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ploying creative and cooperative staff, exploratory teachings, impact-based testing, and 
payments based on performance, skill, and clarity. 
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تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

موضــوع مقالــۀ حاضــر بررســی ارتبــاط بیــن راهبــرد مدیریــت دانــش و راهبــرد مدیریــت منابع 
ــه در راســتای سیاســت های علــم و فنــاوری اســت. ایــن  انســانی در شــرایط مختلــف فناوران
ــردی پرداختــه اســت.  ــه بررســی رابطــۀ هم بســتگی در قالــب یــک پژوهــش کارب پژوهــش ب
جامعــۀ آمــاری تحقیــق متشــکل از 51 مدیــر خبــره در 17 شــرکت و ســازمان بــا فناوری هــای 
ــرکت ها،  ــن در ش ــات ممک ــی از ارتباط ــی انطباق ــق مدل ــن تحقی ــود. ای ــاده ب ــرفته و س پیش
بســته بــه نــوع فنــاوری، ارائــه نمــود. یافته هــای پژوهــش نشــان داد شــرکت های بهره گیرنــده 
از راهبــرد کدگــذاری در فناوری هــای تکــراری از نیروهــای وظیفه مــدار و بــا قابلیــت کنتــرل 
ــرا و  ــادی، نتیجه گ ــای م ــور و پرداخت ه ــای کارایی مح ــی، ارزیابی ه ــای القای ــاال، آموزش ه ب
راهبــرد  از  بهره گیرنــده  شــرکت های  و  ســازمان ها  می کننــد؛  اســتفاده  محرمانــه 
ــای  ــرا، آموزش ه ــاق و تیم گ ــای خ ــز نیروه ــراری نی ــای غیرتک ــازی در فناوری ه شخصی س
کاوشــی و اکتشــافی، ارزیابی هــای مبتنــی بــر اثربخشــی و پرداخت هــای مبتنــی بــر عملکــرد، 

مهارت گرا و شفاف را به کار می گیرند. 
.O10, O15, O31, O32 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه

بــر  بیست ســالۀ کشــور  فنــاوری در تحقــق چشــم  انداز  و  علــم  نقــش سیاســت های  اهمیــت 
صاحب نظــران پوشــیده نیســت. بي  تردیــد ارتقــاي تولیــدات دانــش و فنــاوری مســیر پیشــرفت عالمانــۀ 
ــاوری و  ــش و فن ــق دان ــا خل ــازد. ام ــوار می س ــي هم ــام سیاس ــي نظ ــداف عال ــمت اه ــور را به س کش
ــرد آن  ــع انســانی در کشــور دچــار نوعــي ُکنــدي اســت و از کارب ــا راهبردهــای مناب هم راســتایی آن ب

ــرد، 1388(.  ــدارد )دانایی ف ــود ن ــي وج ــدان رضایت ــز چن نی

ــامی  ــوری اس ــام جمه ــاوری نظ ــم و فن ــت های عل ــو سیاس ــک س ــه از ی ــه آنک ــه ب ــا توج ب
نــوآوری  علم، توســعۀ  تولیــد  همچــون  اهدافــی  تحقــق  درصــدد  خاصــه  به طــور  ایــران 
ــای  ــوم و فناوری ه ــه عل ــتیابی ب ــم، دس ــور در عل ــی کش ــگاه جهان ــای جای ــردازی، ارتق و نظریه پ
ــی  ــش، و انسجام بخش ــش و پژوه ــت دان ــژه و مدیری ــزی وی ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــرفته ب پیش
در سیاســت گذاری بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان اســت و از ســوی دیگــر 
ــب شناســایی  ــت در قال ــی دول ــن اهــداف در چارچــوب سیاســت های حمایت ــه ای راهــکار رســیدن ب
نخبگان، پــرورش اســتعدادهای درخشــان و حفــظ و جــذب ســرمایه های انســانی و افزایــش بودجــۀ 
تحقیــق و پژوهــش بــه حداقــل ۴ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی تــا پایــان ســال 1۴0۴ بــا تأکیــد 
بــر افزایــش ســهم علــم و فنــاوری در اقتصــاد و درآمــد ملــی، ازدیــاد تــوان ملــی و ارتقــای کارآمــدی 
ــانی  ــع انس ــا مناب ــش1 ب ــت دان ــای مدیری ــتایی راهبرده ــی هم راس ــذا بررس ــت؛ ل ــده اس ــن ش تعیی
همســو بــا سیاســت های علــم و فنــاوری نظــام، محققــان را بــرآن داشــت تــا ماحصــل مطالعــۀ خــود 

را بــا صاحب نظــران به اشــتراک گذارنــد.

ــرای  ــن و اج ــی تدوی ــزار اصل ــوان اب ــش را به عن ــت دان ــتفاده از مدیری ــان اس ــر جه ــای سراس دولت ه
اســتراتژی در توســعۀ سیاســت های زیربنایــی و بخش هــای عمومــی ســازمان ها شــروع کرده انــد. مطالعــات 
مربــوط بــه مدیریــت دانــش در بخــش عمومــی بیشــتر در کشــورهای توســعه یافته و به طــور خــاص در ســه 
کشــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا، کانــادا و انگلیــس انجــام شــده اســت. بــا ایــن حــال، پژوهش هــای مربــوط به 
کشــورهای قــارۀ آســیا نســبتاً نادیــده گرفتــه شــده اســت. از بیــن تمــام مطالعــات صورت گرفتــه در حیطــۀ 
مدیریــت دانــش در بخــش دولتــی، ماســارو و هندلــی2 )2016( اذعــان کردنــد کــه فقــط 27 درصــد از ایــن 
مطالعــات در کشــورهای آســیایی انجــام شــده و به طــور ویــژه بیشــترین ســهم از 27 درصــد مربــوط بــه 
تحقیقــات در کشــورهای آســیایی مربــوط بــه هنــد و مالــزی بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه جــای 
ــی کاوش و تحقیــق در زمینه هــای مدیریــت دانــش در بخــش دولتــی در ســایر کشــورهای آســیایی  خال
همچنــان مشــاهده می  شــود. بنابرایــن، ایــن مطالعــه بــه جمــع آوری داده هــا از ایــران متمرکــز شــده اســت 

  .)Shujahat & Wang, 2019(

1. knowledge management
2. Massaro & Hanley
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از ســوی دیگــر یکــی از چالش هــای مهــم در ســهولت کســب وکار در جهــان و بهبــود توســعۀ 
اقتصــادی کــه از برنامه هــای نظــام جمهــوری اســامی مــا هــم محســوب می شــود، تأمیــن 
نیروهــای مدیریتــی و کارشناســی هم راســتا بــا فنــاوری و حفــظ و بهره بــرداری مناســب از 

ایشــان اســت.

امــروزه ســازمان ها بــا مســئلۀ به کارگیــری نظام  هــای مدیریــت منابــع انســانی3 قدیمــی و در بســیاری 
ــه  ــه راهبرد  هــای مدیریــت دانــش، و کم توجهــی ب ــا راهبرد  هــای ســازمانی، ازجمل از مــوارد بی ارتبــاط ب
شــرایط مختلــف محیــط ســازمانی و محیــط فناورانــه روبه روینــد. درحــال حاضــر، بســیاری از دانش هــای 
ــروز و  مســتند کــردن  ــرای ب ــه ای ب ــان آن هاســت و زمین ــی در ســینه و  فکــر صاحب ســازمان های ایران
ــارج  ــز از آنجــا خ ــش خــود را نی ــازمان، دان ــرک س ــگام ت ــراد به هن ــی اف ــم نمی شــود و حت ــا فراه آن ه
ــار مشــکل  ــه دچ ــف فناوران ــازمان ها را در شــرایط مختل ــات س ــت اطاع ــم امنی ــر ه ــن ام ــد. ای می کنن
ــف  ــای مختل ــص در موقعیت ه ــای متخص ــد از نیروه ــازمان می توان ــه س ــرایطی ک ــم در ش ــد و ه می کن
ــود و  ــا می ش ــون و خط ــار آزم ــدام دچ ــد، م ــعه ده ــوزش و توس ــان را آم ــا آن ــرد و ی ــره بب ــه به فناوران

ــن حــد خــود تقلیــل می دهــد.   ــه پایین تری ــی و بهــره وری را ب ــت اثربخشــی، کارای درنهای

 از ایــن رو مســئلۀ اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه یکــی از علــل ایــن نقــص و کاســتی )عــدم 
ــا  ــف در راهبرد  ه ــازی آن(، ضع ــراد و منحصرس ــط اف ــازمان توس ــات در س ــازی اطاع اندوخته س
ــی،  ــد کارمندیاب ــی مانن ــای اجرای ــع آن فراینده ــانی و به تب ــع انس ــت مناب ــت های مدیری و سیاس
ــریح  ــن تش ــا ضم ــد ت ــال آن ان ــان به دنب ــاس، محقق ــن اس ــر ای ــت. ب ــازی اس ــذب و اجتماعی س ج
ــی(  ــدل ارتباطــی )انطباق ــا طراحــی م ــع انســانی، ب ــت مناب ــش و مدیری ــت دان ــای مدیری راهبرده
ــتا  ــاوری هم راس ــی فن ــطح( پیچیدگ ــوع )س ــب ن ــات الزم را برحس ــوزه، ارتباط ــن دو ح ــن ای بی
بــا سیاســت های علــم و فنــاوری نظــام بررســی کننــد و زمینه  هــای به کارگیــری و تعدیــل 
راهبرد  هــای الزم و ملــزوم مدیریــت دانــش و مدیریــت منابــع انســانی را در شــبکه ای از ارتباطــات 

