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چکيده
این تحقیق با اهداف شناسایی ابعاد و مولفههای اصلی و عمده نقشآفرینی نخبگان در تحقق اقتصاد
دانشبنیان ج.ا.ایران با رویکرد اقتصادمقاومتی و کشف روابط بین آنها و احصاء توانمندسازها ،تعریف شد.
تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای؛ از نظر روش توصیفی در فضای کیفی -کمی است که به شییوه
کتابخانهای و اسنادی و مصاحبه جامع و عمیق به جمعآوری دادهها پرداخته است .براساس مطالعات
اکتشافی عمیق از طریق مراجعه به بانکهای اطّالعاتی و دستیابی به پیش ینههای تحقیق ،منوییات و
رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی) ،واکاوی تجربیات ملّی و جهانی ،طیی یک
فرایند منظم ،با استفاده از نظرییه اسیتقرایی و روش نظریه زمینهای ،ابتدا با کدگذاری باز متون مورد نظر و
سپس با کدگذاری محوری و انتخابی ،سازههای تحقیق استخراج شد .پس از شناسایی ابعاد و مؤلّفهها و
روابط بین آنها « ،الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در اقتصاد دانش بنیان با رویکرد
اقتصادمقاومتی» طرّاحی شد .سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از نرم افزارهای  Smart PLSو
 SPSSانجام گرفت و در انتها ابعاد الگو مشتمل بر نخبگان و استعدادها ،شبکه بنگاهها و کسبوکارهای
فنّاورانه ،حاکمیت ،زیرساخت ها ،بازار ،منابع مالی و سرمایه و توانمندسازها شناسایی شدند.
کليد واژه ها :نخبگان؛ استعدادها؛ اقتصاد دانشبنیان؛ اقتصادمقاومتي
 .1دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملیalipoorg@gmail.com ،

 .2استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
 .3دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 .4دانشیار دانشگاه بیرجند

مقدمه
جمهوری اسالمیایران طی چندین دهه ،اقتصادی متکی بر منابع (بهوییهه نفتیی) را داشیته
بهنحویکه تاثیرپذیری این اقتصاد از محیط ،بسیار زیاد بیوده اسیت .از طرفیی بیا توجیه بیه
محدودیت این منابع ،جایگزینی آنها برای آیندگان ممکین نمییباشید .صینعت اییران عمیدتا
توسط شرکتهای بزرگ دولتی شکل گرفتهاند ،درحالی کیه بخیش خصوصیی و سیهم آن در
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است .محققان و دانشگاهیان به دالییل متعیدد
و وجود برخی محدودیتها ،نمی توانند بهطور مسیتقیم بیا صینعت ارتبیاق برقیرار کننید .بیا
توجه به مشکالت و تنگناهای اقتصادی موجود ،لزوم یک راهکیار پاییدار را اجتنیا ناپیذیر
می کند .در حداقل معرض آسییب بیودن اقتصیاد دانیش بنییان یکیی از راهکارهیای میوثر در
راستای این مهم است.
نقش نخبگان و جامعه دانیش آموختیه در ارتقیاء اقتصیاد مبتنیی بیر دانیاهی و بیه تبیع آن
کارآفرینی یکی از محورهای اساسی اقتصاد در دنییا اسیت .ج.ا.اییران ظرفییت فنیاوری قابیل
توجهی از نظر نیروی انسانی بهویهه اسیاتید ،دانشیجویان  ،نخبگیان ،اسیتعدادها و مهندسیین
داراست .رهبر معظم انقال

نیز حضور انبوه نخبگان جوانرا برای حرکت عظییم و پرشیتا

علم و فناوری بسیار ضروری میدانند .باوجود اسناد راهبردی و مطالعات بسییار انجیام شیده
بر روی جامعه نخبگان ،هنوز یک چارچو

همگرا برای فهم عناصر کلییدی فرآینید توسیعه

اقتصاد دانش بنیان که در این عناصیر اهیداف توسیعه ای کشیور بیا اهیداف نخبگیان در ییک
راستا قرار گیرند ،وجود ندارد.
به طور خیلیی خالصیه از جملیه چیالشهیا و مشیکالت موضیوع تحقییق میی تیوان بیه
ناکارآمدی نظام اقتصادی دولتی – رانتی مبتنی بیر منیابع ج.ا.اییران؛ نقیشآفرینیی کیم تولیید
ثروت براساس منابع دانشیی و علیم و فنیاوری؛ نقیش کیم رنیگ دانشیگاه هیا و ناکارآمیدی
الگوهای همکاری دانشگاه  -دولت  -صنعت  -جامعیه و محییط؛ نارسیاهیهیای موجیود در
حوزههای اقت صادی و علم و فناوری و فاصله و شکاف موجود علمیی بیا رقبیای منطقیهای و
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جهانی؛ چارچو

ناهمگون و ناهمگرای عناصر کلییدی فرآینیدهای اقتصیاد دانیشبنییان بیا

اهداف و مقاصید نخبگیان ،اسیتعدادها و نیروهیای دانشیی؛ چیالشهیای گونیاگون فیراروی

نخبگییان و اسییتعدادها در محیییط پیرامییونی و در نتیجییه مهییاجرت نخبگییان و اسییتعدادها؛
موجود نظام ملی نوآوری در ج.ا.ایران ،اشاره کرد.
درواقع مسئله اصلی تحقیق کاستی یک الگوی راهبیردی جیامع نقیشآفرینیی نخبگیان و
استعدادها در تحقق اقتصاد دانش بنییان در جامعیه امیروز ج.ا.اییران مبتنیی بیر سیاسیتهیای
اقتصاد مقاومتی برای حل مشکالت پیچیده پییشروی اقتصیاد و پیشیبرد سیاسیتهیای کلیی
کشور براساس مقتضیات حال و آینده است.
«اهمیت و ضرورت» این پهوهش مشتمل بر دست ییابی و احصیاء نظرییه بیومی درکنیار
الگوهای رایج؛ هموار نمودن مسیر مدیریت راهبردی منابع انسانی نخبه و مستعد مورد نظیر
مقاممعظم رهبری(مدظلهالعیالی) در دستیابی مجاهدانه به تولید علم و فناوری؛ شیناخت و ارزییابی
میزان اثرگذاری نخبگان و اسیتعدادها در تحقیق نیوآوری و کیارآفرینی در مقایسیه بیا سیایر
کشورها؛ شناخت صحیح ابعاد و مولفیههیای نقیشآفرینیی نخبگیان و اسیتعدادهای برتیر در
اقتصاد دانش محور با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصادمقیاومتی؛ شیناخت چیالشهیای
فراروی نخبگان و استعدادها در محیط پیرامونی؛ الزام در تدوین الگو و نظامیجیامع و آینیده
نگر به منظور به کارگیری نیروی کار آمیوزش دیید ه و متخصیص بیه همیراه ر ییم انگیزشیی
اقتصادی و نهادی مناسب ،با رویکرد اقتصاد یادگیرنیده بیرای تولیید ثیروت براسیاس منیابع
دانشی درراستای بهبود شاخص هیای اقتصیادی و دسیتیابی بیه اقتیدار علمییاسیت« .هدد
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اثرگذاری پاهین نخبگیان و اسیتعدادها در چرخیه علیم و فنیاوری و اقتصیاد و عارضیههیای

پژوهش» دستیابی به الگوی راهبردی نقشآفرینی نخبگیان در تحقیق اقتصیاد دانیشبنییان بیا
رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد« .سواالت پژوهش» نیز عبارتند از اینکه ابعیاد و مولفیههیای
اصلی و عمده نقش آفرینی نخبگان در تحقق اقتصاد دانشبنییان بیا رویکیرد اقتصیادمقیاومتی
کدامند و روابط بین آنها چگونه است؟ مهم ترین توانمندسیازها در نقیشآفرینیی نخبگیان در
تحقق اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی کدامند؟ با توجهبه اینکه پیهوهش در صیدد
تولیید الگییوی راهبیردی نقییشآفرینیی نخبگییان در تحقیق اقتصییاد دانیشبنیییان بیا رویکییرد
اقتصاد مقاومتی است و چون تولید الگو ،خلق و اکتشیاف اسیت ،فرضییه در آن معنیا نیدارد،
زیرا فرضیهها برای اثبات یا عدم اثبات بین متغیرهیا هسیتند ،ازطرفیی چیون در ایین مرحلیه
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هنوز هیچ الگویی تولید نشده است ،بنابر این فرضیه ها هنوز شناسیایی نشیدهانید .پیس ایین
پهوهش به دو دلیل پیش گفته نیاز بیه «فرضدیه پدژوهش» نیدارد .قلمیرو تحقییق بیه لحیا
زماني ،دوره پس از انقال اسالمیتا افق  1444هجیری شمسیی را پوشیش مییدهید ولییکن
باتوجّه به فاصله نسبتا کم تا پایان زمان افق  1444این پهوهش قابیل تمدیید و بهیرهبیرداری
تا سند بعدی (با اصالحات مرتبط) خواهد بود .از نظر مکاني شیامل کلییه مکآنهیای میرتبط
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

با موضوع پهوهش ،بهطور خاص مرزهای جغرافیای سیاسی جمهوریاسالمیایران هستند.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
نظريههاي سیاستگذاري و خطمشي عمومي تحقیق
« تحلیل سیاست هیای عمیومی» حلقیه مفقیودهای اسیت کیه پهوهشیگران را در شیناخت
تجربییی پیچیییدگی قانونگییذاری یییاری میییدهیید« .السییول» ،یکییی از پایییه گییذاران علییوم
سیاستگذاری ،سه ویهگی برای این رشته برمیشمرد :چندرشتهای ،راه حل یا

و بیه وضیو

هنجاری (ارزشی) .مقصود وی از چند رشته ای یا چنید جانبیه بیودن علیوم سیاسیتگذاری آن
است که علوم سیاستگذاری باید خود را از قیدوبند مطالعیات محیدود نهادهیا و سیاختارهای
سیاسی رها سازد و به جای آن خود را به شاخه های دیگری چیون جامعیه شناسیی ،اقتصیاد و
حقوق پیوند زند

(اشتریان،

 13 :1333و .)13

موضوع تحقیق بهوضو چندرشته ای ،مبتنی بر حل مسئله و ارزشی است .ایین موضیوع
در پیوند با شاخه های متعددی همچون جامعیه شناسیی ،اقتصیاد ،منیابع انسیانی ،هنجیاری و
حقوق پیوند زده شد .بهدلیل چندرشته ای بودن موضوع؛ چنید میدل و تئیوری سیاسیتگذاری
عمومی مبنای نظری پهوهش حاضر قرار گرفته که هر یک از این نظریهها و مدل ها ،بخشیی
از پدیده های سیاستی را در این حوزه تبیین کرده انید و سیپس ترکیبیی از ایین تئیوریهیا و
مدل ها مورد استفاده قرار گرفت.
نظريه عقالني ،نشیان از آن دارد کیه اقتصیاد دانیشبنییان بیا ایجیاد شیرایط الزم ،زمینیه
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نوآوری و توانایی تبدیل به محصوالت و افزایش تولید و متعاقبا رشد سرمایهگیذاری و رفیاه
جامعه را فراهم خواهد کرد (اشتریان .)121 :1311 ،نظريه نهادي ،لیزوم جابجیایی کیانون اقتصیاد

از ظرفیت (منابع بنیان) به توسعه معطوف به سیاست های نظام ملی نیوآوری و سیایر مسیاهل
برنامهریزی غیرمتمرکز (در برابر تمرکزگرایی نخبهگرایانه) ،یادگیری را مجموعهای از فرآیندهای
فنی ،عقالنی و منطقی به هم پیوسته و یک فرایند اجتماعی می دانید (قیانعی راد .)3 :1332 ،نظريده
انتخاب عمومي ،نشانگر آن اسیت کیه منیافع دیوانسیاالران و سیاسیتگذاران باعی

شیده تیا

ابزارهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای دولتی بهصورت بییروییهای گسیترش یابید و نییز
قوانین و مقررات و آهین نامه های درهم پیچیده و نگاه منفعت طلبانه دییوان سیاالران دولتیی و
نیمه دولتی باع

