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 درونزا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان محور رویکرد عاملیت

 ،هها  تیه عامل ،نخبیان با تررکی بر توانرادساز ،راهبر»در ای  رویکرد تررکی بر 
 « بومی اقتضائات بر ناظر و کشور داخلی ها، ظرفیت از گیر، بهر، بر مبتای یانسان

است. تفاوت ای  رویکرد با رویکردها، برونیرا در ای  است که توجهه اصهلی در   
هها،   پرورش استعدادها و نخبیان بر توانرادساز، مبتای بهر اقتضهائات و ظرفیهت   

ایران، معتقدنهد خهروج   پرور، در  داخلی ایران است. بسیار، از ماتقدی  نظام نخبه
ها، سایر کشورها، در واق  از دست  نخبیان از کشور و تحصیل ایشان در دانشیا،

گذار، عظیری است که نظام آموزشی کشور هییاه کهرد، اسهت وههی     رفت  سرمایه
نتیجههه و دسههتاورد آن دراختیههار کشههورها، دییههر قههرار گرفتههه اسههت. در نیهها،   

  است که از نخبیان درراستا، اهداف ملهی  محور درونیا موضوع اصلی ای عاملیت
هها، الزم   گیر، شود و حرایهت  ها و اقتضائات بومی بهر، کشور و مبتای بر ظرفیت
خوبی انجام گیرد تا در کشهور براناهد و در هرهی  جها      برا، نیهداشت نخبیان به

ههها،  تههوان تعریههف دور، خههدمت کااههد. از جرلههه سههازوکارها، ایهه  اهیههو مههی 
ها، داخلی، جذب و  ها و جوایی نخبیانی، بورسیه صصی، حرایتتوانرادساز، تخ

کارگیر، در صاای  و مراکی داخلی تخصصی، فرصت مناهعهاتی در صهاعت و ...    به
 نام برد.

 درونزا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان رویکرد ساختارمحور

نخبیهان   دهاهد،   پهرورش  ،نخبیان با تررکی بر سهاختارها  ،راهبر»در ای  رویکرد 
مدنظر اسهت.  « بومی اقتضائات بر ناظر و داخلی ها، ظرفیت از گیر، بهر، بر مبتای

جها،   محور در ایه  موضهوع اسهت کهه بهه      تفاوت ای  رویکرد با رویکرد عاملیت
شهود. ایه     دهاد، نخبیان توجه ویو، می ها، انسانی بر ساختارها، پرورش عاملیت

ی و ساختارها، غیررسری در ای  زمیاه تواند شامل ساختارها، رسر ساختارها می
ها و فرآیادها، نخبیهانی   باشد.از ساختارها، رسری در کشور هرچون زیرساخت

در بایادملی نخبیان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فاهاور،  
ها، اساسهی کهه در کشهور درزمیاهه مهدیریت       توان نام برد. ازجرله چاه، و ... می

دهاهد، نخبیهان    دارد، ضعف در سازوکارها و ساختارها، پهرورش نخبیانی وجود 