ــد.  ــش گذارن ــن به نمای ممک

ــتای  ــانی را در راس ــع انس ــش و مناب ــت دان ــای مدیری ــن راهبرده ــاق بی ــم انطب ــر بخواهی اگ
ــل را  ــت های ذی ــاق سیاس ــن انطب ــد ای ــم، بای ــی کنی ــام بررس ــاوری نظ ــم و فن ــت های عل سیاس
ــت  ــای هیئ ــا، اعض ــذب نیروه ــاالری در ج ــل شایسته س ــت اص ــر رعای ــد ب ــد: تأکی ــق بخش تحق
علمــی و مدیــران، حرکــت در مرزهــای دانــش بــا هــدف افزایــش ســهم جمهــوری اســامی ایــران 
ــف مدیریتــی  ــاوری در عرصه هــای مختل ــم و فن ــری عل ــا به کارگی ــی همــراه ب ــم جهان ــد عل در تولی
ــری  ــی، راهب ــدار مل ــی و اقت ــاد مقاومت ــی اقتص ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــری به عن و تصمیم گی
ــی،  ــاق علم ــگ اخ ــای فرهن ــور، ارتق ــدۀ کش ــای آین ــر نیازه ــی ب ــاوری مبتن ــم و فن ــام عل نظ
ــم و  ــدگاه شبکه ســازی در نظــام عل ــری دی ــاوری در کشــور، برت ــم و فن ــج عل عمومی ســازی و تروی

3. human resource management
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ــق تشــکیل و توســعۀ شــرکت های زایشــی،  ــه فرصــت از طری ــد تحریم هــا ب ــل تهدی ــاوری، تبدی فن
ایجــاد نهادهــای تحقیــق توســعۀ مشــترک میــان صنایــع و دانشــگاه ها و برقــراری مشــوق های الزم 
ــه محصــول، توســعۀ ارتباطــات  ــده ب ــل ای ــر در حــوزۀ تبدی ــرای توســعۀ ســرمایه گذاری خطرپذی ب
ــی  ــی، آموزش ــوان علم ــری از ت ــتفادۀ حداکث ــات، اس ــاوری اطاع ــی و فن ــاخت های ارتباط و زیرس
ــی  ــوان تحقیقات ــترش ت ــرای گس ــور ب ــارج کش ــل و خ ــم داخ ــی مقی ــگان ایران ــی نخب و پژوهش
و فنــاوری کشــور، طراحــی جوایــز علمــی و پژوهشــی ملــی و بین المللــی بــا هــدف ایجــاد 
ــاوری  ــی و فن ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــی دانش ــی و پژوهش ــۀ علم ــزه و بنی ــت انگی ــت و تقوی رقاب
ــای  ــت و بنگاه ه ــق و توســعه در صنع ــای تحقی ــی واحده ــی و کیف ــت کّم کشــور و توســعه و تقوی
اقتصــادی، بازنگــری در آیین نامه هــا و عملکــرد قطب هــای علمــی به منظــور هدفمندســازی و 
ــت از  ــدوق حمای ــز پژوهشــی، و تشــکیل صن ــای پژوهشــی در دانشــگاه ها و مراک ــق فعالیت ه تعمی

ــاوری. ــم و فن ــتاوردهای عل ــازی دس تجاری س

2. پیشینۀ تحقیق
ــان  ــی در جه ــات خوب ــات و مطالع ــع انســانی تحقیق ــش و مناب ــت دان ــای مدیری درخصــوص راهبرده
انجــام شــده و درحــال انجــام اســت کــه در ایــن مقالــه براســاس مســئلۀ تحقیــق و ادبیــات تحقیــق، 

ــود: ــاره می ش ــا اش ــن آن ه ــه مهم تری ب

لیــو و ژو۴ )2016( راهبــرد دانــش را این گونــه تعریــف کرده انــد: مجموعــه ای از خطــوط 
راهنمــا کــه تصمیمــات ســازمان را درخصــوص تشــخیص، کســب، توســعه، ذخیره ســازی، 
ــود،  ــت مي ش ــه مدیری ــي ک ــد. دانش ــکل می ده ــود ش ــش خ ــری دان ــی و به کارگی ــت، بازیاب مدیری
شــامل هــر دو نــوع دانــش عینــي و دانــش ذهنــي )ضمنــي( اســت  . مدیریــت ایــن دانــش شــامل 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــت. ای ــش اس ــد دان ــتراک و تولی ــایي، اش ــا شناس ــط ب ــاي مرتب ــام فراینده تم
ــج و تســهیل اشــتراک دانــش  ــراي تولیــد و نگــه داري از مخــازن دانــش، همچنیــن تروی نظامــي ب

ــت.   ــازماني اس ــري س و یادگی

الف. راهبردهای مدیریت دانش
1. راهبرد کدگذاری دانش5

ــش را  ــز درآوری دان ــب به رم ــی در قال ــای دانش ــه پایگاه ه ــش ب ــال دان ــازی و انتق ــازی، ذخیره س مستندس
گوینــد. کدگــذاری ناظــر اســت بــه رمزگــذاری دانــش و ذخیره ســازی آن در پایــگاه دانشــی کــه می توانــد 
بــرای هــر نیرویی در شــرکت یا هــر جــای دیگــر در دســترس باشــد )Hansen & Noria, 1999(. راهبردهای 

4. Lyu & Zhou
5. codification strategy
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کدگــذاری بــرای شــرکت هایی مناســب اند کــه بیشــتر بــر فایــده و منفعــت مجــدد مشــخص از دانــش و 
اطاعــات تمرکــز دارنــد. 

2. راهبرد شخصي سازی دانش6
ــا شــخص  ــه توســعۀ دانــش فــردی و به اشــتراک گذاری افــکار افــراد از طریــق تماس هــای شــخص ب ب
ــرای  ــی هســتند کــه ب ــه تکنیک های ــل و ارتباطــات ازجمل اشــاره دارد. گفت وگــو، یادگیری هــای متقاب
ــان  ــق متخصص ــای منط ــه برمبن ــوند ک ــتفاده می ش ــی اس ــش ضمن ــتراک گذاری دان ــهیل در به اش تس
ــاز اســت و در  ــورد نی ــراد م ــی اف ــش ضمن ــری از دان ــه هــر حــال، بهره گی اقتصــادی اســتوار اســت. ب

ــرد دارد.   ــردی کارب ــی همچــون مشــاوره های راهب فرایندهای

راهبردهــای شــخصی بیشــتر در محیط هایــی اجــرا می شــوند کــه افــراد بــا مشــکات پیچیــدۀ 
ــد.  ــد کنن ــت تأکی ــوآوری و رقاب ــر ن ــازمان ها ب ــه س ــت ک ــتلزم آن اس ــد و مس ــد کار می کنن جدی
ــد انجــام  ــای جدی ــوآوری و راه ه ــد، ن ــای جدی ــوآوری قابلیت ه ــرد ن ــرد شخصی ســازی و راهب راهب
ــرار می دهنــد کــه ایــن مــوارد قلــب راهبــرد یادگیــری اکتشــافی محســوب  کار را محــور توجــه ق

می شــود.
جدول 1. راهبردهای یادگیری استخراجی و اکتشافی در راستای مدیریت دانش ـ ویگ7

راهبرد اکتشافیراهبرد  استخراجی

نوآوری، قابلیت های جدیداثربخشي، هزینۀ پایینراهبرد عمومی

شخصي سازی دانشکدگذاری دانشراهبرد مدیریت دانش

بلندمدتکوتاه و میان  مدتتمرکز بر برنامه ها از نظر بُعد زمانی

ب. راهبردهای مدیریت منابع انساني

1. راهبرد جذب و استخدام منابع انساني
ــع انســانی  ــری مناب ــی و کنترل پذی ــای مهارت ــر ویژگی ه ــی ب ــع انســانی مبتن جــذب و اســتخدام مناب
متناســب بــا راهبردهــای مدیریــت دانــش از کدگــذاری تــا شخصی ســازی اســت کــه از شایســتگي ها، 

6. personalization strategy
7. Wig
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ــراي انجــام کار برخــوردار باشــند.  مهارت هــا، دانــش و پتانســیل الزم ب

ــا  ــور، ب ــازار کار کش ــۀ ب ــه ای در زمین ــامی در مطالع ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــان  ــه نش ــت ک ــه اس ــتغال پرداخت ــکاری و اش ــرخ بی ــی ن ــه پیش  بین ــازی ب ــتفاده از روش روندس اس
می  دهــد چنانچــه رشــد اقتصــادی ایــران در ســال های آتــی به لحــاظ ماهیــت رشــد هماننــد ســنوات 
گذشــته به  ویــژه ســال های قبــل از رکــود تورمــی باشــد، در ســال  1۴00نه  تنهــا 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، به خصــوص در حوزه هــای دانشــی، دوچنــدان 

ــری، 1398(.  ــد )دلی می  نمای

2. راهبرد توسعۀ منابع انساني
ــش و  ــق دان ــارت، از تزری ــش و مه ــز دان ــد تجوی ــاس ح ــانی براس ــع انس ــوزش مناب ــعه و آم توس
ــع  ــتراتژیک مناب ــعۀ اس ــت. توس ــانی، اس ــع انس ــوری مناب ــوزی و پژوهش مح ــا خودآم ــارت ت مه
ــا  ــئولیت ها و فراینده ــل مس ــاح و تعدی ــذف، اص ــاد، ح ــت: ایج ــوارد اس ــن م ــامل ای ــاني ش انس
و راهنمایــي و هدایــت افــراد به شــیوه اي کــه همــۀ افــراد و گروه هــا بــه مهــارت ، دانــش و 
ــز  ــت، مجه ــازمان الزم اس ــي س ــي و آت ــف فعل ــام وظای ــول و انج ــراي قب ــه ب ــتگي هایي ک شایس

.)Balkin & Cardy, 2013( شــوند

3. راهبرد مدیریت عملکرد
ــی و  ــی درون ــا ارزیاب ــه پاییــن ت ــاال ب ــی و ب ــر ارزیابی هــای بیرون ــراد مبتنــی ب ــی و مدیریــت عملکــرد اف ارزیاب
خودارزیابــی اســت. راهبردهــای مدیریــت عملکرد شــامل افزایش اثربخشــي ســازمان، افزایش بهــره وري کارکنان 

و گروه هــا و کســب ســطح باالتــري از مهــارت و شایســتگي، و افزایــش تعهــد و انگیــزه در کارکنــان اســت. 

