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 ایران، اصفهان، شهررضا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهررضا، علوم سیاسیاستادیار و عضو هیأت علمی گروه 

 31/10/1318تاریخ صدور پذیرش: 11/12/1318تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 

 به مدرن سنتی، دگرگونیچراکه ، از آنجایی که جوامع در حال توسعه بیش از پیش نیازمند شناخت و اخذ تصمیمات صحیح هستند

وضعیت موجودشان رقم تصمیمات و ، سرنوشت آینده آنها را بر اساس ویژگی هادر این جوامع بیشتر است و همیشگی و فراگیر 

 یساز میدر تصم یرانینقش نخبگان ا ییایجغراف _یا منطقه یشناس بیآسگردد که چگونه با  لذا این پرسش اصلی طرح می زند؛ می

رسد که نخبگان  شود که راهکارهای اصالحی ارائه و تحقق یابد؟ به نظر میتوانایی ایجاد میی این عموم یاستگذاریس دگاهیاز د

خصوصاً در دیگر نقاط جغرافیایی ایران که به مرکز دسترس کمتری دارند و با هرگرایش فکری نه نقش انحصارگرایانه دارند و نه 

بر حیطه تخصصی خود این توان را دارند که در کنار دیگر عوامل  اینکه بدون اختیار عمل تابع شرایط محیط هستند بلکه با احاطه

( ارائه گذاری و مرحله عملیاتیسیاست، گیری تصمیم، سازی تصمیمهای عمومی جامعه )راهکارهای تأثیرگذار را در تدوین سیاست

، سیستم سیاسی، ه اعم از حکومتداریترین فرآیند در هر سیستم عمومی جامعاز آنجایی که مهمداده تا تحقق یابند؛ برهمین اساس 

گیری و عقالنیت و انتخاب در  به منطق تصمیم "نخبه فردی من" تصمیماتبنابراین ، گیری استاقتصادی و... تصمیم، اجتماعی

، پژوهش تالش دارد با توجه به حساسیت و سیال بودن موضوع ارتباط دو سویه دارد؛ لیکن در جامعه فاهداجهت تحقق 

های مزبور پرداخته تا میزان اثرگذاری  تحلیل و استنباط روابط داده، تجزیه، به توصیف، مجموعه اطالعات ضروری باگردآوری

 ها پرداخته و در پایان پیشنهادات را ارائه دهد. بر یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد تا نخست به بیان آسیب ها متغیر
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 مقدمه 

 اند عقیده این بر شناسان جامعهو  است جوامع پویایی و تغییرات نمایشگر وتاریخ اجتماعی عرصه تحوالت اگر 

 مختلف عناصر که نقشی، میان این در. دارند تكاملی روندی، گذارند می سر پشت بشری جوامع درپی پی که مراحلی

 در حد چه تا و چگونه اجزا که معنا این به یابی دست. دارد بیشتری اهمیت، کنند می ایفاخصوصاً نخبگان  جامعه هر

 از ای طبقه، نخبگان. ساخت رهنمون گرایی نخبه نظریه سوی به را اجتماع و تاریخ عرصه وران اندیشه، مؤثرند کل

 دلیل به یا اختیارشان در یقدرتِ نتیجه در که بودند جوامع اجتماعی و اقتصادی، سیاسی، فكریو  ای هاندیش رهبران

 اوج و هیجان ایجاد با، توانستند می خود های تصمیم و ها ایده ساختن عملی با یا و تأثیرگذاری توانایی از مندی بهره

، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نگوناگو های زمینه در و تاریخی مقطع آن در، احساسات به بخشیدن

 نیاز به توجه بدون که اند بوده هم نخبگانی، میان دراین که بدیهیست ؛گیرندمی عهده بررا  مؤثر نقشی، دینی، اخالقی

 بر را بیگانگان خوشایند و اند کشانده سراشیبی به پرهیز و اصالح بهانه به را آنان، مردم رسوم و آداب و جوامع

 جامعه سطح ارتقای جهت در ای جامعه هر در خیرخواه و مردمی زبدگانی که همچنان. اند داده ترجیح، ها قعیتوا

در  ه است.آمد عمل عرصه به نظری مرحله از و یافت بیشتری های نمونه، معاصر تاریخ در معنا این. کوشیدند می

پروری اغلب نخبه شكل، اجتماعی علوم دررفته شده ترین تفكرات پذینماید که از بدیهیحقیقت این مقدمه بازگو می

 اجتماعی طبقات مختلف، های گوناگونافراد با ایده و نیروها از است عبارت، جامعه یك که مطلب این. است جوامع

به تعبیر  .است شده مطرح نیز قدیم فیلسوفان سیاسی های اندیشه در که است ای نظریه، که برخی نخبه آن هستند

، گوناگون کلمات و اصطالحات با، معاصر دوران تا باستان یونان از، اندیشمندان های نوشتهمتون کهن و دیگر در 

 افراد»، «فضال حكومت»، «اجتماعی برتر گروه»، «زمین روی بر خالق نمایندگان: »است شده مطرح واحدی مضمون

 مفهوم درایم. لیكن از این اصطالح وبرو بودهر... و« آریستوکراسی« »اشراف حكومت»، «شایستگان و دانایان»، «ممتاز

 شكوفایی و گیری شكل که برآنند بسیاری. است شده یاد« نخبگان» نام به، سیاستجامعه شناسی و  علم امروزیِ

در واقع  و روند می شمار  به جوامع سازان تاریخ که است بزرگ مردانی حقیقی شخصیت مرهون، ها تمدن و ها فرهنگ

 حكومتی مبانی چهارچوب و سیاسی مسائل زمینه در تحوالت این خواه. دارند را اجتماع در تحول دایجا قدرتامر 

که به نخبگان  آفرینان نقش این نقشو... باشد؛ لذا  هنر، فرهنگ، تكنولوژی، علم، اندیشه عرصه در خواه و باشد

 گیری شكل چگونگی بررسیورت لذا ضر، است انكارناپذیر معروف هستند حال چه در جهت مثبت و یا منفی آن

 تولید در آنها کارکرد مسیر بررسی سرانجام و اجتماع صحنه در انآن رشدونمو چگونگی و آنها فكری شخصیت

 نیز و کند می کمك بزرگ تحول و حادثه یك فهم به، رویدادها عملی دهی سازمان و جامعه در تحول ایجاد، اندیشه

 .آورد می فراهم نیست دور چندان که را یندگانآ پذیری عبرت و گیری بهره های زمینه

جامعه شناسی و نگاه میان ، اجتماع، در حوزه سیاست با توجه به رویكرد همه جانبه نگر و جامعبا بیان این مقدمه و 

های کیفی  گیری روش سازی پژوهش با بهرهشناسی نقش نخبگان در تصمیم ای سیاستگذاری عمومی و آسیبرشته

خود جزئی از ، ها آوری و تفسیر داده جمعوع را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است؛ بنابراین متغیرهای موض

های اجتماعی کنش درکی انسانگرایانه و پدیدارشناختی به مطالعههای کیفی با  ؛ چراکه پژوهشفرایند پژوهش است

مطالعات همچنین اشاره نمود که . نمایدمی های انسانی متمرکزو تالش خود را بر دید علمی از دیدگاه مؤلفه پرداخته
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صرفاً جای اینكه  در پدیدارشناسی بهارتباط دارد؛ ا و عقاید افراد ه نگرش، مفاهیم، ها اغلب با ادراک، پدیدارشناختی

دو نوع پدیدارشناسی هرمنوتیك و  گیرد؛ موضوع مورد کاوش قرار میتجربه افراد از ، شود چه میپرسیده تئوری 

با تأویل ، عبارت دیگر با تفسیر و درک متن یا به 1پدیدارشناسی هرمنوتیك .مطرح شده استتجربی  اسیپدیدارشن

-رویهنماید؛ می کنندگان تأکید های شرکتبیشتر بر توصیف تجربه )تجربی(و پدیدارشناسی متعالی متن سروکار دارد

ها از افراد آوری دادهنظر و جمع یده موردگیرند که شامل شناسایی و درک پدنظر می د دررهایی برای این رویك

ی را استخراج و سپس مهای مفهومفاهیم اصلی و خوشه، هاپژوهشگر از داده ؛مختلفی است که از پدیده آگاهی دارند

کنندگان و تجربه شرکت، . توصیف متنینمایدمی آنها را به یك توصیف متنی و یك توصیف ساختاری تبدیل

-های تصمیمخصوصاً در زمانها موقعیت و زمینه پدیده، گی تجربه افراد برحسب شرایطچگون، توصیف ساختاری

شود تا جوهره اصلی تجربه برای نهایت ترکیبی از توصیف متنی و ساختاری ارائه می است. درساز و اخذ تصمیمات 

نقش نخبگان در مورد را فراد های اپژوهش نیز براساس رویكرد پدیدارشناسی تجربهبنابراین خوانندگان نمایان شود. 

پردازد؛ چراکه طی آن  ها می گذاری به تحلیل داده دهد و با کد برداری قرار می ه سازی مورد استفاده و بهردر تصمیم

شوند و این همان فرایند اصلی است که  ای در کنار یكدیگر قرار داده می مفهوم سازی و به شكل تازه، ها تجزیه داده

باگردآوری ، اساس با توجه به حساسیت و سیال بودن موضوع برهمین شود. ها تدوین می اساس دادهطی آن نظریه بر 

های مزبور پرداخته تا میزان اثرگذاری  تحلیل و استنباط روابط داده، تجزیه، به توصیف، مجموعه اطالعات ضروری

پایان راهكارهای عملی و پیشنهادات شناسی شده و در تا نخست آسیب، بر یكدیگر مورد سنجش قرار گیرد ها متغیر

 ارائه شود.

