  .2

 راني، تهران، ايآموزش پزشک يقات راهبرديتحق يار مرکز ملي، استاديآموزش پزشک يدکترا .3

 راني، تهران، ايآموزش پزشک يقات راهبرديتحق يس مرکز مليير ،کرمان ياستاد دانشگاه علوم پزشک .4
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ران مساتلزم  يا ا  ياساالم  يدر جمهور يعلمت يانداز مرجع تحقق چشم

ه آن، خدمت ساالران ياست که در سا ييندها و ساختارهايها، فرآنظاموجود 

کشاور   يراهبارد  يهاا در حاوزه  يفرادست يها فاکننده نقشينخبه بتوانند ا

ک ساو  ينقش، از  يفاين ايا. شان منتفع گردديز از حضور ايباشند و جامعه ن

جهات   افتاه و کاالن در  يزيمحاور، تما رساالت  ييهابرنامه يزيرازمند طرحين

کاه   يفارد )برتر  يافراد با استعدادها ينخبگان يهاتيت و صالحيتوسعه هو

را در  ييخود امکان بروز عملکارد اساتثنا   يباال يذات يهاتيبا توجه به ظرف

گار مساتلزم فاراهم    يد ياسات  و از ساو  .( باشاد يمختلف دارا م يها حوزه

نناده و  ک نياي تع يهاا  ت نخبگان به نقاش يدات الزم جهت هداينمودن تمه

 يهاا  قطا   يريا گ باه شاکل    يت علميدر مرجع. باشديم ياثرگذار فرادست

 يعلما  يهاا  ن قط يشود که ا يافته اشاره ميز يتما يبه عنوان نهادها  يعلم

 يتجرباا يريادگيااهسااتند کااه بااه عنااوان جوامااع   ييهااا گاااهيهمااان جا

(Community of practice)  در  يسات يشود و افاراد باا اساتعداد با    ياد مياز آنها

ت و يا ج هويتادر  ت در گاذر زماان، باه   يا رناد و باا فعال  يها قرار گ گاهين جايا

ن يتوان گفت که ارتباط ب يلذا م. رديدر آنان شکل گ ينخبگان يها تيصالح

گار  يباه عباارت د  . ه اسات يدو سو يارتباط  يت علميل به مرجعينخبگان و ن

ازمناد  ين يما علت يا ل باه مرجع ين يبرا  يعلم يها ا قط ي يدانش ينهادها

درخشان و نخبگان هساتند   ياستعدادها يريکارگ هو ب يجذب، توانمندساز

است برسند  نخبگان هم  يعلمت يها مرجع تا به اهداف خود که در صدر آن

باا توجاه   . هستند يعلم يها ازمند قط يخود ن يها استعداد ييشکوفا يبرا

و عادم   به اهميت نخبگاان در فرايناد نيال باه مرجعيات علماي در کشاور       

شناسايي پژوهش هايي در اين حوزه که به طور مستقيم به بررسي نقاش و  

جايگاه نخبگان در فرايند نيل به مرجعيت علمي و نحاوه ماديريت نخبگاان    

 ينقاش اساتعدادها   يبررسبر مطالعه  ننويسندگان ايدف پرداخته باشند، ه

ينکاه  اساتوار گردياد و ا   يعلما  تيبه مرجع يابيبگان در دستنخدرخشان و 

چه الزاماتي بايد در کشور تمهياد گاردد تاا بااالگويي مشاخص از حاداکثر       

 .ظرفيت نخبگان در مسير ارتقا علمي کشور استفاده گردد

 

