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مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و 

 هاارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنو راهکمشکالت 

 ملوک خادمی اشکذری، زاده شوشتری لیال طالب
 92/19/9317تاریخ دریافت: 

 91/11/9317تاریخ پذیرش: 

 چکیده
توسعۀ هر کشوری ریشه در کارآمدی نخبگان آن کشور دارد. هدف پژوهش حاضر، 

نخبگان و برداشتن گامی در راستای بررسی نیازها، موانع، مشکالت و راهکارهای پیشنهادی 
مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه است. رویکرد پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعۀ 

نخبگانی است که در سطح بنیاد ملی نخبگان دارای پرونده بوده و شامل  پژوهش شامل همۀ
بیشینه استفاده شد و از گیری هدفمند از نوع تغییرات  باشند. از روش نمونه نفر می 90811

ها به روش  وپنج نفر در گروه نمونه قرار گرفتند. داده گانۀ نخبگان، درمجموع پنجاه های نُه گروه
ها برای هر نُه گروه در سه بخش مجزای نیازها؛ موانع شد. یافته ساختارمند گردآوری مصاحبه نیمه

وتحلیل شدند.  تراس تجزیهو مشکالت، و راهکارها با روش کدگذاری رنگی کوربین و اس
های هر بخش، برحسب فراوانی هر مقوله که بیانگر اهمیت آن است، ارائه شده است.  مقوله

و  طلبند ای را می تعدادی از نیازها و مشکالت برای نُه گروه نخبگان عمومیّت داشته و توجه ویژه
تحصیالت تکمیلی،  ها؛ تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع اشتغال متناسب با توانمندی»شامل 

های مرتبط با امور نخبگان؛  ها و سایر مؤسسات و سازمان نبودن دانشگاه بوروکراسی اداری و توجیه
 باشند. می« توجهی به نخبگان حوزۀ علوم انسانی شده توسط بنیاد و بی مشکالت تسهیالت ارائه

 راهکارهامدیریت منابع انسانی نخبه؛ نیازها؛ موانع و مشکالت؛  ها: كلیدواژه
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 مقدمه
 ،منابع انسانیهای مختلف ملی، نقش حیاتی دارند.  منابع انسانی نخبه و کارآمد در عرصه

شود.  مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی می ،دلیل همین سازمانی است و به ۀترین سرمای مهم

ریت منابع انسانی سنتی نوعی تغییر پارادایم از مدی ۀدهند ، نشانمنابع انسانی نخبه و مستعدمدیریت 

)مقیمی،  توجه به نخبگان سازمانی است ۀبه مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرند

نیروی انسانی کارآمد و نخبگان جامعه با استفاده از درایت . (9313زاده،  پور و جواهری قلی

(. نخبگان 9371ندی، ترین نقش را در توسعۀ هر کشور دارند )ازغ خویش و با مدیریت منابع، مهم

ناپذیری دارند  ها، پویش تحوالت و توسعه جامعه، نقش انکار دلیل توانایی تغییر ساختار نظام به

( و لزوم مدیریت بهینۀ این منابع، برای همگان مشخص شده است. 9388زیدی و رضایی،   )طالبی

 ت نخبگان مواجه است.حال، ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان با پدیدۀ مهاجر درعین

 7111روندهای مهاجرت در سطح دنیا، حاکی از افزایش دوبرابری مجموع مهاجران از سال 

از حیث خروجی تجمیعی  9است. در گزارش مهاجرت و وجوه ارسالی بانک جهانی 7193تا 

میلیون نفر جمعیت خروجی مهاجر داشته است )بانک جهانی،  1/9، ایران 7191تا سال  مهاجر

OECDهزار ایرانی در کشورهای  010، حدود 7199(. در سال 7191
 اند بودهمشغول به کار  7

. اند داشتههزار نفر تحصیالت سطح باال )دارای مدرک آموزش عالی(  3/317که از این تعداد 

 تعداد از کرده یلتحص مهاجران سهم اساسر بدهد که  یمتجمعی نشان  رتصو بهبررسی آمارها 

 کشورهاۀ هم میان درمهاجران متخصص  درصد 21با سهم  را چهارم جایگاه ایران مهاجران، کل

(. با بررسی آمار موجود لزوم و فوریت 7192، اقتصادی و توسعه  سازمان همکاری) داراست

های ملی  گان و سرآمدان در کشور و استفاده از سرمایههای جدی برای نگهداشت نخب برنامه

بهینۀ منابع انسانی کارآمد، مطالعه و مدیریت تحقق این مهم و نخستین در  شود. گام مشخص می

باشد، که هدف  مندی از نخبگان کشور می شناسایی نیازها، مشکالت و راهکارهای مؤثر بهره

 .پژوهش حاضر است

 

1. World Bank  
2 Organization for Economic Cooperation and Development 
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 شمبانی نظری و پیشینۀ پژوه
مسئلۀ نخبگان در کشورهای مختلف همواره مورد توجه بوده است. اگرچه رویکردها 

های اجرایی، اختالف زیادی با یکدیگر ندارند )بختیار نصرآبادی و نوروزی،  متفاوتند، ولی برنامه

 شاملهدایت،  و جذب، نظام نخبگانی درمجموع الزم است از کارکردهای شناسایی(. 9382

د )منتظر، باشبرخوردار کارگیری، حمایت، تکریم، الگوسازی و نگهداشت  آموزش و پرورش، به

 (.9319نصب،  ناظمی و موسوی

 یارتقاو  محور اقتصاد دانش یآموزش جوانان برمبنا تیتقومستعد، جذب افراد در کانادا 

(. در 9381است )شکروی و شکروی،  9ازجمله وظایف بنیاد نوآوری کانادا یشبکه همکار

هایی در تقویت شالودۀ  های فرهنگی، فعالیت سه دسته فعالیت 7تیعلم کو شبردیپ ادیبنکویت 

انجمن (. در ژاپن 9387کند )پیرحاجی،  المللی را پیگیری می های بین کویت و فعالیت علمی 

های  یهایی با اولویت ملی، اهداء جوایز، افزایش آگاه حمایت مالی از پروژه 3علم ژاپن شبردیپ

(. وقتی 9388خانی و عزیزیان،  کند )ساریرا دنبال میمختلف  یبا کشورها یتبادل علمعلمی و 

آموزان نخبه از آموزش مدارس ناخرسند باشند، رفتارهایی مانند غیبت از مدارس )فارل و  دانش

. این دهند ( نشان می9117، 2( و پرخاشگری نسبت به جامعه و مدرسه )چن و اسپکتور9188، 0استم

تواند دانشجویان نخبه را نیز از دانشگاه و محیط علمی دلسرد نماید )نصرابادی  پیامدهای منفی می

هایی نیز مطرح شده است، همچون (. در زمینۀ مسائل مربوط به نخبگان، نظریه9382و نوروزی، 