4. راهبردهای پاداش
ــر ارشــد  ــا بهره گیــری از روش هــای سلســله مراتبی )مبتنــی ب ــراد ب جبــران خدمــات و پاداش دهــی اف

بــودن( تــا روش هــای مبتنــی بــر مهــارت و عملکــرد اســت.

ج. مدل های راهبردهای منابع انسانی مرتبط با مدیریت دانش
در مــدل پیونــدی رایــت و اســنل8، یــک 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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جدو ل 2. مدل پیوندی مدیریت راهبردی منابع انسانِی رایت و اسنل

فرایند
راهبرد

جذب و 
استخدام

ارزیابی 
عملکرد

آموزش و 
توسعه

جبران 
سایر سیستم هاخدمات

کسب شایستگی
کارمندیابی و 

تست موفقیت و 
نگرش

ارزیابی عملکرد 
بستۀ مزایای آموزش مهارتو بازخورد

جذاب
پرداخت مبتنی بر 

مهارت

بهره گیری از 
پرداخت مبتنی ارتقا و چرخششایستگی

بر مهارت

پرداخت مبتنی 
بر مهارت

منافع آموزشی

برنامه های 
نظارتی

نظام پیشنهادها

مدیریت مشارکتی
طراحی مجدد 

مشاغل

نگه داری شایستگی

استفاده از 
فرم های 

درخواست کار 
امتیاز بندی شده

ارزیابی و 
بازخورد

آموزش های 
تکراری

مشوق های 
جذاب

جبران خدمات

برنامه های کیفیت 
زندگی کاری

جایگزینی 
شایستگی

حفظ و 
نگه داشت منابع 

انسانی

سیستم های 
ارزیابی عملکرد 

روایی دار

آموزش های 
مستمر

بازنشستگی 
زودرس

پرداخت های 
جداسازی

خدمات جابه جایی

ارزیابی عملکرد تست موفقیتکنترل رفتار
مبتنی بر رفتار

انتقال 
تکنیک های 

آموزشی

جایزۀ تولید 
)آکورد(

پرداخت مبتنی 
بر عملکرد

قرارداد نقش

ارزیابی درجۀ کانون ارزیابیهماهنگی رفتار
هماهنگی

گروه های 
حساسیت

جایزه تولید 
)آکورد( گروهی

تحلیل نقش و 
تیم سازی

فناوری

در ســطح انتزاعــی، فنــاوری را متــرادف بــا اطاعــات، تجهیــزات، فنــون و فرایندهــای الزم بــرای 
ــواع فناوری هــای مرتبــط ســازمانی در  ــه ســتاده تعریــف می کننــد کــه درخصــوص ان تبدیــل داده ب
ــش( اشــاره شــده اســت. به منظــور  ــر دان ــی ب ــاوری مبتن ــرو9 )فن ــز پ ــدل چارل ــه م ــق، ب ــن تحقی ای
نمایــش تأثیــر فعالیت هــای کارکنــان بــر اثربخشــی سیســتم های مدیریــت دانــش، از مــدل فنــاوری 

و ســاختار پــرو اســتفاده شــده اســت. مــدل پــرو دو شــاخص کلیــدی را درنظــر گرفتــه اســت:

9. Charls Prow
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شکل 1. فناوری های مبتنی بر دانش رابینز10

ــه کار  ــف ب ــا در اجــراي وظای وجــود رویه هــا و دســتوالعمل های مســتند کــه به درســتي وضــع شــده اند ت
گرفتــه شــوند )تجزیــه و تحلیــل پذیــري وظیفــه( و میــزان )درجــه( تنــوع در وظایفــي که کارگــر با آن هــا روبرو 
مي شــود )تعــداد اســتثناها( ابعــاد مشــترکی هســتند کــه مجموعاً به عنــوان عــدم قطعیت وظیفــه از آن هــا یاد 
می شــود. چنانچــه تکنیک هــاي وضع شــده اي بــراي اجــراي وظایــف وجــود نداشــته باشــد )قابلیــت تجزیــه و 
تحلیــل پذیــري پاییــن( یــا کارگــر بــا تنــوع زیــادي در اجــراي وظایــف مواجه باشــد )تعداد بی شــمار اســتثناها(، 
پــرو نــوع وظیفــه را به منزلــۀ غیرعــادي )غیرتکــراری11( تشــریح مي کنــد. برعکــس زمانــي کــه وظایــف تجزیه و 

تحلیــل پذیــر بــوده و تعــداد اســتثنا کــم باشــد، پــرو از آن به عنــوان وظایــف عــادي یــاد مي کنــد. 

درعــوض در خانــۀ فناوری هــای غیرتکــراری، وضعیــت غیرعــادي نمایش داده شــده اســت. در اینجاســت که 
مطابــق انتظــار پــرو، کنترل هــاي بوروکراتیــک، به عنــوان عملکــرد کنترلــي، تأثیــری ندارنــد. وظایــف نمي توانند 
ــا به کارگیــري دســتورالعمل هایي کــه فعالیت هــای  برنامه ریــزي شــوند و از ایــن رو رفتارهــا نیــز نمي تواننــد ب
مطلــوب را ازپیــش تعییــن مي کننــد و یــا بــا نظــارت فعالیت هــاي افــراد بــا کمــک سرپرســت ها کنتــرل شــوند. 

دو وضعیــت دیگــر کــه در شــکل 1 نمایش داده شــده )خانه هــاي فناوری های هنری و صنعتگرانه و مهندســی( 
دربرگیرنــدۀ مجمــوع وظایفــي هســتند کــه پیش بینــي اینکــه در ایــن وظایــف بــراي اثرگذاري بیشــتر بایــد از چه 
نــوع کنترلــي اســتفاده کــرد، مشــکل تر اســت. ممکــن اســت وظایف تنوع کمــي داشــته باشــند؛ باوجود ایــن، عدم 
قطعیتــي را در پروســۀ انتقــال )دانــش( نشــان مي دهــد )خانۀ فناوری هنــری و صنعتگرانه(. در ســایر مــوارد ممکن 

اســت عــدم قطعیــت کمتري وجود داشــته باشــد، اما تنوع بیشــتر اســت )خانــۀ فناوری مهندســی(. 

3. چارچوب نظری

3ـ1. شرکت  های فناور )دانش بنیان( و نقش  سیاست  های علم و فناوری نظام
ســازمان های دانش  بنیــان ســازمان هایی هســتند کــه بقایشــان بــه خلق دانــش از طریــق پژوهش و شکوفایی شــان 

10. Robbins
11. non routin
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بــه نوآوری هــای دانشــی بســتگی دارد. ســازمان های دانش  بنیــان و به تعبیــری دانش مــدار بــه مدیران و کارشناســان 
ــراد دانش  مــدار کــه ســلول های ســازمان دانش  مــدار را  ــاز خواهــد داشــت. گروه هــا، هســته  ها و اف دانش مــدار نی
تشــکیل می دهنــد، بایــد همــان ویژگی هــا و قابلیت هــای کلــی ســازمان دانش مــدار را داشــته باشــند؛ توانمنــدی 

.)Rashidi & Poursadegh, 2008( خلــق دانــش از طریق پژوهــش و تبدیــل آن بــه نــوآوری

سیاســت های حمایتــی، قانونــی و هدایتگــری دولــت و نظــام بــر تجربــه و دانــش به عنــوان 
ــوان  ــان، به عن ــاوری و دانش بنی ــرکت  های دارای فن ــد و از ش ــد دارن ــی تأکی ــدۀ اصل ــل تعیین کنن عوام
ــز12  ــدف متمرک ــازار ه ــاه و ب ــر کوت ــۀ عم ــه دارای چرخ ــی ک ــی محصوالت ــای تخصص تولید کننده  ه

ــد.  ــش خــود بیفزاین ــه و دان ــه تجرب ــد کــه ب هســتند، انتظــار دارن

اجمــاع در پذیــرش دانــش و فنــاوری، به  عنــوان عوامــل محــرک توســعه، توجــه دولت هــا را بیــش 
از پیــش بــه سیاســت های ارتقــا و تســریع دانــش و فنــاوری از طریــق مدیریــت منابــع انســانی بهینــه 
ــع انســانی را براســاس  ــش و مناب ــت دان ــاق بیــن مدیری ــوان انطب ــن رو می ت ــب کــرده اســت. از ای جل

سیاســت های علــم و فنــاوری نظــام بــه شــرح زیــر تبییــن کــرد: 
جدول 3. کارکردها و فعالیت های انطباق مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست های علم و فناوری نظام

فعالیت هاکارکردها

سیاست گذاری کان

هدایت و تعیین چارچوب های کلی و تدوین خط مشی های کلی 

سیاست گذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی بین بخشی

مدیریت سیاست ها و هماهنگی، نظارت و ارزیابی بخشی و تدوین دستورالعمل ها

تدوین و پیاده سازی سیاست های بخشی

انجام تحقیق و توسعه

تحقیقات بنیادی 

تحقیقات کاربردی 

تحقیقات توسعه  ای

مهندسی معکوس

پژوهش های بازار

حفظ و ارتقای موجودی دانش

بسترسازی اجتماعی و بهبود ظرفیت عمومی گیرندگی فناوری

12. niche market
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فعالیت هاکارکردها

