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 چکیده

گرفته اند مورد شناسايي قرار گان زيادی نخب داشته است وری يش چشمگيان کشور افزاير تعداد دانشجويدر سال های اخ
 مسائل کشورحلتوليدات علمي تبديل به فراورده نشده و صده ها مقاله علمي چاپ و منتشر شده است، اما  بطوريکه

  .نگرديده است
 .، ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محيط کسب و کار مبتني بر اقتصاد دانش بنيان استمقالههدف اصلي اين 

نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر چگونگي مسايل مورد مطالعه و گرد آوری اطالعات، اين پژوهش از : روش ها

جامعه آماری پژوهش . روش نمونه گيری در اين پژوهش روش هدفمند است. مشاهده ای و پيمايشي است –توصيفي

 276که از ميان آنها تعداد بودند،  6302-6302نفر از مديران شرکت های دانش بنيان در کل کشور ايران در سال  0333

سوال بر اساس طيف پنج  03نفر به پرسشنامه محقق ساخته که شامل  026جهت نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 

پرسشنامه به طور کامل بوسيله نمونه ها تکميل گرديد و جهت اجرای پژوهش  023درجه ای ليکرت بود، پاسخ دادند تعداد 

نفر از اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي مورد تأييد قرار گرفت و برای تعيين  03اعتبار پرسشنامه بوسيله  .مورد استفاده قرار گرفت

پايايي .  KMO)روايي سازه از تحليل عاملي اکتشافي با روش تحليل مولفه های اصلي و چرخش واريماکس استفاده شد 

به وسيله نرم افزار  AHPن تحليل عاملي اکتشافي و روش برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمو .تعيين شد 3807پرسشنامه 

spss و ليزرل استفاده شد 

نتايج حاصل از اجرای آزمون تحليل عاملي نشان داد، الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محيط کسب و کار  :يافته ها

 مي باشد ( 38672)و برون سازماني( 38020)، درون سازماني(38623)مبتني بر اقتصاد دانش بنيان مشتمل بر ابعاد فردی

از بين ابعاد، عامل درون سازماني بيشترين تأثير را بر توانمند سازی نخبگان دارد، لذا برای توانمند سازی : نتيجه گيری

 .و سازوکارهای اجرايي تدوين گرديد طراحيمدل توانمندسازی نخبگان بايد در چارچوب مولفه های تدوين شده، 

 توانمندسازی، محيط کسب و کار، نخبگان، اقتصاد دانش بنيان: اکليد واژه ه
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ها و موسسات آموزش عالي از آغاز پيدايش تا کنون ادوار متفاوتي را پشت سر گذاشته اند و مسئوليت های آنها در  دانشگاه 

توسعه يافته روی داد بعد از جنگ جهاني دوم تحولي در آموزش عالي بسياری از کشورهای . طول زمان افزايش داشته است

در . و هدف عمده دانشگاه ها تربيت نيروی انساني کارآفرين با هدف تحقق کارآفريني از طريق ارتباط دانشگاه با صنعت بود

ظهور مفاهيم نويني چون اقتصاد  يک اصل اساسي تلقي مي شود ونگاه و پارادايم جديد، کسب و آفرينش ثروت از علم، 

  (0033شعباني نژاد و يزداني .)مطرح مي باشد ،نش محوردانش بنيان و توسعه دا

دانشگاه ها از نگاه سنتي ارائه دانش آکادميک و آموزش در اين پارادايم به عنوان يک کسب و کار توصيف شد 
 (06330اتزکوتيز ). فاصله گرفتند و به تامين نياز جوامع روی آوردند

تخصصي خود و يا منطقه جغرافيايي که در آن فعاليت مي کردند، های  از سوی ديگر دانشگاه ها براساس توانمندی
برای مثال دانشگاه هايي که تخصص مهندسي دارند نهادهای فني و يا نهادهای . اند نهادهای تخصصي خود را شکل داده

يا نهادهای بين بين رشته ای که با مسائل فني درگير است را به راه مي اندازند و دانشگاه های يزشکي نهادهای پزشکي و 
و از اين طريق نوآوری ها حول تخصص . سروکار دارند تاسيس مي نمايند( به صورت اعم آن)رشته ای که با رشته پزشکي 

 (6330 و ديگران 6جاکوپ ). نهادينه مي شوند
خير در با توجه به اهميت نقش دانشگاه ها و وظايف آنها در مسئوليت های مهم اقتصادی و اجتماعي، در سال های ا

کشور اقداماتي برای تحقق اين مهم برداشته شده است که از آن جمله مي توان به تأسيس باشگاه پژوهشگران جوان و 
 .نخبگان وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي و بنياد ملي نخبگان زير نظر معاونت علمي و فناوری است جمهوری اشاره کرد

توانمند سازی نخبگان و بکار گيری توانمندی آنان در زمينه های  به نياز کشور در زمينه توجهاين پژوهش با 
اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي به منظور تبديل ايده به ثروت با هدف ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محيط 

سازی نخبگان وضعيت موجود توانمند ارائه الگویهای کسب و کار مبتني بر اقتصاد دانش بنيان مي پردازد و در نظر دارد با 
 .توانمندی آنان را تعيين و راهکارهايي برای حل چالش ها در اين زمينه ارائه دهد و وضعيت مطلوب را ترسيم نمايد

 بيان مسئله
در نظريات جديد توسعه، نخبگان مهمترين عامل توليد ثروت ملي در جامعه محسوب مي شوند و نقش غير قابل . 

از سوی ديگر اساسي ترين هدف . (0036آقايي )ف سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارندانکاری در تحقق اهدا
دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پيشبرد دانش از طريق آموزش و پژوهش های علمي و ترويج و توسعه علوم به منظور 

اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي،  ع جامعه استتأمين و تجهيز نيروی انساني متعهد و متخصص جهت رفع نيازهای مشرو
داشته است و در اين راستا باشگاه  یا ژهيتوجه وبر اين مبنا، در سال های اخير آموزش عالي به نخبگان (. 0002

 باشگاه پژوهشگران. گرديده است تأسيس 0000و بنياد ملي نخبگان در سال 0077پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 

هزار نفر از افراد واجد شرايط يا نخبه در نهادهای آموزشي بويژه  23ان از زمان تأسيس تاکنون بيش از جوان و نخبگ
با توليد  0036ايران در سال  ،0ی اسکاپوسدر پايگاه استناد بنابر داده های موجود. دانشگاه ها، را شناسايي و جذب نموده اند
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 02رتبه اول منطقه و مقام به خود اختصاص داده، و توانسته است به  درصد از کل توليد علم دنيا را 20/0مقاله  67032

 (0036، مهر ISCسرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم. )دست يابدتوليد علم جهان 
علمي  ويژگي های برجستهتأسيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و بنياد ملي نخبگان از اينکه به  تيبا عنا

