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را مهورد   نفهر(  14800پروند، بهود، )  ،نخبیان دارا یمل ادیکه در سنح با ینخبیان
 و مشهکالت  و موانه   نیازهها،  مجیا، بخ، سه در ها بررسی قرار داد، است. یافته

 و نیازهها  از ها، ای  پووه، تعهداد،  براساس یافته .شدند وتحلیل تجییه راهکارها
کهه اهه  ایه      طلباهد  می را ا، ویو، توجه و داشته عرومیت نخبیان برا، مشکالت

 در تحصهیل  ادامهه  تسههیل  ها، توانراد، با متااسب اشتیال» نیازها و مشکالت شامل
 سهایر  و هها  دانشهیا،  نبهودن  توجیه و ادار، بوروکراسی تکریلی، تحصیالت مقاط 

 شهد،  ارائهه  تسههیالت  مشهکالت  نخبیهان،  امهور  با مرتبط ها، سازمان و ملسسات
 .هستاد «انسانی علوم ، حوز، نخبیان به توجهی بی و بایاد توسط

 امهدها، یپ»که بها عاهوان   مناهعه دییر، در ای  موضوع به انجام رسید، است 
اسهت و در   (1391)ماتظر، ناظری، موسهو، نسهب,   « یدر مفهوم نخبی یشیبازاند
ا،  در ههر جامعهه  ها، ای  پووه، آمد، و بهه ایه  موضهوع اشهار، دارد کهه       یافته

ل کارها با موضوع نخبیهی و نخبیهان ارتبهاط و تعامه    وا، از نهادها و ساز مجروعه
براسهاس نتهای  ایه     دهاد، ی  نظام نخبیهانی هسهتاد.    دارند، که درمجروع شکل

( 2( شااسهایی،  1نظام نخبیانی الزم است تها برخهوردار از کارکردهها،    پووه، ، 
( 8( اهیوسهاز، و  7( تکهری ،  6( حرایهت،  5( به کهارگیر،،  4( هدایت، 3جذب، 

ادراکهی از مفههوم نخبیهی و    نیهداشت باشد. هری  از کارکردها براساس فهه  و  
شود. پس ای  درک عرومی از مفاهی  اسهت کهه    نخبه در سنح جامعه عرلیاتی می

دهد. اما رشد و توسهعه   ها، آنان را شکل می نهادها، ارتباطات میان آنها و ماموریت
فه  مبتای بر مناهعات و تجربیات، بهازنیر، در ایه  مفهاهی  بایهاد، را ضهرور،      

در مفههوم نخبهه و    یقاهه برپایه ی  تحلیل سیستری به بازاندیشه سازد. در ای  م می
تری  مشهکل در   دهد که اصلی مناهعه نشان می ای  نتای  و نخبیی اقدام شد، است

رویکردها، مربوط به نظام نخبیانی، ناشی از فه  متداول از واژ، نخبه اسهت، کهه   
شهد، اسهت و بهه سهایر     عردتا مبتای بر تییهوشی و نهایتا استعداد درخشان استوار 

 .ها، نخبیی یعای خبرگی و کاشیر، اجتراعی توجهی نشد، است جابه
 یطراح»زمیاه مورد بررسی قرار گرفته است با عاوان  تحقیق دییر، که درای 

کشهور   یملسسات آمهوزش عهاه   انیدانشجو ، هاانیاستعداد کارآفر تیریاهیو، مد


