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 مروري

 يمقام معظم رهبر يها دگاهيمرتبط با نخبگان براساس د يل راهبردهايتحل
 

 2، عفت قدیرزاده*1سیدمهدی سیدی

 
 

 دهيچک
نقش نخبگان هرر اامعره در افتخرار و اسرتقن   ن     . موتور محرکه توسعه یافتگی در هر کشور نتیجه عمل و فکر نخبگان است :زمينه و هدف

به منظور شناخت بهتر دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینره نخبگران و فرراهم شردن امکران       .اید  ن را نادیده گرفتکشور نقشی بارز است و نب

راهبردی کشور در امور با سند  ها  نتطابق  و هااقدام به تحلیل محتوای سخنرانی ،های کلی امور نخبگانگیری از نظریات ایشان در سیاستبهره

 .نخبگان شد

 پرداختره  نرد، های مقام معظم رهبری که به نوعی با موضوع نخبگان مررتب  بود رسی توصیفی تحلیلی ابتدا به بررسی کلیه سخنرانیاین بردر  :روش

 .تطابق داده شده و ارتباطات بین  نها مشخص شده است نخبگان امور در کشور راهبردی سند سپس مفاهیم کلیدی استخراج و با. است شده

در سند ... سازی و  دهد که بسیاری از نظرات راهبردی و مهم مقام معظم رهبری از قبیل تولید علم، تولید فکر، اریان ان میاین بررسی نش :ها یافته

ی کلی کشور در امور نخبگان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ها راهبردی کشور در امور نخبگان لحاظ نشده است و ضروری است که در سیاست

 .تواه قرار گیرد در حا  تدوین است مورد

ها تدوین و  منظومه ارائه شده توس  مقام معظم رهبری اامع و چند واهی است و نیاز است تا راهکارهای اارایی و عملیاتی برای  ن :گيری نتيجه

 . ها نیز در اسناد تمهید شود نظارت بر اارای  ن
 

 گرایی، نخبگان گذاری، علم تیزهوشان، راهبرد، سیاست :ها کليد واژه

 

 مقدمه
انردازامهوری اسرنمی ایرران نیازمنرد وارود      تحقق اهداف و چشرم 

پیشررفت و   هایی است تا در  ن پریش قرراو ن  ساختارها، فرایندها و نظام

دهنرده و سرازنده اامعره و بر ورنرده      دهنرده، اهرت   کما  بتوانند شرکل 

اامعره نقشری براسرته ایفرا      کشور باشند؛ در این مسیر نخبگان نیازهای

ی  ن هرا  ترین ویژگری  کنندکه مهمنخبگان در فضایی زندگی می. کنند می

ایرن امرر   . ی نو استها های ادید و رفتن راهدرگشودن  نگری، خلق، ژرف

خود متعلرق   که های متقابلی را بین اامعه و نخبگان، لیتئوتعهدات و مس

سند راهبردی کشرور  »بر این اساس .  وردبه این اامعه هستند، پدید می

سرازی و   محیطری پویرا بررای فعرا      بره منظرور ایجراد   « ر امور نخبگران د

کشرور برا هردف تحقرق      اثرگذاری مناسب ااتماع نخبگرانی در تحرو ت  

انرداز   امهوری اسنمی ایران و رسیدن به چشرم  ی نظام مقدسها  رمان

این سند سعی دارد ترا  . خورشیدی تدوین شده است 1141کشور در افق 

ی اسنمی و با شناسایی صحیح مسائل، شررای   ها بر اصو  و ارزش مبتنی

راهبردهررا و  و امکانررات کشررور، دامنرره شررمو  نخبگرری را گسررترش داده،

، «شناسرری نخبرره»هررای هررای کررنن را برررای فررراهم شرردن زمینرره اقرردام

اهت نیرل بره اهرداف     در« گماری نخبه»و « گزینی نخبه»، «پروری نخبه»

از تصویب این سرند تحلیرل    سا  8حا  پس از گذشت  .کند فوق تبیین

شناسری و ارائره   هرای مقرام معظرم رهبرری و  سریب      ن براساس دیدگاه

بر ایرن  . رسدهای ضروری اهت بازنگری در  ن ضروری به نظر میتوصیه

های مقام معظرم رهبرری   اساس در این گزارش در ابتدا به بررسی دیدگاه

ها با اقدامات در خصوص نخبگان پرداخته شده و سپس به مقایسه دیدگاه

 . شودمواود در سند پرداخته می

 

 روش
بررای  . ه اسرت شرد اسرتفاده   یاین مطالعه از روش توصیفی تحلیلدر 

 یابی به بیانرات مقرام معظرم رهبرری از سرایت معظرم لره از تراری          دست

استفاده و کلیه بیاناتی که به نوعی با 13/43/1108تا تاری   11/40/1131
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 seyedi@nigeb.ac.ir دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوی، و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی: نویسنده مسئو *  .1
 یعضو کارگروه بیانیه گام دوم انقنب، فرهنگستان علوم پزشک. 2
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از تحلیرل محتروی   سرپس بررای   . موضوع پژوهش مرتب  بود انتخاب شد