شده تا در حوزه نخبگان و اقتصاد دانشبنیان نیل به اهداف ترسییمی بسییار

کمرنگ و دور از ذهن باشد (اشیتریان .)223 :1311 ،نظريه نظامي نیز مجموعه اقتصاد دانشبنییان
و نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد و سایر عوامل محیطیی اعیم از داخلیی و خیارجی را
تشکیل نظام می داند که نیاز است تا همه اجزاء این نظام شناسایی شیوند؛ منشیعب از نظريده
هنجاري نیز اقتصاد کشور ریشه در جهان بینی توحیدی دارد و مقوله هیای میادی معیشیت و
معنویت را در یک تفسیر و یک الگوی خاص دنبال کرده و نگاه ارزشی و هنجیاری زیربنیا و
پایه و اساس اقتصاد دانشبنییان در کشیور اسیت (اشیتریان .)134 :1311 ،برابیر نظريده سدرمايه
انساني «انباشت سرمایه انسانی و سرمایه گذاری میوثر آن» پییش شیرق توسیعه اقتصیادی و
به ویهه اقتصاد دانش بنیان است که از اطالعات و دانش نشیات گرفتیه و سرچشیمه دانیش و
اطالعات نیز انسان و دانشمندان هستند (می یر .)3 :1134 ،1
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نهادی دارد (ریزوندی و همکیاران .)23 :1313 ،نظريه نخبگان ،حاکی از نقد رویکرد نخبیه گرایانیه و

اقتصاد مقاومتي
سیاست های کلی اقتصیادمقیاومتی در تیاری  21بهمین میاه سیال  1312در قالیب  24بنید
توسیط مقیاممعظییمرهبیری ابییالد شید .از جملییه محورهیای حییاکم بیر سیاسییتهیای کلییی
اقتصاد مقاومتی ابالغیی توسیعه کیارآفرینی ،پیشیتازی اقتصیاد دانیشبنییان ،افیزایش قیدرت
مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد است

(سیاستهای

کلی اقتصادمقاومتی.)1312 ،
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نظام اقتصاد اسالمی مبتنی بر مکتب اقتصادی است کیه خیود برگرفتیه از مکتیب الهیی و
ویهگی های آن است که مقاومت و استقامت برای دستیابی به اهیداف بیه وییهه در شیداید و
بحران ها از دستورات و توصیه های موکد مکتبی است (حیدری و قربی43 :1313 ،و .)43برای تبیین و
فهم اقتصاد مقاومتی باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی قبل از علم ،دین و نقل ،یک مفهیوم
عقلی است (پیغامی ،سمیعینسب ،سلیمانی .)24 :1314 ،اقتصاد مقاومتی پارادایم خاصی از دانش و نظام
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

اقتصادی است که بیشتر ،راهبردها و سیاست های مواجهه عقالنی و کارآمد با عدم تعادلها و
بحران های اقتصادی ،بالیای طبیعی ،تحریمها و شوك های منفی اقتصیادی را دنبیال مییکنید
(خادم علیزاده .)143 :1313 ،دو کلیدوا ه مهم در سیاستهای اقتصادمقاومتی ،درونزا و برون گرایی
اقتصاد است .رویکرد درونزا بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها و مزیت های درونی اقتصاد و
عوامل اصلی رشد اقتصادی با منشأ و کنترل داخلی است(شقاقیشهری و علیزاده.)42 :1313 ،
یکی از مؤلفه های اقتصاد نزدیک به اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که تیا آوری داشیته
باشد .مفهوم تا آوری از ریشه التین

Resilier

به معنای توانایی مجیدد برخاسیتن اخیذ شیده

است .تعاریف تا آوری عموما به توان بازیابی و ترمیم جوامع پس از وقوع فجیایع مربیوق
می شود (رز  .)333 :2443 ،1بریگوگلیو ابعاد ثبات اقتصاد کالن ،کارایی بیازار ،حکمرانیی خیو ،
توسیعه اجتمیاعی و میدیریت زیسییت محیطیی را بیه عنیوان مولفییههیای تیا آوری مطییر
کرد(بریگوگلیو و همکاران ،2

.)11- 14 :2441

اقتصییاد مقییاومتی دارای دو جنبییه اسییت :کییاهش آسیییبپییذیری و افییزایش تییا آوری.
برنامه ریزی در جهت کاهش آسیب پذیری ،با تأثیر بر تا آوری و افزایش آن شیکل فعاالنیه
به خود می گیرد و همچنین تالش برای افزایش تا آوری اقتصاد کشور می توانید منجیر بیه
اقتصییادی مقییاوم در کشییور شییود( .سیییفلو )131 :1313 ،تییا آوری در یییک نظییام اقتصییادی و
اجتماعی با مولفه هایی که بر ویهگیهای تا آوری داللت دارنید ( پابرجیایی ،افزونگیی و بیا
تدبیر بودن) و مولفه هایی که عملکرد تا آوری را مورد ارزیابی قیرار مییدهنید ( واکینش و
احیاء) ،معرفی میشود.
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(جانی و ازوجی)13 :1313 ،

1. Rose
2. Briguglio et al.,

اقتصاد دانشبنیان
که براساس تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و سرمایه گیذاری در دانیش
و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرند .سازمان همکاری هیای اقتصیادی آسییا -
پاسفیک  2با گسترش ایده مطیر شیده ،آنرا اقتصیادی مییدانید کیه در آن تولیید ،توزییع و
کاربرد دانش ،عامل و م حرك اصلی رشد اقتصادی ،تولید ثیروت و اشیتغال در تمیامیصینایع
است (معمارنهاد 33 :1334 ،و .)33
ویهگی کلیدی اقتصاد مبتنی بر دانیش ،وابسیتگی آن بیه سیرمایه فکیری و ذهنیی اسیت.
به طور کلی ،اقتصاد مبتنی بر دانش شامل فعالیت های اقتصادی است که بیر ایجیاد ،گیردش و
کاربرد دانش تمرکز دارد .کسبوکارهایی که اقتصیاد دانیشبنییان را تشیکیل مییدهنید سیه
ویهگی مشترك دارند :سطح باالی سرمایه گذاری در نیوآوری؛ اسیتفاده وسییع از فنیاوری بیه
دست آمده؛ نیروی کار بسیار تحصیل کرده (وایت و همکیاران  .)343 :2413 ،3اقتصیاد دانیشبنییان،
نظام سازگار با سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی همگام با فناوری های میدرن و منیابع انسیانی
است .این نظام در فرآیند توسعه اقتصاد بازار بهوسییله فنیاوری هیای جدیید و فنیاوریهیای
اطالعاتی خاص ظاهر میشود (داگ الین .)3 :2443 ،4
اجیزاء سییاختار اقتصییاد دانییشبنیییان عبارتنیید از :زیرسییاختهییای فنییاوری اطالعییات و
ارتباطات ،نوآوری ،آمیوزش ،میدیریت دانیش و خالقییت کیرده (واییت و همکیاران.)343 :2413 ،
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طبق تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه  ،1اقتصاد دانشبنیان اقتصیادی اسیت

بانک جهانی چهار رکن اقتصاد دانش بنیان را نظیام انگیزشیی ،آمیوزش ،فنیاوری ارتباطیات و
اطالعات ،و نوآوریها میداند (دوگان و همکیاران  .)33 :2443 ،3عناصر اصلی اقتصیاد دانیشبنییان؛
سرما یه انسانی ،دانش جدید و پیکربندی شده ،نظام نوآوری ،فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات
و کارآفرینی است (کریس شنس و داگ الین .)33- 33 :2443 ،3
1. OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development
2. APEC :Asia-Pacific Economic Cooperation
3. White, et al.
4. Daugeliene
5. Dogan, et al.
6. Krisciunas & Daugeliene,
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سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا  -پاسفیک رشد اقتصیادی پاییدار را بیرای آن دسیته از
اقتصادهایی میداند که در چهار بعد نظام ملی نیوآوری ،توسیعه منیابع انسیانی ،زیرسیاخت
فناوری اطالعات و ارتباطات ،محیط کسیبوکیار قیوی هسیتند (معمیارنهاد .)33 :1334 ،سیازمان
همکاری های اقتصادی و توسعه بر اهمیت محیط اقتصاد کیالن بیا ثبیات و بیاز بیا بازارهیای
موثر و کارآمد؛ انتشار فناوری اطالعیات و ارتباطیات؛ تقوییت نیوآوری؛ سیرمایه گیذاری در
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

سرمایه انسانی و تشویق برای ایجاد بنگاه و کارآفرینی تاکید دارد .اداره آمار استرالیا پیشینهاد
یک مدل با پنج بعد دارد .سه بعد اصلی آن نوآوری و کیارآفرینی ،سیرمایه انسیانی و فنیاوری
اطالعات و ارتباطات است .عالوه بر این ،دو بعد حمیایتی نییز وجیود دارد :بعید محیطیی و
بعد اقتصادی و اجتماعی (توکن .)243 :2412 ،1
پنج رویکرد متفاوت نسبت به اقتصاد دانیشمحیور وجیود دارد .رويکدرد اول؛ اقتصداد
انديشه ها :دغدغه اصلی آن این است که دانش چگونه در کنار سرمایه و نیروی کار می تواند
قدرت توضیح دهندگی در مورد رشد اقتصادی را باال ببیرد .رويکرد دوم؛ داندش بدهعندوان
محصول :دانش خود تبدیل به یک محصول شده است بهطوری که امروزه دانش را به مثابهیک
کاال ،مهم تر از هر زمان دیگر تصویر میکنید .رويکدرد سدوم؛ اقتصداد ااالعدات :اقتصیاد
دانش محور بر تغییرات علم و فناوری ،در فناوری اطالعات و ارتباطات بنا شده است ،رويکرد
چهارم؛ اقتصاد دانش :تولید سریع دانش جدید و بهبود دسترسی به مبناهای دانیش ،بیه هیر
طریقی که با هم ترکیب شوند ،عواملی هستند که بهره وری اقتصادی ،نوآوری ،کیفیت کاالها و
خدمات و برابری بین افراد ،رده های اجتماعی و نسل ها را افزایش میدهند .رويکرد پدنج؛؛
اقتصاد يادگیرنده :این پارادایم بیان می دارد آنچه در اقتصاد عوض شده ،نرخ تغییر است .بیه
همین دلیل ،بیش از پیش نیاز به یادگیری احساس میشود تا بتواند تکیافوی ایین تغیییرات را
بدهد .اقتصاد یادگیرنده ،اقتصادی است که در آن موفقیت افراد ،سازمان ها ،مناطق و کشورها
منعکس کننده قابلیت یادگیری آنها باشد .این رویکردها در اصل با یکدیگر متناقض نیستند و
بعضی از آنها با یکدیگر همپوشانی نیز دارند (سوزنچی.)21 - 23 :1314 ،
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1. Tocan

نقش و کارکرد اقتصاد دانشبنیان در اقتصادمقاومتي
اقتصاد دانش بنیان ،سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه خارجی و مخارج تحقیق و توسعه
بر درون زایی اقتصاد ایران مثبت است .مقایسه میزان تأثیرگیذاری ایین متغیرهیای توضییحی
نشان از تأثیرگذاری بیشتر سرمایه فیزیکی و سپس سیرمایه انسیانی در میدل رشید اقتصیادی
ایران دارد .اقتصاد دانش بنیان در رتبه سوم و سرمایه های خارجی نقش کمتیری را نسیبت بیه
سه متغیر یاد شده در تغییرات رشد اقتصادی بدون نفیت کشیور دارنید .سیهم پیایین مخیارج
تحقیق و توسعه به تولید و نیز حجم اندك صادرات کاالهای با فناوری باال در مقایسه با کیل
صادر ات کشور که محصول توسعه اقتصاد دانش بنیان است ،چندان بر رونق یا رکود اقتصیاد
ایران و درونزایی اقتصاد میؤثر نبیوده اسیت (شیقاقی شیهری و علییزاده .)34- 31 ،43 :1313 ،اقتصیاد
دانش بنیان باع

افزایش درآمد و افزایش درآمد باع

افزایش تقاضا بیرای دانیش مییشیود.

