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Abstract 

Empowered human resources are one of the 

most important factors in the development of 

innovation in enterprises. In terms of 

innovation policy studies, governments use 

policy tools, especially in private businesses, 

to improve innovative performance. 

Designing a policy model is very important 

for government support for capable human 

resources in knowledge-based companies. In 

order to design this policy model in Iran, a 

case study of the knowledge-based 

specialized duty system facility program has 

been on the agenda in this research. The data 

collection method was semi-structured 

qualitative interview and the content analysis 

method was used to analyze the data. Based 

on the proposed model in this research 

Designing a policy based on providing an 

identification and evaluation system for 

individuals and companies needs to be 

considered in other policies. Strengthen the 

project development framework and 

performance monitoring model of applicants 

using intermediary institutions such as private 

brokers and specialists and technical 

consultants. Also, establishing coordination in 

the body of government and governance with 
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the design of an appropriate governance 

system and the use of technological 

infrastructure will have a serious impact on 

the evolution of the policy model. 
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 مقاله پژوهشی

 انیبن دانش یها نوآور شرکت یاز منابع انسان تیحما یاستیس یالگو

 یتخصص فهیبرنامه نظام وظ در

 2یثان یانياع مانیا، 1محمد خادمی  ،1یمحمد صاحبکار خراسان ديس، *1نریمانیميثم 

 .ی، تهرانپژوهشکده مطالعات فناور اریاستاد -1

 .، تهرانفیشر يدانشگاه صنعت تیریارشد مد يکارشناس -2

 

 دهيچک

ها   دولت شده که هیتوص زین ینوآور استیاز منظر مطالعات س. شود يها محسوب م  در بنگاه یعوامل توسعه نوآور نیاز مهمتر يکیتوانمند  يمنابع انسان

دولت از  تیحما یبرا ياستیس یالگو يلذا طراح. رندیبکارگ يبخش خصوص یرا در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارها ياستیس یزارهایا

 التیبرنامه تسه یمطالعه مورد ران،یدر ا ياستیس یالگو نیا يبمنظور طراح. برخوردار است یيباال تیاز اهم انینی دانش یها  توانمند در شرکت يانسان یروین

 لیبوده و از روش تحل افتهیساختار مهین يفیها مصاحبه ک  داده یروش گردآور. پژوهش قرار گرفته است نیدر دستور کار ا انینی دانش يتخصص فهینظام وظ

 یبرا زیمتما يابیو ارز یينظام شناسا هیبر ارا يمبتن استیس يطراح ق،یتحق نیدر ا یشنهادیپ یالگوبر اساس . داده ها استفاده شده است لیتحل یمضمون برا

استفاده مشموالن طرح با  نظارت بر عملکرد یپروژه و الگو نیچارچوب تدوها نیز توجه شود و الزم است در سایر سیاست استیمشمول س یها  افراد و شرکت

در بدنه  يبخش نیب يهماهنگ جادیابه عالوه . گرددتقویت  ي و شبکه داوران و مشاوران فنيخصوص يابیهمچون کارگزاران نظارت و ارزواسط  یاز نهادها

 . تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستي مورد بررسي خواهد داشت نیز فناورانه یها  رساختیو استفاده از زبا طراحي نظام حکمراني مناسب  تیدولت و حاکم

 .يعموم فهینظام وظ ،ینوآور استیس ان،ینی نوآور، شرکت دانش يمنابع انسان: ها    كليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1
ینیان، نیروی انساني نوآور است که  از ابعاد مهم اقتصاد دانش

ستون اصلي  4در گزارش بانک جهاني به عنوان یکي از 

دیگر  از سوی. [1]ینیان معرفي شده است  توسعه اقتصاد دانش

ها و الزام نوآوری در  سیطره دانش بر کسب وکار شرکت

محصوالت، فرآیندها و خدمات و نیز لزوم خلق فرصت در 

مفهوم نیروی  کهها باعث شده  محیط متغیر توسط شرکت
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. [2] ها مورد توجه ویژه قرار گیرد انساني نوآور در شرکت

اساسا محور توسعه فناوری، نیروی انساني نوآور است و این 

درصد خلق  50تا  20که  ها به نحوی است اهمیت در شرکت

. [3]شود  ینیان انجام مي مشاغل جدید اساسا در صنایع دانش
های با  اهمیت نیروی انساني در توسعه نوآوری در شرکت

در  3ای که آلوسون  افزایش مي یابد به گونه 2سطح دانش باال

ینیان، مولفه سرمایه انساني را  های دانش یف شرکتتعر

                                                 
2 Knowledge Intensive Company  
3 Alvesson 
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از این منظر . [4]شمارد   ها برمي مهمترین مشخصه این شرکت

هایي هستند که ماهیت فکری  ینیان، شرکت های دانش شرکت

دارند و نقش سرمایه فکری در آنها پررنگ است و بخش 

عمده سرمایه انساني آنها را افرادی با تحصیالت دانشگاهي و 

های تخصصي و   آن هم در سطوح باال و واجد صالحیت

به همین دلیل است که در . [6-4]دهند  ای تشکیل مي  فهحر

های متکي به   سازمان"ینیان به عنوان  های دانش واقع از شرکت

"افراد
و همکاران این مفهوم را  2کینتو. شود نام برده مي 1

فکری و دانشي  توسعه داده و نیروی انساني یا همان سرمایه

که به واسطه تجلي در تجارب، فناوری های سازماني و 

شود را مهمترین   ارتباط با مشتریان منجر به خلق ارزش مي

ینیان ذکر  های دانش  مزیت رقابتي و دارایي اصلي شرکت

و همکاران پیش بیني  3دارایي که به زعم اناند. [5] کنند مي

این دارایي در . [7] شود مهمي برای نوآوری محسوب مي

برگیرنده دانش، تجربه، تخصص، تعهد و انگیزه نیروی انساني 

اند که نشان است؛ از همین رو محققان بسیاری تالش کرده

ینیان تا اندازه زیادی متاثر  های دانش دهند نوآوری در شرکت

این قبیل از از جذب و بکارگیری نیروی انساني توانمند در 

ادبیات سرمایه در همین راستا نیز جریان  .[8] ها است  شرکت

انساني نوظهور نقش کارکنان دانشي را به عنوان یک منبع 

ینیان برجسته  کلیدی نوآوری در سازمان های کوچک و دانش

های نوآورانه کارکنان را نیازمند   مي کند و بروز قابلیت

اهمیت . [10, 9] داند  های مداخله گرایانه مدیریتي مي  برنامه

نوآورانه سرمایه های   مداخله مدیریتي به منظور بروز قابلیت

ینیان  های دانش  انساني از یک سو و ضرورت کمک به شرکت

در جهت جذب، توانمندسازی، حفظ و ارتقاء کارکنان دانشي 

نوآور از سوی دیگر، دولت ها را بر آن داشته است که به 

. ها بر آیند  طرق مختلف در صدد حمایت از این قبیل شرکت

ص مدیریت منابع های مختلفي در خصو  اگر چه پژوهش

و یا حفظ و  [11] های نوآور و زایشي انساني در شرکت

ربخشي و ارزیابي اث [12] نگهداری کارکنان دانش پایه

در ایران  [13]ینیان  های دانش های حمایت از شرکت  سیاست

انجام شده است، لیکن در خصوص ابزارهای سیاستي و نقش 

ی انساني توانمند در های دولتي در حمایت از نیرو  برنامه

                                                 
1 People Dependent Organizations 
2 Kianto 
3 Anand 

ینیان در ایران مطالعه منسجمي انجام نشده  های دانش شرکت

همچنین در یک دهه اخیر بدنه دانش ملي و بین المللي . است

ینیان رشد  های دانش   مرتبط با مفاهیم پایه در شرکت

های پیشین بر اثر   و نتایج پژوهش [14]چشمگیری داشته 

اني دانشي در حفظ و توسعه مزیت رقابتي مثبت منابع انس

اما با این  [15] اندینیان و نوآور تاکید داشته های دانش  شرکت

های حمایتي   وجود خالء نظری مرتبط با ابعاد مختلف سیاست

ها بیش از پیش  و مدیریت منابع انساني در این قبیل از شرکت

بررسي ادبیات نظری متمرکز بر حمایت . ودش احساس مي

ینیان و نوآور گویای آن است که  های دانش ها از شرکت دولت

های حمایتي دولت را  عموم مطالعات صورت گرفته سیاست

های  های حمایتي مستقیم و سیاست در دو دسته  سیاست

حمایت از . [16, 6, 3] کنند بندی مي حمایتي غیر مستقیم دسته

های  سرمایه انساني دانشي عمدتا در چارچوب سیاست

ها بوده است و در  حمایتي غیر مستقیم  مورد توجه دولت

 ای سرمایه انساني بیمه –های مالي  ها و تخفیف قالب معافیت

، یارانه [17]، یارانه حقوق و دستمزد کارکنان دانشي [3]