چرا با وجود اين تعداد نخبه که مورد شناسايي ل مطرح است که اسئوا نيپژوهشگر ا یبراران است، آموزش عالي در اي
قرارگرفته اند و توليد مقاالت در زمينه های مختلف علمي در کشور، هنوز مشکالت اساسي جامعه در بخش های مختلف 

را گان توان نخب يچگونه م .ها مواجه است اقتصادی اجتماعي حل نگرديده است و جامعه با چالش های جدی در اين بخش
مختلف  یکشور و در بخش ها یازهاين یدر راستای آنان ها دهيد تا اکرکسب و کار توانمند های  طيدر تعامل با مح

با . کردو توسعه شرکت های دانش بنيان کمک راه اندازی به آنان  هدايت و با. شود ليبه فراورده تبد يجتماعا ،یاقتصاد
ه اينکه تاکنون در قلمرو موضوعي اين تحقيق، پژوهش علمي و نتايج مدوني ارائه نشده است، لذا پژوهش حاضر به توجه ب

اين موضوع مي پردازد که در جهت توانمند سازی نخبگان در تعامل با محيط کسب و کار مبتني بر يک اقتصاد دانش بنيان 
  الگويي ارائه دهد

 هداف پژوهشا

 وی توانمند سازی نخبگان در تعامل با محيط کسب و کار مبتني بر اقتصاد دانش بنيانطراحي و ارائه الگ-
ارائه سازو کارهای اجرايي جهت توانمند سازی نخبگان در پاسخگويي به نيازهای جامعه در بخش های مختلف اقتصادی  -

 .کشور

 مبانی نظری پژوهش

 اقتصاد دانش بنيان
ی نقش مهم دانش و فناوری در جريان اقتصاد است و مي توان گفت که اقتصاد دانش گويا 0اصطالح اقتصاد دانش بنيان   

 .بنيان حداقل به دو ويژگي اقتصاد نوين اشاره مي کند
 .در اقتصاد دانش بنيان، دانش از نظر کيفي و کمي با اهميت تر از گذشته است -

 6 (0000معمارنژاد.)اد جديد استعامل محرکه اقتص (آی سي تي) 6کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات -

 نقش دانش در اقتصاد دانش بنيان

 گيرندة توسط مصرف اطالعات از که مهارت ها و اطالعات از شده ای انباشته ذخيره از عبارت است دانش

مدارک و ذخاير  در تنها نه سازمان در دانش. مي رود بکار و آمده بوجود فرد در ذهن دانش .مي شود حاصل اطالعات
از اين رو (0333 0زاک)مي يابد  جريان و .مي شود مجسم و اعمال سازماني، فرايندهای کاری، رويه های انش، بلکه درد

 ( 0002عمادزاده و شهنازی ..)است گرفته شکل دانش انقالب های پايه بر محور دانش اقتصاد
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 نقش دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان
 دارائي بوسيله تجاری سازی اقتصادی رشد موتورهای عنوان به را شگاه هادان ای فزاينده طور به سياستگذاران

 .از عبارتند دانشگاه فنآوری انتقال نخستين تجاری مکانيزم های .مي دهند قرار نظر مورد فناوری انتقال طريق از فکری
شريف و بارک ) هدانشگا تکوين حال در شرکت های و پژوهشي، مشترک سرمايه گذاری های پروانه دهي، توافقات
 از حمايت نمود، تعريف طبقه چهار در مي توان را در اقتصاد دانش بنيان دانشگاه تعامل کانال های عمدتاً( 6330

  06337دالي و کرک )مشترک دانش، تحقيقات فناوری، انتقال انتقال تحقيقات،

 ایران  در محور دانش اقتصاد
 علمي مزيت دارای موجود انساني ظرفيت و متخصص نيروهای با هرابط در نسبي طور به کشورمان که آنجايي از. 

 شرکت اندازی راه و ساماندهي مسير از بنيان دانش اقتصاد به طبيعي منابع بر مبتني اقتصاد جهت تغيير است، تخصصي و
 ملي بنياد و جمهوری رياست فناوری، و علمي معاونت حمايتي و خوب اقدامات با خوشبختانه .است ميسر محور دانش های

 دانش های شرکت تعداد 0030 خردادماه در آمار طبق که آنجا تا اند گسترش حال در بنيان دانش های شرکت نخبگان،
 مي برآورد شرکت  33حدود در پارک، از خارج های شرکت آمار و شرکت 333 حدود رشد مراکز و ها پارک در مستقر بنيان
 63 برنامه افق براساس همچنين هستند کار به مشغول ها شرکت اين در متخصص رنف هزار 00 تعداد فوق، آمار برابر .شود
 پنجم برنامه افق در تعداد اين و شوند فعال کشور در بنيان دانش شرکت هزار 03 از بيش است، شده مقرر کشور، ساله

 (0032کرمي، ( رسيد خواهد شرکت هزار 63 به کشور توسعه
 کار و کسب محیط تعریف

 مديران کنترل از خارج تقريبا اما موثرند ها بنگاه عملکرد و اداره بر که است عواملي مجموعه کار و کسب محيط زا منظور -
 (0033 ايران معدن و صنايع و بازرگاني اتاق) .باشند مي ها بنگاه

 نخبه
، پراستعداد و بااستعداد»، «نابغه، سرآمد ،درخشاناستعداد  » ،«نخبه»در نوشته های علمي، واژه هايي مانند 

صرف نظر از اختالف اين . اين کلمات با اندکي تفاوت، معنای مشابهي دارند. به جای هم به کار مي رود« تيزهوش
 (0070افروز .)و تعيين مالک ها و ويژگي های کسي که از چنين صفاتي برخوردار است، اهميت دارد شناسايياصطالحات، 
 عالی  آموزش در استعدادها رشد
 6اونيل و نايتينگل. دارد بستگي دانشجويان يادگيری کيفيت به چيز هر از بيش عالي آموزش در عدادهااست رشد

 دانش ميان ارتباط ايجاد دانش، درازمدت حفظ دانش، کشف در توانايي شامل را عالي آموزش در کيفيت با يادگيری

 به مندی عالقه و دانش انتقال در توانايي مسئله، حل برای دانش از برداری بهره جديد، دانش کشف قديم، و جديد

  .کنند مي ذکر يادگيری

 توانمندسازی
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 از يکي سازی توانمند دارد اعتقاد 0بالنچارد شددر رشته مديريت مطرح  0303به طور خاص در سال  توانمندسازی
 شده تبديل روز وضوعم به اکنون ولي است، شده توجه آن به کمتر که است کار و کسب دنيای مفاهيم ترين بخش نويد

