
 35     نخبگان یگذار یمش در خط یراهبرد یکردهایرو ییشناسا

هها، نخبیهان براسهاس رهیافهت قرآنهی منهر         پیرامونی را پیرامون تبیی  ویوگهی 
مکتههب  و غربههی جوامهه  در رایهه  نیههرش کاههد. در ایهه  پههووه،، بههرخالف مههی
 مبتاهی بهر   دانهد،  مهی  سهلنه  و قهدرت  کسهب  را نخبیهی  از ههدف  که گرایی نخبه
 شهد،  تبیی  اههی حکرت اساس که بر است اههی موهبتی قرآنی، نخبیی؛ ها، آموز،

 بهرا،  خهوی،  اهههی  اسهتعدادها،  بهه  دههی  جهت در نخبه فرد توانراد، با تاها و
 .یابد می معاا اههی رضایت کسب مسیر در و ها انسان معاو، و هدایت ماد،

 مرور ادبیات علمی

 های داخلی مروری بر پژوهش

گذار، نخبیان مناهعات گوناگونی بهه انجهام    مشی بوطه به خطدرزمیاه مناهعات مر
ها کهه در داخهل کشهور بهه      رسید، است که درادامه به اه  ای  مناهعات و پووه،

تهوان بهه پهووه،     ازجرله ای  مناهعات مهی  انجام رسید،، اشاراتی خواهی  داشت.
)مبیاهی  « هها  مدیریت راهبرد، استعدادها جستار، در رویکردها، مسهائل و ملهفهه  »

اشار، کهرد کهه بها روش فراتحلیهل کیفهی بهه        (1392دهکرد،، طهراسب کاظری, 
بررسی مناهعات انجام گرفته درزمیاه مدیریت راهبهرد، اسهتعدادها پرداختهه و در    

در  انتها راهکارههایی درجههت پرداخهت بهومی بهه ایه  حهوز، ارائهه داد، اسهت.         
 ینخبیهان  ،هها  یمشه  در خهط  یاستعدادپووه ،کردهایرو»با عاوان ا، دییر  مناهعه
 کهرد یبها رو  یفه یک ،محتهوا  لیه از راهبرد تحل، (1398)علی پور، تسلیری,  «کشور

هفهت  در ایه  پهووه،   اسهت.   شهد،  استفاد، ،اسااد یدر چارچوب پووهش یاسیق
ها، پیشی  احصا شهد،   ی مبتای بر روش فراتحلیل پووه،به استعدادپووه کردیرو

، «نیهر  شخ »، «چادعامله»، «عامله ت » ،«یفلسف یکل»است که شامل رویکردها، 
هها، ایه  پهووه، بهر غلبهه       فتهه یا. اسهت  «داماه مباها »و « گرا عام»، «نیر شاخ »
هها، نخبیهانی کشهور دالههت دارنهد.       مشهی  در خط« نیر، شخ »و « گرایی عام»
گرایی با تاریخ سیاسی و فرهاگ عرومی کشهور سهازگار اسهت و در آن، فهرد      معا

مایهه فرد، مستعد در هرهه قلرروهها، دییهر تصهور      تواند به مستعد در قلررو می
نیهر، بها نهوعی پیچیهدگی هرهرا، اسهت؛ زیهرا         شود. هرچاد، تبیی  غلبه شهخ  


