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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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چکيده
منابع انساني توانمند یکي از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاهها محسوب ميشود .از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولتها
ایزارهای سیاستي را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصي بکارگیرند .لذا طراحي الگوی سیاستي برای حمایت دولت از
نیروی انساني توانمند در شرکتهای دانشینیان از اهمیت باالیي برخوردار است .بمنظور طراحي این الگوی سیاستي در ایران ،مطالعه موردی برنامه تسهیالت
نظام وظیفه تخصصي دانشینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است .روش گردآوری دادهها مصاحبه کیفي نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل
مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است .بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق ،طراحي سیاست مبتني بر ارایه نظام شناسایي و ارزیابي متمایز برای
افراد و شرکتهای مشمول سیاست الزم است در سایر سیاستها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشموالن طرح با استفاده
از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابي خصوصي و شبکه داوران و مشاوران فني تقویت گردد .به عالوه ایجاد هماهنگي بین بخشي در بدنه
دولت و حاکمیت با طراحي نظام حکمراني مناسب و استفاده از زیرساختهای فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستي مورد بررسي خواهد داشت.
كليدواژهها :منابع انساني نوآور ،شرکت دانشینیان ،سیاست نوآوری ،نظام وظیفه عمومي.
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 -1مقدمه

انساني نوآور در شرکتها مورد توجه ویژه قرار گیرد [.]2

1

از ابعاد مهم اقتصاد دانشینیان ،نیروی انساني نوآور است که

اساسا محور توسعه فناوری ،نیروی انساني نوآور است و این

در گزارش بانک جهاني به عنوان یکي از  4ستون اصلي

اهمیت در شرکتها به نحوی است که  20تا  50درصد خلق

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

مشاغل جدید اساسا در صنایع دانشینیان انجام ميشود

[.]3

سیطره دانش بر کسب وکار شرکتها و الزام نوآوری در

اهمیت نیروی انساني در توسعه نوآوری در شرکتهای با
2

3

محصوالت ،فرآیندها و خدمات و نیز لزوم خلق فرصت در

سطح دانش باال افزایش مي یابد به گونهای که آلوسون در

محیط متغیر توسط شرکتها باعث شده که مفهوم نیروی

تعریف شرکتهای دانشینیان ،مولفه سرمایه انساني را
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مهمترین مشخصه این شرکتها برميشمارد [ .]4از این منظر