اسرناد مررتب  برا موضروع پرژوهش از منرابع       . روش توصیفی استفاده شد

دست  مد و سپس محتوی اسناد با بیانات تطابق موضوعی داده  مختلف به

 .ها و اختنفات استخراج شد شد و مشابهت

 

 نتایج و بحث
یانات مقام معظم رهبری به تعدادی مفهروم  با مطالعه و بررسی متن ب

هرای  مفاهیم و زیرمفاهیم مسرتخرج از سرخنرانی  . کلیدی دست یافته شد

 :به صورت دسته بندی شده در ادامه  مده است معظم له

 بتوانرد  کره  است کسی  ن نخبه :پروری و اهميت نخبه تعریف نخبه. 1

 ذات برا  و خود هویت با خود، شخصیت با ادعا، بدون را خودش براستگی

 همرت  پرورانردن  برر  ای رشرته  هر در نخبگان .کند تفهیم دیگران به خود،

 ااتماعی و سیاسی یها عنوه بر حوزه علمی در حوزه پروری نخبه .بگمارند

و ( 10/48/1181) نخبگررران دیرردار  در بیانررات ) .هررم پیگیررری شررود   

 ((13/48/1180)و ( 12/40/1180)

حرروزوی  نخبگرران از امعرری یرردارد در بیانررات)  نخبگاااح زاا زوی. 2

 (:(42/48/1180) و( 11/40/1131)

 نخبگان حوزوی وظیفره دارنرد در حفر ،     :وظایف نخبگاح ز زوی

 .بکوشند هیعلم ی حوزهترمیم و بالندگی 

 براسته و ی ها استعداد استفاده به اا از :زمایت از نخبگاح ز زوی

از  یریالوگ و ستهیبا کارهای درخواست انجامطنّب فاضل و اوانان 

 .اوقات ایشان عییتض

 بینری  اهران  و اسرنمی  تفکر مبنای بر انسانی علوم زمینه در تحقیق 

 حوزه نخبه طنب و فضن و استادان از امعی دیدار در بیانات) اسنم

 (قم علمیه

 تواره بره   علمری  مباحث در ایرانی-اسنمی الگوی منحظات رعایت ،

 و افزایش اعتماد به نفس اکاره انجام در اخنصمعنویت، انصاف و 

 حوزه برای انداز چشم تدوین 

 و  زاداندیشری   علمری  پیشررفت  لرزوم ی علمری و  هرا  استفاده از روش

 درحوزه

 اتخاذ روحیه اهادی 

 المللی بین و داخلی علمیه های حوزه ارتباط 

 محور شدن  موزش و پژوهش ضرورت تحو  در 

 و اذب افراد عنقمند ها افزایش کمیت حوزه 

 

 ایت از نخبگاحزم. 3

 ترا فررد مسرتعد     اتامکان ردنفراهم ک :امکانات کردن فراهم و تشویق

خودش  قاتیلحاظ تحق ببرد؛ از شیخودش را پ یبتواند از لحاظ علم

 یسرت یهرا با  دانشرگاه  حفر  شروند  کشور ی ها هیسرما تارا اشباع کند 

منرابع  از  یبخشر و . درخشران باشرد   یاستعدادها یبرا یمراکز خاص

 شرفتیپ تا .به این امراختصاص یابد و بوداه یقیمراکز تحق دانشگاه،

ی خارج از کشرور  ها یابد و زمینه اذب تحصیل کرده گسترش یعلم

 ((10/43/1138)ی از نخبگان علم یامع داریدر د اناتیب ) .فراهم  ید

نخبه  دیبا حمایت از نخبگان تبعبض نیست بلکه عین عد  است زیرا

در  انرات یب)داد رشرد کنرد، رشرد    تواندیمکه  یو هوشمند را در حدّ

 (.(41/43/1181)ی از نخبگان علم یامع دارید

 برر فراهمری    تأکیرد  :ی رشاد للما   هارساختیز کردح فراهم

فراهم  وردن بستر مناسب  ی رشد علمی توس  مسئو ن امر،ها زمینه

اهران و مخلروط    یاستفاده دانش در همه ارا  و یو فکر یرشد علم

 یهرا  از همه فرر ورده  یمند با بهره گرانیاز دانش د یمند نکردن بهره

و ( 10/43/1138)ی از نخبگان علمر  یامع داریدر د اناتیب )یفرهنگ

(41/43/1181)) 

 بروند،  یکه بناست به سرباز ییها نخبه :سربازی تسهيل یها برنامه

چه ارترش و چره    -مسلّح  یروهایپژوهشىِ مواود در ن یها در بخش

از  یامعر  داریر در د انرات یب) شروند  یپژوهش یامشغو  کاره -سپاه 

 .((41/43/1181)ی نخبگان علم

 در بیانرات )شردن   مرایوس  عردم  و نخبگان در علم تولید انگیزه ایجاد 

 و مسئو ن از امعیو  (21/11/1182) علمی نخبگان از امعی دیدار

 .( (10/41/1181) همدان استان نخبگان

    کشرور   معنروی  یهرا  سررمایه تکریم و قدردانی از نخبگان بره عنروان

و ( 11/42/1181)و  (10/41/1181) نخبگران  و مسرئو ن  از امعی)

