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The aim of current research is to investigate the relationship between the strategic management of knowledge and the strategic management of human resources in different technological environment considering the science and technology policies. The
correlational study orients a practical approach. The population consists of 51 experienced managers in 17 companies or advanced/simple technologies. The study suggests
a comparative model on the possible relationship among the companies based on the
type of technology. The findings show that the companies benefiting from the coding
strategy in common technologies use dutiful or productive staff, explicit teaching, practical testing, and material outcome-oriented confidential payments. The organizations
and interested companies used privatization strategies in common technologies in employing creative and cooperative staff, exploratory teachings, impact-based testing, and
payments based on performance, skill, and clarity.
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موضــوع مقالــۀ حاضــر بررســی ارتبــاط بیــن راهبــرد مدیریــت دانــش و راهبــرد مدیریــت منابع
انســانی در شــرایط مختلــف فناورانــه در راســتای سیاس ـتهای علــم و فنــاوری اســت .ایــن
پژوهــش بــه بررســی رابطــۀ همبســتگی در قالــب یــک پژوهــش کاربــردی پرداختــه اســت.
جامعــۀ آمــاری تحقیــق متشــکل از  15مدیــر خبــره در  71شــرکت و ســازمان بــا فناوریهــای
پیشــرفته و ســاده بــود .ایــن تحقیــق مدلــی انطباقــی از ارتباطــات ممکــن در شــرکتها،
بســته بــه نــوع فنــاوری ،ارائــه نمــود .یافتههــای پژوهــش نشــان داد شــرکتهای بهرهگیرنــده
از راهبــرد کدگــذاری در فناوریهــای تکــراری از نیروهــای وظیفهمــدار و بــا قابلیــت کنتــرل
بــاال ،آموزشهــای القایــی ،ارزیابیهــای کاراییمحــور و پرداختهــای مــادی ،نتیجهگــرا و
محرمانــه اســتفاده میکننــد؛ ســازمانها و شــرکتهای بهرهگیرنــده از راهبــرد
شخصیســازی در فناوریهــای غیرتکــراری نیــز نیروهــای خــاق و تیمگــرا ،آموزشهــای
کاوشــی و اکتشــافی ،ارزیابیهــای مبتنــی بــر اثربخشــی و پرداختهــای مبتنــی بــر عملکــرد،
مهارتگرا و شفاف را بهکار میگیرند.
طبقهبندی .O10, O15, O31, O32 :JEL
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 .1مقدمه
اهميــت نقــش سیاســتهای علــم و فنــاوری در تحقــق چشــمانداز بيستســالة كشــور بــر
صاحبنظــران پوشــيده نيســت .بيترديــد ارتقــاي توليــدات دانــش و فنــاوری مســير پيشــرفت عالمانــة
كشــور را بهســمت اهــداف عالــي نظــام سياســي همــوار میســازد .امــا خلــق دانــش و فنــاوری و
همراســتایی آن بــا راهبردهــای منابــع انســانی در كشــور دچــار نوعــي ُكنــدي اســت و از كاربــرد آن
نيــز چنــدان رضايتــي وجــود نــدارد (داناییفــرد.)1388 ،
بــا توجــه بــه آنکــه از یــک ســو سیاســتهای علــم و فنــاوری نظــام جمهــوری اســامی
ای��ران بهط��ور خالص��ه درص��دد تحق��ق اهداف��ی همچ��ون تولیــد علم ،توســعۀ نــوآوری
و نظریهپ�رـدازی ،ارتقــای جایــگاه جهانــی کشــور در علــم ،دســتیابی بــه علــوم و فناوریهــای
پیشــرفته بــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی ویــژه و مدیریــت دانــش و پژوهــش ،و انسجامبخشــی
در سیاسـتگذاری بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان اســت و از ســوی دیگــر
راهــکار رســیدن بــه ایــن اهــداف در چارچــوب سیاس ـتهای حمایتــی دولــت در قالــب شناســایی
نخبگان ،پــرورش اســتعدادهای درخشــان و حفــظ و جــذب ســرمایههای انســانی و افزایــش بودجــۀ
تحقیــق و پژوهــش بــه حداقــل  ۴درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی تــا پایــان ســال  ۱۴۰۴بــا تأکیــد
بــر افزایــش ســهم علــم و فنــاوری در اقتصــاد و درآمــد ملــی ،ازدیــاد تــوان ملــی و ارتقــای کارآمــدی
تعییــن شــده اســت؛ لــذا بررســی همراســتایی راهبردهــای مدیریــت دانــش 1بــا منابــع انســانی
همســو بــا سیاسـتهای علــم و فنــاوری نظــام ،محققــان را بــرآن داشــت تــا ماحصــل مطالعــۀ خــود
را بــا صاحبنظــران بهاشــتراک گذارنــد.
دولتهــای سراســر جهــان اســتفاده از مدیریــت دانــش را بهعنــوان ابــزار اصلــی تدویــن و اجــرای
اســتراتژی در توســعۀ سیاسـتهای زیربنایــی و بخشهــای عمومــی ســازمانها شــروع کردهانــد .مطالعــات
مربــوط بــه مدیریــت دانــش در بخــش عمومــی بیشــتر در کشــورهای توســعهیافته و بهطــور خــاص در ســه
کشــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا ،کانــادا و انگلیــس انجــام شــده اســت .بــا ایــن حــال ،پژوهشهــای مربــوط به
کشــورهای قــارۀ آســیا نســبتاً نادیــده گرفتــه شــده اســت .از بیــن تمــام مطالعــات صورتگرفتــه در حیطــۀ
مدیریــت دانــش در بخــش دولتــی ،ماســارو و هندلــی )2016( 2اذعــان کردنــد كــه فقــط  27درصــد از ایــن
مطالعــات در کشــورهای آســيایی انجــام شــده و بهطــور ویــژه بیشــترین ســهم از  27درصــد مربــوط بــه
تحقیقــات در کشــورهای آســیایی مربــوط بــه هنــد و مالــزی بــوده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه جــای
خالــی کاوش و تحقیــق در زمینههــای مدیریــت دانــش در بخــش دولتــی در ســایر کشــورهای آســیایی
همچنــان مشــاهده میشــود .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــه جمـعآوری دادههــا از ایــران متمرکــز شــده اســت
(.)Shujahat & Wang, 2019
1. knowledge management
2. Massaro & Hanley
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از ســوی دیگــر یکــی از چالشهــای مهــم در ســهولت کس ـبوکار در جهــان و بهبــود توســعۀ
اقتصــادی کــه از برنامههــای نظــام جمهــوری اســامی مــا هــم محســوب میشــود ،تأمیــن
نیروهــای مدیریتــی و کارشناســی همراســتا بــا فنــاوری و حفــظ و بهرهبــرداری مناســب از
ایشــان اســت.
امــروزه ســازمانها بــا مســئلۀ بهکارگیــری نظامهــای مدیریــت منابــع انســانی 3قدیمــی و در بســیاری
از مــوارد بیارتبــاط بــا راهبردهــای ســازمانی ،ازجملــه راهبردهــای مدیریــت دانــش ،و کمتوجهــی بــه
شــرایط مختلــف محیــط ســازمانی و محیــط فناورانــه روبهروینــد .درحــال حاضــر ،بســیاری از دانشهــای
ســازمانهای ایرانــی در ســینه و فکــر صاحبــان آنهاســت و زمین ـهای بــرای بــروز و مســتند کــردن
آنهــا فراهــم نمیشــود و حتــی افــراد بههنــگام تــرک ســازمان ،دانــش خــود را نیــز از آنجــا خــارج
میکننــد .ایــن امــر هــم امنیــت اطالعــات ســازمانها را در شــرایط مختلــف فناورانــه دچــار مشــکل
میکنــد و هــم در شــرایطی کــه ســازمان میتوانــد از نیروهــای متخصــص در موقعیتهــای مختلــف
فناورانــه بهــره ببــرد و یــا آنــان را آمــوزش و توســعه دهــد ،مــدام دچــار آزمــون و خطــا میشــود و
درنهایــت اثربخشــی ،کارایــی و بهــرهوری را بــه پایینتریــن حــد خــود تقلیــل میدهــد.
از ایــن رو مســئلۀ اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه یکــی از علــل ایــن نقــص و کاســتی (عــدم
اندوختهســازی اطالعــات در ســازمان توســط افــراد و منحصرســازی آن) ،ضعــف در راهبردهــا
و سیاســتهای مدیریــت منابــع انســانی و بهتبــع آن فرایندهــای اجرایــی ماننــد کارمندیابــی،
جــذب و اجتماعیســازی اســت .بــر ایــن اســاس ،محققــان بهدنبــال آنانــد تــا ضمــن تشــریح
راهبردهــای مدیریــت دانــش و مدیریــت منابــع انســانی ،بــا طراحــی مــدل ارتباطــی (انطباقــی)
بیــن ایــن دو حــوزه ،ارتباطــات الزم را برحســب نــوع (ســطح) پیچیدگــی فنــاوری همراســتا
بــا سیاســتهای علــم و فنــاوری نظــام بررســی کننــد و زمینههــای بهکارگیــری و تعدیــل
راهبردهــای الزم و ملــزوم مدیریــت دانــش و مدیریــت منابــع انســانی را در شــبکهای از ارتباطــات
ممکــن بهنمایــش گذارنــد.
اگــر بخواهیــم انطبــاق بیــن راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی را در راســتای
سیاســتهای علــم و فنــاوری نظــام بررســی کنیــم ،بایــد ایــن انطبــاق سیاســتهای ذیــل را
تحقــق بخشــد :تأکیــد بــر رعایــت اصــل شایستهســاالری در جــذب نیروهــا ،اعضــای هیئــت
علمــی و مدیــران ،حرکــت در مرزهــای دانــش بــا هــدف افزایــش ســهم جمهــوری اســامی ایــران
در تولیــد علــم جهانــی همــراه بــا بهکارگیــری علــم و فنــاوری در عرصههــای مختلــف مدیریتــی
و تصمیمگیــری بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی و اقتــدار ملــی ،راهبــری
نظــام علــم و فنــاوری مبتنــی بــر نیازهــای آینــدۀ کشــور ،ارتقــای فرهنــگ اخــاق علمــی،
عمومیســازی و ترویــج علــم و فنــاوری در کشــور ،برتــری دیــدگاه شبکهســازی در نظــام علــم و
3. human resource management
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فنــاوری ،تبدیــل تهدیــد تحریمهــا بــه فرصــت از طریــق تشــکیل و توســعۀ شــرکتهای زایشــی،
ایجــاد نهادهــای تحقیــق توســعۀ مشــترک میــان صنایــع و دانشــگاهها و برقــراری مشــوقهای الزم
بــرای توســعۀ ســرمایهگذاری خطرپذیــر در حــوزۀ تبدیــل ایــده بــه محصــول ،توســعۀ ارتباطــات
و زیرســاختهای ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات ،اســتفادۀ حداکثــری از تــوان علمــی ،آموزشــی
و پژوهشــی نخبــگان ایرانــی مقیــم داخــل و خــارج کشــور بــرای گســترش تــوان تحقیقاتــی
و فنــاوری کشــور ،طراحــی جوایــز علمــی و پژوهشــی ملــی و بینالمللــی بــا هــدف ایجــاد
رقابــت و تقویــت انگیــزه و بنیــۀ علمــی و پژوهشــی دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و فنــاوری
کمــی و کیفــی واحدهــای تحقیــق و توســعه در صنعــت و بنگاههــای
کشــور و توســعه و تقویــت ّ
اقتصــادی ،بازنگــری در آییننامههــا و عملکــرد قطبهــای علمــی بهمنظــور هدفمندســازی و
تعمیــق فعالیتهــای پژوهشــی در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ،و تشــکیل صنــدوق حمایــت از
تجاریســازی دســتاوردهای علــم و فنــاوری.