شرکتهای دانشینیان در ایران مطالعه منسجمي انجام نشده

شرکتهای دانشینیان ،شرکتهایي هستند که ماهیت فکری

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

دارند و نقش سرمایه فکری در آنها پررنگ است و بخش

مرتبط با مفاهیم پایه در شرکتهای دانشینیان رشد

عمده سرمایه انساني آنها را افرادی با تحصیالت دانشگاهي و

چشمگیری داشته [ ]14و نتایج پژوهشهای پیشین بر اثر

آن هم در سطوح باال و واجد صالحیتهای تخصصي و

مثبت منابع انساني دانشي در حفظ و توسعه مزیت رقابتي

حرفهای تشکیل ميدهند[ .]6-4به همین دلیل است که در

شرکتهای دانشینیان و نوآور تاکید داشتهاند [ ]15اما با این

واقع از شرکتهای دانشینیان به عنوان "سازمانهای متکي به

وجود خالء نظری مرتبط با ابعاد مختلف سیاستهای حمایتي

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

و مدیریت منابع انساني در این قبیل از شرکتها بیش از پیش

توسعه داده و نیروی انساني یا همان سرمایه فکری و دانشي

احساس ميشود .بررسي ادبیات نظری متمرکز بر حمایت

که به واسطه تجلي در تجارب ،فناوری های سازماني و

دولتها از شرکتهای دانشینیان و نوآور گویای آن است که

ارتباط با مشتریان منجر به خلق ارزش ميشود را مهمترین

عموم مطالعات صورت گرفته سیاستهای حمایتي دولت را

مزیت رقابتي و دارایي اصلي شرکتهای دانشینیان ذکر

در دو دسته سیاستهای حمایتي مستقیم و سیاستهای

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

حمایتي غیر مستقیم دستهبندی ميکنند [ .]16 ,6 ,3حمایت از

مهمي برای نوآوری محسوب ميشود [ .]7این دارایي در

سرمایه انساني دانشي عمدتا در چارچوب سیاستهای

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

حمایتي غیر مستقیم مورد توجه دولتها بوده است و در

است؛ از همین رو محققان بسیاری تالش کردهاند که نشان

قالب معافیتها و تخفیفهای مالي – بیمهای سرمایه انساني

دهند نوآوری در شرکتهای دانشینیان تا اندازه زیادی متاثر

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

از جذب و بکارگیری نیروی انساني توانمند در این قبیل از

استخدام کارکنان تحقیق و توسعه ،یارانه آموزش کارکنان

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

دانشي [ ،]18مشارکت در جذب نیروی انساني واجد

انساني نوظهور نقش کارکنان دانشي را به عنوان یک منبع

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

کلیدی نوآوری در سازمان های کوچک و دانشینیان برجسته

توسعه رشتههای حوزه علم و فناوری [ ،]17ایجاد شبکه

مي کند و بروز قابلیتهای نوآورانه کارکنان را نیازمند

حامیان کسب و کار [ ]19و ارائه خدمات مشاورهای جذب

برنامههای مداخله گرایانه مدیریتي ميداند [ .]10 ,9اهمیت

توسعه و نگهداری سرمایه انساني [ ]18مورد تاکید قرار

مداخله مدیریتي به منظور بروز قابلیتهای نوآورانه سرمایه

گرفته است؛ اما با وجود تاکید صورت گرفته و اهمیت این

انساني از یک سو و ضرورت کمک به شرکتهای دانشینیان

نوع از سیاستها در توسعه شرکتهای دانشینیان و نوآور،

در جهت جذب ،توانمندسازی ،حفظ و ارتقاء کارکنان دانشي

محققاني چون افچا و کیوودو ]18[ 4و هوتچنهایتر ،وبر و

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

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

طرق مختلف در صدد حمایت از این قبیل شرکتها بر آیند.

طراحي ،کاربست و ارزیابي سیاستهای حمایتي مستقیم

اگر چه پژوهشهای مختلفي در خصوص مدیریت منابع

دولت از این قبیل از شرکت ها متمرکز بودهاند و سیاستهای

انساني در شرکتهای نوآور و زایشي [ ]11و یا حفظ و

حمایتي مرتبط با سرمایه انساني دانشي را کمتر مورد توجه

نگهداری کارکنان دانش پایه [ ]12و ارزیابي اثربخشي

قرار دادهاند .خیاطیان ،الیاسي و طباطبائیان [ ،]6شجاعي،

سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشینیان [ ]13در ایران

قریبي و صاحبکار خراساني [ ]13نیز بر ضرورت ساماندهي

انجام شده است ،لیکن در خصوص ابزارهای سیاستي و نقش

سیاستهای حمایتي مستقیم و غیر مستقیم دولت از

برنامههای دولتي در حمایت از نیروی انساني توانمند در

شرکتهای دانشینیان و نوآور در ایران را مورد تاکید قرار
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دادهاند .در همین رابطه اجرای برنامه مشموالن متخصص و

نوآوری و تحقیق و توسعه و اعطای تسهیالت و امتیازاتي از

فناور در شرکتهای دانشینیان که از سال  1397در ایران

قبیل کاالبرگهای آموزشي ،تضمین شغلي ،ساعت کاری

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

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

در پژوهش اخیر در خصوص ارزیابي اثربخش سیاستهای

رشتهها دانش آموخته ميشوند و یا ارائه تسهیالتي از قبیل

حمایت از شرکتهای دانشینیان در ایران ،مجموعه

پژوهانهها و معافیتهای قانوني به صنایعي که دانشآموختگان

سیاستهای حمایت از نیروی انساني دانشینیان اعم از

این رشتهها را به کار مي گیرند ،از جمله سیاستهایي است

تسهیالت نظام وظیفه تخصصي ،برنامههای تامین نیروی

که دولتها با هدف حمایت از عرضه نیروی انساني نوآور و

کارآمد و جذب نیروی انساني بازرگاني تخصصي ارزیابي

فناور مورد نیاز صنایع دانشینیان انجام ميدهد[ .]20ایجاد

شدهاند ،لیکن از منظر طراحي الگوی سیاستي ،برنامه

دسترسي به نیروهای انساني متخصص و زیرساختهای

تسهیالت نظام وظیفه تخصصي به عنوان اصليترین برنامه

پژوهشي برای رقع نیازهای خاص شرکتهای دانشینیان و

کشور در حمایت از نیروی انساني تخصصي در شرکتهای

نوآور به منظور تسهیل فرایند انتقال مفاهیم و دانش جدید به

دانشینیان مورد بررسي قرار نگرفته است .لذا سوال پژوهش

محصوالت و خدمات جدید ،آموزش و تربیت نیروی انساني

حاضر این است که طراحي الگوی سیاستي حمایت از نیروی

با تخصص و قابلیتهای ویژه مورد نیاز این قبیل از شرکتها

انساني متخصص و توانمند در شرکتهای دانشینیان در ایران

که با راهبردها و نیازمندیهای دولت ها هم راستا هستند و

چگونه است .برای پاسخگویي به این پرسش مطالعه برنامه

ایجاد فرصت کاورزی برای فناوران و نوآوران بالقوه در

ملي تسهیالت نظام وظیفه تخصصي شرکتهای دانشینیان به

شرکتهای نوآور و دانشینیان از جمله این حمایتها

عنوان یکي از مهمترین برنامههای سیاستي در سطح ملي که

محسوب ميشود [ .]21بسترسازی جذب نیروی انساني واجد

1

صالحیت و در کالس جهاني برای شرکتهای دانشینیان و

و هم با همکاری چندین نهاد حاکمیتي اعم از ستادکل

نوآور نیز در زمره این حمایتها قرار ميگیرند .در پرتو

نیروهای مسلح ،بنیاد و مرکز نخبگان نیروهای مسلح و نیز

ادبیات سرمایه انساني نوظهور و نقش کارکنان به عنوان یک

بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری رییس جمهور

منبع کلیدی نوآوری در شرکتهای دانشینیان ،صاحبنظران

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

کسب وکارهای نوآورانه و دانشینیان به صورت روز افزون از

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

توسعه اقدامات مدیریت سرمایه انساني در این قبیل از

بخش سوم روش انجام تحقیق تشریح ميشود .بیان یافتهها و

شرکتها حمایت ميکنند .در همین رابطه الم و وایت 3بروز

جمع بندی نیز در بخشهای چهارم و پنجم ارائه ميشود.