 (0333 همکاران و بالنچارد) است،

در دو ميليون مصاحبه با موفق ترين افراد حوزه های مختلف نظير پزشکان، فروشندگان،  6موسسه معروف گالوپ
وکال، ورزشکاران، خانه داران، رهبران سازمان ها، پرستاران، کشيشان، مهندسين، دانشمندان، محققين و پژوهشگران، علت 

فعاليت اين افراد در  "موفقيت و توانمندی آنان را در طي بيش از دو دهه مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که اوال
مهارت مرتبط با اين  "از دانش مرتبط با فعاليت مربوطه برخوردار هستند و ثالثا "زمينه هوشمندی شان مي باشد، ثانيا

 .فعاليت را دارا مي باشند
0هوشمندی"و توانمندی متشکل از سه عنصر از اين ر

0دانش "، "
هوشمندی هر فرد ذاتي و غير . است "مهارت"و  "

باکينگهام و )مي باشند اما دانش و مهارت اکتسابي هستند و از طريق تجربه و يادگيری قابل آموختن. اکتسابي است
 (. 6330، 2کليفتون

 و گروهي کار مسأله، حل های توانمندی توانايي يادگيری، ،ارتباطي توانمندی های کارفرمايان، انگلستان، در
دانسته  مهمتر رياضي توانمندی های و و ارتباطات اطالعات فناوری فني، توانمندی های از را مديريتي، ظرفيت خود

 محسوب هم با مرتبط بعنوان توانمندی های ارتباط و ابتکار انگيزش، توانمندی های اساس بر همين (6330 2هافمن.)اند
 فرا شغلي تجارب و کارآموزی طريق را از ضروری و نياز مورد خاص توانمندی های سرعت به با انگيزه فرد زيرا شده اند

 .مي گيرد
 را کاری صالحيت های انگلستان، و استراليا امريکا، که در است اين شده انجام بررسي های از ذکر قابل ديگر نکته

 و توانمندی های شناختي و آکادميک توانمندی های بايد بين لذا .مي کنند فکيکت پايه و اصلي از توانمندی های

توانمندی  هسته يا پايه ،)شناختي و آکادميک (اول توانمندی دسته دو اين ديد با .شد قايل تفکيک کاری صالحيت های

 و دانش در اقتصاد مشارکت برای ديگر صالحيت های مکمل وجه صالحيت های کاری و هستند کاری نياز مورد های
 دانش اقتصاد در تأثير بيشترين با که کارگران دانش يا دانشکاران يعني کارکناني. مي شوند محسوب توليد جديد فرايندهای

 و تکنولوژيک تغييرات برای الزم پويايي های آنان قوياً صالحيت های زيرا است مبنا همين بر نيز مشارکت مي کنند
و  مسأله حل مسأله، شناخت توانايي که هستند دانشکاران کساني7 ريچ تعريف طبق.ندمي ک منعکس را جهاني شدن

 توانمندی بهره عالي، تحصيالت داشتن از گذشته اصلي دانشکاران، ويژگي يک .(0330ريچ .)دارند را راهبردی کارگزاری
 و توانايي انديشه کار، محيط در انآن مهمتر توانايي .است نياز های مورد داده کسب برای اطالعاتي های شبکه از گيری

 تفکر فکر کردن، انتزاعي :کند مي نشان خاطر را اصلي توانمندی چهار توجه به ريچ. است آنها حل و مسأله کردن مفهومي
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 در کار نيروی ملّي توانمندی های ررسيب (6330 سازمان همکاری توسعه اقتصادی) .همکاری و آزمايش سيستمي،
 (مي شود توجه توانمندی) نيازهای تعيين اصلي در زمينه شش به حداقل که حاکي است انگلستان،

 .رياضيات و عمومي سواد يعني توانمندی ها هستند ساير زيرساخت و زمينه که پايه توانمندی های-0

 .هستند اشتغال پذيری برای انتقال ضروری قابل توانمندی های که عمومي توانمندی های-6
تا  حرفه ای پيشه وری از آن طيف که مياني مشاغل خاص برای شغلي توانمندی های يا يانيم سطح توانمندی های-0

 .است گسترده وابسته تخصصي مشاغل
اين  متخصصان و ارتباطات و اطالعات فناوری بخش که برای ارتباطات و اطالعات فناوری تخصصي توانمندی های -0

 .است ضروری بخش ها ساير در رشته

 .پايه رياضي و اعداد علم فوق رياضي توانمندی های-2

 ندارند و توانمندی شايستگي هيچ که بزرگسال کارکنان از بخش بزرگي(بزرگساالن اصلي و مهم توانمندی شکاف های -2

  .است پايين توانمندی شان سطح يا و

 روش پژوهش
 –و گرد آوری اطالعات، توصيفي اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر چگونگي مسايل مورد مطالعه

جامعه آماری پژوهش مديران . روش نمونه گيری در اين پژوهش به روش هدفمند است. مشاهده ای و پيمايشي است

 یفناور و يعلم معاونت آماربودند که بر اساس اعالم  6302-6302شرکت های دانش بنيان در کل کشور ايران در سال 

شرکت که مديران آنها عضو صنف  276ت ثبت شده وجود داشت که از ميان آنها تعداد شرک 0333تعداد  یجمهور استير

شرکت های دانش بنيان بودند؛ جهت نمونه پژوهش انتخاب شدند، و ضمن رعايت مالحظات اخالقي در پژوهش  از آنجمله 

ساخته از طريق ايميل به جمله رضايت پاسخگويان به پرسشنامه ها و محرمانه بودن مشخصات آنان ، پرسشنامه محقق 

پرسشنامه به طور کامل  023نفر از نمونه ها به پرسشنامه پاسخ دادند و از ميان آنها تعداد  026تمامي آنها ارسال شد، تعداد 

 .تکميل شده و جهت اجرای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

به اين ترتيب که، در ابتدا . ط، ابزار اوليه تدوين شددر مرحله اول بر اساس مطالعه منابع، پژوهش ها و ابزارهای پيشين مرتب

ای و جستجوی کليد واژه های نخبگان، توانمندسازی، محيط کسب و کار و اقتصاد ی کتابخانهی گستردهاز يک مطالعهپس

ي ادبيات تحقيق و مبانScopus, ISC, ISI, Google Scholar ، ERICهای اطالعاتي از قبيل دانش بنيان در بانک

 .نظری مرتبط با موضوع پژوهش شناسايي و تدوين گرديد

، درون (شامل مولفه های شناختي، ارتباطي، انگيزشي و عملکردی)بعد فردی : در مرحله دوم ابعاد و حيطه های اصلي شامل

وگرافي و اقتصادی، دم: شامل مولفه های) و برون سازماني(  برنامه ها، اجرايي و ارزشيابي: سازماني شامل مولف های

 .شناسايي شد( اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ارتباطات بين الملل

