
 1399 پاییز ♦ 96شماره  ♦ 29سال  ♦      40

)اخهوان و هرکهاران,    «استعدادها، برتهر و نخبیهان  « ت و پشتیبانیحرای»، «جذب
گیهر، از   دییر پووه، مرتبط در ای  حوز، است که پووهشهیران بها بههر،   (1393

راستا پیشهاهاداتی   روش تحلیل محتوا، کیفی به مدهی چهاربعد، رسید، و درهری 
 اند.   را ارائه داد،

 های خارجی پژوهشمروری بر 

ا، نیی درزمیاه پهرورش اسهتعدادها و نخبیهان در سهنح      مناهعات خارجی گسترد،
ایه  مناهعهات اشهار،     ملی به انجام رسید، است که درادامهه اجرهاال بهه برخهی از    

نحهو، جهذب و   »ا، عاهوان   توان به مناهعهه  ها می ازجرله ای  پووه،خواهی  کرد. 
هها و راهکارهها،    به اهریت، چهاه،  (Suk, 2008)« حکومتنیهداشت نخبیان در 

در حهال توسهعه و    نحو، جذب و نیهداشت نخبیان در حکومهت در کشهورها،  
بهار، را   جاهوبی درایه    پردازد و تجاربی از کشور کهر،  اقتصادها، در حال گذار می

: هااسهتعداد  توسهعه و  کارآمهد  ،رهبهر »دهد. در تحقیقی دییر بها عاهوان    شر  می
بهه  (Debebe, 2017) «یاجترهاع  _یفرهایه  هها،  زمیاهدر  انسانی ها، ظرفیتتحقق 

پردازد که مبتای بر توسهعه اسهتعدادها و توجهه بهه      ارائه نوعی از اهیو، رهبر، می
توسعه »با عاوان  یرید ،ا در مناهعهپردازد.  اجتراعی مرتبط می _ها، فرهایی زمیاه

 & ,Cadorin, Johansson) «: جذب و پرورش استعدادهایعلر ،ها پارک ،برا اد،یآ

Klofsten, 2017) نیر جههت جهذب    د،ها، دانشی با رویکرد آیا نحو، طراحی پارک
کاد و از ای  حیث مرتبط است که بهه   و پرورش استعدادها و نخبیان را منر  می

گهذار، نخبیهان و اسهتعدادها،     مشهی  ها، مکانی جهت خط ر، از موقعیتگی بهر،
توسهعه اسهتعداد   »تهوان بهه    ا، دییر در ایه  عرصهه مهی    برتر اشار، دارد.به مناهعه

کرد کهه   اشار، (Simonton, 2011) «ایو پو گونه، چاد ،چادبعد ادیفرآ  یعاوان  به
گذار، در حوز، مهدیریت اسهتعدادها اشهار،     مشی ها، خط ها و چاه، به پیچیدگی

 قیه نوظههور ازطر  ،توسعه استعداد در اقتصادها»ا، دییر با عاوان  در مناهعه دارد.
اهریهت   به (Muyia, Wekullo, & Nafukho, 2018) «توسعه ،ساز تیو ظرف ،ریادگی

گذار، نخبیان و توسعه استعدادها درکشورها، در حال توسهعه   مشی به خط توجه
پردازد. با توجه به ایاکهه ایهران در شهرایط گهذار اقتصهاد، بهه سهرت اقتصهاد          می