این امر نیز منجر به رشد اقتصادی و تحقق اقتصادمقاومتی می گیردد .در اقتصیاد دانیشپاییه،
تولید ،توزیع و استفاده از دانش تأثیر مهمی در تولید ثیروت دارد و اقتصیاد دانیش بیه تعیداد
محدودی صنایع مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته محدود نیسیت؛ بلکیه در ایین نیوع اقتصیاد
همه فعالیت ها حتی معدن و کشاورزی به نحوی به دانش متکیی هسیتند .دانیش میورد نییاز
فقط از نوع فناوری محیض نیسیت و دانیش فرهنگیی ،اجتمیاعی و میدیریتی را نییز شیامل
می شود( .شقاقی شهری و همکیاران )11 - 14 :1313 ،بیرای تمیام نماگرهیای اقتصیادمقیاومتی ،نمیاگر
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شقاقی شهری و علیزاده طی پهوهشی نشان دادند کششهای بیرآورد شیده شیاخصهیای

مرتبط در حوزه اقتصاد دانیش بنییان وجیود دارد و حتیی در بیشیتر نماگرهیا چنیدین نمیاگر
میرتبط مطابقیت دارد .نتیایج حاصییل از مقایسیه ایین نماگرهیا حییاکیازآناسیتکیه اقتصییاد
دانیشبنییان بیهخیوبی قییادر بیه پوشیش نماگرهیای اقتصییاد مقیاومتی اسیت و بسیتر تحقییق
اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانیشبنییان اسیت( .فییض پیور و زارع )2123 :1313 ،تجربییات کشیورهای
توسعه یافته در زمینه استفاده از اقتصاد دانشبنیان بییانگر پیشیرفت هیا و اقیدامات و افیزایش
تا آوری اقتصاد و کیاهش آسییبپیذیری اقتصیاد شیده اسیت .از نتیایج اسیتفاده از اقتصیاد
دانش بنیان بهبود فضای تولید و افزایش بهرهوری کیل اسیت کیه بیه عنیوان یکیی از عوامیل
تاثیرگییذار و اصییلی در ایجییاد تییا آوری اقتصییادی مطییر اسییت .بییا توجییه بییه اصییول

41

اقتصاد مقاومتی که تامین کننیده تیا آور اقتصیاد اییران اسیت ،اقتصیاد دانیشبنییان یکیی از
ملزومات اساسی پیشرفت و توسعه عدالت اجتماعی خواهد بود (آقاجانی و اقبالی.)14 :1313 ،
نخبگان ،استعدادها ،کارکنان دانشي
جامعه شناسان زیادی از گذشته تاکنون دربا

نخبه گراهی نظریه اراهه کردهانید .افالطیون،

فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

ارسطو ،پیاره تیو ،موسیکا ،میلیز ،گییروشیه ،السیول ،شیومپیتر و ابینخلیدون از جملیهایین
جامعهشناسان هستند که نظریه های آنها در با

نخبگان مورد توجه قرار گرفته است.

از نگاه جامعه شناختی ،مفهوم نخبگیان بیه دارنیدگان مناصیب عیالی درون نظیام سیاسیی
اشاره دارد .دیدگاه نخبه گرایی پاره تو ،موسکا و میلز برپایه بینش واقع گرایانه ماکییاولی اسیت
که تاری جوامع را به نبرد نخبگان و توده تعبیر کرده است .مکتب نخبه گرایی در واقیع بعید
از جنگ جهانی دوم درقالب جامعهشناسی سیاسی مطر شد و رونیق گرفیت

(السیول و کیاپالن ،1

 .)242 :1134مفهوم نخبگان به معانی پیچیده تری نیز بیه کیار رفتیه اسیت .صیرف اینکیه گیروه
حاکمه ای قدرت را در دست دارد مالك و معیاری کافی برای نخبیه تلقیی کیردن آن نیسیت.
در این معنای دوم وا ه نخبه در مورد گروههایی بهکار برده مییشیود کیه گمیان مییرود بیه
دالیلی برتر از دیگر گروههای اجتماعی هستند ،هرچنید هیم حکومیت را در دسیت نداشیته
باشند .مفهوم نخبه در این معنی دارای نوعی بار اخالقی وارزشی است.

(بشیریه)33 :1314 ،

بیشتر ادبیات نخبگی مربوق به نخبگان سیاسی است .ادبییات اقتصیاد نییز روی موضیوع
نهادگراهی ،بهویهه این حقیقت که میزان توسعه رشد اقتصادی ناشی از تاثیر گذشیته نخبگیان
بوده ،تمرکز دارد .باوجود اینکیه مطالعیات دانشیگاهی مربیوق بیه نخبگیان از قیرن گذشیته
تاکنون پیشیرفت هیای بسییاری داشیته اسیت ،امیا بیهطیور فزآینیدهای در معیارهیای کلیی و
برنامه های سیاستگذاری عمومیدچار اختالفات و واگراییی هیایی شیده اسیت .ایین موضیوع
ناشی از سه چالش مفهومیاست .اولین و اصلی ترین مانع هم در میورد جامعیهشناسیان و هیم
سیاستگذاران دررابطه با درك و فهم نقش نخبگان در توسیعه اقتصیادی ،مربیوق بیه تعرییف

42

جامعی از نخبگان است .چالش دوم نیاز به شفافسازی مجراهای تاثیر نخبگیان بیر خروجیی
1. Laswell and M.Kaplan

اقتصاد است .درنهاییت چیالش سیوم ،فقیدان درك و فهیم دررابطیه بیا ایین اسیت کیه چیه
درراستای اهداف ملی قرار می گیرد؟ (امسدن و همکیاران  .)21- 23 :2413 ،1درپاسی بیه چیالش اول،
راه و روش علمی برای توضیح آنچه که «نخبگان» از دیگران چگونیه تمیایز پییدا مییکننید،
اراهیه نشییده اسیت .دشییواریهییای تعرییف «نخبییه» در برابییر « غیرنخبیه» نشییأت گرفتییه از
تمایزگذاری آشکار و واضح است .سییّالیت موجیود در بیین تعیاریف اراهیه شیده ییادآور آن
است که روش مطمئن برای شناسایی نخبگان ،مقایسه افراد بیا یکیدیگر اسیت .امیروزه ،ایین
وا ه اشاره به یک گروه مجزا در داخل یک جامعه دارد که برخوردار از ییک وضیعیت وییهه
است .با تعریف از نخبگان درقالب تواناهی تاثیر آنها در داخل یک واحید نمونیه بجیای ییک
دایره نامحد ود قادر خواهیم بیود رویکردهیای چندگانیه ای را بیا تیاثیر بیاالیی ترسییم کنییم.
درپاس به چالش دوم ،راه های اثرگذاری نخبگان توزیع مجدد منابع در راههای اشیتغالزاهیی
و کاهش نابرابری به ویهه ازطریق نوآوری ،کارآفرینی و افزایش بهرهوری است.
نخبه ،ترجمه وا ه ( )Eliteو به معنی برگزیده ،بهتر ،شایسته و سیرآمد مییباشید .فرهنیگ
علوم اجتماعی ،وا ه

Elite

این گونه تعریف شده است« :سیرآمد ،از ریشیه التینیی  Eligereبیه

معنی گزیدن گرفته شده است .سرآمد به هر آنچه بهتر از دیگیران و شایسیته گیزینش باشید،
اطالق می شود .از وا ه سرآمدان ،فرهیختهترین طبقات یک جامعه؛ آنان کیه توانیاترین افیراد
در اداره مؤثر جامعه و خدمت به آن هستند ،برمیآید( ».بییرو .)13 :1334 ،نخبگیان ،اشیخاص و
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عناصری بر رفتار نخبگان تیاثیر دارد؟ بیهوییهه تحیت چیه شیرایطی ،اولوییتهیای نخبگیان

گروه هایی هستند که در نتیجه قدرتی که به دست میآورند و تأثیری که بر جای می گذارنید،
یا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ میکنند و یا بیهوسییله اییده هیا ،احساسیات و هیجانیاتی کیه
بوجود میآورند ،در کنش تاریخی جامعه مؤثر واقع میشوند (گیروشه.)133 :1313 ،
اصطال نخبگان اشاره به کسانی دارد که با توجه به موقعیت خود ،قادر هستند بهطور قابل
توجهی بر تحوالت اجتماعی مؤثر باشند .در حال حاضر ،نخبگان به یک گروه کوچک از مردم،
برخاسته از کل جمعیت با توجه به ویهگی های خاص شان اطالق میشود(هارتمن .)313 :2413 ،2
1. Amsden et al.
2. Hartmann
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هرچند وا گان چندگآنهای که در یک وا ه فارسی به نام نخبهیاد میشود ،تفاوت هایی معنایی
دارند ،اما از ویهگی مشترکی نیز بهره میبرند .در تمامیاین وا هها نوعی از نظام سلسلهمراتبی
در میان انسان ها و تفاوت در توانمندی در میان گروه های هم رده مشیاهده مییشیود .معیانی
مختلف وا ه نخبه با تمرکز بر تفاوت های مستتر در آنها جیایگزین مفیاهیم متفیاوتی از قبییل
تیزهوش ،استعداد برتر و استعداد درخشان ،متخصص و خبره ،کنش گیر و نخبیه اجتمیاعی،
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

اقتصادی ،سیاسی ،علمی و فناورانه میشود .نخبه در بردارنده سه مفهوم پایهای استعداد برتیر،
خبرگی و تاثیرگذاری است .براین اساس نخبه کسی است که از هر سه ویهگیی میورد اشیاره
برخوردار باشد ،ولی شاید مناسب تر باشد تا افرادی کیه دارای اسیتعداد برتیر ییا خبرگیی و
تخصص در یک زمینه خاص باشند ،افراد در مسیر نخبگی نامیده شوند .بهاین ترتییب نخبیه
کسی است که توانمندی بالقوه او که استعداد درخشان بوده اسیت در مسییر کسیب خبرگیی
تبدیل به توانمندی بالفعلی شده است که قدرت تاثیرگذاری و کنش گری را برای وی فیراهم
کرده است (منتظر؛ ناظمی و موسوینسب.)13 :1311 ،
نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق میشود که در خلق و گسترش علم ،فناوری ،هنر،
اد  ،فرهنگ و مدیریت کشور در چارچو

ارزشهای اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشید و

همچنین فعالیت های وی بر پایه هوش ،خالقیت ،انگیزه و توانمندیهای ذاتیی ازییکسیو و
خبرگی ،تخصص و توانمندی های اکتسابی ازسویدیگر ،موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و
اعتالی کشور شود .استعداد برتر به فردی اطالق میشود که با توجه ویهگی های ذاتی خیود
امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه های الزم برای شناسایی کامل و بروز
استعدادهای ویهه او فراهم نشده است (سند راهبردی کشور در امور نخبگان.)4 :1311 ،
براساس پهوهش « موسسه تحقیقاتی و مشاوره شورای رهبری بنگاهها»« ،کارکنیان بیالقوه
سرآمد» افرادی هستند که دارای توانایی ،تعهید و انگییزش درونیی بیرای رشید و ارتقیاء بیه
مشاغل اثرگذارتر و باالتر باشند (موسسه مشاوره رهبری  .)3 :2443 ،1استعدادها درسازمان بهکارکنیان
و رهبران محوری که کسبوکار را به پیش میرانند ،اطالق میشود (هنسن .)12 :2443 ،2
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1. Corporate Leadership Council
2. Hansen

ادمیشل ،جونز و الکیس رود  1اسیتعداد را بیه عنیوان «مجموعیهای از توانیاییهیای ییک
یادگیری اسیت .اسیتعداد داشیتن در ییک زمینیه اغلیب بیه عنیوان حیدی بیاالتر از مییانگین
توانایی ها تعبیر می شود .اما در تعریف استعداد می توان سیه رکین اصیلی را در نظیر گرفیت:
مهارت ،شایستگی و فرصت؛ بنابراین فرد با استعداد کسی است که مهیارت و توانیایی انجیام
دادن کاری را به صورت ذاتی یا اکتسیابی دارد و هیم چنیین ایین فیرد شایسیتگی و فرصیت
استفاده از مهارت خود را نیز دارد .بهاینمعنا که ممکن است فردی مهارتی را داشته باشید امیا
توانایی با فرصت بروز آنرا نداشته باشد .پس استعداد برابر است با :مهدارت× شايسدتگي×
فرصت = استعداد

(سبحانی،

.)41 :1314

برخی مدیریت استعدادها را نوعی الگوی ذهنی (ذهنیت) برشیمردهانید (کیریلمن .)3 :2444 ،2
برخی نیز آنرا یکی از مولفه های کلیدی برای موفقیت برنامه های جانشینی

دانستهانید(سیوین ،3

 .)3 :2443عده ای آنرا تالش برای کسب اطمینان از این امر که هر کسی در هیر جایگیاهی بیا
حداکثر توان بالقوه خود بهکار میپردازد ،فرض کردهاند (ردفورد  .)24 :2443 ،4حتیی بسییاری از
نویسندگان از ارایه تعریفی درباره این مفهوم خودداری کرده یا آنکیه در نهاییت پذیرفتیهانید
که تعریفی جامع که مقبولیت عام داشته باشد ،وجود ندارد .بیاایینحیال تاکیید کیردهانید کیه
وجود یک نظام مدیریت استعدادهای موثر دارای اهمیت راهبیردی اسیت (اشیتون .)34 :2443 ،3
مدیریت استعدادها صرفا در برگیرنده چند وا ه موهوم و جدید در خصیوص پییدا کیردن و
توسعه کارمندان خو
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شخص» تعریف کرده کیه شیامل ذوق ذاتیی ،دانیش ،هیوش ،شایسیتگی ،غرییزه و توانیایی

یا عنوان جدید و جذابی برای اقدامات و کارکردهای سنتی میدیریت

منابع انسانی نیست؛ بلکه مستلزم دیدگاهی کلنگر ،نظام مند ،و تعاملی پوییا مییان بسییاری از
فعالیت ها و فرآیندها است (گانینگ هام .)4 :2443 ،3

