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عوامهل    یتهر  مهه   باد، و رتبه ییشااسا ،قیتحق  یاهدف از بود، که  (1391زاد،, 
نشهان    ی. نتها اسهت  هها  در دانشیا، یعلر ،مویر بر جذب و نیهداشت استعدادها

را در جذب استعدادها  ،رگذاریتلی  یشتریو پووه، ب قیکه عامل جو تحق دهد یم
 مرتبط با موضهوع توانرادسهاز، نخبیهان و اسهتعدادها در     در دانشیا، تهران دارد.

طراحی و توسعه  »زمیاه با عاوان  ا، دییر درای  محور نیی مناهعه ها، دان، سازمان
)جینهی،  «  محهور  ها، دانه،  مدل استراتوی  توانرادساز، مااب  انسانی در سازمان

آمد، نشهان داد کهه از بهی  عوامهل      دست نتای  بهبه انجام رسید، که (1390رستری, 
بیشهتری  تهلییر را در    ،بر توانرادسهاز، اسهتراتوی ، عامهل بعهد اسهتراتوی       ملیر

اوهویهت بعهد، را دراختیهار دارد و     ،توانراد، کارکاان دارد و ملهفه بعد ساختار،
 درنهایت بعد فرد، کرتری  تلییر را در توانراد، کارکاان دارد.

ن سیاسهی بهر   بررسی تاییر عرلکرد نخبیها »ا، دییر با عاوان  هرچای  مناهعه
)احرههد، ، اسههد،,  « فرآیاههد پیشههرفت سیاسههی جرهههور، اسههالمی ایههران     

ریی، نخبیان  برنامهزمیاه به انجام رسید، است که محققان معتقدند که  درای (1396
نظر نخبیان سیاسی بهر اههداف و سهازوکارها، پیشهرفت سیاسهی،       سیاسی، اجراع

شهفافیت نخبیهان سیاسهی و فرهاهگ سیاسهی متااسهب بها        تقویت جامعه مهدنی،  
نیازهها، فرایاهد پیشهرفت سیاسهی ج.ا.ایهران اسهت کهه         تری  پی، پیشرفت از مه 

گیهر، مااسهب    تواند در رف  موانعی چهون ضهعف جامعهه مهدنی، عهدم شهکل       می
نهادها، سیاسی، عدم پایباد، به قانون و کامل نشهدن فرایاهد رقابهت و مشهارکت     

 جامعه ایران، مویر واق  شود.سیاسی در 
ارائهه اهیهو،   »زمیاه صورت گرفته اسهت بها عاهوان     ا، که درای  دییر مناهعه

توسعه خالقیت و نوآور، ها، علری اعضا، باشیا، پووهشیران جوان و نخبیان 
، دههد  یمه تای  نشان بود، که ن (1393)کویر، و هرکاران, « بر اساس عوامل فرد،

شهااختی   تری  متییرها، روان طلبی مه  متییرها، هوشراد،، حل مساهه و موفقیت
صورت مستقی  بر خالقیت و نهوآور، علرهی اعضها، باشهیا،      فرد، هستاد که به

 پووهشیران جوان و نخبیان تاییرگذارند.
شهااخت و  »هها،   ها، بایهاد ملهی نخبیهان در حهوز،     بررسی و تحلیل برنامه»