 در نخبگان با السه برگزاری تأکید(41/40/1183)و  (13/42/1183)

و  (21/40/1181)و (41/43/1181) ) علررم و هاا  ن تکررریم راسررتای

 ((20/43/1104)و ( 42/40/1104)

 گزیدگان المپیاد بره دانشرگاه   بورسیه نمودن نخبگان، تسهیل ورود بر

 ((41/43/1181) علمی نخبگان از امعی دیدار در بیانات)

 بیانات) نخبگان پیشروی های موخ پیچ و اداری های یبوروکراس کاهش 

 ((11/43/1180)  اوان نخبگان دیدار در

 دیردار )نخبگران  افرزایش  و حفر   بررای  نمسئو  مسئولیّت احساس 

 ((28/43/1101) قنبان رهبر با اوان علمی نخبگان

ی از نخبگان علمر  یامع داریدر د اناتیب) شرایط اقتباس للم از دیگراح. 4

و  (13/43/1102))و ( 21/0/1181)و ( 41/43/1181) و( 41/43/1181)

 :(21/43/1103) و (20/41/1101)و ( 22/43/1101)و ( 11/41/1101)

 ضیتحرر  اسنم افراد را به طلربِ علرم   :مغزها فرار مسئله مدیریت 

که متعلّق به  یملت و کشور یو علم را برا. طلبِ علم کرد دیکرده و با

بایرد زمینره بازگشرت     منظّم زىِیر با برنامه. به دست  ورد م،ی ن هست

  .فراهم شود

 عدم :تقليد و ترجمه و للم  للم براقتباس ت ليد دادح اول یت 
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 یامعه علمهمّت او  گرانید یها اندوخته یریترامه و فراگ اکتفا به

 .علم دیبه تول

  ایرانا  در مبازاث للما    -رلایت مالزظات الگ ی اسالم: 

 .اشتباه نشود گرانیبا گرفتن فرهنگِ د گران،یگرفتن علم از د

 ،نخبگران  دیدار در بیانات) اقتصادی و فرهنگی عدم وابستگی سیاسی 

 ((20/43/1100) علمی اوان

 :ذهنيّاات  زمينه فراتر از  فلسفه سياس  و اجتمال  امتداد. 5

 تکلیفری  بریش  و کم مردم، زندگی مسائل  همه برای غربی های فلسفه

 حکومرت  وضرع  سیاسری،  سیسرتم  ااتمراعی،  سیستم: کند می معیّن

 مرا   فلسرفه  امرا  کنرد؛  مری  معریّن  را همردیگر  با مردم تعامل وکیفیت

 پیردا  امترداد  و مانرد  مری  براقی  مجررّد  ذهنیّرات   زمینه در طورکلّی به

 از امعری  دیردار  در بیانرات . )شرود  ترأمین  امترداد  این باید. کند نمی

 ((20/14/1182) حوزوی نخبگان

 

 الزامات ز زه نخبگاح. 6

 فرهنگ 

 ( 40/48/1188)) متعهدبودن نخبگان به اامعه لزوم گسترش فرهنگ

 ((21/43/1103)و 

 در بیانرات ) علمری  مباحث در ایرانی-اسنمی الگوی منحظات رعایت 

و ( 11/42/1181)و  (41/43/1181) علمری  نخبگران  از امعی دیدار

 ((40/48/1188)و ( 12/40/1180)

 در استادان، دانشرجویان و پژوهشرگران، پشرتوانه حرکرت      باورپذیری

 و هرا  تشرکل  اعضرای  از امعی دیدار در بیانات) ماندگار و پایدار است

 ((11/48/1182) دانشجویی نخبگان از امعی

 (20/43/1104)اوانان گوسازی برای ال 

 نخبگران  بررای  اهادی اردوهای برگزاری معاونت فرهنگی و تأسیس 

(28/43/1101) 

 رفتاری

 در نمایشرگاهی  و ویترینری ی هرا  فعالیرت  در شدن منحصر از ااتناب 

 کشرور  سراسرر  نخبگان و دانشجویان دیدار در  بیانات ) نخبگانی حوزه

(41/43/1181)) 

 و پیشرفت عامل یعلم نخبه سخت کردن کار: داشتن روحیه اهادی 

 علمرری نخبگرران از امعرری دیرردار در بیانررات) .اسررت علررم تولیررد

 «پشرتکار  و پیگیرر  و سرخت  کار» و «خطرپذیری» ((21/11/1182)

 در بیانرات ) است کشورها برای ملی های پیشرفت در گذارتأثیر عناصر

 ((21/40/1181) اوان نخبگان دیدار

 اروان  نخبگران  دیردار  در بیانرات ) کشرور  در علمی حرکت استمرار لزوم 

 ((11/14/1101)و ( 41/40/1188)و ( 12/40/1180)و ( 21/40/1181)