1. Edmicheals , Jonez & alexrode
2. Creelman
3. Cheloha,Swain
4. Redford
5. Ashton , Morton
6. Cunningham
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عبارت «جنگ برای استعدادها» اولین بار توسط گروه مشاورین مکینزی بهکار بیرده شید.
مفهوم جنگ برای استعدادها ریشیه در دو فیرض اصیلی دارد .اول اینکیه در اقتصیاد دانیش،
منابع سنتی مزیت رقابتی کارآیی های خود را از دست میدهنید درحیالی کیه اسیتعداد انسیانی
یک منبع تجدیدپذیر نیست که به راحتی توسط رقبا کپی یا ربوده شود .دوم اینکیه جیذ

و

حفی کارکنیان بیا اسییتعداد در نتیجیه رونیدهای جمع ییت شییناختی و روانشناسیانه بیهطییور
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

فزآینده ای دشوار میشود .گرچه مدیریت استعدادها بسیار مهم است ،امیا تعرییف دقیقیی در
مورد مدیریت استعدادها اراهه نشده است .در واقیع اکثیر نشیریات و همچنیین بخیش قابیل
توجهی از سازمان ها درمورد مدیریت اسیتعدادها تعرییف رسیمیاز مفهیوم مرکیزی آن اراهیه
نمی دهند .آن دسته از نویسندگان که تعریفی را اراهه دادهاند ،اغلب نمی تواننید تعرییف کننید
که چه چیزی «استعداد» است و یا چه شیوه های خاصی تحیت برچسیب میدیریت اسیتعداد
قرار دارند (دریس  .)234- 233 :2413 ،1برخی اظهار می کنند مدیریت استعداد یک ذهنیت اسیت و
بنابراین یک ویهگی همه جانبه از یکسازمان بسیار شیبیه فرهنیگسیازمانی اسیت .در واقیع،
بسیاری از سازمان ها تمیایلی بیه تعرییف دقییق از میدیریت اسیتعدادها ندارنید و آنرا ذهنیی
می خوانند .با این حال ،مدیریت استعداد به عنوان یک ذهنیت ،بهطورکلی توصییه نمییشیود،
زیرا بهکارگیری عملی آن مشکل خواهد شد.
مفهوم مدیریت استعداد مفهوم نسبتا جدیدی است که اشاره بیه تغیییر الگوهیا از مسیاهل
سنتی مربوق به منابع انسانی ماننید تمرکیز بیر نخبگیانسیازمان و میدیریت راهبیردی منیابع
انسانی ،به الگوهای جدید مدیریت استعداد دارد که با محییط پوییا و رقیابتی امیروز تناسیب
زیادی دارد (سبحانی.)41 :1314 ،
با وجود دیدگاههای مختلف ،می توان سه گونه کلی از تفکیرات در حیوزه منیابع انسیانی
حول موضیوع میدیریت اسیتعدادها شناسیایی کیرد .تفکیر نخسیت ،میدیریت اسیتعدادها را
به عنوان مجموعه ای از اقدامات ،وظایف یا عملکردهای مرتبط بیا میدیریت منیاب ع انسیانی و
وظایفی همچون استخدام ،انتخا  ،توسعه افراد و آموزش میداند (اناییل و هینن .)33- 31 :2444 ،2
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1. Dries
2. Heinen & O’Neill

دیدگاه دوم عمدتا بر مفهوم «ذخیایر جانشیینی  »1تاکیید دارد .میدیریت اسیتعدادها فرآینیدی
در سرتاسرسازمان است (دیوتاگوپتا  .)2 :2443 ،2دیدگاه سوم استعداد را یک قابلییت بیالقوه بیرای
خو

بودن تصویر می کند که باید تحت مدیریت قرار گیرد .این امر به معنای آن اسیت کیه

باید افرادی با توانمندی های باال را یافته و درسازمان به کارگیریم .چنین دیدگاهی به پییدایش
آنچه که از آن با عنوان «جنگ بر سیر اسیتعدادها» ییاد شید ،منجیر میی گیردد .میدافعان ایین
دیدگاه معتقدند که سازمان ها باید به جای تمرکیز و میدیریت بیر «ذخیایر جانشیینی» ،توجیه
خود را به مدیریت «ذخایر (مخازن) استعداد  »3معطوف دارند (کریگ ،چیس و توماس .)2 :2443 ،4
نگاه متفاو ت در مفهوم و کارکردهای مدیریت استعداد سه رویکیرد ذاتیی بیودن اسیتعداد
در مقابل اکتسابی بودن آن ،شخص انگارانیه بیه اسیتعداد در مقابیل شییءانگارانه و رویکیرد
انحصاری بودن استعداد در مقابیل عمیومی بیودن آن ایجیاد کیرده اسیت (گیاالردو .)34 :2413 ،3
برخی استعداد را اکتسابی در نظر می گیرند و با این پیش فرض که همه افیراد میی تواننید بیه
استعداد تبدیل شوند ،بر آموزش ،تمرین ،تجربه و یادگیری به عنوان ابزارهایی بیرای توسیعه
استعداد تأکید دارد (دریس  .)231 :2413 ،3رویکرد شیءانگارانه به دنبال پاس دادن بهایین سیؤال
است که «چیه چیزهیایی اسیتعداد را در افیراد تشیکیل مییدهنید؟» ؛ در حیالی کیه رویکیرد
شییخص انگارانییه بییه دنبییال پاسیی دادن بییهاییین سییؤال اسییت کییه «چییه افییرادی اسییتعداد
هستند؟»(.سیدجوادین و پهلوان شریف )141 :1313 ،رویکرد عمومی به استعدادها همیه افیراد سیازمان
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است که هدف آن حصول اطمینان از تداوم و تناسب ذخایر کارکنیان بیرای پرکیردن مشیاغل

را مستعد در نظر می گیرد .در این نگاه ،استعداد شامل تمیام افیرادی مییشیود کیه درسیازمان
کار میکنند و تمامیآنهیا بیه عنیوان ظرفییت هیایی در نظیر گرفتیه مییشیوند کیه میی تواننید
بیرایسیازمان ارزش آفرینیی کننیید (گیاالردو  .)33- 33 :2413 ،3سییدجوادین و پهلیوان شییریف از

1 Succession Pool
2. Duttagupta
3 Talent Pool
4. Cheese , Thomas , Craig
5. Gallardo
6. Dries
7. Gallardo
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تقاطع این سه نگاه به  3نگاه جدید رسیده اند که تعبیرهای مختلفی نسیبت بیه اسیتعداد اراهیه
میدهند (سیدجوادین و پهلوان شریف.)133- 132 :1313 ،
نظریه پردازان و فعاالن این حوزه میدل هیای متنیابهی همچیون فیلییپس و راپیر ،لیویس و
هکمن ،آرمسترانگ ،اوهلی ،کالینز و مالحی ،مورتون ،هاینن و اونییل ،میدل معمیاری متمیایز
اسییتعداد ،اشییتون و مورتییون ،اینگه یام ،دبیرخانییه خزانییه داری کانییادا ،دبیرخانییه خییدمات
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

عمومی دولت نیوفاندلند و البرادور ،موهان ،وینگرو ،شیولی ،برسیین و همکیاران ،رضیاهیان و
سلطانی در زمینه مدیریت نخبگان و استعدادها اراهه داده انید کیه تشیریح آنهیا از مجیال ایین
نوشتار خارج است.
سه زمینه اصلی کلی مدلهای مدیریت استعداد؛ مدیریت استعداد کیامال فعیال ،میدیریت
استعداد واکنشی و مدیریت استعداد مبتنی بیر حفی و نگهیداری اسیت .بیاوجود تفیاوت در
رویکردهای مدیریت استعداد ،بنگاهها استدالل می کنند کیه اگیر ییک صینعت ییک رویکیرد
فراگیر را در اجرای مدیریت استعداد داشته باشد ،بیشتر کارکنانرا هدف قیرار خواهید داد و
از رویکردهای «نخبه گرا» اجتنا

خواهد کرد .رویکردهای نخبیه گیرا بیه عنیوان شییوههیای

متضاد مدیریت استعداد شناخته شدهاند که به ایجیاد مشیارکت در صینعت کمیک نمییکننید.
استعداد « همیشه خود را به موفقیت نمیرساند»  ،از این رو کلید موفقیت آن اسیت کیه افیراد
دارای پتانسیل رشد را تشخیص دهند ،مهارت هیایی را کیه افیراد میی تواننید در آنهیا خیو
باشند مشخص کنند و آنها را برای سایر زمینه ها بسازند .بنابراین اسیتعداد چییزی اسیت کیه
می تواند ساخته و یا کشف شود (فستینگ و همکاران  .)1334 :2413 ،1کارکنیان دانشیی و اسیتعدادها
از ویهگی های مشترکی برخوردارند ،اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارنید .از آن جملیه اینکیه
همه استعدادها ،نیروی دانشی هستند ،اما نیروهیای دانشیی ،اسیتعداد محسیو

نمییشیوند.

سازمان ها جهیت دسیتیابی بیه موفقییت ،هیم بیه اسیتعدادها و هیم بیه کارکنیان دانشیی نییاز
دارند(شاودری ،2
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.)33 :2444

1. Festing et al.
2. Chowdhury

محیط شناسي
شد .این رتبه بندی یک گزارش معتبیر مقایسیه ای سیاالنه اسیت کیه توانیایی کشیورها را در
به کارگیری و نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در نیوآوری و کیارآفرینی در بیین کشیورهای
دنیا با یکدیگر مقایسه میکند.
ششمین گزارش شاخص جهانی رقابتپذیری استعدادها در سال  2411اراهیه شیده اسیت.
یکی از فرضیات مهم این گزارش آن اسیت کیه اسیتعدادهای نیوآوری و کیارآفرینی را بایید
به عنوان ورودی برای رشد ،نوآوری و ایجاد اشتغال در نظر گرفت که میی تواننید سینجیده و
پرورش یابند .مدتهاست مشیخص گردییده شیرکتهای کوچیک و متوسیط نقیش اساسیی در
ایجاد نیوآوری و اشیتغال دارنید .شیرکت هیای کوچیک و متوسیط اغلیب  ٪14ییا بیشیتر از
شرکت های محلی را تشکیل میدهند .بهطور مشابه نخبگان و استعدادها به دلییل نقشیی کیه
در کسبوکارهیای نوپیا بیازی میی کننید ،در صیحنه نیوآوری بسییار مهیم دییده مییشیوند.
استعدادها را نمی توان به ویهگی های شخصیتی آنها رتبه بندی کرد بلکه بیرعکس ،میی تیوان
آنها را به عنوان ترکیبی از مهارت هایی تعریف کرد که قابیل انیدازه گییری ،بهبیود و افیزایش
قدرت بهتر باشند و این موضوع از اهمیت ویههای در اقتصادهای درحیال توسیعه برخیوردار
است .مثال چین در این زمینه خصوصا درخشان است .چین مبید رویکردهیای جدیید بیرای
شناسایی و تحرییک اسیتعدادها و نخبگیان در شیرکتهیای بیزرگ اسیت.