استخدام کارکنان تحقیق و توسعه، یارانه آموزش کارکنان 

د ، مشارکت در جذب نیروی انساني واج[18] دانشي

صالحیت، تامین نیروی انساني بومي و غیر بومي و حمایت از 

، ایجاد شبکه [17]های حوزه علم و فناوری  توسعه رشته

ای جذب  و ارائه خدمات مشاوره [19]حامیان کسب و کار 

مورد تاکید قرار  [18] توسعه و نگهداری سرمایه انساني

ست؛ اما با وجود تاکید صورت گرفته و اهمیت این گرفته ا

ینیان و نوآور،  های دانش ها در توسعه شرکت نوع از سیاست

و  وبر تر،یها و هوتچن [18] 4وودویک و افچامحققاني چون 

بر این باورند که عمده مطالعات صورت گرفته بر  [17] 5رامر

مستقیم های حمایتي  طراحي، کاربست و ارزیابي سیاست

های  اند و سیاست دولت از این قبیل از شرکت ها متمرکز بوده

حمایتي مرتبط با سرمایه انساني دانشي را کمتر مورد توجه 

، شجاعي، [6]خیاطیان، الیاسي و طباطبائیان . اند قرار داده

نیز بر ضرورت ساماندهي  [13]قریبي و صاحبکار خراساني 

مستقیم دولت از های حمایتي مستقیم و غیر  سیاست

ینیان و نوآور در ایران را مورد تاکید قرار  های دانش شرکت

                                                 
4 Afcha and Garcia-Quevedo 
5 Hutschenreiter, Weber & Rammer 



 1400 زمستان، 4، شماره چهاردهمسال ی؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، ثان یانیاع ماني، ای،  محمد خادمیمحمد صاحبكار خراسان دی، سیمانينر ثمیم

35 

در همین رابطه اجرای برنامه مشموالن متخصص و . اند داده

در ایران  1397ینیان که از سال  های دانش فناور در شرکت

. از دو منظر نظری و عملي حایز اهمیت ویژه است ،اجرا شده

های   یابي اثربخش سیاستدر پژوهش اخیر در خصوص ارز

ینیان در ایران، مجموعه  های دانش حمایت از شرکت

ینیان اعم از  های حمایت از نیروی انساني دانش  سیاست

های تامین نیروی   تسهیالت نظام وظیفه تخصصي، برنامه

کارآمد و جذب نیروی انساني بازرگاني تخصصي ارزیابي 

استي، برنامه اند، لیکن از منظر طراحي الگوی سی  شده

ترین برنامه   تسهیالت نظام وظیفه تخصصي به عنوان اصلي

های  کشور در حمایت از نیروی انساني تخصصي در شرکت

لذا سوال پژوهش . ینیان مورد بررسي قرار نگرفته است دانش

حاضر این است که طراحي الگوی سیاستي حمایت از نیروی 

ینیان در ایران  های دانش انساني متخصص و توانمند در شرکت

برای پاسخگویي به این پرسش مطالعه برنامه . چگونه است

ینیان به  های دانش ملي تسهیالت نظام وظیفه تخصصي شرکت

های سیاستي در سطح ملي که   عنوان یکي از مهمترین برنامه

 1ینیان دارد های دانش ای میان شرکت  هم سطح شمول گسترده

میتي اعم از ستادکل و هم با همکاری چندین نهاد حاک

نیروهای مسلح، بنیاد و مرکز نخبگان نیروهای مسلح و نیز 

بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری رییس جمهور 

بر این . شود؛ مورد توجه قرار گرفته است در کشور اجرا مي

اساس در بخش آینده، مباني نظری تحقیق بررسي شده و در 

ها و   بیان یافته. شود ح ميبخش سوم روش انجام تحقیق تشری

 . شود های چهارم و پنجم ارائه مي  جمع بندی نیز در بخش

 
 پيشينه پژوهش -2

حمایت از توسعه و بکارگیری سرمایه انساني در جهت رشد 

ینیان، از  های دانش و توسعه فناوری و نوآوری در شرکت

جمله مهمترین سیاست های حمایتي غیر مستقیم توسعه 

برای . که همواره مدنظر دولت ها بوده است فناوری است

های اقتصادی   مثال حمایت دولت های عضو سازمان همکاری

های مرتبط با فناوری،   از تحصیل افراد در رشته 2و توسعه

                                                 

1-  
1
با توجه به آمارهای منتشر شده معاونت علمی و  1400تا سال  1397از سال  

ينیان از تسهیالت نظام  شرکت دانش 2200فناوری رياست جمهوری مجموعا 
 .اندوظیفه تخصصی استفاده کرده

2 Organization for Economic Co-operation and Development  

تي از انوآوری و تحقیق و توسعه و اعطای تسهیالت و امتیاز

های آموزشي، تضمین شغلي، ساعت کاری کاالبرگقبیل 

به افرادی که در این ... ر، سطوح باالتر دستمزد و انعطاف پذی

شوند و یا ارائه تسهیالتي از قبیل    ها دانش آموخته مي  رشته

آموختگان های قانوني به صنایعي که دانش  و معافیت هاانهپژوه

هایي است   ها را به کار مي گیرند، از جمله سیاست  این رشته

نیروی انساني نوآور و ه عرض از تیحما هدف با ها  دولت که

ایجاد . [20]دهد ینیان انجام مي فناور مورد نیاز صنایع دانش

های   به نیروهای انساني متخصص و زیرساخت دسترسي

ینیان و  های دانش پژوهشي برای رقع نیازهای خاص شرکت

نوآور به منظور تسهیل فرایند انتقال مفاهیم و دانش جدید به 

محصوالت و خدمات جدید، آموزش و تربیت نیروی انساني 

ها  های ویژه مورد نیاز این قبیل از شرکت  با تخصص و قابلیت

های دولت ها هم راستا هستند و   ها و نیازمندیراهبردبا که 

ایجاد فرصت کاورزی برای فناوران و نوآوران بالقوه در 

ها   ینیان از جمله این حمایت های نوآور و دانش شرکت

بسترسازی جذب نیروی انساني واجد . [21] شود محسوب مي

ینیان و  های دانش صالحیت و در کالس جهاني برای شرکت

در پرتو . گیرند  ها قرار مي نوآور نیز در زمره این حمایت

ادبیات سرمایه انساني نوظهور و نقش کارکنان به عنوان یک 

ینیان، صاحبنظران  های دانش منبع کلیدی نوآوری در شرکت

ینیان به صورت روز افزون از  کسب وکارهای نوآورانه و دانش

ني در این قبیل از توسعه اقدامات مدیریت سرمایه انسا

بروز  3در همین رابطه الم و وایت. کنند ها حمایت مي شرکت

قابلیت های نوآورانه و تبدیل شدن نیروی انساني به یک 

مزیت رقابتي پایدار را متاثر از مدیریت سرمایه انساني نوآور 

نیز بر  [23]و همکاران  4بندیکسون. [22]کنند عنوان مي

سیستم یکپارچه و با عملکرد سطح باالی  استقرار و بکارگیری

. کنند ها تاکید مي مدیریت منابع انساني در این نوع از شرکت

سیستم یکپارچه ای که اقداماتي از قبیل انتخاب ساختاریافته، 

آموزش، ارزیابي عملکرد و ارتقاء مبتني بر شایستگي، پاداش 

 هایي چون مالکیت مشترک و رویکرد کاری منعطف را در بر

 نظامنیز توسعه و پیاده سازی  [24] 5هلمن و پوری. گیرد  مي

ینیان را به عنوان  های دانش مدیریت سرمایه انساني در شرکت

                                                 
3 Lam & White  
4 Bendickson 
5 Hellmann & Puri 
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یکي از ارکان حرفه ای کردن کسب وکارها بر مي شمارند و 

