اجتماعات نخبگاني در واروو ،ار شههاي امهالمي –

مههديريك كرههور در وههاروو ،ار شهههاي امههالمي

ايراني و مبتني بر اقتضهائات نظهام جمههوري امهالمي

اثرگذاري بار داشته باشد و همچنهن فعالنكههاي وي

ايراب  ،فرصك رشد و شكوفايي حهداكرري را بهر پايهه

بر پاية هوش ،خالقنك ،انگنزه و توانمنديهاي ذاتهي ا

تنوع امتعدادها و توانمنديهاي خود بهه دمهك آورده و

يك مو؛ و خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي ا

ضم حل مسائل جامعه  ،تدبنر امور تحول آب را دمهك

موي ديگر ،موجب مهرعك بخرهندب بهه پنرهرفك و

ميگنرد.

اعتالي كرور شود.

اهداف كالب

 -2صاحب امتعدادبرتر :به فردي اطالق ميشود كه بها

با توجه به ورماندا پنش گفته ،هدفهاي كالب مدّنظر

توجه ويژگيهاي ذاتي خود امكاب رمهندب بهه مرحلهه

اي مند عبارتند ا :

نخبگي را دارامهك ولهي هنهو مننهههاي ال م بهراي

 -1ايجههاد مننههههاي شنامههايي ،رشههد و شههكوفايي

شنامايي كامل و برو امتعدادهاي ويژة او فراهم نرده

حداكرري امتعدادهاي فردي و گروهي و ارتقهاي ابعهاد

امك.

معنوي و ديني آنها

 -3فعالنك نخبگاني :فعالنتي امك آگاهانهه ،خالقانهه و

 -2تحقههق نظههام جههام «اخههالق نخبگههي» مبتنههي بههر

نوآورانه با اثر گذاري محسوس بر پنرهرفك كرهور در

چشمانداز

رشد اخالقي و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصوبمها ي
آناب
 -3رف موان فعالنتههاي نخبگهاني ،افهزايش يرفنهك
اجتماع نخبگاني و فرصكما ي منامب بر اماس اصول

اهداف کالن

آمو ههاي امالمي و تالش براي تهروي آب ،بهه منظهور

تعریف مفاهیم کلیدی

جامعه نخبگاني مطلو ،،جامعهاي امك پويها كهه در آب

در خلق و گسترش علم ،فناوري ،هنهر ،اد ،،فرهنهو و

عدالك و انصاف

حو ههاي مختله

ا قبنهل :علهم ،فنهاوري ،هنهر ،اد،،

فرهنو و مديريك با تأكند بر شناخك مسائل و مركالت
كرور
 -4گروه نخبه :هر يك ا گروهها ،ما مابها و نهادهايي
كه در مقايسه با مهاير هويكههاي مرهابه ،توانمنهدي
انجام فعالنكهاي نخبگاني را دارا هستند.

 -4ومعك بخرهندب بهه دايهرة نخبگهي و بهرهگنهري

 -5گهروه صههاحب امهتعدادبرتر :هههر يهك ا گروهههها،

حداكرري ا تواب اجتماع نخبگاني در مديريك تحهوالت
كرور در مطح ملي و بن المللي

ما مابها يا نهادهايي كه امتعداد كسب توانمنديهاي
ويژهاي را دارد ولي براي تبديل آنها به گروه نخبه ،بايهد

 -5مديريك هدفمنهد گهردش نخبگهاب و پنرهگنري ا

حمايكها و برنامهريزيهاي ال م صورت پذيرد.

خروج نخبگاب ا ورخة خدمك به جامعه

 -6اجتماع نخبگاني :شامل افراد يا گروههايي امك كهه

 -6تبنن و تنظنم مسؤولنكها و حقوق متقابهل اجتمهاع

خروج افراد و

شناسایی و هدایت

نخبگاني و جامعه و افزايش حس دلبستگي ملّي آناب در

بنابراي شامل همه افراد و گروهههاي نخبهه و صهاحب

سیاستگذاری

چرخۀ خدمت به

امتعدادبرتر امك.

زمینهسازی

و

جامعه

اثرگذاری

مدیریت

 -7مننهمها ي شههناخك و همكههاري متقابههل نخبگههاب
مسلماب در مرامر جهاب بهه منظهور تحقهق بن الملهل
امالمي و برپايي تمدب نوي امالمي
 -8جذ ،نخبگاب در مطح جهاني

بالفعههل انجههام فعالنكهههاي نخبگههاني را دارا هسههتند؛

گروههای نخبه از

واروو ،گفتماب نظامامالمي

توانمندسازی

به ترخنص بنناد ملي نخبگاب ،توانمنديهاي بالقوه يها

 -7نظام نخبگاني :شامل مجموعه بخشههاي مختله
كرههور مرههتمل بههر نقههش آفرينههاب ،نهادههها ،قههوانن ،
مهها وكارها و رونههدهايي امههك كههه بههر «فعالنكهههاي
نخبگاني» و «اجتمهاع نخبگهاني» بهه صهورت مسهتقنم
اثرگذارند.