ت نظریۀ بحران منزلتی که مهاجرت نخبگان را محصول دیدگاه نخبگان دربارۀ شأن و منزل

 داند.اجتماعی خود در جامعه می

به آن پرداخته شده، مسئلۀ 9010انداز ایران در  ازجمله مسائل مهمی که در سند چشم

وجود آورده  مهاجرت نخبگان است. البته در دنیای امروز، فناوری اطالعات و ارتباطات، فضایی به

 

1. Canada Foundation for Innovation (CFI) 

2. Kuwait Foundation for Advancement of Science (KFAS) 

3. Japan Society for The Promotion of Science (JSPS) 

4. Farrel & Stamm 

5. Chen & Spector 
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یازی به مهاجرت فیزیکی است که بسیاری از نخبگان فکری، در فرایند مهاجرت مجازی، دیگر ن

 ؛ و9110، 9ها با سراسر جهان مرتبط هستند )هرش ها و ماهواره از مرزهای خود ندارند و با شبکه

تواند گامی مؤثر در  ( شناخت نیازها، موانع و مشکالت نخبگان می9111، 7کارینگتون و دتراگیاچ

مالکیت فکری موجب تشویق، حمایت از حقوق نمونه،  پیشگیری از مهاجرت نخبگان باشد. برای

های علمی و درنهایت باعث کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان  ها و خالقیت تقویت و اشاعه فعالیت

 (.9319بزرگی،  آبادی، سپهردوست و جامه )شاه خواهد شد

با بررسی جامع پیشینۀ پژوهشی مشخص شد نقش نخبگان در رشد و توسعۀ جوامع امروزه 

ت. در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در دو مرحلۀ ازپیش مورد تأکید اس بیش

توانمندسازی و اثربخشی و همچنین مبحث مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به رفع نیازها، موانع و 

شکل ویژه به نیازها،  ای شده است. در مطالعۀ پیشینه، پژوهشی که بهمشکالت نخبگان توجه ویژه

 های پیشنهادی از دیدگاه خود آنها پرداخته باشد، یافت نشد. موانع، و مشکالت نخبگان و راهکار

نمونه، انگیزۀ باالتر نخبگان از افراد  هایی دارند، برای که نخبگان با افراد عادی تفاوت از آنجا

عادی، تمرکز بیشتر نخبگان بر موضوعات مورد عالقه، هوش شناختی و هیجانی باالتر، توانایی 

پذیری و حساسیت  به جزئیات، خالقیت و قدرت تخیل بیشتر، تحریک حل مسئله، تیزبینی و دقت

، 9388نیا،  ، شاکری9381، رفاهی، 9387راد،  ، آراسته و محمودی9312باالتر نخبگان )افروز، 

(؛ بررسی این 9319پور و ممیزی،  ، ممیزی، مظلومی، امینی9388ملکیان، ذنوذی و کشاورز، 

هایی که در این زمینه ای دارد. همچنین بیشتر پژوهشت ویژهمسائل از دیدگاه خود نخبگان ضرور

است با روش کمّی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است که در آن تعدادی مقولۀ از پیش   انجام شده

های  شده، بررسی شده است. پژوهش حاضر قصد دارد با مراجعه به نخبگان و با مصاحبه تعیین

 عمیق به این موضوع بپردازد.

های ها و دستهزطرفی نخبگان و متقاضیان احراز نخبگی در بنیاد ملی نخبگان در گروها

گیرند و طبیعتاً نیازها و مشکالت ها و استعدادها قرار میمتفاوتی ازنظر نوع و ماهیت توانمندی

 

1. Hirsch 

2. Carrington & Detragiache 
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ها در حجم نمونه جای گرفته و با مصاحبۀ عمیق متفاوتی دارند. در پژوهش حاضر از تمام گروه

له با جامعیّت و دقت بیشتری بررسی شد. هدف پژوهش حاضر بررسی نیازها، موانع و مسئ

مشکالت نخبگان و راهکارهای پیشنهادی آنها درجهت رفع این نیازها و برداشتن گامی در 

باشد و این پرسش اصلی از نخبگان پرسیده شده است که:  راستای توسعۀ علم و فناوری می

بررسی نخبگی چه نیازها، موانع و مشکالتی دارید و برای رفع این نیازها  عنوان نخبه یا متقاضی به»

چون پژوهش حاضر از نوع کیفی است و « نمایید؟ و موانع و مشکالت چه راهکارهایی پیشنهاد می

ای مطرح فرض وارد پژوهش شد و لذا فرضیه ماهیتی پدیدارشناسانه دارد، پژوهشگر بدون پیش

 نشد. 

 

 شناسی پژوهش روش

پدیدارشناسی  .است 9و با رویکرد پدیدارشناسی کیفی های پژوهش درزمرۀ پژوهش حاضر

پردازد. هدف پدیدارشناسی، توصیف تجربیات زندگی به همان  ها میبه بررسی تجربیات انسان

 (. 7111، 7اند )استرابرت و کارپنتراست که در زندگی واقع شده  صورتی

استعدادهای برتر، نخبگان و متقاضیان احراز نخبگی هستند که در  جامعۀ پژوهش حاضر کلیۀ

 باشند.  نفر می 90811سطح ملی در بنیاد ملی نخبگان دارای پرونده بوده و شامل 

« 0تغییرات بیشینه»از نوع  3مندگیری، هدفگیری و نمونه مطالعه: روش نمونه روش نمونه

های متفاوتی دارند. دربارۀ پدیدۀ اصلی، دیدگاهشوند که است. در این حالت افرادی انتخاب می

مندی متفاوت با هم صورت هدف کنندگان بهایدۀ اصلی این رویکرد آن است که اگر شرکت

ها را نشان داده و مطالعۀ کیفی خوبی فراهم خواهند های آنها این تفاوتانتخاب شوند، دیدگاه

بندی نخبگان در بنیاد ملی نخبگان وه(. با بررسی گر7199، 2آورد )کرسول و پالنو کالرک

 

1. Phenomenology 

2. Streubert & Carpenter 

3. Purposive Sampling 

4. Maximal Variation 

5. Creswell & Plano Clark 
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توان در نه گروه اصلی  مشخص شد استعدادهای برتر، نخبگان و متقاضیان احراز نخبگی را می

آموختگان دانشگاهی، برگزیدگان های برتر کنکور، دانششامل: برگزیدگان المپیادها؛ رتبه

علمی  شگران نمونه و اعضای هیئتها، برگزیدگان قرآنی، مخترعان، هنرمندان برتر، پژوه جشنواره

ها قرار داد. برای دسترسی به اعضای نمونه در سطح ملی و برقراری ارتباط با آنها، به دفتر دانشگاه

های البرز و خراسان  بنیاد ملی نخبگان در استان تهران و دفاتر استانی بنیاد ملّی نخبگان در استان

ها مکاتبه و اسامی  نیاد ملّی نخبگان در مراکز استانجنوبی مراجعه شد و با سایر دفاتر استانی ب