در مرحله سوم ابزار پرسشنامه محقق ساخته، از طريق نظرخواهي از کارشناسان خبره و بر اساس درجه بندی اهميت هر 

برای دستيابي . حي گرديدسوال بر اساس مقياس پنج گزينه ای ليکرت طرا 03يک از ابعاد و مولفه های بدست آمده ، تعداد 



ی مديريت آموزش عالي در مورد فرم و ترکيب کلي گويه نفر از اساتيد در حوزه 03به روايي صوری ابزار تهيه شده از نظر 

 03 ينپرسشنامه ب 03که ابتدا  يبترت ينمايي استفاده شد بدآزاز روش باز  پرسشنامه ياييپا يينمنظور تع بهو   ها استفاده شد

و سپس اطالعات وارد  شد يعتوز "مجددافر ن 03همان  ينها ب هفته پرسشنامه سهو بعد از  يعتوز یجامعه آمارافراد نفر از 

 .به دست آمد  3807پايايي پرسشنامه . يدگرد(60نسخه  - spss )اس پي اس اسافزار  نرم

د و نتايج حاصل از آن مورد تحليل قرار در مرحله چهارم اين ابزار در بين مديران شرکت های دانش بنيان به کار گرفته ش

 ، .گرفت

و برای اطمينان از اينکه ماتريس همبستگي که پايه ( kmo)در مرحله پنجم برای بررسي کفايت نمونه گيری از آزمون 

ا از تحليل عاملي قرار مي گيرد در جامعه برابر صفر نيست از آزمون کرويت بارتلت استفاده شد و چون برابر نتايج نمونه ه

کفايت الزم برخوردار بودند از روش تحليل عاملي اکتشافي با روش تحليل مولفه های اصلي و چرخش واريماکس استفاده 

 و  مولفه های مورد مطالعه کاهش و گروه بندی شدند. شد

 636 زوجي مشتمل بر مقايسه های پرسشنامه مورد نظر طراحي که شامل p a.h 0در مرحله ششم با استفاده از روش 

  تعيين شد، 6مقايسه بود که تعداد مقايسه ها بر اساس سازوکارهای ای اچ پي

ها وتحليل دادهمنظوی تجزيهبه. های آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديدها، از شاخصتحليل دادهوجهت تجزيه
 .ين گرديدو در پايان مدل مفهومي تدو. و ليزرل استفاده گرديد 60نسخه  SPSSافزار از نرم

 (یافته های پژوهش)نتایج
درصد ( 30.۵5)نفر  292درصد زن و ( 22.59)نفر  97نفر  053یافته های پژوهش نشان مي دهند که از 

مدرک درصد ( 52.59)نفر  2۵3کارشناسي و کمتر، دارای مدرک درصد ( 27.30)نفر  8۵باشند،  مرد مي

نفر  287سال سن،  25تادرصد ( 23)نفر  37 .ه انددرصد مدرک دکتری  بود (2۵)نفر 7۵کارشناسي ارشد، 

سال  35از ( 8.2۵)نفر 22سن  و  35تا05درصد بین  ( 02.32)نفر  223سال سن،  05تا25درصد بین ( 3۵.27)

  .درصد متاهل مي باشند( 83.59)نفر  222درصد مجرد و ( 07.30)نفر  20۵. سن بیشتر داشته اند

شده  محاسبه KMOی  دانیم تحلیل عاملي در این بررسي مجاز است آمارهقبل از تحلیل عاملي برای اینکه ب

 KMOاجرای تحلیل عاملي بالمانع است  در این تحقیق مقدار  ،باشد 8/3تر از  اگر مقدار این آماره بزرگ .است

 .کند دست آمد که تحلیل عاملي را مجاز مي به 3.73تحقیق برابر   برای پرسشنامه

 این sig اگر .ها برای تحلیل عاملي است ی مناسب بودن داده دهنده این آزمون نشان نتایج :آزمون بارتلت

 که این به توجه با است مناسب( عاملي مدل) ساختار شناسایي برای عاملي تحلیل، باشد 35/3 از کمتر آزمون

                                                           
1
 . Analytical Hierarchy process  
2
ها به اولويت بندی  بندی و تعيين اهميت عوامل است که با استفاده از مقايسات زوجي گزينه برای رتبه های پرکاربرد اين روش يکي از روش) . 

(شود هر يک از معيارها پرداخته مي  



 شناسایي برای ليعام تحلیل بنابراین آمده دست به( sig=3.32) برای پرسشنامه تحقیق مقدار حاضر، تحقیق در

 نشان داده شده است  2ها در جدول  نتایج این آزمون .است مناسب عاملي مدل

 و بارتلت مربوط به تحقیق  K M  Oآزمون   2 جدول شماره

 3.73 مقیاس کایزر مایر برای بسندگي نمونه

 0۵599.39 تخمین کای دو آزمون بارتلت

 0283.33 درجه آزادی

 3.32 پي مقدار

رها در متغييو بارتلت جدول اشتراکات که نشان دهنده مناسب بودن نوع  k.m.oز اجرای آزمون های پس ا.

و اشتراکات ( initial)هين جدول شامل دو ستون اشتراکات اولين شد ايل عاملی است تدويند تحليفرا

دار اشتراک هر چه مق. ک می باشديه برابر با ياست که تمامی اشتراکات اول( ,extraction)استخراجی

شتر است و می توان سئواالتی که مقدار اشتراک ين کنندگی آن سئوال بيياستخراجی بزرگ تر باشد، قدرت تب

از مجموع ن آزمون  ير به دست آمده از ايبا توجه به مقاد. است را حذف کرد 4.0استخراجی شان کمتر از 

 .قرار گرفت دتأييسئوال مورد  80و ديسئوال حذف گرد 21تعداد سئوال،  04تعداد 

قسمت  .روايی سؤاالت است که شامل سه قسمت است  دهنده نشان آزموناين  :مقدار کل واريانس تبيين شده

عواملی است که در تحليل باقی می مانند عواملی که دارای مقدار کمتر از   کننده تعيين( مقادير ويژه اوليه)اول 

 .تأييد شدندبعد  3ه نتايج اين آزمون در تحقيق حاضر تعداد با توجه ب. شوند از تحليل خارج می ،يک هستند

 ويژه مقادير  دهنده قسمت دوم مربوط به مقادير ويژه عوامل استخراجی بدون چرخش است و قسمت سوم نشان

درصد از واريانس کل تحقيق را تحت پوشش قرار  83.۳8چرخش است که عوامل تحقيق  استخراجی با عوامل

