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Abstract 
Introduction: Elitism and their use play an important role in the growth and development 

of society. Therefore, the aim of this research was identifying the dimensions and 

components of the elitism process in elementary schools of Iran country. 

Method: This study in terms of purpose was fundamental and in terms of implementation 

method was qualitative. The research population was the experts of elitism process Iran 

country in the spring of 2022 year, that according to the principle of theoretical saturation 

number of 10 people of them were selected as a sample by purposeful non-random sampling 

method. 

Findings: The findings showed that the elitism process in elementary schools of Iran 

country had 27 indicators, 7 components and 3 dimensions; So that the individual dimension 

were included two components of student participation in the management of school affairs 

and student decision-making, the school and education organization dimension were 

included two components of teacher preparation and the career history of teachers and 

school administrators and the group dimension were included three components of holding 

various competitions in a targeted manner at school, new and creative ideas and encouraging 

students. Finally, the pattern of the dimensions and components of the elitism process in 

elementary schools of Iran country was designed.  

Conclusion: According to the results of the present research, it is necessary to planning to 

improve the elitism process in elementary schools of Iran country through the identified 

dimensions and components. 
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Identifying the dimensions and components of the elitism process in elementary 

schools of Iran country 

 

Introduction: Considering the importance of elitism and its process, the National Elite Foundation, 

which is in charge, custodian and policy maker of this field, issued the country's strategic document on 

elite affairs with goals such as creating areas for the identification, growth and maximum flourishing of 

individual and group talents. , the realization of the comprehensive system of elite ethics, expanding the 

circle of elites and making maximum use of the power of the elite community, the purposeful 

management of the circulation of the elites and the prevention of the departure of the elites, etc., were 

approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution and are currently in the implementation 

phase. In this document, the elite is introduced as an outstanding and efficient person who has a 

significant impact in the creation and expansion of science, technology, art, literature, culture and 

management of the country within the framework of Islamic values, and his activities are based on 

intelligence, creativity, motivation and inherent ability. On the one hand, and acquired expertise, 

expertise and abilities on the other hand, to accelerate the progress and upliftment of the country. Elite 

manpower is one of the most important factors in the growth and development of any country, and the 

development of any country is rooted in the efficiency of the elites of that country; So that it can be said 

with certainty that this factor is prioritized over other factors and it is obvious that countries achieved 

real growth and development that used elite human resources along with God-given resources, 

knowledge and technology. Therefore, the aim of this research was to identify the dimensions and 

components of the elitism process in elementary schools in Iran. 

Materials and methods: This study was qualitative in terms of its fundamental purpose and 

implementation method. The research community was the experts of the elitism process in Iran in the 

spring of 1401, and according to the principle of theoretical saturation, 10 of them were selected as a 

sample by non-random sampling method. The process of conducting the research was that after the 

approval of the proposal, documents related to elitism, including articles, theses and treatises, books, 

etc., were identified and with the help of supervisors and consultants, a number of them were carefully 

examined and based on them, questions were asked for interviews with The experts of the elitism 

process were designed. 

The process of conducting the research was that after the approval of the proposal, documents related 

to elitism, including articles, theses and treatises, books, etc., were identified and with the help of 

supervisors and consultants, a number of them were carefully examined and based on them, questions 

were asked for interviews with The experts of the elitism process were designed. To collect data, a 

semi-structured interview with experts was used, whose validity was confirmed by the opinion of 

experts other than community members, and their reliability was calculated by the agreement coefficient 

method between two coders at 0.83. Data were analyzed by open, axial and selective coding method in 

MAXQDA-2020 software. 

Findings: The findings showed that the process of elitism in primary schools in Iran had 27 indicators, 

7 components and 3 dimensions; So that the individual dimension has two components of students' 

participation in the management of school affairs and student decision-making, the dimension of school 

and education organization has two components of teacher preparation and the career history of teachers 

and school administrators, and the group dimension has three components of holding various 

competitions in a targeted manner at school. New and creative ideas and encouraging students. Finally, 

the model of the dimensions and components of the elitism process in the elementary schools of Iran 

was designed. 
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Conclusion: According to the results of the current research, it is necessary to plan to improve the 

elitism process in Iran's primary schools through the identified dimensions and components. The most 

important limitations of this research include the use of targeted non-random sampling method, a 

relatively small sample size to identify the pattern of elitism process in elementary schools in Iran, and 

the lack of similar researches to compare the findings of this research with the findings of previous 

researches. Therefore, it is recommended to carry out more research on other aspects of the elitism 

process and compare it with the findings of the current research and provide a comprehensive model 

based on the results of all the researches on the elitism process, use random sampling methods such as 

simple random and increase the sample size to conduct the research. As a research proposal, we can 

mention the creation of a tool to investigate the status of the elitism process in primary schools or even 

secondary schools, which can help specialists and planners of the education system in determining the 

status of the elitism process, and while clarifying its current status, it will provide solutions for To 

improve the process of elitism. 

In general, the findings of this study showed that the elitism process in elementary schools in Iran had 

27 indicators, 7 components and 3 dimensions. In this study, it was found that the individual dimension 

includes two components of students' participation in managing school affairs and student decision-

making, the dimension of school and education organization includes two components of teacher 

preparation and the career history of teachers and school administrators, and the group dimension 

includes three components of holding various competitions as New and creative ideas and encouraging 

students were targeted in the school. The findings of this study have many practical implications for 

experts, officials, managers and planners of the education system and based on the results of this study 

(dimensions, components and indicators identified for the elitism process in elementary schools in Iran) 

and similar studies, they can take an effective step towards improvement. Design the process of elitism 

in primary schools of the country and implement them with the help of expert and experienced teachers. 