 بیان مسأله 

ی ایران در ها اند اما همین دانشگاه رو بوده روبه یهای فراوان همواره با سرزنشگرچه ی کشور ها هامروزه دانشگا

ل دارند که کشورهای بزرگ صنعتی آنها را قبواند  نمودهفرهیختگان و دانشمندانی را تربیت نخبگان و ، سراسر کشور

بهتر از ، دانشگاهی نخبگان و فرهیختگان وضعیت ما به لحاظو در این خصوص  کنند و از دانش آنها استفاده می

ابزار و امكانات ما نقص ؛ گرچه بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه یافته است

ا مشكل این است ساختار و روابط مرکز و حاشیه ؛ امکرده داریم چندانی ندارد و ما تكنولوژی و نیروی تحصیل

اند؛ این موضوع  ایم و نخبگان در مناطق جغرافیایی کشور به حال خود رها شده جغرافیایی به درستی تعریف ننموده

های کلیدی توسط نخبگان دانشگاهی و  گیری ها و تصمیم سازی  سبب شده که در اغلب مناطق کشور تصمیم

و توسط اشخاصی اتخاذ شود که هیچ شناختی از مناطق جغرافیایی گوناگون کشور نداشته  مدیریتی انجام نگیرد

کشور در مناطق جغرافیایی کشور خصوصاً در نواحی که  گیری سازی و تصمیم باشند؛ نتیجه آنكه ساختار تصمیم

بگان و فرهیختگان انگیزگی و نارضایتی را در میان نخ مشكالت قومی دارند سیاسی شده و نوعی سرخوردگی و بی

ناپذیر شده و چرخه  فساد اجتنابگیری احساس ناامنی  ایجاد نموده است؛ لیكن در چنین ساختاری با شكل

، شناخت مسأله، موضوعی مرتبط با تدوین مسألهعمومی سیاستگذارینماید. لذا  سازی را با نقص روبرو می تصمیم
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بنابراین با توجه به پویایی موضوع با ارزیابی و... است؛ ، بازخورد، عملیات، اجرا، سازی تصمیم، گیری تصمیم، حل راه

عرصه مسائل کاربردی و عینی به شكل مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد؛ چراکه در واقعیت امر تاریخ اجتماعی 

وامع بشری پردازان بر این عقیده هستند؛ مراحلی که ج باشد و در این مورد اغلب نظریه تغییرات عینی می وتحوالت 

نقشی که عناصر و اجزای مختلف جامعه مانند ، گام به گام پشت سرگذارده روندی تكاملی دارند و در این میان

 کل در حد چه تا و چگونه اجزا کهکنند دارای اهمیت بیشتری است؛ در واقع دستیابی به این معنا  نخبگان ایفا می

، نخبگان؛ در این میان ساخت رهنمون گرایی نخبه نظریهسمت   به را اجتماع و تاریخ عرصهپردازان  نظریه، مؤثرند

مندی از توانایی  یا بهره قدرتِ نتیجه در که بودند جوامع اجتماعی و اقتصادی، سیاسی، فكری رهبران از ای طبقه

 گونهای گوناها و تصمیمات خود بپردازند و در زمینه بود به عملی ساختن ایده اختیارشان درکه  تأثیرگذاری

نمایند؛ بنابراین این مطلب که یك را ایفا می مؤثر نقشی، دینی، اخالقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

، که برخی نخبه آن هستند اجتماعی طبقات مختلف، های گوناگونافراد با ایده و نیروها ازعبارت است ، جامعه

امروز دستخوش تغییر و دگرگونی ، است شده مطرح نیز 1دیمق فیلسوفان سیاسی های اندیشه در که است ای نظریه

-لیكن در این میان نمی .است شده یاد« 1نخبگان» نام به، سیاستشده و در اصطالح امروزی علم جامعه شناسی و 

شود که نقش نخبگان را در جوامع منكر شده و آن را کتمان نمود؛ چنانچه که بسیاری همواره اشاره دارند که 

  به جوامع سازان تاریخ که، است بزرگ مردانی حقیقی شخصیت مرهون، ها تمدن و ها فرهنگ شكوفایی و یگیر شكل

 و سیاسی مسائل زمینه در تحوالت این خواه. دارند را اجتماع در تحول ایجاد قدرتدر واقع امر  و روند می شمار

 اینو... باشد؛ لذا اثرگذاری  هنر، فرهنگ، تكنولوژی، علم، اندیشه عرصه در خواه و باشد حكومتی مبانی چهارچوب

بر همین اساس ، است انكارناپذیر که به نخبگان معروف هستند؛ چه در جهت مثبت و یا منفی آن آفرینان نقش

 سرانجام و اجتماع صحنه در انآن رشدونمو چگونگی و آنها فكری شخصیت گیری شكل چگونگی بررسیضرورت 

 و حادثه یك فهم به، رویدادها عملی دهی سازمان و جامعه در تحول ایجاد، اندیشه لیدتو در آنها کارکرد مسیر بررسی

 فراهم، نیست دور چندان که را آیندگان پذیری عبرت و گیری بهره های زمینه نیز و نماید می کمك بزرگ تحول

موجود آن های یهسرمارین تارزش ترین و بامهم، نخبگان و متخصصان، در یك جامعه از نگاه ملیبنابراین  .آورد می

و مثبت چراکه حضور موثر  ؛هستند به لحاظ فكری و عملیاتی و ثروت ملی هر سرزمینیآیند میبه حساب ، کشور

دهد و زمان دستیابی به توسعه را افزایش مییك سیاستگذاری منطقی و عملیاتی و مسیر سرعت رسیدن به ، نخبگان

ها و نظریات به دو دسته کالن تقسیم و تفكیك . گرچه در این مورد دیدگاهرساندکمترین مقدار ممكن میآن را به 

گیری  سازی و تصمیم را عامل اصلی و شاید تنها عامل در فرآیند تصمیمنقش نخبگان ، که دسته نخست، شوندمی

شرایط محیطی نقش نخبگان را در این فرآیند بسیار ناچیز و تحت تأثیر عوامل و ، نماید؛ اما دسته دوممیمعرفی 

دیدگاه معاصر ، که این گروه از افراد موفق شده به نفع خود بهره ببرند؛ اما در کنار این دو نظریه طرح شده  دانسته
                                                                                                                                                               

: است شده مطرح واحدی مضمون، گوناگون کلمات و اصطالحات با، معاصر دوران تا باستان یونان از، اندیشمندان های نوشتهدر متون کهن و  -1

... و« آریستوکراسی« »اشراف حكومت»، «شایستگان و دانایان»، «ممتاز افراد»، «فضال حكومت»، «اجتماعی برتر گروه»، «زمین روی بر خالق ننمایندگا»

 ایم.روبرو بوده
2 . Elite 
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گیری و نه آنكه  نخبگان را نه صاحب نقش انحصاری و دارای اراده مطلق در تصمیمدیگری نیز مطرح است که 

تأثیرگذار بر فرآیند دیگر عوامل  آنان را به عنوان عاملی در کنار هبلك، دانسته  اختیار و تابع شرایط محیطی بی

اند؛ لیكن این دیدگاه به دو طریق عملیات موثر داسته _گذاری و مرحله اجرا سیاست، گیری تصمیم، سازی تصمیم

بر فرآیند  داند؛ و بر این اعتقاد هست کهمستقیم و غیر مستقیم نخبگان را در فرآیند تصمیم سازی موثر عمل می

گذارند. که در حقیقت مسیر مستقیم عامل آن نهایی آن نخبگان حاکم و از مجرای رسمی سازی تأثیر میتصمیم

شود که این شود و روش غیرمستقیم با فعالیت نخبگان شخصی و غلبه فكری آنان در جامعه اعمال میاعمال می

و  گیری احزاب و... باشد. اما از آنجایی که تصمیم، ایهرسان، پژوهشی، های آموزشیتواند از طریق حوزهمسیر می

سازی عملی نیست که در یك لحظه به وقوع بپیوندد و یا یكباره اجرایی شود و روندی غیر خطی و چرخشی تصمیم

، گیری و تصمیم سازی است که به دانشترین فرآیند در هر سیستم اجتماعی و سیاسی تصمیمبنابراین مهم، است

شناسی نیازمند است؛ و در این میان جوامع در تجزیه و تحلیل و موقعیت، توانایی، شناخت، تجربه، كر خالقف، ایده

به  سنتی، دگرگونیچراکه ، ای مانند ایران بیش از پیش نیازمند شناخت و اخذ تصمیمات صحیح هستندحال توسعه

تصمیمات و ، هانها را بر اساس ویژگیسرنوشت آینده آدر این جوامع بیشتر است و همیشگی و فراگیر  مدرن

-آید که چگونه با آسیبخورد؛ بنابراین در چنین وضعیتی این پرسش اصلی به میان میمیوضعیت موجودشان رقم 

شود که راهكارهای اصالحی ارائه و شناسی نقش نخبگان از دیدگاه سیاستگذاری عمومی این توانایی ایجاد می

رسد که نخبگان با هرگرایش فكری نه نقش انحصارگرایانه دارند و نه اینكه بدون تحقق یابد؟ نخست به نظر می

بلكه با احاطه بر حیطه تخصصی این توان را دارند که در کنار دیگر عوامل ، اختیار عمل تابع شرایط محیط هستند

گذاری و مرحله استسی، گیری تصمیم، سازی تصمیمهای عمومی جامعه )راهكارهای تأثیرگذار را در تدوین سیاست

گیرد که کشورهای در حال توسعه ( ارائه داده تا تحقق یابند. بنابراین اهمیت این موضوع از آنجا نشأت میعملیاتی

های عملیاتی های فعالیت و ضرورت به پژوهش بوده تا نقص سازی نیازمندبیش از پیش در حوزه تصمیم و تصمیم

های ها را شناسایی نموده و سپس با تطبیق آن ضعفسانه نخست نقصشناکاسته شود. درواقع مطالعات آسیب

ها با راهكارهای ارائه شده در دیگر مطالعات و پژوهش داخلی و خارجی بهترین اکتشافی در طول جمع آوری داده

ق و شناسانه بیش از پیش مورد وثودهند و از این جهت اغلب مطالعات آسیبپیشنهادات را در آن حوزه ارائه می

توجه به مبانی منطقی و اصولی  اتخاذ تصمیم باگیرد. چراکه گیرنده عملیاتی قرار میتوجه سازمان و نهادهای تصمیم

ایده و فكر خود را ، که دانش نمایندمی سعینخبگان همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و  ازبخش مهمی در 

که در  درحالی، دنی ساختار باشاها دارحوزه آن تصمیمات در که هایی ارائه دهندبه حوزه فارغ از هر نوع گرایش

خاتمه  حل مشكل و اتخاذ تصمیم وقتی عملیاتی این موضوع مورد توجه باشد که فعالیت، سطحی دیگر ممكن است

، گیری از روی عقالنیت یا احساسدر این حالت احتمال دارد تصمیم، یابد که راه حل مورد رضایت حاصل گرددمی

بطور مثال در پزشكی تصمیمات درمانی زمانی ، باشد 1یا ضمنی و مفهومی 1صریح و روشن، ی یا غیر منطقیمنطق

مرحله طی شده و آنگاه برای درمان تصمیم مناسب بهشود که مراحل تشخیص اولیه مشكل بیمار مرحلهاتخاذ می
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کارگزار عملیاتی و یا نخبه فكری و است که به نحوی از امور مسائل در جامعه ماهیت بعضی بنابراین  ؛شودگرفته می

این توان را نداشته باشد که و اگر آن فرد  نمایدگیری میبه تصمیمملزم کشاند و فرد را دنبال خود میه را بعملیاتی 

د؛ در حقیقت به تعبیر دیگر اخذ تصمیمات به شوحذف میتأثیرگذاری تصمیمات الزم را بگیرد از گردونه  در زمان

اطالعات نیاز دارد که فرد نخبه با ، دانش، خالقیت، فكر، ر جامعه و سیستم سیاستگذاری رسمی به تجربهوقت د

 گذاری چراکه در حقیقت امر سیاستتواند آن را اجرایی و عملیاتی نماید. پذیرش مسئوولیت و موقعیت شناسی می

