
 47     نخبگان یگذار یمش در خط یراهبرد یکردهایرو ییشناسا

و  یپووهشهه ،یفرهایهه ،ههها رسههاختیتوسههعه ز»و  (22)«امههور نخبیههان تیریمههد
 مورد توجه قرار گرفته است. (23)«یمرتبط با نظام نخبیان یرسان اطالع

 تحلیل راهبردی زیست بوم نخبگانی کشور

در ای  بخ، پس از بررسی اسهااد باالدسهتی، در پهی تحلیهل راهبهرد، وضهعیت       
گیر، خواهی   بهر، SWOTنخبیان در کشور خواهی  بود. در هری  راستا از روش 

کرد. در ای  روش براساس دو رویکرد داخلی و خارجی، نقاط قوت، نقاط ضعف، 
ی  رویکرد در بخ، ها و تهدیدها مورد بررسی قرار گرفته است. براساس ا فرصت

تحلیل محیط خارجی محورها، سیاسی، اقتصاد،، اجتراعی و فااورانه مورد توجه 
ههها، فرآیاههدها و  بههود، اسههت و هرچاههی  در تحلیههل محههیط داخلههی بههه ورود،  

 ها، نظام نخبیانی توجه شد، است. خروجی
 

 تجلیل وضعیت نخبگانی کشور مجور

تجلیل مجیط خارجی
 

سیاسی
 

 باالدستی های سیاست و اسناد تاکید»هایی همچو   مجیط خارجی ات منظر سیاسی فرصت در تمینس  تجلیل
 تمینس کشور در  موتشی حوته متولی های دستگاه تاکید»، «استعدادها پرورش و نخبگا  مدیریت اهمیت تمینس در

، «کشور پیشرفت در برتر استعدادهای و نخبگا  نلش اهمیت بر نظام رهبری تاکیدات»، «نخبگا  مدیریت اهمیت
 سیاسی نفوذ ذی های شخصیت و افراد»، «نخبگا  مدیریت تمینس در حاکمیتی نهادهای و های دستگاه برخی دغدغس»

 جای بس جناحی و حزبی تفکر غلبس»و همچنی  تهدیدهایی چو  « استعدادها و نخبگا  مدیریت درتمینس مند دغدغس
 و  موتش اقتصاد در نفع ذی سیاسی نهادهای و ها شخصیت»، « مدیرا و مسووال  های کنش در مجور تخصص تفکر

 در»، «ملی استعداهای و نخبگا  مدیریت اهمیت بس نسبت نا گاه و نا شنا سیاسی های شخصیت و نهادها»، «پرورش
 تجریم»، « مرتبط گذار سیاست و تلنینی نهادهای برخی در نخبگا  و استعدادها پرورش ملولس نداشت  قرار اولویت
 در ساالری فلدا  شایستس»و « نخبگا  مدیریت عرصس در الملل بی  تعامالت تهدید و الملل بی  فضای در ایرا  سیاسی

 قابل طرح است.« اداری گوناگو  سطوح در نخبگا  ات گیری بهره عدم و کشور اجرایی و مدیریتی نظام

اجتماعی
 

 های قابلیت با جوا  و نوجوا  نسل»هایی همچو   فرصتدر تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر اجتماعی 
 های NGO و نهاد مردم های گروه»، «کشور مختلف مناطق در نخبگی  ملولس با مرتبط مختلف های عرصس در باللوه

 در نوی  و خالق رویکرد با مدارس تعداد افزایش»، «نخبگا  مدیریت و استعدادها پرورش حوته با مرتبط فعال
 مدیریت با مرتبط های عرصس در مجلی اجتماعات های ظرفیت ات گیری بهره»، «پرورشی و  موتشی های گیری جهت

 مدیریت با مرتبط های عرصس ساتی گفتما  درراستای اجتماعی های شخصیت ات گیری بهره»، «استعدادها و نخبگا 
 کاهش»و همچنی  تهدیدهای «  موتشی_ اجتماعی رویداد یم عنوا  بس کنکور پدیده»و « نخبگا  و استعدادها
 اجتماعی نهاد اولی  عنوا  بس خانواده نهاد تضعیف»، «کشور  ینده در انسانی منابع با مرتبط تهدیدات و جمعیت

 های عرصس ات جوا  و نوجوا  نسل شد  دور و اجتماعی های  سیب گسترش»، «استعدادها دهنده پرورش
« جوا  و نوجوا  قشر برای اجتماعی نامناسب الگوهای و مرجع های گروه یافت  ترویج»، «استعدادها دهنده پرورش

 قابل طرح است.

ی
صاد

اقت
 کشور سالیانس بودجس تخصیص»هایی همچو   در تمینس  تجلیل مجیط خارجی ات منظر اقتصادی نیز فرصت 

 های عرصس و مجور دانش بسترهای سوی بس وقف و خیریس های فعالیت داد  سوق»، «نخبگا  با مرتبط های حوته در
 شکوفایی درجهت توانمندساتی و انسانی منابع مدیریت حوته بس ها دستگاه بودجس تخصیص»، «نخبگا  با مرتبط

و « نخبگانی های فعالیت بسترساتی و مجور دانش های عرصس در کشور صادراتی نوی  های فرصت»و « استعدادها
 معیشتی مشکالت»، «پرورش و  موتش های حوته با مرتبط نهادهای کم بودجس»همچنی  تهدیدهایی همچو  

 کار فرینی درتمینس کشور نهادهای ضعف و بیکاری گسترش»، «استعدادها ای  شکوفایی عدم و برتر استعدادهای