 .2پیشینۀ تحقیق

درخصــوص راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی تحقیقــات و مطالعــات خوبــی در جهــان
انجــام شــده و درحــال انجــام اســت کــه در ایــن مقالــه براســاس مســئلۀ تحقیــق و ادبیــات تحقیــق،
بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود:
لیــو و ژو  )2016 ( 4راهبــرد دانــش را اینگونــه تعریــف کردهانــد :مجموعــهای از خطــوط
راهنمــا کــه تصمیمــات ســازمان را درخصــوص تشــخیص ،کســب ،توســعه ،ذخیرهســازی،
مدیریــت ،بازیابــی و بهکارگیــری دانــش خــود شــکل میدهــد .دانشــي کــه مديريــت ميشــود،
شــامل هــر دو نــوع دانــش عينــي و دانــش ذهنــي (ضمنــي) اســت .مديريــت ايــن دانــش شــامل
تمــام فرايندهــاي مرتبــط بــا شناســايي ،اشــتراک و توليــد دانــش اســت .ايــن امــر مســتلزم
نظامــي بــراي توليــد و نگ ـهداري از مخــازن دانــش ،همچنيــن ترويــج و تســهيل اشــتراک دانــش
و يادگيــري ســازماني اســت.
الف .راهبردهای مدیریت دانش
 .1راهبرد کدگذاری دانش

5

مستندســازی ،ذخیرهســازی و انتقــال دانــش بــه پایگاههــای دانشــی در قالــب بهرمــزدرآوری دانــش را
گوینــد .کدگــذاری ناظــر اســت بــه رمزگــذاری دانــش و ذخیرهســازی آن در پایــگاه دانشــی کــه میتوانــد
بــرای هــر نیرویی در شــرکت یا هــر جــای دیگــر در دســترس باشــد ( .)Hansen & Noria, 1999راهبردهای
4. Lyu & Zhou
5. codification strategy
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کدگــذاری بــرای شــرکتهایی مناس ـباند کــه بیشــتر بــر فایــده و منفعــت مجــدد مشــخص از دانــش و
اطالعــات تمرکــز دارنــد.
 .2راهبرد شخصيسازی دانش

6

بــه توســعۀ دانــش فــردی و بهاشــتراکگذاری افــکار افــراد از طریــق تماسهــای شــخص بــا شــخص
اشــاره دارد .گفتوگــو ،یادگیریهــای متقابــل و ارتباطــات ازجملــه تکنیکهایــی هســتند کــه بــرای
تســهیل در بهاشــتراکگذاری دانــش ضمنــی اســتفاده میشــوند کــه برمبنــای منطــق متخصصــان
اقتصــادی اســتوار اســت .بــه هــر حــال ،بهرهگیــری از دانــش ضمنــی افــراد مــورد نیــاز اســت و در
فرایندهایــی همچــون مشــاورههای راهبــردی کاربــرد دارد.
راهبردهــای شــخصی بیشــتر در محیطهایــی اجــرا میشــوند کــه افــراد بــا مشــکالت پیچیــدۀ
جدیــد کار میکننــد و مســتلزم آن اســت کــه ســازمانها بــر نــوآوری و رقابــت تأکیــد کننــد.
راهبــرد شخصیســازی و راهبــرد نــوآوری قابلیتهــای جدیــد ،نــوآوری و راههــای جدیــد انجــام
کار را محــور توجــه قــرار میدهنــد کــه ایــن مــوارد قلــب راهبــرد یادگیــری اکتشــافی محســوب
میشــود.
جدول  .1راهبردهای يادگیری استخراجی و اکتشافی در راستای مدیریت دانش ـ ویگ

7

راهبرد استخراجی

راهبرد اکتشافی

راهبرد عمومی

اثربخشي ،هزینۀ پایین

نوآوری ،قابلیتهای جدید

راهبرد مدیریت دانش

كدگذاری دانش

شخصيسازی دانش

تمركز بر برنامهها از نظر بُعد زمانی

كوتاه و ميان مدت

بلندمدت

ب .راهبردهای مدیریت منابع انساني

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .1راهبرد جذب و استخدام منابع انساني

جــذب و اســتخدام منابــع انســانی مبتنــی بــر ویژگیهــای مهارتــی و کنترلپذیــری منابــع انســانی
متناســب بــا راهبردهــای مدیریــت دانــش از کدگــذاری تــا شخصیســازی اســت كــه از شايســتگيها،
6. personalization strategy
7. Wig
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مهارتهــا ،دانــش و پتانســيل الزم بــراي انجــام کار برخــوردار باشــند.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی در مطالعــهای در زمینــۀ بــازار کار کشــور ،بــا
اســتفاده از روش روندســازی بــه پیشبینــی نــرخ بیــکاری و اشــتغال پرداختــه اســت کــه نشــان
میدهــد چنانچــه رشــد اقتصــادی ایــران در ســالهای آتــی بهلحــاظ ماهیــت رشــد هماننــد ســنوات
گذشــته بهویــژه ســالهای قبــل از رکــود تورمــی باشــد ،در ســال 1400نهتنهــا نــرخ بیــکاری کشــور
کاهشــی نخواهــد بــود ،بلکــه رونــد افزایشــی خواهــد داشــت کــه همیــن امــر ایجــاد اشــتغال و تأکیــد
بــر جــذب و اســتخدام منابــع انســانی را بــا هــر مهارتــی ،بهخصــوص در حوزههــای دانشــی ،دوچنــدان
مینمایــد (دلیــری.)1398 ،
 .2راهبرد توسعۀ منابع انساني

توســعه و آمــوزش منابــع انســانی براســاس حــد تجویــز دانــش و مهــارت ،از تزریــق دانــش و
مهــارت تــا خودآمــوزی و پژوهشمحــوری منابــع انســانی ،اســت .توســعۀ اســتراتژيك منابــع
انســاني شــامل ايــن مــوارد اســت :ايجــاد ،حــذف ،اصــاح و تعديــل مســئوليتها و فرايندهــا
و راهنمايــي و هدايــت افــراد بهشــيوهاي كــه همــۀ افــراد و گروههــا بــه مهــارت ،دانــش و
شايســتگيهايي كــه بــراي قبــول و انجــام وظايــف فعلــي و آتــي ســازمان الزم اســت ،مجهــز
شــوند ( .)Balkin & Cardy, 2013
 .3راهبرد مديريت عملكرد