 نشان داده شده است 1اين آزمون در جداول نتايج  .اند داده

 مقدار کل واریانس تبیین شده مربوط به تحقیق 2شماره   جدول

 مقادیر ویژه عوامل استخراجي با چرخش مقادیر ویژه عوامل استخراجي مقادیر ویژه اولیه 

درصد  کل ابعاد

 واریانس

درصد 

واریانس 

 تجمعي

درصد  کل

 واریانس

درصد  کل  

 واریانس

 واریانس تجمعي درصد

 00.25 00.25 22.53 00.27 00.27 22.59 00.27 00.27 22.59 فردی

 37.03 28.27 22.32 37.33 28.28 22.35 37.33 28.28 22.35 درون

 80.78 23.82 7.73 80.78 23.52 7.۵9 80.78 23.52 7.۵9 برون

ی اجزا را نشان  یس چرخیده شدهماتر ،این جدول :دست آوردن یک جواب نهایي و تفسیر آن چرخش برای به

سؤال  ،گیری کنند کند و سؤالي که بیشتر از یک عامل را اندازه گیری مي دهد که هر سؤال کدام عامل را اندازه مي



دهد که سؤاالت مربوط به پرسشنامه برای  مناسبي نیست که نتایج این آزمون در تحقیق حاضر نشان مي

 .نشان داده شده است 0نتایج این آزمون در جداول  .اشندب گیری ابعاد آنها مناسب مي اندازه

 دست آوردن جواب نهایي مربوط به مدل مفهومي تحقیق چرخش برای به 0 جدول شماره
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موارد  ی پژوهش ابعاد و مولفه هابر اساس اطالعات مستخرج از چرخش برای بدست آوردن جواب نهایي مربوط 

 زیر استنتاج شد

 . برچسب خوردند« فردی بعد»هایي است که با عامل یکم همبسته با پرسش-2

 . برچسب خوردند« درون سازماني بعد»هایي است که با  با پرسش عامل دوم همبسته-2

 .برچسب خوردند« سازماني برون بعد»هایي است که با  عامل سوم همبسته با پرسش-0

 .گیرد شاخص را در بر مي 8۵باشد که  اصلي مي بعددارای سه  " های تحقیق بنابراین شاخص-3

و بارتلت نشان داد مقياس  KMOنتايج آزمون : طه فرديتحليل عاملي اکتشافي براي شناسايي ابعاد حي

می  4.44و پی مقدار  043.44، در جه آزادی  20138.80، تخمين کای دو4.۳0کاريزماير برای بسندگی نمونه 

 .باشد که برای شناسايی مدل عاملی ابعاد فردی مناسب است

و بارتلت نشان داد  KMOنتايج آزمون :  تحليل عاملي اکتشافي براي شناسايي ابعاد حيطه درون سازماني

می  4.44و پی مقدار 00، در جه آزادی  0000.24، تخمين کای دو4.۳0مقياس کاريزماير برای بسندگی نمونه 

 .باشد که برای شناسايی مدل عاملی ابعاد درون سازمانی مناسب است

و بارتلت نشان داد  KMOآزمون نتايج : سازماني تحليل عاملي اکتشافي براي شناسايي ابعاد حيطه برون- 

 4.44و پی مقدار 238.44، در جه آزادی  8022.40، تخمين کای دو4.۳0مقياس کاريزماير برای بسندگی نمونه 

 .می باشد که برای شناسايی مدل عاملی ابعاد برون سازمانی مناسب است

 با اي اچ پي مولفه هانتايج رتبه بندي 

 ي اصلينتايج حاصل از رتبه بندي متغيرها

با ميزان اهميت « درون سازمانیبعد » ،«يک»در رتبه « 4.3۳1»با ميزان اهميت « فردیبعد »نتايج نشان داد که 

 0جدول شماره .قرار داشتند« سه»در رتبه « 4.102»با ميزان اهميت « سازمانی برونبعد » و« دو»در رتبه « 4.330»

 اصلی متغيرهای بندی رتبه از حاصل نتايج -0جدول شماره 

 رتبه وزن رتبه بندی متغيرهای اصلی

 2 4.3۳1 فردی

 1 4.330 درون سازمانی

سازمانی برون  4.102 3 

 نهايي مولفه هايبکارگيري قانون پارتو براي تعيين  -



درصد مولفه  23درصد عوامل ناشي مي شوند از این رو  23درصد رویدادها از  ۵3بر مبنای قانون پارتو همواره 

ای بیشترین تأثیر در توانمندسازی نخبگان مي باشند مورد تحلیل و مبنای برنامه ریزی قرار مي هایي که دار

 .گیرد

 

 

 ابعاد و مولفه ها ي توانمند سازي نخبگان 5جدول شماره 

 وزن ابعاد
وزن 

 استاندارد
 وزن کلی وزن مولفه

وزن 

 استاندارد
 رتبه کلی

ی
رد
ف

 4.
3۳
1

 4.
18
4

 

 3 4.403 4.400 4.302 داشتن تفکر استراتژيک

 21 4.400 4.411 4.010 داشتن تفکر سيستمی

 28 4.401 4.411 4.200 توان مستقل کار کردن

 20 4.401 4.400 4.30 توان برنامه ريزی و سازماندهی فعاليت ها

 24 4.40۳ 4.418 4.120 ت گروهیتوان رهبری و هداي ّّ

نی
زما
سا
ن 
رو
د

 

4ّّ.
33
0

 4.
08
3

 

 2 4.240 4.400 4.100 استگزاران و برنامه ريزانتعامل با سي

 1 4.240 4.400 4.108 استفاده از نظام بازخور و بهبود مستمر برنامه ها و فعاليت ها

 0 4.401 4.403 4.120 نظارت و پايش برنامه ها

 8 4.488 4.430 4.100 حمايت مالی از نخبگان

 0 4.482 4.431 4.110 نجام امور مرتبطتعهد مديران مديران به مقررات و ا

 20 4.401 4.411 4.28 بخشنامه ها و آئين نامه های درون سازمانی

نی
زما
سا
ن 
رو
ب

 

10
2

/4 4.
10
8

 

 0 4.480 4.438 4.0۳4 توسعه فرهنگ کار آفرينی در جامعه

 0 4.488 4.430 4.10۳ توسعه زير ساخت ها و تگنولوژی های به روز

 ۳ 4.402 4.410 4.140 ظرفيت توليدات داخلی در کشورباال بودن 

 22 4.400 4.410 4.024 نحوه و ميزان استفاده از فناوری ارتباطات

 23 4.400 4.13 4.343 عملکرد دولت در زمينه سياست خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی

را دارای بیشترین وزن بودند  a.h.pاستفاده از روش  یافته های جدول فوق با بکارگیری قانون پارتو مولفه هایی که با

این مدل برمبنای یافته های جدول فوق مدل مفهومی توانمندسازی نخبگان طراحی و تدوین گردید. .نشان می دهد

   .خور می باشدمشتمل بر فلسفه و اهداف، چارچوب نظری، چارچوب ادراکی، سازوکارهای اجرایی و نظام باز



