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استعدادها، برتر در ها، گوناگون شااسایی، پرورش، حرایت و نیهدار، از  برنامه
 .گرایی متایرند کشور از رویکردها، بهاجارساز،، استانداردساز، و عیایت

 تیریمفهههوم مههد یفههه  شههااخت»زمیاههه بهها عاههوان   تحقیقههی دییههر درایهه  
بود، که در  (1397)انارکی و هرکاران,  «شبکه خیانه ییاستعداد:کاربرد ساخت گرا

 بهه  نسهبت  کااهدگان  مشارکت ادراکات ساختاریافته، مصاحبه طریق از پووه، ای 
 مباها،  و باهد،  دسهته  خیانهه  شبکه براساس و استخراج استعداد، مدیریت موضوع
 در ماظومهه  یه   قاهب در را مفهوم ای  تحلیل، از حاصل نتای . گرفت قرار تحلیل
 بهرا،  اعترهاد  قابل فرآیاد ساز،، هشت و داخل به نیا، و خاص -انحصار، بعد دو

 افهراد  بهرا،  توسهعه  فرصهت  بااسهتعداد،  افراد از ا، خیانه بااستعداد، افراد شااسایی
 بهرا،  شیلی مسیر تسهیل انحصار،، خاص، ها، پست برا، خاص افراد بااستعداد،

 سهازمان  داخهل  در اسهتعدادها  تهامی   و کلید، افراد هدفراد ارزیابی کلید،، افراد
 .است داد، نشان
 یرانه یا -یاسالم ،اهیو  یعوامل ملیر بر مشارکت نخبیان در تدو ییشااسا»

پووه، دییر، اسهت کهه مهرتبط بها      (1394)حسیای، عباسی، رضایی, « شرفتیپ
مشهارکت   مهلیر بهر   عوامل پووه،، ها، ای  یافته موضوع نخبیان بود، و براساس

و  هرسهو  ایجهاد بسهترها، قهانونی   شهامل   ا، زمیاهه  عوامل نخبیان، در محورها،
 اجترهاعی  _سیاسهی  رفتار و اصال  جامعه در مشارکت مشوق ملی فرهاگ تقویت

 سهاز،  تدبیراندیشهی، هراهاهگ   شهامل  سهاختار،  عوامل سنح ملی و هرچای  در
 و سهاز، برنامهه   هراهاهگ  نخبیهان،  دادن سهوق  در ها دانشیا، تصریرات و برنامه

 و حاکریههت حرایههت دادن نخبیههان و سههوق در علریههه ههها، حههوز، تصههریرات
 جههت بهسهاز،   ریهی،  شامل برنامه رفتار، ها، اجرایی و هرچای  عوامل دستیا،

و نیرش نخبیان جامعهه منهر  شهد،     و اصال  ادراک فرد، نخبیان خصوصیات
 .است

نخبهه بها    یماهاب  انسهان   ، هاه یبه تیریمهد »زمیاه با عاوان  تحقیقی دییر درای 
« خهود آنهها   دگا،یه از د ،شهاهاد یپ ،و راهکارهها  مشکالت موان  و ازها،ین یبررس

بود، که از نوع مناهعهه کیفهی پدیدارشااسهی بهود، و      (1397)طاهب زاد،، خادمی, 