ارزیابــی و مدیریــت عملکــرد افــراد مبتنــی بــر ارزیابیهــای بیرونــی و بــاال بــه پاییــن تــا ارزیابــی درونــی و
خودارزیابــی اســت .راهبردهــای مديريــت عملكرد شــامل افزايش اثربخشــي ســازمان ،افزايش بهــرهوري كاركنان
و گروههــا و كســب ســطح باالتــري از مهــارت و شايســتگي ،و افزايــش تعهــد و انگيــزه در كاركنــان اســت.
 .4راهبردهای پاداش

جبــران خدمــات و پاداشدهــی افــراد بــا بهرهگیــری از روشهــای سلســلهمراتبی (مبتنــی بــر ارشــد
بــودن) تــا روشهــای مبتنــی بــر مهــارت و عملکــرد اســت.
ج .مدلهای راهبردهای منابع انسانی مرتبط با مدیریت دانش
در مــدل پیونــدی رایــت و اســنل ،8یــک رویکــرد سیســتم بــاز در مدیریــت راهبــردی منابــع انســانی
نیازمنــد انطبــاق تمامــی اقدامــات گوناگــون منابــع انســانی درجهــت اهــداف راهبــردی اســت.

8. Right & Esnell
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انسانی رایت و اسنل
جدو ل  .2مدل پیوندی مدیریت راهبردی منابع
ِ
فرایند
راهبرد

جذب و
استخدام

ارزیابی
عملکرد

آموزش و
توسعه

جبران
خدمات

سایر سیستمها

کسب شایستگی

کارمندیابی و
تست موفقیت و
نگرش

ارزیابی عملکرد
و بازخورد

آموزش مهارت

بستۀ مزایای
جذاب

پرداخت مبتنی بر
مهارت

بهرهگیری از
شایستگی

ارتقا و چرخش

پرداخت مبتنی
بر مهارت

پرداخت مبتنی
بر مهارت
منافع آموزشی

برنامههای
نظارتی
نظام پیشنهادها

مدیریت مشارکتی
طراحی مجدد
مشاغل

نگهداری شایستگی

استفاده از
فرمهای
درخواست کار
امتیازبندیشده

ارزیابی و
بازخورد

آموزشهای
تکراری

مشوقهای
جذاب
جبران خدمات

برنامههای کیفیت
زندگی کاری

جایگزینی
شایستگی

حفظ و
نگهداشت منابع
انسانی

سیستمهای
ارزیابی عملکرد
روایی دار

آموزشهای
مستمر

بازنشستگی
زودرس
پرداختهای
جداسازی

خدمات جابهجایی

کنترل رفتار

تست موفقیت

ارزیابی عملکرد
مبتنی بر رفتار

انتقال
تکنیکهای
آموزشی

جایزۀ تولید
(آکورد)
پرداخت مبتنی
بر عملکرد

قرارداد نقش

هماهنگی رفتار

کانون ارزیابی

ارزیابی درجۀ
هماهنگی

گروههای
حساسیت

جایزه تولید
(آکورد) گروهی

تحلیل نقش و
تیمسازی

فناوری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در ســطح انتزاعــی ،فنــاوری را متــرادف بــا اطالعــات ،تجهیــزات ،فنــون و فرایندهــای الزم بــرای
تبدیــل داده بــه ســتاده تعریــف میکننــد کــه درخصــوص انــواع فناوریهــای مرتبــط ســازمانی در
ایــن تحقیــق ،بــه مــدل چارلــز پــرو( 9فنـ�اوری مبتنــی ب�رـ دان�شـ) اش�اـره ش��ده اسـ�ت .بهمنظــور
نمایــش تأثیــر فعالیتهــای کارکنــان بــر اثربخشــی سیســتمهای مدیریــت دانــش ،از مــدل فنــاوری
و س��اختار پــرو اســتفاده شــده اســت .مــدل پــرو دو شــاخص کلیــدی را درنظــر گرفتــه اســت:
9. Charls Prow
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شکل  .1فناوریهای مبتنی بر دانش رابینز

10

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

وج��ود رویهه��ا و دس��توالعملهای مس��تند كــه بهدرســتي وضــع شــدهاند تــا در اجــراي وظايــف ب ـهكار
گرفتــه شــوند (تجزيــه و تحليــل پذيــري وظيفــه) و میــزان (درجــه) تنــوع در وظايفــي كه كارگــر با آنهــا روبرو
ميشــود (تعـ�داد اس��تثناها) ابع��اد مش��تركی هســتند کــه مجموعاً بهعنــوان عــدم قطعيت وظيفــه از آنهــا یاد
میشــود .چنانچــه تكنيكهــاي وضعشــدهاي بــراي اجــراي وظايــف وجــود نداشــته باشــد (قابليــت تجزيــه و
تحليــل پذيــري پاييــن) يــا كارگــر بــا تنــوع زيــادي در اجــراي وظايــف مواجه باشــد (تعداد بیشــمار اســتثناها)،
پــرو نــوع وظيفــه را بهمنزلــۀ غيرعــادي (غيرتکــراری )11تشــريح ميكنــد .برعكــس زمانــي كــه وظايــف تجزيه و
تحليــل پذيــر بــوده و تعــداد اســتثنا كــم باشــد ،پــرو از آن بهعنــوان وظايــف عــادي يــاد ميكنــد.
درعــوض در خانــۀ فناوریهــای غیرتکــراری ،وضعيــت غيرعــادي نمايش داده شــده اســت .در اينجاســت كه
مطابــق انتظــار پــرو ،كنترلهــاي بوروكراتيــك ،بهعنــوان عملكــرد كنترلــي ،تأثيــری ندارنــد .وظايــف نميتوانند
برنامهريــزي شــوند و از ايــن رو رفتارهــا نيــز نميتواننــد بــا بهكارگيــري دســتورالعملهايي كــه فعاليتهــای
مطلــوب را ازپيــش تعييــن ميكننــد و يــا بــا نظــارت فعاليتهــاي افــراد بــا كمــك سرپرسـتها كنتــرل شــوند.
دو وضعيــت ديگــر كــه در شــكل  1نمايش داده شــده (خانههــاي فناوریهای هنری و صنعتگرانه و مهندســی)
دربرگيرنــدۀ مجمــوع وظايفــي هســتند كــه پيشبينــي اينكــه در ايــن وظايــف بـراي اثرگذاري بيشــتر بايــد از چه
نــوع كنترلــي اســتفاده كــرد ،مشــكلتر اســت .ممكــن اســت وظايف تنوع كمــي داشــته باشــند؛ باوجود ایــن ،عدم
قطعيتــي را در پروســۀ انتقــال (دانــش) نشــان ميدهــد (خانۀ فناوری هنــری و صنعتگرانه) .در ســاير مـوارد ممكن
اســت عــدم قطعيــت كمتري وجود داشــته باشــد ،اما تنوع بيشــتر اســت (خانــۀ فناوری مهندســی).

 .3چارچوب نظری
3ـ .1شرکتهای فناور (دانشبنیان) و نقش سیاستهای علم و فناوری نظام
ســازمانهای دانشبنيــان ســازمانهايی هســتند كــه بقایشــان بــه خلق دانــش از طریــق پژوهش و شکوفاییشــان
10. Robbins
11. non routin
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بــه نوآوریهــای دانشــی بســتگی دارد .ســازمانهای دانشبنیــان و بهتعبیــری دانشمـدار بــه مدیران و کارشناســان
دانشم ـدار نیــاز خواهــد داشــت .گروههــا ،هســتهها و اف ـراد دانشم ـدار کــه ســلولهای ســازمان دانشم ـدار را
تشــکیل میدهنــد ،بایــد همــان ویژگیهــا و قابلیتهــای کلــی ســازمان دانشمـدار را داشــته باشــند؛ توانمنــدی
خلـ�ق دانـ�ش از طریق پژوهـ�ش و تبدیـ�ل آن بـ�ه نـ�وآوری (.)Rashidi & Poursadegh, 2008
سیاســتهای حمایتــی ،قانونــی و هدایتگــری دولــت و نظــام بــر تجربــه و دانــش بهعنــوان
عوامــل تعیینکننــدۀ اصلــی تأکیــد دارنــد و از شــرکتهای دارای فنــاوری و دانشبنیــان ،بهعنــوان
12
تولیدکنندههــای تخصصــی محصوالتــی کــه دارای چرخــۀ عمــر کوتــاه و بــازار هــدف متمرکــز
هســتند ،انتظــار دارنــد کــه بــه تجربــه و دانــش خــود بیفزاینــد.
اجمــاع در پذیــرش دانــش و فنــاوری ،بهعنــوان عوامــل محــرك توســعه ،توجــه دولتهــا را بیــش
از پیــش بــه سیاسـتهای ارتقــا و تســریع دانــش و فنــاوری از طریــق مدیریــت منابــع انســانی بهینــه
جلــب کــرده اســت .از ایــن رو میتــوان انطبــاق بیــن مدیریــت دانــش و منابــع انســانی را براســاس
سیاس ـتهای علــم و فنــاوری نظــام بــه شــرح زیــر تبییــن کــرد:
جدول  .3کارکردها و فعالیتهای انطباق مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای علم و فناوری نظام
فعالیتها