 (40/48/1188) (علم تولید) وابستگی عدم/ ها پیشرفت بودن زا درون 

 ساختاری

 برا هردف    :اسرنمی  حکمرت  انجمن یا اسنمی  فلسفه انجمن تشکیل

 دیدار در اتبیان) یشینهضت  زاداند تباد  نظر استاد و دانشحو و ایجاد

 ((20/14/1182) حوزوی نخبگان از امعی

 امرور  بررای  ای ویرژه  مرکرز  یرا  کشرور  علمىِ نخبگان سازمان تأسیس 

دولرت   توسر   شده تعیین شایسته نخبگان توس   ن اداره و نخبگان

 ((21/11/1182) علمی نخبگان از امعی دیدار در بیانات)

 و علمری  گران نخب دیردار  در بیانرات )هرا  هپژوهشرگا  تشرکیل  ضرورت 

 ((11/43/1180)و  (41/43/1183) ها دانشگاه استادان

 فنررراوری و علمررری هرررای شررررکتو ارتقرررای کیفیرررت  تأسررریس 

و  (11/43/1180)  ارروان نخبگرران دیرردار در بیانررات)(بنیرران دانررش)

 هرای  شررکت  قرانونی  هرای  زیرسراخت  کردن فراهم ((11/41/1101)

 (13/4/1108) بنیان دانش

 در گرفته انجام های یگذار سرمایه و ها یتفعال برای رصد نظام تأسیس 

و ( 11/43/1180)  اروان  نخبگران  دیردار  در بیانرات ) نخبگران  زمینه

(21/41/1104))  

 فارس استان فرهیختگان و نخبگان دیدار در بیانات) نو وری ملىِ نظام  

 ((13/43/1102)و ( 22/41/1101) (13/42/1183)

 رهبر با اوان علمی نخبگان یدارد)ها  هدانشگا در علمی هسته تشکیل 

 ((28/43/1101) انقنب

 ت مدیری

 دانشجویان دیدار در بیانات) نگری علم اتخاذ رویکرد راهبردی و  ینده 

 ((20/41/1101)و  (41/40/1188) علمی نخبگان و

 ((11/41/1101) ها دانشگاه استادان دیدار در بیانات) اهادىیریت مد 

 از امعری  دیردار  در بیانرات ) پرژوهش  مبنرای  بر  موزش بنای تغییر 

 ((41/43/1183) و (21/11/1182) علمی نخبگان

 دیردار  در بیانرات ) خارای نخبگان با ارتباط منظور به گذاری سیاست 

 ((41/43/1181) علمی نخبگان از امعی

 نخبره،  اسرتعدادهای  شناسرایی  نخبگران،  پررورش  بررای  بسترسازی 

 در بیانرات ) علمری  اوج به رسیدن و علمی پیشرفت اهت ریزیبرنامه

 ((13/43/1102)و  (41/43/1181) علمی نخبگان از امعی دیدار

 وزرسانی نقشه  و رصد  ن، به  کشور علمی اامع نقشهتدوین  بر تأکید

و  (11/40/1180)و  (12/40/1180) اروان  نخبگان دیدار در بیانات)

 ((21/43/1103)و  (11/41/1101)

 اروان  نخبگران  دیردار  در بیانرات )علمری   مراکز بین لزوم هماهنگی 

 ((41/40/1183) دانشگاهی

 ااررای  (12/43/1101)و ( 11/3/1104) نخبگان ملی سند ضرورت ،

روزرسررانی سررند  هو برر فرهنگرری انقررنب عررالی شررورای ن و نظررارت 

(13/43/1108) 
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 (22/4/1101) شهاب طرح به تواه 

 (28/43/1101)درخشان  استعدادهای پرورش ملّی سازمان به تواه 

 دارنرد  قررار  اهشری  رشردِ  مسریرِ  در کره  کشورهایی با علمی ارتباط 

 علمی برتر استعدادهای و نخبگان دیدار در بیانات( )کشورهای شرقی)

(21/43/1103)) 

 (48/41/1108) برگزاری گردش علمی استادان با دانشجویان 

 محت ای 

 (48/41/1108)) و (11/41/1102) ها دانشگاه  موزش کیفیت ارتقای 

 (11/41/1100) دانشجو تربیت در استاد  فرینی نقش و

 در  ن از اسرررتفاده و علمررری هرررای اولویرررت و نیازهرررا تشرررخیص 

 اسرتادان  و علمری  نخبگران  دیدار در بیانات) موزشی  یها ریزی برنامه

 ((41/43/1183) ها دانشگاه

 یررزد اسررتان نخبگرران دیرردار در بیانررات) لررزوم تحصرریل علررم نررافع 

 ((48/41/1108)و ( 11/41/1101)و  (11/14/1180)

 در بیانرات ... ) و هنرری  فرهنگری،  علمی، های هزمین همه در پیشرفت 

 ((11/14/1180) نخبگان دیدار

 علمری  نخبگران  از امعی دیدار در بیانات) پایه علوم به دادن اهمیت 

 در تحقیرررق و(( 48/41/1108) و (20/41/1101) و (41/43/1181)