 روش
 (Carnwell and Daly) يمرور نقادانه کارنول و دال ين مطالعه از استراتژيدر ا

ل نقاداناه و  يمرور نقادانه متون، تحل يشان معتقدند که هدف کليا. استفاده شد

ن يرد تا بديپذ ياست که مطالعه در آن صورت م يدر حوزه ا يسنتز دانش فعل

. باه آن اسات مشاخص شاود     يدسترسا  يله خال موجود که مطالعه در پيوس

 :باشد يمرحله م 5شامل  يمرور نقادانه کارنول و دال ياستراتژ

. ديا مشخص گرد ين مرحله ابتدا حوزه مروريدر ا :يف حوزه مروريتعر .1

مطالعاات   .باشد يت نخبگان ميرين مطالعه شامل حوزه مديا يحوزه مرور

انجام شاده در   (Empirical works) يو تجرب (Theoretical works) ينظر

 يهاا  ن چاارچوب يقرار گرفت، همچنا  يت نخبگان، مورد برسيريمورد مد

 . ز مورد توجه قرار گرفتيخا  ن يها و مدل  يمفهوم

اناه  ک مارور نقاد يا  تيههدا  :مربوطهه  يتمنابع اطالعا ييشناسا .2

ا يا و  يدسات  يجساتجو  يبارا  يا ازمند صرف وقت قابال مالحظاه  ين

افتن منابع ين مرحله به منظور يدر ا .است يتاليجياستفاده از منابع د

 يهاا  تيسا: مانند يعلممعتبر  يها گاهيو مطالعات مرتبط، در داده پا

Sid ،google ،google Scholar ،Scopus ،Iran medex و ،Web of Science 

نخبه، استعداد  يدياز کلمات کل يبيترک 2121تا  2111 يها در سال

جامع به دو زبان  ييجستجو  يت علميت نخبه، مرجعيريدرخشان، مد

 .انجام شد يسيو انگل يفارس

دا نماودن  يا دارند کاه باه منظاور پ    ياظهار م يکارنول و دال :مرور متون .3

دهاد   يدر آن حوزه مرور نقادانه را انجاام ما  که محقق  يا رت به حوزهيبص

دقت مورد مطالعاه قارار   ه د همه مطال  مورد نظر در آن حوزه را بيابتدا با

در آن حاوزه   يو جاار  ين کار عالوه بر آنکه محقق را به دانش نظريا. داد

و  ين داناش نظار  يموجاود با   يهاا  گاردد خا    يسازد، باعث ما  يآگاه م

ن مرحلاه متاون توساط    يا در ا .ن بارود يباز  يشناس روش يها تيمحدود

مقالاه   41از مجموع . قرار گرفتند يطور مستقل مورد بررس پژوهشگران به

ورود و خاروج و حاذف مطالعاات     يارهاا يبه دست آماده، بار اسااس مع   

که مرتبط با هدف مطالعاه بودناد ماورد    ( 14تا  7منابع )مقاله  8 يتکرار

 .قرار گرفتند يبررس

 نوشتن مرور .4

دارند  ياظهار م يکارنول و دال :از متون و بنا نهادن نگارش متن استفاده .5

بنا نهادن ساختار نگارش  يدست آمد برا همتون از منابع مختلف ب يکه وقت

ک، ير مقاالت آکادميهمانند سا. تواند اتخاذ گردد يم ين استراتژيمتن چند

 يريا گ جاه يو نت يصاورت مقدماه، بدناه اصال    ه د با يا مرور نقادانه متون با

 .نيز اين مراحل رعايت گرديده است مطالعه اين درلذا  گردد يساختاربند

 

 ها افتهي
( 1: نمود يدسته بند ييتوان در سه محتوا ين مطالعه را ميا يها افتهي

ف در يوظا يم بنديتقس( 3ت نخبگان، يريند مديفرا( 2نخبگان،  يها نقش

 .ت نخبگانيريند مديفرآ

م کاه در  يابيا  يدر ما  يعلما بع مناا  يدر بررسا : نخبگان يها نقش .1

 ف شاده اسات و اصاوال    يا تعر يمتعدد يها مختلف نقش يها سازمان

ر قارار  يا ز يهاا  ز نقاش ا يکا يدر  يعلما  يها ستميز در سينخبگان ن

 :خواهند گرفت

 يمحدود يگذارريتأثن سطح يمات در ايتصم :يفرودست يها نقش 

 . ر افراد دارديبر سا

 يبار رو  ن ساطح صارفا   يا مات در ايتصام  :يدسهت  انيم يها نقش 

 ريتااأثکااه  يتيريمااد يهااا گااذارد مثاال نقااش يماا ريتااأثردسااتان يز

ن يا ا اسات اماا معماوال     يفرودسات  يهاا  شتر از نقشيماتشان بيتصم

 . ردستان استيز ين و بر روييات به سمت پاريتأث
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 يفرادست يها نقش (Subordinates roles:)  ن يا مات در ايتصم معموال