کارکردها

هدایت و تعیین چارچوبهای کلی و تدوین خطمشیهای کلی
سیاستگذاری کالن

سیاستگذاری ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی بینبخشی
مدیریت سیاستها و هماهنگی ،نظارت و ارزیابی بخشی و تدوین دستورالعملها
تدوین و پیادهسازی سیاستهای بخشی
تحقیقات بنیادی
تحقیقات کاربردی
تحقیقات توسعهای

انجام تحقیق و توسعه

مهندسی معكوس
پژوهشهای بازار
حفظ و ارتقای موجودی دانش
بسترسازی اجتماعی و بهبود ظرفیت عمومی گیرندگی فناوری

12. niche market
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فعالیتها

کارکردها
حمایت از حقوق مالكیت معنوی
حمایت از استانداردسازی

حمایت از نهادها و سازمانهای غیرتجاری فعال در پژوهش پایه و کاربردی
تأمین مالی تحقیق و توسعه

حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه در بخش تجاری (بهصورت مستقیم و غیرمستقیم(
حمایت از زمینههای پژوهشی اولویتدار و مستقل از نهادها
حمایت مالی از شرکتهای مبتنی بر فناوری
حمایت از کارآفرینی و ارائۀ خدمات اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکتهای نوپا
تنظیم بازار و تسهیالت به طرف تقاضا (درجهت هدایت بازار)
جذب نیروی انسانی خالق ،شایسته و متخصص

توسعۀ منابع انسانی

تسهیل جابهجایی نیروی انسانی
آموزش ،توسعه و ارتقای نیروی انسانی
تأکید بر ارزیابی عملکرد دقیق و منصفانه
کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن فناوریهای خاص
ارتقای ظرفیت جذب فناوری در شرکتها
ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در شرکتها
بهبود دسترسی به اطالعات و دانش فناوری

انتشار فناوری

ارائۀ خدمات مشاورهای در نیازسنجی ،منبعیابی و انتقال فناوری
باال بردن آگاهی و نمایش دادن فناوری
توزیع و بههنگامسازی دانش
بهبود سازوکارهای انتقال و پیادهسازی دانش
بهبود بسترهای انتشار دانش و فناوری (شبكههای محلی یا صنعتی)
تشكیل خوشههای صنعتی

ارتقای کارآفرینی فناوریمحور

حمایتهای مالی از شرکتهای مبتنی بر فناوری
حمایتهای اداری و مدیریتی از کارآفرینان و شرکتهای نوپا

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

کشــور مــا بهلحــاظ ســرمایهگذاری ،امكانــات ،تربیــت نیــروی انســانی و ...عملکــرد خوبــی داشــته
و بــه مرحلــۀ تجاریســازی رســیده اســت؛ امــا در ایــن مرحلــه بــا مشــكل مواجــه شــده اســت.
همانگونــه کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،عوامــل زیــادی در تجاریســازی دخیــل هســتند؛
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ازجملــه ثبــات سیاســی ،قوانیــن و مقــررات ،محیــط کســبوکار ،زیرســاختها ،پیچیدگــی بــازار،
خروجــی فنــاوری و دانــش و مالكیــت فكــری .آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه بخــش عظیمــی از
فعالیتهــای پژوهشــی در عمــل پتنــت نمیشــود و دغدغــۀ تجاریســازی آنهــا مطــرح نیســت.
نكتــۀ مهــم دیگــر در ایــن خصــوص آن اســت کــه ســهم مخترعــان منفــرد (افــرادی کــه بــه خواســت و
هزینــۀ خــود بــه اختراعــی دســت زده و آن را بــه نــام خــود ثبــت کردهانــد) از مجمــوع کل اختراعــات
ایــران بســیار زیــاد اســت و درمقابــل تعــداد اختراعــات شــرکتهای خصوصــی سالبهســال کاهــش
مییابــد .بــر ایــن اســاس ،جــای شــگفتی نیســت کــه بســیاری از اختراعــات ثبتشــده در ایــران
هی ـچگاه شــانس تجــاری شــدن پیــدا نكننــد؛ زیــرا افــراد مختــرع معمــوالً از دانــش عمیــق بــازار و
منابــع کافــی بــرای تجاریســازی اختراعــات خــود برخــوردار نیســتند.
جدول  .4شاخصهای نوآوری رتبۀ ایران
شاخصهای نوآوری

رتبۀ ایران

شاخصهای نوآوری

رتبۀ ایران

نهادها

126

سرمایهگذاری

116

محیط سیاسی

125

تجارت و رقابت

140

قوانین و مقررات

125

پیچیدگی تجاری

130

محیط کسبوکار

93

کارگران آموزشدیده

109

پژوهش و سرمایۀ انسانی

46

ارتباطات نوآورانه (همكاری
پژوهشی صنعت و دانشگاه)

107

آموزش

97

جذب دانش

137

تحصیالت تكمیلی

4

خروجی فناوری و دانش

90

تحقیق و توسعه

59

ایجاد دانش

24

زیرساختها

68

تأثیر دانش

114

فناوری اطالعات و ارتباطات

96

انتشار دانش

135

زیرساختهای عمومی

10

خروجی نوآورانه

116

ثبات اکوسیستم نوآوری

96

داراییهای ناملموس

113

پیچیدگی بازار

139

کاالها و خدمات نوآورانه

106

بدهی

95

نوآوریهای آنالین

85
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بخــش اعظــم موفقیــت شــرکتهای فنــاور بــه عوامــل بیرونــی ،ماننــد شــرایط بــازار جدیــد و
پیشــرفتهای فنــاوری و سیاســتهای دولتــی در زمینههــای مختلــف ،وابســته اســت .ولــی
بخــش دیگــری بــه عوامــل داخلــی ،ماننــد توانایــی و قابلیــت افــراد ،ویژگیهــای تیــم کارآفرینــی
و چگونگــی مدیریــت دانــش در ایــن ســازمانها ،بســتگی دارد .ایــن عوامــل داخلــی همانهــا
هســتند کــه سیاســتهای دولتــی نیــز قصــد تقویــت آنهــا را دارد .حمایتهــای دولــت همچنیــن
میتوانــد فرصتهایــی بــرای ایجــاد شــبکههای جدیــد و تقویــت دانــش بــازار جدیــد بهوجــود آورد
(.)Buenechea & Sáenz, 2018
شرکتهای دانشبنیان و دارای فناوری نسبتاً آسیبپذیرتر از شرکتهای غیرفناور هستند؛ چراکه
آنها به دالیل زیر چالشهای بیشتری دارند:
1 .دانش منحصربهفردی دارند.
2 .مورد هجمه و آسیب دولتهای بیرونی و متخاصم قرار دارند.
3 .منابع انسانی حرفهای و تخصصی دارند که مدیریت ایشان بسیار دشوار است
4 .مستندسازی و بهاشتراکگذاری در این شرکتها کار بسیار دشواری است.
3ـ .2چالشهــای مدیریــت دانــش ،منابــع انســانی و فنــاوری براســاس سیاســتهای
علــم و فنــاوری نظــام