وپنج نفر از نُه گروه نخبگان مصاحبه شد. تعداد افراد  نخبگان در نُه گروه استخراج و با تعداد پنجاه

ها در جمعیت کل نخبگان انتخاب  گانه براساس نسبت هر یک از گروه های نُه در هریک از گروه

شده در  های مطرح یافت که اشباع نظری حاصل شد؛ یعنی مقوله ها تا جایی ادامه شد. مصاحبه

گانه به اشباع رسید و دیگر مقولۀ جدیدی مطرح نشد. فراوانی و درصد هر یک از  گروهای نُه

 آورده شده است. 9گانه در جدول  های نُه گروه

 
 های نه گانه نخبگان در گروه نمونه . فراوانی و درصد گروه9جدول 

 درصد فراوانی ای نخبگانیه گروه شماره

 1/31 97 برگزیدگان المپیادها 9

 2/90 8 های برتر کنکوررتبه 7

 7/97 7 آموختگان دانشگاهیدانش 3

 7/97 7 ها برگزیدگان جشنواره 0

 9/1 2 برگزیدگان قرآنی 2

 2/2 3 مخترعان 1

 2/2 3 هنرمندان برتر 7

 2/2 3 پژوهشگران نمونه 8

 1/3 7 هادانشگاه علمی هیئتاعضای  1

 911 22 مجموع 
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ها مصاحبۀ عمیق بود. ابتدا سه مصاحبۀ ابزار گردآوری داده ها: ابزار گردآوری داده

های اصلی پژوهش مشخص و  وتحلیل نتایج، پرسش آزمایشی انجام شد و پس از تجزیه

چارچوب اصلی بودن به متعهّدها، درعین ها آغاز شد. همۀ مصاحبه های اصلی با این پرسش مصاحبه

ها ضبط شد تا تحلیل  شونده ها با موافقت مصاحبه پذیر داشتند. مصاحبه مصاحبه، حالتی انعطاف

هایی  ها یادداشت ها با دقت بیشتری انجام شود. پژوهشگر در طول و پس از انجام مصاحبهداده

اده نمود. همچنین در این پژوهش ها از آنها استف بندی مقوله نوشت و در مرحلۀ نامگذاری و دسته

بندی و  های فارسی و انگلیسی در زمینۀ پژوهش مطالعه و در مراحل مقوله ها و مقاله کتاب

 گیری استفاده شد. نتیجه

 و کوربین رنگی کدگذاری روش به شده های گردآوری داده ها: داده وتحلیل تجزیه روش

گرفته برمبنای  های شکل این روش مقولهدر . شدند بندی مقوله و ( کدگذاری9111) 9استراس

شوند.  ترتیب ارائه می شدن هر مقوله که بیانگر اهمیت آن است به ها، بر حسب فراوانی مطرح یافته

است. از « 3کدگذاری محوری»و « 7کدگذاری باز»کدگذاری در این روش شامل دو مرحلۀ 

ها در مراحل  ها و زیرمقوله گیری مقوله جویی در زمان و شکل مزایای عمدۀ این روش صرفه

های کدگذاری موجود را ارتقا دهد  ابتدایی تحلیل است که باعث شده است تا این روش، روش

 (.7118، 2و مِیراث 7199، 0)استاک، برگاس و گورا

شکل  ها بهاستراس، نخست متن مصاحبه و کوربین باز رنگی کدگذاری براساس روش

واحدهایی که مورد نظر ها به ها، داده کردن پرسش از مطرح سازی شدند. پس کلمه پیاده به کلمه

ها یا  شوند. ممکن است در مرحله کدگذاری باز ده  پردازی می است، خرد شده و سپس مفوم

(. در مرحلۀ اول کدگذاری پژوهش حاضر 7117، 1صدها مفهوم شناسایی شود )مورس و ریچاردز

ها یک کد از کلمات پرکاربرد مصاحبه شونده اساس مفهوم و با استفادهنیز به هر جمله بر

 

1. Corbin & Strauss Color Coded 
2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Stottok, Bergaus & Gorra 

5. Mayrath 
6. Morse & Richards 
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دست آمد. در مرحلۀ  اختصاص یافت و در پایان این مرحله تعداد بسیار زیادی کد باز به

 صورت به گیرند، می جای کلّی مفهوم یک در مفهومی ازنظر که هایی کدگذاری محوری، کد

 بیشتری سازگاری مفهومی ازنظر که هایی زیرمقوله به مقوله هر سپس. شدند گذاری نام ها مقوله

 ها زیرمقوله و ها مقوله نام و تعداد دربارۀ تا شد مرور ها بارهاپاسخ و شد تقسیم داشتند،

 توسط و برگرفته شد ها پاسخ از مستقیماً ها مقوله عبارتی، به. آید عمل به نهایی گیری تصمیم

 فراوانی براساس ها مقوله و شد محاسبه زیرمقوله و مقوله هر فراوانی سپس. نشدند ایجاد پژوهشگر

کارهایی عملی  و راه تحلیل نتایج و مقایسه پژوهش پیشینۀ با مقوالت این شدند. درپایان مرتب

 منظور رفع نیازها و تسهیل توسعۀ علم و فناوری ارائه شد. به

 

 های پژوهش یافته
صورت  های حاصل از نُه گروه نخبگان برای هر گروه بهدر پاسخ به پرسش پژوهش، یافته

شدن هر مقوله و نیز  اند. همچنین برای هر گروه، برحسب فراوانی مطرح وتحلیل شده مجزا تجزیه

باشند در  شونده از عبارات تأکیدی دربارۀ هر مقوله که بیانگر اهمیت آن مقوله می استفادۀ مصاحبه

 سه بخش مجزا آورده شده است. 

 آموزی، دانشجویی، ملّی مهارت(: ها )دانشالمپیادی .9
باشند وپنج نفر می هاست و هفده نفر از پنجاهبیشترین تعداد افراد نمونه در گروه المپیادی

کارهای هبندی نیازها، مشکالت و موانع و راگان شمارۀ یک تا هفده(. مقولهشوند )مصاحبه

  آورده شده است.  7ها در جدول شمارۀ المپیادی
  



 موانع و مشکالت و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها،

662 

 هابندی نیازها، مشکالت و موانع و راهکارهای المپیادی. مقوله2جدول 

 ها مؤلفه ابعاد
تعداد 

 كدهای باز
تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 
 تکرار

 نیازها

نیازهای آموزشی 
 و پژوهشی

71 1 

تخصّصی نخبگان، شناخت های: های آموزشی در زمینه برگزاری کارگاه
 ها و راهکارهای کارآفرینی، انگیزش اختراع و خالقیت فرصت

2 

عنوان  های مختلف با اساتید برجسته همان رشته بهنمودن نخبگان رشته مرتبط
 استاد راهنما

0 

 3 برداشتن شرط سنی استفاده از بورسیۀ دکتری

 0 تأسیس پژوهشگاه ویژۀ نخبگان

های آموزشی جهت شناساندن نیازهای پژوهشی هر رشته به برگزاری کالس
 های نخبگان نخبگان و سازماندهی فعالیت