قابلیت های نوآورانه و تبدیل شدن نیروی انساني به یک

هم سطح شمول گستردهای میان شرکتهای دانشینیان دارد

مزیت رقابتي پایدار را متاثر از مدیریت سرمایه انساني نوآور

 -2پيشينه پژوهش

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

حمایت از توسعه و بکارگیری سرمایه انساني در جهت رشد

استقرار و بکارگیری سیستم یکپارچه و با عملکرد سطح باالی

و توسعه فناوری و نوآوری در شرکتهای دانشینیان ،از

مدیریت منابع انساني در این نوع از شرکتها تاکید ميکنند.

جمله مهمترین سیاست های حمایتي غیر مستقیم توسعه

سیستم یکپارچه ای که اقداماتي از قبیل انتخاب ساختاریافته،

فناوری است که همواره مدنظر دولت ها بوده است .برای

آموزش ،ارزیابي عملکرد و ارتقاء مبتني بر شایستگي ،پاداش

مثال حمایت دولت های عضو سازمان همکاریهای اقتصادی

هایي چون مالکیت مشترک و رویکرد کاری منعطف را در بر
5

و توسعه 2از تحصیل افراد در رشتههای مرتبط با فناوری،

ميگیرد .هلمن و پوری [ ]24نیز توسعه و پیاده سازی نظام
مدیریت سرمایه انساني در شرکتهای دانشینیان را به عنوان

-1

1

از سال  1397تا سال  1400با توجه به آمارهای منتشر شده معاونت علمی و
فناوری رياست جمهوری مجموعا  2200شرکت دانشينیان از تسهیالت نظام
وظیفه تخصصی استفاده کردهاند.
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یکي از ارکان حرفه ای کردن کسب وکارها بر مي شمارند و

مدیریت منابع انساني در این قبیل از شرکتها محسوب

استقرار نظام اثربخش مدیریت سرمایه انساني در شرکتهای

ميشود[ .]31 ,29طراحي فرایند ساختاریافته جذب نیروی

نوآوری که به دنبال رشد و توسعه هستند را ضروری ميدانند.

انساني ،ایجاد سیستم گزینش حرفه ای و جذب مبتني بر

در این مقاله به واسطه بررسي ادبیات مرسوم مدیریت سرمایه

قابلیت های بالقوه نیز در زمره اقدامات ضروری مدیریت

انساني دانشي متمرکز بر شرکتهای دانشینیان و نوآور،

منابع انساني دانشي است که در چارچوب شناسایي ،انتخاب

هشت محور بعنوان ابعاد مدیریت سرمایه انساني دانشینیان

و استخدام روی ميدهد[.]30 ,26 ,25

استخراج شده است .جدول  1چارچوب نظری پژوهش و

انجام فعالیتهای تیم سازی مستمر مبتني بر اهداف شرکت،

ابعاد مدیریتي مبتني بر مرور پیشینه را نشان ميدهد.

مشارکت تیمي در تعریف چشم انداز و استراتژی های

جدول ،1

شرکت و اجتماعي سازی (جامعهپذیر نمودن) نیروهای دانشي

محورهای هشت گانه نشان داده شده در

موضوعات مهم در مدیریت منابع انساني دانشینیان هستند که

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

الزم است در سیاستها و حمایتهای دولت مورد توجه قرار

سیستم پرداخت و اعطای پاداش میتني بر علمکرد و نوآوری،

گیرند .به عنوان نمونه ،داشتن سیاست توسعه منابع انساني

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

دانشي ،مبتني بر ظرفیت های درون سازماني و برون سازماني

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

و همچنین تدوین و پیاده سازی استراتژی جذب نیروی

استعداد کارکنان دانشي ،مسطح سازی ساختار سازماني و

انساني نوآور در شرکتهای دانشینیان از جمله ابعاد مهم

آزادی

گذار

از

ساختار

بروکراتیک،

ارتقاء

جدول  )1محورهاي هشتگانه مدیریت سرمایه انسانی در شركتهاي دانشینيان و نوآور
محورها
مراجع
1

جبلي و مشیت []25

سياست

شناسایی،

تيم

جبران

مدیریت

مدیریت

آموزش ،توسعه

منابع

انتخاب و

سازي و

خدمات و

استعداد و

و ارزیابی

و ایجاد محيط

انسانی

استخدام

مشاركت

انگيزش

صالحيت

عملکرد

یادیگري

*

آلتا و امیگوالي]26[ 2
یوسف ابوکر]27[ 3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کاستر]28[ 4
اقتصادی و توسعه]29[ 5
پاوو و ریچارسون]30[ 6

*

*

*

*

جااااردون و گاااونزالس-
ویسنیوسااااااااااااااکا و

*

ویسنیوسکي]2[ 8
بامبرگر ،بارچاار و دایار
[]31

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

لوریرو]22[ 7

ارتقا

*

*

سااازمان همکاااری هااای

ابقا و

9

*

*

1

. Jebali & Meschitt
. Al-Ta & Emeagwali
. 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
2
3
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عمل و اقتدار حرفهای ،مدیریت سرمایه فکری و مالکیت ایده،