Keywords: Elitism process, elementary schools, individual, school, education. 
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 چکیده

 نیهدف ا ن،یدر رشددد و توسددعه جامعه دارد. بنابرا   یاز آنها نقش مهم یریگو بهره یپرورنخبه :مقدمه

 بود. رانیکشور ا ییدر مدارس ابتدا یپرورنخبه ندیفرآ یهاابعاد و مولفه ییپژوهش شناسا

ش  یادیمطالعه از نظر هدف بن نیا روش کار:  ندیبود. جامعه پژوهش خبرگان فرآ یفیاجرا ک وهیو از نظر 

نفر از آنها با روش  14 یبودند که طبق اصل اشباع نظر   1041در فصل بهار سال    رانیکشور ا  یپرورنخبه

ها از روش مصدداحبه داده یگردآور یعنوان نمونه انتخاب شدددند. براهدفمند به یرتصددادفیغ یریگنمونه

 ییایو پا دییجامعه تا یاز اعضا ریغ یآنها با نظر خبرگان ییبا خبرگان استفاده شد که روا  افتهیساختار مهین

و  یرباز، محو یها با روش کدگذارمحاسددبه شددد. داده  38/4دو کدگذار  نیتوافق ب بیآنها با روش ضددر

 شدند. لیتحل MAXQDA-2020افزار در نرم یانتخاب

شان داد که فرآ  هاافتهی نتایج: شور ا  ییدر مدارس ابتدا یپرورنخبه ندین  8مولفه و  2شاخص،   72 رانیک

امور مدرسددده و  تیریآموزان در مددو مولفه مشدددارکت دانش یدارا یکه بعد فرد یطوربعد داشدددته به

 هدو مولف یوپرورش دارابعد مدرسدده و سددازمان آموزش  ،یآموزدانش یسددازمیو تصددم یریگمیتصددم

شغل    رانیدب یساز آماده سابقه  انواع  یسه مولفه برگزار  یدارا یمدارس و بعد گروه رانیمعلمان و مد یو 

سابقات به  سه، ا   م شو  یهادهیصورت هدفمند در مدر  یالگو ت،یآموزان بود. در نهادانش قینو و خالق و ت

 شد. یحطرا رانیکشور ا ییدر مدارس ابتدا یپرورنخبه ندیفرآ یهاولفهابعاد و م

رس در مدا  یپرورنخبه  ند یبهبود فرآ یبرا یزیرپژوهش حاضدددر، برنامه    جیبا توجه به نتا     نتیجه گیری: 

 است. یآن ضرور یبرا شدهییشناسا یهاابعاد و مولفه قیاز طر رانیکشور ا ییابتدا
 

 .وپرورشمدرسه، آموزش ،یفرد ،ییمدارس ابتدا ،یپرورنخبه ندیفرآ کلیدی: واژگان
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 مقدمه