عمومی و زندگی اجتماعی است؛ و در گیری نمودن امور عقالیی تصمیم، عمومی بخشی از جنبش عقالیی نمودن

، صنوف، هاگروه، نخبگان، ساالریهای مدیریت امور سطح تعامل دیواناین مسیر ابزار تسلط بشر بر این پیچیدگی

های مدیریت بخش، ساماندهی روابط 1طبقات و... است؛ لیكن در این میان کارکرد اصلی سیاستگذاری عمومی

 علمی و... با مرجعیت قدرت کالن سیاسی است. ، اعیاجتم، اقتصادی، گوناگون سیاسی

-های گذشته را دنبال میهای پرداخته نشده پژوهشبرهمین اساس اهمیت پژوهش از آن جهت هست که دیگر جنبه

های نماید و تالش دارد در نهایت راهكارهایی را ارائه دهد؛ البته خاصیت پژوهش هست که دنبال کننده پژوهش

، هر یك تكمیل کننده پازل علمی در مورد یك موضوع باشد؛ لیكن از آنجایی که پژوهش با فردگذشته باشد تا 

گیری انسان مرتبط است و در این زمینه رویدادها ایستا نبوده و امری سیال هستند تبدیل به ایده و نحوه تصمیم، ذهن

، سیستم اقتصادی، م از حكومتداریای اعشوند؛ چراکه امر مهم در سیستم هر جامعهامری غیرخطی و چرخشی می

به منطق  "انسان نخبه فردی من" تصمیماتبنابراین ، سازی استگیری و تصمیمسیستم اجتماعی و... تصمیم

 ارتباط دو سویه دارد.  در جامعه فاهداتحقق   و عقالنیت و انتخاب در جهت گیری تصمیم

اجتماعی و... قبل از ، ه در ایران غالباً نیز نخبگان سیاسیالزم به اشاره است که پژوهش های انجام شدبرهمین اساس 

انقالب اسالمی ایران را مورد مطالعه قرار داده بوده و کمتر به بعد از انقالب خصوصاً نخبگان علمی اشاره داشته 

 های علمی صورت گرفته که در این بخش به تفكیك و مختصر به آنهااست؛ همچنین در حوزه نخبگان نیز پژوهش

شود. ولیكن نكته مهم نشان آن دارد که توسعه در همه سطوح خصوصاً توسعه علمی به معنای واقعی آن اشاره می

 بتوان فهمید که چه کسی بیشترین اطالعات را دریافت کرده ودغدغه ایرانیان بیشماری است؛ لذا چنانچه اگر امروزه 

وان ارزیابی نمود که ت میآنگاه ، یشتری برخوردار استمیزان تاثیرگذاری ب نظریات چه کسی از اهمیت اجتماعی و

، آرجانستون و الوید، استریكلند، شد. )دیبا مییا قادر به تشخیص نخبگان  جایگاه نخبگان قرار گرفته و چه کسی در

1936: 111-116 ) 

 مبانی نظری پژوهش

هستند. از این رو بررسی آنها  دیگر نخبگان یا به تعبیر ها الیت، آن گیری شكلیكی از این نیروهای اجتماعی درفرایند 

به عنوان نیروهای اجتماعی موثر اهمیت دارد. اما الیتیسم در بررسی های جاری چه نقش و جایگاهی دارد؟ این باور 

تاریخ را می سازند و سرچشمه  حزبی و گروهی، اجتماعی، سیاسی، علمی که شخصیت های بزرگ ونیرومند

 تر و ای نیست ولی با اینكه این اعتقاد درگذشته گسترده هستند باورتازه و... اجتماعی، یسیاس، علمیهای  دگرگونی
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« سی. رایت. میلز»چنانكه ؛ کمتر به صورت اندیشه علمی ومنظم تبیین شده است، دارتر از زمان کنونی بود ریشه

 توان مورد بحث و به سختی می، مسأله وجود نخبگان را به توجه به جوامع صنعتی مدرن، ندک می( استدالل 1390)

تر کردن  دالیل این تفاوت ها است. با ساده معنای این مالحضه و، سدر میمشاجره قرارداد. آنچه تناقض آمیزتر به نظر

سه مدل اصلی مورد استفاده قرار گرفته است: ، در بحث توزیع قدرت، وان گفت که از نظرتاریخیت می، برخی مسائل

مارکسیست ها که تقسیمات را به ، بقیه می بینند ا که تقسیم اصلی را میان صاحبان قدرت وگر نظریه پردازان نخبه

کثرت گرایان که  نند وک میعنوان بازتاب تقسیمات اقتصادی دانسته و طبقات را به عنوان عوامل اصلی تلقی 

قسیم در درون جامعه نگاه به عنوان یكی از مجموعه خطوط نامتقارن ت، ها را تنها توده تقسیمات میان نخبگان و

نخبه گرایی )الیتیسم( است. اصل ، یكی از پاسخ دهندگان به این سوال ها، ؛ لیكن(193-146: 1913، )تنسی، نندک می

تاریخ سلطه الیت است. بنابراین نظریه نخبه ، این است که تاریخ گرایی و تفكر نخبه اساسی دکترین نخبه گرایی

، علمدر تضاد با مفروضات اساسی لیبرالیسم غربی درباره موضوعاتی نظیر ه تفكر نخب، شخصیت محور، گرایی

، ی گائتانوموسكا زیرا طبق گفته، روابط مناسب میان دولت و جامعه قراردارد سازمان حكومت و، سیاست، اجتماع

هیت هرجامعه بنابراین ما. (Mosca, 1939)دوم که اکثریت است برتری دارد ی هی اول و برتر بر طبق همیشه طبقه

در اجتماعات مشروع باشد یا غیرمشروع( توسط ماهیت نخبگان ، پویا باشد یا ایستا، )چه جامعه مبتنی بر اجماع باشد

شود  دستكاری می اهداف هر جامعه توسط نخبگان آن تعیین و، شود. عالوه بر این آن تعیین میبا تفكرات نخبگان 

موقعیت نظریات  تا حدودی جایگاه وشود که  اث بدین جهت مطرح می؛ لذا این مبح(906 :1934، )مارش واستوکر

محیط آکادمیك  مطرح در های معروف و نشان می دهد و به عنوان یكی از تئوریاجتماع را نخبه گرایانه را در عرصه 

ن و نخبگا، و کالن سیستمی از نگاه ملیچراکه دقیقا  کنكاش در باب نظرات الیتیسم هستیم. نیازمند بررسی و

آمده  به حساب، موجود آن کشور های یهترین سرماارزش ترین و بامهم، و سیستمی  جامعه، هر کشوردر متخصصان 

دهد و  توسعه را افزایش میهدف سرعت رسیدن به ، چراکه حضور موثر نخبگان، و ثروت ملی هر سرزمینی هستند

رویكرد ، به عقیده استیفن رابینز (.Davenport,2004:617رساند) می ممكن کمترین فاصلهزمان دستیابی به آن را به 

هایی ضعیف عمل  نخبگان نشان از این موضوع دارد که اگر در سیستم کالن اگر بخشسیستمی نسبت به اثربخشی 

های فرعی با اصلی مرتبط بوده و دارای یك  نمایند بر عملكرد کل سیستم اثر خواهند گذاشت؛ در حقیقت قسمت

تند؛ بنابراین یك سیستم کالن در روابط خود به جهت کسب اطمینان از دریافت مداوم داده و تولید ارتباط منطقی هس

ها را بر طرف نماید؛ چراکه به جهت پایداری  ها و آسیب نماید که ضعف ستاده قابل اجرا و عملیات تالش می

انعطاف بوده که در پاسخ به نماید که راهكارهای ارائه شده از سوی نخبگان سیستم دارای  ضرورت ایجاب می

(. لذا به جهت اینكه شاهد افزایش میزان انعطاف 93:1910، تغییرات زمانی و مكانی کارایی الزم را داشته باشد)رابینز

نماید که دائما موضوعات مرتبط مورد  ضرورت ایجاب می، و کارایی این کالبد در حوزه کالن سیستمی باشیم

در علوم نخستین بار اصطالحیست که ، شناسی اشاره شده که ه در تعریف آسیبقرار گیرد. چراک 1شناسی آسیب

مدیریت و... مورد ، سیاست، شناسی ها مانند جامعه به آن پرداخته شده و سپس در سایر رشته زیستی و پزشكی
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 روانیای از دانش است که هدف آن شناخت بیماریهای  شناسی شاخه آسیب»استفاده قرار گرفته است؛ در حقیقت 

در شناسی  ( و منظور از آسیب911:1910، )ساروخانی« رشد و دگرگونی آن است، اجتماعی و نحوة تكوین، تنی_

هایی که در  ها و نابسامانی ناهنجاری، ها کالبدشكافی و شناخت بیماری، سیاستگذاری عمومی عبارت است از مطالعه

تری هست که  است؛ گرچه این مفهوم دارای ابعاد گستردهسیاستگذاری کالن کشور بروز و ظهور پیدا نموده فرایند 

، کنترل و همچنین، هماهنگی، فرماندهی، سازماندهی، ها ریزی برنامهشناسانه  ات آسیبمطالع، مشتمل بر شناخت

چگونگی شخصیت نخبگان ، اجتماعی از یك سو و از سوی دیگر و اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی متغیرهای

شناخت های کالن و هوشمندی در  سیاستشناختی آنان در عرصة  های معرفت و توانمندین کارگزارا، سیاسی

سازی آنان در یك بستر علمی  المللی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه و چگونگی تصمیم ای و بین منطقه، های داخلی حوزه

ن و محققان است؛ به نحوی که نظرا صاحب، نخبگانهای  گیری هوشمندانه و مدبرانه از توانمندی و منطقی با بهره

 .پدید آیدسیاستگذاری عمومی ضریب خطای کمتری در ابعاد مختلف فرآیند 

دهد و بدین مسائل را تشخیص میموضوعات و ای ذاری ماهیت چندبعدی و چند رشتهتگسیاساما از آنجایی که 

تحلیل هدف گیرد. به خود می تكثرم ایها به شكلی گریزناپذیر چهرهترتیب مطالعه سیاستگذاری و تحلیل سیاست

ها را شوند. انواع تحلیل سیاستبندی میسیاق، که چگونه مسائل و فرآیندهابوده فهم آن ، ها در وهله نخستسیاست

؛ لیكن الزم به اشاره است که دانست، در فرآیند سیاستگذاری هاها روی طیفی از آگاهیای از کنشتوان گسترهمی

ها موضوع بخش دوم است. منشأ یك سیاست در زمینه شناخت یك له در تحلیل سیاستتحلیل و توصیف مسئ

ای دارد که شیوه بستگی به، شودگردد و چگونه تعریف میمسئله است. اینكه چه چیزی مسئله محسوب می

ضوع این پرسش که یك مو نمایند؛به کمك آن به یك موضوع یا یك رخداد رجوع می نخبگان و...، سیاستگذاران