باه   يفرادسات  يهاا  نقش. گذارد يم يشتريفراد باد بر ايات زريتأثسطح 

ات ريتاأث شاود کاه عملکارد فارد در آنهاا       ياطالق م يا حرفه يها نقش

 ييهاا  نقاش . مربوطه به دنبال دارد يها را در حوزه يا گسترده يفرافرد

سااتم، ي، طااراح سيه پاارداز، رهباار اجتماااع ياالسااوف، نظريماننااد ف

ارشد، پژوهشگر برجسته،  ريمدار، مد استيساز، س استي، سگذار استيس

که هار   شود يمحسوب م يفرادست يها ن موفق، از جمله نقشيو کارآفر

 (.7)بگذارند ريتأثتوانند  ياز افراد م يعيف وسيط يکدام رو

ها و در ساطوح مختلاف    ن نقشيدر ا يريگ ت در هنگام قرارينوع فعال

ح ک از ساطو يا در هار   يريا گ ميت و تصام يفعال. است ييها يژگيو يدارا

د انجاام  يا کاه با  يفيوظا يم، دشواريتصم يدگيچيگانه فوق از منظر پ سه

 يت زماااني، محاادوديط، درجااه تعاماال فاارديمحاا يياياازان پويااشاود، م 

ر افاراد،  يبار ساا   يريا گ ميک تصام يا  ريتأثبهنگام، و گستره  يريگ ميتصم

 (. 8)دارند يفرد منحصربه يها يژگيو

 يريا گ ميصام در ت يدگيا چيساخن از پ  يها، وقتا  ن مالكيدر قال  ا

(Decision Complexity )چندعاملاه،   يريا گ ميتصام  يعنا يد، يآ يان ميبه م

ماورد   يستين منظر بايره، چندمالکه و چندهدفه است و از چنديچندمتغ

اضافه شاود   يريگ ميها که به تصم ن مالكيهر کدام از ا. رنديتوجه قرار گ

 يفرادست يها ر نقشد معموال . کند يشتر ميها را ب يريگ ميتصم يدگيچيپ

و فارد   يا و تعامليپو دا يط شديف دشوار، محيده، وظايچيها پ يريگ ميتصم

 ريتاأث د و سطح يثر را اتخاذ نماؤم يريگ ميد تصميبا يکوتاه يدر بازه زمان

به عناوان مثاال   (. 9)ع استيار وسيبس ز معموال يها ن يريگ مين نوع تصميا

ت و ساالمت  يش رضاا يهدف افزا م در نظام سالمت دنبال سهييگو ياگر م

هام مثال    ييها د مالكيم  بايز هستيدنبال عدالت نه ن حال بيمردم در ع

را .... م در سطح باال و يتصم ياسيرش سيا پذينه و ينگه داشت حداقل هز

 يريگ مين حال که هنگام تصميم، در عيخود قرار ده يريگ ميمد نظر تصم

دولت به  مثال رد، يمورد توجه قرار گ دين گروه هم بايازها و انتظارات چندين

 يگار، مراکاز خصوصا    ماه يب يهاا  ت در نظام سالمت، شارکت يعنوان تول

ماران و خاانواده  يستم سالمت، جامعه بيدهنده خدمت، پزشکان در س ارائه

پاسا  داده   يا ساته يد باه نحاو شا  يدارند که با يز اهداف و انتظاراتيآنان ن

لاذا در  . کند يده ميچيها را پ يريگ ميمها، تص ن اهداف و مالكيهم. شوند

  .ار مشکل استيح، بسيصح يگذار استيسو  يريگ ميط تصمين شرايا

ناا   يفيم به وظاا يکن يم( Task Difficulty) فهيوظ يصحبت از دشوار يوقت

هساتند   يمتعادد  يها گام يم که دارايکن ينا آشنا اشاره م يها آشنا در عرصه

 ينا يب شيآن را پا  يآتا  يهاا  ان از اول گاام تاو  ينمش روند و يپله پ د پلهيکه با

شاود   يما ( Environment Dynamism) طيمح ييايصحبت از پو يوقت(. 11)کرد

ات، توقعاات، اهاداف   يها، الزامات و مقتض تيط کار دروندادها، اولويدر مح يعني

باه   يطين محيد در چنيشا. ر استييدر حال تغ ط دائما يمح يو دانش و فناور

شاان  يها تيا اولوياز درونداشان  يم، بخشيريبگ  يميم تصميبخواه نکهيمحض ا

در بحث تعامال  . ار دشوار استيط بسين شرايدر ا يريگ ميکند و تصم ير مييتغ

. در تعامال باشاد   ياديا د با افاراد ز يز فرد باين (Situation interactivity) يطيمح

د و يا ن افاراد کاار کن  يا ا د باا يد که بايدار يا عالقه يربط و ذ ينفع و ذ يافراد ذ