3 

ای برای نخبگان در امتحانات دانشگاهی ازجمله امتحان درنظرگرفتن سهمیه
 دستیاری گروه پزشکی

7 

 7 ها سراها و دانشگاهارتباط موثرتر بنیاد با پژوهش

 7 بازدید از مراکز علمی و پژوهشی

 9 عنوان نخبه  ترکردن مالک نمره در شناسایی افراد بهرنگکم

 2 97 نیازهای اشتغال

 3 بنیان توسط نخبگان تسهیل روند تأسیس شرکت دانش

 3 تسهیل تأمین نیازهای اساسی زندگی مثل اشتغال و مسکن

 7 شدن اختراعات نخبگان بنیاد برای صنعتیشدن دفتر ارتباط با صنعت  فعال

 7 جایابی شغلی و قراردادن نخبگان در جایگاه متناسب با توانمندی آنها

 7 های نخبگانیسازی و بازاریابی محصوالت شرکتکمک به تجاری

نیازبه خدمات 
 ای مشاوره

91 7 
 2 های شغلی، عاطفی و خانوادگی ای در زمینهخدمات مشاوره

 2 های زندگیهای مهارتها و دورهکارگاه

نیاز به ارتباط 
اطالعاتی با 

 یکدیگر
1 7 

ایجاد بانک اطالعاتی نخبگان در هر زمینۀ تخصّصی و ایجاد ارتباط میان 
 اندیشی های مختلف برای همنخبگان رشته

2 

 0 هانخبههای تخصّصی برای ارتباط بیشتر آییها و گردهمبرگزاری همایش

 3 7 نیازهای معنوی

 0 تر اردوهای معنوی مثالً سفر حج و اردوهای جهادیبرگزاری گسترده

 7 های تقویت باورهای معنویها و دورهبرگزاری کارگاه

کردن آن با روحانیت جهت تقویت معنویت و  ایجاد شبکه نخبگان و مرتبط
 تحکیم عقاید و باورها

9 

 7 2 سایر نیازها
 0 شناسایی استعداد نخبگان و تالش درجهت پرورش این استعدادها

 9 عنوان پزشک نخبه های سالمت کشور بهدانستن نیازهای اساسی و اولویت

مشکالت 
 و موانع

مشکالتِ 
تسهیالت ارائه 
 شده توسط بنیاد

90 0 

بودن  طوالنینمونه،  نبودن برخی تسهیالت مالی، برای استفاده مناسب و قابل
 روند دریافت و نیز باالبودن اقساط وام مسکن

2 

های اعطایی بنیاد با نیازهای نخبگان و نبودن کمک هزینه متناسب
 هاهزینه های تخصّصی مختلف در تخصیص کمک نگرفتن تفاوت زمینه درنظر

0 

 3 نمایدهای عمومی که بنیاد برگزار میمؤثر و کارآ نبودن همایش
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 هابندی نیازها، مشکالت و موانع و راهکارهای المپیادی. مقوله2جدول ادامه 

 ها مؤلفه ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 

 3 99 مشکالت اشتغال

های مربوطه توجیه نیستند و از در مورد خدمت سربازی نخبگان وزارتخانه
 کنند.امریه استفاده میسربار نخبه عنوان سرباز 

7 

نشدن نخبگان توسط سایر نهادها  دلیل به رسمیّت شناخته عدم اشتغال نخبگان به
 هاو عدم تمایل به اجرای مصوبات بنیاد نخبگان در برخی سازمان

0 

 0 های شغلی و بازار کار مناسب با رشتۀ تحصیلی نخبگانفقدان فرصت

 3 علمی عنوان هیئت استفاده از سهمیۀ جذب بهمشکالت نخبگان برای 

مشکالت ادامه 
 تحصیل نخبگان

7 0 

 3 نامۀ بورسیۀ دکتری داخلمحدودیت سنی استفاده از آیین

 7 زمان ها و مشکالت تحصیل نخبگان در دو رشته همعدم موافقت دانشگاه

 9 آشنانبودن مسئوالن دانشگاهی و اساتید با نخبگان

ویژه درمورد  شان بهها با رشتۀ دانشگاهینبودن رشتۀ تحصیلی المپیادی یکسان
 های ادبیهای ادبی و برندگان مدال برگزیدگان رشته

9 

مشکالت ارتباط 
نخبگان با هم و 

 رسانی اطالع
0 7 

دهد که منجر به رسانی ضعیف درخصوص تسهیالتی که بنیاد ارائه میاطالع
 شود. تر میتر و مناطق محرومهای کوچکدانشگاه اطالع ماندن نخبگانبی

7 

 7 عدم وجود ارتباط میان نخبگان یک زمینۀ تحصیلی و شغلی با یکدیگر

 0 91 سایر مشکالت

 0 ندادن به نخبگان حوزۀ علوم انسانی اهمیت

 3 گیر اداری و فقدان نظام منسجم اداریبوروکراسی ناکارآمد و وقت

های آموزشی های برتر کنکور در گروههای انتخاب رتبهبودن مالک ناعادالنه
 (21و زیر  911، زیر 711های زیر عنوان نخبه )رتبه مختلف به

7 

عدم وجود افراد متخصّص در زمینۀ استعدادیابی در مقاطع مختلف تحصیلی 
 کشور از ابتدایی تا تحصیالت تکمیلی

9 

 8 93  راهکارها

های بنیاد و بیان نیازهای بنیاد در  تر اطالعاتی در مورد برنامهسامانه قوی ایجاد
 های مختلف زمینه

3 

 3 هاهای حمایت از نخبگان در دانشگاهنامه االجرابودن آیینابالغ و الزم

دعوت از اساتید برجسته هر رشته تخصّصی برای همکاری با بنیاد و ایجاد 
 نخبگانارتباط میان آنها و 

7 

ها برای افرادی های مختلف و ارسال پکیج دورهها و دورهبرگزاری کارگاه
 که موفق به شرکت نمی شوند.

9 

 9 شوند بر شبکه مجازی هایی که در دفاتر استانی مختلف ارائه می ارائه آموزش

تعریف یک نظام یا حداقل یک شیوۀ آموزشی متفاوت برای تحصیالت 
 دانشگاهی نخبگان برای نمونه روی یک کار پژوهشی متمرکز بشوند.