های  اثربخش مدیریت سرمایه انساني در شرکت نظاماستقرار 

. دانندنوآوری که به دنبال رشد و توسعه هستند را ضروری مي

این مقاله به واسطه بررسي ادبیات مرسوم مدیریت سرمایه در 

 ،ینیان و نوآور های دانش انساني دانشي متمرکز بر شرکت

ینیان  هشت محور بعنوان ابعاد مدیریت سرمایه انساني دانش

چارچوب نظری پژوهش و   1جدول . استخراج شده است

 . دهد را نشان مي پیشینهابعاد مدیریتي مبتني بر مرور 

، 1حورهای هشت گانه نشان داده شده در  جدول م

ینیان هستند که  موضوعات مهم در مدیریت منابع انساني دانش

های دولت مورد توجه قرار   ها و حمایت  الزم است در سیاست

به عنوان نمونه، داشتن سیاست توسعه منابع انساني . گیرند

اني دانشي، مبتني بر ظرفیت های درون سازماني و برون سازم

و همچنین تدوین و پیاده سازی استراتژی جذب نیروی 

ینیان از جمله ابعاد مهم  های دانش انساني نوآور در شرکت

ها محسوب  مدیریت منابع انساني در این قبیل از شرکت

طراحي فرایند ساختاریافته جذب نیروی . [31, 29]شود مي

انساني، ایجاد سیستم گزینش حرفه ای و جذب مبتني بر 

قدامات ضروری مدیریت قابلیت های بالقوه نیز در زمره ا

منابع انساني دانشي است که در چارچوب شناسایي، انتخاب 

 . [30, 26, 25]دهد و استخدام روی مي

داف شرکت، های تیم سازی مستمر مبتني بر اه انجام فعالیت

مشارکت تیمي در تعریف چشم انداز و استراتژی های 

نیروهای دانشي ( پذیر نمودن جامعه)شرکت و اجتماعي سازی 

در بعد تیم سازی و مشارکت؛ توسعه  [30, 28, 27]شرکت

سیستم پرداخت و اعطای پاداش میتني بر علمکرد و نوآوری، 

, 25, 2]ایجاد فضای برانگزاننده، انگیزشي و محرک خالقیت 

در بعد جبران خدمات و انگیزش؛ مدیریت ارتباط و  [27

مسطح سازی ساختار سازماني و استعداد کارکنان دانشي، 

گذار از ساختار بروکراتیک، ارتقاء آزادی

ینيان و نوآور هاي دانش محورهاي هشتگانه مدیریت سرمایه انسانی در شركت( 1جدول 

 محورها        

 

 مراجع   

سياست 

منابع 

 انسانی

شناسایی، 

انتخاب و 

 استخدام

تيم 

سازي و 

 مشاركت

جبران 

خدمات و 

 انگيزش

مدیریت 

استعداد و 

 صالحيت

مدیریت 

و ارزیابی 

 عملکرد

آموزش، توسعه 

و ایجاد محيط 

 یادیگري

ابقا و 

 ارتقا

  * * * *  * * [25] 1جبلي و مشیت

 * * * * *  *  [26] 2آلتا و امیگوالي

 * * * * * *  * [27] 3یوسف ابوکر

  *  * * *   [28] 4کاستر

سااازمان همکاااری هااای   

 [29] 5توسعهاقتصادی و 
* *  * * * * * 

 * * * *  * * * [30] 6پاوو و ریچارسون

-جااااردون و گاااونزالس 

 [22] 7رویلور
 *    * *  

ویسنیوسااااااااااااااکا و 

 [2] 8ویسنیوسکي
 * * * * * * * 

 9بامبرگر، بارچاار  و دایار  

[31] 
* *  * * * * * 

                                                 
1 . Jebali & Meschitt 
2 . Al-Ta & Emeagwali 
3 . Youssif Abo Keir 
4 . Koster 
5 . Organisation for Economic Co-operation and Development 
6 . Paauwe & Richardson 
7 . Jardon & Gonzalez-Loureiro 
8 . Wiśniewska & Wiśniewski 
9 . Bamberger, Bacharach & Dyer 
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ای، مدیریت سرمایه فکری و مالکیت ایده،  عمل و اقتدار حرفه

طراحي چارچوب منطقي جذب مبتني بر دانش، مهارت و 

در بعد مدیریت استعداد و  [29, 28] شایستگي نیروی کار

صالحیت؛ ارزیابي مبتني بر بروکراسي و هنجارهای حرفه ای، 

ارزیابي مبتني بر نوآوری در سازمان، ترویج فرهنگ 

خودارزیابي، ارزیابي عملکرد مشارکت کارکنان در به 

در بعد مدیریت و ارزیابي عملکرد؛  [30] گذاری دانشاشتراک

حمایت از یادگیری های فردی و سازماني با استفاده از 

ساخت و تسهیل ارتباطات دانشي و خلق رویکردهای مدرن، 

ها و تشویق و  محیط حامي نوآوری، شخصي کردن آموزش

حمایت از یادگیری های غیر رسمي، ساختار دهي به محیط 

 کاری مبتني بر هنجارهای سازگار با نخبگان دانشي و مهارتي

در بعد آموزش، توسعه و ایجاد محیط یادگیری؛  [29, 27, 2]

های فصال برای افرادی که انطباقي با نیازمندیان نظامایجاد 

دانشي شرکت ندارند، طراحي سازوکارهای ارتقاء امنیت 

های ارتقاء وفاداری راهبردشغلي، تدوین و پیاده سازی 

سازماني و تعهد شغلي و تعیین و طراحي مسیر پیشرفت 

در بعد ابقاء و ارتقاء سرمایه انساني دانشي  [27, 26, 2] شغلي

و نوآور از جمله اقدامات مهم ینیان  های دانش در شرکت

 . آیدها به شمار مي مدیریت سرمایه انساني این قبیل از شرکت

به طور کلي اهمیت محورهای فوق در حوزه مدیریت منابع  

های نوپا  مورد تاکید  ها و شرکت  ینیان، استارتاپ انساني دانش

پژوهش های این حوزه بوده است و در این میان به طور ویژه 

های دانشي و   ورت مدیریت سرمایه فکری و شایستگيبر ضر

گاری دانش و تسهیل یادگیری تاکید شده   نیز اشتراک

بر این اساس، محورهای هشت گانه نشان داده . [25]است

، به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده 1شده در جدول 

 . شده است

 نظام وظيفه تخصصی در ایران 2-1

 تیظرف از استفاده حاضر حال در که است توجه انیشا

 مرسوم یامر جامعه به ياجتماع خدمات ارائه یبرا سربازان

گونه ای است که  به تیظرف نیا از استفاده و است شده لیتبد

به زعم . مفهوم جدیدی به خدمت سربازی نیز بخشیده است

شکل گیری جامعه جدید مبتني بر نوآوری استفاده  1کسپرسن

را  "نوآوریسرباز در خدمت "جدیدی از سربازان با رویکرد 

                                                 
1 Kaspersen 

ر نیز با تاکید بر تغییر د 2آگباریا و شمولي. [32]اقتضا مي نماید

سرباز "مفاهیم دفاع و امنیت بر شکل گیری مفهوم 

3اجتماعي
 خدمت یبرا یسربازو استفاده بهینه از سرباز و  "

 .[33] اند کرده دیتاک اجتماع به

هر چند در مقاالت پیشین راهکارهایي برای بهبود خدمت 

ون استفاده از توان ایرانیان مقیم سربازی در داخل کشور همچ

 فیتعر ،[34] خدمت نیگزیجا یها  در پروژه کشور ازخارج 

توسعه  ،ینیان عرصه دانش مانند یسرباز دیجد یها  عرصه

منزلت سربازان  شیافزا و [35] ينیکارآفر توسعهو  یيروستا

 نیا درشده است، اما  ارائه [36] دولت وتوسط مردم  فهیوظ

برای افراد های بهبود خدمت نظام وظیفه   ، فقط بر طرحقیتحق

با استعدادهای برتر در ایران تاکید شده است و سایر طرح 

های مرتبط با خدمات اجتماعي سربازان خارج از محدوده 

به آن  2اند. لذا همان طور که در جدول   این پژوهش بوده

اشاره شده است، شش طرح موضوع مطالعه در این مقاله به 

های   بر طرح اختصار معرفي شده اند. این طرح ها مشتمل

پروژه احتساب خدمت نخبگان دانشگاهي و فناور، کسری 

های دولتي، پروژه احتساب   پروژه تحقیقاتي، امریه در سازمان

ینیان، پروژه احتساب  های دانش خدمت نخبگان در شرکت

خدمت نخبگان ایرانیان مقیم خارج از کشور و امریه در 

 باشند.  ینیان در کشور مي های دانش شرکت

نظام  یدر حال اجرا التیتسه بهمقاله  نیا دربر این اساس 

پرداخته  يو حکمران یاستگذاریاز منظر س يتخصص فهیوظ

 یروین از تیحما ياستیس یالگومنظر  نیشده است و از ا

. استشده ینیان بررسي  های دانش ي توانمند در شرکتانسان

به لذا در این تحقیق بکارگیری فرصت انجام وظیفه عمومي 

عنوان ابزاری سیاستي برای حمایت از نیروی انساني توانمند 

روش . گیرد  ینیان مورد بررسي قرار مي های دانش در شرکت

 .انجام پژوهش در بخش بعد تشریح شده است

برای پاسخگویي به سوال تحقیق در خصوص طراحي الگوی 

سیاستي حمایت از نیروی انساني توانمند و متخصص در 

ینیان، روش تحقیق مطالعه موردی کیفي با  نشهای دا شرکت

موضوع بررسي برنامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصي در 

 .ینیان انتخاب شده است های دانش شرکت

                                                 
2 Agbaria & Shmueli 
3 Social Soldier 
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 (برتر ياستعدادها يدارا افراد يريكارگ هب با مرتبط یتخصص فهيوظ نظام يها  طرح) قيتحق نیا در مطالعه مورد طرح شش یمعرف( 2 جدول

