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 تواند موردتوجه قرار گیرد. رسد ای  پووه، می بایان است، به نظر می دان،
هها،   محهیط در هها، یهادگیر،    زمیاهه  یطراحه »ا، دییر بها عاهوان    در مناهعه

گیر، به رشهد اسهتعدادها اشهار،     به بسترها، شکل« رشد استعدادها ،برا آموزشی
 لیههو تحل هیههاسههتعدادها: تجی تیریمههد یتکامههل فرهایهه»دارد. هرچاههی  مناهعههه 

به ضرورت توجه به ابعهاد فرهایهی در مقوههه تکامهل      (Swailes, 2016) «موضوعی
پردازد. از آنجایی که در ایران نیی توجه بهه   و موضوعات مرتبط با آن میاستعدادها 

هها هرهوار، حائیاهریهت بهود،      اقتضائات و مالحظات فرهایی در اسااد و سیاست
 ،اهیهو »تواند راهیشا باشد. در تحقیقی دییهر بها عاهوان     توجه به ای  پووه، می

توسهعه   ،برا ،شاهادیپ ،وتوسعه استعدادها: اهی محور برا، موقعیت ،گذار هیسرما
بههه  (Paul & Seward, 2016)« مجههدد از اسههتعدادها در جامعههه ،گههذار هیو سههرما

ها، مکانی در توسعه استعدادها و نخبیان  گیر، از ظرفیت موقعیت محور، و بهر،
:  یاسهتعدادها در چه  توسهعه  »ا، دییر بها عاهوان     در جامعه اشار، دارد. در مناهعه

بهه مقوههه توسهعه     (Wang & Sun J, 2018) «رو ،یپه  ی وفعل ،ها اقدامات و چاه،
هها و تجهارب    استعدادها و سیاستیذار، نخبیان در کشور چی  پرداخته و چهاه، 

ط کاد. هرچای  از دییهر مناهعهات مهرتب    ها، ملی در ای  عرصه را تبیی  می برنامه
هها، آموزشهی    شااسهایی نخبیهان و برنامهه    ،ها برنامه یمل چش  انداز»توان به  می

اشار، کرد که به ارتبهاط    (Lee, Matthews, & Olszewski-Kubilius, 2008) «نخبیان
گهذار، نخبیهان    مشهی  ها، آموزشی در خهط  ها، شااسایی و برنامه توجه به برنامه

توسعه اسهتعدادها   اهیدرزم اقداماتو  ها  مشی خط،  اتقیتحق»توجه دارد. هرچای  
 ,Subotnik) «یاهرلله   یحاصل از اجالس محققان به   یمتحد،: نتا االتیدر اروپا و ا

Stoeger, & Olszewski-Kubilius, 2017)  هها،   ا، دییهر بهود، کهه سیاسهت     مناهعهه
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ا،،  واسنه تحلیهل اسهااد، و مناهعهه کتابخانهه     در ای  پووه، در بخ، نخست به
و اهه  مسهائل در ایه  زمیاهه اسهتخراج       ها، حوز، نخبیان بررسی شهد،  پووه،

شد.در روش اسااد، با مراجعه به اسااد و کتب و مقهاالت مختلهف، آرا و نظهرات    