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

طراحي چارچوب منطقي جذب مبتني بر دانش ،مهارت و

مفاهیم دفاع و امنیت بر شکل گیری مفهوم "سرباز

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

اجتماعي " و استفاده بهینه از سرباز و سربازی برای خدمت

صالحیت؛ ارزیابي مبتني بر بروکراسي و هنجارهای حرفه ای،

به اجتماع تاکید کرده اند [.]33

ارزیابي مبتني بر نوآوری در سازمان ،ترویج فرهنگ

هر چند در مقاالت پیشین راهکارهایي برای بهبود خدمت

خودارزیابي ،ارزیابي عملکرد مشارکت کارکنان در به

سربازی در داخل کشور همچون استفاده از توان ایرانیان مقیم

اشتراکگذاری دانش [ ]30در بعد مدیریت و ارزیابي عملکرد؛

خارج از کشور در پروژههای جایگزین خدمت [ ،]34تعریف

حمایت از یادگیری های فردی و سازماني با استفاده از

عرصههای جدید سربازی مانند عرصه دانشینیان ،توسعه

رویکردهای مدرن ،ساخت و تسهیل ارتباطات دانشي و خلق

روستایي و توسعه کارآفریني [ ]35و افزایش منزلت سربازان

محیط حامي نوآوری ،شخصي کردن آموزشها و تشویق و

وظیفه توسط مردم و دولت [ ]36ارائه شده است ،اما در این

حمایت از یادگیری های غیر رسمي ،ساختار دهي به محیط

تحقیق ،فقط بر طرحهای بهبود خدمت نظام وظیفه برای افراد

کاری مبتني بر هنجارهای سازگار با نخبگان دانشي و مهارتي

با استعدادهای برتر در ایران تاکید شده است و سایر طرح

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

های مرتبط با خدمات اجتماعي سربازان خارج از محدوده

ایجاد نظام انفصال برای افرادی که انطباقي با نیازمندیهای

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

دانشي شرکت ندارند ،طراحي سازوکارهای ارتقاء امنیت

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

شغلي ،تدوین و پیاده سازی راهبردهای ارتقاء وفاداری

اختصار معرفي شده اند .این طرح ها مشتمل بر طرحهای

سازماني و تعهد شغلي و تعیین و طراحي مسیر پیشرفت

پروژه احتساب خدمت نخبگان دانشگاهي و فناور ،کسری

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

پروژه تحقیقاتي ،امریه در سازمانهای دولتي ،پروژه احتساب

در شرکتهای دانشینیان و نوآور از جمله اقدامات مهم

خدمت نخبگان در شرکتهای دانشینیان ،پروژه احتساب

مدیریت سرمایه انساني این قبیل از شرکتها به شمار ميآید.

خدمت نخبگان ایرانیان مقیم خارج از کشور و امریه در

به طور کلي اهمیت محورهای فوق در حوزه مدیریت منابع

شرکتهای دانشینیان در کشور ميباشند.

انساني دانشینیان ،استارتاپها و شرکتهای نوپا مورد تاکید

بر این اساس در این مقاله به تسهیالت در حال اجرای نظام

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

وظیفه تخصصي از منظر سیاستگذاری و حکمراني پرداخته

بر ضرورت مدیریت سرمایه فکری و شایستگيهای دانشي و

شده است و از این منظر الگوی سیاستي حمایت از نیروی

نیز اشتراکگاری دانش و تسهیل یادگیری تاکید شده

انساني توانمند در شرکتهای دانشینیان بررسي شده است.

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

لذا در این تحقیق بکارگیری فرصت انجام وظیفه عمومي به

شده در جدول  ،1به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده

عنوان ابزاری سیاستي برای حمایت از نیروی انساني توانمند

شده است.

در شرکتهای دانشینیان مورد بررسي قرار ميگیرد .روش

 1-2نظام وظيفه تخصصی در ایران

انجام پژوهش در بخش بعد تشریح شده است.

شایان توجه است که در حال حاضر استفاده از ظرفیت

برای پاسخگویي به سوال تحقیق در خصوص طراحي الگوی

سربازان برای ارائه خدمات اجتماعي به جامعه امری مرسوم

سیاستي حمایت از نیروی انساني توانمند و متخصص در

تبدیل شده است و استفاده از این ظرفیت به گونه ای است که

شرکتهای دانشینیان ،روش تحقیق مطالعه موردی کیفي با

مفهوم جدیدی به خدمت سربازی نیز بخشیده است .به زعم

موضوع بررسي برنامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصي در

کسپرسن 1شکل گیری جامعه جدید مبتني بر نوآوری استفاده

شرکتهای دانشینیان انتخاب شده است.