دهد  کار شما مساتلزم   يقرار م ريتأثم شما، همکاران متعدد شما را تحت يتصم

ف يااتعر يک کااار انفاارادياابااه صااورت  "گااران اساات و اصااواليد يهمکااار

 (Time pressure) يزماان  يصاحبت از فشاردگ   ين وقتا يهمچنا  (.11)شود ينم

 يه فشار زماان يا در ساا حل مسئله شمي يريگ ميقضاوت و تصم يعنيم يکن يم

، يآن باازه زماان   يد انجاام شاود و در انتهاا   يکوتاه با يک بازه زمانياست و در 

م خاود را تاا آن زماان    يد تصام يا شاود و با  يشما بسته م يريگ ميپنجره تصم

 . ديگرفته باش

م يتصام  يعنيز ين (Performance Lever Arm) يريگ مياهرم تصم يبازو

در ساطح   ماثال  گذارد   يم ريتأثاز افراد  يادو عملکرد در هر سطح بر تعد

رناد  لاذا   يپذ يما  ريتاأث  يريگ مياز افراد از نوع تصم ياديتعداد ز يفرادست

ار ساخت اسات و باار    يبسا  يدر سطح فرادست يريگ مينقش و تصم يفايا

اساتفاده   ييباال يذهن ييد از توانايکند و فرد با يرا وارد م ييباال يشناخت

 وجود هوش باال يط کارکرد در سطوح فرادستياز شرا يکين يبنابر ا. دينما

(High level of intelligence) له ئک مسا يد بتواند يبا يابزار ذهن يعني. است

د يا ط جديک شرايهدفه و چندمنظره را در مالکه و چندره، چنديچندمتغ

ق و يا عال نفعاان دائماا    يهاا و ذ  يکاه ورود  يطيد در شارا يا با. حل کناد 

لاذا  . ناد ينما يريگ ميک زمان کوتاه تصميشوند، در  يم گاهشان عوضيجا

داوطلبان  يعنيشود  يبحث هوش م يوقت. خواهد يم يين امر هوش بااليا

د انتخاب شوند که يبا ين افرادياز ب يفرادست يها نقش يتصد يبالقوه برا

ن يا هوش را به آنان اعطا نموده اسات و ا  يخداداد (Gifted) هيخداوند هد

گر يجاد کرده است  به عبارت ديا - و نه حق -ف يشان تکليراب هوش عمال 

اسات کاه در ساطوح     يبر ضمه افراد يفيده جامعه، تکليچيحل مسائل پ

شاود و هار    يرا شامل م يمختلف يها فيهوش ط. قرار دارند يهوش يباال

افراد با . شود ين افراد در جامعه کم ميرود نسبت ا يم چه عدد هوش باالتر

ده دارند  لاذا  يچيحل مسائل پ يبرا ييت بااليبالقوه ظرف هوش به صورت

سته آن است که يم شايدار يمختلف يها گاهيجا يک نظام ساختارياگر در 

 يريا گ مياز تصم يز در سطوح متعدديمختلف ن يهوش يها فيافراد در ط

استعداد درخشاان و نخباه را در جامعاه     يد افراد دارايپس با. رنديقرار گ

، يت علما يا مثال مرجع  يا دهيچير مسائل پيو انان را درگ ميکن ييشناسا

در کنار هوش باال اگر ذهن باه ابازار   . ميينما... و  يه اجتماعيتوسعه سرما

 يعاال  يهاا  ن ابزار مهارتيا. بماند يده باقيفا يد بيمسلح نشود شا يدرست

 ير ساز سطوح باالياست و ز (Higher Order Thinking Skills (HOTS))تفکر 

 . دهد يل ميکر را تشکتف

جاد يتفکر ا يعال يها ابزار مهارت يکه در و ينکه فرد باهوشيا يبرا

 ييهاا  تيد صاالح يباشد با يفرادست يها گر نقش يم بتواند تصديا کرده

د مهاارت  يا ، بايگر به هاوش عماوم  يبه عبارت د. جاد شوديا يز در وين
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 يها تيصالح، توسعه يحضور در نقش فرادست يتفکر اضافه و برا يعال

و توساعه   (Superordinate Role Specific Competency Development) ژهيو

ز در فرد ين (Superordinate Role Specific Identity Formation) ژهيت ويهو

هااا و  د مهااارتياابا( Theorists) پاارداز هيااک نظرياا مااثال . جاااد شااوديا

و  يازسا  ل و سنتز مفهوم، مدلياش شامل تحل ژهيو يها تيصالح

د يه پرداز باين نظريگر ايد يرا داشته باشد و از طرف يپرداز هينظر

خاا  مانناد ذهان     يهاا  تيا از هو يخود را در بستر يهنر ذهن

، (Intellectual Discipline) ي، نظم ذهنا (Fairmindedness) طرف يب

 يجسارت و شاجاعت ذهنا  ( Intellectual Humanity) يتواضع ذهن

(Intellectual Courage ) ه يا ک نظريا ن حاال در ارائاه   يقرار داده باشد و در ع... و

 يهاا  لاذا نقاش  . نداشته باشد( Intellectual Perseverance) يده زود خستگيچيپ

. ابناد ي يما معنا م يه و برامختلف در مقابل هم قرار گرفت يها مختلف در حوزه

 يفارد  ،يک نقش فرادستيستم رفاه کشور در يدر س يگذار استيس يبرا مثال 

 لساوف در حاوزه آماوزش   يا فيم و يکن يف مينظام رفاه تعر گذار استيسبه نام 

(Philosopher in Education System) در حاوزه   يپرداز هياگر نظر. ميکن يف ميتعر

 يساتم اقتصااد  يپارداز س  هيا باا عناوان نظر   يم، فارد يمتصور شاو را  ياقتصاد

(Theorist in Economic System) و  يگااه هژماون  يل به جاين يبرا .ابدي يگاه ميجا

م کاه  يد توجه داشاته باشا  يبا. است يضرور يفرادست يها گاهيادت همه جايس

 د دانش آن حاوزه ي، بايها در نقش فرادست تيها و هو تيعالوه بر توسعه صالح

(System specific Knowledge Tacit and Codified )(. 7)ابديت يز در فرد تقوين 

هاا بادون افاراد نخباه مانناد       سساه ؤمهاا و  نهاد :ت نخبگانيريمد .2

ناد  يلاذا در شاروع فرآ  . اسات  يهستند کاه درونشاان خاال    يا پوسته

تفکر را  يعال يم  مهارتهايد افراد باهوش را بشناسيت نخبگان بايريمد

 توجاه شاود کاه هاوش    . ميکنا  يابيجاد و ساسس اساتعداد  يدر آنان ا

(Giftedness )با استعداد (Aptitude) ک امار  يا را هوش يز .متفاوت است

کاه فارد در آن اساتعداد دارد را     ييهاا  ناه يد زميبا ياست ول  يعموم

 يک فارد بااهوش ممکان اسات اساتعداد بارا      ي مثال (. 12)ميبشناس

مدار شادن   استيس ياستعداد برا يگريلسوف شدن داشته و فرد ديف

ا چناد  يا ک ي يفايا ياستعداد برتر برا يد فرد دارايلذا با. داشته باشد

باه   ين امار در ساطح علاوم پزشاک    يا. شود ييشناسا يفرادست نقش

ن يرد که در ايپذ يصورت م يعلوم پزشک يادهايالمس يواسطه برگزار

مثال   يفرادسات  يهاا  ادها افراد با استعداد برتر در حاوزه نقاش  يالمس

از  يکا ين رو است کاه  ياز هم. ميابي يرا م... و  يگذار استيسفلسفه، 

باوده   يابياساتعداد  يعلما  يادهايالمس يبرگزار يه براياول يها زهيانگ

 ييل عملکارد اساتثنا  يتوان گفت کاه اساتعداد، پتانسا    يپس م. است

(Talent) کند يدا مياست که بروز پ . 