 ردیف
 هدف عنوان طرح

حداقل مدرک 

 تحصیلی
 محل بکارگیری نهادهای مرتبط

1 
کسری خدمت پروژه 

 تحقیقاتی

استفاده از ظرفیت علمی افراد دارای 

تحصیالت باال به منظور حل مسائل 

 ارگانهای لشكری و نظامی

 های نظامی   ارگان بنیاد نخبگان نیروهای مسلح  کارشناسی ارشد

 امريه در سازمان های دولتی 2

تخصصی فارغ  خدماتگیری از   بهره

وری  التحصیالن دانشگاهی در افزايش بهره

 های دولتی  سازمان

تحصیالت 

 دانشگاهی

 معاونت توسعه روستايی 

  دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی ستاد

 کل نیروهای مسلح

  معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای

 مسلح

 های دولتی  سازمان

3 
پروژه احتساب خدمت 

 نخبگان دانشگاهی

به کارگیری مناسب نخبگان برای حل 

 های لشكری و نظامی  مسائل ارگان
 کارشناسی ارشد

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر 

 بنیاد ملی نخبگان 

های نظامی و   ارگان

 کشوری 

4 
 پروژه احتساب خدمت

 نخبگان فناور

بكارگیری مناسب نخبگان و استفاده از توان 

علمی و فناورانه افراد در پروژه های ملی و 

 ينیان دانش

 کارشناسی

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

  ينیان های دانش شرکت 

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر 

 بنیاد ملی نخبگان 

 معاونت علمی و فناوری ريیس جمهور 

 ينیان های دانش شرکت 

5 
پروژه احتساب خدمت افراد 

 مقیم خارج از کشور

به کارگیری نخبگان خارج از کشور در 

 پروژه های ملی

معادل کارشناسی 

 ارشد به باال

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر 

 بنیاد ملی نخبگان 

 ينیان های دانش شرکت

6 
های  امريه در شرکت

 ينیان دانش

نگهداشتن افراد کلیدی و استفاده از خدمات 

 ينیان های دانش تخصصی آنان در شرکت
 کارشناسی

 معاونت علمی و فناوری ريیس جمهور 

 گذاری و نظارت راهبردی دفتر سیاست 
 ينیان های دانش شرکت

 

یافته بوده که ساختار ها، مصاحبه نیمه  آوری داده روش جمع

( پروتکل)برای تحقق روایي پژوهش، همگي مبتني بر رهنمود 

گانه  8موضوعات . اندگرفتهمصاحبه از پیش تهیه شده انجام 

جمع بندی شده در بخش مباني نظری در خصوص محورهای 

ینیان، چارچوب کلي رهنمود  مدیریت منابع انساني دانش

ت مصاحبه ذیل مصاحبه را تشکیل داده و سواال( پروتکل)

مصاحبه . اند  مقوالت اصلي در این هشت محور تهیه شده

شوندگان بر اساس ارتباط موضوعي با برنامه سیاستي 

تسهیالت نظام وظیفه تخصصي در گروه نهادهای حاکمتي 

ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد و مرکز نخبگان نیروهای )

ییس مسلح، بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری ر

ینیان مشمول  های دانش ، مسئوالن و مدیران شرکت(جمهور

مند از تسهیالت مذکور و نیز   برنامه و فناوران و متخصین بهره

های مالي و کارگزاران ارزیابي   نهادهای واسط و صندوق

اند تا برنامه سیاستي از ابعاد مختلف مورد توجه   انتخاب شده

 . قرار گیرد

حلیل محتوای تماتیک بوده که در سه ها، ت  روش تحلیل داده

و ( مقوالت محوری)مرحله کدبندی اولیه، کدبندی ثانویه 

. انجام شده است( مقوالت یکپارچه ساز)کدبندی نهایي 

ها در   ها هم زمان با انجام مصاحبه  تحلیل محتوای مصاحبه

دستورکار قرار گرفته است و تا رسیدن به اشباع نظری، 

های   با رسیدن به کدبندی. م شده استمصاحبه تکمیلي انجا

اولیه و ثانویه تکراری و عدم دستیابي به مقوالت جدید، روند 

 . های جدید متوقف شده است  انجام مصاحبه

و ( اعتبار زانیم)یيروا يمستلزم بررس قیتحق جیبه نتا نانیاطم

بمنظور . است جیو نتا قیتحق یابزارها( یریپذ میتعم)یيایپا

در  یمثلث ساز ای یبند هیاز روش زاو قیتحق یيتحقق روا

و  یداده ا ،يدر ابعاد روش شناخت يفیپژوهش ک يابیاعتبار 

روش  یبند هیاز منظر زاو. [37]استفاده شده است يلیتحل
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 یبر جمع بند يمصاحبه مبتن( پروتکل)ودرهنم ،يشناخت

 یکردهایشده است و لذا محورها و رو هیته ینظر اتیادب

ینیان مورد  دانش يتوسعه منابع انسان یاستگذاریمهم در س

تالش شده است در  زنی یا  از منظر داده. اند  توجه قرار گرفته

منابع و داده ها  ریسا افته،یساختار  مهین یها  کنار مصاحبه

 یها  منتشر شده توسط دستگاه ياستیخصوصا گزارشات س

 يتخصص فهینظام وظ یها  استیس یمرتبط با اجرا یياجرا

 يلیتحل یيتحقق روا یبرا. ردیقرار گ يمورد مطالعه و بررس

مصاحبه شوندگان از سه دسته مختلف و متنوع اعم از  زین

جمهور،  سییر یرو فناو يمعاونت علم)یياجرا یدستگاه ها

نخبگان، ستاد کل  يمل ادیجمهور، بن سییر یيمعاونت اجرا

 ي، منابع انسان(مسلح یروهاینخبگان ن ادیمسلح و بن یروهاین

 یها شرکت زیو ن( یدیگذار و کل انیافراد بن)مشمول طرح

 يتخصص فهینظام وظ التیتسه یینیان مشمول طرح ها دانش

مورد افراد  متفاوت یریاند تا تخصص و سوگ  انتخاب شده

 .ردیتوجه قرار گ

ها و   افتهیتکرارشدن  اریاز دو مع قیتحق یيایپا يبررس بمنظور

و هابرمن استفاده  لزیشده توسط م هیارا  نیبازخورد مطلع

 یخطا يمستلزم بررس یيایآنجا که پا از. [38]شده است

 یبه مقوالت تکرار دنیها تا رس  است، تداوم مصاحبه يتصادف

با تکرار  يدنبال شده تا مقوالت مورد بررس یو اشباع نظر

اعم  قیتحق یها  افتهی نیهمچن. شوند دییدوباره و چندباره، تا

در پنل خبرگان متشکل از افراد  یشنهادیپ یاز مقوالت و الگو

 يبا اندک جیشده و نتا هیمطلع خارج از مصاحبه شوندگان ارا

 .قرار گرفته است دییمورد تا میمفاه انیدر نوع ب لیتعد

 

 هاي تحقيق یافته -4

از ابتدای ایجاد مدل سربازی به صورت اجباری در کشور 

ایران، موضوع بهبود خدمت نظام وظیفه و استفاده مناسب از 

سرمایه انساني چه از منظر اثرات ملي و چه از منظر اثرات 

فردی مورد بحث و بررسي فراوان بوده است. به نحوی که 

ای   گاهي تغییر رویکرد سربازی از اجباری به ارتش حرفه

مورد بررسي قرار گرفته و گاهي بهبود وضعیت استفاده از 

نیروی انساني و یا مهارت آموزی سربازان در دستور کار بوده 

های انساني   است. در این راستا با توجه به اهمیت سرمایه

دارای استعدادهای برتر و لزوم استفاده مناسب از ظرفیت این 

في برای این موضوع نخبگان در طول زمان سازوکارهای مختل

اندیشیده شده است. این سازوکارها که عموما با محوریت 

استفاده هرچه بهتر از ظرفیت افراد با استعدادهای برتر در 

مدت زمان خدمت نظام وظیفه مورد بحث و بررسي بوده 

است، در گذر زمان از منظرهای مختلفي به آن پرداخته شده 

هداف خود این موضوع است و نهادهای مختلفي در راستای ا

اند. نهادهایي چون بنیاد ملي نخبگان، معاونت   را پیگیری کرده

علمي وفناوری رییس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح 

)بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، مرکز نخبگان و استعدادهای 