سانی توجه  در دهه های اخیر در حوزه مدیریت منابع ان

سعه        شده که این تو سانی  سعه منابع ان زیادی به مفهوم تو

های سددرمایه انسددانی،  از طریق شددناخت و توجه به مهارت

های مناسددب و پرورش بکارگیری صددحیا افراد در جایگاه

(.  7474یابد )مری و بوترمن   سدددرمایه انسدددانی تحقق می  

رای پویایی نیاز به افزایش هوشمندی دارند که  ها بسازمان 

هداشدددت و           کارگیری، نگ جذب، ب های آن  کار یکی از راه

پرورش نیروهای خالق، مبتکر و نخبه است )ریوستتساری    

ترین و با  (. نخبگان و متخصصان هر کشور جزء مهم   7412

شوند   های موجود کشور محسوب می  ارزشمندترین سرمایه  

ستمر ن    ضور موثر و م سرعت   و ح سبب  شی به  خبگان  بخ

شددود )والدز،  توسددعه جامعه و کاهش زمان و هزینه آن می

پروری و  (. با توجه به اهمیت نخبه7413کلیوگی و زیئفلی 

بنیاد ملی نخبگان که      1831فرآیند آن در مهر ماه سدددال   

گذاری این حوزه اسددت، سددند دار، متولی و سددیاسددتعهده

ا اهدافی نظیر ایجاد    راهبردی کشدددور در امور نخبگان را ب  

های شدددناسدددایی، رشدددد و شدددکوفایی حداک ری       زمینه 

جامع اخالق        ظام  اسدددتعدادهای فردی و گروهی، تحقق ن

 گیریبخشدددیدن به دایره نخبگی و بهره  نخبگی، وسدددعت 

ند               هدفم یت  مدیر گان،  ماع نخب حداک ری از توان اجت

گردش نخبگان و پیشگیری از خروج نخبگان و مانند آن را 

صوی  ساند و در حال     به ت شورای عالی انقالب فرهنگی ر ب 

حاضددر نیز در مرحله اجرا ارار دارد. در این سددند نخبه را  

کند که در خلق و    فردی برجسدددته و کارآمدی معرفی می   

گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور   

های اسددالمی اثرگذاری بارزی داشددته  در چهارچوب ارزش

وی بر پایه هوش، خالایت، انگیزه و      های باشدددد و فعالیت   

توانمندددی تاتی از یدد  سدددو و خبرگی، تخصدددص و            

های اکتسدددابی از سدددوی دیگر سدددبب تسدددریع توانمندی

پیشددرفت و اعتالی کشددور شددود )توالفقارزاده، دیداری و   

سرآمد و برگزیده می 7474هداوند  شد   (. نخبه به معنای  با

و تحسددین  و به هرچه برتر از دیگران و شددایسددته گزینش

طور کلی درباره مفهوم نخبه دو  گردد. بهباشدددد، اطالق می

رویکرد کالسی  و معاصر وجود دارد که رویکرد معاصر به    

سیم می  شود. در رویکرد  دو بخش کارکردگرا و انتقادی تق

ی  صورت تات کالسی  عقیده بر این است که برخی افراد به  

ین رویکرد دارای اسدددتعداد برتر از دیگران هسدددتند و در ا

باشد. در رویکرد معاصر کارکردگرا هر ی     نخبگی تاتی می

از نخبگان وظیفه و کارکرد خاص خود را داشدددته و بهبود      

جامعه در گرو افزایش این نخبگان اسددت و در این رویکرد 

نخبگان را در راسدددتای رفع نیازهای جامعه و تداوم نظم          

 ر جستجویکنند، اما در رویکرد انتقادی دحاکم تعریف می

نان در برابر دیگر           به مواعیت آ با ارجاع  توضدددیا نخبگان 

طبقات جامعه اسدددت و در این رویکرد نخبگان گروهی از      

شدددوند که ظرفیت تخصدددیص منابع از حاکمان تعریف می

های سدددازمانی مختلف را غیرنخبگان موجود در دسدددتگاه 

ند )سدددیوتوری     گان را می 7413دار توان افراد و  (. نخب

های خود تاثیرهای  یی دانسددت که در نتیجه برتریهاگروه

صمیم  های  ها و هیجانها، احساس ها، ایدهعمیقی بر روی ت

جای می  نای آن ویژگی مهم،      دیگران بر  ند و بر مب گذار

ست       سته نخبگان تاثیرگذاری آنان بر جامعه ا صلی و برج ا

 (.7471)فریره و آلیمان 

شد و توسعه   نیروی انسانی نخبه از عمده عوامل مهم ر 

شه در کارآمدی         ست و توسعه هر کشوری ری هر کشوری ا

توان طوری که با ااطعیت می    نخبگان آن کشدددور دارده به  

گفت که این عامل در اولویت نسدددبت به سدددایر عوامل           

سعه        شد و تو شورهایی به ر ست که ک ارارگرفته و بدیهی ا

وااعی دسدددت یافتند که در کنار منابع خدادادی، دانش و        

ستفاده کردند )یزدانی و     تکنول سانی نخبه ا وژی از نیروی ان

کردن شرایط مطلوب  (. بسترسازی و فراهم  7471همکاران 

به       ندیشدددده و نخ عه برای پرورش فکر و ا جام پروری در 

جانبه ی   ناپذیر اسددت و پیشددرفت همه ضددرورتی اجتناب

گان در عرصدددده      با ظهور نخب لت  های مختلف علمی،   م

سی و اجتماع    سیا ستنی دارد و     فرهنگی،  س ی پیوندی ناگ

ها و   ای اسدددت که بتواند نابغه    یافته جامعه    جامعه توسدددعه   

یت  نخبه  حداک ر بهره را در   های خالای ترب ها  کرده و از آن

های مختلف ببرد. چون که نخبگان نقش کلیدی در     زمینه 
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دگرگونی جامعه و راهبری مردم و جامعه دارند )بسددطامی  

پروری به معنای فرآیند     (. فرآیند نخبه  7413و حسدددینی 

های بالقوه فرد و هدایت آنها در مسدددیر شدددکوفایی توانایی

باشددد که سددبب گسددترش بسددتر و دامنه افراد صددحیا می

ها و  شددود تا فرصددت رزم را جهت توسددعه مهارتنخبه می

پروری (. نخبه7471های خود بدست آورند )مارانتو  توانایی

های سیاسی    و نظام هااز آن جهت برای بسیاری از حکومت 

نان می      تاثیرگذارترین    و اجتماعی اهمیت دارد که آ ند  توان

گیری جوامع شدددناسدددایی و با  افراد را در فرآیند تصدددمیم

های های آنها تغییرها و تحولشکوفایی استعدادها و توانایی

سازنده  سطوح جامعه ایجاد نمایند )تلینگ  م بت و  ای در 

ری برای همه جوامع بسیار پرو(. توجه به مقوله نخبه7474

نان می   ها و        مهم اسدددت. چون آ عداد با بروز اسدددت ند  توان

نایی  نده های تهنی خود نقش تعیین توا نده   کن ای در آی

جامعه داشته باشند و باعث سعادت مادی و معنوی شوند.      

های انسدددان به   پروری تمام تالش در فرآیند پیچیده نخبه   

وری نسددانی و بهرهسددوی سددازماندهی بهینه منابع مالی و ا

های مادی و معنوی در مسددیر نیل به اهداف  کامل ظرفیت

عه     جام مانی و مطلوب هر  مات   آر ای اسدددت و یکی از الزا

ندی بهره    یادین چنین فرآی ناسدددب از توان و      بن ندی م م

ویژه اسدددتعداد و   اسدددتعدادهای موجود و آینده جامعه به       

ی )انصارباشد خالایت نیروهای زبده، برگزیده و کارآمد می

آموزانی وپرورش برای داشتن دانش(. آموزش7412و برزگر 

که بتوانند در آینده حضدددوری اثربخش و عالمانه داشدددته 

شان و نخبه و            ستعدادهای درخ سایی ا شنا شند نیاز به  با

ست    سیا های  گذاریپرورش آنها دارند که برای این منظور 

  آموزشددی از مراحل ابتدایی تحصددیل رزم اسددت )منانی و 

 (.7413همکاران 

پروری در مدارس های بسیار اندکی درباره نخبهپژوهش

ها   ترین پژوهششدددده که در ادامه نتایج مهم   ابتدایی انجام  

 شوند.گزارش می

( رشدددد اسدددتعداد در مدارس   7471م  و همکاران )  

های   ها، ویژگی ابتدایی را فرآیندی پیچیده شدددامل توانایی     

 د.ها معرفی کردنشخصیتی و مهارت

( ضدددمن پژوهشدددی درباره   7474هووارد و همکاران ) 

پرور به آموزان در مدارس نخبههای پرورش دانشاستراتژی 

آموزان را پرور دانشاین نتیجه رسدددیدند که مدارس نخبه       

های  دارد، ارزشنسدددبت به دنیای خارج بسدددته نگه می        

به اصدددول    مشدددترا را در جامعه خود ترویج می    دهد و 

 آموزشی خود وفادار است.بنیادی در پروژه 

کاران )    قارزاده و هم مل در  ( مهم7474توالف ترین عوا

ای  پروری شدددامل پرورش گلخانه   رویکردهای پرورش نخبه  

چه     باغ عام و پرورش تلفیقی    تخصدددصدددی، پرورش  ای 

 محور بودند.حمایت

( برای اسدددتعدددادیددابی و     7413داودی و یعقوبی )    

مولفه و    13، بعد  6پروری در نظام آموزش عالی   جانشدددین 

طوری که بعد ضرورت و   شاخص شناسایی کردنده به    113

لزوم نظام شددامل بحران اسددتعداد، اهداف اسددتراتژی  و    

شامل رهبری      سازمانی  سخگویی و انعطاف، بعد آمادگی  پا

گرا، سدداختارها و فرآیندها و فرهنگ دانشددگاهی، بعد  تحول

نگرانه،   ها شدددامل شدددناخت آینده       تدوین شدددایسدددتگی  

ی  یدی و شدددایسدددتگی    تمواع عد      های کل یدی، ب های کل

  ها،ها و شددایسددتگی اسددتعدادیابی شددامل ارزیابی اابلیت 

تشدددکیل خزانه جانشدددینی و نیازسدددنجی و جذب، بعد          

توانمندسددازی شددامل مسددیر شددغلی چندبعدی، آموزش و  

توسعه و نظام مدون ارزیابی و بعد حفظ و نگهداشت شامل  

انداز و  و چشدددم نظام جبران عملکرد، انگیزش مشدددارکتی

 پیامدها بود.