()GTCI,2019: 3-5
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گزارش شاخص جهانی رقابتپذیری استعدادها  1بیرای اولیین بیار در سیال  2413منتشیر

عنصر اصلی در تقویت رقابت نخبگان و استعدادها ،پرورش نیوعی کیارآفرینی اسیت کیه در
اقتصاد دانش بنیان مورد نیاز است .یعنی ،انگیزه و توانیایی تحرکیی کیه نیوآوری را پیرورش
می دهد .به طیور خیاص ،مولفیه « اثرگیذاری اسیتعدادها و نخبگیان» مسیتقیما بیه نیوآوری و
کارآفرینی مربوق می شود .بنابراین ،انتظار مییرود کشیورهایی کیه عملکیرد خیوبی در ایین
شاخص دارند ،در کارآفرینی نوآورانه قوی باشند.
نتایج کلی گزارش شاخص جهانی مزییت رقیابتی اسیتعدادها  2411حیاکیازآناسیتکیه:
 - 1نابرابری نخبگان و استعدادها در حال گسیترش اسیت .بیا نگیاهی بیه گیزارشهیای بیین
1. The Global Talent Competitiveness Index
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 2413تا  2411و مقایسه داده های موجود در طول زمان ،می تیوان نتیجیه گرفیت کیه شیکاف
ب ین اسیتعدادها و بقییه در حیال رشید اسیت .همبسیتگی آمیاری قیوی بیین درآمید سیرانه و
عملکرد استعدادها وجود دارد ،درحالیکیه بیه نظیر مییرسید برخیی از منیاطق در شناسیایی
اسیتعدادها بیا مشیکالت میداوم روبیرو هسیتند در برخیی مکآنهیای دیگیر شیاهد فرسیایش
تدریجی استعدادها هستیم - 2 .شرایط نخ بگیان و اسیتعدادها بیه دغدغیه اصیلی دولیتهیا و
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

بنگاه ها تبدیل شده است .تجزییه و تحلییل هیا و ارزییابی هیا فقیط بیرای سینجش چگیونگی
رشد اقتصادی بهتر از طرییق نقیش آفرینیی اسیتعدادها نیسیتند ،بلکیه بیشیتر و بیشیتر بیرای
سنجش تأثیر عملکرد استعدادها بر سایر اهداف مانند رشید ،اشیتغال ز اهیی و نیوآوری انجیام
میییشییود - 3 .نخبگییان و اسییتعدادهای نییوآوری و کییارآفرینی هییم مییی تواننیید نییابرابری را
گسترش دهند و هم کاهش دهند .اسیتعدادهای کیارآفرین نیوآور در بنگیاه هیای کیوچکتر و
کسب و کارهای نوپا نقش بسیار اساسی دارند .با این حال ،تجزیه و تحلیلهیا نشیان مییدهید
استعد ادهای نوآوری و کارآفرینی نقش مهمییدرسیازمان هیای بزرگتیر و حتیی در دولیتهیا
دارنید - 4 .رویکردهیای جدییدی بیرای انگییزش اسیتعدادهای نیوآوری و کیارآفرینی پدییید
آمده است .چنین رویکردهایی نظامهای مدیریتی کیامال متفیاوتی اسیت .چنیین رویکردهیایی
هنوز بهطور کامل در برنامههای درسی و شییوه هیای مؤسسیات آموزشیی موجیود ،از جملیه
مدارس بازرگیانی مینعکس نشیده اسیت - 3 .دیجیتیالی شیدن و جهیانیسیازی نقیشآفرینیی
استعدادها را پررنگ میکنید .ازآنجیاکیه آینیده تحیت تیأثیر وسییع گسیترش سیریع هیوش
مصنوعی قرار می گیرد ،نسبت کارگران همچنان کاهش مییابد .بهطیور همزمیان ،میدلهیای
جدید تجاری ظهور کرده و چنین بستر اقتصادی به وضو به نفیع کشیورها وسیازمانهیایی
است که توانایی بسیج نخبگیان و اسیتعدادهای نیوآوری و کیارآفرینی را دارنید - 3 .شیهرها
بیه عنیوان مراکیز اصیلی اسیتعدادهای نیوآوری و کیارآفرینی نقیش اصیلی را ایفیا مییکننید.
ازآنجا که استعد اد کارآفرینی به شدت بیا نیوآوری میرتبط اسیت ،ایجیاد و میدیریت زیسیت
بوم های پویا (و باز) بخش مهمی از ساخت یک فرهنگ نیوآوری و کیارآفرینی خواهید بیود.
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نقش اساسی که در حال حاضر توسط شهرها در راه انیدازی مراکیز رشید و شیتا
ایفیا شیده اسییت ،اهمییت بیشیتری پیییدا مییکنید.

(8

دهنیدههیا

 )GTCI,2019:وقتییی صیحبت از نقییش

گسترده استعدادهای نوآوری و کارآفرینی میشود ،برای یک کشیور کیافی نیسیت کیه روی
نوآور موفق فقط کسانی نیستند که می توانند ایجاد کسبو کار و رهبری کنند ،بلکیه بیهطیور
فزآینده کسانی هستند که میی تواننید چشیم انیدازی را ترسییم و سیایر بیازیگرآنرا بیا خیود
همراه کنند.

()Ibid: 9

گزارش شاخص رقابت جهانی اسیتعدادهای درخشیان در سیال  2411تعیداد  123کشیور
را در رتبه بندی لحا کرده است .مدل مبتنی بر ییک سیتون ورودی و ییک سیتون خروجیی
جمعا  33متغیر را شامل میشود 123 .کشور در این رتبیه بنیدی مییزان  %13جمعییت دنییا و
 %13تولید ناخالص داخلی دنیا را دربرمی گیرند .رتبه های برتر در رتبهبندی نمیرات شیاخص
همچنان به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد و همبسیتگی زییادی نییز بیین تولیید ناخیالص
سرانه داخلی و این نمرات وجود دارد 23 .کشیور رده بیاال بیه ترتییب عبارتنید از سیوهیس،
سنگاپور ،آمریکا ،نرو  ،دانمیارك ،فنالنید ،سیوهد ،هلنید ،انگلییس ،لوکزامبیورگ ،نیوزیلنید،
استرالیا ،ایسلند ،بلهیک ،اتریش ،امارات متحده ،ر یم صهیونیستی ،فرانسیه ،اپین ،اسیتونی،
قطر و چک .ج.ا.ایران در این رتبه بندی در رده  13دنیا قرار دارد.
مقایسه جایگاه ایران با کشورهای جنو

()GTCI,2019

غیر آسییا (بجیز کشیورهای سیوریه ،عیراق،

افغانستان و ترکمنستان) نتایج ناخوشایندی را نشیان مییدهید .ایین نتیایج نشیانگر آن اسیت
که ایران (رتبه  )13در منطقه با امارات عربی متحده (رتبیه  ،)11ر ییم اشیغالگر قیدس (رتبیه
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یک یا چند بعد تمرکز کنید .در عیوض ،بایید فعالییت جیامع تیری انجیام شیود .کارآفرینیان

 ،)24قطر(رتبه  ،)24عربستان سعودی(رتبه  ،)31بحرین ( ،)44آذربایجیان ( ،)43عمیان (،)43
اردن ( ،)33لبنیان ( ،)31ارمنسیتان ( ،)31کویییت ( ،)34ترکییه ( ،)34گرجسیتان ( )33فاصییله
معناداری دارد .جایگاه چهاردهم ایران در منطقه و فاصله بسیار زیاد بیا سیایر ک شیورها نشیان
از مشکل بودن تحقق سند چشمانداز دارد.

( )Ibid

نمودار ذیل ر تبه و جایگاهایرانرا در ابعاد به کارگیری نخبگیان و اسیتعدادها درنیوآوری و
کارآفرینی نشان میدهید .همیان گونیه کیه در نمیودار مشیخّص اسیت ،در بیین ابعیاد صیرفا
وضییعیت کشییور در بعیید «نگهداشییت» مناسییب تییر از بقیییه ابعییاد اسییت .ایییران در دو بعیید
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مهارت های فنیی  -حرفیه ای و دانشیی وضیعیت بهتیری نسیبت بیه بقییه ابعیاد دارد.

( )Ibid

(هرچند این رتبه نیز مناسب و شایسته کشور نبوده و در جایگاه پاهینی در دنیا قرار دارد).

فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

نمودار .3رتبهايران درابعاد به کارگیري نخبگان و استعدادها درنوآوري و کارآفريني ()GTCI,2019

بعد «مهارت های دانش ج.ا.اییران» شیامل دو مؤلّفیه «مهیارتهیای سیطح بیاال» و « تیأثیر
استعدادها» است .در هردو مؤلّفه (به ویهه تأثیر استعدادها) رتبهایران بهمراتیب بهتیر از سیایر
رتبه ها در سایر ابعاد است .هر یک از این دو مؤلّفه خیود مشیتمل بیر مجموعیا  11شیاخص
هستند .در شاخص «دسترسی به دانشمندان و مهندسان» رتبهایران  33اسیت کیه نسیبتا قابیل
قبول است .این شاخص و شاخص های دیگر همچیون جمعییت بیا تحصییالت عیالی (رتبیه
 ،)44مقاالت علمی(رتبه  )42خروجی نوآوری (رتبیه  )43بییانگر جایگیاه مطلیو

و نییروی

انسانی بااستعداد و نخبه ایرانی است که از ابتدای تحقییق تیاکنون در دفعیات مختلیف بیه آن
اشاره شده است )Ibid ( .سیاستهای کلّی اقتصاد مقیاومتی نییز اشیاره روشین بیه اسیتعدادهای
سرشار معنوی و مادی و مهم تر از همه ،برخورداری از نیروی انسانی متعهّد و کارآمد دارد.
روششناسي تحقيق
تحقیق حاضیر از نیوع کیاربردی – توسیعه ای اسیت؛ از نظیر روش توصییفی در فضیای
کیفی -کمی می باشد که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی ،تحقیقات مییدانی و مصیاحبه جیامع و
عمیق به جمعآوری داده ها پرداخته است .روش میورد اسیتفاده در ایین پیهوهش همزمیان از
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دادههای کمیو کیفی استفاده خواهد نمود پس روش پهوهشی آمیخته است .میدل راهبیردی
نقش آفرینی نخبگان در تحقق اقتصاد دانشبنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی در این پیهوهش بیا

روش توامان قیاسی و اسیتقراء (روش داده بنییاد ییا گرانیدد تئیوری) و بیا اسیتفاده از متییون
پیشینه های تحقییق اعیم از رسیاله هیا ،کتابهیا ،مقیاالت علمییپهوهشیی و علمیی -ترویجیی،
سخنرانی ها و ....مراجعه شد .پس از مصاحبه علمیاولیه با صاحبنظیران و اسیاتید دادههیای
زیادی با دامنه کامال مرتبط با موضوع تیا بعضیا نیامرتبط بیا موضیوع گیرداوری گردیید .در
مرحله بعد دادههای جمعآوری شده دسته بندی شدند .درراسیتای تکمییل و پوشیش منیابع و
ضرورت بهره مندی از تجار

انجام پذیرفته ،با  11نفر از اساتید صیاحبنظیر دانشیگاهی در

علم اقتصاد و مدیریت منابع انسیانی و همچنیین میدیران ارشید اجراییی و سیاسیت گیذاران
شاغل در بنیاد ملّی نخبگان مصاحبه علمی انجام و سعی گردید بیا انتخیا

هدفمنید نخبگیان

مورد نظر ،از نقطهنظرات و اندیشه های جدید جهت تکمیل مطالعات گذشیته اسیتفاده شیود.
همزمان منویات و رهنمودهای حضرت امیام(ره) و مقیاممعظیمرهبیری پیرامیون سیه مفهیوم
اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانش بنیان و نخبگان تحلیل گردیید ..بیه جهیت اهمییت تجربییات
ملی و جهانی مرتبط با موضوع پهوهش تعدادی از تجربییات شیاخص میورد واکیاوی قیرار
گرفت .با کدگذاری باز متون مورد نظر ،سپس کدگذاری محوری و انتخابی درنهاییتسیازه -
های تحقیق استخراج گردیید .پیس از مشیخص شیدنسیازه هیای تحقییق و میدل مفهیومی،
پرسشنامه مربوق تدوین گردید .پس از «پیش آزمون» پرسشینامه و انجیام اصیالحات میورد
نیاز ،به بیش از  144نفر از نمونه آماری توزییع کیه نهایتیا تعیداد  33نفیر ایین پرسشینامه را
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ومنابع علمی ،طراحیی شیده اسیت .در گیام اول بیه بانکهیای اطالعیاتی جهیت دسیتیابی بیه

تکمیل و عودت نمودند .از امکانات فضای مجازی نیز جهت تسیریع در امیور و جلیوگیری
از تضییع وقت مراجعه شوندگان بهرهبرداری شد .پس از جمعآوری پرسشینامه ،کیار تجزییه
و تحلیل یافته ها و داده های تحقیق آغاز شد .این مهم با اسیتفاده از نیرمافزارهیای
و SPSS

Smart PLS

انجام گردید.