تأمین مالی تحقیق و توسعه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی 

حمایت از استانداردسازی

حمایت از نهادها و سازمان های غیرتجاری فعال در پژوهش پایه و کاربردی

حمایت از پروژه  های تحقیق و توسعه در بخش تجاری )به صورت مستقیم و غیرمستقیم)

حمایت از زمینه  های پژوهشی اولویت  دار و مستقل از نهادها

حمایت مالی از شرکت  های مبتنی بر فناوری

حمایت از کارآفرینی و ارائۀ خدمات اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکت  های نوپا

تنظیم بازار و تسهیات به طرف تقاضا )درجهت هدایت بازار(

توسعۀ منابع انسانی

جذب نیروی انسانی خاق، شایسته و متخصص

تسهیل جابه جایی نیروی انسانی

آموزش، توسعه و ارتقای نیروی انسانی

تأکید بر ارزیابی عملکرد دقیق و منصفانه

انتشار فناوری

کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن فناوری های خاص 

ارتقای ظرفیت جذب فناوری در شرکت ها

ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در شرکت ها

بهبود دسترسی به اطاعات و دانش فناوری

ارائۀ خدمات مشاوره ای در نیازسنجی، منبع یابی و انتقال فناوری

باال بردن آگاهی و نمایش دادن فناوری

توزیع و به هنگام سازی دانش

بهبود سازوکارهای انتقال و پیاده  سازی دانش

بهبود بسترهای انتشار دانش و فناوری )شبکه  های محلی یا صنعتی(

تشکیل خوشه  های صنعتی

ارتقای کارآفرینی فناوری محور
حمایت های مالی از شرکت های مبتنی بر فناوری 

حمایت های اداری و مدیریتی از کارآفرینان و شرکت های نوپا

کشــور مــا به لحــاظ ســرمایه  گذاری، امکانــات، تربیــت نیــروی انســانی و... عملکــرد خوبــی داشــته 
ــت.  ــده اس ــه ش ــکل مواج ــا مش ــه ب ــن مرحل ــا در ای ــت؛ ام ــیده اس ــازی رس ــۀ تجاری  س ــه مرحل و ب
ــتند؛  ــل هس ــازی دخی ــادی در تجاری س ــل زی ــود، عوام ــاهده می ش ــدول مش ــه در ج ــه ک همان گون
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ــازار،  ــی ب ــاخت ها، پیچیدگ ــب   وکار، زیرس ــط کس ــررات، محی ــن و مق ــی، قوانی ــات سیاس ــه ثب ازجمل
ــی از  ــش عظیم ــه بخ ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــری. آماره ــت فک ــش و مالکی ــاوری و دان ــی فن خروج
ــت.  ــرح نیس ــا مط ــازی آن ه ــۀ تجاری  س ــود و دغدغ ــت نمی  ش ــل پتن ــی در عم ــای پژوهش فعالیت ه
نکتــۀ 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 کرده  انــد( از مجمــوع کل اختراعــات 
ــات شــرکت های خصوصــی سال به ســال کاهــش  ــداد اختراع ــل تع ــاد اســت و درمقاب ــران بســیار زی ای
ــران  ــده در ای ــات ثبت  ش ــیاری از اختراع ــه بس ــت ک ــگفتی نیس ــای ش ــاس، ج ــن اس ــر ای ــد. ب می یاب
ــازار و  ــش عمیــق ب ــرع معمــوالً از دان ــراد مخت ــرا اف ــد؛ زی ــدا نکنن هیــچ گاه شــانس تجــاری شــدن پی

ــوردار نیســتند. ــود برخ ــات خ ــازی اختراع ــرای تجاری  س ــی ب ــع کاف مناب
جدول 4. شاخص های نوآوری رتبۀ ایران

رتبۀ ایرانشاخص های نوآوریرتبۀ ایرانشاخص های نوآوری 

116سرمایه گذاری126نهادها 

1۴0تجارت و رقابت125محیط سیاسی

130پیچیدگی تجاری125قوانین و مقررات 

109کارگران آموزش  دیده 93محیط کسب  وکار

ارتباطات نوآورانه )همکاری ۴6پژوهش و سرمایۀ انسانی
107پژوهشی صنعت و دانشگاه(

137جذب دانش97آموزش 

90خروجی فناوری و دانش۴تحصیات تکمیلی

2۴ایجاد دانش59تحقیق و توسعه

11۴تأثیر دانش68زیرساخت ها

135انتشار دانش96فناوری اطاعات و ارتباطات

116خروجی نوآورانه10زیرساخت های عمومی 

113دارایی های ناملموس96ثبات اکوسیستم نوآوری

106کاالها و خدمات نوآورانه139پیچیدگی بازار

85نوآوری های آناین95بدهی
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ــد و  ــازار جدی ــرایط ب ــد ش ــی، مانن ــل بیرون ــه عوام ــاور ب ــرکت  های فن ــت ش ــم موفقی ــش اعظ بخ
پیشــرفت  های فنــاوری و سیاســت های دولتــی در زمینه  هــای مختلــف، وابســته اســت. ولــی 
ــی  ــم کارآفرین ــای تی ــراد، ویژگی  ه ــت اف ــی و قابلی ــد توانای ــی، مانن ــل داخل ــه عوام ــری ب ــش دیگ بخ
و چگونگــی مدیریــت دانــش در ایــن ســازمان ها، بســتگی دارد. ایــن عوامــل داخلــی همان هــا 
ــن  ــت همچنی ــای دول ــا را دارد. حمایت ه ــت آن  ه ــز قصــد تقوی ــی نی ــه سیاســت های دولت هســتند ک
ــد به وجــود آورد  ــازار جدی ــش ب ــت دان ــد و تقوی ــرای ایجــاد شــبکه  های جدی ــی ب ــد فرصت  های می توان

 .)Buenechea & Sáenz, 2018(

شرکت های دانش  بنیان و دارای فناوری نسبتاً آسیب پذیرتر از شرکت  های غیرفناور هستند؛ چراکه 
آن  ها به دالیل زیر چالش های بیشتری دارند:

دانش منحصربه فردی دارند.. 1

مورد هجمه و آسیب دولت های بیرونی و متخاصم قرار دارند.. 2

منابع انسانی حرفه ای و تخصصی دارند که مدیریت ایشان بسیار دشوار است. 3

مستندسازی و به اشتراک گذاری در این شرکت ها کار بسیار دشواری است.. ۴

ــت های  ــاس سیاس ــاوری براس ــانی و فن ــع انس ــش، مناب ــت دان ــای مدیری 3ـ2. چالش ه
علــم و فنــاوری نظــام 

ــت و  ــدی: مدیری ــوزۀ کلی ــت ح ــاوری، هف ــم و فن ــا عل ــط ب ــای مرتب ــام تحلیل ه ــرای انج  ب
و  انتشــار، جــذب  انتقــال،  فنــاوری،  فنــاوری، خلــق  فنــاوری، تجاری  ســازی  سیاســت گذاری 
ــی  ــاوری، فن آفرین ــر فن ــی ب ــات مبتن ــوالت و خدم ــادرات محص ــعۀ ص ــاوری، توس ــازی فن بومی  س
ــود  ــای موج ــوآوری بنگاه ه ــت ن ــای ظرفی ــاوری( و ارتق ــر فن ــی ب ــب  وکار مبتن ــی و کس )کارآفرین

ــت. ــاز اس ــادی نی اقتص

ــای  ــعه و ارتق ــوآوری، توس ــتم ن ــی سیس ــای اساس ــی از کارکرده ــانی یک ــع انس ــعۀ مناب توس
نیــروی انســانی اســت. اساســاً محــور هرگونــه فعالیــت نــوآوری خلــق ایــده در ذهــن افــراد نــوآور 
ــدۀ خلق شــده  ــی متخصصــاِن سیســتم ای ــی و مدیریت ــای فن ــه توانمندی ه ــق اســت. در ادام و خال
را مرحله به مرحلــه پیــش می برنــد و آن را بــا کاربــردی در بــازار پیونــد می دهنــد. بنابرایــن 
ــرفته  ــای الزم و پیش ــۀ آموزش  ه ــتم و ارائ ــد در سیس ــته و توانمن ــانی شایس ــروی انس ــور نی حض
ــرکت های  ــت در ش ــرط های موفقی ــا از پیش ش ــی آن ه ــای تخصص ــطح قابلیت ه ــش س ــرای افزای ب

دانش بنیــان اســت. 
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از یــک ســو انتقــال افــراد در بیــن اجــزای مختلــف سیســتم یکــی از روش هــای مهــم انتقــال 
ــدی  ــای توانمن ــری و ارتق ــث جامع نگ ــر باع ــوی دیگ ــی رود و از س ــمار م ــوژی به ش ــش و تکنول دان
ــا  ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــوآوری ت ــتم ن ــت گذاران سیس ــن سیاس ــود. بنابرای ــان می ش ــود کارکن خ
ــوآوری را تســهیل  ــروی انســانی در درون سیســتم ن ــی نی ــن سیاســت های مناســب، جابه جای تدوی

ــد.  نماین

ــۀ ۴6  ــۀ پژوهــش و ســرمایۀ انســانی در رتب ــا در زمین ــوآوری، کشــور م ــی ن طبــق شــاخص جهان
ــع  ــانی در مقط ــروی انس ــت نی ــاظ تربی ــه به لح ــه اگرچ ــت ک ــن اس ــم ای ــۀ مه ــا نکت ــه؛ ام ــرار گرفت ق
تحصیــات تکمیلــی از جایــگاه بســیار خوبــی برخورداریــم و در رتبــۀ ۴ دنیــا قــرار گرفته ایــم، از نظــر 
شــاخص آمــوزش کــه شــاخصی کیفــی محســوب می شــود، در جایــگاه 11 قــرار داریــم. در ایــن راســتا 

ــر وجــود دارد: ــه شــرح زی ــی ب چالش های

بــرای  ـ عــدم پیش  بینــی ســازوکارهای الزم و فقــدان کارشناســان خبــره و آموزش  دیــده 
نامشــهود؛  دارایی  هــای  مبادلــۀ  و  ارزش  گــذاری 

ـ  کمبود منابع انسانی متخصص و باتجربه در زمینۀ سیاست گذاری فناوری و نوآوری؛

ـ کمبــود نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر در حوزه  هــای میان  رشــته  ای ازقبیــل مالکیــت فکــری، 
مذاکــره و انعقــاد قراردادهــای انتقــال فنــاوری و ارزش گــذاری فناوری؛ 

ـ نبود بازاریاب حرفه  ای برای فروش محصوالت دانش  بنیان در کشور؛  

ــوژی در حــوزۀ  ــی طرح هــا در کشــور: طــول عمــر تکنول ــرای ارزیاب ــاب تکنولوژیــک ب ـ نبــود ارزی
صنایــع پیشــرفته کوتــاه اســت و بســیاری از بانک هــا بضاعــت کارشناســی ارزیابــی ســریع ایــن طــرح 

هــا را ندارنــد. 