                                                   
 

 

 

 

 

 چار چوب ادراکی

 

 

 

             

      

     

    

     

            

     

            

:فلسفه و اهدا   
-حف  کرامت نخبگان و فراهم آمدن شرای  تعالي و رضایت بخش برای ایشان2  
- حمایت همه جانبه از نخبگان در جهت پاسخگویي به نیازهای اقت ادی کشور2  
- تال  در راستای اقت اد مقاومتي و اقت اد دانش بنیان در کشور0  
- توانمند سازی نخبگان در تعامل با محی  کسب و کار مبتني بر اقت اد دانش بنیان3  

 چارچوب نظری مدل:
(، 2777(، بالن ارد)2779(، هونالد2782(، مک گي و تایر)2338( الین هام)2338(، مک لین)233۵(، کیوم پلیت)2773(، سنج)2332دیک هن)

(، 2320(. ماک شما)27۵3(، آبالرد)2787(، کمیسیون آموز  و پرور  آمریکا)2093(، افروز)2772( ویزبرگ)2332باکینگهام و کلیفون)
(، 2773(، هربرت و داورس)2770(، کافمن)2772(، راست)27۵9( مور و دانتون)233۵(، لي چان)233۵(، ووس)2335بررسي های ترکیه)

(، 2332، هن  و دیگران)2073(،عمادزاده 2332(،اپک2332(، هیلین)2323(،فلین  و ساربورگ)2333(،هافمن)233۵سایمون)
(، 2072(، افشار)2338(، موری و سم ات)2339(، بانک جهاني)2778(، سازمان همکاری توسعه اقت ادی 2778(، پیزو)20۵3معمارنژاد)
(، 20۵۵(، استوار)20۵۵، جهانخاني و پارسیان)2337(، سازمان ملل متحد)2339(، سازمان ملل متحد)20۵۵(، اتا  بازرگاني)233۵دک)
 ( 20۵7(، بانک مرکزی)277۵کاتلر)

   

 

 سازوکارهای اجرایی
: برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشي، برگزاری سمینارهای علمي تخ  ي، فراهم سازی ن ام آموز  مجازی برای در ب د فردی

استفاده هر چه بهتر و گسترده تر اع ای باشگاه، طراحي ن ام آموز  فردی و گروهي برای ارا ه خدمات آموزشي به صورت مجازی و حقیقي به 
LRCاع ای باشگاه، بازنگری در سرف ل های دوره های آموزشي بر اساس یافته های پژوهش، ایجاد   در باشگاه، همفکری و هدایت کارگروه 

 های تخ  ي توس  اع ای باشگاه، تولید پودمان های خود آموز، خود محتوا و خودگام، ایجاد تاالرهای گفتگو،
: ارتباط مستمر با سازمان ها و مراکز صنعتي برای شناخت نیازهای آن ها، اح ا  مسا ل اساسي کشور در حوزه های  در ب د درون سازمانی

مختل  مبتني بر سیاست های کلي ن ام، بهره برداری از بانک های اطالعاتي از نیازهای دستگاه ها، سازمان ها و مراکز صنعتي، استاندارد سازی 
 آ ین ، طراحي الگوی ن ارت بر تولیدات علمي، 

: ارتباط مستمر آموز  و پرور  با سازمان های تولیدی و صنعتي، توسعه درون زا از طریق بهره گیری از  رفیت های در ب د برون سازمانی
نخبگان، شناسایي و معرفي الگوهای نخبه در زمینه های علمي- اقت ادی، ایجاد زمینه های شکوفایي خالقیت، نوآوری، کارآفریني و توسعه 
مهارت های بومي در میان دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری کالس های شیوه های تفکر خال  و سازنده در دانشگاه ها، برگزاری دوره های 
 عمومي کارآفریني)پرور  تفکر انتقادی( در مدارس و دانشگاه ها، بهره برداری مس له یابي برای آموز  و پژوهش)پژوهش های کاربردی(،

 نظام بازخور و مهندسی م دد:
-ن ارت مستمر بر فرآیندهای توانمندسازی نخبگان در محی  کسب و کار2  
-کسب بازخورد از مراحل اجرایي و نتایج توانمندسازی نخبگان در اقت اد دانش بنیان2  
- بازنگری در ارتقای برنامه های توانمندسازی نخبگان در تعامل با محی  کسب و کار مبتني بر اقت اد دانش بنیان0  

 

 3.332توان مستقل کار کردن  -2

  3.332توان برنامه ریزی و سازمان دهي فعالیت ها  -2

 3.333 تفکر سیستمي  -0

 3.337 توان رهبری و هدایت گروهي  -3

 3.3۵0داشتن تفکر استراتژیک  -5

 

بخشنامه ها و آ ین نامه ها -2
 3.332ی درون سازماني 

- تعهد مدیران به مقررات و 2
 3.382انجام امور مرتب  

- حمایت های مالي از 0
 3.388نخبگان 

- ن ارت و پایش برنامه ها و 3
 3.3۵2فعالیت ها 

- استفاده از ن ام بازخور و 5
بهبود مستمر برنامه ها و 

 3.3233فعالیت ها 

- تعامل با سیاستگزاران و 8
 3.323۵ت میم گیران 

--عملکرد دولت در زمینه 2
سیاست خارجي و ارتباط با 

 3.333کشور های خارجي 

-نحوه و میزان استفاده از 2
 3.339فناوری ارتباطات 

-باال بردن  رفیت تولید ات 0
 3.352داخلي در کشور 

-توسعه زیر ساخت ها و 3
 3.388تکنولو ی های به روز 

-توسعه فرهن  کار آفریني 5
 3.38۵در جامعه 

 

 



 بحث و نتی ه گیری

این پژوهش با توجه به نیاز کشور در زمینه توانمند سازی نخبگان و بکار گیری توانمندی آنان در زمینه های 

اقت ادی، اجتماعي و فرهنگي به من ور تبدیل ایده به ثروت به ارا ه الگوی توانمند سازی نخبگان در تعامل با 

 ي بر اقت اد دانش بنیان پرداخته استمحی  های کسب و کار مبتن

و (  3.380) یافته های پژوهش نشان مي دهد بیشترین تاثیر در توانمند سازی نخبگان در بعد درون سازماني

مي باشد نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که باشگاه پژوهشگران جوان و ( 3.28)کمترین تأثیر در بعد فردی

لمي متولي در امور نخبگان کشور بیشترین تاثیر را در توانمندسازی نخبگان بر عنوان یک سازمان ع نخبگان به

این موضوع که سازمان های کارآمد در رشد و توسعه همه جانبه و متوازن در بخش های اقت ادی، . عهده دارد