3

جدیدی از سربازان با رویکرد "سرباز در خدمت نوآوری" را
Kaspersen

Agbaria & Shmueli
Social Soldier

1
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جدول  )2معرفی شش طرح مورد مطالعه در این تحقيق (طرحهاي نظام وظيفه تخصصی مرتبط با بهكارگيري افراد داراي استعدادهاي برتر)
ردیف

1

عنوان طرح
کسری خدمت پروژه
تحقیقاتی

هدف

حداقل مدرک

استفاده از ظرفیت علمی افراد دارای
تحصیالت باال به منظور حل مسائل

نهادهای مرتبط

تحصیلی
کارشناسی ارشد

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

محل بکارگیری

ارگانهای نظامی

ارگانهای لشكری و نظامی
 معاونت توسعه روستايی
بهرهگیری از خدمات تخصصی فارغ

2

امريه در سازمان های دولتی

التحصیالن دانشگاهی در افزايش بهرهوری
سازمانهای دولتی

تحصیالت
دانشگاهی

 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی ستاد
کل نیروهای مسلح

سازمانهای دولتی

 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح

3

پروژه احتساب خدمت
نخبگان دانشگاهی

به کارگیری مناسب نخبگان برای حل
مسائل ارگانهای لشكری و نظامی

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
کارشناسی ارشد

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر
 بنیاد ملی نخبگان

ارگانهای نظامی و
کشوری

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
4

پروژه احتساب خدمت
نخبگان فناور



بكارگیری مناسب نخبگان و استفاده از توان
علمی و فناورانه افراد در پروژه های ملی و

کارشناسی

شرکتهای دانشينیان

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر

شرکتهای دانشينیان

 بنیاد ملی نخبگان

دانشينیان

 معاونت علمی و فناوری ريیس جمهور

5

6

پروژه احتساب خدمت افراد

به کارگیری نخبگان خارج از کشور در

مقیم خارج از کشور

پروژه های ملی

امريه در شرکتهای

نگهداشتن افراد کلیدی و استفاده از خدمات

دانشينیان

تخصصی آنان در شرکتهای دانشينیان

معادل کارشناسی
ارشد به باال

کارشناسی

 بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر
 بنیاد ملی نخبگان

 معاونت علمی و فناوری ريیس جمهور

 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی

شرکتهای دانشينیان

شرکتهای دانشينیان

روش جمعآوری دادهها ،مصاحبه نیمهساختاریافته بوده که

انتخاب شدهاند تا برنامه سیاستي از ابعاد مختلف مورد توجه

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

قرار گیرد.

مصاحبه از پیش تهیه شده انجام گرفتهاند .موضوعات  8گانه

روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتوای تماتیک بوده که در سه

جمع بندی شده در بخش مباني نظری در خصوص محورهای

مرحله کدبندی اولیه ،کدبندی ثانویه (مقوالت محوری) و

مدیریت منابع انساني دانشینیان ،چارچوب کلي رهنمود

کدبندی نهایي (مقوالت یکپارچه ساز) انجام شده است.

(پروتکل) مصاحبه را تشکیل داده و سواالت مصاحبه ذیل

تحلیل محتوای مصاحبهها هم زمان با انجام مصاحبهها در

مقوالت اصلي در این هشت محور تهیه شدهاند .مصاحبه

دستورکار قرار گرفته است و تا رسیدن به اشباع نظری،

شوندگان بر اساس ارتباط موضوعي با برنامه سیاستي

مصاحبه تکمیلي انجام شده است .با رسیدن به کدبندیهای

تسهیالت نظام وظیفه تخصصي در گروه نهادهای حاکمتي

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

(ستاد کل نیروهای مسلح ،بنیاد و مرکز نخبگان نیروهای

انجام مصاحبههای جدید متوقف شده است.

مسلح ،بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری رییس

اطمینان به نتایج تحقیق مستلزم بررسي روایي(میزان اعتبار) و

جمهور) ،مسئوالن و مدیران شرکتهای دانشینیان مشمول

پایایي(تعمیم پذیری) ابزارهای تحقیق و نتایج است .بمنظور

برنامه و فناوران و متخصین بهرهمند از تسهیالت مذکور و نیز

تحقق روایي تحقیق از روش زاویه بندی یا مثلث سازی در

نهادهای واسط و صندوقهای مالي و کارگزاران ارزیابي

اعتبار یابي پژوهش کیفي در ابعاد روش شناختي ،داده ای و
تحلیلي استفاده شده است[ .]37از منظر زاویه بندی روش
38
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شناختي ،رهنمود(پروتکل) مصاحبه مبتني بر جمع بندی

نخبگان در طول زمان سازوکارهای مختلفي برای این موضوع

ادبیات نظری تهیه شده است و لذا محورها و رویکردهای

اندیشیده شده است .این سازوکارها که عموما با محوریت

مهم در سیاستگذاری توسعه منابع انساني دانشینیان مورد

استفاده هرچه بهتر از ظرفیت افراد با استعدادهای برتر در

توجه قرار گرفتهاند .از منظر دادهای نیز تالش شده است در

مدت زمان خدمت نظام وظیفه مورد بحث و بررسي بوده

کنار مصاحبههای نیمه ساختار یافته ،سایر منابع و داده ها

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

خصوصا گزارشات سیاستي منتشر شده توسط دستگاههای

است و نهادهای مختلفي در راستای اهداف خود این موضوع

اجرایي مرتبط با اجرای سیاستهای نظام وظیفه تخصصي

را پیگیری کردهاند .نهادهایي چون بنیاد ملي نخبگان ،معاونت

مورد مطالعه و بررسي قرار گیرد .برای تحقق روایي تحلیلي

علمي وفناوری رییس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح

نیز مصاحبه شوندگان از سه دسته مختلف و متنوع اعم از

(بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ،مرکز نخبگان و استعدادهای

دستگاه های اجرایي(معاونت علمي و فناوری رییس جمهور،

برتر نیروهای مسلح ،قرارگاه مهارت آموزی ،معاونت علوم و

معاونت اجرایي رییس جمهور ،بنیاد ملي نخبگان ،ستاد کل

تحقیقات) هر کدام با توجه به اهمیت این موضوع تالش

نیروهای مسلح و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح) ،منابع انساني

کردهاند تا طرحهایي را با همکاری یکدیگر اجرایي نمایند.