ـ کمبود مشاوران حقوقی و مالی به منظور مشاوره به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان.  

3ـ3. مدل مفهومی تحقیق
ــانی در  ــع انس ــت مناب ــش و مدیری ــت دان ــای مدیری ــن راهبرده ــاق بی ــه از انطب ــه آنچ ــه ب ــا توج  ب
شــرایط مختلــف فناورانــه و نظــرات اندیشــمندان مختلــف مطــرح شــد، محققــان براســاس فرضیه هــای 
تحقیــق، مــدل مفهومــی خــود را در حــوزۀ راهبردهــای مدیریــت دانــش برمبنــای مدل هــای هانــس و 

ــد: ــه داده ان ــه ایــن صــورت ارائ ــا13 و نوناکــه و تاکه اوچــی 1۴ب نوری

13. Hanssen & Nohria
14. Nonaka & Tacheachi
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شکل 2. مدل مفهومی پژوهش

4. روش تحقیق 
ــْش  ــتفاده از پژوه ــر مخاطــب اس ــی، از نظ ــْش توصیف ــدِف پژوه ــرد و ه ــر راهب ــۀ حاضــر از نظ مطالع

ــی اســت.   ــْی پژوهــش مقطع ــد زمان ــردی و از نظــر بُع کارب

فرضیه های اصلی تحقیق عبارت اند از: 

الــف. اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری )از راهبردهــای مدیریــت دانــش( در تکنولوژی هــای تکــراری 
ــردد. ــده( می گ ــده )فرموله ش ــانی استانداردسازی ش ــع انس ــای مناب ــری از راهبرده ــب بهره گی موج

ب. اســتفاده از راهبــرد شخصی ســازی )از راهبردهــای مدیریــت دانــش( در تکنولوژی هــای 
غیرتکــراری موجــب بهره گیــری از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه می شــود. 

فرضیه های فرعي نیز از این قرارند: 
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الــف ـ 1. اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژی هــای تکــراری موجــب می شــود تــا 
راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع انســانی به ســوی بهره گیــری از نیروهــای وظیفه مــدار و بــا 

ــد. ــش یاب ــاال گرای ــرل ب ــت کنت قابلی

الــف ـ 2. اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژی هــای تکــراری موجــب می شــود تــا 
ــی  ــته نگر/ مبتن ــی )گذش ــای کارای ــوی ارزیابی ه ــانی به س ــع انس ــرد مناب ــت عملک ــای مدیری راهبرده

ــد. ــش یاب ــه( گرای ــر نتیج صــرف ب

ــا  ــود ت ــث می ش ــراری باع ــای غیرتک ــازی در تکنولوژی ه ــرد شخصی س ــتفاده از راهب ب ـ 1. اس
ــرا  ــاق و تیم گ ــای خ ــری از نیروه ــوی بهره گی ــانی به س ــع انس ــن مناب ــذب و تأمی ــای ج راهبرده

ــد. ــش یاب ــی( گرای )اقتضای

ب ـ 2. اســتفاده از راهبــرد شخصی ســازی در تکنولوژی هــای غیرتکــراری موجــب می گــردد 
ــی  ــر اثربخش ــی ب ــای مبتن ــوی ارزیابی ه ــانی به س ــع انس ــرد مناب ــت عملک ــا راهبردهــای مدیری ت

ــد.   ــدا کن ــش پی ــد( گرای ــه و فراین ــه نتیج ــان ب ــه توأم ــری/ توج )آینده نگ

انســانی  منابــع  مدیریــت  راهبردهــای  مســتقل،  متغیــر  دانــش  مدیریــت  راهبردهــای 
ــن  ــد. ای ــه ش ــر گرفت ــده( درنظ ــه )تعدیل کنن ــر ثانوی ــاوری متغی ــوع فن ــته و ن ــای وابس متغیره
ــاب  ــرای انتخ ــت. ب ــورت پذیرف ــی ص ــات میدان ــیوی و تحقیق ــات آرش ــاس مطالع ــش براس پژوه
ــای  ــه معیاره ــد ک ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــرکت هایی م ــد ش ــعی ش ــق س ــاری تحقی ــۀ آم جامع

ــد:  ــوردار بودن ــر برخ زی

• تطابق مأموریت )فلسفۀ وجودی( شرکت یا سازمان با نوع فناوری )تکراری ـ غیرتکراری(؛	

• وجود واحدهای منابع انسانی در این شرکت ها؛	

• وجود سابقه ای از استقرار سیستم های مدیریت دانش؛	

• ــور 	 ــی و به ط ــای مدیریت ــا راهبرده ــه در آن ه ــت ک ــردی مدیری ــندهای راهب ــورداری از س برخ
ــع انســانی وجــود دارد.   ــت مناب ــای مدیری خــاص راهبرده

ــا فنــاوری پیشــرفتۀ مقیــم  جامعــۀ آمــاری تحقیــق متشــکل از حــدود 30 نفــر در شــرکت های ب
ــاز از  ــورد نی ــات م ــه اطاع ــود ک ــراری ب ــن و تک ــای روتی ــر در شــرکت های فناوری ه ــران و 21 نف ته

ایشــان دریافــت گردیــد.  

ــرکت های دارای  ــۀ ش ــن زمین ــر گرفت ــا درنظ ــج پرســش نامه ها، ب ــل نتای ــه و تحلی ــور تجزی به منظ
ــون  ــتگی پیرس ــب هم بس ــتنباطی و ضری ــار اس ــای آم ــراری، از روش ه ــرفته و تک ــای پیش فناوری ه
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اســتفاده شــد و بــرای آنکــه بتــوان تحلیــل دقیق تــری از ایــن ارتبــاط بیــن راهبردهــا ارائــه داد و حتــی 
میــزان تغییــر تأثیــر راهبردهــای مدیریــت دانــش را در بســتر فنــاوری بــر راهبردهــای مدیریــت منابــع 
ــا تدویــن رول هایــی، جهــت روشــن شــدن ابهامــات  انســانی مشــاهده نمــود، از روش منطــق فــازی ب
ــی  ــدرت پیش بین ــش ق ــدل و افزای ــی م ــش اعتباربخش ــن افزای ــد و همچنی ــدن از تجری ــارج ش و خ

اســتفاده گردیــد.

ــاس  ــانی براس ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــش نامۀ راهبرده ــش نامه ها، از پرس ــي پرس ــرای روای ب
ــوبرامانیام16 در  ــای سیواس ــه آق ــون15 ــــ ک ــولر و جکس ــانی ش ــع انس ــت مناب ــای مدیری راهبرده
ــع انســانی و راهبردهــای  ــاق بیــن راهبردهــای مدیریــت مناب مقطــع دکتــرای خــود باعنــوان انطب
ــای  ــش نامۀ راهبرده ــرده ــــ و پرس ــتفاده ک ــدا از آن اس ــی فلوری ــگاه بین الملل ــرکت در دانش ش
ــده  ــه ش ــره گرفت ــی به ــه و تاکه اوچ ــا و نوناک ــس و نوری ــات هان ــاس تحقیق ــش براس ــت دان مدیری
اســت. بــرای پایایــي پرســش نامه ها از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده کــه در ایــن پژوهــش 
ــتاندارد،  ــش نامۀ اس ــات الزم در پرس ــس از تعدی ــتاندارد پ ــش نامه های اس ــي پرس ــب پایای ضری

ــوده اســت.    ــاً 0.993 ب تقریب

5. یافته های تحقیق 
پــس از گــردآوري داده هــا و تجزیــه و تحلیــل آن هــا، درخصــوص  دو فرضیــۀ اصلــی و چهــار فرضیــۀ 

ــت:  ــوان گف ــی مي ت فرع

اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در فناوری هــای تکــراری ســازمان را به ســوی بهره گیــری از 
راهبردهــای منابــع انســانی استانداردسازی شــده )فرموله شــده( ســوق می دهــد.

ــری  ــوی بهره گی ــازمان را به س ــراری س ــای غیرتک ــازی در فناوری ه ــرد شخصی س ــتفاده از راهب اس
از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه ســوق می دهــد.

5ـ1. بررسی فرضیۀ اصلی
ــری از  ــوی بهره گی ــازمان را به س ــراری س ــای تک ــذاری در فناوری ه ــرد کدگ ــتفاده از راهب ــف. اس ال

راهبردهــای منابــع انســانی استانداردسازی شــده )فرموله شــده( ســوق می دهــد.

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 استانداردسازی شــده انجــام دادیــم. درنهایــت نتایــج زیــر به دســت آمد.