ین پژوهش نیز اجتماعي و فرهنگي از سوی اکثر صاحبن ران مورد تأکید قرار گرفته است، با توجه به یافته های ا

و مي توان یافته های این پژوهش را به این نکته مهم تعمیم داد که دانشگاه های برتر جهان . تأیید مي شود

در مطالعات که 2 سونیادوارد نتوسعه کشورهای پیشرفته را فراهم ساخته اند و ن ریه، ن ریه پردازاني هم ون 

ناشي از  2759تا 2729 ن سالهاییکا بیاالت متحده امریدرصد از رشد اقت ادی، در ا 22خود نشان داد حدود 

نها یروی کار و ارتقا  سطح تکنولو ی حاصل شده که هردوی ایت نیفیق بهبود کیي بوده که از طریها شرفتیپ

 مورد تأیید قرار مي گیرد .است سازمان های علمي آموزشيعوامل متأثر از 

ران و ت میم گیران بیشترین تأثیر را در بعد درون سازماني بر بر اساس یافته های پژوهش  تعامل با سیاست گذا

و باشگاه پژوهشگران و نخبگان باید در برنامه . توانمندسازی نخبگان در تعامل با محی  های کسب و کار دارد

ر استفاده از ن ام بازخورد و بهبود مستم. ریزی هایي که مي نماید اسناد باال دستي را مورد مطالعه قرار دهد

برنامه ها نیز پس از تعامل با سیاست گذاران و ت میم گیران بیشترین تأثیر را در بعد برون سازماني دارد و این 

امر موید این نکته است که باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان همواره باید به پایش برنامه ها ی خود ب ردازد و 

در واقع یافته های . ازدید و عملکرد آنان را بررسي نمایدباشگاه واحدهای دانشگاهي را به صورت ادواری مورد ب

 .پژوهش ن ریات مربوط به ارزشیابي در مدیریت را مورد تایید قرار مي دهند

درصد تأثیر گذاری بیشترین تأثیر را در زمینه  3.3۵0بعد فردی مولفه های داشتن تفکر استراتژیک با  در

دهد افراد نخبه الزم است با شرکت در دوره های آموزشي و کارگاه  توانمند سازی نخبگان دارد و این نشان مي

هایي که در این زمینه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار مي نماید شرکت نموده و توان تفکر استراتژیک 

 . خود را باال ببرند

، با عنوان 2772ر هم نین یافته های پژوهش  با پژوهش های صورت گرفته در کشور استرالیا کمیته مای

صالحیت های کلیدی مرتب  با مشاغل دانش بنیان، از دید کارفرمایان، شورای هماهنگي آموزشي دولت 

، پژوهش های سازمان همکاری 2772، پژوهش های ریچ 2333، تحقیقات هافمن در انگلستان  2778فیلییین 

 .همخواني دارد 2330  و آرمستران 2322در کانادا، بانک جهاني  2332توسعه اقت ادی در 

                                                           
1
 Edward Nisson 



در مجموع مي توان ا هار داشت استفاده از دانش مدیریت و بکارگیری ت وری های آن در سازمان های علمي و 

آموزشي از جمله باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مي تواند در توانمندسازی نخبگان موثر باشد و چنان ه این 

مدیریت برخوردار باشند و و  ای  مدیریتي مثل بکار گیری و ای  سازمان ها با مدیران حرفه ای که از دانش 

دانسته   POCCمدیریت از دیدگاه هنری فایول که آن را برنامه ریزی، سازماندهي،هماهنگي، کنترل و رهبری 

 .است انجام دهند مي توانند در تحقق اهدا  خود موفق باشند

بعد فردی شامل مولفه های داشتن تفکر د فردی، درب سازوکارهای اجرایي برای توانمندسازی نخبگان 

استراتژیک، توان برنامه ریزی و سازمان دهي فعالیت ها، تفکر سیستمي، توان رهبری و هدایت گروهي و توان 

برای تقویت این مولفه ها، برنامه ریزی برای اجرایي نمودن مواردی که آورده شده است،  . مستقل کارکردن است

برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشي، : ران جوان و نخبگان تعیین مي شونددر باشگاه پژوهشگ

برگزاری سمینارهای علمي تخ  ي، فراهم سازی ن ام آموز  مجازی برای استفاده هر چه بهتر و گسترده تر 

ی و حقیقي به اع ای باشگاه، طراحي ن ام آموز  فردی و گروهي برای ارا ه خدمات آموزشي به صورت مجاز

در باشگاه،  LRC2اع ای باشگاه، بازنگری در سرف ل های دوره های آموزشي بر اساس یافته های پژوهش، ایجاد 

همفکری و هدایت کارگروه های تخ  ي توس  اع ای باشگاه، تولید پودمان های خود آموز، خود محتوا و 

ر برای تربیت و هدایت اع ای باشگاه در تقویت فرایند خودگام، ایجاد تاالرهای گفتگو، استفاده از اساتید پژوهشگ

تولیدات علمي اع ا ، ایجاد کارگروه های تخ  ي، انجام پرو ه های تحقیقاتي به صورت گروهي، تال  فردی 

خودآغازگری، خود تن یم )نخبگان در راستای تحقق رو  های فراشناخت برای ارتقای توانمند سازی نخبگان

 ، (ي، خود ن ارتي، و خود یاریکنندگي، خود مدیریت

بعد درون سازماني شامل مولفه های بخشنامه ها و آ ین نامه سازوکارهای اجرایی درب د درون سازمانی، 

های درون سازمان، تعهد مدیران به مقررات و انجام امور ذی رب ، حمایت های مالي از نخبگان، ن ارت و پایش 

برای . بهبود مستمر برنامه ها و تعامل با سیاستگزاران و ت میم گیران است برنامه ها، استفاده از ن ام بازخور و

تقویت این مولفه ها، برنامه ریزی برای اجرایي نمودن مواردی را در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تعیین  

ا ل اساسي کشور ارتباط مستمر با سازمان ها و مراکز صنعتي برای شناخت نیازهای آن ها، اح ا  مس: نموده ایم

در حوزه های مختل  مبتني بر سیاست های کلي ن ام، بهره برداری از بانک های اطالعاتي از نیازهای دستگاه 

، طراحي الگوی ISOها، سازمان ها و مراکز صنعتي، استاندارد سازی آ ین نامه ها و دستورالعمل ها در قالب 

و معنوی مدیران باشگاه، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای  ن ارت بر تولیدات علمي، طراحي الگوی تشویق مادی

ح ور فعاالنه اع ای باشگاه در چشنواره های داخلي و خارجي، اخت اص ف ای مناسب به باشگاه های 

واحدهای دانشگاهي و مجهز نمودن آن ها به فناوری اطالعات، برگزاری دوره های تخ  ي ویژه در خ وص 