مشمول طرح(افراد بنیان گذار و کلیدی) و نیز شرکتهای

بر این اساس استفاده و بکارگیری افراد با استعدادهای برتر در

دانشینیان مشمول طرح های تسهیالت نظام وظیفه تخصصي

ساختار نظام وظیفه عمومي را مي توان به دو نسل مختلف

انتخاب شدهاند تا تخصص و سوگیری متفاوت افراد مورد

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

توجه قرار گیرد.

مسائل نظامي و دولتي مورد تاکید بوده است و تالش شده تا

بمنظور بررسي پایایي تحقیق از دو معیار تکرارشدن یافتهها و

از ظرفیتهای افراد تحصیل کرده به نحو مناسبي استفاده

بازخورد مطلعین ارایه شده توسط میلز و هابرمن استفاده

شود .بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح با ایجاد

شده است[ .]38از آنجا که پایایي مستلزم بررسي خطای

فرآیندهای مربوط به سازوکارهای پروژههای احتساب خدمت

تصادفي است ،تداوم مصاحبهها تا رسیدن به مقوالت تکراری

و یا کسری پروژههای تحقیقاتي ،پروژههایي را از طریق

و اشباع نظری دنبال شده تا مقوالت مورد بررسي با تکرار

سازمانهای نظامي و دولتي تعریف نموده تا افراد تمام و یا

دوباره و چندباره ،تایید شوند .همچنین یافتههای تحقیق اعم

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

از مقوالت و الگوی پیشنهادی در پنل خبرگان متشکل از افراد

عالوه با توجه به نیازمندیهای سازمانهای دولتي به استفاده از

مطلع خارج از مصاحبه شوندگان ارایه شده و نتایج با اندکي

نیروهای تحصیلکرده ،فرآیند امریه در سازمانهای دولتي نیز در

تعدیل در نوع بیان مفاهیم مورد تایید قرار گرفته است.

نسل اول اجرایي گردید .در این نسل معیار استفاده افراد از
طرحهای مصوب بر محور صالحیتهای علمي فرد بوده و

 -4یافتههاي تحقيق

صالحیت فناورانه افراد مورد توجه قرار نگرفته است .در نسل

از ابتدای ایجاد مدل سربازی به صورت اجباری در کشور

دوم که بر استفاده شرکتهای دانشینیان از توان نخبگان

ایران ،موضوع بهبود خدمت نظام وظیفه و استفاده مناسب از

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

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

سازمانهای دولتي و نظامي به طور مستقیم افراد با

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

استعدادهای برتر را بکارگیری نميکنند ،اما منافع حاصل از

گاهي تغییر رویکرد سربازی از اجباری به ارتش حرفهای

این فرآیندها به طور غیرمستقیم موجب توسعه اقتصادی و در

مورد بررسي قرار گرفته و گاهي بهبود وضعیت استفاده از

نتیجه اقتدار اجتماعي و نظامي شده است .در این طرحها

نیروی انساني و یا مهارت آموزی سربازان در دستور کار بوده

محوریت انتخاب افراد صالحیتهای شخصي و رزومه علمي

است .در این راستا با توجه به اهمیت سرمایههای انساني

افراد عموما مورد توجه قرار ميگرفت و فرد با توجه به

دارای استعدادهای برتر و لزوم استفاده مناسب از ظرفیت این

توانمندیهای شخصي برای انجام پروژه مشخص مامور
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جدول  )3نسلهاي بهبود فرآیند نظام وظيفه تخصصی

ميگردید .با این وجود با اهمیت یافتن مفاهیم مربوط به
اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانشینیان و نقش مهم شرکتهای
دانشینیان در افزایش توان اقتصادی کشور ،همکاریهای

ردیف

مشترکي مابین معاونت علمي و فناوری رییس جمهور و ستاد

طرحهای
اجراشده

نسل اول

نسل دوم
 -1استفاده از توان

کل نیروهای مسلح آغاز گردید .در این زمان ستاد کل

 -1استفاده از

نیروهای مسلح با ایجاد قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه

خدمات پژوهشی
خدمات

تالش ميکرد تا با ارائه آموزشهای کاربردی به سربازان
1

وظیفه و ارتقا مهارت های شغلي و کارورزی زمینهساز

پژوهشی
(کسری و
احتساب)

آمادگي افراد برای ورود به بازار کار شود .بر این اساس

 ارائه کسریپروژه تحقیقاتی
 انجام پروژهاحتساب خدمت
در صنايع دفاعی

بکارگیری نخبگان فناور در شرکتهای دانشینیان بعنوان

و کشوری

نسل دوم فرآیندهای بهبود خدمت نظام وظیفه ایجاد گردید.