برتر نیروهای مسلح، قرارگاه مهارت آموزی، معاونت علوم و 

به اهمیت این موضوع تالش  تحقیقات( هر کدام با توجه

 هایي را با همکاری یکدیگر اجرایي نمایند.  اند تا طرح  کرده

بر این اساس استفاده و بکارگیری افراد با استعدادهای برتر در 

ساختار نظام وظیفه عمومي را مي توان به دو نسل مختلف 

تقسیم کرد. در نسل اول استفاده از توان علمي افراد در حل 

امي و دولتي مورد تاکید بوده است و تالش شده تا مسائل نظ

های افراد تحصیل کرده به نحو مناسبي استفاده   از ظرفیت

شود. بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح با ایجاد 

های احتساب خدمت   فرآیندهای مربوط به سازوکارهای پروژه

هایي را از طریق   های تحقیقاتي، پروژه  و یا کسری پروژه

مانهای نظامي و دولتي تعریف نموده تا افراد تمام و یا ساز

بخشي از خدمت خود را در قالب پروژه به انجام رسانند. به 

های سازمانهای دولتي به استفاده از   عالوه با توجه به نیازمندی

نیروهای تحصیلکرده، فرآیند امریه در سازمانهای دولتي نیز در 

ل معیار استفاده افراد از نسل اول اجرایي گردید. در این نس

های علمي فرد بوده و   های مصوب بر محور صالحیت  طرح

صالحیت فناورانه افراد مورد توجه قرار نگرفته است. در نسل 

ینیان از توان نخبگان  های دانش دوم که بر استفاده شرکت

فناور و صالحیت هم زمان فرد و شرکت تاکید دارد، هرچند 

نظامي به طور مستقیم افراد با های دولتي و   سازمان

کنند، اما منافع حاصل از   استعدادهای برتر را بکارگیری نمي

این فرآیندها به طور غیرمستقیم موجب توسعه اقتصادی و در 

ها   نتیجه اقتدار اجتماعي و نظامي شده است. در این طرح

های شخصي و رزومه علمي   محوریت انتخاب افراد صالحیت

گرفت و فرد با توجه به   ورد توجه قرار ميافراد عموما م

های شخصي برای انجام پروژه مشخص مامور   توانمندی
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گردید. با این وجود با اهمیت یافتن مفاهیم مربوط به   مي

های  ینیان و نقش مهم شرکت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش

های   ینیان در افزایش توان اقتصادی کشور، همکاری دانش

بین معاونت علمي و فناوری رییس جمهور و ستاد مشترکي ما

کل نیروهای مسلح آغاز گردید. در این زمان ستاد کل 

نیروهای مسلح با ایجاد قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه 

های کاربردی به سربازان   کرد تا با ارائه آموزش  تالش مي

 ساز زمینهکارورزی  و های شغلي ارتقا مهارت وظیفه و 

شود. بر این اساس  برای ورود به بازار کارافراد گي آماد

ینیان بعنوان  های دانش بکارگیری نخبگان فناور در شرکت

نسل دوم فرآیندهای بهبود خدمت نظام وظیفه ایجاد گردید. 

در این طرح موضوع افزایش مهارت شغلي و اشتغال سربازان 

 وظیفه به عنوان اولویت ستاد کل نیروهای مسلح و تقویت

ینیان به عنوان یکي از اهداف معاونت علمي  های دانش شرکت

و فناوری رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت و با تدبیر 

مقام معظم رهبری مقرر گردید به منظور استفاده از خدمات 

ینیان  های دانش پژوهشي نخبگان فناور افراد کلیدی شرکت

ق و بتوانند پروژه احتساب خدمت خود را در بخش تحقی

ینیان انجام دهند. اهداف این طرح، حفظ  توسعه شرکت دانش

ینیان، بکارگیری توان فرد در  و ماندگاری فرد در شرکت دانش

ینیان  های ملي و در نهایت توسعه اقتصاد دانش  زمینه اولویت

های موجود در   در کشور بوده است. همچنین با توجه به مدل

ي و با هدف استفاده های دولت  فرآیند امریه در سازمان

های  حداکثری از توان فناورانه افراد فعال در شرکت

های  ینیان، فرآیند امریه ماموران وظیفه در شرکت دانش

 ینیان نیز فعال شد.  دانش

محور  "فرد-شرکت"به طور کلي در فرآیندهای نسل دوم 

سیاست قرار گرفته است و تالش شده است تا معیارهای 

شود. به   ر کرده و توسط نهاد ثانویه تایید انتخاب افراد تغیی

ها و   عالوه در تعریف پروژه افراد، مقرر شده است هم اولویت

نیازهای فناورانه کشور و هم سابقه فني گذشته افراد بصورت 

توامان مورد نظر قرار گیرد. همچنین نظارت بر این فراد و 

نویه انجام امور مالي و اداری آنها نیز توسط نهادهای ثا

صورت پذیرد و از ظرفیت کارگزاران و نهادهای مالي استفاده 

 بیشتری شود.

 

 هاي بهبود فرآیند نظام وظيفه تخصصی  نسل( 3جدول 

 يشنهاديپ یاستيس يدر الگو يمقوالت محور یمعرف 4-1

های مورد بررسي در روند استفاده از کارکنان   با توجه به نسل

قالب شش طرح پروژه احتساب وظیفه با استعدادهای برتر در 

های دولتي،   خدمت، پروژه کسری خدمت، امریه در سازمان

ینیان، پروژه  های دانش پروژه احتساب خدمت در شرکت

احتساب خدمت ایرانیان مقیم خارج از کشور و امریه در 

ینیان، در نهایت الگوی سیاستي در شش  های دانش شرکت

یاستي پیشنهادی در ، الگوی س1شکل . بخش ارایه شده است

 .دهد این پژوهش را نشان مي

اجزای این الگو بر اساس مضامین یکپارچه ساز و مقوالت 

های کیفي طراحي شده   محوری ناشي از تحلیل محتوای داده

گانه الگوی پیشنهادی به شرح جدول   محورهای شش. است

  .تدوین شده است 4شماره 

بر شناسایي شش بخش الگوی سیاستي پیشنهادی مشتمل 

های واجد صالحیت، شناسایي و ارزیابي افراد موضوع  شرکت

سیاست، تعریف و تصویب پروژه، نظارت بر عملکرد و 

ارزیابي، حکمراني و هماهنگي نهادی، نهاد سازی و نهاد 

 :در ادامه اجزای الگو تشریح شده است. واسط مي باشند

 ردیف
های  طرح

 اجراشده 
 نسل دوم  نسل اول

1 

خدمات 

 پژوهشی

)کسری و 

 احتساب(

استفاده از  -1

 خدمات پژوهشی

ارائه کسری  -

 پروژه تحقیقاتی

انجام پروژه  -

احتساب خدمت 

در صنايع دفاعی 

 و کشوری

استفاده از توان  -1

تحقیق و توسعه 

افراد در 

های   پروژه

 ینیان دانش

پروژه احتساب خدمت  -

های  در شرکت

 ينیان دانش

پروژه احتساب خدمت  -

افراد مقیم خارج از 

 کشور

2 

خدمات 

 تخصصی

 )امریه(

استفاده از  -2

 خدمات تخصصی

امريه ماموران  -

وظیفه در 

های   هدستگا

 دولتی

استفاده از خدمات  -2

تخصصی و 

ای افراد در  حرفه

های  شرکت

 ینیان دانش

امريه ماموران وظیفه  -

های  در شرکت

 ينیان دانش
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 (كد بندي ثانویه)و مقوالت محوري( كد بندي نهایی)رفی الگوي سياستی پيشنهادي شش بخشی بر مبناي مقوالت یکپارچه سازجدول مع( 4جدول 

 ردیف
مضامین 

 ساز یکپارچه
 مصاحبه یها  هیگو یبرخ مقوالت محوری

نسل اول 

تسهیالت نظام 

وظیفه 

 تخصصی

نسل دوم 

تسهیالت نظام 

وظیفه 

 تخصصی

1 

نظام شناسایی و 

ارزیابی 

هاي  شركت

 واجد صالحيت

و  يمال تیهمچون وضع یيارهایمع ،ینیان دانش های شرکتدر  هیخدمت و امر نیگزیپروژه جا انیمتقاض یازبندیامت یبرا": K شونده مصاحبه ینیان ارائه محصول فناورانه و دانش

 نظر در اظهارنامه در مندرج مشخص فروش بودن دارا نیهمچن و محصول آن بر شرکت يفن تسلط و فناورانه محصول ارائه ،ها شرکت یعملکرد

 "میا  گرفته

 ها،  يابیارز نیا بر بنا و شود  يبکارگرفته شده انجام م یروهایدر رابطه با استفاده مناسب از ن ها شرکتاز  یمستمر یها  يابیارز" :Lشونده  مصاحبه

 صیتخص یبرا ها شرکت تیصالح نییدر تع موضوع نیبه عالوه ا. شود يم یریگ میتصم ها شرکتبه  روین صیتخص تیظرف شیافزا ایکاهش 

 ".شود يداده م ریتاث زین ندهیدر آ دیجد یروهاین

 * 

 *  تسلط فني مبتني بر تحقیق و توسعه

 **  در آمد مندرج در اظهار نامه مالیاتي

ارزیابي عملکرد دوره ای شرکت و سازمان 

 برای تخصیص نیرو
* ** 

2 

نظام شناسایی و 

ارزیابی افراد 

 موضوع سياست

های تحقیق و  تخصص مرتبط با فعالیت

 توسعه شرکت

ینیان تالش شده تا  های دانش ها به منظور حفظ نیروهای کلیدی و افزایش توان جذب نیروهای نخبگاني شرکت  در این طرح": Jمصاحبه شونده 