9 

کردن دورۀ تحصیالت ها و امکان سپریحذف کنکور همۀ مقاطع برای نخبه
 تردانشگاهی در مدت زمان کوتاه

9 

 9 ترهای کوچک شکلی تخصّصی، در گروه های بنیاد بهبرگزاری همایش
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 های برتر كنکور رتبه .2
گان شوند باشند )مصاحبههای برتر کنکور مینفر رتبه 22نفر از  8میان اعضای نمونه  از

های برتر کنکور کارهای رتبههپنج(. در ادامه نیازها، مشکالت و موانع و راو شمارۀ هجده تا بیست

 آورده شده است. 3در جدول 
 های برتر كنکورهای رتبه بندی پاسخمقوله .3جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 99 22 نیازها

درنظرگرفتن امتیازات و تدوین و پیگیری و اجرای قوانینی جهت اشتغال نخبگان و ادامه 

 تحصیل نخبگان در مقاطع تحصیالت تکمیلی
92 

نخبگان متناسب با مثال، اعطای کمک هزینه تحصیلی و اعتبار پژوهشی به  حمایت مالی، برای

 زمینۀ فعالیت آنها
1 

المللی مرتبط با رشتۀ تحصیلی و ها و سمینارهای ملی و بیندادن نخبگان در همایش شرکت

 اندیشی نخبگان هر رشتۀ تحصیلی با یکدیگرتشکیل جلسات هم
1 

 1 های فرهنگی، اعتقادی، خانوادگی و علمیارائه مشاوره به نخبگان در همۀ زمینه

 2 منظور آرامش فکری آنها تأمین مسکن نخبگان به

 0 های اطالعاتیتسهیل دسترسی نخبگان به منابع و پایگاه

 0 های موجودهای ویژه نخبگان و ایجاد امکان استفاده نخبگان از پژوهشگاهتأسیس پژوهشگاه

به دانشگاه و هدایت روند  های برتر کنکور از همان ورودانتخاب استاد راهنما برای رتبه

 آموزشی و پژوهشی آنها
3 

کردن اختراعات نخبگان و برقراری ارتباط میان نخبگان جوان با  حمایت و صنعتی

 سازی اختراعاتگذاران مناسب برای تجاری سرمایه
3 

 7 درنظرگرفتن امتیازاتی برای گذراندن محل طرح نخبگان حوزۀ علوم پزشکی

 9 کردن مشکالت نخبگان با آنها امکان ارتباط با مسئوالن بنیاد و مطرحتسهیل 

مشکالت 

 و موانع
39 91 

 2 هاها برای نمونه تسهیالت یا برگزاری همایشرسانی ضعیف بنیاد در اکثر زمینهاطالع

 0 درآمدبیکاری نخبگان و یا اشتغال آنها در مشاغل کم

بودن روند دریافت و نیز برخی تسهیالت مالی ازجمله طوالنینبودن  استفاده مناسب و قابل

 بودن اقساط وام مسکن باال
0 

 3 نمایدهای عمومی که بنیاد برگزار میمؤثر و کارآ نبودن همایش

 3 های مختلفدسترسی نداشتن به اساتید راهنما و مشاوران در رشته

 3 علوم انسانیتوجهی نسبت به در حاشیه قرارداشتن و بی

 3 خواندن ای درسمشکالت بسیار زیاد بوروکراسی اداری در مواردی همچون دورشته
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 های برتر كنکورهای رتبه بندی پاسخمقوله .3جدول ادامه 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز
تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 
 تکرار

مشکالت 

 و موانع
39 91 

ها برای احراز نخبگی نکردن ماهیت متفاوت رشته و لحاظهای یکسان درنظرگرفتن مالک

 های آموزشی مختلفدر گروه 21و زیر  911، زیر 711های زیر  برای نمونه رتبه
3 

 7 ها با نخبگاننکردن مسئوالن استعداد برتر دانشگاه همکاری

برتر بنیاد نخبگان برای بودن قوانین استعداد برتر وزارت بهداشت، با قوانین استعداد  متفاوت

 احراز نخبگی و سردرگمی نخبگان حوزۀ علوم پزشکی در کاربرد قوانین
9 

 2 7 راهکارها

 7 ارائه تسهیالت برای نخبگان هدفمند باشد و صرفاً شامل تسهیالت مالی نباشد.
 7 نخبگاننیاز سازی  سوی ایجاد اشتغال و بی گیری ارائۀ تسهیالت مالی بنیاد از مقطعی بهجهت

ای در بنیاد برای بررسی قوانین استعداد برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش تشکیل کمیته
 پزشکی و بنیاد نخبگان و نزدیک کردن آنها به هم.

9 

هایی برای نخبگان و واگذاری درازمدت مسکن به تأمین مسکن نخبگان با احداث پردیس
 نخبگان

9 

 9 تخصصی جهت آشنایی نخبگان با مشکالت و نیازهای ضروری جامعهبرگزاری کارگاهای 
 

 آموختگان برتر دانشگاهی. دانش3
آموختگان برتر دانشگاهی وپنج نفر از دانش از میان اعضای گروه نمونه هفت نفر از پنجاه

راهکارهای ودو(. در ادامه نیازها، موانع و  وشش تا سی شوندگان شمارۀ بیست باشند )مصاحبهمی

 شود.آورده می 0آموختگان برتر دانشگاهی در جدول شمارۀ دانش
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 آموختگان برتر دانشگاهیهای دانش بندی پاسخ. مقوله4جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 7 71 نیازها

موردنیاز نخبگان و نیز های تخصصی های آموزشی در زمینهها و دورهبرگزاری گارگاه
صورت  ها بههای تربیتی و معنوی، اقتصادی و امکان استفاده از این دورههایی در زمینه آموزش

 های آموزشی یا ارائه در محیط مجازیدریافت بسته
2 

 2 های شغلی مناسب با شأن آنهانیاز تخبگان به اشتغال و ایجاد فرصت

های مطالعاتی برای دو مقطع دکتری و امکان استفاده از فرصت نیاز به ادامه تحصیل در مقطع
 ارشددکتری و کارشناسی

3 

هایی با بهرۀ مناسب، کمک های نخبگان، تأمین وامسازی طرحگذاری بنیاد جهت تجاریسرمایه
ویژه در  های الزم از طرف بنیاد، بهگذاری و تأمین ضمانتدر یافتن شرکای تجاری برای سرمایه

 تولید محصوالت جدید که ریسک اقتصادی باالیی دارند
3 

 7 های تربیتی و خانوادگیجمله مشاورهای ازنیاز به خدمات مشاوره

 9 تأسیس پژوهشگاه ویژۀ نخبگان

 9 ویژه به نخبگان متأهل اعطای کمک هزینۀ تحصیلی، به

مشکالت 
 و موانع

8 0 

های تحصیل در مقطع دکتری و جذب نخبگان در دستگاه شرط سنی زیر سی سال که مانع ادامه
 شوداجرایی می

3 

 7 ها یا تسهیالت بنیادنمونه، برگزاری همایش رسانی ضعیف بنیاد؛ برایاطالع

   
 7 های نخبگانسازی ایدهکردن و تجاری مشکالت پیاده

 9 ارتباط کم و ناکافی میان مسئوالن بنیاد با نخبگان

 3 0 راهکارها

های مطالعاتی، درصورت لزوم مستقل از نظام سهولت استفاده از بورسیه دکتری و فرصت
 دانشگاهی