 يد متناس  با نقاش فرادسات  يت هم مهم است و باين مرحله شخصيدر ا

 يسااتميدر قالاا  س يسااتيافااراد برتاار، با ييبعااد از شناسااا. شااود ييشناسااا

 يک دانشاجو يا باه   ماثال  . ميشان داشته باشا يانداز به ا ، انتقال چشميا اورهمش 

از  يريا گ مار بسردازد، باا بهاره  يب ينکه به مداوايا يگفته شود که به جا يپزشک

د  در واقاع  يا مار را معالجه نمايستم بيک سيتواند  يار دارد ميکه در اخت يهوش

ن يا ا يوقتا . ديا نما وفمصار  يبزرگتار  يانجاام کارهاا   يه خداوند را بارا يهد

دا يا پ ينخبگاان  يريا گ م که جهات يبا استعداد دار يانداز منتقل شد فرد چشم

از اساتعداد   يا چناد نقاش فرادسات   يک ياست که در  يفرد يعني. کرده است

ف و تعهّاد  يا کامال و احسااس تکل   يبرتر برخوردار است و با شاناخت و آگااه  

را  ينخبگاان  يهاتيصالح ر توسعهيکشور، مس ينسبت به رشد و توسعه و تعال

 ياساتراتژ  يسات يدهناد کاه با   يز نشان مياز مطالعات ن يبرخ. کنديانتخاب م

ناادها و يهااا را باا اهااداف ساازمان همساو کاارد و تماام فرا     ت اساتعداد يريماد 

در  «يابيت اساتعداد يا ذهن»مرتبط در سازمان را ادغاام نماود تاا     يها ستميس

تواناد   يت استعدادها ميريک با مديچرا که برخورد استراتژ. جاد گردديسازمان ا

 يو تعاال  ياساتراتژ  ياجارا  يطور قابل توجه ز کند و بهيازمان را از نظر متماس

 (.2)سازمان را بهبود بخشد ياتيعمل

برناماه  در اين مرحله سيساتم آموزشاي نياز باياد آمااده باشاد و باا        

. در خدمت اين فرد قارار گيارد   گانيتمايزيافته توسعه صالحيت هاي نخب

برنامه ريازي و  ، حيطه هاي اهداف آموزشي به طمربو ت،بيشترين مشکال

 نگر کم هااا، فصلاز ساار برخي دنبو وريغيرضر. ستا شيزمومااديريت آ

 هماهنگو  انادتارزشااايابي اسااا  دنقعي بوواغيااار ،هشوپژ نقش دنبو

اياد اصاالح   هاايي هساتند کاه ب    چالش بيشترين موزشيآ يها وهگردننبو

توانايي متناس  با )مدار اي صالحيتبرنامهاين برنامه آموزشي،  (.13)گردند

 (اي آتاي گيري که جزء اصلي از نقشهاي حرفاه قابل مشاهده و قابل اندازه

ريازي باراي   هاي نخبگاني، برنامهاست که شامل تعيين و تبيين صالحيت

هااي  ايجااد فرصات   ها،هاي مرتبط به اين صالحيتانتقال دانش و مهارت

در  اندوزي در جوامع تجرباي، و ارزياابي صاالحيت هااي نخبگااني     تجربه

لاذا در برخاي از   (. 7)گيري نخبگاني ماي باشاد  استعدادهاي برتر با جهت

دانشگاه ها در کنار کوريکولوم معمول، بايد کوريکولاومي تماايز يافتاه در    

راد اساتعداد هااي   قال  دروس انتخابي يا برنامه هايي خا  و هدفمند، اف

گذاري  هاي اقتصاد سالمت يا سياست در حوزه مثال ، درخشان داشته باشيم

 .ها هستند سازي المسيادها از اين نوع برنامه هاي آماده دوره، .... سالمت و 

اموزد  يا مخاتص آن نظاام را ب    يساتم يد دانش سيدر مرحله بعد فرد با

ناان  يآفر سااختار، نقاش   ،ياصال  يدانش مرتبط به اهاداف، کارکردهاا   يعني

نظام  يها تيها، و محدود تي، منابع، الزامات، اولويمحور يندهاي، فرايديکل

بخواهاد در   ياگر پزشک مثال رد  يرا هم فرا بگ يراهبرد يها متناظر در حوزه

د يا ت کناد با يا ر فعاليا باه عناوان وز   يسالمت در نقش فرادست يها ستميس

در نظاام ساالمت را   ... مت و ساال  يگاذار  اسات يسدانش اقتصااد ساالمت،   

 يگااه معاونات پژوهشا   يبخواهاد در جا  ياگار پژوهشاگر   ماثال  ا يا بشناسد  

هام   يينادکس بااال  ياگار ا  ا  يحتا  -رد يا ک دانشگاه قرار بگيا يوزارتخانه 

ت پاژوهش و  يريپاژوهش، ماد   يازسانج ين يچگاونگ  يستيبا -داشته باشد 

 .د را هم بدانديت نمايشدن هدا يها را به سمت کاربرد نکه چگونه پژوهشيا
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 ت نخبگانيريند مديفرآ -1شکل  

 