 ."ینیان و فناور توجه شود ی دانشها های فناورانه افراد فعال در شرکت  صالحیت

 و هیامر التیتسه از توانند  يمشخص شده م ازیمشخص شده و افراد در صورت کسب  حداقل امت يبه صورت کم ارهایمع نیا" H شونده مصاحبه

 ".ندینما استفاده ینیان دانش شرکت در پروژه ای

و پروژه  هیامر یها  )طرح يکنون یها  طرح یاجرا از شیپ ینیان دانش یها شرکت رانیمد عنوان به ما فناورانه یها  تیفعال": Wشونده  مصاحبه

 ."بود توجه مورد يدانشگاه یها  تیفعال نهیشیپ صرفا و شد  يم گرفته دهیناد( ینیان دانش شرکتخدمت در  نیگزیجا

 

 ** 

 **  سابقه کاری در شرکت

 **  برخورداری امتیاز علمي و فناورانه

ارزیابي دروني شرکت به دلیل سهمیه 

 محدود
 * 

3 

الگوي تعریف 

و تصویب 

 پروژه

تناسب موضوع پروژه با محصول فناورانه 

 شرکت

 فیتعر یها  پروژه تا کند يبررس را ینیان دانش های شرکتشده توسط افراد و  فیتعر یها  پروژه تواند  يم ما مشاوران ی  شبکه": Kشونده  مصاحبه

 ."باشد برخوردار يمناسب تیفیک از شده

 ریمس در و باشد شرکت ینیان دانش محصول توسعه و قیتحق یراستا در است الزم دهیبرگز افراد یبرا شده فیتعر یها  پروژه": Dشونده  مصاحبه

 "دینما جادیا محصول یبرا را يمشخص افزوده ارزش بتواند پروژه

 استفاده برتر استعداد با یروهاین توان از تا میا  کرده تالش مسلح یروهاین کل ستاد یها  تیاولو به توجه با التیتسه نیا در ": Bشونده  مصاحبه

 يمناسب ینحو به یکشور و يدفاع عیصنا مشکالت و مسائل حل یراستا در لکردهیتحص افراد يتخصص و يپژوهش خدمات از و میکن یحداکثر

 ."میکن استفاده

 ** 

 ** * نیازهای کشوراولویت بندی و تناسب با 

 **  بودن موضوع پروژه( غیرتکراری)جدید 

 **  رویکرد تحقیق و توسعه

 ** * داوری تخصصي و داوری مشارکتي

4 

چارچوب 

نظارت بر 

عملکرد و 

 ارزیابی

 نیبنابرا. باشند  يم خود فهیوظ کارکنان تیفعال و حضور یها  زمان کامل یمستندساز به موظف رندهیبکارگ های شرکتو  افراد": Tشونده  مصاحبه دریافت گزارش دوره ای در فرایند پروژه

 افراد از افتهی توسعه یها  سامانه قیطر از ماهانه صورت به الزم مستندات ،یحضور یدهایبازد در مدارک نیا يبررس و يسنج صحت بر عالوه

 ."شود يم يبررس توسط داوران فني و تخصصي و افتیدر

* ** 

 ** * نظارت بر حضور فرد در شرکت

 *  نظارت بر فرایندهای مالي و جبران خدمات

 *  نظارت بر کاربست نتایج پروژه

 ** *و  میکرد میکل قوا تنظ يبا فرمانده یگردش کار ،يردولتیغ های شرکتبه  روین صیتخص یباالدست برا نیتوجه به نبود قوان با": Aشونده  مصاحبهمعاونت علمي، ستاد )هماهنگي بین نهادی ساختار  5
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 ردیف
مضامین 

 ساز یکپارچه
 مصاحبه یها  هیگو یبرخ مقوالت محوری

نسل اول 

تسهیالت نظام 

وظیفه 

 تخصصی

نسل دوم 

تسهیالت نظام 

وظیفه 

 تخصصی

حکمرانی و 

 هماهنگی نهادي

 ."شد داده صیتخص ینیان دانش های شرکتاستفاده  یمسلح برا یروهایستادکل ن قیبه صورت ساالنه از طر یا  هیسهم شانیا دستوربا توجه به  (کل، بنیاد نخبگان

محدود به نظر  اریبس ها شرکت نیا یدیکل یروهایینیان و استقبال ن دانش های شرکتهرچند با توجه به تعداد  هیسهم نیا ": Yشونده  مصاحبه

 .باشد داشته ینیان دانش های شرکتبا استعداد برتر  یروهاین یرا در حفظ و ماندگار ياما توانسته است اثرات رسد  يم

و از  ردیصورت پذ یشتریبا توجه ب ها شرکتبه افراد و  يالزم است تا نحوه اطالع رسان ها،  استیس یاجرا وسعت به توجه با": Xشونده  مصاحبه

 "شود استفاده منظور نیا یبرا ينوعمت یابزارها

ینیان باعث شده تا  دانش های شرکت ریو لزوم رقابت با سا التیتسه نیدر استفاده از ا انیبن  دانش های شرکت هیسهم تیمحدود" Q شوند مصاحبه

 ."را بدست آورند یباالتر ازیکه بتوانند امتکنند  يرا معرف یيروهاین ها شرکت

تصویب و تخصیص سهمیه سربازی ستاد 

 کل
* ** 

همکاری معاونت علمي در حمایت از 

 ینیان های دانش شرکت
 ** 

نقش بنیاد نخبگان در توسعه خدمات افراد 

 با استعداد برتر
* ** 

 ** * اطالع رساني و شفافیت فرایندها

 **  ها و افراد ایجاد فضای رقابتي میان شرکت

6 

نهاد سازي و 

بکارگيري 

 نهادهاي واسط

ي، داوران، کارگزاران فن کارشناسان شبکه لیقب از مناسب یها  رساختیز از استفاده با تا میا  کرده تالش ها  هر کدام از طرح در"S مصاحبه شونده  توسعه سامانه ها به منظور تسریع فرایندها

 ."شود تیریمد یبهتر شکل به یياجرا یندهایفرآ مربوط یها  و سامانه ارزیابي و مالي

 يمعرف کشور، از خروج درخواست لیقب از سربازان یها  درخواست يتمام فناور سرباز سامانه در الزم یکارها گردش جادیا با":T مصاحبه شونده 

 ".شود  يم يبررس سامانه نیا در مرتبط یها  درخواست ریسا و مربوط یها  یکسر از استفاده درخواست ساتا، به

 صورت به یا  مشاوره مرکز فه،یوظ نظام خدمت دوران طول در فناور سربازان ابهامات و سواالت به یيپاسخگو لزوم به توجه با" K مصاحبه شونده 

 ".ندینما افتیدر را يمقتض پاسخ و بگذارند انیم در را خود مشکالت بتوانند افراد تا شده یانداز راه نیآنال و يتلفن

* ** 

 *  استفاده از کارگزاران ارزیاب غیردولتي

استفاده از صندوق های مالي واسط به 

 منظور تسهیل جریانات مالي
 * 

 *  صندوق های بیمه ای کارکنان وظیفه

حمایت مالي و مشاوره ای از پروژه های 

 تحقیق و توسعه
 * 

 ** * مرکز مشاوره به افراد متقاضي طرحایجاد 

 ** * ایجاد شبکه داوران معتمد

 .معنای عدم توجه به این مضمون میباشد به* فقدان . میزان اهمیت مضامین در هر یک از دو نسل اجرای سیاست را نشان میدهد* تعداد 



 1400 زمستان، 4، شماره چهاردهمسال ی؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، ثان یانیاع ماني، ای،  محمد خادمیمحمد صاحبكار خراسان دی، سیمانينر ثمیم

43 

 