به اندیشه عینی بودن یا ذهنی بودن ماهیت واقعیت ، شودچه هنگام به یك مسئله سیاسی یا سیاستگذاری تبدیل می

ارچوب مرزهایی خاص قرار گیرد و سپس هدر چ، ساختاربندی شود، گردد. در واقع یك مسئله باید تعریفمی باز

های جدید علم سیاست است که با  ی یكی از زیرشاخهسیاستگذاری عموم. لیكن از آنجایی که نامی به آن داده شود

مورد بررسی و کنكاش قرار  های دولتی را برنامه ها و سیاستعمدتاً عدول از مفهوم قدرت و نحوه اعمال آن 

که از آن به عنوان  عمومی پیوندی میان نظریه و عمل در سپهر علم سیاست است دهد. از این رو سیاستگذاری می

سازد که با درک واقعیت بهتر از دنیا  ؛ چراکه کارگزاران سیاسی را قادر میشود اسی نیز یاد میمهندسی علوم سی

نظریه و عمل ، اعتقادات و رفتارها، پارامترها، مسائل کالن سیستمی کشور را حل و فصل نماید؛ و با تلفیق فرآیندها

ها و  ی سازد. چراکه اتخاذ سیاستگذاریمدیریت کالن سیستمی را در راه استنباط از مشكالت گسترش داده و غن

شناسی نیز به همین صورت در سیستم جامعه سبب به وجود آمدن خسارات  های نادرست و بدون آسیب تصمیم

کارشناسانه فردی باشد که در  شود. همچنین این نكته ممكن است ناشی از تصمیمات غیر عظیم و غیرقابل جبرانی می

های نخبگان هست و یا اینكه  ه توجه به مشاور کارگزار نقش داشته باشد که بییك فرد ، فرآیند آن ممكن است

های خسارات و شرایط  گیرد. در هر صورت و شكل آن زمینه ای نقش دارد که از روی توهم و غرور تصمیم می نخبه

خواهد  شناسی سبب اشتباه دوم بحرانی در سیستم کالن سیاستگذاری شكل خواهد گرفت که حل آن بدون آسیب

ای خواهد شد که نخست جامعه و سیستم آسیب  شناسی نخبگان بدل به زمینه شد؛ بنابراین در مدل نظری عدم آسیب
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ها و تصمیمات غلط به جامعه و  ای که اتخاذ سیاستگذاری آن را خواهد دید. درواقع از این دیدگاه مهمترین ضربه

های اعمال شده  کاهش اعتماد مردم به سیاست، رقابل جبرانسازد؛ جدای ازخسارات جانی و مادی غی سیستم وارد می

آمیز امر رشد و توسعه است؛  مشارکت مردم در جهت اجرای موفقیتعدم اجتماعی و  و در نتیجه کاهش سرمایه

هایی  های نارسایی هرچند ممكن باشد که قصد و نیت سیاستگذاران و نخبگان پیشرفت و شكوفائی و مبارزه با ریشه

شناسی غلط به نحوی  های و بدون آسیب اما باتوجه به اینكه اثرات اجرای سیاستگذاری، و اجتماعی باشدسیستمی 

 مشابه با اثرات تباهی و از میان رفتن منابع سیستمی و اجتماعی باشد.

 نخبگان بندی طبقه

رهای مختلف بر اساس حاکم در کشو اغلب الیت حاکم و دارای قدرت و، بندی اولیه و کالن نخبگان فارغ از تقسیم

دارای دوم وانند دارای انسجام ساختاری و محور ت میمحور اول  بندی نمود: یا تیپ بندی وان طبقهت میدو محور 

. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشكیل دهنده نخبگان حاکم در یك است انسجام ارزشی

دیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیك و ارتباطی از حیث پایگاه اجتماعی با یك، جامعه و کشور

باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند. نخبگانی که دارای انسجام ارزشی اند باید از 

ای از ارزش های مشترک حمایت کنند و برای نهادهای مسلط در کشور به یك میزان احترام قائل شوند.  مجموعه

نخبگانی که هم از حیث ساختاری و ، سه نوع از نخبگان قابل تشخیص است: یكی، براین بر اساس این دو محوربنا

افغانستان و ایران بعد از انقالب که نخبگان حاکم ، هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان

نخبگانی که انسجام ایدئولوژیك دارند و خود به دو ، مگفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دو، دارای انسجام فكری

بر اساس محور ایدئولوژی یك ، وند: یك نوع این است که اعضای تشكیل دهنده نخبگان حاکمش مینوع تقسیم 

پیوند و ، با محوریت یك مرکز ایدئولوژیك ای همرکز هژمونیك و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکند

از ارتباط نخبگانی که ، یرد. نوع دومگ میانسجام ایدئولوژیك در آن مجموعه شكل ، ایجاد شود و بدین روش ارتباط

یرد. یعنی انسجام فكری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یك گ میدارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند شكل 

بنابراین ن بر قواعد بازی دموکراتیك است. مرکز نیست؛ بلكه محصول توافق عمومی اجزاء تشكیل دهنده نخبگا

اهمیت عامل شایستگی در به قدرت رسیدن گروه حاکمه در جوامع سنتی را نیز نباید دارد که  مقدمه فوق بیان می

نادیده گرفت. از این رو شاید نتوان مفهوم الیت را به نوع خاصی از جامعه محدود کرد. در این رابطه برخی از 

 ها تمیز داده اند: سه دسته از الیت صاحب نظران میان

 هایی که برحسب معیارهای سنتی یا عقالنی دارای شایستگی بوده و برحسب توانایی های فردی به قدرت  الیت

 سند.ر می

 وند.ش می ی اجتماعی به صورت عقالنی تشكیلها ههایی که به منظور انجام برخی کار ویژ الیت 

 ردد. مثالً کسانی که در گ می یا فایده گرایانه نقش نمایندگی به آنها واگذار هایی که بر اساس دالیل احساسی الیت

لزوماً به حكم شایستگی و مهارت به مناصب مربوطه  وند صرفاً وش مینظام های پارلمانی به نمایندگی انتخاب 

 .(03 :1930، نند )بشیریهک میدسترسی پیدا ن
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 ر انگلیسی از سه دسته تامو با تام مثالً. اند گفته سخن ها الیت از نیگوناگو انواع از پردازان محققان و دیگر نظریه

مدیران صنعتی وکارمندان عالی رتبه در جوامع صنعتی مدرن به عنوان الیت های برجسته ، یعنی روشنفكران، الیت

حاکمه تبدیل شوند وید. به نظر او هیچ یك از این الیت ها امكان و توانایی آن را ندارند که به الیت واحد گ میسخن 

وان گفت که ت میزیرا فاقد انسجام وهمبستگی درونی الزم هستند. در صورتی که الیت قدرت از طبقه باال مجزا باشد 

یا منطبق با  درصورتی که الیت قدرت و طبقه باال متداخل وبالعكس دولت به میزانی از استقالل دست یافته است. 

که توسط  بندی در یك دسته؛ بنابراین در حقیقت (13 :1930، یابد )بشیریهیكدیگر باشند این استقالل کاهش می 

ند که عبارتند از: رهبران ک می نخبگان( یپلوژیدارندورف صورت گرفته است وی الیت ها را به هفت دسته تقسیم )ت

برجستگان ، برجستگان ارتش، رهبران وسایل ارتباط جمعی، برجستگان علمی، روحانیون، رهبران اقتصادی، سیاسی

 در مجموع چهار الیت عمده تمیزداده شده اند: ؛ ودستگاه قضایی

 ؛سیاسی یا نخبه الیت 

  ؛اقتصادی یا نخبهالیت 

  ؛نظامی یا نخبهالیت 

  و علمی. فكری یا نخبهالیت 

فرعی  ی هتقسیم طبقه نخبگان به دو طبق، تو معتقد است برای بررسی مسئله تعادل اجتماعی ویلفردوپارهعالوه بر آن 

در  ای همتشكل از افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش قابل مالحظ، سودمند خواهد بود: یكی نخبگان حاکم

ماری همچنین ، پاره تو بندی در کنار دسته دیگر نخبگان غیر حاکم مرکب از بقیه نخبگان. نند وک میحكومت ایفاء 

می نامد و  (M)بخشی که آن را ": دارد که وی بیان می وده است:نم بندی را چنین تقسیم گانکوالبینسكا گروه نخب

افرادی از نخبگان را دربرخواهد گرفت که سهمی در امر دولت وحكومت دارند وچیزی را تشكیل می دهند که شاید 

تشكیل  نخبگان ی هنام دارد که از باقی ماند( N) بتوان با کمی ابهام آن را طبقه حاکم نامید و گروه نخبه دیگر که

، )باتامور "را از کل نخبگان کنار بگذاریم وبه عبارتی آنها نخبگان غیر حكومتی هستند Mخواهد شد وقتی که بخش 

1931: 4). 

 
و اعتقاداتی  ها هاید، نخبگان سنتی از حاکمیت و یا نفوذی برخوردارند که ناشی از ساختهای اجتماعی: نخبگان سنتی

ارند و مبتنی بر راه و رسم سنتی طوالنی اند. بدین ترتیب تمام برگزیدگان دور د ای هاست که ریشه در گذشت

وند زیرا اعتبار آنها ناشی از نژاد و اصل و نسب است که ریشه در ش میآریستوکراتیك برگزیدگان سنتی محسوب 

س قبلی است که سنتها دارد. مانند رئیس یك قبیله که حاکمیت خود را ناشی از آن می داند که جانشین بالفصل رئی

وان نخبگان مذهبی را نیز معموالً تا حدی نخبگان ت میآن هم به صورت سلسله مراتبی ادامه پیداکرده است. همچنین 
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های پیشین  زیرا حاکمیت یا نفوذ آنها مبتنی بر احترام نسبت به بعضی از حقایق است که در زمان، سنتی قلمداد نمود

 .(96: 1939، تنی بر سنتی طوالنی است که ریشه تاریخی دارد )علیرضا ازغندیها آشكار گردیده و یا مب بر انسان

نخبگان تكنوکراتیك منتسب به ساختی رسمی یا اداری هستند. اقتدار آنها بر اساس معیار : نخبگان تکنوکراتیک

دوم ، خاب شده اندانت، آنكه این نخبگان بر اساس قوانین وضع شده و رایج شناخته شده لاستوار است. او ای هدوگان

قابلیتها و تخصصهای تحصیلی یا همچنین با احتساب دارابودن ، آنكه این اتنخاب به دلیل دارا بودن صالحیتها

گیرند. این نخبگان  ازاین قبیل سنجیده و مورد قضاوت قرار می ی خاص یا مالکهاییها هتجارب و سابقه درزمین

 (Twaddle, 1995) .وبر آن را اقتدار عقالیی ـ قانونی نام نهاده استتكنوکراتیك از اقتداری برخوردارند که ماکس 

وند. ش میبرخوردار « قدرت»یا « اقتدار»نخبگان مالكیت به دلیل ثروت و اموالی که دارند از نوعی : نخبگان مالکیت