( ضمن پژوهشی درباره عوامل کلیدی   7412شهالیی ) 

موثر بر جذب نخبگان را شدددامل دو بعد داخلی و خارجی       

معرفی کردند که در بعد داخلی نقاط اوت شامل تبعیت از  

خاص برای         بار  کل اوا، تخصدددیص اعت ندهی معظم  ما فر

 سدددتمرارپژوهش و تحقیق، تاکید بر امنیت شدددغلی برای ا

کارگیری         مایتی برای ب گان، وجود مقررات ح مت نخب خد

های تأمین نیروی   نخبگان، رعایت اصدددل برابری در روش    

ستخدام، حمایت از     سانی، توجه به توانایی بالقوه در بدو ا ان

یت و آموزش و          اجرای پروژه گاه ترب جای قاتی،  های تحقی

سبت روزآم پرورش، بهره  دگیری از تجهیزات و فناوری به ن
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های مبتنی بر خودکفایی و نقاط ضدددعف شدددامل  و فعالیت

ها و راهبردهای مدون برای جذب نخبگان،  نبود سددیاسددت

حدود،                  فاهی م مات ر خد مالی،  نابع  یت در م حدود م

های محیط خدمتی و    های خدمتی، دشدددواری  محدودیت  

های محوله و گسددتردگی جغرافیای محل خدمت  مأموریت

برخورداری از حمایت ها شددامل و در بعد خارجی فرصددت

جه        کل اوا، وجود بود ندهی  ما قام معظم فر خاص     م های 

برای نخبگان در کشور، نرخ باری بیکاری در جامعه، امکان  

های تحقیقاتی و وجود مراکز متعدد     اسدددتفاده از ظرفیت  

سازمان     سایر  شامل تالش  ها  علمی و تحقیقاتی و تهدیدها 

در اختیارداشتن  هایی با برای جذب نخبگان، وجود سازمان 

  هایهای بار، جاتبهامکانات، تجهیزات پیشددرفته و فناوری

سازمان     سایر  شور و توان  ها  مهاجرت نخبگان به خارج از ک

 برای اعطای امتیازهای بیشتر برای جذب نخبگان بودند.

سته و محمودی  شی به این    7440راد )آرا ضمن پژوه  )

یزه،  مل انگهای اصلی نخبگان شا  نتیجه رسیدند که ویژگی 

های ارتباطی، توانایی حل مسددداله،        ها، مهارت  مندی عالاه 

حافظه، کنجکاوی، بصددیرت، اسددتدرل، تصددویرسددازی و    

 پذیری بار و حساسیت بودند.طبعی، تحری خالایت، شوخ

از ی  سو شناسایی استعدادهای درخشان ی  فعالیت      

مه عرصددده       قان در ه که محق له   بزرگ اسدددت  ها از جم

هت      وپرورآموزش یافتن راهی ج حال تالش برای  ش در 

سایی بهترین    شی    شنا ستند )نظری و تاب ( و از 7412ها ه

گذاری ارزشمندی است که   پروری سرمایه سوی دیگر نخبه 

به             یل آن  بد ناوری و ت ید علم، دانش و ف با تول هان  در ج

شددود. در ثروت سددبب افزایش ااتدار ملی ی  کشددور می 

کارآمد و سریع برای رسیدن  پروری راهی کوتاه،وااع، نخبه

شور می     سعه ک شرفت و تو شد. بدین به پی وجه ترتیب، با تبا

دیده در به اهمیتی که نیروی انسددانی متخصددص و آموزش

گذاری هوشمند و   پیشرفت کشورها دارد، ضرورت سیاست      

هایی مناسدددب جهت هدایت نخبگان در        تعیین چارچوب 

د  شو ر میراستای اهداف مطلوب کشور بیش از پیش آشکا   

قارزاده و همکاران    حائز اهمیت دیگر      7474)توالف (. نکته 

درباره اهمیت و ضددرورت پژوهش حاضددر اینکه پژوهشددی   

هددای  پروری در برخی سددددازمدداندربدداره فرآینددد نخبدده

غیرآموزشدددی یافت شدددد، اما پژوهشدددی در این زمینه در 

ویژه مدارس ابتدایی یافت نشد و از  های آموزشی به سازمان 

جایی  یا نخبه      آن پروری از که پرورش اسدددتعداد و نخبگی 

دوران ابتدایی اثر بیشددتری خواهد داشددت و عالوه بر آن،  

تواند به متخصددصددان، مسددئورن و    نتایج این پژوهش می

یران بدده  ریزان آموزش  برنددامدده  ویژه در بخش     وپرورش ا

شایانی در جهت راهکارهای نخبه نخبه پروری پروری کم  

های پژوهش شددناسددایی ابعاد و مولفه  ارائه کند، هدف این

 پروری در مدارس ابتدایی کشور ایران بود.فرآیند نخبه

 

 مواد و روش ها

این مطالعه از نظر زمان مقطعی، از نظر هدف بنیادی       

گان      عه پژوهش خبر جام و از نظر شدددیوه اجرا کیفی بود. 