بــرای انجــام تحلیلهــای مرتبــط بــا علــم و فنــاوری ،هفــت حــوزۀ کلیــدی :مدیریــت و
سیاســتگذاری فنــاوری ،تجاریســازی فنــاوری ،خلــق فنــاوری ،انتقــال ،انتشــار ،جــذب و
بومیســازی فنــاوری ،توســعۀ صــادرات محصــوالت و خدمــات مبتنــی بــر فنــاوری ،فنآفرینــی
(کارآفرینــی و کســبوکار مبتنــی بــر فنــاوری) و ارتقــای ظرفیــت نــوآوری بنگاههــای موجــود
اقتصــادی نیــاز اســت.
توســعۀ منابــع انســانی یكــی از کارکردهــای اساســی سیســتم نــوآوری ،توســعه و ارتقــای
نیــروی انســانی اســت .اساس ـاً محــور هرگونــه فعالیــت نــوآوری خلــق ایــده در ذهــن افــراد نــوآور
متخصصــان سیســتم ایــدۀ خلقشــده
و خالــق اســت .در ادامــه توانمندیهــای فنــی و مدیریتــی
ِ
را مرحلهبهمرحلــه پیــش میبرنــد و آن را بــا کاربــردی در بــازار پیونــد میدهنــد .بنابرایــن
حضــور نیــروی انســانی شایســته و توانمنــد در سیســتم و ارائــۀ آموزشهــای الزم و پیشــرفته
بــرای افزایــش ســطح قابلیتهــای تخصصــی آنهــا از پیششــرطهای موفقیــت در شــرکتهای
دانشبنیــان اســت.
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از یــک ســو انتقــال افــراد در بیــن اجــزای مختلــف سیســتم یكــی از روشهــای مهــم انتقــال
دانــش و تكنولــوژی بهشــمار مــیرود و از ســوی دیگــر باعــث جامعنگــری و ارتقــای توانمنــدی
خــود کارکنــان میشــود .بنابرایــن سیاســتگذاران سیســتم نــوآوری تــاش میکننــد تــا بــا
تدویــن سیاســتهای مناســب ،جابهجایــی نیــروی انســانی در درون سیســتم نــوآوری را تســهیل
نماینــد.
طبــق شــاخص جهانــی نــوآوری ،کشــور مــا در زمینــۀ پژوهــش و ســرمایۀ انســانی در رتبــۀ 46
قــرار گرفتــه؛ امــا نكتــۀ مهــم ایــن اســت کــه اگرچــه بهلحــاظ تربیــت نیــروی انســانی در مقطــع
تحصیــات تكمیلــی از جایــگاه بســیار خوبــی برخورداریــم و در رتبــۀ  4دنیــا قــرار گرفتهایــم ،از نظــر
شــاخص آمــوزش کــه شــاخصی کیفــی محســوب میشــود ،در جایــگاه  11قــرار داریــم .در ایــن راســتا
چالشهایــی بــه شــرح زیــر وجــود دارد:
ـ عــدم پیشبینــی ســازوکارهای الزم و فقــدان کارشناســان خبــره و آموزشدیــده بــرای
ارزشگــذاری و مبادلــۀ داراییهــای نامشــهود؛
ـ کمبود منابع انسانی متخصص و باتجربه در زمینۀ سیاستگذاری فناوری و نوآوری؛
ـ کمبــود نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر در حوزههــای میانرشــتهای ازقبیــل مالكیــت فكــری،
مذاکــره و انعقــاد قراردادهــای انتقــال فنــاوری و ارزشگــذاری فناوری؛
ـ نبود بازاریاب حرفهای برای فروش محصوالت دانشبنیان در کشور؛
ـ نبــود ارزیــاب تكنولوژیــک بــرای ارزیابــی طرحهــا در کشــور :طــول عمــر تكنولــوژی در حــوزۀ
صنایــع پیشــرفته کوتــاه اســت و بســیاری از بانکهــا بضاعــت کارشناســی ارزیابــی ســریع ایــن طــرح
هــا را ندارنــد.
ـ کمبود مشاوران حقوقی و مالی بهمنظور مشاوره به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان.
3ـ .3مدل مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه آنچــه از انطبــاق بیــن راهبردهــای مدیریــت دانــش و مدیریــت منابــع انســانی در
شــرایط مختلــف فناورانــه و نظــرات اندیشــمندان مختلــف مطــرح شــد ،محققــان براســاس فرضیههــای
تحقیــق ،مــدل مفهومــی خــود را در حــوزۀ راهبردهــای مدیریــت دانــش برمبنــای مدلهــای هانــس و
نوریــا 13و نوناکــه و تاکهاوچــی 14بــه ایــن صــورت ارائــه دادهانــد:
13. Hanssen & Nohria
14. Nonaka & Tacheachi
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

 .4روش تحقیق

مطالع��ۀ حاضــر از نظـ�ر راهبـ�رد و هدــفِ
پژوهــش
پژوهشــ توصیفیــ ،از نظـ�ر مخاط��ب اس��تفاده از
ْ
ْ
زمانــی پژوهــش مقطعــی اســت.
کاربــردی و از نظــر بُعــد
ْ
فرضیههای اصلی تحقیق عبارتاند از:
ال��ف .اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری (از راهبردهــای مدیریــت دانــش) در تکنولوژیهــای تکــراری
موجــب بهرهگیــری از راهبردهــای منابــع انســانی استانداردسازیشــده (فرمولهشــده) میگــردد.
ب .اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی (از راهبردهــای مدیریــت دانــش) در تکنولوژیهــای
غیرتکــراری موجــب بهرهگیــری از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه میشــود.
فرضيههای فرعي نیز از این قرارند:
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الــف ـ  .1اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری موجــب میشــود تــا
راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی بهســوی بهرهگیــری از نیروهــای وظیفهمــدار و بــا
قابلیــت کنتــرل بــاال گرایــش یابــد.
الــف ـ  .2اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری موجــب میشــود تــا
راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی بهســوی ارزیابیهــای کارایــی (گذشــتهنگر /مبتنــی
صــرف بــر نتیجــه) گرایــش یابــد.
ب ـ  .1اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در تکنولوژیهــای غیرتکــراری باعــث میشــود تــا
راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی بهســوی بهرهگیــری از نیروهــای خــاق و تیمگــرا
(اقتضایــی) گرایــش یابــد.
ب ـ  .2اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در تکنولوژیهــای غیرتکــراری موجــب میگــردد
تــا راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی بهســوی ارزیابیهــای مبتنــی بــر اثربخشــی
(آیندهنگــری /توجــه توأمــان بــه نتیجــه و فراینــد) گرایــش پیــدا کنــد.
راهبردهــای مدیریــت دانــش متغیــر مســتقل ،راهبردهــای مدیریــت منابــع انســانی
متغیره��ای وابس�تـه و نوــع فن��اوری متغی��ر ثانوی��ه (تعدیلکنن��ده) درنظ�رـ گرفتـ�ه شدــ .ایــن
پژوهــش براســاس مطالعــات آرشــیوی و تحقیقــات میدانــی صــورت پذیرفــت .بــرای انتخــاب
جامعــۀ آمــاری تحقیــق ســعی شــد شــرکتهایی مــورد بررســی قــرار گیرنــد کــه معیارهــای
زیــر برخــوردار بودنــد:
•تطابق مأموریت (فلسفۀ وجودی) شرکت یا سازمان با نوع فناوری (تکراری ـ غیرتکراری)؛
•وجود واحدهای منابع انسانی در این شرکتها؛
•وجود سابقهای از استقرار سیستمهای مدیریت دانش؛
•برخــورداری از ســندهای راهبــردی مدیریــت کــه در آنهــا راهبردهــای مدیریتــی و بهطــور
خــاص راهبردهــای مدیریــت منابــع انســانی وجــود دارد.
جامع��ۀ آم�اـری تحقیـ�ق متشکــل از حــدود  30نفــر در شــرکتهای بــا فنــاوری پیشــرفتۀ مقیــم
تهــران و  21نفــر در شــرکتهای فناوریهــای روتیــن و تکــراری بــود کــه اطالعــات مــورد نیــاز از
ایشـ�ان دریافـ�ت گردیـ�د.
بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل نتایــج پرســشنامهها ،بــا درنظــر گرفتــن زمینــۀ شــرکتهای دارای
فناوریهــای پیشــرفته و تکــراری ،از روشهــای آمــار اســتنباطی و ضریــب همبســتگی پیرســون
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اســتفاده شــد و بــرای آنکــه بتــوان تحلیــل دقیقتــری از ایــن ارتبــاط بیــن راهبردهــا ارائــه داد و حتــی
میــزان تغییــر تأثیــر راهبردهــای مدیریــت دانــش را در بســتر فنــاوری بــر راهبردهــای مدیریــت منابــع
انســانی مشــاهده نمــود ،از روش منطــق فــازی بــا تدویــن رولهایــی ،جهــت روشــن شــدن ابهامــات
و خــارج شــدن از تجریــد و همچنیــن افزایــش اعتباربخشــی مــدل و افزایــش قــدرت پیشبینــی
اســتفاده گردیــد.
ب�رـای روايــي پرســشنامهها ،از پرســشنامۀ راهبردهــای مدیریــت منابــع انســانی براســاس
راهبردهــای مدیریــت منابــع انســانی شــولر و جکســون  15ــــ کــه آقــای سیواســوبرامانیام  16در
مقطــع دکتــرای خــود باعنــوان انطبــاق بیــن راهبردهــای مدیریــت منابــع انســانی و راهبردهــای
شــرکت در دانشــگاه بینالمللــی فلوریــدا از آن اســتفاده کــرده ــــ و پرســشنامۀ راهبردهــای
مدیری��ت دان��ش براس��اس تحقیق��ات هانـ�س و نوری��ا و نوناک��ه و تاکهاوچ��ی بهــره گرفتــه شــده
اســت .بــرای پايايــي پرس ـشنامهها از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده کــه در ايــن پژوهــش
ضريــب پايايــي پرســشنامههای اســتاندارد پــس از تعدیــات الزم در پرســشنامۀ اســتاندارد،
تقريب ـاً  0.993بــوده اســت.