طرف دیگر این ولی از ، ردد که به خدمت گرفته اندگ میاین اموال و این ثروت باعث تسلط آنان بر نیروی کاری 

توانایی مالی به آنها امكان می دهد که بتوانند بر روی سایر نخبگان سنتی و یا تكنوکراتیك فشارهایی وارد سازند و 

در نتیجه برای خود قدرت اجتماعی کسب نمایند. نخبگان مالكیت یا نخبگان اقتصادی از قبیل مالکین بزرگ اراضی 

وانند بر زندگی سیاسی و اجتماعی اثر بگذارد و در نتیجه ت میتصمیماتشان یا صنعتی و یا مالی افرادی هستند که 

ی نماید )سریع گیراقتصادی و اجتماعی گردد یا برعكس از انجام این تغییرات جلو، باعث ایجاد تغییرات سیاسی

 (.1934، القلم

تند که خصوصیات خارق العاده نخبگان کاریزمایی )به تعبیر وبر( نخبگانی هس: نخبگان خارق العاده یا کاریزمایی

ردد و به گ میمستقیماً به شخصیت آنان بر ، به آنان نسبت می دهند. اقتدار و نفوذی که این نخبگان از آن برخوردارند

ویژه و استثنایی یا بر خصلت و صفت ستودة یك شخصیت متكی است ، گفته ماکس وبر بر قهرمان پروری مقدس

 .(1930:11، )انصاری

این نخبگان اشخاص یا گروههایی هستند که در اطراف ایدئولوژی معینی متشكل گردیده یا : دئولوژیکینخبگان ای

قرار داد  بندی وان اشخاص یا گروههایی را در این ردهت میدر به وجود آوردن ایدئولوژی خاصی سهیمند. همچنین 

ایدئولوژیك یا معنوی بدون اقتدار ولی که ایدئولوژی مشخصی را اشاعه می دهند یا سخنگو و معرف آنند. نخبگان 

مجددی از  گیری وند و موجب جهتش میاغلب گروههایی هستند که دگرگونی های ساختی آینده را سبب ، بانفوذ

 .(Rakel, 2008ردند )گ میکنش تاریخی 

ای سیاسی ی جدید و غیره در رؤسها هنهادها و اید، سمبل های وضعیت موجود، ها هاید، ارزشها: نخبگان سمبلیک

وانند خصوصیات سمبلیك به خود ت میوند و در این میان رؤسای معنوی و ایدئولوژیكی بهتر ش میمتبلور و متجلی 

 بگیرند.

 نخبگان و نقش آنان در کشور 

نموده را به خود مشغول سیاسی و اجتماعی موضوع نخبگان از جمله مسائلی بوده که همواره ذهن اندیشمندان علوم 

جامعه شناس ؛ چنانچه بنا به نظر پارتو متفاوتی در خصوص نقش و جایگاه آنان مطرح شده استی ها هونظری
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دارای خصوصیاتی استثنایی و منحصر به فرد بوده و یا هستند که  عنوان نخبگان مشتمل بر تمام کسانی 1ایتالیایی

اعضای ممتاز  به عنواننخبگان به پارتو باشند؛ در حقیقت  فعالیت خود میهای عالی در زمینه  دارای استعداد و قابلیت

گردند؛ برهمین اساس با توجه به  دلیل خصوصیات ممتاز صاحب قدرت و یا شخصیت میکه به  نگریسته جامعه

تعاریف مختلفی که از نخبه و نقش وی در اجتماع انسانی شده است همواره نخبگان از موثرترین افراد در زمینه 

گیری  آورند در شكل هایی که بوجود می احساسات و هیجان، ها ایدهکه با  اند بوده ها سازی و تصمیم ها گیری تصمیم

 اهمیت نخبگان بااین نكته را در نظر گرفت که باید  همچنین باشند. های جامعه یا حتی تغییر اجتماعی مهم می کنش

بنابراین به  گیرد. ابی قرار میش و ارزیسنجمورد نقش این افراد در تصمیم گیری و الگو سازی در جامعه  توجه به

تعبیری نخبگان مظهر و سمبول شیوه تفكر و وجود علم و عمل در بستر اجتماع از سطح باال تا پایین هستند که 

درواقع نخبگان بایستی مختلف و یا حتی کل جامعه بایستی دارای قدرت بیشتر و جاذبه باشند. های  وهنسبت به گر

ه اجرایی نمایند که زندگی آنان به عنوان یك نمونه مورد توجه قرار گیرد به نحوی به نحوی نقش خود را در جامع

محرک و ، گیری در آنها نمایان باشد تا تبدیل به نیروی پیشرو سازی و تصمیم تصمیم، که چند گزینه الگوسازی

نقش اجتماعی خود ، عالبه عنوان بازیگران فگیری صحیح و مشارکت  پویایی جامعه شوند و به تعبیر دیگر با تصمیم

 نماید. گیری سازی و تصمیم تصمیم، الگوسازی را ایفا و از طرفی با استفاده از نفوذ خود

توان در شش رویكرد مفهومی بیان نمود که عبارتند  پردازان را می اما در خصوص نخبگان و نقش آنان دیدگاه نظریه

 از:

 :در این رویكرد  شود. شناخته می 4و فارابی 9ارسطو ، 1فالطونامانند: با اندیشمندانی که رویكرد کالسیك  نخست

اش تهیه شرایط دستیابی به کمال و سعادت  فیلسوف و نبی یا نبی فیلسوف است که وظیفه، فرد برگزیده، نخبه

 .باشد می

 :نخبه فرد یا گروهی است که، در این رویكرد ؛تو عجین شده است رویكرد دوره میانی که با نام پاره دوم 

 .باشد جایی قدرت می سازی برای جابه های بسیاری دارد و مسئول فرضیه برگزیدگی

 :در این رویكرد نخبه همان نیروی انقالبی  ؛سنت مارکسیستی که متفكر اصلی آن مارکس و گرامشی هستند سوم

 .کنند است که شرایط را برای انقالب کارگری آماده می

 :نخبه نیروی ، در این رویكرد ؛شود دورکیم و پارسونز شناخته میهای  سنت دورکیمی که با اندیشه چهارم

 .ای است که با عمل سازمانی و نهادی به دنبال ایجاد نظام بوروکراتیك در جامعه است یافته متخصص و سازمان

 :اش  نخبه اهل فرهنگ و اندیشه است و وظیفه، در این رویكرد، سنت تلفیقی اعم از وبر و هابرماس پنجم

 .باشد سازی و تولید اندیشه می گفتمان

                                                                                                                                                               
1 . Vilfredo Federico Damaso Pareto was an Italian engineer, sociologist, economist, political scientist, and philosopher 
2 . Plato 
3 . Aristotle 
4 . Farabi 
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 :مائو و ، لنین، این سنت حاصل نظریات افرادی چون مارکس ؛اسالمی و ایرانی، سنت جهان سومی ششم

اقدام و ، نخبه همان نیروی آگاه و مسئولی است که به دنبال نقد، در این رویكرد ؛های ایرانی است مدرنیست

 .باشد یم یانقالببنیادی و  اقدامات ساماندهی برای

باشد بر همین اساس نقش نخبگان از حالت سنتی به  های مدرن می اما از آنجایی که سیاستگذاری عمومی ابزار دولت

کند؛ بنابراین رویكردهای جدید اشاره دارند که نقش نخبگان به عنوان افرادی که تالش دارند که  مدرن تغییر پیدا می

تر شده و دائما باید با  ه جدا نمایند و اشاره نمایند که امور تخصصیهای گذشت ها و سنت امور عمومی را از شیوه

شناسی قرار گیرد تا زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب و به وقت  آسیب، توجه به شرایط زمانی و محیطی مورد بازبینی

، ای جدیدرکیبی از هنجارهت میفراهم آید. بنابراین نقش نخبگان در جامعه مدرن و از دیدگاه سیاستگذاری عمو

هدف و توجه به شرایط زمان و مكان است و فراتر از یك ارتباط باال به پایین در گذشته است و به تعبیر ، روش

گیری نیست و ارتباط و نقش نخبگان دچار تحول  دیگر نقش سلسله مراتبی گذشته امروز پاسخگوی نیازهای تصمیم

یك مجموعه از باال به پایین تعریف در رابطه با  صرفاً ای نخبگان و دگرگونی شده است. به همین جهت نقش حرفه

کالن و  یندآفعالیت نخبگان در فر، در نتیجهها دارد؛ که  شود و بستگی به تعریف خطی و ارتباط با دیگر مجموعه نمی

 خواندهعلم یندهایی است که آگیرد و مشروعیت این نخبگان ناشی از فر پیچیده سیاستگذاری عمومی قرار می

( و پتانسیل آنان را به 1؛ لیكن عدم توجه به نخبگان در سطح کشور سبب خروج آنان شده )نقشه شماره.شود می

 دهد. شكل کامالً آماده در خدمت دیگر کشورها قرار می

 
 (2112-2112نرخ مهاجرت نخبگان فکری و علمی) -1نقشه شماره 

 (https://www.prosperity.com/globe#IRNمنبع: )

 ای گیری منطقه سیستم تصمیم؛ای طقهنخبگان من

دارد؛ به تعبیری با فهم نظری نظام  سلطه بر پیچیدگی روز افزون امور اجتماعیسیاستگذاری عمومی تالش به فهم و 

ولیكن در این میان بیش از ، نماید اقدام می عمومی های های عملی از آن برای اخذ تصمیم دکتریناجتماعی و استنتاج 

ای است؛ در حقیقت به تعبیر دیگر احتیاج  های میان رشته تر آنكه تخصص های گوناگون و مهم صصپیش نیازمند تخ

تواند با مدیریت و مهندسی آنان مبتنی بر تخصص هر یك از نخبگان چهارچوب  به نخبگان جامعه دارد و می

اشتن علم و تخصص به گیری سیستم کالن را مشخص نماید؛ بنابراین نخبه با د سازی و تصمیم تصمیم، فعالیت
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ای از نخبگان با  سیاستگذاری مشروعیت داده و به تعبیری سیاستگذاری در ابعاد کالن آن حاصل مجموعه

گیری در یك سیاستگذاری دخالت داشته و  سازی و تصمیم های گوناگون است که با یكدیگر در تصمیم تخصص

گردد؛ میدان  یستم محیط عملیاتی به دو بخش تقسیم مینمایند. همچنین در س راهبردهای عملیاتی آن را اجرایی می

بیرونی آن شامل متغیرهای سپهر عمومی جامعه و روابط متقابل دولت و ملت بوده است و محیط درونی آن شامل 

سازی است؛ که  گیری و تصمیم گیری از نخبگان در تصمیم نخبگان و بستر فعالیت و ارائه و بهره، های سیستم توانایی

توانند به  ( کشور نام برد که با تقویت پتانسیل آنها می1وان نمونه از مراکز رشد علمی و فناوری)نقشه شماره.به عن

 ( بپردازند.1جذب نخبگان در هرمنطقه )شكل شماره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (/https://slideplayer.com/slideمنبع: )   پراکندگی مراکز رشد علمی کشور -2نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.sccr.ir/pages/simpleView.aspxمنبع: )  سهم استان ها از نخبگان فکری و علمی کشور -1شکل شماره 
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برای تشریح  اما در کنار محیط عملیاتی یك محیط روانشناختی نیز همراه محیط عملیاتی بوده که بدل به منبعی غنی

توان در نظر گرفت که عبارتند  ن در مورد آن میسازی بوده است؛ که چند گما گیری و تصمیم نظریات سیستم تصمیم

 از: 

 های دریافت شده با تصویر ذهنی خویش تطبیق دهند که  سازی تمایل دارند که تا داده نخست: نخبگان در تصمیم

شود  سازی نخبگان عامل ضعف و قوت است. عامل ضعف از ان جهت که مانع از این می این موضوع در تصمیم

در نظر گیرند و عامل قوت از آن جهت که اجازه ورود عناصر ناهماهنگ بیرونی به سیستم را دیگر راهبردها را 

 دهد. نمی

 های دارای  نقد و گروه، افته در ارتباط با محیط بیرونی اهمیت زیادی به رقابتی هدوم: نخبگان در کشورهای توسع

 دهند. منافع می

 ی دارای منافع می دانند تا دیگر ها هتر رقیب خود را گروبیش سوم: نخبگان در کشورهای توسعه یافته در سیستم

 نخبگان رقیب.