قلمرو تحقیق به لحا زمانی دوره پس از انقال اسالمی تا افق  1444هجیری شمسیی ،از
نظر مکانی شامل کلیه مکیان هیای میرتبط بیا موضیوع پیهوهش و بیهطیور خیاص مرزهیای
جغرافیای سیاسی جمهوریاسیالمی اییران و از لحیا موضیوعی؛ بیه مقولیههیای نخبگیان و
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استعدادها ،اقتصاد دانشبنیان و اقتصیادمقیاومتی و نقیش و اثیر و رابطیه بیین ایین مقولیههیا
میپردازد.
جامعه آماری در این تحقیق شامل طیفی از نخبگان علمی ،صاحبنظیران ،اندیشیمندان و
کارشناسان خبره علم اقتصاد ،مدیریت منابع انسانی و سایر علوم مرتبط خواهید بیود کیه در
دو حوزه اقتصاد و منابع انسانی (نخبگان و استعدادها) صاحبنظیر باشیند .جامعیه مصیاحبه
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

شونده از اساتید خبره و صاحب نظر دانشیگاهی در علیم اقتصیاد ،میدیریت منیابع انسیانی و
همچنین مدیران و سیاستگذاران شاغل در بنیاد ملی نخبگان و علم و فناوری هسیتند .جامعیه
آماری توزیع پرسشنامه در میآن جامعه دانشگاهی اقتصاد ،منابع انسیانی ،بنییاد ملیی نخبگیان،
علم و فناوری و شرکتهای دانیش بنییان بیا حیداقل میدرك تحصییلی کارشناسیی ارشید در
حوزه تحصیلی است.
برای انتخا

خبرگان در اجرای روش مصاحبه عمیق به منظور کشف ابعیاد ،مؤلفیههیا و

شاخص های الگو و نیز به منظور طراحی ،تدوین و تأیید پرسیش نامیه ،بیا توجیه بیه محیدود
بودن جامعه آماری ،حجم نمونه تحقیق با حجم جامعه آمیاری منطبیق و روش نمونیهگییری
به صورت هدفمند انجام شده است .از آنجاهیکه حجم جامعه آمیاری میورد نظیر حیدودا 144
نفر برآورد می گردد ،پس نمونه آماری با جامعه آماری منطبق میباشد و حجم جامعیه آمیاری
برای توزیع پرسشنامه تمامشمار خواهد شد.
ابزارهای گردآوری اطالعات مشیتمل بیر دو ابیزار کتابخانیه ای و مییدانی هسیتند .روش
تجزیه و تحلیل اطالعات برای دستیابی بیه ایین الگیوی راهبیردی نقیشآفرینیی نخبگیان در
تحقق اقتصاد دانش بنیان با رویکیرد اقتصیاد مقیاومتی عبارتنید از :جهیت دسیتیابی بیه ابعیاد،
مولفه ها و زیرمولفه ها از روش تئوری زمینهای بهوسیله نرمافزار  MAXQDA؛ بررسیی رابطیه
ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های پرسشنامه توسیط تحلییل پیرسیون بیا اسیتفاده از SPSS؛ بیرای
تجزییه و تحلییل توصییفی و اسیتنباطی دادههییا از نیرمافیزار آمیاری  SPSS؛ بررسیی روایییی
محتوایی پرسشنامه محق ق ساخته از ضیریب لوشیه؛ جهیت تعییین پاییایی پرسشینامه محقیق
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ساخته از ضریب آلفای کرونباخ؛ بررسی روایی ساختاری پرسشنامه از تحلیل عیاملی مسییر،

تأییید پاییاهی و رواییی سییاختاری و ممییزی پرسیشنامییه محقیق سیاخته از روش معییادالت
تعداد  12پرسشنامه جهت «پیش آزمون» بین  12صاحبنظر توزیع شید .شیاخص رواییی
محتوایی پرسشنامه (شاخص الوشه یا  )CVRپس از جمعآوری و حذف تعیداد  3پرسیش بیه
دلیل میزان  CVRکمتر از معیار استاندارد (حداقل  CVRبرای هر پرسش و بیرای مییانگین کیل
آزمون باید از  4/33بی شتر باشد) با میانگین

CVR

 4/33مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقیق
در روش تحقییق داده بنییاد ،پهوهشیگر بیا گییردآوری نظیاممنید داده هیا از مصییاحبههییا،
مشیاهده ،سخنرانی ها ،اسیناد و میدارك و ...سیعی میی کنید همیه جوانیب بیالقوه میرتبط بیا
موضوع را شناسایی کنید .جمعآوری داده ها ،روندی کامال انعطافپذیر اسیت .مصییاحبههیا،
مشیاهدات ،بررسیی اسییناد موجیود ،سیخنرانی هیا ،روزنامیه هیا ،کتابهیا و ...از جملیه منیابع
مطلو

بیرای جمع آوری داده هیا هسییتند .در نظرییه داده بنییاد ،گیردآوری داده ،تیا زمیانی

ادام ه می یابد که پهوهشگر اطمینییان حاصییل کنیید کیه ادامیه گیردآوری چییز تیازهای بیه
دانسته های او نمیی افزایید .بنیابراین گردآوری تا رسیدن به نقطه اشباع ادامیه میییابید .یکیی
از نشانه های نقطه اشباع ،روبرو شیدن بیا داده های تکراری است (سوزا .)324 :2443 ،1
تمامیمطالب و دادههای جمعآوری شده در

نیرمافیزار 2018.1

مقاله پهوهشی :طراحی الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانشبنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

ساختاری با تاکید بر نرمافزار  SMART PLS 3استفاده شده است.

 MAXQDAتجمییع شیدند.

در این مرحله از تحقیق دادههای جمعآوری شده تحلیل محتوا و برای هر مطلب کدگیذاری
باز انجام شد .مقیاس انتخا

از یک کلمه ،چند کلمیه ،ییک تیا چنید خیط ،و ییک تیا چنید

پاراگراف متغیر بود .پس از پایان کدگذاری باز  2333کد تولید شد .هنگامیکیه احسیاس شید
مطالب و داده ها اغلب تکراری هستند ،و به اصطال به نقطه اشیباع رسییدیم ،ایین مرحلیه از
تحقیق پایان یافت .با استفاده از روش مقایسه پایدار ،زمینیه ظهیور ابعییاد مشییترك مفییاهیم
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کیه همیان کدگیذاری محوری است ،ممکن شید .در ایین مرحلی ه بیا تجمییع کیدها بییش از
 1233کد محوری تولید گردید.
در مرحله کدگذاری انتخیابی ،وجیوه مشیترك مؤلفییه هیای بییرآمده از مراحییل قبلییی،
شناسیایی شیده و بیا توجیه بیه اشیتراکات آنهیا در دسیته بنییدی کلییی تییر و محییدودتری
سیاماندهیی شیدند .در واقع در این مرحله ،سازههای اصلی تحقیق شناسیایی شیدند .در ایین
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

مرحله از تحقیق  132کد انتخابی احصاء شد .این  132کد انتخابی زیرمولفیه هیای تحقییق را
تشکیل دادند .درمرحله بعد این  132کد در 31سازه جای گرفتند کیه حاصیل ایین مرحلیه از
فراینیید تحقیییق ،شییکل گییییری  31مؤلفییه اسیت .در مرحلییه آخیر31 ،سیازه در  1مقولییه
محوری جای گرفتند که این  1مقوله ابعاد تحقیق هستند .ابعاد احصاء شیده تحقییق عبارتنید
از :نخبگان و استعدادها ،شبکه بنگاه ها و کسبوکارهای فناورانه ،حاکمییت ،زیرسیاختهیا،
بازار ،منابع مالی و سرمایه و توانمندسیازها ،خروجییهیا وپیامیدها .ابعیاد تحقییق بیه همیراه
مولفهها (31سازه) و زیرمولفههای ( 132کد انتخابی) هریک از قرار ذیل هستند.
مديريت راهبردي نخبگان و استعدادهاي برتر :مولفه هیای شناسیایی و جیذ (دارای 3
زیرمولفه) ،یادگیری و پیشرفت (دارای  3زیرمولفه) و نگهداشت (دارای  3زیرمولفه).
شبکه کانوني بنگاه ها و کسبوکارهاي فناورانه :مؤلفه های صینایع راهبیردی (دارای 3
زیرمولفیه) ،بنگییاههییای دانیشبنیییان (دارای  4زیرمولفییه) و کسیبوکارهییای نوپییا (دارای 2
زیرمولفه).
حاکمیت :مؤلفههای حمایت های قانونی (دارای  2زیرمولفیه) ،هیدایت و رهبیری (دارای
 4زیرمولفه) ،تسهیل گری (دارای  3زیرمولفه) ،سیاست گذاری (دارای  4زیرمولفه).
توانمندسازها :مؤلفه هیای فرهنیگ نیوآوری و کیارآفرینی (دارای  4زیرمولفیه) ،سیرمایه
اجتماعی (دارای  3زیرمولفه) ،دانشگاه ها و مراکز پهوهشیی (دارای  11زیرمولفیه) ،دورنمیای
کسب و کار(دارای  3زیرمولفه) ،شبکهسازی و توسعه خوشیههیا (دارای  1زیرمولفیه) ،محییط
کالن (دارای  3زیرمولفه) ،حامیان (دارای  14زیرمولفه).
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زيرساخت هدا :مؤلفیه هیای ظرفییت زیسیت بیوم بیرای حفی محییط زیسیت (دارای 2
زیرمولفه).
بازار :مؤلفه های بازار داخلی (دارای  3زیرمولفه) و بازار خارجی (دارای  3زیرمولفه).
منابع مالي و سرمايه :مؤلفه های اعتبارات (دارای  2زیرمولفه) ،سیرمایه گیذاری (دارای 4
زیرمولفه) و سرمایه گذاران (دارای  3زیرمولفه).
خروجي ها :خروجیهای  3بعد فوق با مؤلفه های رونق تولیید ملیی (دارای  3زیرمولفیه)،
اشتغال پایدار فناورانه (دارای  3زیرمولفه) و تولید ثروت (دارای  3زیرمولفه).
پیامددها :مؤلفیههیای تییا آوری (دارای  3زیرمولفیه) ،رشید اقتصیادی پایییدار (دارای 3
زیرمولفه) و پیشرفت (دارای  3زیرمولفه) .مدل مفهومی تحقیق از قرار شکل  1است
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زیرمولفه) ،زیرساخت های عمومی (دارای  2زیرمولفیه) و زیرسیاخت هیای فنیاوری (دارای 3

شکل  .1مدل مفهوميتحقیق

ب .تجزيه و تحلیل يافتهها
یافته های حاصل از فراتحلییل فیوق در قالیب پرسشینامه بیین  143نفیر از نمونیه آمیاری
توزیع شد که در نهایت تعداد  33نفر این پرسشنامه تکمیل و عودت شد.
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جهت شروع آزمون های پیارامتری ،مهیم تیرین و شیایعترین فیرض ،فیرض نرمیال بیودن
داده هاست .آزمون چولگی و کشیدگی دو شاخص اساسی توزییع دادههیا هسیتند .منظیور از
چولگی میزان کجی توزیع نرمال و منظور از کشیدگی مییزان ارتفیاع و پهنیای توزییع نرمیال
است .تمامی ضیرایب چیولگی و کشییدگی داده هیا در بیازه ( +2و  )- 2قیرار داشیته و پیس
داده های تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر بهکار مییرونید .همبسیتگی بیه
معنای هم تغییری دو متغیر است که افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش ییا کیاهش متغییر
دیگر همراه است .با توجه به توزیع نرمیال متغیرهیا ،از آزمیون هیای همبسیتگی پارامترییک
پیرسون استفاده شد.
رابطه نخبگان و استعدادها با خروجيهدا :بیا سیطح اطمینیان  4/11معنییداری ضیریب
پیرسون ( ، )4/423با افزایش سیطح در یکیی از آنهیا افیزایش در دیگیری را شیامل مییشیود
(همبستگی متوسط).
رابطه بین شبکه بنگاهها و کسب وکارهاي فناورانه با خروجديهدا :بیا سیطح اطمینیان
 4/11معنیداری و با توجه به ضیریب پیرسیون  ، 4/334بیا افیزایش سیطح در یکیی از آنهیا
افزایش در دیگری را شامل میشود (همبستگی متوسط).
رابطه بین حاکمیت با خروجيها :با سطح اطمینان معنییداری  4/11و ضیریب پیرسیون
 4/323با افزایش سطح در یکی از آنها افزایش در دیگری را شامل میشود (همبستگی متوسط).
رابطه بین توانمندسازها بدا خروجديهدا :بیا سیطح اطمینیان  4/11معنییداری ضیریب
پیرسیون  4/444بیا افیزایش سییطح در یکیی از آنهیا افیزایش در دیگییری را شیامل مییشییود
(همبستگی متوسط).
رابطه بین زيرساخت ها با خروجديهدا :بیا سیطح اطمینیان معنییداری  4/11و ضیریب
پیرسون  ، 4/313بیا افیزای ش سیطح در یکیی از آنهیا افیزایش در دیگیری را شیامل مییشیود
(همبستگی قوی).