 -توجههب ههب رویکه

تنههو اسههدادا و و رو

شنوسویی ر مقو ل رویک

ههو

یکسون سوز

 -تم کز

خوب ع اری

 -تقدم رویک

 -اصلیت ین مأموریت نظوم نخبگونی ،زمینبسوز

ر مقو ل عویی محدو

توساۀ ظ عیت

رویک

ارتقو کورایی

 اسدفو ه از روشهو شنوسویی غی خو اظهورانب -رعویت تنوسب میهون حهوز عاوییهت هو مایور هو

 -ت یت و توانمندک ن اجدموعوت نخبگونی ر محیط

شنوسویی

واقای و طبیایِ جوماب نب ر محیطی جدا و منفك از آن

 تبدیل حمویت و مویی مسدقیم هب پشهدیبونی وع صت آع ین و غی مسدقیم
 شنوسویی نومشهو و نومحسهوصههوحب اسههدادا

اعه ا و ر وه هو

تهه ههبجو نشههون ار کهه ن و

یذا صفت نخبگی ائمی نیست

رلخونبا »)

و ر وه،

تحوالت جوماب

 -پشدیبونی و مانو  ،اجدموعی و اعدبور

ر کنور

حمویدهو مو ّ

دایت کننده عالوه

توزیع نوعو النب ع صت ا آحو جوماب
 -کورری

اجدمو نخبگونی ر حهل مسهوئل کشهور و

تسهیلر

 جههویگزینی «محههیط نیمههب مدم کههز» (نقههش عاههولنهو و عنی – تخصصی) و «محیط مدم کهز» (نقهش

عبورتند از:

ویدی کب وظیفۀ ارزیو ی و اعدبوررهذار

-کو ش تصد ر

نهو و سیوسدگذار

)2عوامل م تبط و جوماب کب م تبط و ع صتآع ینی

 -توجب حوکمیت ب نظهوم نخبگهونی هب جهو توجهب

)3عوامل و نهو و میونجی کب وظیفۀ ایجو ارتبوط

عو النب ا عاوییت ب منظور مدمویز شدن عاوییت
نخبگونی از عاوییدهو مدداول

 )4عوامل کالن محیطی کب

تاو ل میهون اجدمهو

نخبگونی و جوماب تأثی سزایی ارند (موننهد :نظهوم
شویسدبسههوالر  ،شفوفسههوز نظههوم مههدی یدی و
اقدصو

کشور ،ت ویج محیط آزا اندیشی و تشویق

جدال احسن ر ع صۀ اندیشبورز ).

مسدقیم ب صوحبون اسدادا
 -توجب ب اینکب اسهدادا

اث رذار نخبب ر جوماب و دررعدن
س مویبرذاریهو کشور ر توساۀ اجدمو نخبگونی

ایف -عوامل کشش خورجی
ب -عوامل رانش اخلی

و

ذاتی ویژه :نامدهویی تاههدآور اسهت نهب مزیت هویی
توقعآع ین

تهدید و خ وج نخبگون از کشور از ست رعدن

چهورعنص :

ت و نخبگون
رخشهون و توانمنهد

ینایمللی

تهدید و آن ب ع صدهو جدید ر ر و شنوسویی

جوماب است (توانمندسوز اجدموعوت نخبگونی)؛
و تقوضو ا نقشآع ینی نخبگون است؛

توانمندسوز و امکون مشورکت اجدمو نخبگونی ر

 -اسدفو ه از ع صت و پدید خ وج و تبدیل

 -هبو نقش نظورتی نهو و حوکمیدی

عهده ارند.

حمویت از اع ا و ر و هو

رسیوسدگذار و مدی یت

عاوییدهو را ار ) ر سوخدور نظوم نخبگونی

مهورتهو ،توانمندیهو ،انگیزه و و اعدقو ات خوص ایهن

محههور

تس یع و تسهیل ر طی مسی نخبگی و مچنین
عاوییدهو

تحولآع ینی منوط ب مدی یت عوامل مخدلفی است کهب

 -پشدیبونی غی مدم کز و توزیعیوعدب و ایجو ع صدهو

ا انجوم عاوییدهو نخبگونی ب جو

 -رویکهه

نهههو محههور ر مقو ههل عهه

عاول یك نهو

و تاومل منوسب میون اجدمو نخبگونی و جوماب را

 -زمینب سوز

از

)1عوامل مه تبط هو نخبگهون کهب نیوزمنهد توسهاۀ

 -توجب ب پشدیبونی و ت یدی و پ ورشی ،مشوورها و

چسبزنی ب آنهو
 -اصویت و عاوییت و نخبگونی است نب و ع

«رشد وغچبا » ر مقو ل «نگهداشت

 -نخبگی مفهومی پویو و وا سدب ب ش ایط محیطی

هینب اعه ا و ر و ههو نخبهب ر مهدی یت

 -توجب ب رعویت اصل عدایت و انصوف ا جلوری

 -رعع موانع عاوییدهو

(رویک

اث رذار

ه ا

ع صدهو خ وج نخبگون از کشور

ج -عوامل کشش اخلی
 -عوامل رانش خورجی

ادبیات مفهومی

ورماندا

 -1نخبه :به فردي برجسته و كارآمد اطالق ميشود كهه