 وزن بیشتری به متغیرهای بیرونی در مقایسه با متغیرهای درونی می  چهارم: نخبگان در کشورهای توسعه یافته

 (.,1319:436Brecherدهند)

شود؛ لیكن اساس این مدل بر  می گیری نخبگان اغلب چهار رهیافت متفاوت فردی معرفی همچنین در سیستم تصمیم

 فكر روش، جنبه اولین. متفاوتند یكدیگر با جنبه دو لحاظ از افراد که است گرفته قرار موضوع این مبنای شناخت

 قرار مداقه مورد مرتب بصورت های دریافتی را داده و کنند می فكر عقالیی و منطقی افراد از برخی آنهاست؛ کردن

لذا این . دارند موضوعات از کلی درکی آنها. کنند می فكر خالق و شهودی بصورت، افراد از خیبر، برابر در. دهند می

است؛  ابهام تحمل، دیگر باشد؛ همچنین جنبه ها می نكته قابل ذکر که این تفاوت مأورای مشخصات عمومی انسان

کمترین ابهام در  تا آورند فراهم رتیبه صو را صحیح اطالعات تا نمایند می احساس زیادی نیاز، افراد از چراکه برخی

که این  برسانند؛ لذا زمانی نتیجه به را چند اندیشه زمان یك در توانند می که برخی دیگر از نخبگان در حالی، آن باشد

رسیده که عبارتند از:  گیری تصمیم در سبك چهار نتیجه آنكه به، گردد می قالب ترکیب یك در یكدیگر با جنبه دو

 رفتاری. و مفهومی، تحلیلی، مریا های سبك

 نمایند می گیری پی را عقالیی های روش و داشته کمتری ابهام تحمل که برند می بكار را امری نخبگانی که سبك. 

 ارزیابی و کم اطالعات اساس بر گیری تصمیم تأثیر تحت همواره آنان کارآیی اما هستند؛ کارا منطقی آنان همچنین

در رابطه با آن  و نموده سریعتر را گیری تصمیم، گیری تصمیم از سبك این ا است؛ه بدیل از محدودی تعداد

 هستند. مدت کوتاه امور متوجه گیران تصمیم

 های بیشتری داشته تا  ها و بدیل داده به نیاز ویژگی این و داشته گذشته سبك از بیشتری ابهام تحلیلی تحمل سبك

 در توانا و بادقت توان افرادی می را سبك این به عالقمند ا نخبگانگیری و اجرا باشد؛ لذ راهنمای حوزه تصمیم

 جدید زمانی و مكانی دانست. شرایط با تطبیق
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 و دیده کلی را مسائل، داشته توجه دورنما به که هستند کسانی، گیرند می مفهومی تصمیم سبك به نخبگانی که 

 حل جهت خالقیت از استفاده برای و بوده مدت دراز مسائل بر آنان تمرکز. گیرند می نظر در را متعددی آلترناتیوهای

  هستند. افراد ترین مناسب مدیران این، مشكالت

 نمایند؛ همچنین نظرات و  گیری به خوبی همكاری می افرادی هستند که با دیگران در تصمیم، نخبگان سبك رفتاری

ن خود هستند؛ لیكن اعتقاد به برگزاری جلسات پیشنهادات را قبول نموده و نگران دستاوردهای همتایان و زیردستا

 ای جهت ایجاد ارتباط دارند. این دسته از نخبگان از مناقشه اجتناب نموده و سعی در رسیدن به توافق دارند. دوره

 یك از بیشتر در آن به لحاظ که دارند نخبگان مشخصاتی اکثر اما، هستند واضح و مجزا مقوله چهار این چه اگر

 این از یكی در و انتخاب نخبگان را مسلط مشخصه که است آن راه بهترین احتماال بنابراین. گیرند می جای مقوله

 گیری تصمیم سبك بر تمرکز، فردی های تفاوت به توجه برای چهارچوب یك دهیم؛ اما تمهید جای آنرا مقوله چهار

 دستیابی با، معادل استعداد و هوش با نفر ود چگونه که واقعیت است و این مفید نیز واقعیت این فهم به کمك برای

 باشند. کامالً متفاوت حل راه انتخاب و گیری تصمیم روش در توانند می، اطالعات به مساوی

 ای سازی منطقه شناسی نقش نخبگان در تصمیم آسیب

سایی شنا، نقش آنان، شناسی آسیباطالعات سیستم حكمرانی در عصر امروزه تنها عامل موفقیت در حقیقت 

های فراروی بهره  باشد؛ چراکه نخبگان از تخصص خود در برخورد با چالش های نخبگان کشور میشایستگی

نوآوری و رقابت تنگاتنگ ، پذیری انعطاف، سرعتپایداری سیستم را در عصری که نیازمند ، گیرند و زمینه پویایی می

شود که سیستم  شناسانه سبب می ذ رویكردهای آسیبآورند؛ بنابراین اتخا فراهم می در محیط متالطم امروزی است

های ماندگار ایجاد  سازی و اجرا بپردازد و منبعی از داده گیری با توجه به شرایط زمانی و مكانی به تصمیم در تصمیم

در  11663نسخه مارس  در 1یپیتر کاپلچنانچه در همین مورد که بر خالف دیگر منابع تمام شدنی نیست؛  نماید

نموده است نخبگان قضاوت نقش این گونه در مورد  "مدیریت نخبگان در قرن بیست و یكم"ای تحت عنوان  مقاله

ریزی برای جانشینی  یا برنامهو تنها به رشد چراکه ، بودهنخبگان به تنهایی یك هدف ن شناسی و مدیریت که آسیب

و  برای حمایت از اهداف کلیبلكه  ؛ستشود و نه حتی مربوط به دستیابی به اهداف تاکتیكی خاص ا محدود نمی

 ت.به وجود آمده اسکالن سیستم 

 های پژوهش  یافته

بر سر به کار گرفتن المللی آن   ای و بین میان کشورهای جهان چه در بُعد منطقهدر شرایط کنونی که رقابتی جهانی 

فكری و حرکت به موگرافی نیروی تغییر ددلیل و همچنین به ترین افراد یا همان نخبگان هست  کارآمدبهترین و 

شناسی این موضوع  شود؛ لذا بررسی و آسیب سمت روندهای دانش محوری که امروزه عملكردی مؤثر محسوب می

های مشخص  کنند که هر کدام دارای روش شود و در مجموع چند راهبرد اهمیتی مضاعف پیدا می دارای اهمیت می

عد بُادغام همزمان در سیستم نقش کالن آنها مشخص خواهد شد؛ لذا  به خود هستند که در صورت به کارگیری یا
                                                                                                                                                               
1 . Peter Copelli 
2 . Harvard Business Review 
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ارتباط ، رشدو  توسعه، نمودناین راهبردهای طوالنی مدت به منظور جذب  شود. می 1راهبردهای رشد و توسعه، اول

در  ؛ستا 1نمربوط به جذب و نگهداری نخبگا، بعد دوماند؛  افراد نخبه طراحی شده به کارگیری در نهایت دادن و

جذب و حمایت ، شوند و افراد با چنین توانایی شناسایی تعیین میکشور های الزم بر اساس نیازهای  توانایی، عداین بُ

فرد ها و استعدادهای  عد تواناییدر این بُ ؛است 9انگیزه و توانمندسازی، عد سومبُ پردازند؛ شده و به ایفای نقش می

، و از طرف دیگر نیازهای فردی افراد نخبه مانند انگیزه 4شوند د داده میرشتوسعه کشور  بر اساس نیازهاینخبه 

بر اساس نخبگان  ؛است 9بعد به کارگیری و مدیریت، عد چهارمشوند. بُ مین میأتوسعه فردی و رضایت نیز ت

ط دادن و به ارتبا، عد پنجمبُ؛ شوند به کار گرفته می های متناسب نقشدر شان  ی تخصصیها و استعدادها توانایی

ها و  عد افراد با تواناییدر این بُ ؛پردازد می)اعم از ملی و محلی(  0های نخبگان شبكهایجاد نخبگان و نمودن  توانمند

تواند  این ارتباط می، وندش میشوند و به همكاری و تبادل دانش مشغول  با یكدیگر متصل می، استعدادهای مرتبط

 نماید؛ ایفا می توسعه ای در افزایش سرمایه اجتماعی و پیشبرد اهداف هاما نقش عمد، حتی به صورت مجازی باشد

گیری و  قابل اندازه، عد هدف دستیابی به تغییر شفافپردازد. در این بُ به تغییر و پایداری می، عدسرانجام آخرین بُ

نقش نخبگان در دو بر همین اساس ای هست.  رفص نواقص به شكل دورههمزمان با تداوم فرآیند توسعه پایدار در 

 ( به آن اشاره شده است.1سازی قابل ترسیم هست که در جدول )  میدان عمل تصمیم
 سازی انواع نقش در میدان عمل تصمیم -1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1های کسب شده مفاهیم و مقوالت استخراج شده که در جدول ) اما با توجه کدهای دریافت شده از مجموع داده

 به شرح ذیل آمده است.
 