7 

الملل جهت افزایش تجربۀ نخبگان و جلوگیری از آزمون و خطا در زمینۀ افزایش ارتباطات بین
 شودتخصصی آنها که باعث اتالف وقت و سرمایه می

9 

 9 ها در موضوعات موردنیاز کشور به نخبگاننامهپایانمندکردن و اختصاص هدف

 

 ها. برگزیدگان جشنواره 4
باشند ها میوپنج نفر از برگزیدگان جشنواره از میان گروه نمونه هفت نفر از پنجاه

ونه(. در ادامه نیازها، موانع و راهکارهای برگزیدگان  وسه تا سی شوندگان شمارۀ سی )مصاحبه

 شود.آورده می 2جدول شمارۀ ها در جشنواره
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 هاهای برگزیدگان جشنواره بندی پاسخ. مقوله5جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 2 91 نیازها

 1 نمودن نیازهای اساسی مانند تحصیالت و اشتغال برطرف

موردنیاز های تخصصی های آموزشی در زمینهبرگزاری دوره

های تربیتی و معنوی، اقتصادی و مدیریت نخبگان و زمینه

 های زندگیوکار و مهارت کسب

2 

ویژه به  حمایت مالی و اعطای کمک هزینه در دوران تحصیل به

 نخبگان متأهل
0 

های دادن به طرح های شناسایی نخبگان و اهمیتتغییر مالک

 شده چاپجای تعداد مقاالت  کاربردی به
7 

برگزاری سفرهای علمی خارج از کشور و برگزاری بازدیدهای 

 علمی داخلی
7 

مشکالت 

 و موانع
97 0 

ای مشکالت تخصیص اعتبار پژوهشی به نخبگان و نقش واسطه

ها که باعث بروز مشکالتی برای های آموزشی در دانشگاهگروه

 شوداساتید و نخبگان جوان می

0 

 3 سود و اقساط ماهانۀ وام مسکنباالبودن نرخ 

نبودن سازوکاری مشخص در مورد تخصیص اعتبار پژوهشی به 

علمی  نخبگانی که عضو وزارت علوم نیستند مانند اعضای هیئت

 هادانشگاه آزاد و شاغالن سایر وزارتخانه

3 

 7 های نخبگانسازی ایدهکردن و تجاری مشکالت پیاده

 7 7 راهکارها
های مطالعاتی، درصورت  تعلّق بورسیه دکتری و فرصتسهولت 

 لزوم مستقل از نظام دانشگاهی، برای ارتقای سطح علمی نخبگان
9 

   
اعتبار پژوهشی بنیاد به فرد نخبه تعلق بگیرد و از دست دانشگاه که 

 کند، خارج شود. عنوان واسطه عمل می به
9 

 

 . برگزیدگان قرآنی  5
گان شوندباشند )مصاحبهوپنج نفر از برگزیدگان قرآنی می از پنجاه در گروه نمونه پنج نفر

وچهار(. در ادامه نیازها، موانع و راهکارهای برگزیدگان قرآنی در جدول  شمارۀ چهل تا چهل

 شود.آورده می 1شمارۀ 
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 های برگزیدگان قرآنی بندی پاسخمقوله. 6جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 2 97 نیازها

های نخبگان های شغلی مناسب با شأن و ویژگیاشتغال و ایجاد فرصت

 هایی مثل آموزش و انجام پژوهشقرآنی در زمینه
0 

ارشد و درنظرگرفتن امتیازات ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

 دکتری
3 

 3 های مناسبتسهیل تأمین مسکن برای نخبگان با پرداخت وام

 9 هزینۀ ماهانه متناسب با زمینۀ نخبگی اعطای کمک

 9 برگزاری سفرهای معنوی ازجمله سفر حج

مشکالت 

 و موانع
7 3 

نبودن میزان سود و اقساط ماهیانۀ وام مسکن و روند فرسایشی  مناسب

 اداری در دریافت آن
3 

 3 هادر شهرستان ساالری در استفاده از نخبگان قرآنی عدم شایسته

 9 وپاگیر و بوروکراسی اداری در پیگیری امور نخبگان قوانین دست

 7 7 راهکارها

بینی کند و کاری را پیشوبعد از نخبگی الزم است بنیاد نخبگان ساز

که دوست ندارند یک نیروی راه را برای حضور آنها در بین کسانی

 کند.جوان و مستعد جایگزین آنها بشود، باز 

9 

اختصاص کمک هزینۀ ماهانه به نخبگان متناسب با زمینۀ تخصصی 

 آنها.
9 

 

 . مخترعان  6
گان شمارۀ شوندباشند )مصاحبهوپنج نفر از مخترعان می در گروه نمونه سه نفر از پنجاه

آورده  7وهفت(. در ادامه نیازها، موانع و راهکارهای مخترعان در جدول شمارۀ  وپنج تا چهل چهل

 شود.می
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 های مخترعان بندی پاسخمقوله. 7جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 0 1 نیازها

تأمین امنیت روانی برای مخترعان با برطرفکردن نیازهای اساسی و اولیه 

همچون اشتغال و مسکن و اولویت استخدام در مشاغل متناسب با شأن 

 نخبگان

3 

ارائۀ تسهیالت مالی شامل کمک هزینۀ تحصیلی و دراختیار قراردادن 

های نخبگان و اعطای اعتبار کردن ایده تسهیالت مالی دررجهت عملی

 شکلی مستقیم به خود نخبگان پژوهشی به

3 

 7 ارشد و دکتریتسهیل امکان ادامه تحصیل نخبگان در مقاطع کارشناسی

 9 سفرهای معنوی و توجه به نیازهای معنوی نخبگانبرگزاری 

مشکالت 

 و موانع
7 0 

 7 هایشانمندیاشتغال نخبگان در مشاغل نامتناسب با توان

نشدن  نمونه، شناسایی عدم شفافیّت و جامعیّت قوانین بنیاد نخبگان؛ برای

های  های روستاها و شهرهای کوچک، همچنین منحصربودن مالکنخبه

به مواردی همچون ارائۀ مقاالت در شرایطی که امکان آن برای نخبگی 

 کنند، وجود ندارد.ها کار مینخبگانی که بر برخی پروژه

7 

 7 نکردن اساتید دانشگاه با دانشجویان نخبه نبودن و همکاری توجیه

 9 باالبودن نرخ سود و اقساط ماهانۀ وام مسکن

 3 3 راهکارها

مقاطع تحصیالت تکمیلی براساس نیازهای کشور  هایتصویب پروپوزال

 هانامه و واگذاری آنها به نخبگان و حمایت از این پایان
9 

های شاغل در آموزش و پرورش برای شناسایی  کارگیری نخبه به

 های شهرها و روستاهای استان محل خدمتشان نخبه
9 

مشخص شود صورت درصدی عمل نشود. دقیقاً  هنگام ثبت اختراع به

 ایده از چه کسی و اجرا از چه کسی بوده است.
9 

 