33

رابطه بین بازار با خروجيهدا :بدا سیطح اطمینیان  4/11معنییداری و ضیریب پیرسیون
متوسط).
رابطه بین منابع مالي و سرمايه بدا خروجديهدا :بیا سیطح اطمینیان  4/11معنییداری و
ضریب پیرسیون  4/334بیا افیزایش سیطح در یکیی افیزایش در دیگیری را شیامل مییشیود
(همبستگی قوی).
رابطه بین خروجيها با پیامدها :بیا سیطح اطمینیان  4/11معنییداری وضیریب پیرسیون
 4/333با افزایش سطح در یکیی از آنهیا افیزایش در دیگیری را شیامل مییشیود (همبسیتگی
قوی).
سازه های نخبگان و استعدادهای برتر ،شبکه کانونی بنگاهها و کسیبو کارهیای فناورانیه،
حاکمیت ،توانمندسازها و بازار دارای همبسیتگی متوسیط بیا خروجیی هیا هسیتند .دو سیازه
منابع مالی و سرمایه و زیرساخت ها اثر قوی در خروجی داشته و سازه خروجییهیا هیم اثیر
قوی بر پیامدها دارد.
برازش مدل :اولین قدم پهوهشگر برای بیرازش میدل ،سینجش میدلهیای انیدازهگییری
شامل «پایایی شاخص» و «روایی همگرا و واگرا» است .در گام دوم ،بیرازش میدل سیاختاری
سنجیده به وسیله محاسبه و تفسیر ضرایب معناداری  )t - values ( Zو معیار  R2انجام میشیود.
برازش مدل کلی در گام سوم و براساس معیار

GoF

بررسی میشود.
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 4/443با افزایش سطح در یکیی از آنهیا افیزایش در دیگیری را شیامل مییشیود (همبسیتگی

بارهای عاملی ،بیانگر مقدار همبستگی شاخصهای ییکسیازه بیا آن سیازه اسیت و اگیر
مقدار آن برابر و یا بیشتر از  4/4شود ،موید پایایی میدل انیدازه گییری اسیت

(داوری و رضیازاده،

 .)34 :1313بارهای عاملی تمامی زیرمولفه های تحقیق با مولفیه هیای مربیوق محاسیبه و نتیایج
نشان داد ضرایب بارهای عاملی همیه زیرمولفیه هیا بیرای مولفیه هیای خیود از مقیدار معییار
 4/444بیشتر است که ایین مهیم ،نشیان از مناسیب بیودن معیارهیا (گوییه هیا) دارد .کمتیرین
ضریب بار عاملی متعلق به زیرمولفه «حضور در مراکز رشد و پارك های علیم و فنیاوری» بیا
مقدار  4/343برای مولفه «دانشگاه ها و مراکز پهوهشی» اسیت .بیشیترین ضیریب بیار عیاملی
هم متعلق به  4زیرمولفه با مقدار  4/111هستند.
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نتایج جدول  1نشانگر آن است که آلفای کرونباخ برای همیه سیازه هیای اصیلی تحقییق،
باالتر از  4/3است که این مهم حیاکی از پاییایی مناسیب میدل بیا ایین معییار را دارد .از مییان
 31سازه موجود در تحقیق 3سازه با مقدار آلفای کرونباخ باالی  4/1پاییایی عیالی11 ،سیازه بیا
مقدار باالی  4/3پایایی خو

و 1سازه با مییزان بیاالی  4/3مقیدار قابیل قبیولی دارنید .بیرای

تعیین پایاییسازهها ،روش  plsمعیار مدرن تری بنام پایایی ترکیبی بهکار میبیرد؛ برتیری ایین
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

معیار نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نیه بیهصیورت مطلیق ،بلکیه بیا
توجه به همبستگیسازه هایشان با یکدیگر محاسبه می گردد .مقدار کمتیر از  4/3بیرای پاییایی
ترکیبی ،عدم وجود پایایی را نشان مییدهید .همیان گونیه کیه در جیدول  1دییده مییشیود،
ضریب پایایی کلیه سازه ها (به جز شبکهسازی و توسیعه خوشیه هیا و ظرفییت حفی محییط
زیست) همگی با مقیدار قابیل تیوجهی بیاالتر از  4/3هسیتند کیه ایین مهیم حیاکی از پاییایی
مناسب مدل دارد.سازه شبکهسازی و توسعه خوشهها با توجیه بیه تاییید پاییایی بیا دو معییار
دیگر و با لحا فاصله نیاچیز بیا  4/3میورد تاهیید مشیروق قیرار گرفیت .درخصیوصسیازه
ظرفیت زیست بوم برای حف محیط زیسیت ،بیا معییار آلفیای کرونبیاخ دارای مییزان قابیل
قبولی است اما در معیار مقادیر اشتراکی در مرز قرار دارد .محقیق بیا توجیه بیه اهمییت ایین
زیرمولفییه (عییدم اسییتفاده از سییرمایه و منییابع تجدیدناپییذیر و اسییتفاده از منییابع طبیعییی
تجدیدپذیر) تصمیم به حف آن در مدل و الگوی مورد نظر گرفت.
کیفیت مدل های اندازه گیری در روش  ، PLSبا استفاده از معیار «مقادیر اشیتراکی» ارزییابی
می شود .این معیار نشان میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصها توسیط سیازه میرتبط
با خود تبیین میشود .جدول  1نشان دهنده آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و مقیادیر اشیتراکی
سازه ها است .با مشاهده مقادیر جدول و با استفاده از سه معیار فوق ،پایایی تمیامیسیازههیای
تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
معیار دوم برای برازش مدلهای اندازه گیری ،روایی همگرا و واگرا است کیه بیه بررسیی
میزان همبستگی هرسازه با سؤاالت (مولفه ها و زیرمولفیههیای) خیود مییپیردازد .معیارهیای
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 AVEو فرونل و الرکر توسط نرمافزار

PLS

 Smartبرای ایین منظیور بیهکیار مییرود .مقیادیر

 AVEبرای همه سازهها باالتر از  4/3بوده ،که حکایت از روایی همگراییی مناسیب میدل دارد.
بعد از ارزیابی مدل اندازه گیری و تاهید پایایی و روایی میدل ،میی تیوان بیه ارزییابی میدل
ساختاری پرداخت .در این تحقیق از دو معیار ضرایب معناداری  Zو معییار  R2بیرای بیرازش
مدل ساختاری بهره گیری شد .اولیین معییار ،ضیرایب معنیاداری  zییا همیان مقیادیر

t-values

است.
جدول  . 3آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکیبي و مقادير اشتراکيسازههاي تحقیق

سازه

پایایي ترکيبي

آلفای کرونباخ

مقادیر

( )CR > 0.7

( ) Alpha > 0.7

اشتراکي> 0.5

نتایج

نتایج

نتایج

مقدار

یافته ها

مقدار

یافته ها

مقدار

یافته ها

شناسایی و جذ

4/333

تاهید

4 /333

تاهید

4/323

تاهید

یادگیری و پیشرفت

4/332

تاهید

4 /332

تاهید

4/333

تاهید

نگهداشت

4/141

تاهید

4 /141

تاهید

4/334

تاهید

حول صنایع راهبردی

4/112

تاهید

4 /112

تاهید

4 /333

تاهید

بنگاههای دانشبنیان

4/333

تاهید

4 /333

تاهید

4 /312

تاهید

کسبوکارهای نوپا

4/341

تاهید

4 /341

تاهید

4 /342

تاهید

حمایتهای قانونی

4/344

تاهید

4 /344

تاهید

4 /343

تاهید

هدایت و رهبری

4/331

تاهید

4 /331

تاهید

4 /313

تاهید

تسهیل گری

4/334

تاهید

4 /334

تاهید

4 /143

تاهید

سیاستگذاری

4/334

تاهید

4 /334

تاهید

4 /313

تاهید

فرهنگ نوآوری و کارآفرینی

4/332

تاهید

4 /332

تاهید

4 /323

تاهید

سرمایه اجتماعی

4/334

تاهید

4 /334

تاهید

4 /333

تاهید

دانشگاهها و مراکز پهوهشی

4/334

تاهید

4 /334

تاهید

4 /343

تاهید

دور نمای کسب وکار

4/324

تاهید

4 /324

تاهید

4 /312

تاهید

شبکهسازی و توسعه خوشهها

4/334

4 /333

تاهید

4 /343

تاهید

محیط کالن

4/323

تاهید

4 /334

تاهید

4 /341

تاهید

حامیان

4/333

تاهید

4 /333

تاهید

4 /313

تاهید

تاهید
مشروق

مقاله پهوهشی :طراحی الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانشبنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

آزمون فرونل و الرکر هم روایی واگرایسازه های تحقیق را نشان داد.
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سازه

پایایي ترکيبي

آلفای کرونباخ

مقادیر

( )CR > 0.7

( ) Alpha > 0.7

اشتراکي> 0.5

نتایج

نتایج

نتایج

مقدار

یافته ها
تاهید

مقدار

یافته ها

مقدار

یافته ها
تاهید

فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

ظرفیت حف محیط زیست

4/314

زیرساختهای عمومی

4/313

تاهید

زیرساختهای فناوری

4/343

تاهید

4 /331

بازار داخلی

4/333

تاهید

4 /311

تاهید

بازار خارجی

4/334

تاهید

4 /333

تاهید

4 /333

اعتبارات

4/112

تاهید

4 /333

تاهید

4 /333

تاهید

سرمایهگذاری

4/323

تاهید

4 /343

تاهید

4 /314

تاهید

سرمایهگذاران

4/333

تاهید

4 /314

تاهید

4 /331

تاهید

اشتغال پایدار فناورانه

4/333

تاهید

4 /321

تاهید

4 /143

تاهید

رونق تولید ملی

4/331

تاهید

4 /313

تاهید

4 /313

تاهید

تولید ثروت

4/334

تاهید

4 /332

تاهید

4 /123

تاهید

تا آوری

4/311

تاهید

4 /322

تاهید

4 /341

تاهید

رشد اقتصادی پایدار

4/333

تاهید

4 /331

تاهید

4 /123

تاهید

پیشرفت

4/333

تاهید

4 /141

تاهید

4 /332

تاهید

7/911

میانگین

7/067

میانگین

مشروق

4 /312

تاهید

4 /411

4 /313

تاهید

4 /343

تاهید

تاهید

4 /333

تاهید

4 /314

تاهید
تاهید

مشروق

مقدار آماره تی در واقع میالك اصیلی تاییید ییا رد فرضییات اسیت .ضیرایب معنیاداری،
ضریب مسیر و سطح معناداری مدل نشان دادند که روابط میان متغیرهای پیهوهش معنیادار و
در جهت مثبت هستند .دومین معیار برای بیرازش میدل سیاختاری ،ضیرایب  R2مربیوق بیه
متغیرهای پنهان درون زای (وابسته) مدل است .این معیاری است که نشان از تأثیر یک متغییر
برون زا بر یک متغیر درونزا دارد .این اندازه گیری به ما این امکانرا میدهد که تعییین کنییم
چقدر میتوان به پیش بینی مدل مطمئن بود .نتایج نشیان داد ابعیاد شیبکه کیانونی بنگیاههیا و
کسب و کارهای فناورانه ،حاکمیت ،زیرساخت ها ،منابع مالی و سرمایه و خروجییهیا در بیازه
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متوسط تا قوی قرار دارند .ابعاد توانمندسازها ،بازار و پیامدها در بازه قیوی قیرار دارنید .بعید
مدیریت راهبردی نخبگان و استعدادهای برتر هم در بازه متوسط قرار دارد.

برای برازش کلی مدل ،از معیار  GoF1استفاده شد .این معیار برای بیرازش کلیی میدل کیه
منظور ،مقدار معیار از رابطه زیر محاسبه میشود.

برای محاسبه میانگین  ،R2مقادیر R2مربوق به تمامیمتغیرهای پنهیان درونزای میدل بیه
تعداد  1متغیر (شامل مدیریت راهبردی نخبگان و استعدادهای برتر ،شبکه کانونی بنگاههیا و
کسب و کارهای فناورانه ،حاکمیت ،توانمندسازها ،زیرساخت ها ،بازار ،منیابع میالی و سیرمایه،
خروجی ها و پیامدها) مدنظر قرار گرفتیه و مییانگین آنهیا محاسیبه گردیید .بیرای میدل ایین
پیهوهش ،میییانگین  R2برابیر بییا  4/333حاصییل شید .در جییدول  2مقیادیر میییانگین مقییادیر
اشتراکی تعداد  31متغیر  ،برابر با  4/334گردید .بیا جیای گیذاری مقیادیر در فرمیول ،مقیدار
 GoFمعادل  4/331گردید .با توجه به معیار نتایج یافتهها ( ،GoFحصیول مقیدار بیاالی 4/33
برازش قوی) ،برازش بسیار مناسب (قوی) مدل کلی تاهید میشود.
نتيجهگيری و پيشنهاد
مبانی اقتصاد مقاومتی براساس مبانی فقهی اصییل اسیالمی و اقتصیاد اسیالمی و ریشیه در
جهانبینی توحیدی و ارزش گرایی اسیالمیدارد .پیارادایم آن نیوع خاصیی از دانیش و نظیام

مقاله پهوهشی :طراحی الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانشبنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل میکند ،بهکار بیرده مییشیود .بیرای ایین

