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 .استمدنظر 
فقدان راهبرد ماسج  و سیاست ملی کارآمد در زمیاهه پهرورش اسهتعدادها و    

هها، مختلهف اقتصهاد،، علرهی،      نخبیان، آیار، بلادمدت بر عرصهه  توانرادساز،
سیاسههی، فرهایههی و ... کشههور خواهههد داشههت و از ایهه  رو ضههرورت دارد کههه  

دنبال طراحی سازوکارهایی جهت حفهظ و نیهداشهت و    گذاران مربوطه به سیاست
راهبر، کارآمد نخبیهان و اسهتعدادها، ملهی در مسهیر توسهعه و پیشهرفت ملهی        

هها در کشهور شهد، کهه      پرداخت به ای  موضوع ماجر به برخهی چهاه،   عدمباشاد.
مشهاهد، اسهت.    ملهی قابهل   هها، مختلهف توسهعه    اکاون پیامدها، آن در حهوز،  ه 

توجه بخ، دوهتی و نظام حکررانی به نخبیهان علرهی و    هایی هرچون عدم چاه،
)نقی پورفر، حبیبی، آزرمجهو,   ساالر، در مااصب مدیریتی اجتراعی، فقدان شایسته

 پرداز، و تفکر خالق و حل مساهه در مراکی دوهتی و حاکریتی ، ضعف اید،(1392
نوبخهت,   &)احرد،  ، عدم اتصال یکپارچه نهاد عل  و سیاست(1395)حالجیان, 

)فرههی،   هها، دوهتهی   قوههه مهدیریت اسهتعداد در سهازمان    توجه بهه م  ، عدم(1386
، فقههدان (1391)هههاد، زاد،، رامههی  مهههر، محرههد،,  (1395سههلنانی، سههراواتی, 

، (1393لاکهر،,  ) فقیههی ,   گیهر، از نخبیهان   پرور، کارآمد مبتای بر بهر، جانشی 
)موسهو،   آفریاهی  علت فقدان جاییا، شیلی جهت نق، خروج نخبیان از کشور به

)فرههی، سهلنانی، سهراواتی,    ، نظام جذب و گییا، ناکارآمد (1394راد، قدسیان, 
انسانی و مهدیریتی و ...   ا، علومه ، عدم ترایل نخبیان جهت ورود به عرصه(1395
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از سههو، دییههر در نظههام حکررانههی جرهههور، اسههالمی نیههی، ههه  در سههنح 
هها، متعهدد، هرچهون بهاالرفت       ا، و ه  در سنح مدیریتی دارا، چاه، مشاور،

محهور، عهدم    محهور و خهالق   ساالر،، فقدان نیا، دان، س  مدیران، فقدان شایسته
هها بهه    ماد با نخبیان، صاحباظران و ...است که برخی از ای  ناکارآمد، ارتباط نظام

آفریاهی در   ضعف پرورش مااب  انسانی ملی و خصوصا نخبیهان درراسهتا، نقه،   
نظام مدیریتی جرهور، اسالمی است که ضرورت انجام ای  پووه، را دوچاهدان  
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