در فارد شاکل    هويات نخبگااني  لذا در اين مرحله و باا گاذر زماان،    

هاي شخصايتي   ها، باورها، ويژگي مجموعه ارزشهويت نخبگاني  .گيرد مي

خدمت به ماردم در   شود فردي با استعداد برتر نخبگاني است که سب  مي

يعني به جاي انتخاب خدمت به خود، . ا انتخاب نمايدهاي فرادستي ر نقش

هاي نخبگاني باه   پس از کس  صالحيتيعني . خدمت به مردم را برگزيند

باوري،  دين. بروز دهداز خود عنوان فردي خدمت ساالر، عملکرد استثنايي 

دوستي، تعالي خواهي، پشتکار و تداوم، ايثار، اعتماد به  ميهن دوستي، نوع

. شوند هاي هويت نخبگاني محسوب مي اپذيري، از جمله ويژگينفس، و اتک

هاي شايستگي احراز نقشاست که فرد گيري هويت نخبگاني شکلپس از 

 .کند ميفرادستي را کس  

حال بايد اين افراد مورد حمايت قرار گيرند تاا در جايگااه فرادساتي    

سااالري   لاذا در شايساته  . ساالري اسات  اين اتفاق همان شايسته. بنشينند

اينجاا  . کند هوش کافي، نيت خير، اعتقادات ارزشي به تنهايي کفايت نمي

باه  . است که بايد سازوکارهاي حمايت از شايسته ساالري را داشته باشيم

فارد   ،هاي فرادساتي  استعداد برتر در جايگاه نقشفرد داراي عبارت ديگر 

گياري  ها و شاکل که پس از توسعه صالحيتي است استعداد برتر صاح 

کيد شاده  أت  .پردازدهويت نخبگاني به فعاليت در نقش هاي فرادستي مي

اساتعدادها کاه    يهاا  يياناش و تواناا  دارتقا  ايبر ديها با سازماناست که 

ساطح   شيافازا  نيبه مشااغل و همچنا  آنان  شتريب مادموج  تعلق و اعت

 .کنند ديشوند، تأک ياستعدادها م يخودکارآمد

ارزيابي شود که آيا اين فرد در آن جايگااه  در اين مرحله بايستي 

گذار خوب و  فرادستي عملکرد استثنايي نيز دارد يا خير  مثال  سياست

استثنايي هست ياا خياری يعناي فارد بايساتي بتواناداثبات عملکارد        

عملکارد  اينجا اسات کاه   . نخبگاني در جايگاه فرادستي را نشان دهد

هااي فرادساتي در    شعملکارد اساتثنايي در نقا   کاه هماان   نخبگاني 

در ايان صاورت اگار عملکارد     . يابد است معنا ميهاي راهبردي  حوزه

. گويناد  نخبگاني در طول زمان تداوم پيدا کرد به اين فرد نخباه ماي  

شود که فارد حاداقل   استمرار عملکرد نخبگاني به شرايطي اطالق مي

و يا حاداقل باه   ( شامل زمان ارزيابي)طور پيوسته  هسال ب 5به مدت 

( شامل دو سال منتهي به زمان ارزياابي )طور گسسته  هسال ب 7مدت 

نخبه به فردي اطاالق  لذا  .عملکرد نخبگاني را از خود بروز داده است

شود که عملکرد نخبگاني را در طول زمان به طاور مساتمر نشاان     مي

 .تمامي مراحل فوق را به تصوير کشيده است 1شکل . دهدمي

فرآيند مديريت نخبگاني قائل به ياک خاط   در همانگونه که بيان شد 

ايان فرايناد   .زماني اتفاقاتي بايستي رخ دهدزماني هستيم و در اين فاصله 

 :شامل مراحل زير است

در طول زمان و همزمان با افزايش سن باياد  : شناسايي فرد باهوش .1

براي شناسايي فارد بااهوش تاا مرحلاه قارار گياري وي در جايگااه        

توجه شود اگر فاردي در کنکاور نماره خاوبي     . فرادستي تدبير کنيم

باهوش هم باوده   بياورد فقط عملکرد تحصيلي خوبي داشته و احتماال 

در هر مرحله نيز ما وظايفي . است ولي تا نخبه شدن بسيار فاصله دارد

، تا اينکاه آناان را در   ... بايد هوش باال را شناسايي کنيم،   داريم مثال 

ده و حمايت و پايش عملکردي از ايشاان  جايگاه فرادستي مستقر نمو

 .از فرد نخبه، الگوسازي کنيم داشته باشيم و نهايتا 
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 بندي وظايف در فرآيند مديريت نخبگان تقسيم -2شکل 
 

هاي عالي  در اين مرحله بايد مهارت :آموزش به فرد باهوش .2

 2تفکر در فرد توساعه داده شاود و همانگوناه کاه در شاکل      

، چون اين اقادامات در سانين مختلاف و در    شود مشاهده مي

طول زمان بايستي صاورت پاذيرد، بخشاي از اجاراي فرآيناد      

مديريت نخبگان، از وظايف آموزش و پرورش و بخشي ديگر از 

يک بخش از وظايف هم مربوط به . وظايف آموزش عالي است

گيرد يعني نظاام   اي است که در آن فعاليت صورت مي جامعه

کاه باه عناوان نظاام     ... ل نظام ناوآوري و  هايي عملکردي مث

تجربي بايد نقش ايفا کنند  صد البته نيز برخي از اين وظايف 

در ايان مرحلاه باا اساتفاده از     . با يکاديگر همسوشااني دارناد   

هاي آموزشي تماايز يافتاه باه آماوزش افاراد پرداختاه        برنامه

هاي نخبگااني   شود و در نهايت فردي با هويت و صالحيت مي

 .ش داده خواهد شدپرور

در اين مرحله الزم است که سازوکارهايي  :حمايت از نخبگان .3

در . ريزي و اجارا گاردد   در جهت حمايت از افراد نخبه برنامه

اين مرحله فرد نخبه بايد در نقش هاي فرادستي قرار گيرد تا 

بتواند عملکرد نخبگاني خود را نشان دهاد و در ايان مرجلاه    

 .رددبايد عملکرد وي پايش گ

 بندي وظايف در فرآيند مديريت نخبگان تقسيم
همانطور که در تم فرايناد ماديريت نخبگاان توضايح داده شاد،      