 از امعری  دیدار در بیانات)  زاداندیشی خواهی، عدالت علم، یها حوزه

 ((11/48/1182) دانشجویی نخبگان از امعی و ها تشکل اعضای

 دیردار  در بیانات) بنیانی های فعالیت روی بر پژوهش به دادن اهمیت 

 ((22/41/1101) ها دانشگاه استادان

 (13/43/1108) مدیریت و حقوق اقتصاد، انسانی، علوم به پرداختن 

 هرا  دانشرگاه  اسرتادان  دیدار در بیانات) انسانی علوم در تحو  ضرورت 

(11/41/1101)) 

 امعی دیدار در بیانات) مدت بلند و بنیانی تحقیقات به دادن اهمیت 

 (48/41/1108) ها دانشگاه پژوهشگران و نخبگان استادان، از

 دیردار  در بیانرات  ) دستياب  به مرجعيت للم گذاری برای  هدف. 7

 ((12/40/1180) اوان نخبگان

 دیدار در بیانات) للم در پيشرفت واسطه به فارس  زباح مرجعيت. 8

 دیرردار در بیانررات  و (11/42/1181) کرمرران اسررتان نخبگرران از امعرری

 ((13/43/1108)و  (11/41/1102) ها دانشگاه استادان

  بیانرات )  انداز چشم اهداف سند به دستياب  جهت تالش و همت. 9

 ((41/43/1181) کشور سراسر نخبگان و دانشجویان دیدار در

 فرهنگ  انقالب لال  ش رای های فعاليت رسان  اطالع و ارتباط. 11

 فرهنگری  انقرنب  عرالی  شرورای  اعضرای  دیردار  در بیانرات ) نخبگااح  با

(11/14/1181)) 

و لازو    آفرینا  آح  بر اهميت بنيااد نخبگااح و نقا     تأکيد. 11

 نخبگران  و دانشرجویان  دیدار در  ناتبیا) ی بنيادها روزرسان  فعاليت هب

 دیردار و  (41/43/1181) ،(41/43/1183)، (41/43/1181) کشور سراسر

 و (11/43/1104)و  (11/14/1181) فرهنگی انقنب عالی شورای اعضای

 (21/43/1103)و  (28/43/1101)

 دیردار  در بیانرات ) هاا  دانشاگاه  و نخبگاح مل  بنياد بين ارتباط. 12

 ((11/43/1180)  اوان نخبگان

 و اداره بنياد دولت  های دستگاه اداره در نخبگاح نق  بر تأکيد. 13

 فرهنگری  انقرنب  عرالی  شرورای  اعضرای  دیردار  در بیانات) مل  نخبگاح

 ((41/43/1183)و  (12/40/1180) (11/14/1181)

 و تحقيقات کردح کاربردی ،دانشگاه و صنعت ارتباط بر تأکيد. 14

 در بیانرات )  للما   کامال  چرخه ایجاد و ازیتجاری س ،اخترالات

و ( 41/40/1183)و ( 12/40/1180)و  (21/40/1181) نخبگررران دیررردار

 ((11/41/1102))و ( 13/43/1102)و ( 11/43/1180)و (41/40/1188)

از  ها ها و بانک دستگاهزمایت  ،فناوری و للم در گذاری سرمایه. 15

و ( 11/43/1180)  اروان  نخبگران  دیردار  در بیانرات )  داخلا  داتيت ل

 ((14/41/1103)و ( 11/43/1104)

 اسرتادان  دیردار  در بیانرات ) للما   فضاهای شدح سياس  لد . 16

 ((11/41/1101) ها دانشگاه

 مثال  مهم تحقيقات  م ض لات در کالح های طرح ت قف لد . 17

 رهبرر  برا  اروان  علمری  نخبگان دیدار) ها این امثال و ماه اره ه افضا،

 ((28/43/1101) انقنب

[ مرلنا ] .گردآوری نخبگاح و تعامل باا آنهاا  : لم م  پلماسید. 18

نخبگااح   یِگاردآور [ ملنا ای] ا؛يغرب آس ِ نطقهنخبگاح م یِگردآور

 دیردار  در بیانرات ) .نخبگاح محا رِ مقاومات   یِگردآور؛ جهاح اسال 

 ((13/43/1108) علمی برتر استعدادهای و نخبگان

بره همرراه    مفه   کليدی 18مجم ع در ات بیانپس از بررسی متن 

 . ها استخراج شدتکرار  نفراوانی

 
تطابق مفاهيم استخراج شده از بياناات مقاا  معظام    

سند راهبردی کش ر در رهبری در خص ص نخبگاح با 
 ام ر نخبگاح

راهبررد   12راهبررد کرنن    1سند راهبردی کشور در امور نخبگان با 

راهبردهای کنن ارائه شده در سند . ده استاقدام ملی تدوین ش 34ملی و 

 :عبارتند از

اسرتقرار نظرام شناسرایی و هردایت ااتمراع نخبگرانی       : 1راهبرد کاالح  

 (شناسایی و هدایت)