 .5یافتههای تحقیق

پــس از گــردآوري دادههاــ و تجزي��ه و تحليلــ آنهاــ ،درخصوــص دو فرضیــۀ اصلــی و چهــار فرضیــۀ
فرعــی ميتــوان گفــت:
اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در فناوریهــای تکــراری ســازمان را بهســوی بهرهگیــری از
راهبردهــای منابــع انســانی استانداردسازیشــده (فرمولهشــده) ســوق میدهــد.
اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در فناوریهــای غیرتکــراری ســازمان را بهســوی بهرهگیــری
از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه ســوق میدهــد.
5ـ .1بررسی فرضیۀ اصلی
الــف .اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در فناوریهــای تکــراری ســازمان را بهســوی بهرهگیــری از
راهبردهــای منابــع انســانی استانداردسازیشــده (فرمولهشــده) ســوق میدهــد.
در ایــن فرضیــه ،براینــد و میانگیــن تأثیــر تمــام متغیرهای مســتقل را در قالــب متغیر راهبــرد کدگذاری
محاســبه کردیــم و در آخــر آزمــون اســپیرمن را بیــن دو متغیــر وابســتۀ راهبــرد کدگذاری و متغیر مســتقل
اصلــی منابــع انســانی استانداردسازیشــده انجــام دادیــم .درنهایــت نتایــج زیــر بهدســت آمد.
15. Shouler & Jackson
16. Sivasubramaniam
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جدول  .5آزمون اسپیرمن بین راهبرد کدگذاری و منابع انسانی استانداردسازیشده
Correlations

راهبرد منابع انسانی راهبرد کدگذاری
**.819

1.000

Correlation Coefficient

.032

0

)Sig. (2-tailed

51

51

N

1.000

**.819

Correlation Coefficient

0

.032

)Sig. (2-tailed

51

51

N

راهبرد کدگذاری
Spearman’s rho

راهبرد منابع انسانی
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مطابــق بــا نتایــج جــدول  ،5معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا اطمینــان بــاالی
 99درصــد میتــوان گفــت فــرض صفــر رد شــده اســت و بیــن متغیرهــای فنــاوری تکــراری و راهبــرد
مدیریــت منابــع انســانی استانداردسازیشــده بــا توجــه بــه ضریــب اســپیرمن  0.819ارتبــاط مســتقیم
وجــود دارد.
5ـ .2فرضیههای فرعی
5ـ2ـ .1بررسی فرضیۀ فرعی اول

بیــن اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری و راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع
انساــنی وظیفهمدــار و باــ قابلی��ت کنتــرل ب��اال رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد.
جهــت بررســی ایــن فرضیــه ،از آزمــون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد تــا رابطــۀ متغیــر
مستــقل اس��تراتژی کدگ�ذـاری و متغیــر وابســتۀ راهبــرد مدیریــت منابــع انســانی استانداردسازیشــده
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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جــدول  .6آزمــون اســپیرمن بیــن راهبــرد کدگــذاری و راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی
وظیفهمــدار و بــا قابلیــت کنتــرل بــاال
Correlations

راهبرد جذب منابع انسانی
وظیفهمدار

راهبرد کدگذاری

**.815

1.000

Correlation
Coefficient

.026

0

Sig.
)(2-tailed

51

51

N

1.000

**.815

Correlation
Coefficient

0

.026

Sig.
)(2-tailed

51

51

N

راهبرد کدگذاری

Spearman’s rho

راهبرد جذب
منابع انسانی
وظیفهمدار
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا
اطمینــان بــاالی  99درصــد میتــوان گفــت بیــن راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری
و راهبردهـ�ای جذــب و تأمی��ن مناب�عـ انس��انی وظیفهمــدار و ب��ا قابلیتــ کنترــل بــاال بــا توجــه بــه
ضریــب اســپیرمن  0.815ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد.
5ـ2ـ .2بررسی فرضیة فرعی دوم

بیـ�ن اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری و راهبردهــای مدیریــت عملکــرد
منابـ�ع انس�اـنی مبتن��ی ب��ر ارزیابیه�اـی کارایــی (گذش��تهنگر /مبتن��ی ص��رف بــر نتیجهــ) رابطــۀ
مســتقیم وجــود دارد.
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جدول  .7آزمون اسپیرمن بین راهبرد کدگذاری و راهبردهای مدیریت عملکرد منابع انسانی مبتنی بر ارزیابیهای
کارایی (گذشتهنگر /مبتنی صرف بر نتیجه)
Correlations

راهبرد ارزیابی عملکرد
مبتنی بر نتیجه

کدگذاری

راهبرد

**.643

1.000

Correlation
Coefficient

.042

0

)Sig. (2-tailed

51

51

N

1.000

**.643

Correlation
Coefficient

0

.042

)Sig. (2-tailed

51

51

N

راهبرد کدگذاری

Spearman’s rho

راهبرد ارزیابی عملکرد
مبتنی بر نتیجه

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مطابــق بــا نتایــج جــدول فــوق ،معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا اطمینــان
بــاالی  99درصدــ میت��وان گف��ت بیـ�ن متغیره��ای راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژیهــای تکــراری و
راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی مبتنــی بــر ارزیابیهــای کارایــی (گذشــتهنگر /مبتنــی
ص��رف بـ�ر نتیج��ه) بــا ضریــب اســپیرمن  0.643ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد.
5ـ2ـ .3بررسی فرضیة اصلی سوم

ب .اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در فناوریهــای غیرتکــراری ســازمان را بهســوی بهرهگیــری
از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه ســوق میدهــد.
در ایـ�ن فرضیهــ ،براین��د و میانگیـ�ن تأثی��ر تم�اـم متغیره��ای مس��تقل را در قالـ�ب متغیـ�ر راهبـ�رد

وحید قربانی و همکار .انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری.

347

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

شخصیســازی محاســبه کردیــم و در آخــر آزمــون اســپیرمن را بیــن دو متغیــر وابســتۀ راهبــرد
شخصیســازی و متغیــر مســتقل راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه انجــام دادیــم .ســرانجام نتایــج
زیــر حاصــل شــد.
جدول  .8آزمون اسپیرمن بین راهبرد شخصیسازی و راهبرد منابع انسانی نوآورانه
Correlations

راهبرد منابع
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راهبرد شخصی
سازی
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راهبرد منابع
انسانی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

براســاس نتایــج جــدول  ،8معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا اطمینــان
بــاالی  99درصــد میتــوان گفــت فــرض صفــر رد شــده و بیــن متغیرهــای راهبردهــای شخصیســازی
و راهبــرد مدیریــت منابــع انســانی نوآورانــه بــا توجــه بــه ضریــب اســپیرمن  0.819ارتبــاط مســتقیم
وجــود دارد.
5ـ2ـ .4بررسی فرضیة فرعی چهارم

بیــن اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در تکنولوژیهــای غیرتکــراری و راهبردهایهــای جــذب و
تأمیــن منابــع انســانی خــاق و تیمگــرا (اقتضایــی) رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد.
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جدول  .9آزمون اسپیرمن بین راهبردهای شخصیسازی با راهبرد جذب و تأمین منابع انسانی خالق و تیمگرا
(اقتضایی)
Correlations

راهبرد جذب منابع
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راهبرد شخصی سازی

Spearman’s rho

راهبرد جذب منابع
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مطابــق بــا مشــاهدات در جــدول  ،9معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا
اطمینــان بــاالی  99درص��د میت��وان گف��ت بی��ن متغیرهـ�ای اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی
در تکنولوژیهــای غیرتکــراری و راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی خــاق و تیمگــرا
(اقتضای��ی) بــا توجــه بــه ضریــب اســپیرمن  0.719ارتبــاط مســتقیم نســبتاً قــوی و معنــاداری
وجــود دارد .
5ـ2ـ .5بررسی فرضیۀ فرعی پنجم

بیــن اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در تکنولوژیهــای غیرتکــراری و راهبردهــای مدیریــت
عملکــرد منابــع انســانی مبتنــی بــر اثربخشــی (آیندهنگــری /توجــه توأمــان بــه نتیجــه و فراینــد)
رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد.
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جــدول  .10آزمــون اســپیرمن بیــن راهبــرد شخصیســازی و راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی
مبتنــی بر اثربخشــی
Correlations

راهبرد مدیریت عملکرد
مبتنی بر اثربخشی

راهبرد
شخصی
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)Sig. (2-tailed
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Correlation
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راهبرد شخصیسازی
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rho

راهبردهای مدیریت عملکرد منابع
انسانی مبتنی بر اثربخشی
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