اع، تاییدیه علمي، فرو  اختراع و ثبت جهاني اختراع، پایش و ارزیابي مستمر فعالیت آشنایي با روند ثبت اختر

های باشگاه، همکاری و هماهنگي با معاونین پژوهشي دانشگاه های کشور، تشویق پژوهشگران ارا ه دهنده طرح 
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ان، حمایت مادی از های مورد نیاز کشور، ایجاد دفتری برای ثبت اختراعات در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگ

اختراعات، ح ور فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در نمایشگاه های موقتي و دا مي علمي، پژوهشي و 

صنعتي، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمي پژوهشي اع ا  در محل های تأثیر گذار و ت میم ساز، ارتباط 

سازمان های تجاری، تولیدی، خدماتي و اشخاص  مستمر با رسانه های گروهي، ع ویت مدیران و صاحبان

حقیقي تأثیر گذار در هیأت امنای باشگاه، تاسیس صندو  حمایت از پژوهشگران جوان و نخبگان، ایجاد کارگروه 

وق  و اشاعه فرهن  وق ، ترغیب صاحبان صنایع و شرکت های دانش بنیان برای اخت اص درصدی از 

نوع بخشي به منابع مالي باشگاه، فرو  دانش فني، به کارگیری امکانات درآمدهای خود به امور باشگاه، ت

بالاستفاده دانشگاه آزاد اسالمي برای ایجاد تعاوني های چند من وره در میان اع ای باشگاه، تهیه و استفاده از 

 فرم های ن ر سنجي از اع ای باشگاه در انجام هر یک از فعالیت ها

بعد برون سازماني شامل مولفه های عملکرد دولت در زمینه ون سازمانی، سازوکارهای اجرایی درب د بر

سیاست خارجي، نحوه و میزان استفاده از فناوری ارتباطات، باالبردن  رفیت تولیدات داخلي کشور، توسعه 

نامه برای تقویت این مولفه ها، بر. زیرساخت ها و تکنولو ی های بروز و توسعه فرهن  کارآفریني در جامعه است

آشنایي جامعه : ریزی برای اجرایي نمودن این موارد در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تعیین مي شوند

بخ وص دانش آموزان با فرهن  ملي و بومي در زمینه های اقت ادی و تولیدی، برگزاری جشنواره های دانش 

ملي و بومي، ارا ه مشاوره های شغلي به  آموزی و الم یادهای فرهنگي در زمینه آشنایي دانش آموزان با فرهن 

برای آنان فرصتي  است کهحي آموزشي برای کودکان یا پارک تفریدزانیک)دانش آموزان از طریق ایجاد کیدزانیا 

ارتباط ( ندیک شهر با ابعاد و اندازه های کوچک تجربه نمایزندگي بزرگتر ها را در قالب  فراهم مي سازد که

با سازمان های تولیدی و صنعتي، توسعه درون زا از طریق بهره گیری از  رفیت های مستمر آموز  و پرور  

اقت ادی، ایجاد زمینه های شکوفایي خالقیت،  -نخبگان، شناسایي و معرفي الگوهای نخبه در زمینه های علمي

س های شیوه نوآوری، کارآفریني و توسعه مهارت های بومي در میان دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری کال

در مدارس ( پرور  تفکر انتقادی)های تفکر خال  و سازنده در دانشگاه ها، برگزاری دوره های عمومي کارآفریني

، ایجاد محیطي برای (پژوهش های کاربردی)و دانشگاه ها، بهره برداری مس له یابي برای آموز  و پژوهش

، ارتباط موثر دانشگاه ها (ر داخل و خارج از کشورایجاد کمپ کارآفریني د)پرور  کارآفریني در سطوح تخ  ي

با بخش های مختل  صنعت و کشاورزی، تال  در جهت ایجاد هویت ملي و وطن دوستي در جوانان کشور، 

توسعه فرهن  تعهد، ن م و سخت کوشي، برگزاری همایش های بین المللي، تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه 

فت های کشور در رسانه های گروهي، همکاری دانشگاه های کشور با مراکز علمي های معتبر، درج مستمر پیشر

پژوهشي معتبر جهان، تقویت زبان انگلیسي در میان دانشجویان و مدارس کشور، برگزاری نشست های علمي  –

ی مشترک با مراکز علمي جهان، همکاری های علمي بین المللي و ایجاد پایگاه های اطالعات علمي، برگزار

همایش های مشترک با دانشگاه های برتر منطقه و جهان از سوی مراکز آموز  عالي کشور، تبادل تورهای 

علمي از سوی دانشگاه های کشور، ایجاد شهرک های دانایي بین المللي، ایجاد فرصت های مطالعاتي برای 

یا، تبیین فعالیت ها و خدمات دانشجویان و اع ای هیأت علمي ، معرفي دانشگاه های کشور به مراکز علمي دن



دولت در زمینه نخبگان در رسانه های گروهي، ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در دانشگاه های کشور، 

 .سامان دهي اختراعات در کشور، ایجاد بانک ایده در دانشگاه های کشور، ایجاد قطب های علمي در کشور

 پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش

ا توجه به تدوین مولفه های توانمندسازی نخبگان در تعامل با محی  کسب و کار مبتني بر اقت اد ب -

دانش بنیّان پیشنهاد مي شود شاخص ها و استانداردهایي برای این مولفه ها تعیین و ن ام جامع 

ه زماني ارزشیابي همه ساله میزان دستیابي به وضعیت مطلوب را مورد سنجش قرار دهد تا در یک باز

 .دستیابي به وضع مطلوب میسر شود

پیشنهاد مي شود مراکز علمي در سطح منطقه و جهان که دارای و ای  و رسالت مشابه با باشگاه  -

پژوهشگران جوان و نخبگان هستند مورد شناسایي قرار گیرد و زمینه همکاری بین باشگاه پژوهشگران 

 .جوان و نخبگان و آن مراکز فراهم گردد

های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در کلیه واحدهای دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي  فعالیت -

تعمیم یابد و در جهت تبیین اهدا  و و ای  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در بین دانشجویان 

 .تال  شود

مي تجهیز دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سطح واحدهای دانشگاهي دانشگاه آزاد اسال -

 .شود

مدیران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برای انجام و ای  محوله به صورت مستمر مورد آموز   -

 .قرار گیرند

باشگاه هایي که در زمینه توانمند سازی نخبگان برای تعامل با محی  کسب و کار مبتني بر اقت اد  -

 دانش بنیان تال  بیشتری مي نمایند مورد تشویق قرار گیرند

ایجاد قطب های علمي و کارگروه های تخ  ي در باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان الزم است مورد  -

 .توجه جدی قرار گیرند

استفاده متناسب از امکانات بال استفاده واحدهای دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي و استفاده از این امکانات برای 

 توانمندسازی نخبگان
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