 ینيان  هاي دانش الگوي سياستی حمایت از نيروي انسانی توانمند شركت( 1شکل 

های   سازمان) واجد صالحيتهاي  نظام شناسایی شركت -1

های  ها و یا شرکت  سازمان(: بکارگیرنده ماموران وظیفه

بکارگیرنده ماموران وظیفه به عنوان مهترین نهادی که در 

ارتباط مستقیم با افراد، مسئولیت تعریف، مدیریت و نظارت 

بر پروژه تعریف شده را خواهد داشت، الزم است تا از 

از این رو نهادهایي که . باشدصالحیت مناسبي برخوردار 

نمایند   ها مامور مي ها و شرکت  کارکنان وظیفه را به این سازمان

های   های مشخص و نظارت  تالش دارند تا با ایجاد چارچوب

موردی صالحیت شرکت و یا سازمان بکارگیرنده را ارزیابي 

های  در شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت. نمایند

شرکت، فرد  -1: گیرد  مي  و نکته مورد توجه قرار بنیان د  دانش

ینیان اولویت دار با فناوری باال بکار  های دانش  را در پروژه

شرکت از توان کافي برای به خدمت گرفتن فرد  -2بگیرد و 

الزم به ذکر است که در . برای حداقل دو سال برخوردار باشد

لتي و پروژه های دو  های دیگر همچون امریه در سازمان  طرح

های دفاعي و کشوری   احتساب خدمت یا کسری در سازمان

عموما به صورت ارزیابي عملکرد پسیني و بعد از دریافت 

ای و   های دوره  گیرد و ارائه گزارش  کارکنان وظیفه صورت مي

 . عدم تخطي از قوانین مورد ارزیابي خواهد بود

با توجه : يتنظام شناسایی و ارزیابی افراد داراي صالح -2

های مورد اشاره، استفاده مناسب   به اینکه یکي از اهداف طرح

افراد با استعدادهای برتر بوده است، تعیین افراد دارای 

ها خواهد   صالحیت نقش مهمي در پیشبرد مناسب طرح

های  های امریه در شرکت  به این منظور در طرح. داشت

به سابقه  بنیان و پروژه احتساب خدمت با توجه  دانش

های بنیاد ملي نخبگان در تعیین نخبگي افراد، نظام   فعالیت

های علمي و فناورانه فرد تهیه   امتیازبندی بر مبنای فعالیت

گردیده است تا بر اساس آن، افراد متقاضي مورد بررسي قرار 

لذا اجرای موثر این بخش مستلزم این است که افراد . گیرند

ینیان داشته باشند و  کت دانشمتقاضي، سابقه کاری در شر

فعالیت افراد در زمان خدمت در راستای تحقیق و توسعه 

این در حالي است . بنیان تعریف شده باشد  محصوالت دانش

هایي مانند کسری پروژه تحقیقاتي و امریه در   که طرح

های دولتي به تناسب سازمان بکارگیرنده، صالحیت   سازمان

 .شود د بررسي ميعلمي افراد به صورت محدو

با توجه به اینکه : الگوي تعریف و تصویب پروژه -3

های مذکور   مهمترین منافعي که نهادهای ذینفع در طرح

خواهند داشت، دریافت خدمات پژوهشي و تخصصي مناسب 

باشد؛ از این رو تعریف پروژه   از افراد با استعدادهای برتر مي

برتر در مسیر انجام  دهي افراد با استعدادهای  مناسب و جهت

بر . ها خواهد شد  دار موجب اثربخشي طرح  های اولویت  پروژه

های امریه و پروژه احتساب خدمت در   این اساس در طرح

بنیان تالش شده است تا موضوعات با   شرکت دانش

های فناورانه تعریف گردد و رویکرد نوآوری و تحقیق   اولویت
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ه به این منظور استفاده از و توسعه در آن لحاظ شده باشد ک

این در حالي . شبکه مشاوران و داوران فني لحاظ شده است

های امریه در سازمان دولتي تمرکز بر   است که در طرح

. حضور افراد و انجام فعالیت در زمینه تخصصي بوده است

های کسری تحقیقاتي و احتساب خدمت   همچنین در پروژه

پروژه بر اساس نیازمندی  در صنایع دفاعي و کشوری تعریف

های بکارگیرنده بوده و نهادهایي مانند بنیاد نخبگان   سازمان

نیروهای مسلح و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای 

های تعریف شده   مسلح مسئول نظارت بر کیفیت پروژه

ها در این موارد به صورت موردی و   لذا داوری طرح. باشد  مي

های تخصصي   تواند کیفیت داوری  و ميمحدود صورت گرفته 

 .را متاثر سازد

بخش مهم : چارچوب نظارت بر عملکرد و ارزیابی -4

. الگوی سیاستي پیشنهادی، نظارت بر عملکرد و ارزیابي است

با توجه به لزوم ارزیابي و نظارت مستمر بر فعالیت افراد در 

محل مصوب و بر مبنای موضوع تعیین شده، عالوه بر 

یدهای حضوری تصادفي توسط کارشناسان، استفاده از بازد

بر این اساس در . شبکه کارگزاران نیز عموما موثر خواهد بود

مدل موجود با توجه به اینکه واریز حقوق و مزایای کارکنان 

باشد،   ینیان مي های دانش وظیفه به طور کامل بر عهده شرکت

مربوط به صورت شرکت مدارک واریز هر سرباز را در سامانه 

های صورت گرفته بر مبنای   ماهانه ارسال نموده تا واریزی

لذا . الزامات ستاد کل نیروهای مسلح بررسي گردد

های   های مجری سیاست الزم است با استفاده از کمیته  سازمان

های ماهانه فرد و شرکت نظارت داشته   فني داوری بر خروجي

یر در نظر گرفته شده، ها از مس  و در صورت انحراف پروژه

این در حالي . های الزم را دنبال نمایند  تذکرات و راهنمایي

های دیگر نظارت بر عملکرد عموما به   است که در طرح

های بکارگیرنده   واسطه گزارشهای ارسالي از سمت سازمان

صورت گرفته و نظارت اصلي بر عهده خود سازمان 

وع پروژه کسری همچنین در موض. باشد  بکارگیرنده مي

خدمت و پروژه احتساب خدمت در صنایع دفاعي و کشوری 

های داوری ایجاد گردیده که به صورت موردی   نیز کارگروه

 .شود نظارت انجام مي

های مورد   در طرح: حکمرانی و هماهنگی نهادي ساختار -5

اند تا با ایجاد   اشاره نهادهای مختلفي تالش داشته

. اف سازماني خود را محقق نمایندسازوکارهای مشخص، اهد

در این راستا ستادکل نیروهای مسلح به عنوان نهاد مسئول در 

رابطه با کارکنان وظیفه با پیشبرد اهدافي همچون بکارگیری 

موثر افراد دارای استعدادهای برتر، افزایش توانمندی و 

مهارت کارکنان وظیفه، اشتغالزایي افراد پس از خدمت و رفع 

هایي مانند   دفاعي و امنیتي تالش داشته تا با سازمان نیازهای

بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری همکاری 

هایي مانند   از این رو در طرح. ای را تعریف نماید  فعاالنه

کسری پروژه تحقیقاتي و پروژه احتساب خدمت، ستادکل 

دکل نیروهای مسلح با ایجاد بنیاد نخبگان و مرکز نخبگان ستا

نیروهای مسلح ساختارهای جدیدی را در بدنه ستادکل به 

این در حالي است که در . منظور تسهیل فرآیندها داشته است

های  های امریه و پروژه احتساب خدمت در شرکت  طرح

ینیان غیردولتي  های دانش ینیان با توجه به اینکه شرکت دانش

اند، انجام   به عنوان سازمان بکارگیرنده در نظر گرفته شده

های بین نهادی با دشواری دو چنداني همراه   هماهنگي

های دولتي   از این رو در این طرح نیاز به سازمان. باشد  مي

موضوع زیرساخت های قانوني . مجری سیاست وجود دارد

همچنین با . نیز در حکمراني از اهمیت باالیي برخوردار است

به تعامل نزدیک  ها نیاز  توجه به اینکه اجرای این طرح

رسد بوروکراسي   نهادهای کشوری و لشکری دارد، به نظر مي

ها   اداری زیادی برای افراد متقاضي برای استفاده از این طرح

های   هایي مانند امریه در سازمان  البته در طرح. وجود دارد

های احتساب خدمت در صنایع دفاعي و   دولتي و پروژه

ر نهادهای ناظر و تسهیلگر کشوری نیز با توجه به حضو

های نهادی الزامي است که با توجه به جنس دولتي   هماهنگي

ها و تعدد سازماني از پیچیدگي کمتری   و نظامي این سازمان

 . باشد  برخوردار مي

به منظور اجرای : نهاد سازي و بکارگيري نهادهاي واسط -6

شده های موجود تالش   های مذکور به فراخور زیرساخت  طرح

تا نهادهایي توسعه و یا ایجاد گردند تا بتوانند با سرعت و 

به نحوی که بنیاد . سهولت بیشتری فرآیندها را اجرایي سازند

نخبگان و مرکز نخبگان ستادکل نیروهای مسلح در ساختار 

 در نیمشمول امورستادکل نیروهای مسلح و یا معاونت 

 جادیا محروم مناطق و یيروستا توسعه معاونت ساختار

های نظامي و دفاعي   با این وجود با توجه به ماهیت. اند  شده
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ها با مشکالت جدی   ها توسعه برخي زیرساخت  بیشتر طرح