15. Shouler & Jackson
16. Sivasubramaniam
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جدول 5. آزمون اسپیرمن بین راهبرد کدگذاری و منابع انسانی استانداردسازی شده 

Correlations

راهبرد کدگذاری راهبرد منابع انسانی

Spearman’s rho

راهبرد کدگذاری

Correlation Coefficient 1.000 .819**

Sig. (2-tailed) 0 .032

N 51 51

راهبرد منابع انسانی 

Correlation Coefficient .819** 1.000

Sig. (2-tailed) .032 0

N 51 51

مطابــق بــا نتایــج جــدول 5، معیــار تصمیم گیــری کوچک تــر از 0.01 اســت. لــذا بــا اطمینــان بــاالی 
ــرد  ــاوری تکــراری و راهب ــر رد شــده اســت و بیــن متغیرهــای فن ــرض صف ــوان گفــت ف 99 درصــد می ت
ــب اســپیرمن 0.819 ارتبــاط مســتقیم  ــه ضری ــا توجــه ب ــع انســانی استانداردسازی شــده ب ــت مناب مدیری

وجــود دارد.

5ـ2. فرضیه های فرعی  

5ـ2ـ1. بررسی فرضیۀ فرعی اول
بیــن اســتفاده از راهبــرد کدگــذاری در تکنولوژی هــای تکــراری و راهبردهــای جــذب و تأمیــن منابــع 

انســانی وظیفه مــدار و بــا قابلیــت کنتــرل بــاال رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. 

ــر  ــۀ متغی ــا رابط ــد ت ــتفاده ش ــپیرمن اس ــتگی اس ــون هم بس ــه، از آزم ــن فرضی ــی ای ــت بررس جه
مســتقل اســتراتژی کدگــذاری و متغیــر وابســتۀ راهبــرد مدیریــت منابــع انســانی استانداردسازی شــده 

مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
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ــانی  ــع انس ــن مناب ــذب و تأمی ــای ج ــذاری و راهبرده ــرد کدگ ــن راهب ــپیرمن بی ــون اس ــدول 6. آزم ج
ــاال ــرل ب ــت کنت ــا قابلی ــدار و ب وظیفه م

Correlations

راهبرد کدگذاری راهبرد جذب منابع انسانی 
وظیفه مدار

Spearman’s rho

راهبرد کدگذاری

 Correlation
Coefficient 1.000 .815**

 Sig.
(2-tailed) 0 .026

N 51 51

راهبرد جذب 
منابع انسانی 

وظیفه مدار

 Correlation
Coefficient .815** 1.000

 Sig.
(2-tailed) .026 0

N 51 51

ــا  ــذا ب ــت. ل ــر از 0.01 اس ــری کوچک ت ــار تصمیم گی ــود، معی ــاهده می ش ــه مش ــه ک همان گون
ــراری  ــای تک ــذاری در تکنولوژی ه ــرد کدگ ــن راهب ــت بی ــوان گف ــد می ت ــاالی 99 درص ــان ب اطمین
ــه  ــا توجــه ب ــاال ب ــرل ب ــت کنت ــا قابلی ــدار و ب ــع انســانی وظیفه م ــن مناب ــای جــذب و تأمی و راهبرده

ــود دارد.  ــتقیم وج ــاط مس ــپیرمن 0.815 ارتب ــب اس ضری

5ـ2ـ2. بررسی فرضیۀ فرعی دوم
ــرد  ــت عملک ــای مدیری ــراری و راهبرده ــای تک ــذاری در تکنولوژی ه ــرد کدگ ــتفاده از راهب ــن اس بی
ــۀ  ــه( رابط ــر نتیج ــرف ب ــی ص ــته نگر/ مبتن ــی )گذش ــای کارای ــر ارزیابی ه ــی ب ــانی مبتن ــع انس مناب

ــود دارد. ــتقیم وج مس

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 7. آزمون اسپیرمن بین راهبرد کدگذاری و راهبردهای مدیریت عملکرد منابع انسانی مبتنی بر ارزیابی های 
کارایی )گذشته نگر/ مبتنی صرف بر نتیجه(

Correlations

راهبرد 
کدگذاری

راهبرد ارزیابی عملکرد 
مبتنی بر نتیجه 

Spearman’s rho

راهبرد کدگذاری

 Correlation
Coefficient 1.000 .643**

Sig. (2-tailed) 0 .042

N 51 51

راهبرد ارزیابی عملکرد 
مبتنی بر نتیجه 

 Correlation
Coefficient .643** 1.000

Sig. (2-tailed) .042 0

N 51 51

مطابــق بــا نتایــج جــدول فــوق، معیــار تصمیم گیــری کوچک تــر از 0.01 اســت. لــذا بــا اطمینــان 
ــرد کدگــذاری در تکنولوژی هــای تکــراری و  ــوان گفــت بیــن متغیرهــای راهب ــاالی 99 درصــد می ت ب
ــر ارزیابی هــای کارایــی )گذشــته نگر/ مبتنــی  راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی مبتنــی ب

صــرف بــر نتیجــه( بــا ضریــب اســپیرمن 0.6۴3 ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. 

5ـ2ـ3. بررسی فرضیۀ اصلی سوم
ــری  ــوی بهره گی ــازمان را به س ــراری س ــای غیرتک ــازی در فناوری ه ــرد شخصی س ــتفاده از راهب ب. اس

از راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه ســوق می دهــد.

در ایــن فرضیــه، براینــد و میانگیــن تأثیــر تمــام متغیرهــای مســتقل را در قالــب متغیــر راهبــرد 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــرد  ــتۀ راهب ــر وابس ــن دو متغی ــپیرمن را بی ــون اس ــر آزم ــم و در آخ ــبه کردی ــازی محاس شخصی س
شخصی ســازی و متغیــر مســتقل راهبردهــای منابــع انســانی نوآورانــه انجــام دادیــم. ســرانجام نتایــج 

زیــر حاصــل شــد. 
جدول 8. آزمون اسپیرمن بین راهبرد شخصی سازی و راهبرد منابع انسانی نوآورانه

Correlations

راهبرد شخصی 
سازی

راهبرد منابع 
انسانی

Spearman’s rho

راهبرد شخصی 
سازی

Correlation Coefficient 1.000 .819**

Sig. (2-tailed) 0 .027

N 51 51

راهبرد منابع 
انسانی 

Correlation Coefficient .819** 1.000

Sig. (2-tailed) .027 0

N 51 51

ــان  ــا اطمین ــذا ب ــت. ل ــر از 0.01 اس ــری کوچک ت ــار تصمیم گی ــدول 8، معی ــج ج ــاس نتای براس
بــاالی 99 درصــد می تــوان گفــت فــرض صفــر رد شــده و بیــن متغیرهــای راهبردهــای شخصی ســازی 
و راهبــرد مدیریــت منابــع انســانی نوآورانــه بــا توجــه بــه ضریــب اســپیرمن 0.819 ارتبــاط مســتقیم 

وجــود دارد.

5ـ2ـ4. بررسی فرضیۀ فرعی چهارم
ــذب و  ــای ج ــراری و راهبردهای ه ــای غیرتک ــازی در تکنولوژی ه ــرد شخصی س ــتفاده از راهب ــن اس بی

تأمیــن منابــع انســانی خــاق و تیم گــرا )اقتضایــی( رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 9. آزمون اسپیرمن بین راهبردهای شخصی سازی با راهبرد جذب و تأمین منابع انسانی خالق و تیم گرا 
)اقتضایی(

Correlations

راهبرد شخصی 
سازی

راهبرد جذب منابع 
انسانی خالق

Spearman’s rho

راهبرد شخصی سازی

 Correlation
Coefficient 1.000 .719**

Sig. (2-tailed) 0 .019

N 51 51

راهبرد جذب منابع 
انسانی خالق

 Correlation
Coefficient .719** 1.000

Sig. (2-tailed) .019 0

N 51 51

ــا  ــذا ب ــر از 0.01  اســت. ل ــری کوچک ت ــار تصمیم گی ــا مشــاهدات در جــدول 9، معی ــق ب مطاب
ــازی  ــرد شخصی س ــتفاده از راهب ــای اس ــن متغیره ــت بی ــوان گف ــاالی 99 درصــد می ت ــان ب اطمین
ــرا  ــاق و تیم گ ــانی خ ــع انس ــن مناب ــذب و تأمی ــای ج ــراری و راهبرده ــای غیرتک در تکنولوژی ه
ــاداری  ــوی و معن ــبتاً ق ــتقیم نس ــاط مس ــپیرمن 0.719 ارتب ــب اس ــه ضری ــه ب ــا توج ــی( ب )اقتضای

وجــود دارد. 