سال      فرآیند نخبه صل بهار  شور ایران در ف  1041پروری ک

نفر از آنها با روش  14ق اصددل اشددباع نظری  بودند که طب

عنوان نمونه انتخاب   گیری غیرتصدددادفی هدفمند به    نمونه 

گیری تا زمانی ادامه شدددند. در اصددل اشددباع نظری نمونه 

های جدید نتوانند هیچ یافته جدیدی به          یابد که نمونه    می

های پژوهش بیفزایند و در این مطالعه، پژوهش پ       یافته  

صاحبه با   سید. همچنین، در روش    از م شباع ر نفر دهم به ا

ها و   گیری غیرتصدددادفی هدفمند، نمونه طبق مالا   نمونه 

ها در پژوهش  شددوند که این مالامعیارهایی مشددخص می

صی،            ص صیلی دکتری تخ شتن مدرا تح شامل دا ضر  حا

ند          یل جهت شدددرکت در پژوهش، ابول ضدددبط فرآی ما ت

شتن حداال    فعالیت در سال سابقه کار و    14مصاحبه و دا

 وپرورش بودند.آموزش

عد از        که ب به این صدددورت بود  ند اجرای پژوهش  رو

سناد مرتبط با نخبه   صویب پروپوزال ا شامل مقاله ت ،  پروری 

نامه و رساله، کتاب و غیره شناسایی و با کم  اساتید  پایان

راهنما و مشددداور تعدادی از آنها مورد بررسدددی دایق ارار 

هایی جهت مصاحبه با خبرگان الگرفته و بر اساس آنها سو

(. در مرحله بعد  1پروری طراحی شددد )جدول فرآیند نخبه

ای پروری شد که بر اادام به شناسایی خبرگان فرآیند نخبه  
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ها و معیارهای  این منظور هر ی  از خبرگان از لحاظ مالا

شتن آنها برای آنان        تکرشده در بار بررسی و در صورت دا

ضرورت پژوهش  شرکت در پژوهش از     اهمیت و  شرایط  و 

صاحبه    ضبط م شد که در  جمله  ها بیان و از آنها خواهش 

پژوهش شددرکت نمایند. رزم به تکر اسددت که پژوهشددگر   

متعهد شدددد که نکات اخالای از جمله رازداری را رعایت و  

صاحبه  صاص دهد و اطالعات   به هر ی  از م ها ی  کد اخت

اید. عالوه بر آن، با    را با توجه به کدها منتشدددر یا بیان نم         

صاحبه  صاحبه هماهنگی     م شوندگان درباره مکان و زمان م

شده هم   رزم به عمل آمد و در مکان و زمان از ابل تعیین

شددونده حضددور یافتند و با  کننده و هم مصدداحبهمصدداحبه

  13-های بهداشدددتی مربوط به کووید    حفظ رعایت پروتکل   

  د.ها انجام و جهت بررسدددی مجدد ضدددبط شدددمصددداحبه

صاحبه  صاحبه   م صاحبه هم همه م ها را با  کننده در حین م

ضبط و هم نکات و مطالب کلیدی       ضبط صوت  کم  ی  

سوال، آنها را       سخ به هر  شت کرد و پ  از اتمام پا را یاددا

شونده رساند. در نهایت، در پایان مصاحبه    به تایید مصاحبه 

شددوندگان به دلیل مشددارکت فعال در پژوهش  از مصدداحبه

 و ادردانی شد. تشکر

 

پروریهای مصاحبه با خبرگان فرآیند نخبهسوال. 1جدول   

Table 1. The interviews questions with experts of elitism process  

 سوال ردیف

 دانید؟ابتدایی کشور را شامل چه مواردی میپروری در مدارس های شما فرآیند نخبهبا عنایت به تجربه 1

 دانید؟پروری در مدارس ابتدایی کشور را چه میدهنده فرآیند نخبههای شما عوامل تشکیلبا عنایت به تجربه 2

 پروری در مدارس ابتدایی کشور چیست؟نمودن فرآیند نخبهراهکارهای شما برای اجرایی 3

 پروری در مدارس ابتدایی کشور را برطرف نمود؟روی فرآیند نخبهموانع پیشها و توان چالشچگونه می 4

5 
ی پروری در مدارس ابتداینخبه های قبل برای اجرای فرآیندشده در سوالهای ارائههای شما عالوه بر ابعاد و مولفهبا عنایت به تجربه

 اید شامل چه مواردی بوده است؟پروری دیدههای خارجی در نخبهنمونههای موثری که شما در مدارس تحت مدیریت و یا کشور، مولفه

 

عه برای گردآوری داده    طال به     در این م ها مصدددداح

صدددورت سددداختاریافته بود که هر ی  از خبرگان به        نیمه 

انفرادی تحت مصددداحبه ارار گرفتند. در مصددداحبه ابتدا       

شدونده پرسدید و    کننده سدوال اول را از مصداحبه  مصداحبه 

صاحبه    سخ داد و در این زمان       سپ  م سوال پا شونده به 

ها با کم  ی   ضبط همه مصاحبه   کننده عالوه برمصاحبه 

ضبط صوت، نکات و مفاهیم کلیدی را ثبت کرد و به تایید    

شددونده رسدداند. رزم به تکر اسددت که هر مواع   مصدداحبه

صاحبه  سیده       م سوال پر سخ به  شده منحرف  شونده از پا

های راهنما وی را در کننده با کم  سوال شد، مصاحبه  می

کرد.  هدایت میپاسددخگویی به سددوال در چارچوب خاص  

سوال   شد.   سپ  فرآیند فوق برای  های دوم تا پنجم تکرار 

در مطالعه حاضددر مدت زمان انجام مصدداحبه با هر ی  از  

دایقه بود. در   24الی  84پروری بین خبرگان فرآیند نخبه   

صاحبه     14این پژوهش با  شد و پ  از اتمام م صاحبه  ها  م

شاخص    سی  شد. در   اادام به برر سنجی  پژوهش   های روان

ضر روایی یافته  ضای جامعه   حا ها با نظر خبرگانی غیر از اع

تایید و پایایی آنها با روش ضدددریب توافق بین دو کدگذار            

 محاسبه شد. 38/4

به    های گردآوری همچنین، داده با مصدددداح شددددده 

سدداختاریافته با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی  نیمه

 .تحلیل شدند MAXQDA-2020افزار در نرم

در این پژوهش موازین اخالای شدددامل اخذ رضدددایت   

آگاهانه، تضددمین حریم خصددوصددی و رازداری رعایت شددد.  