چنانکــه مشــاهده میشــود ،معیــار تصمیمگیــری کوچکتــر از  0.01اســت .لــذا بــا
اطمینــان بــاالی  99درصــد میتــوان گفــت بیــن متغیرهــای اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی در
تکنولوژیهــای غیرتکــراری و راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی مبتنــی بــر اثربخشــی
(آیندهنگــری /توجــه توأمــان بــه نتیجــه و فراینــد) بــا توجــه بــه ضریــب اســپیرمن  0.757ارتبــاط
مســتقیم وجــود دارد.
 .6بحث و نتیجهگیری
ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی رابطــۀ بیــن راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی بــا توجــه
ب��ه سیاس��تهای عل��م و فناــوری نظاــم انجاــم شدــ .نتای��ج پژوهشــ نش��ان داد بیـ�ن اســتفاده از راهبــرد
کدگــذاری در فناوریهــای تکــراری و راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی وظیفهمــدار و بــا
قابلی��ت کنت��رل بـ�اال ،ارزیابــی عملکرــد مبتنیــ ب�رـ نتیج��ۀ بیرون��ی ،رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد.
از س��وی دیگ��ر نتای��ج ای��ن تحقیقــ بیانگ��ر آن بـ�ود ک��ه بی��ن اســتفاده از راهبــرد شخصیســازی
دانــش در فناوریهــای غیرتکــراری و اســتراتژیهای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی خــاق ،ارزیابــی
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عملک��رد مبتن��ی ب��ر نتیجــۀ درونیــ ،رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد کــه نتیجــۀ آن در قالــب مــدل نهایــی
بــه شــرح زیــر بســط داده شــده اســت.
پــس از آنکــه اطالعــات مــورد نیــاز گــردآوری شــد و بــا تحلیلهــای آمــار اســتنباطی ،اطالعــات
مــورد تجزیــه و تحلیــل و آزمــون قــرار گرفــت ،مــدل نهایــی تحقیــق بــه ایــن شــرح ارائــه شــد:
جدول  .11مدل انطباق در فناوریهای تکراری
راهبردهای مدیریت دانش
راهبرد شخصیسازی مدیریت دانش

راهبرد کدگذاری مدیریت دانش

جذب کارکنان با کنترلپذیری کم
(دانشی)

جذب کارکنان با کنترلپذیری بسیار
زیاد

راهبرد جذب منابع
انسانی

ارزیابی عملکرد بیرونی و خودارزیابی

ارزیابی عملکرد کام ً
ال بیرونی
(باال به پایین)

راهبرد مدیریت
عملکرد منابع
انسانی

راهبردهای
مدیریت
منابع
انسانی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .12مدل انطباق در فناوریهای غیرتکراری
راهبردهای مدیریت دانش
راهبرد شخصیسازی مدیریت
دانش

راهبرد کدگذاری مدیریت دانش

جذب کارکنان با کنترلپذیری
بسیار کم (حرفهای)

جذب کارکنان با کنترلپذیری
متوسط

راهبرد جذب منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کام ً
ال درونی

ارزیابی عملکرد بیرونی

راهبرد مدیریت عملکرد
منابع انسانی

راهبردهای
مدیریت منابع
انسانی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

درب��ارۀ فرضیۀــ اول اصل��ی تحقیــق ،براســاس نتایــج آمــار اســتنباطی و منطــق فــازی اینگونــه
اســتدالل شــد کــه بــا توجــه بــه آنکــه هرچــه ســازمانی درصــدد بهرهگیــری بیشــتر از دانشهــای
ذخیرهشــده ،اســتفاده از سیســتمهای ســازمانی کدبندیشــده ،و تأکیــد بــر صرفهجویــی در هزینههــا
و ارتباطــات باشــد و یادگیــری را در ســازمان منــوط بــه اهــداف ســازمانی نمایــد تــا آنکــه یادگیــری
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را بــرای ایجــاد نوآوریهــای فــردی اســتفاده نمایــد؛ پــس ضــروری اســت از منابــع انســانیای بهــره
بگیــرد کــه بیشــتر مطیــع ســازمان و سیســتمها و اهدافــش باشــند و وظایفــی را بــه انجــام رســانند
کـ�ه سـ�ازمان ازپیـ�ش برایشـ�ان تعریـ�ف کـ�رده اسـ�ت (جوســت.)1392 ،
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه در فناوریهــای تکــراری ایــن امــر امکانپذیرتــر اســت و محقــق نیــز ایــن
فرضیــه را در ســازمانهای بــا فنــاوری تکــراری مــورد آزمــون قــرار داد ،حــدس و گمــان کارل جوســت بــا
نتایــج فرضیــه ســازگاری زیــادی را نشــان داد کــه ایــن امــر در فرضیههــای فرعــی نیــز قابــل اســتناد اســت.
درخص��وص فرضیـ�ۀ دوم اصل��ی تحقیـ�ق ،براســاس نتایــج آمــار اســتنباطی و مــدل فــازی اینگونــه
اســتدالل شــد کــه چنانچــه ســازمانی درصــدد اســتفاده از دانــش منابــع انســانی بــرای ایجــاد
ظرفیتهــای جدیــد خالقیــت و نــوآوری ،بهروزآمدســازی دانشهــای نهفتــه و ارتباطــات منابــع
انســانی ،و بیــان ایدههــا و بینشهــای فــردی و شــغلی حتــی فراتــر از اهــداف ســازمانی باشــد،
بایــد از منابــع انســانیای اســتفاده کنــد کــه انعطافپذیــری بیشــتری در انجــام وظایــف داشــته و
خودشــان تمایــل بــه توســعۀ اختیــارات کاری داشــته باشــند .همچنیــن ســازمان بایــد اســتخدام و
جــذب نیروهــای کامـ ً
ا خــاق و ریسـکپذیر ،و تواناییهــای بــاال و تیمــی را ســرلوحۀ کار قــرار دهــد
و خلــق دانــش جدیــد و نوآورانــه را بهعنــوان مزیــت رقابتــی درنظــر گیــرد (.)Handzic, 2010
از ایــن رو بــا توجــه بــه اینکــه در فناوریهــای غیرتکــراری ایــن امــر امکانپذیرتــر اســت و
محققــان نیــز ایــن فرضیــه را در ســازمانهای بــا فنــاوری غیرتکــراری و پیشــرفته مــورد آزمــون
قــرار دادنــد ،حــدس و گمــان نگارنــدگان بــا نتایــج فرضیــه ســازگاری زیــادی داشــت کــه ایــن امــر در
فرضیههــای فرعــی نیــز قابــل اســتناد اســت.
تمــام ایــن نتایــج و یافتههــا بایــد بــا درنظــر گرفتــن شــرایط پُرتغییــر فنــاوری و حرکــت ســریع
بهســمت لبــة فنــاوری بــا مطالعــات آيندهنــگاري صــورت گیــرد؛ آيندهنــگاري فنــاوری كــه بســته
بــه نــوع فناوریهــای متنــوع و نيــاز دســتگاههاي مختلــف بایــد صــــورت پذیــرد و نتــــايج آن در
اختيــــار دســتگاههاي سياســتگذار كـــان و بخـــشي قـــرار گيـــرد .از این رو ضروری اســت تا ارتباط
میــان سیاس ـتگذاران و پژوهشــگران تقویــت شــود و بــر قابلیــت اعتمــاد دادههایــی کــه در اختیــار
سیاســتگذاران قــرار داده میشــود ،تأکیــد گــردد تــا سیاس ـتگذاران بتواننــد تصمیمهــا را برحســب
فضایــی کــه در آن عمــل میکننــد ،تعریــف نماینــد.