 . هنرمندان برتر  7
شوندگان شمارۀ  باشند )مصاحبهوپنج نفر از هنرمندان برتر می در گروه نمونه سه نفر از پنجاه

 8وهشت تا پنجاه(. در ادامه نیازها، موانع و راهکارهای هنرمندان برتر در جدول شمارۀ  چهل

 شود.آورده می
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 های هنرمندان برتر بندی پاسخمقوله. 8جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز
تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 
 تکرار

 7 93 نیازها

های هنر و تسهیل اشتغال هنرمندان در التحصیالن رشتهکمک به جذب فارغ
های آنها و اعطای تسهیالت مالی درجهت خود  مشاغل متناسب با توانمندی

 اشتغالی آنها
0 

در نظر گرفتن امتیازات و تسهیل امکان ادامه تحصیل نخبگان در مقاطع 
 تحصیالت تکمیلی

3 

تشکیل بانک اطالعاتی از هنرمندان هر شاخۀ هنری و معرفی آنها به هم و 
 های صمیمانهآییبرگزاری گردهم

7 

 9 های معنویهای تقویت باورها و نگرشها و دورهبرگزاری کارگاه

 9 سراها احداث و توسعۀ فرهنگ

 9 های هنرینیاز به تسهیالت مالی جهت تهیۀ مواد اولیه و گارگاه در رشته

دادن  های هنری و آموزشکشف استعدادهای هنری در کشور و تشکیل تشکل
 آنها با نظارت بنیاد

9 

مشکالت 
 و موانع

8 2 

 3 ها و هدر رفتن استعدادهای آنهامندینامتناسب با تواناشتغال هنرمندان در مشاغل 

ای عنوان امری تفنّی و حاشیه نگرش غالب افراد جامعه و بعضی مسئوالن به هنر به
 سازی در این زمینه و عدم فرهنگ

7 

کاری متولیان امور نخبگان مثالً حوزۀ هنری، ارشاد  عدم هماهنگی و گاه موازی
 هنرمندان اسالمی یا کانون

9 

نظرگرفتن توجهی قرارگرفتن نخبگان هنری در همۀ سطوح بنیاد از در مورد بی
عنوان نخبه، قوانین و مصوبات مربوطه و اعطای تسهیالت  های شناسایی به مالک

 ریزی برای جلوگیری از فرار مغزها تا برنامه
9 

برعهده دارند با نبودن تخصّص مدیرانی که مدیریت امور نخبگان را  مرتبط
 های هنری رشته

9 

 2 2 راهکارها

 9 ای قرار بگیرند.هنرمندان نخبه تحت پوشش بیمه

 9 ها با هماهنگی بنیادخانهها و کتابهای دانشگاهتسهیل دسترسی به منابع و کتاب

 9 نظر در سایت بنیاد ملّی نخبگان امکان ارتباط دوطرفه و تبادل

گیری ابتدا باید ببیند حوزۀ هنری، ارشاد اسالمی و قبل از تصمیمبنیاد نخبگان 
ای دارند، بعد  دهند و چه توانمندیکانون هنرمندان چه اقداماتی انجام می

 کاری پیش نیاید. ریزی کند تا موازی برنامه
9 

سازوکار مستقلی برای امور نخبگان هنری در بنیاد نخبگان وجود داشته و 
 متشکل از نخبگان هنری تشکیل بشود.کارگروهی 

9 
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 . پژوهشگران نمونه  8
شوندگان شمارۀ  باشند )مصاحبهوپنج نفر از پژوهشگران نمونه می در گروه نمونه سه نفر از پنجاه

وسه(. در ادامه نیازها، موانع و راهکارهای پژوهشگران نمونه در جدول شمارۀ  ویک تا پنجاه پنجاه

  شودآورده می 1

 های پژوهشگران نمونه بندی پاسخمقوله .1جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز
تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 
 تکرار

 7 97 نیازها

های های آموزشی در زمینۀ تخصصی و شغلی نخبگان و تقویت باورها و نگرش برگزاری کارگاه
 های زندگی معنوی و مهارت

3 

های آنها و اعطای تسهیالت مالی برای مشاغل متناسب با توانمندیتسهیل اشتغال نخبگان در 
 خوداشتغالی

7 

 7 تسهیل امکان ادامه تحصیل نخبگان در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 7 های تحصیلی، شغلی و خانوادگیای در زمینهخدمات مشاوره

 9 سایت بنیادها روی نامهتر بنیاد و قراردادن همۀ آیینرسانی کاملاطالع

های پژوهشی کشور در بخش کشاورزی و صنعت و معدن شناسایی نیازها و مشکالت و اولویت
 های مرتبط به نخبگان و واگذاری طرح

9 

 9 علمی بر سهمیۀ موجود اعضای هیئت افزایش تسهیالت سفرهای علمی خارج از کشور عالوه

مشکالت 
 و موانع

8 2 

ها کامل اجرا شود این طرحهای پژوهشی که باعث میاختصاص یافته به طرحنبودن بودجۀ  کافی
 نشود.

7 

 7 های اجراییها در جذب شدن نخبگان در دستگاهعدم همکاری مسئوالن استان

 7 بودن روند دریافت و باالبودن اقساط وام مسکن نبودن برخی تسهیالت مالی مثالً طوالنی مناسب

 9 عنوان نخبه نخبگان توسط بنیاد و لزوم مراجعه نخبگان برای شناساندن خود به نشدن شناسایی

 9 دهدها از جمله درخصوص تسهیالتی که ارائه میرسانی ضعیف بنیاد در بیشتر زمینهاطالع

 0 2 راهکارها

 7 یافته و اعتبار پژوهشی به پژوهشگران نخبه  افزایش بودجه اختصاص

 9 های داخلی برای تعامل بیشترخارج از کشور در سمینارهای ملی و همایش دعوت از نخبگان

 9 صورت یک کانون تفکر در پیشبرد امور کشور استفاده از نظرات نخبگان به

های مجلس،  ها و نهادهای اجرایی از جمله مرکز پژوهش تر بنیاد با سازمانتعامل نزدیک
 صنایع جهت رفع مشکالت نخبگان های علوم و های علمی وزارت معاونت

9 

 

 ها علمی دانشگاه تئاعضای هی . 1
شوندۀ شمارۀ  باشند )مصاحبهها میدانشگاه علمی هیئتنفر اعضای  22نفر از  7در گروه نمونه 

شده توسط اعضای  مه نیازها، مشکالت و موانع و راهکارهای بیانودو(. در ادا ویک و پنجاه پنجاه

 آورده شده است. 91ها در جدول شمارۀ علمی دانشگاه تئهی
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 هاعلمی دانشگاه تئهای اعضای هی بندی پاسخ. مقوله91جدول 