5ـ2ـ5. بررسی فرضیۀ فرعی پنجم
بیــن اســتفاده از راهبــرد شخصی ســازی در تکنولوژی هــای غیرتکــراری و راهبردهــای مدیریــت 
ــد(  ــه و فراین ــه نتیج ــان ب ــه توأم ــری/ توج ــی )آینده نگ ــر اثربخش ــی ب ــانی مبتن ــع انس ــرد مناب عملک

ــود دارد. ــتقیم وج ــۀ مس رابط

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

350

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

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

جــدول 10. آزمــون اســپیرمن بیــن راهبــرد شخصی ســازی و راهبردهــای مدیریــت عملکــرد منابــع انســانی 
ــی ــی بر اثربخش مبتن

Correlations

راهبرد 
شخصی 

سازی

راهبرد مدیریت عملکرد 
مبتنی بر اثربخشی 

 Spearman’s
rho

راهبرد شخصی سازی

 Correlation
Coefficient 1.000 .757**

Sig. (2-tailed) 0 .039

N 51 51

راهبردهای مدیریت عملکرد منابع 
انسانی مبتنی بر اثربخشی

 Correlation
Coefficient .757** 1.000

Sig. (2-tailed) .039 0

N 51 51

بــا  لــذا  اســت.   0.01 از  کوچک تــر  تصمیم گیــری  معیــار  می شــود،  مشــاهده  چنان کــه 
ــرد شخصی ســازی در  ــای اســتفاده از راهب ــن متغیره ــت بی ــوان گف ــاالی 99 درصــد می ت ــان ب اطمین
ــی  ــر اثربخش ــی ب ــانی مبتن ــع انس ــرد مناب ــت عملک ــای مدیری ــراری و راهبرده ــای غیرتک تکنولوژی ه
ــاط  ــب اســپیرمن 0.757 ارتب ــه ضری ــا توجــه ب ــد( ب ــه نتیجــه و فراین ــان ب )آینده نگــری/ توجــه توأم

ــود دارد. ــتقیم وج مس

6. بحث و نتیجه گیری 
ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی رابطــۀ بیــن راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی بــا توجــه 
بــه سیاســت های علــم و فنــاوری نظــام انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد بیــن اســتفاده از راهبــرد 
ــا  ــدار و ب ــع انســانی وظیفه م ــن مناب ــای جــذب و تأمی ــراری و راهبرده ــای تک ــذاری در فناوری ه کدگ

قابلیــت کنتــرل بــاال، ارزیابــی عملکــرد مبتنــی بــر نتیجــۀ بیرونــی، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. 

از ســوی دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر آن بــود کــه بیــن اســتفاده از راهبــرد شخصی ســازی 
دانــش در فناوری هــای غیرتکــراری و اســتراتژی های جــذب و تأمیــن منابــع انســانی خــاق، ارزیابــی 
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عملکــرد مبتنــی بــر نتیجــۀ درونــی، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد کــه نتیجــۀ آن در قالــب مــدل نهایــی 
بــه شــرح زیــر بســط داده شــده اســت.

ــا تحلیل هــای آمــار اســتنباطی، اطاعــات  پــس از آنکــه اطاعــات مــورد نیــاز گــردآوری شــد و ب
مــورد تجزیــه و تحلیــل و آزمــون قــرار گرفــت، مــدل نهایــی تحقیــق بــه ایــن شــرح ارائــه شــد:

جدول 11. مدل انطباق در فناوری های تکراری

راهبردهای مدیریت دانش

راهبرد کدگذاری مدیریت دانشراهبرد شخصی سازی مدیریت دانش

جذب کارکنان با کنترل پذیری کم 
)دانشی(

جذب کارکنان با کنترل پذیری بسیار 
زیاد

راهبرد جذب منابع 
راهبردهای انسانی

مدیریت 
منابع 
انسانی ارزیابی عملکرد کامًا بیرونیارزیابی عملکرد بیرونی و خودارزیابی

)باال به پایین(

راهبرد مدیریت 
عملکرد منابع 

انسانی

جدول 12. مدل انطباق در فناوری های غیرتکراری

راهبردهای مدیریت دانش

راهبرد شخصی سازی مدیریت 
راهبرد کدگذاری مدیریت دانشدانش

جذب کارکنان با کنترل پذیری 
بسیار کم )حرفه ای(

جذب کارکنان با کنترل پذیری 
راهبردهای راهبرد جذب منابع انسانیمتوسط

مدیریت منابع 
انسانی

راهبرد مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد بیرونیارزیابی عملکرد کامًا درونی
منابع انسانی

ــه  ــازی این گون ــار اســتنباطی و منطــق ف ــج آم ــق، براســاس نتای ــی تحقی ــۀ اول اصل ــارۀ فرضی درب
ــای  ــری بیشــتر از دانش ه ــه هرچــه ســازمانی درصــدد بهره گی ــه آنک ــا توجــه ب ــه ب اســتدالل شــد ک
ذخیره شــده، اســتفاده از سیســتم های ســازمانی کدبندی شــده، و تأکیــد بــر صرفه جویــی در هزینه هــا 
و ارتباطــات باشــد و یادگیــری را در ســازمان منــوط بــه اهــداف ســازمانی نمایــد تــا آنکــه یادگیــری 
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ــع انســانی ای بهــره  ــد؛ پــس ضــروری اســت از مناب ــرای ایجــاد نوآوری هــای فــردی اســتفاده نمای را ب
ــه انجــام رســانند  بگیــرد کــه بیشــتر مطیــع ســازمان و سیســتم ها و اهدافــش باشــند و وظایفــی را ب

کــه ســازمان ازپیــش برایشــان تعریــف کــرده اســت )جوســت، 1392(.

 لــذا بــا توجــه بــه اینکــه در فناوری هــای تکــراری ایــن امــر امکان پذیرتــر اســت و محقــق نیــز ایــن 
فرضیــه را در ســازمان های بــا فنــاوری تکــراری مــورد آزمــون قــرار داد، حــدس و گمــان کارل جوســت بــا 
نتایــج فرضیــه ســازگاری زیــادی را نشــان داد کــه ایــن امــر در فرضیه هــای فرعــی نیــز قابــل اســتناد اســت. 

درخصــوص فرضیــۀ دوم اصلــی تحقیــق، براســاس نتایــج آمــار اســتنباطی و مــدل فــازی این گونــه 
ــاد  ــرای ایج ــانی ب ــع انس ــش مناب ــتفاده از دان ــدد اس ــازمانی درص ــه س ــه چنانچ ــد ک ــتدالل ش اس
ــع  ــات مناب ــه و ارتباط ــای نهفت ــازی دانش ه ــوآوری، به روزآمدس ــت و ن ــد خاقی ــای جدی ظرفیت ه
ــد،  ــازمانی باش ــداف س ــر از اه ــی فرات ــغلی حت ــردی و ش ــای ف ــا و بینش ه ــان ایده ه ــانی، و بی انس
ــته و  ــف داش ــام وظای ــتری در انج ــری بیش ــه انعطاف پذی ــد ک ــتفاده کن ــانی ای اس ــع انس ــد از مناب بای
ــد اســتخدام و  ــازمان بای ــن س ــارات کاری داشــته باشــند. همچنی ــه توســعۀ اختی ــل ب خودشــان تمای
جــذب نیروهــای کامــًا خــاق و ریســک پذیر، و توانایی هــای بــاال و تیمــی را ســرلوحۀ کار قــرار دهــد 

.)Handzic, 2010( ــرد ــر گی ــی درنظ ــت رقابت ــوان مزی ــه را به عن ــد و نوآوران ــش جدی ــق دان و خل

ــت و  ــر اس ــر امکان پذیرت ــن ام ــراری ای ــای غیرتک ــه در فناوری ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــن رو ب  از ای
ــون  ــورد آزم ــرفته م ــراری و پیش ــاوری غیرتک ــا فن ــازمان های ب ــه را در س ــن فرضی ــز ای ــان نی محقق
قــرار دادنــد، حــدس و گمــان نگارنــدگان بــا نتایــج فرضیــه ســازگاری زیــادی داشــت کــه ایــن امــر در 

ــت. ــتناد اس ــل اس ــز قاب ــی نی ــای فرع فرضیه ه

ــا درنظــر گرفتــن شــرایط پُرتغییــر فنــاوری و حرکــت ســریع  تمــام ایــن نتایــج و یافته هــا بایــد ب
ــته  ــه بس ــاوری ک ــگاري فن ــرد؛ آینده  ن ــورت گی ــگاري ص ــات آینده  ن ــا مطالع ــاوری ب ــۀ فن ــمت لب به س
ــایج آن در  ــرد و نتــ ــورت پذی ــد صــ ــف بای ــاز دســتگاه هاي مختل ــوع و نی ــای متن ــوع فناوری ه ــه ن ب
اختیــــار دســتگاه هاي سیاســـت گذار کـــان و بخـــشي قـــرار گیـــرد. از این رو ضروری اســت تا ارتباط 
ــار  ــی کــه در اختی ــر قابلیــت اعتمــاد داده  های ــت شــود و ب ــان سیاســت گذاران و پژوهشــگران تقوی می
سیاســت  گذاران قــرار داده می  شــود، تأکیــد گــردد تــا سیاســت گذاران بتواننــد تصمیم  هــا را برحســب 

ــی کــه در آن عمــل می  کننــد، تعریــف نماینــد. فضای

7. پیشنهادهای راهبردی
ــای  ــری از فناوری ه ــر بهره گی ــام ب ــت های نظ ــد سیاس ــز تأکی ــش و نی ــج پژوه ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی و مال ــاخت های مقررات ــانی و زیرس ــع انس ــون مناب ــت از الزامــات آن همچ پیشــرفته و حمای

ــود:  ــرح می ش ــر ط ــنهادهای زی ــب، پیش متناس
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درجهــت انتقــال دانــش، قــرار دادن معیارهــای پــاداش انتقــال دانــش بیــن نخبــگان، محققــان و 
نیروهــای دانشــی در شــرکت های دانش بنیــان و دارای فنــاوری پیشــرفته می توانــد انگیزه بخــش 

ــع انســانی متخصــص ایشــان را افزایــش دهــد. باشــد و حتــی میــزان وفــاداری مناب

به اشــتراک گذاری دانــش هــم براســاس سیاســت های مستندســازی و هــم برمبنــای سیاســت های 
ــرای انتقــال دانــش پنهــان نهفتــه در ســینه و قلــب محققــان یکــی دیگــر از  شخصی ســازی دانــش ب
ــات  ــب جلس ــاختی در قال ــای زیرس ــز فناوری ه ــازی و نی ــد فرهنگ س ــه نیازمن ــت ک ــی اس توصیه های

ثبــت تجــارب و مدیریــت دانــش مرتبــط بــا آن اســت. 