تحقیق و توسعه
افراد در
پروژههای
دانشینیان
 پروژه احتساب خدمتدر شرکتهای
دانشينیان
 پروژه احتساب خدمتافراد مقیم خارج از
کشور

در این طرح موضوع افزایش مهارت شغلي و اشتغال سربازان

 -2استفاده از خدمات

وظیفه به عنوان اولویت ستاد کل نیروهای مسلح و تقویت
شرکتهای دانشینیان به عنوان یکي از اهداف معاونت علمي

خدمات
2

و فناوری رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت و با تدبیر

تخصصی
(امریه)

مقام معظم رهبری مقرر گردید به منظور استفاده از خدمات

 -2استفاده از

تخصصی و

خدمات تخصصی

حرفهای افراد در

 امريه مامورانوظیفه در
دستگاههای
دولتی

پژوهشي نخبگان فناور افراد کلیدی شرکتهای دانشینیان

شرکتهای
دانشینیان
 امريه ماموران وظیفهدر شرکتهای
دانشينیان

بتوانند پروژه احتساب خدمت خود را در بخش تحقیق و
توسعه شرکت دانشینیان انجام دهند .اهداف این طرح ،حفظ

 1-4معرفی مقوالت محوري در الگوي سياستی پيشنهادي

و ماندگاری فرد در شرکت دانشینیان ،بکارگیری توان فرد در

با توجه به نسلهای مورد بررسي در روند استفاده از کارکنان

زمینه اولویتهای ملي و در نهایت توسعه اقتصاد دانشینیان

وظیفه با استعدادهای برتر در قالب شش طرح پروژه احتساب

در کشور بوده است .همچنین با توجه به مدلهای موجود در

خدمت ،پروژه کسری خدمت ،امریه در سازمانهای دولتي،

فرآیند امریه در سازمانهای دولتي و با هدف استفاده

پروژه احتساب خدمت در شرکتهای دانشینیان ،پروژه

حداکثری از توان فناورانه افراد فعال در شرکتهای

احتساب خدمت ایرانیان مقیم خارج از کشور و امریه در

دانشینیان ،فرآیند امریه ماموران وظیفه در شرکتهای

شرکتهای دانشینیان ،در نهایت الگوی سیاستي در شش

دانشینیان نیز فعال شد.

بخش ارایه شده است .شکل  ،1الگوی سیاستي پیشنهادی در

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

این پژوهش را نشان ميدهد.

سیاست قرار گرفته است و تالش شده است تا معیارهای

اجزای این الگو بر اساس مضامین یکپارچه ساز و مقوالت

انتخاب افراد تغییر کرده و توسط نهاد ثانویه تایید شود .به

محوری ناشي از تحلیل محتوای دادههای کیفي طراحي شده

عالوه در تعریف پروژه افراد ،مقرر شده است هم اولویتها و

است .محورهای ششگانه الگوی پیشنهادی به شرح جدول

نیازهای فناورانه کشور و هم سابقه فني گذشته افراد بصورت

شماره  4تدوین شده است.

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

شش بخش الگوی سیاستي پیشنهادی مشتمل بر شناسایي

انجام امور مالي و اداری آنها نیز توسط نهادهای ثانویه

شرکت های واجد صالحیت ،شناسایي و ارزیابي افراد موضوع

صورت پذیرد و از ظرفیت کارگزاران و نهادهای مالي استفاده

سیاست ،تعریف و تصویب پروژه ،نظارت بر عملکرد و

بیشتری شود.

ارزیابي ،حکمراني و هماهنگي نهادی ،نهاد سازی و نهاد
واسط مي باشند .در ادامه اجزای الگو تشریح شده است:
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جدول  )4جدول معرفی الگوي سياستی پيشنهادي شش بخشی بر مبناي مقوالت یکپارچه ساز(كد بندي نهایی) و مقوالت محوري(كد بندي ثانویه)

ردیف

1

مضامین

ارائه محصول فناورانه و دانشینیان

مصاحبه شونده ": Kبرای امتیازبندی متقاضیان پروژه جایگزین خدمت و امریه در شرکتهای دانشینیان ،معیارهایي همچون وضعیت مالي و

نظام شناسایی و

تسلط فني مبتني بر تحقیق و توسعه

عملکردی شرکتها ،ارائه محصول فناورانه و تسلط فني شرکت بر آن محصول و همچنین دارا بودن فروش مشخص مندرج در اظهارنامه در نظر

*

ارزیابی

در آمد مندرج در اظهار نامه مالیاتي

گرفتهایم"

**

شركتهاي

ارزیابي عملکرد دوره ای شرکت و سازمان
برای تخصیص نیرو

نظام شناسایی و

سابقه کاری در شرکت

ارزیابی افراد

برخورداری امتیاز علمي و فناورانه

موضوع سياست

ارزیابي دروني شرکت به دلیل سهمیه
محدود
تناسب موضوع پروژه با محصول فناورانه
شرکت

مصاحبه شونده " :Lارزیابيهای مستمری از شرکتها در رابطه با استفاده مناسب از نیروهای بکارگرفته شده انجام ميشود و بنا بر این ارزیابيها،
کاهش یا افزایش ظرفیت تخصیص نیرو به شرکتها تصمیم گیری ميشود .به عالوه این موضوع در تعیین صالحیت شرکتها برای تخصیص

*

**

نیروهای جدید در آینده نیز تاثیر داده ميشود".
مصاحبه شونده " :Jدر این طرحها به منظور حفظ نیروهای کلیدی و افزایش توان جذب نیروهای نخبگاني شرکتهای دانشینیان تالش شده تا

**

صالحیتهای فناورانه افراد فعال در شرکتهای دانشینیان و فناور توجه شود".
مصاحبه شونده " Hاین معیارها به صورت کمي مشخص شده و افراد در صورت کسب حداقل امتیاز مشخص شده ميتوانند از تسهیالت امریه و

**

یا پروژه در شرکت دانشینیان استفاده نمایند".