 

                                                                                                                                                               
1
 . Develop Strategy 

2
 . Attract & Retain 

3
 . Motivation & Development 

4
 . Talent Nurturing 

5
 . Deploy & Manage 

6
 . Connect & Enable 

 ها در اجرا انواع نقش سازی میدان عمل تصمیم

 *نقش و مشارکت سیاستی سیاستگذاری عمومی

 ازیس سازی و سیاست *نقش و مشارکت در تصمیم

 *نقش و مشارکت در گسترش دانش سیاسی

 های عمومی، اثربخش و سودمند حل *نقش و مشارکت در یافتن راه

 *نقش و مشارکت برون دانشگاهی حوزه عمومی

 *نقش و مشارکت در حوزه عمومی

 ای ای و محله *نقش و مشارکت در جنبش های اجتماعی و اجتماعات منطقه

 ای *نقش و مشارکت رسانه

 ای مشارکت در گفتگو و فعالیت سیاسی برون رشته *نقش و

 *نقش و فعالیت در اشاعه و عمومیت بخشیدن دانش

 * نقش و مشارکت در گفتمان عمومی

 *نقش و مشارکت در ارزیابی دانش محور در سطح کالن

 ها و هنجارها * نقش و مشارکت در ارتقای ارزش

 عمومی * نقش و مشارکت در گسترش قلمرو دانش در حوزه عمل
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 های کسب شده مفاهیم و مقوالت استخراج شده مجموع داده -2جدول شماره 

های ذکر شده در با ویژگی شود که نقطه تمرکز مدل نخبگانمشاهده می، های مفهوم سازی شدهلذا براساس داده

اما گام ، سازی نخبگان استشناسی تصمیمباشد؛ بنابراین اولین گام در فرآیند آسیبمورد آنان در مقوله نخست می
                                                                                                                                                               
1 . Challenge 

ابعاد کلی 

 )مقوالت(

 ها( اس مجموع دادهتعریف )براس ها )مفاهیم( شاخص ردیف

ویژگی نخبگان
 

 های اخالقی معینی هست. نخبه دارای شاخص مدار اخالق 1

 دارای ابعاد مختلف و همچنین یك بُعد خاص است. چندساحتی 1

 اجتماعی و فرهنگی است.، دارای هوش عاطفی  IQنخبه عالوه بر  هوشمند 9

 دهند. ه در عمل آن را نشان میهای خاص هستند ک نخبگان دارای ویژگی تأثیرگذار 4

 همواره نگران جامعه و کشور است. دلبستگی به جامعه و کشور 9

 نخبگان دارای احساس فعالیت و تحرک شدید هستند و معموال از افراد عادی بیشتر فعالیت دارند. پیش فعال  0

 در ایفای نقش دارای خالقیت هستند. خالق 1

ویژگی نخبگان
 

 پردازی و تخیل قوی است. های متمایز آنان خیال یكی از ویژگی تخیل قوی 3

گنجند و تحرک درونی و نوعی هنجارشكنی  های معمول نمی نخبگان به شكل معمول در چهارچوب قاعده گریز  3

 دارند.

 هایشان ظهور و بروز برسانند. نخبگان معموالً تمایل دارند توانایی خودشكوفا 16

لذا ، های جدید داشته و کارهای سنگین انجام دهند با حوزه 1گان معموالً تمایل دارند نوعی چالشنخب خطر پذیر  11

 خیلی از آنها اهل رقابت هستند

زمینه
ش

ی نق
ت ایفا

ی تقوی
ها

 

ایجاد بستری برای اعالم نیاز به افراد نخبه جهت جذب ، رفع موانع جذب و ایفای نقش و عمل نخبگان زمینه عمل 11

 ساز.تصمیم در مراکز

 ساز.تببین نیاز جامعه به جهت ایفای نقش نخبگان در مراکز تصمیم ایفای نقش در راستای نیاز جامعه  19

 های نخبگان.بسترسازی به جهت استفاده از تمام ابعاد و توانایی هاایجاد زمینه بروز نقش و اجرای توانمندی 14

 سازی.بسترسازی برای تأثیرگذاری نخبگان در جامعه و ایفای نقش تصمیم تی ایجاد زمینه تأثیرگذاری در نقش عملیا 19

 های عملیاتی و اجرایی باشد.حمایت باید در راستای فعالیت، حمایت از نقش نخبگان حمایت هوشمند و هدفمند  10

حمایت از نخبگان کارآفرین جهت ایفای نقش  11

 سازتصمیم 

 ساز.های تصمیمهت به کارگیری نخبگان کارآفرین جهت ایفای نقشهماهنگی نهادهای حاکمیتی در ج

 سازی.توجه و تمرکز به نخبگان به جهت کارآمدسازی و ارتقاء آنها به عنوان عاملی در جهت تصمیم سازیکارآمد سازی نخبگان جهت تصمیم 13

سطح تأثیرگذاری از خرد تا کالن )محلی تا ملی( را در  انعطاف در حمایت از نخبگان به جهت اینكه نظام حمایتی  پذیری انعطاف 13

 برگیرد.

 های نخبگان.ها و ایدهعمل به جای حرف و اجرای طرح اجرای اثر بخش 16

ب
آسی

شناسی نخبگان
 

 هایی موازی طرح گردد.شود که ایدهمشخص نبودن جایگاه نخبگان سبب می عدم تعریف جایگاه نخبگان 11

 شود نخبگان قادر نباشد که همكاری نمایند.ها سبب میعدم هماهنگی میان بخش عه متوازنعدم رشد و توس 11

 ها هیچگاه اجرایی نشده و یا ناقص عملیاتی شود.شود که ایدهعدم رابطه سبب می عدم رابطه میان بخش نظری و اجرایی  19

های خروج شود که زمینهسازی سبب میخبگان و عدم به کارگیری آنان در تصمیمعدم رفتار مناسب با ن عدم رفتار مدبرانه در جهت جذب نخبگان  14

 فراهم گردد.

 نماید.های انزوا را فراهم میها وتصمیمات آنان زمینهسیاسی نمودن ایده عوامل سیاسی و سیاستی  19

سازی آنان اثر دانند بر تصمیماز جامعه باالتر می نخبگان به دلیل آنكه معموالً هنجار پذیر نبوده و خود را  پذیری عوامل جامعه 10

 گذارد.می

ب
آسی

شناسی نخبگان
 

 شود که ظرفیت نخبگان محلی حتی در نقاط محلی استفاده نشود.ای از نخبگان سبب میعدم ایجاد شبكه گیری از نخبگان محلیعدم بهره 11

های علمی را فراهم نموده و نخبگان را نه عدم کارکرد واقعی محیطسیاسی شدن نهادهای علمی زمی سیاسی شدن نهادهای علمی  13

 منزوی می سازد.

ها و محیط عملیاتی را فراهم سازی زمینه ساز ناهماهنگی میان ایدهاستفاده ابزاری از نخبگان در تصمیم رویكرد ابزاری به نخبگان 13

 می آورد.

 شود.ساز خروج آنان میه و منزلت نخبگان و بی توجهی به آن زمینهعدم درک از جایگا ناهماهنگی منزلتی نخبگان  96

 سازی نتوانند نقش واقعی خود را ایفا نمایند.شود که در تصمیمعدم مشارکت اجتماعی نخبگان سبب می فقدان مشارکت اجتماعی  91
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سازی طرح گردید که عنصر های تقویت ایفای نقش نخبگان که در راستای افزایش نقش آنان در تصمیمدوم زمینه

سازی متناسب با نیازهای جامعه است. در گام سوم و فای نقش نخبگان در تصمیمهدف در این گام زمینه عمل و ای

سازی است که در این گام سه مفهوم محوری بیشتر باید مورد توجه قرار شناسی نخبگان در تصمیمنهایی آسیب

به نخبگان  گیرند نخست عوامل سیاسی و سیاستی؛ دوم عدم رابطه میان بخش نظری و اجرایی؛ سوم رویكرد ابزاری

 .(1 )شكل سازی نخبگان اثرات مستقیم بر جای بگذاردتواند بر تصمیماست؛ که می

 
 سازی نخبگانشناسی تصمیمالگوی آسیب -2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج پژوهش

ت درجهان امروز همه در ایده و اندیشه توسعه و رقابت در همه سطوح هستند؛ باتوجه به فرآیند پیچیده مدیری

ها  تر شدن فضای فعالیت عملیاتی کالن سیستمگیری یك سیستم در حوزه نخبگان و رقابتیسازی و تصمیم تصمیم

تواند بدهد این  هایی که یك کشور میترین هزینههای رقابتی و یكی از سنگینیكی از پایدارترین مزیت در جهان

کنند و یا در سطح داخلی از منطقه خود خارج شده و  آن کشور را ترکبه هر دلیل محیط   با تجربه نخبگانهست که 

امروز صرف اینكه ببرند؛ بنابراین ها و تجربیات خود را به محیطی دیگر  و آموختهدر مناطق دیگر کشور ساکن شوند 

هاستالزامات سیاسی و سیا  
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 . لذا زمانی کهچندان ارزشمند نیست، بیشترین خروجی را بگیریم، بتوانیم از یكی از نخبگان خود در طول یك سال

 داریم. اما وقتی نگاهی فیزیكی و غیرانسانی به نخبگان، در کشور گوییم کسب حداکثر خروجی از نخبگانمی

 ی بلند بنابراین افزودن واژه. های انسانی لحاظ شوند به ناچار باید جنبه، گوییم ایجاد حداکثر خروجی در بلندمدت می

هنر این است که بتوانیم در طول ؛ لیكن امروز نی استبه معنای تغییر نگرش از فضای مكانیكی به فضای انسا، مدت

بیشترین خروجی را کسب کنیم و از همه ابزارهای ممكن استفاده کنیم که ماندگاری و رضایت ، عمر مفید فعالیتی او

ها  ها و توصیه تمام دستورالعملداده و از حداکثر پتانسیل آن بهره برد. در حقیقت افزایش  کشور مفید در یك نخبگان

منابع استعداد  گیری ها و هر آنچه که زیر چتر مدیریت تصمیم سازی و تصمیم نامه ها و بخش و فرایندها و مكانیزم

واحد مدیریت ، در غیر این صورت. مفروضات باال را در خود دارد، به صورت نانوشته، شود نخبگان مطرح می

اشاره  که در ابتدایچنانهمای کشور  الن و منطقهدر سطوح ک گیری منابع استعداد نخبگانسازی و تصمیمتصمیم

 داد.  خواهد اختصاص خود به را، ستادی و کمرنگ نمودیم؛ نقشی

درک نخبگان از ؛ استدر همه سطوح محصول فرایند تعاملی نخبگان  اساساً، سیاستگذاریبنابراین از آنجایی که 

 آن براساس کند که می تعیین کشور هر در را عمومی جهان و روابط اجتماعی بنیادهای هنجاری سیاستگذاری

 که ای گونه به باشد بیشتر نخبگان های جهان فاصله که ؛ هرچهنماید ها و تصمیماتی را اتخاذ می سیاست هنجارها

های هنجاری  امكان تعامل آنان کاهش یافته و در نتیجه پایه، فكری باشندای و  اندیشهبرقراری ارتباط  ناتوان از

توانایی خویش در حوزه کالن و اعمال  ها و تولید سیاست از نظام مزبور؛ لذا گیرد عمومی شكل نمی سیاستگذاری