همچنین زمان تکمیل پرسدددشدددنامه ها ضدددمن تأکید به  

تکمیل تمامی سؤال ها، شرکت کنندگان در مورد خروج از 

پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند و        

شدددد که اطالعات محرمانه میماند و        به آنها اطمینان داده    

این امر نیز کامالً رعایت شددد. پژوهش حاضددر با کد اخالق  

IR.IAU.TMU.REC.1401.317 .ثبت شد 
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 یافته ها

از خبرگان فرآیند  نفر 14در این پژوهش مصددداحبه با 

پروری انجام شددد که همگی دارای مدرا تحصددیلی   نخبه

های حاصل از اجرای مصاحبه دکتری تخصصی بودند. یافته

پروری در مدارس  با خبرگان نشدددان داد که فرآیند نخبه      

شور ایران   شته   8مولفه و  2شاخص،   72ابتدایی ک بعد دا

کت          به  فه مشددددار عد فردی دارای دو مول که ب طوری 

گیری و  آموزان در مدیریت امور مدرسددده و تصدددمیمانشد

آموزی، بعد مدرسددده و سدددازمان      سدددازی دانشتصدددمیم

سازی دبیران و سابقه وپرورش دارای دو مولفه آمادهآموزش

شددغلی معلمان و مدیران مدارس و بعد گروهی دارای سدده 

صورت هدفمند در مدرسه،  مولفه برگزاری انواع مسابقات به

 (.7آموزان بود )جدول و خالق و تشویق دانشهای نو ایده

 پروری در مدارس ابتدایی کشور ایرانهای فرآیند نخبهنتایج ابعاد و مولفه. 2جدول 

Table 2. The results of dimensions and components of the elitism process in elementary schools of Iran 

country  
 شاخص مولفه بعد

 فردی

آموزان دانشمشارکت 

 در مدیریت امور مدرسه
 آموزان. واگذاری مسئولیت اجرای برخی از کارها به دانش2آموزان و . مشورت مدیران با دانش1

گیری و تصمیم

سازی تصمیم

 آموزیدانش

موزان آآموزان ممتاز جهت کمک به دانشهای تدریس تقویتی و تجدیدی دروس با کمک دانش. تشکیل تیم1

. تشکیل 3آموزان، . تشکیل تیم تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات با کمک اولیا و همراهی دانش2تر، ضعیف

های . تشکیل انواع تیم4جویی و غیره، های مشارکت اجتماعی مثل امر به معروف و نهی از منکر، صرفهتیم

های آمادگی جسمانی و اجرای ایجاد تیم. تشکیل شورای ورزش مدرسه و 5هنری مانند سرود، تئاتر و غیره و 

 های آموزشی در زمینه ورزش مثل فوتبال، والیبال و غیرهبرنامه

مدرسه و سازمان 

 وپرورشآموزش

 سازی دبیرانآماده

مراتبی و صورت سلسله. انتخاب مدیران مدارس به2. کسب تجربه در پست موازی برای مدت معلوم، 1

بندی، بررسی و ارزیابی پیشنهادها و انتقادها درامور مختلف مدرسه و دسته. تیم گردآوری، 3تدریجی، 

 . آموزش4زندگی و 

سابقه شغلی معلمان و 

 مدیران مدارس

. تحقیق 4. توانایی و تخصص مدیریتی، 3. توانایی و قدرت انجام امور مربوطه، 2. بررسی صالحیت، 1

 سوابق کلی. بررسی 6. تحقیق پیرامون سابقه کار و 5شخصی، 

 

برگزاری انواع مسابقات 

صورت هدفمند در به

 مدرسه

. مسابقات مذهبی مانند قرآن، اذان، 2. اجرای مسابقات تفریحی در راستای کسب اهداف آموزشی و تربیتی، 1

. برگزاری انواع مسابقات ورزشی جمعی و انفرادی برای آمادگی جسمانی و تمرین 3احکام، مداحی و غیره، 

. برگزاری 5های مختلف برای ارتقای سطح علمی، . برگزاری مسابقات هدفمند تستی در زمینه4تیمی، کار 

. مسابقه 6آموزان و بخش در جهت بارورسازی نیروی درونی دانشآفرین و روحیهمسابقات تفریحی، نشاط

 های اجتماعی و علمینوشتن زندگینامه و خاطره در جهت تمرین مستندسازی فعالیت

 های نو و خالقایده
گذاری . شناسایی و ترغیب استعدادها برای هدف2پردازی خالقانه برای کشف استعدادها و یابی و ایده. ایده1

 منطقی

 آموزانتشویق دانش
آموزان به تعیین، تدوین و ارائه . ترغیب دانش2گزینی، استعدادپروری و الگوسازی و یابی، نخبه. نخبه1

 اهداف آینده

 

شاخص با توجه به ابعاد، مولفه سایی   هایها و  شده  شنا

، الگوی 7شدددده در جدول پروری گزارشفرآیند نخبه برای

پروری در مدارس فرآیند نخبه هایها و شاخص ابعاد، مولفه

(.1)شکل ابتدایی کشور ایران طراحی شد 
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 رانیکشور ا ییدر مدارس ابتدا یپرورنخبه ندیفرآ یهاها و شاخصابعاد، مولفه ی. الگو1شکل 

Figure 1. The pattern of dimensions, components and indicators of the elitism process in elementary 

schools of Iran country 

 

 نتیجه گیری

پروری در بهبود جامعه از   با توجه به نقش و اهمیت نخبه      

وپرورش، هدف این پژوهش  جمله نظام آموزشددی و آموزش

سایی ابعاد و مولفه    پروری در مدارس های فرآیند نخبهشنا

 ابتدایی کشور ایران بود.