ــام  ــش، در تم ــازی دان ــت مستندس ــود درجه ــنهاد می ش ــور پیش ــت های مذک ــا سیاس ــتا ب هم راس
ــه ای،  ــدی و وظیف ــر فراین ــم از نظ ــاختاری و ه ــر س ــم از نظ ــان، ه ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ش
ــازمانی را در  ــای س ــام دانش ه ــه تم ــردد ک ــم گ ــش فراه ــر دان ــمت مدی ــا ِس ــا مســئولی ب ــدی ی واح
بخش هــای مختلــف یکپارچــه کنــد و هماننــد واحــد آمــوزش ســازوکارهای انتقــال، اشــتراک، خلــق و 

ــردد. ــده دار گ ــرداری را عه ــی بهره ب حت

همان طــور کــه در ادبیــات تحقیــق و آمارهــای مطرح شــده از حیــث ســهولت کســب وکار و 
اشــتغال بیــان شــد، هم راســتایی دانــش همــراه بــا منابــع انســانی مــورد نیــاز ترکیبــی بســیار خــوب 
ــا در  ــزرگ دنی ــرکت های ب ــام ش ــه تم ــب آنک ــازد و جال ــم می س ــت فراه ــری دول ــزام هدایتگ ــرای ال ب
بخش هــای فنــاوری، ماننــد تســا، از حمایت هــای حداکثــری دولــت تحــت عنــوان واحــدی مســتقل 
ــوردان  ــرای ســفر فضان ــد کــه مصــداق آن حمایــت از پــروژۀ ایــان ماســک ب )اینترنشــیپ( برخوردارن
بخــش خصوصــی امریــکا بــود کــه دولــت مــا ایــن اقــدام را در قالــب پارک هــای فنــاوری و انکوباتورهــا 
و مراکــز کارآفرینــی ایجــاد کــرده و نتایــج بســیار خوبــی را هــم رقــم زده اســت؛ ولــی کمــاکان به دلیــل 

نوپــا بــودن نیازمنــد تقویــت و حمایــت بیشــتر دولــت اســت.

به اشــتراک گذاري و به کارگیــري دانــش  اقدامــات کســب و خلــق، ذخیره ســازي،  بنابرایــن 
از مهم تریــن اقدامــات مدیریــت دانــش در دانشــگاه های ایــران، به عنــوان مرکــز اصلــی تربیــت 
ــن  ــق ای ــک تحق ــدون ش ــت. ب ــاوری، اس ــش و فن ــال دان ــعه و انتق ــص و توس ــانی متخص ــروی انس نی
ــراي  ــل از اج ــه قب ــد. چنانچ ــود مي  بخش ــب بهب ــي جوان ــگاه ها را در تمام ــرد دانش ــات، عملک اقدام
اقدامــات مدیریــت دانــش بــه عوامــل حیاتــي موفقیــت )ماننــد منابــع انســانی و اســتادان، فناوری هــای 
آموزشــی، مدیریــت و رهبــری دانشــگاه، فرهنــگ ســازمانی و سیســتم های ســازمانی( نیــز توجــه شــود، 

ــرد،  1388(. ــد )دانایی ف ــد ش ــرد خواه ــطح عملک ــش و س ــت دان ــت مدیری ــن موفقی ــب تضمی موج

 انتقــال، جــذب و انتشــار فنــاوری بین  المللــی در سیاســت ها، قوانیــن اســناد باالدســتی و 
ــوده اســت.  ــا حمایــت نهادهــای دولتــی عجیــن ب ــا همــواره ب ــران کمابیــش ام برنامه  هــای توســعۀ ای
ــم و  ــام عل ــران نظ ــان بازیگ ــی می ــای دانش ــات و جریان ه ــه تعام ــا ک ــران از آنج ــت های ای در سیاس
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ــرداری از دانــش  ــه خلــق و بهره  ب فنــاوری نقشــی کلیــدی در ارتقــای پایــۀ دانشــی کشــور و کمــک ب
دارد، عملکــرد ایــن حــوزه از مهم تریــن مشــخصه  های توســعۀ فنــاوری اســت. تجربــۀ کشــورهای موفــق 
ــه  ــش فناوران ــه و جه ــری فناوران ــرای یادگی ــاوری ب ــار فن ــال و انتش ــتفاده از انتق ــد اس ــان می  ده نش
ــال  ــه شبکه  ســازی و خوشه ســازی، انتق ــوده اســت. توجــه ب ــا ب ــی اساســی در سیاســت های آن ه اصل
فنــاوری و یادگیــری فناورانــه از موضوعــات کلیــدی ایــن حــوزه اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه 

ــر اســت: ــر اهتمــام در حوزه هــای زی ــن ام ــرای تحقــق ای ــرد. شــرط الزم ب ــرار گی ق

• کارآمدسازی نظام حقوق مالکیت و ایجاد ساختار نهادی کاهندۀ هزینه  های مبادله؛	

• ــه 	 ــاز ب ــن اســت نی ــد؛ ممک ــای مول ــات بخش ه ــر محــور اقتضائ ــادی ب ــاختار نه ــی کل س بازآرای
ــا حــذف قوانیــن نهــادی باشــد؛  ــراری، طراحــی مجــدد ی برق

• سازمان   دهی افراد و رفع موانع تعاملی؛	

• شفاف سازی فرایندهای تصمیم  گیری و تخصیص منابع؛	

• پرهیز از شوک  درمانی و تغییرات پی  درپی سیاست های نادرست؛ 	

•  نیاز به خلق، طراحی مجدد یا حذف سازمان ها؛ 	

• ارتقــای توانمنــدی در بنگاه هــا و دانشــگاه ها و تقویــت همــکاری بیــن بنگاه هــا و ســایر 	
دانــش؛ تولیدکننــدۀ  ســازمان های  مخصوصــاً  ســازمان ها، 

• کمک به ایجاد شبکه  ها به  ویژه پیوندهای بین  المللی برای تسهیل یادگیری. 	

در همیــن راســتا ایجــاد زیرســاخت های بنیــادی، پایــداری سیاســی و اقتصــادی، کارایــی 
بوروکراتیــک و امنیــت در شــکل  دهی رفتــار پایــدار و کارایــی انطبــاق بیــن مدیریــت دانــش و منابــع 
انســانی در شــرکت های دارای فنــاوری پیشــرفته بســته بــه نــوع فنــاوری مــورد اســتفاده بســیار مؤثــر 

اســت.

ــۀ  ــتلزم مطالع ــت مس ــط دول ــی توس ــت های انطباق ــب از سیاس ــۀ مناس ــاب مجموع ــلماً انتخ مس
ویژگی هــا و پویایی هــای منابــع انســانی و جریــان دانــش در ســطوح مختلــف ملــی، بخشــی و 

ــت.  ــطح اس ــر س ــاوری در ه ــوع فن ــخیص ن ــه  ای و تش منطق

به اعتقــاد بســیاری از کارشناســان حــوزۀ علــم و فنــاوری، متولیــان دو حــوزۀ علــم و فنــاوری را بایــد 
از یکدیگــر 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 به  عنــوان 
نهــادی میانجــی بیــن وزارت علــوم و وزارت صنعــت ایفــای نقــش می  کنــد تــا زمینــه را بــرای ارتبــاط 
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ایــن دو بخــش فراهــم کنــد؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را درنظــر گرفــت کــه در بهتریــن حالــت، معاونــت 
ــه  ــور ب ــاد منبع  مح ــذار از اقتص ــان، در در دوران گ ــاد دانش  بنی ــی اقتص ــاد متول ــام نه ــی، در مق علم
اقتصــاد دانش  بنیــان فعالیــت خواهــد کــرد و از ایــن رو فقــط بایــد بــا رویکــردی تنظیم گرایانــه، زمینــه 
را بــرای ارتبــاط بیــن بخش هــای مختلــف نظــام نــوآوری فراهــم کنــد. بنابرایــن وزارت صنعــت، معــدن 
ــه  ــد، ب ــان باش ــاد دانش  بنی ــی اقتص ــد متول ــده بای ــال های آین ــه در س ــادی ک ــوان نه ــارت، به عن و تج
ظرفیت  ســازی مناســب نیــاز دارد؛ امــری کــه مــورد اعتقــاد مدیــران فعلــی در ایــن وزارتخانــه نیســت.

ــه یکــی  ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن ــۀ عل ــان، مقول ــا ظهــور اقتصادهــای دانش بنی ــت اینکــه، ب درنهای
ــوع  ــای متن ــدۀ فرصت ه ــوب و ایجادکنن ــی خ ــد، حکمران ــب درآم ــا در کس ــای دولت ه از اولویت ه
ــا  ــت ت ــروری اس ــن رو ض ــده؛ از ای ــل ش ــا تبدی ــیاری از حوزه ه ــانی در بس ــع انس ــرای مناب ــتغال ب اش
عملکــرد مســتمر بیــن انطبــاق راهبردهــای مدیریــت دانــش و منابــع انســانی در ســازمان های دولتــی 
ــا  ــج، پیامده ــق و مســتمر از نتای ــد اخــذ بازخــورد دقی ــدت آن نیازمن ــت بلندم ــی شــود. موفقی ارزیاب
ــل   ــی قدرتمنــد و قاب ــر یــک نظــام ارزیاب ــار فعالیــت نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه اســت کــه ب و آث
اطمینــان مبتنــی باشــد. لــذا تأکیــد بــر بــه روز آوری نقشــۀ جامــع علمــی کشــور و نهادهــای مرتبــط بــا 
آن به منظــور پیاده ســازی اهــداف نقشــۀ جامــع علمــی کشــور ازجملــه اقداماتــی اســت کــه بــر بهبــود 
ــازمان های دارای  ــوص در س ــانی( به خص ــع انس ــش و مناب ــت دان ــای مدیری ــاق )راهبرده ــن انطب ای

ــح راد، 1391(. ــزه و فات ــود )ناصری ج ــد ب ــر خواه ــرفته مؤث ــاوری پیش فن
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