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 مفهوم نخبه

 بررسهی »م نخبیان پووهشی بها عاهوان   گرفته درزمیاه مفهو از جرله مناهعات انجام
 بهر  تاکیهد  بها  آن مجهدد  پهرداز،  مفهوم و اجتراعی علوم در نخبیان تئور، انتقاد،
 انتقههاد، بررسههی مقاهههه ایهه  بههود، کههه هههدف (1394)ییدانههی نسههب, « سههاختار
 کهامال  را نخبیهان  که است جدید ارائه اهیویی و نخبه از مختلف ها، پرداز، مفهوم

 دارا، کهه  اسهت  گروههی  یا فرد در ای  پووه،، نخبه؛ .گیرد می نظر در ساختار،
، او پیامهد  کارگیر، مااب  )نه صرفا ترله  ماهاب ( قهدرت باشهد و کها      ظرفیت به

در سنح کالن و در طهول زمهان داشهته باشهد. در دییهر       اجتراعی ماظ  و مسترر
)ماتظر، نهاظری، موسهو،   « نخبیی مفهوم در بازاندیشی پیامدها،»تحقیق با عاوان 

ا،  به مفهوم نظهام نخبیهانی اشهار، شهد، اسهت کهه در ههر جامعهه         (1391نسب, 
ا، از نهادها و سازوکارها با مفههوم نخبیهی و نخبیهان ارتبهاط و تعامهل       مجروعه

هها، ایه     ساس یافتهدهاد، ی  نظام نخبیانی هستاد. برا دارند که درمجروع شکل
تری  مشکل در رویکردها، مربوط به نظام نخبیانی ، ناشی از فهه    پووه، اصلی

متداول از واژ، نخبه است که عردتا مبتای بر تییهوشی و نهایتا اسهتعداد درخشهان   
ها، نخبیی یعای خبرگی و کاشهیر، اجترهاعی    استوار شد، است و به سایر جابه

 توجهی نشد، است.
 در نخبیهان  ملی بایاد ها، برنامه تحلیل و بررسی»ا، دییر با عاوان  در مناهعه

 «نخبیهان  و برتهر  اسهتعدادها،  پشتیبانی و حرایت» ،«جذب و شااخت» ها، حوز،
به تعریف نخبه اشار، دارد و نخبه را فرد، برجسهته و   (1393)اخوان و هرکاران, 
کاهد کهه ایرگهذار، و، در توهیهد عله ، هاهر و فاهاور، کشهور          کارآمد اطالق می

و نبوغ فکر، و، درراسهتا، توهیهد    باشد و هوش، خالقیت ، کارآفریای محسوس
دان، و نوآور،، موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علری و متوازن کشهور  

 هها،  آمهوز،  در نخبیی بایادی  ارکان و مبانی»ا، با عاوان  رچای  در مناهعهشود. ه
ها، ورایتهی،   هفت رک  بایادی  شامل ویوگی (1395)خانی مقدم، دیار،,  «قرآنی 

خداباور، و توکل، خودیابی و خودباور،، اهترام در کسب دان، و بیها،، تفکهر   
شجاعت در ابراز و اجرا، نظرات و توانراد، راهبر، دنیها،   روشراد و خالقیت،