توانمندسازی ااتماعات نخبگانی در چرارچوب گفتمران    :2راهبرد کالح 

 (حمایت و توانمندسازی)اسنمی ایرانی 

هرای نخبره در   اثرگذاری افراد و گرروه سازی برای زمینه :3راهبرد کالح

 (به کار گیری و اثرگذاری)اامعه 
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 های مقا  معظم رهبری در خص ص نخبگاح با سند راهبری کش ر در ام ر نخبگاحمحت ای سخنران  تطبيق مفاهيم استخراج شده از -1 جدول

 فراوان  مفه   راهبرد کالح سند

 (شناسای  و جذب) 1راهبرد کالح 

 3 اد نخبگانوظایف بنی

 1  کشور یتحو  در نظام  موزش

 1 ی موزش یها یزیر در برنامه استفاده از  ن و یعلم یها تیو اولو ازهاین صیتشخ

 1 ریزی برای نخبگان برنامه

 1 برگزاری اردوهای اهادی برای نخبگان

 1 نبرگزاری تور علمی برای مسئو 

 1 اد های بنیروزرسانی فعالیت نوسازی و به

 1 روز رسانی سند راهبردی امور نخبگان  به

 (زمایت و ت انمندسازی) 2راهبرد کالح 

 11 حمایت از نخبگان

 8 مدیریت مسئله فرار مغزها

 8 (علوم پایه و علوم انسانی)اهمیت دادن به تحقیقات بنیانی و بلندمدت 

 1 پروری نخبه

 1  .میکن لیتبد یعلممان را به ثروت مل دیو اختراعات؛ مابا قاتیکردن تحق یکاربرد

 1 ی  ور به نو یاژکارنگاه از مونت لیتبد/تأکید بر نو وری

 2 لزوم پیشرفت حوزه و دانشگاه

 2 هاتشکیل هسته علمی در دانشگاه

 2 سازی تجاری

 2 یانجمن حکمت اسنم ای یاسنم  انجمن فلسفه لیتشک

 2 یعلم و فناور ی درگذار هیسرما

 2 یداخل داتیاز تول ها ها و بانک دستگاهحمایت 

 2 ضرورت ارتقای کیفیت  موزش

 1 یمراکز علم نیب یهماهنگ

 1 های پیشروی نخبگانهای اداری و پیچ و خمکاهش بوروکراسی

 1 حسابی با تولیدکننده داخلی خوش

 1 اتِیّذهن  نهیدر زم  فلسفه ااتماعی و سیاسی امتداد

 1 ایت از پیشرفت علمیحم

 1 هاافزایش کمیت حوزه

 1 ضرورت ارتقای کیفیت مقا ت

 1 (اصنح فضای کسب و کار)بنیان  های دانشبرطرف کردن موانع مواود بر سر شرکت

 (به کارگيری و اثرگذاری) 3راهبرد کالح 

 11 های دولتیتعامل نخبگان با دستگاه

 8 رینگ لزوم نگاه راهبردی و  ینده

 8 (1راهبرد کنن)ارتباط صنعت و دانشگاه 

 1 (1راهبرد کنن) تا مصرف یعلم دهیا  چرخه

 2 تشکیل السات مستمر مسئو ن با نخبگان

 2 و پژوهشگران در طو  سا  نااز استادان دانشگاه و محقق یعموم یها ییگردهماتشکیل 

 2 تأکید بر نقش نخبگان در اداره بنیاد ملی نخبگان

 1 های تسهیل سربازیبرنامه

 1 انیبن دانش یها شرکت محصو ت جیترو

 (گذاری و مدیریتسياست) 4راهبرد کالح 

 2 هاتشکیل پژوهشگاه

 2 های انجام گرفته در زمینه نخبگانگذاریها و سرمایهبرای فعالیت نظام رصدتأسیس 

 1 (بنیان دانش)های علمی و فناوری  حمایت از شرکت

 1 تواه به طرح شهاب

 1 ی درخشانپرورش استعدادها یسازمان ملّتواه به 

 1 .نخبگان اهتمام ورزد یشدن سند راهبرد ییبر اارا دیبا یانقنب فرهنگ یعال یشورا

 1 امور نخبگان یسند راهبرداارای کامل 
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   معظم رهبری در خص ص نخبگاح با سند راهبری کش ر در ام ر نخبگاحهای مقاتطبيق مفاهيم استخراج شده از محت ای سخنران  -1ادامه جدول 

 فراوان  مفه   راهبرد کالح سند

 (های الز ت سعه زیرساخت) 5راهبرد کالح 

 10 ایرانی در مباحث علمی-رعایت منحظات الگوی اسنمی

 22 لزوم پیشرفت علمی

 13 مبارزه با یاس و دلسردی

 12 ی در کشورلزوم استمرار حرکت علم

 14 ی اهادیروحیه

 0 علم نافع

 8 تکریم نخبگان

 8 مدیریت مسئله فرار مغزها

 0 سازیفرهنگ

 0 تأکید بر نقشه اامع علمی کشور

 1 مراعیت علمی

 1 گرد وری نخبگان و تعامل با  نها:یعموم یپلماسید

 2 رشد علمی (بستر مناسب برای)ی هارساختیز کردن فراهم بر تأکید

 1 انیبن دانش یشرکتها یقانون یها رساختیزکردن  فراهم

 1 مرعوب غرب نشدن

 1 الگوسازی برای اوانان

 1 یعلم دستاوردهای یها شگاهیالسات و نما

 