 .7پیشنهادهای راهبردی

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش و نیــز تأکیــد سیاســتهای نظــام بــر بهرهگیــری از فناوریهــای
پیشــرفته و حمایــت از الزامــات آن همچــون منابــع انســانی و زیرســاختهای مقرراتــی و مالــی
متناســب ،پیشــنهادهای زیــر طــرح میشــود:
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درجهــت انتقــال دانــش ،قــرار دادن معیارهــای پــاداش انتقــال دانــش بیــن نخبــگان ،محققــان و
نیروهــای دانشــی در شــرکتهای دانشبنیــان و دارای فنــاوری پیشــرفته میتوانــد انگیزهبخــش
باشــد و حتــی میــزان وفــاداری منابــع انســانی متخصــص ایشــان را افزایــش دهــد.
بهاشــتراکگذاری دانــش هــم براســاس سیاس ـتهای مستندســازی و هــم برمبنــای سیاس ـتهای
شخصیســازی دانــش بــرای انتقــال دانــش پنهــان نهفتــه در ســینه و قلــب محققــان یکــی دیگــر از
توصیههایــی اســت کــه نیازمنــد فرهنگســازی و نیــز فناوریهــای زیرســاختی در قالــب جلســات
ثبــت تجــارب و مدیریــت دانــش مرتبــط بــا آن اســت.
همراســتا بــا سیاســتهای مذکــور پیشــنهاد میشــود درجهــت مستندســازی دانــش ،در تمــام
شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان ،هــم از نظــر ســاختاری و هــم از نظــر فراینــدی و وظیفــهای،
واحــدی یــا مســئولی بــا سِ ــمت مدیــر دانــش فراهــم گــردد کــه تمــام دانشهــای ســازمانی را در
بخشهــای مختلــف یکپارچــه کنــد و هماننــد واحــد آمــوزش ســازوکارهای انتقــال ،اشــتراک ،خلــق و
حتــی بهرهبــرداری را عهــدهدار گــردد.
همانطــور کــه در ادبیــات تحقیــق و آمارهــای مطرحشــده از حیــث ســهولت کســبوکار و
اشــتغال بیــان شــد ،همراســتایی دانــش همــراه بــا منابــع انســانی مــورد نیــاز ترکیبــی بســیار خــوب
بــرای الــزام هدایتگــری دولــت فراهــم میســازد و جالــب آنکــه تمــام شــرکتهای بــزرگ دنیــا در
بخشهــای فنــاوری ،ماننــد تســا ،از حمایتهــای حداکثــری دولــت تحــت عنــوان واحــدی مســتقل
(اینترنشــیپ) برخوردارنــد کــه مصــداق آن حمایــت از پــروژۀ ایــان ماســک بــرای ســفر فضانــوردان
بخــش خصوصــی امریــکا بــود کــه دولــت مــا ایــن اقــدام را در قالــب پارکهــای فنــاوری و انکوباتورهــا
و مراکــز کارآفرینــی ایجــاد کــرده و نتایــج بســیار خوبــی را هــم رقــم زده اســت؛ ولــی کمــاکان بهدلیــل
نوپــا بــودن نیازمنــد تقویــت و حمایــت بیشــتر دولــت اســت.
بنابرایــن اقدامــات کســب و خلــق ،ذخیرهســازي ،بهاشــتراکگذاري و بهکارگیــري دانــش
از مهمتريــن اقدامــات مديريــت دانــش در دانشــگاههای ایــران ،بهعنــوان مرکــز اصلــی تربیــت
نیــروی انســانی متخصــص و توســعه و انتقــال دانــش و فنــاوری ،اســت .بــدون شــک تحقــق ايــن
اقدامــات ،عملکــرد دانشــگاهها را در تمامــي جوانــب بهبــود ميبخشــد .چنانچــه قبــل از اجــراي
اقدامــات مديريــت دانــش بــه عوامــل حیاتــي موفقیــت (ماننــد منابــع انســانی و اســتادان ،فناوریهــای
آموزشــی ،مدیریــت و رهبــری دانشــگاه ،فرهنــگ ســازمانی و سیســتمهای ســازمانی) نیــز توجــه شــود،
موجــب تضمیــن موفقیــت مديريــت دانــش و ســطح عملکــرد خواهــد شــد (داناییفــرد.)1388 ،
انتقــال ،جــذب و انتشــار فنــاوری بینالمللــی در سیاســتها ،قوانیــن اســناد باالدســتی و
برنامههــای توســعۀ ایــران کمابیــش امــا همــواره بــا حمایــت نهادهــای دولتــی عجیــن بــوده اســت.
در سیاســتهای ایــران از آنجــا کــه تعامــات و جریانهــای دانشــی میــان بازیگــران نظــام علــم و
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فنــاوری نقشــی کلیــدی در ارتقــای پایــۀ دانشــی کشــور و کمــک بــه خلــق و بهرهبــرداری از دانــش
دارد ،عملكــرد ایــن حــوزه از مهمتریــن مشــخصههای توســعۀ فنــاوری اســت .تجربــۀ کشــورهای موفــق
نشــان میدهــد اســتفاده از انتقــال و انتشــار فنــاوری بــرای یادگیــری فناورانــه و جهــش فناورانــه
اصلــی اساســی در سیاســتهای آنهــا بــوده اســت .توجــه بــه شبكهســازی و خوشهســازی ،انتقــال
فنــاوری و یادگیــری فناورانــه از موضوعــات کلیــدی ایــن حــوزه اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گیــرد .شــرط الزم بــرای تحقــق ایــن امــر اهتمــام در حوزههــای زیــر اســت:
•کارآمدسازی نظام حقوق مالكیت و ایجاد ساختار نهادی کاهندۀ هزینههای مبادله؛
•بازآرایــی کل ســاختار نهــادی بــر محــور اقتضائــات بخشهــای مولــد؛ ممكــن اســت نیــاز بــه
برقــراری ،طراحــی مجــدد یــا حــذف قوانیــن نهــادی باشــد؛
•سازماندهی افراد و رفع موانع تعاملی؛
•شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع؛
•پرهیز از شوكدرمانی و تغییرات پیدرپی سیاستهای نادرست؛
• نیاز به خلق ،طراحی مجدد یا حذف سازمانها؛
•ارتقــای توانمنــدی در بنگاههــا و دانشــگاهها و تقویــت همــكاری بیــن بنگاههــا و ســایر
ســازمانها ،مخصوصــاً ســازمانهای تولیدکننــدۀ دانــش؛
•کمک به ایجاد شبكهها بهویژه پیوندهای بینالمللی برای تسهیل یادگیری.
در همیــن راســتا ایجــاد زیرســاختهای بنیــادی ،پایــداری سیاســی و اقتصــادی ،کارایــی
بوروکراتیــک و امنیــت در شــكلدهی رفتــار پایــدار و کارایــی انطبــاق بیــن مدیریــت دانــش و منابــع
انســانی در شــرکتهای دارای فنــاوری پیشــرفته بســته بــه نــوع فنــاوری مــورد اســتفاده بســیار مؤثــر
اســت.
مســلماً انتخــاب مجموعــۀ مناســب از سیاســتهای انطباقــی توســط دولــت مســتلزم مطالعــۀ
ویژگیهــا و پویاییهــای منابــع انســانی و جریــان دانــش در ســطوح مختلــف ملــی ،بخشــی و
منطقــهای و تشــخیص نــوع فنــاوری در هــر ســطح اســت.
بهاعتقــاد بســیاری از کارشناســان حــوزۀ علــم و فنــاوری ،متولیــان دو حــوزۀ علــم و فنــاوری را بایــد
از یكدیگــر جــدا کــرد و بخــش علــم زیرمجموعــۀ وزارت آمــوزش عالــی و بخــش فنــاوری زیرمجموعــۀ
وزارت صنعــت تعریــف شــود .درحــال حاضــر ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بهعنــوان
نهــادی میانجــی بیــن وزارت علــوم و وزارت صنعــت ایفــای نقــش میکنــد تــا زمینــه را بــرای ارتبــاط
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ایــن دو بخــش فراهــم کنــد؛ امــا بایــد ایــن نكتــه را درنظــر گرفــت کــه در بهتریــن حالــت ،معاونــت
علمــی ،در مقــام نهــاد متولــی اقتصــاد دانشبنیــان ،در در دوران گــذار از اقتصــاد منبعمحــور بــه
اقتصاــد دانشبنیــان فعالیــت خواهــد کــرد و از ایــن رو فقــط بایــد بــا رویكــردی تنظیمگرایانــه ،زمینــه
را بــرای ارتبــاط بیــن بخشهــای مختلــف نظــام نــوآوری فراهــم کنــد .بنابرایــن وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،بهعنــوان نهــادی کــه در ســالهای آینــده بایــد متولــی اقتصــاد دانشبنیــان باشــد ،بــه
ظرفیتســازی مناســب نیــاز دارد؛ امــری کــه مــورد اعتقــاد مدیــران فعلــی در ایــن وزارتخانــه نیســت.
درنهایــت اینکــه ،بــا ظهــور اقتصادهــای دانشبنیــان ،مقولــۀ علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــه یکــی
از اولویتهــای دولتهــا در کســب درآمــد ،حکمرانــی خــوب و ایجادکننــدۀ فرصتهــای متنــوع
اشــتغال بــرای منابــع انســانی در بســیاری از حوزههــا تبدیــل شــده؛ از ایــن رو ضــروری اســت تــا
عملکــرد مســتمر بیــن انطبــاق راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی در ســازمانهای دولتــی
ارزیابــی شــود .موفقیــت بلندمــدت آن نیازمنــد اخــذ بازخــورد دقیــق و مســتمر از نتایــج ،پیامدهــا
و آثــار فعالیــت نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه اســت کــه بــر یــک نظــام ارزیابــی قدرتمنــد و قاب ـل
اطمینــان مبتنــی باشــد .لــذا تأکیــد بــر بـهروزآوری نقشــۀ جامــع علمــی کشــور و نهادهــای مرتبــط بــا
آن بهمنظــور پیادهســازی اهــداف نقشــۀ جامــع علمــی کشــور ازجملــه اقداماتــی اســت کــه بــر بهبــود
ایــن انطبــاق (راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی) بهخصــوص در ســازمانهای دارای
فنــاوری پیشــرفته مؤثــر خواهــد بــود (ناصریجــزه و فاتــحراد.)1391 ،
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