ی پرورهای این پژوهش نشان داد که فرآیند نخبه یافته

شور ایران    8مولفه و  2شاخص،   72در مدارس ابتدایی ک

طوری که بعد فردی دارای دو مولفه مشارکت  بعد داشته به

گیری و  آموزان در مدیریت امور مدرسددده و تصدددمیمدانش

آموزی، بعد مدرسددده و سدددازمان      سدددازی دانشتصدددمیم

سازی دبیران و سابقه رای دو مولفه آمادهوپرورش داآموزش

شددغلی معلمان و مدیران مدارس و بعد گروهی دارای سدده 

صورت هدفمند در مدرسه،  مولفه برگزاری انواع مسابقات به

آموزان بود. با اینکه   های نو و خالق و تشدددویق دانش ایده 

شی درباره ابعاد و مولفه    پروری یافتهای فرآیند نخبهپژوه

ما   ته   نشدددد، ا با      یاف های این پژوهش از جهاتی همسدددو 

(، هووارد و  7471های م  و همکاران )   های پژوهش یافته  

(، داودی  7474(، توالفقارزاده و همکاران )7474همکاران )

( و آراسدددتدده و  7412(، شدددهالیی )   7413و یعقوبی )    

 ( بود.7440راد )محمودی

های این پژوهش در بعد فردی با دو    در تفسدددیر یافته  

آموزان در مدیریت امور مدرسددده و  فه مشدددارکت دانشمول

ه توان گفت کآموزی میسازی دانشگیری و تصمیمتصمیم

های آن باید از راهکارهایی        برای بهبود بعد فردی و مولفه  

آموزان، کردن مدیران مدارس با تمام دانشمانند مشدددورت

های در حد توانایی  واگذاری مسئولیت اجرای برخی فعالیت

آموزان به آنان و پیگیری چگونگی انجام آنها توسددط دانش

های متعدد اعم از تیم    مدیران یا معاونان و تشدددکیل تیم      
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آموزان ممتاز و برتر  تدری  و تقویت دروس با کم  دانش    

تر، تیم  آموزان ضدددعیفمدارس جهت تقویت دروس دانش   

تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسددیسددات مدارس با کم  

آموزان، تیم مشدددارکت اجتماعی و     هی دانشاولیاء و همرا 

های نقاشددی، خطاطی،  های هنری و ورزشددی در زمینهتیم

طراحی، عکاسددی، مداحی، تئاتر، سددرود، فوتبال، فوتسددال،  

سکتبال، والیبال، هندبال، کشتی، دو میدانی، تنی  روی    ب

 میز، بدمینتون، آمادگی جسمانی و غیره استفاده کرد.

یاف  عد    ته همچنین، در تفسدددیر  های این پژوهش در ب

سازمان آموزش    سه و  سازی   وپرورش با دو مولفه آمادهمدر

توان دبیران و سددابقه شددغلی معلمان و مدیران مدارس می

مان            مدرسدددده و سدددداز عد  که برای ب باط کرد  اسدددتن

هایی مانند  های آن باید از شداخص وپرورش و مولفهآموزش

اب کسدددب تجربه در پسدددت موازی توسدددط معلمان، انتخ

مراتبی و تدریجی، استفاده صورت سلسله مدیران مدارس به

بندی،  مناسددب از آموزش، تشددکیل تیم گردآوری، دسددته  

بررسدددی و ارزیابی پیشدددنهادها و انتقادها در امور مختلف 

مدرسه و زندگی، بررسی صالحیت عمومی و علمی معلمان  

شتن توانمندی و      شغلی، دا و مدیران، توانایی انجام وظایف 

ص در زمینه مدیریت برای مدیران و در زمینه معلمی  تخص

برای معلمان، داشتن توانایی انجام تحقیق شخصی و شغلی  

 و داشتن توانمندی بررسی سوابق شغلی بهره برد.