گرذاری و مردیریت امرور نخبگران     ارتقای نظام سیاسرت  :4راهبرد کالح

 (گذاری و مدیریتسیاست)

رسرانی   های فرهنگی، پژوهشی و اطنعیرساختتوسعه ز :5راهبرد کالح 

 (های  زمتوسعه زیرساخت)مرتب  با نظام 

 مقرام  هرای  یسرخنران  محتوای از شده استخراج مفاهیم، 1در ادو  

 نخبگران  امور در کشور راهبری سند با نخبگان خصوص در رهبری معظم

 .تطبیق داده شده و فراوانی هر مفهوم هم ذکر شده است

ها و تطابق  ن با محتوای سرند راهبرردی   عه و مرور یافتهپس از مطال

کشور در امور نخبگان مشخص شد که برخی از موضوعات مورد تواه مقام 

معظم رهبری در سند راهبردی کشور در امور نخبگان مرورد تواره قررار    

 (. 2ادو  )نگرفته است 
 

 گيری بحث و نتيجه
ه از  نهرا بررای   تواه به نیروی انسانی کار مرد و اسرتفاد بهینر   

ی در حرا   هرا  ترین برنامه اهداف اقتصادی و ااتماعی از امله مهم

عنوه بر نیروهای داخلی، . اارا در کشورهای پیشرفته صنعتی است

ی ادی و اذابی برای اذب تخبگان از سرایر  ها این کشورها برنامه

ی اندک، به منرافع  ها کشورها دارند و تنش دارند تا با صرف هزینه

ات مهاارت این افراد برای اامعره خرود دسرت    تأثیرحاصل از  زیاد

اخیرررا کشرورهایی ماننررد چرین، ژاپررن، و کرره انرروبی نیررز    . یابنرد 

یی را برای اذب افراد نخبه از سراسرر اهران   ها و برنامه ها سیاست

 .اند تدوین و اارایی نموده

 در ری  های مقا  معظم رهبسخنران  مفاهيم استخراج شده از محت ای. 2جدول 

 ش ر در ام ر نخبگاح مطابقت نداردخص ص نخبگاح که با سند راهبری ک

 فراوان  مفه  

 1 تأکید بر نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی 

 3 تولید علم

 2 تولید فکر

 1 بنیانهای دانشضرورت ارتقای کیفیت شرکت

 2 های مادی و معنویگذاریریزی برای تمرکز سرمایهبرنامه

 1 لمیاهاد ع

 2 ی اامع علمی به روز رسانی نقشه

 1 تحو  در علوم انسانی

 1 ها ارتباط بین بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه/ ها نگاه ستادی به دانشگاه

عدم توقف طرحهای کنن در موضوعات تحقیقاتی مهرم ملرل هوافضرا،    

 ها ماهواره و املا  این
1 

 1 سازی در زمینه علم و پیشرفت علمیاریان

 1 اهمیت دادن معاونت علمی و بنیاد به کار ستادی

ها از عوامل بدخواه و ناامیدکننده توس  وزارت علوم و  پاکسازی دانشگاه

 وزارت بهداشت
1 

 

کشورمان برای بازسازی افتصاد و امور فرهنگی و ااتماعی نیراز بره افرراد    

خرود،  قوی و کار مد دارد و مقام معظرم رهبرری از دوران ریاسرت امهروری     

تررین کارهرای    همواره به اهمیت دادن به نخبگان بره عنروان یکری از اساسری    

بنیراد ملری نخبگران     تأسریس ی معظم له ها کشور تواه داشتند و یکی از ایده

ی خود را در طری سرالیان دراز و در مروارد متعردد     ها ایشان نظرات و ایده. بود

ان و برنامره ریرزان   اند که خود منظومه کاملی بررای سیاسرت گرذار    بیان نموده

پس از تشکیل بنیاد ملی نخبگان، سند راهبردی کشور در امور نخبگران  . است
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00 

ی این بنیاد بتوانرد در  ها در شورای عالی انقنب فرهنگی تصویب شد تا فعالیت

اینکه تاکنون چه میرزان از ایرن سرند    . مسیر مشخص و صحیحی حرکت کند

نروز مشرخص نیسرت ولری مسرلما      اارایی شده و ارزیابی از اارا چه بروده، ه 

. اارایی شدن این سند می تواند به حل بسیاری از مشکنت کشور منجر شرود 

ی کلی کشرور در امرور   ها اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست

نخبگان را دستور کار خود قرار داده و تراکنون توانسرته اسرت ترا یرک پریش       

 .صنح ارسا  دارد رااع ذینویس اولیه را برای اظهارنظر برای برخی م

بندی راهبردی نظرات مقام معظم رهبری درخصروص   بندی و دسته امع

 ننخبگان از اموری است که انجام  ن برای تدوین سند سیاستی بررای نخبگرا  

در سرند راهبرردی کشرور در امرور نخبگران در چنرد بخرش        . ضروری اسرت 

لرذا فرهنگسرتان    ی کشور سپرده شده است وها یی به فرهنگستانها مسئولیت

علوم پزشکی در اهت تقویت اسناد با  دستی اقدام به بررسی و تحلیرل سرند   

راهبردی کشور در امور تخبگان در راستای بیانات مقام معظم رهبری نمود کره  

دهرد   این بررسری نشران مری   . بخشی از نتایج در این مقاله منعکس شده است

ایشان در سند لحراظ نشرده    که بسیاری از نظرات راهبردی و مهم( 2ادو  )

ی کلی کشور در امرور نخبگران کره در    ها است و ضروری است که در سیاست

 .تدوین است مورد تواه قرار گیردمجمع تشخیص مصلحت نظام در حا  

سازی از موارد مهمی اسرت کره نقشری     تولید علم، تولید فکر، و اریان 

  مقرام معظرم   اساسی در تحو ت  ینده کشور دارد کره چنردین برار توسر    

در واقرع برا تولیرد فکرر و سرپس      . قررار گرفتره اسرت    تأکیرد رهبری مرورد  

. سازی نخبگان می توانند اثرات عمیقی بر  حاد اامعه داشرته باشرند   اریان

فراوان داشتند، ولی این امر را یکری   تأکیدپردازی  ایشان بر نظریه اگرچه قبنا

ی هرا  کره بایرد زیرسراخت    انرد  گذار نخبگان برشرمرده تأثیراز وظایف مهم و 

 فرینری نخبگران در اقتصراد مقراومتی از      نقش. اارایی شدن  ن فراهم شود

با تواه بره  . موارد مهم دیگری که باید نخبگان نقش مهمی در  ن ایفا کنند

ی کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده و ابنغ شده، لرذا  ها اینکه سیاست

در راهبردها و اقدامات به صرورتی  در سند در حا  تدوین باید نقش نخبگان 

ی هرا  گراه نقرش نخبگران بیشرتر درحروزه     . روشن و قابل اارا روشرن شرود  

است ولی مقام معظم نقش نخبگران در علروم    تأکیدمهندسی مورد تواه و 

اند و توقع دارند که این بخرش مرورد تواره بیشرتر      انسانی را براسته نموده

. وم انسانی دیرپا و چندواهی اسرت گذاری بخش علوم علتأثیرقرار گیرد زیرا 

ی اارایری  هرا  یی که می تواند در مسیر اارا گریبانگیر بخرش ها یکی از  فت

پرداختن به امور صف از مواردی است کره مقرام   . شود اختنط وظایف است

معظم رهبری هم معاونت علمی و فناوری ریاست امهوری و هم بنیاد ملری  

. بر نقش ستادی این دو بخرش دارنرد   تأکیداند و  نخبگان را از  ن پرهیز داده

ی هرا  یرت در شررکت  فبر دوری از عوامل ناامیدکننده و نیز افزایش کی تأکید

ی کنن از موارد مهم دیگری است که بایرد  ها دانش بنیان و عدم توقف طرح

نکتره بسریار اساسری ارزیرابی اارایری شردن       . مورد تواه خاص قرار گیررد 

ناد اسرت کره بایرد در سرند در حرا  تردوین       در اسر  هرا  و برنامه ها سیاست

از سروی دیگرر برا    . راهکارهای نظارت و ارزیابی به نحو مناسبی تمهید شرود 

ی زمرانی پرنج   هرا  ااتماعی بایستی بتوان در بازه-تواه به تحو ت اقتصادی

ساله سند را به روز رسانی نمود تا با شررای  اامعره تطرابق داشرته باشرد و      

 .دیده شده باشدمسائل روز اامع در  ن 

در مجموع منظومه ارائه شده توس  مقام معظم رهبری اامع و چند 

واهی است و نیاز است تا راهکارهای اارایی و عملیاتی برای  نها تدوین و 

 . نظارت بر اارای  نها نیز در اسناد تمهید شود

 
Review 

Views of the Supreme Leader and Elite's Initiative 
 

Seyed Mahdi Seyedi*1, Effat Ghadirzade2 

 

Abstract 
Background: In all countries, development is highly dependent on the activity of elites. In order to better understand 

the views of the Supreme Leader regarding elites and to offer the opportunity to use his views in the general policies 

of elite affairs, the content of his speeches was analyzed and compared to elite's initiative  

Methods: This descriptive-analytical study first examined all the speeches of the Supreme Leader related to elites. 

Then, the key concepts were extracted and compared with elite's initiative. The similarities and differences between 

the two were extracted.  

Results: This study shows that many strategic and important views of the Supreme Leader, such as the production of 

science, deep thinking, streamlining, etc. are not included in the elite's initiative. Findings of this study can be used in 

the initiative that are under prepareation in the Expediency Council. 

Conclusion: In general, the Supreme Leader vies are very systemaic, comprehensive and multifaceted, which should 

be implemented. 
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