این در حالي است که با توجه به لزوم . مواجه بوده است

مستندسازی مناسب و مدیریت یکپارچه کارکنان وظیفه مستقر 

سرباز فناور ایجاد شده  های  بنیان، سامانه  های دانش در شرکت

تا افراد عالوه بر ثبت مدارک و احراز صالحیت اولیه بتوانند 

های   های الزم را به سهولت دریافت نمایند و گزارش  ابالغیه

شبکه مشاوران فني متشکل از . مرتبط را ارسال کنند

های  کارگزاران غیردولتي نیز میتواند با توجه به حضور شرکت

امي نقاط کشور، وظیفه نظارت شکلي و ینیان در تم دانش

همچنین صندوق های مالي در . عملکردی را برعهده بگیرند

نقش نهادهای واسط برای تسهیل مبادالت مالي مرتبط با 

واریز حق بیمه خدمات درماني نیروهای مسلح و بیمه 

اند و   ینیان بکارگرفته شده های دانش ماموران وظیفه در شرکت

  .سریع فرآیندهای مالي گردیده استاین موضوع موجب ت

 

 ها یافته -4

 است شده اشاره آن به نیشیپ یها  پژوهش در که طور همان

در کشور  یسرباز فهیخدمت نظام وظ یاجرا وهیش، [39]

بخش اجتناب  رییاست و تغ یساختار راتییمستلزم تغ رانیا

 مختلف یکشورها در رو نیا از. بود خواهد آن در یریپذ

 سرباز به یاجبار خدمت شدن نیگزیجا مانند یراهکارها

 صورت به یسرباز انجام ،یسرباز دوره زمان کاهش ،یا  حرفه

دستور کار  در تیو کاهش سن مشمول ياجتماع یها  طرح

شده تا  تالشپژوهش  نیا در وجود نیا با. [34] است بوده

مسلح به  یروهایکه تاکنون توسط ستادکل ن يمختلف یها  طرح

انجام برتر در زمان  یموثر افراد با استعدادها یریمنظور بکارگ

تا  شود يبررسشده است،  یياجرا فهیخدمت نظام وظ

 نیا. کنکاش گردد ندهایفرآ نیتوسعه و بهبود ا یسازوکارها

 زانیمبه  صرفامشابه  یها  پژوهش در که است يحال در

 يانسان یروین یتوانمندساز به مربوط یها  تیحما ياثربخش

 يعلم معاونت یها  تیحما قیطر از ینیان دانش های شرکتدر 

از  پژوهش نیا در يول [13]است شده پرداخته یفناور و

ار گرفته ها و الگوهای به ک  منظر سیاستي به اجرای این طرح

ها که با   این طرح. ها پرداخته شده است  شده در این طرح

های صنایع دفاعي و کشوری با استفاده از   هدف حل نیازمندی

توانمندی علمي و فناورانه افراد متقاضي در کشور اجرایي 

ها و فرآیندهای   گردیده است، در گذر زمان زیرساخت

بخشي به کار گرفته مشخصي را به منظور افزایش کارایي و اثر

ها با استفاده از فرآیندهای   به نحوی که در برخي طرح. است

اند با وجود   های الزم توانسته  یکپارچه و ایجاد زیرساخت

ها عملکرد بهتری داشته باشند و   های اولیه از سایر طرح  ضعف

تواند به سایر   برخي از فرآیندهای بکارگرفته شده در آنها مي

در . با در نظر گرفتن برخي مالحظات تعمیم یابد ها نیز  طرح

های پروژه احتساب خدمت و امریه در   این میان طرح

ینیان با توجه به حضور نهادهای متنوع و  های دانش شرکت

ایجاد فرآیندها و نهادهای مختلف در کوتاه مدت عملکرد 

به نحوی که با توجه به مطالعه . نسبتا قابل قبولي داشته اند

نفر از افرادی که خدمت خود را به صورت امریه و  333

ینیان به اتمام  پروژه احتساب خدمت در شرکت دانش

های ذینفع از جمله اشتغال   اند، اهداف اولیه سازمان  رسانده

پس از خدمت و کاهش مهاجرت نخبگان را با نرخ باالیي 

رسد توجه به   بر این اساس به نظر مي [40]محقق کرده است

تمام معیارهای علمي و فناورانه افراد با استعدادهای برتر و 

همچنین لزوم نگاه توامان فرد و شرکت برای شناسایي، 

خشي طرح تاثیر تواند بر اثرب  ارزیابي افراد و تعریف پروژه مي

این در حالي است که استفاده از نهادهای . بسزایي داشته باشد

های برخط، شبکه داوران و   واسط همچون زیرساخت

متخصصان، شبکه کارگزاران ارزیابي و نظارت و همچنین 

 . تواند فرآیندهای موجود را تسهیل نماید  های مالي مي  صندوق

ام شده پیشنهادهای زیر به با این حال با توجه به تحقیقات انج

 :گردد  های مورد بررسي ارائه مي  منظور بهبود طرح

: های توانمند های بهم رساني افراد برتر و شرکت  سامانه -1

هایي که در   در حال حاضر یکي از مهمترین بخش

های موجود مغفول مانده است، نحوه بهم   فرآیندهای طرح

ها و یا   زمانرساني افراد با استعدادهای برتر با سا

به این . باشد  دار مي  های اولویت  های دارای پروژه شرکت

ینیان و پروژه  دانش  های امریه در شرکت  منظور در طرح

ینیان الزم است تا  های دانش احتساب خدمت در شرکت

ها   این سامانه. های بهم رساني توسعه بیشتری یابد  سامانه

ها بتوانند   سازمانها و  تواند موجب شود تا شرکت  مي

افراد بهتری را جذب نموده و افراد نیز با شناخت بیشتری 

این موضوع در . های مدنظر خود را انتخاب نمایند  پروژه
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تواند با در نظر گرفتن   های دفاعي و نظامي نیز مي  طرح

ها و افراد  برخي مالحظات امنیتي و یا کدگذاری شرکت

برداری قرار گیرد و   رد بهرههای امن نیز مو  در بستر سامانه

 .بهم رساني فرد و پروژه تسهیل گردد

های ملي: در نسل دوم   های دارای اولویت  انجام پروژه -2

فرآیندها مسیر دیگری تحت عنوان استفاده از استعدادهای 

های ملي نیز در دستور کار قرار گرفته بود   برتر در اولویت

این فرآیند در  های صورت گرفته  که با توجه به بررسي

حال حاضر اجرایي نگردیده است. در این طرح افراد 

دارای استعدادهای برتر مورد تایید بنیاد ملي نخبگان 

توانستند با هماهنگي معاونت علمي و فناوری رییس   مي

های ملي مورد تایید ستادهای توسعه   جمهور در اولویت

های راهبردی بکار گرفته شوند و همانند   فناوری

ینیان از این  های دانش فرآیندهای مربوط به بخش شرکت

های   افراد نیز در راستای تحقیق، توسعه و اجرای اولویت

ملي استفاده شود. برای این منظور در ابتدا الزم است 

دار مشخص و اطالع رساني   های ملي اولویت  لیست پروژه

گردد و نخبگان متقاضي بتوانند با هماهنگي ستادکل 

ای مسلح پروژه احتساب خدمت خود را در آن نیروه

 پروژه به انجام رسانند. 

های   تداوم طرح با وجود کاهش کارکنان وظیفه در سال -3

های اخیر با توجه به کاهش تعداد کارکنان   در سال: اخیر

شده در این  نظر گرفته رسد ظرفیت در  وظیفه به نظر مي

هرچند این در حالي است که . ها بازبیني شود  طرح

نیازهای ستادکل نیروهای مسلح الزم است به عنوان 

اولویت اصلي کشور در استفاده از کارکنان وظیفه مطرح 

گردد، اما الزم است به این نکته توجه گردد که در 

ینیان و یا پروژه  هایي مانند امریه در شرکت دانش  طرح

ینیان در کنار تحقق  های دانش جایگزین خدمت در شرکت

زایي پس از خدمت که از  آموزی و اشتغال مهارتاهداف 

های فناورانه   اهداف ستادکل بوده است، انجام پروژه

تواند موجب   ینیان نیز مي های دانش اقتصادی در شرکت

تقویت کشور در برابر اتاق جنگ دشمن که در حال 

حاضر نه در وزارت دفاع آمریکا بلکه در وزارت 

 . رددداری این کشور است، گ  خزانه

بر این اساس در هر نسل با توجه به گذر زمان و توسعه 

رسد تغییرات ملموسي در   ابزارهای در دسترس، به نظر مي

دریافت خدمت مناسب از نخبگان صورت پذیرفته است که 

گیری از این تجربیات همچون اصالح   توان با بهره  مي

گیری از توان   های انتخاب و ارزیابي صالحیت افراد، بهره  رویه

ینیان در  های دانش  های خصوصي همچون شرکت  بخش

ینیان، اشتغالزایي و توسعه مهارت افراد،  توسعه اقتصاد دانش

استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و 

های مالي مرتبط به منظور تسهیل   ارزیابي خصوصي و صندوق

از طرح، ایجاد و تسریع امور متقاضیان و استفاده کنندگان 

هماهنگي بین بخشي در بدنه دولت و حاکمیت و استفاده از 

 .ها کمک کرد  های فناورانه به تکامل این طرح  زیرساخت
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