اقتصادی با سیاست ها و راهبردهای عقالنی در مواجهه با عدم تعیادل هیا و مفهیوم آن عقلیی،
منطقی ،عقالیی و متکی به ضوابط است .هدف از اقتصادمقاومتی تا آوری اقتصیادی ،ثبیات
اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،عدالت اقتصیادی ،سیالمت و امنییت اقتصیادی ،قطیع و کیاهش
وابستگی ،رشد پویا و باثبات و رشد اقتصادی است .راهکیار آن نییز توانمندسیازی از طرییق
ابزارهای مختلف بهویهه اقتصاد دانشب نیان و منابع انسانی تحصیلکرده ،بهخصوص نخبگیان
و استعدادها است.
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اقتصاد دانشبنیان اقتصادی کیه در آن تولیید ،توزییع و کیاربرد دانیش ،عامیل و محیرك
اصلی رشد اقتصادی ،تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع است .ابعیاد اقتصیاد دانیشبنییان
مشتمل بر محیط؛ منابع انسانی؛ نظیام نی وآوری؛ زیرسیاخت فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات؛
ر یم نهادی و انگیزش اقتصادی؛ کارآفرینی دانش بنیان هستند .الزامات ایین اقتصیاد عبارتنید
از :نقش محوری دانشگاه – صنعت  -دولیت؛ محییط پاییدار اجتمیاعی ،سیاسیی ،اقتصیادی؛
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

منابع انسانی (نخبگان ،استعدادها ،کارکنان دانشی)؛ نظام ام وزشی کارآمید؛ انقیال

بهیرهوری

در کشیاورزی و خییدمات؛ سیاسییت هیا ،قییوانین و مقییررات حمیایتی و صیییانتی ،کییارآفرینی
نوآورانه؛ تامین منیابع میالی؛ فرهنیگسیازی دانیش بنییان؛ نیوآوری؛ بیازار فناورانیه؛ توسیعه
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تولید فناورانه.
سیاست فناوری در کشورها ی در حال توسیعه و از جملیه ج.ا.اییران بیه جیای تحقییق و
توسعه مرسوم در کشورهای توسعه یافته ،باید بر ییادگیری بیهمنظیور مشیابهسیازی و بهبیود
تدریجی فناوری ها متمرکز باشد .حرکت به سمت «اقتصاد یادگیرنیده» و اشیاعه ییادگیری در
سطو مختلف اقتصاد می تواند زیرساخت مناسبی برای استقرار اقتصاد دانشبنییان در اییران
باشد .مهم ترین فرایند در اقتصاد دانش بنییان ،ییادگیری اسیت کیه تنهیا در تحقییق و توسیعه
محدود نمیشود ،بلکه از فعالیت های متداول در تولید ،توزیع و مصرف ناشی میشود.
نخبیه دارای هفییت ویهگییی ،مشخصییه و خصوصییت محییوری شییامل توانییاهی ،تعه ید،
انگیزش ،شایستگی ،تاثیرگذاری ،برجسته و کارآمد در چارچو

ارزش گرایی اسیالمیاسیت.

استعداد ( برتر) نیز به فردی اطالق میشود که با توجه ویهگی های ذاتی خود امکیان رسییدن
بیه مرحلیه نخبگیی را داراسیت ولیی هنیوز زمینیه هیای الزم بیرای شناسیایی کامیل و بییروز
استعدادهای ویهه او فراهم نشده است .با تعاریف فوق عمده منابع انسانی تحصییل کیرده در
دسته بندی استعدادها قرار می گیرنید .پیس بعید « میدیریت راهبیردی اسیتعدادها و نخبگیان»
عمدتا مرتبط با استعدادها است.
رویکرد عام انتخابی در این تحقیق ،یک «رویکرد فراگیر» در اجرای میدیریت نخبگیان و
استعدا دها است .اگر صنعت یک رویکرد فراگیر در اجرای این نیوع میدیریت داشیته باشید،
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بیشتر کارکنآن را هدف قرار خواهد داد و پیس بایید بیهطورعیام از رویکردهیای «نخبیهگیرا»

اجتنا

کرد .رویکردهای نخبه گرا به عنوان شیوه هیای متضیاد میدیریت نخبگیان و اسیتعداد

رویکرد جانبی نیز مدنظر قرار دارد .در ییک رویکیرد ،شناسیایی «موقعییتهیای کلییدی» در
اقتصاد دانشبنیان مدنظر بوده و در رویکرد دوم مبتنی بر مدیریت منیابع انسیانی بیا « تمرکیز
انتخابی» از بین افراد دارای استعداد و نخبه همراه اسیت .ایین سیه رویکیرد ( بیا وزن بیاالتر
رویکرد اول) در انتخا

فرآینیدهای میدیریت نخبگیان و اسیتعداد میوردنظر محقیق اسیت.

همچنین دیدگاه حاکم در این تحقیق ،مدیریت راهبردی منابع انسانی با تمرکز بیر نخبگیان و
استعدادها به عنوان سرمایه انسیانی؛ سیرمایه اجتمیاعی؛ سیرما یه سیاسیی و سیرمایه فرهنگیی
است .سرمایه انسانی به نخبگان و استعداد ،براساس یک دیدگاه مبتنی بیر منیابع در بنگیاههیا
است.
یکی از چالش های پیش روی دولت ها مهیاجرت نخبگیان و اسیتعدادها اسیت .مهیاجرت
نیروی انسانی ماهر به نفع پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورها و به زیان کشورهای جهیان
سوم می باشد؛ پس در این ارتباق دخالت هایی شبیه به حمایت از صینایع نوپیا الزم اسیت تیا
بتوان ثبات اقتصادی کشور را تضمین نمود .باید توجه کرد کیه مهیاجرت چنیدان هیم ییک
پدیده «فرار مغزها» نیست بلکه به علت نبود ظرفیت جذ

توسط اقتصاد کشیور اسیت .سیه

گزینه سیاسیتی اصیلی «نگهداشیت ،بازگشیت و مشیارکت» بیرای تنظییم جرییان مهیاجرت
نخبگان و استعدادها پیشنهاد میشود .البته با این گزینهها نمی توان از خروج نخبگان بیهطیور
کامل جلوگیری کرد و این موضوع مسیتلزم پیذیرفتن ایین واقعییت اسیت کیه بیههیرحیال،
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شناخته شده اند که بهایجاد مشارکت در صنعت کمک نمی کننید .در کنیار ایین نگیاه عیام ،دو

بسیاری از نخبگان و استعدادها به کشور باز نخواهنید گشیت .ازایینرو بایید سیاسیتهیایی
طراحی و اجرا کرد که بتوان از آنها در راستای توسعه کشور از راه دور استفاده کرد.
در بررسی و مطالعات تطبیقی به عمیلآمیده از حیی

شیاخص هیای کیارگیری نخبگیان و

استعدادها در پیشبرد نوآوری و کارآفرینی کشور  ،جایگاه ج.ا.ایران در بین کشیورهای دنییا و
حتی منطقه بسیار نامناسب ارزیابی شد.
الگوی طراحی شده برای نقیشآفرینیی نخبگیان و اسیتعدادها در اقتصیاد دانیشبنییان بیا
رویکرد اقتصادمقاومتی مشیتمل بیر  3بعید میدیریت نخبگیان و اسیتعدادها (در سیه کیارکرد
کلییی شناسییایی و جییذ  ،نگهداشییت و یییادگیری و پیشییرفت) ،شییبکه کییانونی بنگییاههییا و
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کسییبو کارهییای فناورانییه (در سییه مولفییه صیینایع راهبییردی ،بنگییاههییای دانییشبنیییان و
کسب و کارهیای نوپیا) ،حاکمییت (در چهیار زمینیه سیاسیتگذاری ،تسیهیل گیری ،هیدایت و
رهبری و حمایت های قانونی) ،زیرساخت ها (در سه حوزه ظرفیت زیسیت بیوم بیرای حفی
محیط زیست ،زیرساختهای عمومیو زیرساخت های فنیاوری) ،منیابع میالی و سیرمایه (در
سه نقش اعتبارات ،سرمایه گیذاریهیای بخیش خصوصیی و خطرپیذیر و سیرمایه گیذاران)،
بیازار (دو بیازار داخلیی و خییارجی) ،مجموعیه توانمندسیازها (شییامل دانشیگاه هیا و مراکییز
فصلنامه عل می مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

پهوهشییی ،فرهنییگ نییوآوری و کییارآفرینی ،سییرمایه اجتمییاعی ،دورنمییای کسییبوکییار،
شبکه سازی و توسعه خوشه ها ،محییط کیالن ،حامییان) ،خروجییهیا (بیا  3خروجیی عمیده
رونق تولید ملی ،اشتغال پایدار فناورانه و تولید ثروت) و پیامدها (بیا سیه مؤلفیه تیا آوری،
رشد اقتصادی پایدار و پیشرفت) تبیین شد .روابیط بیین ایین ابعیاد و مولفیههیا در تجزییه و
تحلیل یافته ها تبیین گردید.
محدودیت های این پهوهش بهطور عیام عبارتنید از مشیکالت دسترسیی بیه مسیئولین و
مدیران رده اوّل کشور و صاحب نظر در بحی

اسیتعدادها و نخبگیان ،جامعیه آمیاری بسییار

محدود که هم از نخبگان و استعدادها و هیم از مفهیوم «اقتصیاد دانیشبنییان» و «نیوآوری و
کارآفرینی» به معنای علمی آن آشنا باشند ،وسیع بودن و تنوّع بسیار زیاد از مفهیوم نخبگیی و
استعدادها ،چالش چندرشته ای بودن موضوع تحقیق و پیوند بین معانی و مفیاهیم مختلیف و
کسب آمارهای مستند و تعیین کننده در برخی حوزهها.
پیشنهادات محقق بیرای سیایر پهوهشیگران طراحیی زیسیت بیوم نیوآوری و کیارآفرینی
دانشگاه بنیان ،زیسیت بیوم شیهرهای نوآورانیه ،طرّاحیی نظیام ارزییابی عملکیرد نیوآوری و
کیارآفرینی دانیشبنییان بیه منظیور اطمینیان از عملکیرد نظیام و مطالعیه و بررسیی بیهمنظیور
پیادهسازی و اجرای زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشبنیان است.
الگییوی راهبییردی نقییشآفرینییی نخبگییان در تحقییق اقتصییاد دانییشبنیییان بییا رویکییرد
اقتصییاد مقییاومتی ،ابعییاد و مولفییه هییای گونییاگون توسییعه و پیشییرفت اسییالمی  -ایرانییی در
دیدگاه های مختلف علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی را پوشش مییدهید .نتیجتیا
این تحقیق می تواند بخشهای مهم و محوری از الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی را پوشیش
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داده و مبنایی برای پیشرفت قرار گیرد.

الف .منابع فارسي



آقاجانی ،حبیب؛ اقبالی ،لیال ( ،)1313نقش اقتصاد دانش بنیان در تامین تا

آوری اقتصادی ایران.

همايش نظام آموزشي عالي و اقتصادمقاومتي ،تهران ،دانشگاه علم و فرهنگ ،اسفند .1313
اشتریان ،کیومرث ( ،)1311مقدمهاي بر روش سیاستگذاري فرهنگي ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات
جامعهشناسان.




اشتریان ،کیومرث ( ،) 1333سیاستگذاري عموميايران ،چاپ اول ،تهران ،نشر میزان.
پیغامی ،عادل؛ سمیعی نسب ،مصطفی؛ سلیمانی ،یاسر ( ،) 1314جستارهايي در اقتصادمقاومتي:
مقاومسازي اقتصادي در ادبیات متعار ؛ مبا ني علميو نظري ،جلد اول :تا آوری و آسیب پذیری،
تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع ).







بشیریه ،حسین ( ،)1314جامعه شناسي سیاسي :نقش نیروهاي اجتماعي در زندگي سیاسي ،چاپ ،23
تهران ،نشر نی.
جانی ،سیاوش و عالءالدین ازوجی ( ،)1313تبیین مفهوم و مباني تابآوري و اقتصادمقاومتي در
اراحي برنامه شش؛ توسعه ،تهران ،دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی رهیس جمهور.
حسنوی ،رضا و رمضان ،مجید (« ،) 1311سرمايه فکريسازمان» .تهران .انتشارات آتی نگر
حیدری ،منصور؛ قربی ،سیدمحمدجواد ( ،)1313پهوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری
اسالمی ایران .مجله سیاست دفاعي ،سال بیست و پنجم ،شماره  ،13ص 34- 33
خادم علیزاده ،امیر ( ،)1313نظام مالیاتیسازگار با اقتصادمقاومتی در ایران (با تاکید بر تثبیت اقتصاد کالن،
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انعطاف پذیری ،شفافیت و پاسخگویی) .پژوهشنامه مالیات ،شماره سی ودوم( ،مسلسل  ،)34زمستان


 .1313ص .133 - 143
ریزوندی ،محمدامیر؛ سحابی ،بهرام؛ یاوری،کاظم؛ مومنی ،فرشاد ( ،) 1313ارزیابی انتقادی اقتصاد

نئوکالسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانشبنیان :رویکردی نهادی .فصلنامة علمي  -پژوهشي سیاست


عل؛ و فناوري ،بهار  ،1313سال نهم ،شماره  ،1ص .34- 13
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