نهادهاي مختلفي در اين نقش دارند که اين نهادها شاامل آماوزش و   

پروزش و آموزش عالي هستند و البته جوامع يادگيري تجربي نياز در  

 .اين امر نقش دارند

وزشي در طول زماان نياز بايساتي اقاداماتي را     هر يک از نهادهاي آم

 .هر مرحله دنبال نمايندمتناس  با 

آموزش و پرورش به عنوان اولين نهاد اموزشي وظيفه شناسايي و 

هااي تفکار را دارد و پاس از     پارورش افاراد بااهوش و واجاد مهاارت     

دهي و پرورش استعدادهاي برتر نخبگاني در  شناسايي اين افراد جهت

 .برعهده داردافراد را 

وظيفه اموزش عالي به عنوان دومين نهادي که نقش مهمي در فرايند 

هاي  مديريت نخبگان دارد استقرار و قرار دادن استعدادهاي برتر در جايگاه

 .فرادستي و حمايت و پايش عملکرد افراد نخبه است

ثري ؤنقش م ،جوامع تجربي نيز به منظور الگوسازي نخبگان در جامعه

تواناد صاورت    اقداماتي که در هر مرحلاه ماي   1در جدول . کند مي را ايفا

شده است  مثال  براي منتوريناگ فارد در نهااد    طورخالصه بيان  پذيرد، به

 آماوزان بسانده   اناداز باه داناش    آموزش و پرورش صرفا  باه انتقاال چشام   
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 متناسب با هر مرحله يآموزش ياز نهادهاياقدامات مورد ن -1جدول 

 يتجرب يريادگيجوامع  يآموزش عال رشآموزش و پرو 

 يتيشخص يها يژگيها و و ل استعدادين پروفاييتع يراهبرد يامدهاين پييتع

 ساز نهيزم

 يهااا و محتااوا تين چااارچوب صااالحياايتع

 يضرور يدانش

 يراهبرد يها و حوزه يفرادست يها ن نقشييتع

 تيواجد اولو

 يهاا  در نقاش  يا برنامه ارتقاا عملکارد حرفاه    تيافته توسعه دانش و صالحيزيبرنامه تما تفکر يعال يها برنامه توسعه مهارت يت فنيو حما يتوانمندساز

 يفرادست

 يفرادست يها نگ در نقشيمنتور تير توسعه صالحينگ در مسيمنتور انداز انتقال چشم تيجاد هوينگ و ايمنتور

 يعملکرد در نقش فرادست يابيارز تيتوسعه دانش و صالح يابيارز يابي ، عالقهيابي، استعداد يهوش عموم يابيارز شيو پا يابيارز ييشناسا

 يقرادست يها در نقش يتيبسته حما تير توسعه صالحيدر مس يتيبسته حما يليت تحصيبسته حما يت زندگيحما

 

هاي حمايتي و پاس از آنکاه فارد در     نماييم  اما پس از اعمال سياست مي

هاا و   نتوريناگ متناسا  باا نقاش    جايگاه فرادساتي قارار گرفات ايان م    

 .يابد هاي جديد ادامه مي موقعيت

 

 گيري بحث و نتيجه

دليال   نياست و باه هما   يسازمان هيسرما نيتر مهمي منابع انسان

نخبگاان علماي    .(3) دشاو  يم يمهم تلق اريمطلوب آنها بس تيريمد

شوند  از اينارو مانادگاري ياا     کشور محسوب مي هيکي از ارکان توسع

تالش هايي در ايران نيز . هاي اساسي کشور است ن از اولويتجذب آنا

 ههااي نخبگاان باراي توساع     ز يکسو از ظرفيتصورت گرفته است تا ا

د و از ساوي ديگار، از مهااجرت    نمناد شاو   کشور و توليد دانش بهاره 

ها،  نامه آيين نخبگان به خارج از کشور جلوگيري کند  به همين دليل،

علمي بنياد برخي نهادها مثل متنوعي از سوي هاي  ها و فعاليت برنامه

در اين مطالعه نيز تشريح شد (. 14)ه استتصوي  و اجرا شدنخبگان 

 مختلفو سطوح  ها در عرصهتوانند  مينخبه و کارآمد  يمنابع انسانکه 

جهات  . دارناد در پيشارفت علماي کشاور     ياتيا نقش ح قرار گيرند و

گاان بسايار باا اهميات     دستيابي به مرجعيت علمي نيز ماديريت نخب 

اگر هدف کشور در آينده اي ميان مادت، آن اسات کاه بتواناد     . است

جايگاه مرجعيات داشاته باشاد، باياد حاوزه هااي راهباردي کشاور         

ياا عملکاردي هساتند کاه     /هاي دانشاي و  هاي راهبردي، حوزه حوزه)