های این پژوهش در بعد  در تفسدددیر یافته عالوه بر آن،

صدددورت گروهی با سددده مولفه برگزاری انواع مسدددابقات به

مدرسددده،      ند در  یده  هدفم های نو و خالق و تشدددویق  ا

عد گروهی و      آموزان میدانش که برای بهبود ب فت  توان گ

های آن باید از راهکارهایی مانند اجرای مسدددابقات           مولفه 

تفریحی و هنری با هدف بهبود دستیابی به اهداف آموزشی 

ند ارآن، اتان،        مان مذهبی  قات  و تربیتی، برگزاری مسددداب

ه، برگزاری مسددابقات ورزشددی  ااامه، احکام، مداحی و غیر

فردی و گروهی، برگزاری مسدددابقات علمی با هدف بهبود    

آفرین و  سددطا علمی، برگزاری مسددابقات تفریحی، نشدداط 

بالقوه        روحیه  نایی  بارورسدددازی نیرو و توا بخش در جهت 

مه و         دانش نا ندگی قه نوشدددتن ز آموزان، برگزاری مسددداب

رائه ها، انویسدددی در جهت مسدددتندسدددازی فعالیت خاطره

های نو، جدید و خالاانه برای کشدددف اسدددتعدادها و          ایده 

ها، شدددناسدددایی و ترغیب اسدددتعدادها در جهت توانمندی

پروری، اسدددتعدادپروری، یابی و نخبهشدددکوفایی آنها، نخبه

آموزان ایجاد الگو و الگوسدددازی و ترغیب و تشدددویق دانش

ندگی           ندمدت برای ز هداف بل ئه ا تدوین و ارا برای تعیین، 

 استفاده کرد. خود

های این پژوهش شامل استفاده از   ترین محدودیتمهم

سبتا    روش نمونه صادفی هدفمند، حجم نمونه ن گیری غیرت

سایی الگوی فرآیند نخبه   شنا پروری در مدارس اندا برای 

هایی مشابه جهت ابتدایی کشور ایران و عدم یافتن پژوهش

های   هشهای پژو های این پژوهش با یافته    مقایسددده یافته   

های بیشددتر درباره  گذشددته بودند. بنابراین، انجام پژوهش

پروری و مقایسددده با    بررسدددی سدددایر زوایای فرآیند نخبه    

های پژوهش حاضدددر و ارائه الگویی جامع بر اسددداس  یافته

مه پژوهش    تایج ه جام   ن ند      های ان باره فرآی شددددده در

گیری تصدددادفی  های نمونه  پروری، اسدددتفاده از روش نخبه 

صدددادفی سددداده و افزایش حجم نمونه برای انجام     مانند ت  

عنوان آخرین پیشنهاد پژوهشی    شود. به پژوهش توصیه می 

توان به سدداخت ابزاری جهت بررسددی وضددعیت فرآیند   می

پروری در مدارس ابتدایی یا حتی مدارس متوسدددطه      نخبه 

شاره کرد که انجام این پژوهش می  تواند در تعیین جایگاه  ا

ریزان نظام   به متخصدددصدددان و برنامه     پروریفرآیند نخبه  

شخص    آموزش ضمن م شایانی کند و  شدن  وپرورش کم  

سبب ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیند    جایگاه فعلی آن 

 پروری شود.نخبه

های این مطالعه نشددان داد که فرآیند طور کلی یافتهبه

 2شاخص،   72پروری در مدارس ابتدایی کشور ایران  نخبه

شد که بعد       8مولفه و  شخص  شت. در این مطالعه م بعد دا

آموزان در مدیریت  فردی شددامل دو مولفه مشددارکت دانش

صمیم    سه و ت صمیم امور مدر آموزی، سازی دانش گیری و ت

وپرورش شددامل دو مولفه بعد مدرسدده و سددازمان آموزش 

سدددازی دبیران و سدددابقه شدددغلی معلمان و مدیران   آماده 

ولفه برگزاری انواع  مدارس و بعد گروهی شدددامل سددده م    
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های نو و خالق  صورت هدفمند در مدرسه، ایده  مسابقات به 

های این مطالعه دارای    آموزان بود. یافته  و تشدددویق دانش

تلویحات کاربردی بسددیاری برای متخصددصددان، مسددئورن، 

وپرورش اسددت و آنان بر ریزان نظام آموزشمدیران و برنامه

های  ها و شددداخصهاسددداس نتایج این پژوهش )ابعاد، مولف

سایی    پروری در مدارس ابتدایی  شده برای فرآیند نخبه شنا

توانند گام موثری در های مشابه می کشور ایران( و پژوهش 

پروری در مدارس ابتدایی کشددور  جهت بهبود فرآیند نخبه

طراحی و با کم  اساتید خبره و کارآزموده اادام به اجرای 

 آنها نمایند.

 

References 
Ansari MM, Barzegar E 2015. The pattern 

of educating and delegating of elites in 

Islamic Republic of Iran. A Quarterly 

Scientific – Research Journal of Islamic 

Revolution, 4(13), 119-149. [In Persian] 

Araste HR, MahmoudiRad M 2004. 

Identification, characteristics and 

development of elites. Rahyaft, 14(34), 5-

12. [In Persian] 

Bastami B, Hosaini ZS 2019. The study of 

elite factors, motivation and effectiveness 

and their evolving role from the Qur'an's 

perspective. Iranian Journal of Culture in 

the Islamic University, 9(32), 363-380. [In 

Persian] 

Davoodi SA, Yaghoobi N 2018. A 

framework for talent spotting and 

succession planning in higher education 

system. Journal of Research in Human 

Resources Management, 10(1), 161-186. 

[In Persian] 

Freire JA, Aleman EJ 2021. "Two schools 

within a school": Elitism, divisiveness, and 

intra-racial gentrification in a dual language 

strand. Bilingual Research Journal, 44(2), 

249-269. 

Howard A, Pine J, Muench W, Peck S 

2020. Securing eliteness: Class strategies of 

an elite school in Chile. Globalisation, 

Societies and Education, 18(5), 564-577. 

Mack E, Breit M, Krischler M, Gnas J, 

Preckel F 2021. Talent development in 

natural science in elementary school: A 

juxtaposition of research and practice. 

Teaching and Teacher Education, 

104(103366), 1-7. 

Manani R, Abedi A, Dortaj F, Farrokhi NA 

2019. Mathematical talent identification 

model based on multiple criteria approach 

in gifted and talented students. Empowering 

Exceptional Children, 10(1), 45-67. [In 

Persian] 

Maranto R 2021. Between elitism and 

populism: A case for pluralism in schooling 

and homeschooling. Journal of School 

Choice, 15(1), 113-138. 

Merry MS, Boterman W 2020. Educational 

inequality and state-sponsored elite 

education: the case of the Dutch 

gymnasium. Comparative Education, 

56(4), 522-546. 

Nazari R, Tabesh S 2019. The challenge of 

Iran's sport development with non-

systematic talent identification approach 

and elite approach. Quarterly Journal of 

Sport Development and Management, 8(1), 

1-15. [In Persian] 

Ruostetsaari I 2017. Stealth democracy, 

elitism, and citizenship in Finnish energy 

policy. Energy Research & Social Science, 

34, 93-103. 

Shahlaei N 2017. Strategic positioning and 

identification of key factors affecting the 

recruitment of elites in the army of the 

Islamic Republic of Iran. A Research 

Quarterly in Military Management, 16(64), 

1-25. [In Persian] 

Sutoris P 2018. Elitism and its challengers: 

Educational development ideology in 

postcolonial India through the prism of 

film, 1950–1970. International Journal of 

Educational Development, 60, 1-9. 



 ... ابعاد و مولفه ییشناسا                                                                                                                                                  88

 1041ویژه نامه شاپور، سال سیزدهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

Telling K 2020. The complexity of 

educational elitism: Moving beyond 

misrecognition. British Journal of 

Sociology of Education, 41(7), 927-941. 

Valdez AC, Kluge J, Ziefle M 2018. 

Elitism, trust, opinion leadership and 

politics in social protests in Germany. 

Energy Research & Social Science, 43, 

132-143. 

Yazdani Sh, Dashti Rahmatabadi M, 

Hoseini Abardeh M, Haghdoust AA 2021. 

Model for maximum participation of elites 

for attaining scientific authority. Iranian 

Journal of Culture and Health Promotion, 

5(1), 18-25. [In Persian] 

Zolfagharzadeh MM, Didari M, Hadavand 

M 2020. Typology of actors' mindset in 

developing elite-selection and elite-training 

policies: A research based on Q 

methodology. Journal of Iranian Public 

Administration Studies, 3(1), 97-131. [In 

Persian] 

                                                                                                                             