های مختلف  درچنین وضعیتی است که هرگونه اصطكاکی هم در بین نخبگان در بخش ماند. عقیم می محلی

ی کالن هنجاری چراکه بینادها؛ شود تبدیل می های گوناگون برای سیستم درحوزهبه بحران  سیاستگذاری

پیوستگی هنجارها و ؛ درحقیقت وجود نداردسازی  تصمیممرجعیت  "مولر پییر"یا به تعبیر  سیاستگذاری عمومی

ز ا امكان پذیر نموده و سازی تصمیم، سازی را در سیاستمنتفع های  تعامل نخبگان و گروه، عدم تضاد ذاتی آنها

مرجع مشترک  روابط کالن تنها در صورت وجود؛ بنابراین کند کشیده شدن آن به ورطه تضاد و بحران جلوگیری می

سازی  که یكی از کارکردهایشان هماهنگ هایی هستند نخبگان خود واسطهچراکه  یابد. عرصه بروز و کارایی می

 یك کارکرد و ساختار از ارائه خوانشی نوین با ؛ درواقع امر آنانهای مختلف با رابطه کالن است مرجعیت سیاست

 و دهند می ئههای مزبور ارا بخش اجتماعی نقش از نوین درکی( سیاسی و...، اداری، اقتصادی، اجتماعی، علمی بخش

سازی  های تصمیم این درک نوین را ابتدا وارد عرصه هنجاری و مرجعیت سیاستگذاری نموده و سپس آن را به حلقه

سازی و  تصمیم، ای سیاستگذاری نیادهای هنجاری پایهرابطه نخبگان و بجهت  همین بهنمایند.  گیری وارد می و تصمیم

بتوانند در یك پاردایم عمومی فهم از در همه سطوح گیری است. این مرحله تنها در صورتی که نخبگان  تصمیم

های خود  سازی صورت زمینه برای تصمیم درغیر این ؛مذاکره و تفاهم بپردازند شكل گیرد، گفتگو، جهان به تعامل

فضای مرجع واحدی برای نخبگان وجود ندارد تابوسیله آن  درچنین شرایطی عمالً؛ گردد ده فراهم میمحور و بری

تواند نخبگان  چنین فضای مرجعی می؛ ثیرگذار باشندأگیری ت نظام تصمیم تعاملی بر و آمیز بتوانند از طرق مسالمت

نماید؛ پذیر  جمع نموده و تعامل آنان را امكان را در خودو... خبگان سیاسی ن، نخبگان دیوانی، ای حرفه، فكری، علمی
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تمایل به پراکندگی و انشقاق در سیاستگذاری و مدیریت ، در امور نخبگان اما نتیجه منطقی فقدان مرجعیت کالن

 نماید. ای و محلی را دچار چالش می منطقه، در حوزه کالنامور عمومی 

 راهکارهای تحقق نخبه پروری در ایران

عبارت  ای هدر حوزه منطق گیری منابع استعداد نخبگانسازی و تصمیمتصمیمدر حوزه کلیدی ارهای و راهكوظایف 

 است از: 

 ؛گیری استراتژیك منابع استعداد نخبگان سازی و تصمیم کمك به استفاده بهینه و مدیریت تصمیم 

 ای و محلی؛ نخبگان در سطوح منطقهگیری فرایند جذب  سازی و تصمیم مدیریت تصمیم 

 درحوزه نخبگان؛ گیری فرهنگ سیستمی سازی و تصمیم شناخت و مدیریت تصمیم 

 ای و محلی؛ در محیط منطقه همسوسازی نخبگان جدید با فرهنگ سیستمی 

 ای و محلی؛ در حوزه منطقه و طراحی نظام جبران خدمات نخبگان تجزیه و تحلیل محل فعالیت 

  نخبگان در حوزه محلی؛ اجراییآموزش و تالش برای ارتقای دانش و مهارت 

 ای و محلی؛ در حوزه منطقه حفظ و تقویت انگیزه نخبگان 

 ای و محلی؛ در حوزه منطقه کیفیت زندگی نخبگان بهبود 

  ؛شایسته و توانمندهمكاران ایجاد حس امنیت محل فعالیتی برای 

 ای و محلی؛ هدر حوزه منطق های عملكردی و عملیاتی مرتبط با منابع استعداد نخبگانتدوین شاخص 

 ؛حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملكرد و ریزی برای ارزیابی عملكرد نخبگانبرنامه 

 ای و  در حوزه منطقهگیری منابع استعداد نخبگان سازی و تصمیماستقرار و توسعه سیستم اطالعات مدیریت تصمیم

 محلی؛

 منابع 
، "شناسی اقتدار دولت در ایران از منظر سیاستگذاری عمومی آسیب :های دولتینخبگان و سیاستتعامل "(؛ 1931کیومرث)، اشتریان

 شماره سوم.، فصلنامه تحلیل و آموزش

، فصلنامه علمی، "یرانالگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری اسالمی ا "(؛ 1939ابراهیم)، برزگر، محمد مهدی، انصاری

 زمستان.، شماره سیزده، سال چهارم، پژوهشنامه انقالب اسالمی، پژوهشی

سال ، فصلنامه مطالعات راهبردی، "در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران گیری روند تصمیم و ساختار"(؛ 1931فرزاد)، پورسعید

 تابستان.، شماره دوم، یازدهم

 شماره اردیبهشت.، تحلیلی و آموزشی، فصلنامه پژوهشی ،"گیری انونهای تفكر و نقش آن در تصمیمک"(؛ 1933علی اصغر)، پورمعصوم

 شماره سوم.، فصلنامه پژوهش، "حكمرانی خوب و فساد اداری"(؛ 1936رضا)، جعفری سدهی

فصلنامه علمی ، "سیاسی گیری ثبات در نظام انسجام فكری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شكل"(؛ 1933مهدی)، غالمی، رضا، جاللی

 . 11شماره ، 9هدور، پژوهشی و علوم سیاسی

فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم وکارآمدی سازمانهای غیر دولتی جمهوری اسالمی "(؛ 1939شهره)، شهسواری فرد، محمد علی، خسروی

 زمستان.، 3شماره ، 1دوره ، فصلنامه دولت پژوهی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، "ایران

http://ashtarian.blogfa.com/post-7.aspx
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_112765_112766_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1389%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-274.html
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خدمات فرهنگی نشر و مؤسسه ، تهران، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، پس از آنو 1991مدیریت آینده دهه (؛ 1919) یتر افپ، دراکر

 .رسا

بهار و ، 11شماره ، سال نهم، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، "گفتمان توسعه در ایران گیری نخبگان و شكل"(؛ 1930مهدی)، رهبری

 تابستان.

پائیز و ، 10شماره ، دانشنامه حقوق و سیاست، "عه سیاسی ایراننقش نخبگان سیاسی در توس"، (1936صادق و همكاران)، زیبا کالم

 زمستان. 

 شماره مرداد.، فصلنامه پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،"آسیب شناسی نخبگان"(؛ 1939محمد)، ساالر

ید بر دانشجویان دانشگاه صنعتی اجتماعی )با تاک -(. بررسی علل مهاجرت نخبگان )فرار مغزها( در عرصه فرهنگی 1930شهناز )، سراج

گروه مدیریت امور ، دانشكده مدیریت و اقتصاد، . واحد علوم و تحقیقاتپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، (شریف

 .ریزی رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه، ریزی فرهنگی و برنامه

، تهران، محمدی ترجمه حمیدرضا ملك، گذاری عمومی در ایاالت متحده آمریکاسیاست (؛1936) جی.ام. و کریستوفر پی. بریك، شافیرتز

 .تشارات دانشگاه امام صادق )ع(نا

، 16شماره ، فصلنامه پژوهش، "اجتماعی، در نخبگان علمی گیری مقایسه تأثیرتفكر انتقادی برفرآیند تصمیم"(؛ 1931زهرا)، شعبانی

 تابستان.

 مهرماه. ، 43جلسه ، گزارش نامه شورای عالی، "سند راهبردی کشور در امور نخبگان"؛ (1931شورای عالی انقالب فرهنگی)

 مرکز بازشناسی اسالم و ایران.، انتشارات باز، تهران، چاپ اول، نخبگان و توسعه ایران(؛ 1939حسین)، شیخ زاده

. 1936-1916از مازندران طی سالهای  (. بررسی علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی1933جمشید )، عباسعلی و رضایی، زیدیطالبی

 .93-03صفحات ، 10شماره ، سال ششم، فصلنامه مدیریت پژوهشگر

های انسانی( و ارائه راهبردهای مناسب برای (. بررسی عوامل مهاجرت نخبگان )سرمایه1931عباس )، کیومرث و منوریان، فالحی

 .161-190 صفحات، 14 شماره، همپانزد سال، توسعه فصلنامه دانش و، پیشگیری از این پدیده

فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجالت تخصصی ، "گیری نقش نخبگان درفرآیند تصمیم سازی و تصمیم"(؛ 1939حاکم)، قاسمی

 پائیز و زمستان. ، شماره یازده و دوازده، نور

پژوهشگاه انتشارات ، تهران، می ایرانبررسی کارکردهای انواع عقل در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسال (؛1936)حسین، قریب

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 نشرنی.، تهران، جامعه شناسی نخبه کشی(؛ 1936علی رضا)، قلی

 .ری. نشر سفنی. ترجمه احمد تددر جهان سوم یاسیتوسعة س، یدگرگون یکارگردان(. 1903) رنهیا، ریکن ذ

، تحلیلی و آموزشی، فصلنامه پژوهشی، "ن سیاسی در ایجاد سنتهای سالم سیاسینقش نخبگا"(؛ 1939موسی)، مباشری بهجت آبادی

 خرداد ماه. 

 .یبهشت دیدانشگاه شه تهران: ، شیهما ران؛یا یدر نظام ادار یو رفتار یساختار یهایژگی(. و1919) رباقریام، یمدن

فصلنامه مطالعات  "یت سیاسی نخبگان سیاسی کشورعوامل اجرائی موثر بر احساس امن"(؛ 1931جمال)، عرف، محمد ابراهیم، موحدی

 بهار.، 93شماره ، راهبردی

، شماره سی و یكم، تحلیلی و آموزشی راهبرد، فصلنامه پژوهشی، "نخبگان سیاسی و تئوری قدرت"(؛ 1939علیرضا)، موسوی زاده

 بهار. 

مطالعات ، "گذاران مبتنی بر مدیریت جهادی استهای شخصیتی سی شناسایی ویژگی"(؛ 1939میثم )، زادهعلیرضا و کیانی، گلشنی

 پاییز.، 11شماره ، راهبردی بسیج
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 . شماره آبان.دفتر مطالعات بنیادین حکومتی، "مروری بر سیاستگذاری عمومی"(؛ 1934واین پارسونز)

 دفتر پژوهش وزارت جهاد کشاورزی.، گیری اصول تصمیم سازی و تصمیم(؛ 1931وزارت جهاد کشاورزی)
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