پيشرفت، توسعه، و تعالي کشور در گروي عملکرد اساتثنايي در ايان   

علوم انساني ساالمت، زيسات فنااوري، و رياز فنااوري       .ها است حوزه

نظاام  . شاوند  هاي دانشي راهباردي محساوب ماي    هايي از حوزه نمونه

آموزش، نظام پژوهش، نظام رفاه، نظام سالمت، نظام نوآوري، و نظاام  

هاايي از حاوزه هااي عملکاردي راهباردي       فرهنگي و اجتماعي نمونه

د مديريت نخبگان با ديدگاه شناسايي گردد و فرآين .(شود محسوب مي

نگارانه در حوزه دانش و فناوري و با پيروي از نقشه جامع علمي  آينده

کشور و با اتکاء به اسناد ملي توسعه و ساير اسناد باال دستي بايساتي  

 . تدوين گردد

همچنين تشريح نموديم که بسيار مهم است که دانشگاه هاي علوم 

اب کنناد و بار روي دانشاجويان    پزشکي مسايري را باراي تماايز انتخا    

دانشگاه ها بايد تالش . گذاري انجام دهند استعداد درخشان خود سرمايه

بسايار مهام اسات کاه     . نمايند که جهت درست را به آنان منتقل کنند

ها بتوانند با مراکز استعداد درخشان در شهرستان و استان خود  دانشگاه

ايين باا ماموريات خادمت باه     ارتباط برقرار کنند و فرزندان را از سن پ

لاذا ارتبااط   . هاي مختلف خدمت آشنا نمايند جامعه و همچنين با حوزه

ها و حتي باا افاراد بااهوش در     دانشگاه با استعداد درخشان در دانشگاه

ها در بازه   هتواند در ميان مدت، باعث تفاوت دانشگا نهايت مي مدارس بي

صورت گرفته بر امور نخبگان  مطالعات .زماني پنج ساله يا ده ساله شود

تماال  و يا مديران بوده و احتنها براساس نظر استعدادهاي برتر تاکنون 

حتي فاقد راهکارهاي عمليااتي  و داده باشد واقعيت را نشان ن ههمدارد 

بر تقسيم وظايف مراکز و نهادهاي آموزشي بر اين امر باشد کاه بسايار   

 .ضروري است

نقش نخبگان در مسير تعالي و  همانگونه که ذکر شد شناسايي

. توسعه و سيادت و مرجعيت علمي کشور بسيار حائز اهميت است

علماي،   مرجعيتنيل به نخبگان و دو سويه بين ارتباط لذا تبيين 

طراحي فرآيند مديريت استعدادهاي درخشاان کشاور، و ترسايم    

تار   نهايات مهام   هاا در ايان مساير کاه باي      صحيح و عملياتي گام

تواند  اين نقاط قوت مي. باشند قاط قوت اين مطالعه ميهستند از ن

هاااي آموزشااي تمااايز يافتااه بااراي  مبنااايي بااراي تاادوين برنامااه

هااي سياساتي    ناويس  بوده و براي ثبت پايش   استعدادهاي کشور

هاي خاصي  اما بايد توجه کنيم که اين امر پيچيدگي ثر باشند ؤم

ن ساطوح مختلاف،   دارد که با يک برنامه مدون و تقسيم کاار باي  

 .توان به اين امر مهم دست يافت مي

 

 ر و تشکريتقد
آماوزش   يقاات راهبارد  يتحق يمرکاز ملا   يت ماال ين پروژه با حمايا

 .انجام شده است 973117ران با شماره طرح ي، تهران، ايپزشک
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Model for Maximum Participation of Elites for Attaining Scientific Supremacy 
 

Shahram Yazdani1, Marzieh Dashti Rahmatabadi2*, Maryam Hosseini Abardeh3, Aliakbar Haghdoust4 

 

Abstract 
Background: The aim of this study was to propose a model of maximum participation of elites in attaining scientific 

supremacy. 

Methods: The Carnell & Dolly critical review strategy was used. To find related sources and studies, databases such 

as SID, Google, Google Scholar, Scopus, IranMedex, and Web of Science were searched, during 2011-2021, using 

the following keywords: “elite”, “talented individuals”, “elite management”, “scientific supremacy” and “scientific 

authority”. A comprehensive search was done in both Persian and English. The texts were independently reviewed by 

researchers. We found 40 articles and then based on the inclusion and exclusion criteria, and after deleting duplicate 

studies, eight articles were reviewed. 

Results: The findings of this study included three content themes: 1) the roles of elites, 2) the process of elite 

management, and 3) dividing responsibilities in the process of elite management. The most effective management 

factors for the three roles, and tasks of each institution in the elite management process are mentioned.  

Conclusion: Attaining scientific supremacy in the Islamic Republic of Iran requires the existence of systems, 

processes, and structures that enable the elite to play superior roles in the country’s strategic domains. Moreover, 

society should also benefit from their presence. Therefore, having mission-oriented, differentiated, and 

comprehensive programs for developing the competencies of the elite and talented individuals as well as providing 

the necessary arrangements to guide the elite to key roles is very important. 
 

Keywords: Elite, Gifted Persons, Policy Making, Scientism, Strategy 
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