 ابعاد
تعداد 

 كدهای باز

تعداد كدهای 

 اصلی
 ها گویه

فراوانی 

 تکرار

 2 1 نیازها

امتیازات آموزشی و پژوهشی شامل امتیازات ادامه تحصیل و تسهیالت مالی 

 های دانشگاهیو حمایت از تجهیز آزمایشگاهشامل اعطای اعتبار پژوهشی 
3 

هایی یافته در زمینهصورتی سازمان های آموزشی بهها و دورهبرگزاری کارگاه

 سازی دانشو تجاریر کاو ازجمله آموزش کسب
7 

های گرفتن امتیازات و اولویتنظراعطای امتیازهایی در زمینۀ اشتغال، در

 هاها و سازمانهمۀ ارگاناستخدامی برای نخبگان در 
7 

 9 نمودن آنها با هم شبکه اطالعاتی نخبگان و مرتبطتوسعۀ 

 9 های تحصیلی، شغلی و خانوادگیای در زمینهنیاز به خدمات مشاوره

مشکالت 

 و موانع
0 3 

 7 سازی آنمشکالت موجود در روند ثبت اختراع و تجاری

 9 علوم انسانیهای توجهی به نخبگان رشتهبی

های بنیاد برای نمونه برگزاری رسانی ضعیف درخصوص برنامهاطالع

 اردوهای جهادی
9 

 7 7 راهکارها

های علوم انسانی از طریق ایجاد سوق دادن استعدادهای برتر به سمت رشته

 اطمینان از اشتغال در آینده
9 

ها و اختراعات در زمینهکردن منددادن و هدف کردن نخبگان، جهت بورسیه

 های خاص مورد نیاز کشوررشته
9 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
گانۀ  های نُه وانع و مشکالت توسط گروهتعدادی از نیازها، م ،ها مشخص شد با بررسی یافته

توجه  لذا ،توجهی از نخبگان عمومیّت دارند و برای تعداد قابل است دفعات ذکر شده نخبگان به

شدن و تأکید نخبگان بر آنها در ت ذکراساس دفعاهای مشترک بر طلبند. این مقوله یای را م ویژه

 شود. ها آورده میارائه و راهکارهای مناسب برای آندو بخش نیازها و مشکالت 

 نیازها 
د، شجمله مواردی که تقریباً توسط همۀ نخبگان ذکر از ها: اشتغال متناسب با توانمندی .9

های نخبگان است. نخبگان نیاز شدید به داشتن شغل را مطرح  یاز به اشتغال متناسب با توانمندین
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ها متناسب باشد. های آنها و ویژگینموده و تأکید داشتند الزم است این مشاغل با توانمندی

ر های خود متناسب ندانسته و بناپذیر و دولتی را با توانمندیهای کاری انعطافنخبگان محیط

های های پژوهشی، آموزشی و کمک به نخبگان در تأسیس شرکتتسهیل امکان اشتغال در محیط

های معمول اداری و بنیان تأکید داشتند و معتقد بودند درصورت اشتغال نخبگان در محیط دانش

ها  مندیبین خواهد رفت. نیاز به اشتغال متناسب با توانخش اعظم انگیزه و پویایی آنها ازسازمانی، ب

عنوان  زهای نخبگان شناسایی شده است )بهترین نیا عنوان یکی از مهم در پیشینۀ پژوهشی نیز به

و  9313، میرزایی و خاوری، 9310ها، ریاحی و زارع،  ؛ صحبتی9310راد و قدسیان،  مثال، موسوی

 (.9313نیا و پورقاضی،  بستنی، علیوردی زاده چوب علینجا

تعداد زیادی از نخبگان بر  تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی: . 2

ارشد و دکتری تأکید داشتند. آنها گرفتن امتیاز ادامه تحصیل نخبگان در مقاطع کارشناسی درنظر

به اینکه نخبگان افرادی هستند که وقت زیادی را صرف کار دقیق و  نمودند باتوجهاستدالل می

تری برای تسلط بر  گذاری کم، در مقایسه با داوطلبان عادی زمان و سرمایهنمایندعمیق می

اطع تحصیالت های وروردی مقای از مواد آزمون را دارند، موضوعی که در آزمونمجموعه

روی  از همان دورۀ کارشناسی مشغول کاردیگر، چون معموالً  تکمیلی الزم است. ازسوی

 ،دهنددست میشوند، چند سال زمان را از عات میو ثبت اختراها های عملی و پیگیری ایده پروژه

گرفتن امتیازاتی مؤثر برای ورود نخبگان به مقاطع تحصیالت تکمیلی و نظرلذا درخواست در

د. همچنین نخبگان نیاز دارند شحذف شرط سنی ورود به مقطع دکتری بارها توسط نخبگان ذکر 

نوری،  ، قاضیمثال عنوان ها )به ن موضوع در سایر پژوهشای با یکدیگر در ارتباط و تعامل باشند.

 ( مورد تأکید بوده است.9312زاده،  روشنی و رجب

 مشکالت و موانع
های  ها و سایر مؤسسات و سازمان نبودن دانشگاه بوروكراسی اداری و توجیه . 9

نهادهای مرتبط با امور ها و نخبگان اظهار داشتند سایر مؤسسات، سازمان مرتبط با امور نخبگان:

توجهی و ها نسبت به نخبگی و قوانین موجود توجیه نبوده و نخبگان با بینخبگان حتی دانشگاه
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کارهایی اندیشیده شود تا نمودند سازوشوند. نخبگان پیشنهاد میعدم پیگیری امورشان مواجه می

تأسیس یا  ،پیشنهادات د. یکی از اینشوبرطرف  ،هایی که وجود داردموانع و بعضاً مقاومت

 .استهای سطح اول ویژه دانشگاه ها بهنمودن دفاتر بنیاد نخبگان در دانشگاه فعال

بودن  جمله مشکالت دیگر ماهیت و طوالنیاز اد:نیشده توسط ب . مشکالت تسهیالت ارائه2

شکلی است که  بودن اقساط وام مسکن به ، باالمثال عنوان سۀ دریافت تسهیالت بنیاد است. بهپرو

های دارای درآمد باال امکان دریافت وام و بازپرداخت آن را دارند. نخبگان فقط خانواده

سود وام  ،مثال عنوان ، بازبینی صورت گیرد. بهشده توسط بنیاد درخواست داشتند در تسهیالت ارائه

 ند.مسکن و اقساط آن کاهش یافته تا امکان استفاده از این تسهیالت را داشته باش

همۀ نخبگان حوزۀ علوم  ها از جمله علوم انسانی: توجهی به نخبگان برخی حوزه بی . 3

، های شناسایی گرفتن مالکنظرانسانی معتقد بودند نخبگان علوم انسانی در همۀ سطوح بنیاد از در

هی توج ریزی برای جلوگیری از فرار مغزها مورد بی قوانین و مصوبات و اعطای تسهیالت تا برنامه

های  نامه اند. نخبگان هنری نیز بر این موضوع تأکید داشتند. لذا الزم است قوانین و آیین قرار گرفته

 ها قرار گیرند.ها مشمول آن ح شوند تا همۀ گروهبازبینی و اصال ،بنیاد نخبگان
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