**

مصاحبه شونده " :Wفعالیتهای فناورانه ما به عنوان مدیران شرکتهای دانشینیان پیش از اجرای طرحهای کنوني (طرحهای امریه و پروژه
جایگزین خدمت در شرکت دانشینیان) نادیده گرفته ميشد و صرفا پیشینه فعالیتهای دانشگاهي مورد توجه بود".

*

مصاحبه شونده " :Kشبکهی مشاوران ما ميتواند پروژههای تعریف شده توسط افراد و شرکتهای دانشینیان را بررسي کند تا پروژههای تعریف

**

شده از کیفیت مناسبي برخوردار باشد".

الگوي تعریف

اولویت بندی و تناسب با نیازهای کشور

مصاحبه شونده " :Dپروژههای تعریف شده برای افراد برگزیده الزم است در راستای تحقیق و توسعه محصول دانشینیان شرکت باشد و در مسیر

و تصویب

جدید (غیرتکراری) بودن موضوع پروژه

پروژه بتواند ارزش افزوده مشخصي را برای محصول ایجاد نماید"

پروژه

رویکرد تحقیق و توسعه
داوری تخصصي و داوری مشارکتي

5

تخصصی

تخصصی

*

یکپارچهساز

توسعه شرکت

4

وظیفه

وظیفه

مقوالت محوری

تخصص مرتبط با فعالیتهای تحقیق و

3

تسهیالت نظام

تسهیالت نظام

برخی گویههای مصاحبه

واجد صالحيت

2

نسل اول

نسل دوم

*

**

مصاحبه شونده  ": Bدر این تسهیالت با توجه به اولویتهای ستاد کل نیروهای مسلح تالش کردهایم تا از توان نیروهای با استعداد برتر استفاده
حداکثری کنیم و از خدمات پژوهشي و تخصصي افراد تحصیلکرده در راستای حل مسائل و مشکالت صنایع دفاعي و کشوری به نحوی مناسبي

**
**

*

**

چارچوب

دریافت گزارش دوره ای در فرایند پروژه

مصاحبه شونده " :Tافراد و شرکتهای بکارگیرنده موظف به مستندسازی کامل زمانهای حضور و فعالیت کارکنان وظیفه خود ميباشند .بنابراین

*

**

نظارت بر

نظارت بر حضور فرد در شرکت

عالوه بر صحت سنجي و بررسي این مدارک در بازدیدهای حضوری ،مستندات الزم به صورت ماهانه از طریق سامانههای توسعه یافته از افراد

*

**

عملکرد و

نظارت بر فرایندهای مالي و جبران خدمات

ارزیابی

نظارت بر کاربست نتایج پروژه

ساختار

هماهنگي بین نهادی (معاونت علمي ،ستاد

استفاده کنیم".

دریافت و توسط داوران فني و تخصصي بررسي ميشود".

*
*

مصاحبه شونده " :Aبا توجه به نبود قوانین باالدست برای تخصیص نیرو به شرکتهای غیردولتي ،گردش کاری با فرماندهي کل قوا تنظیم کردیم و
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ردیف

مضامین
یکپارچهساز

مقوالت محوری

حکمرانی و

کل ،بنیاد نخبگان)

هماهنگی نهادي

تصویب و تخصیص سهمیه سربازی ستاد
کل
همکاری معاونت علمي در حمایت از
شرکتهای دانشینیان
نقش بنیاد نخبگان در توسعه خدمات افراد
با استعداد برتر

برخی گویههای مصاحبه

نسل اول

نسل دوم

تسهیالت نظام

تسهیالت نظام

وظیفه

وظیفه

تخصصی

تخصصی

با توجه به دستور ایشان سهمیهای به صورت ساالنه از طریق ستادکل نیروهای مسلح برای استفاده شرکتهای دانشینیان تخصیص داده شد".
مصاحبه شونده  " :Yاین سهمیه هرچند با توجه به تعداد شرکتهای دانشینیان و استقبال نیروهای کلیدی این شرکتها بسیار محدود به نظر
ميرسد اما توانسته است اثراتي را در حفظ و ماندگاری نیروهای با استعداد برتر شرکتهای دانشینیان داشته باشد.

*

مصاحبه شونده " :Xبا توجه به وسعت اجرای سیاستها ،الزم است تا نحوه اطالع رساني به افراد و شرکتها با توجه بیشتری صورت پذیرد و از

**

ابزارهای متنوعي برای این منظور استفاده شود"
مصاحبه شوند " Qمحدودیت سهمیه شرکتهای دانشبنیان در استفاده از این تسهیالت و لزوم رقابت با سایر شرکتهای دانشینیان باعث شده تا
شرکتها نیروهایي را معرفي کنند که بتوانند امتیاز باالتری را بدست آورند".

اطالع رساني و شفافیت فرایندها

*

**

*

**

ایجاد فضای رقابتي میان شرکتها و افراد
توسعه سامانه ها به منظور تسریع فرایندها

6

**
مصاحبه شونده " Sدر هر کدام از طرحها تالش کردهایم تا با استفاده از زیرساختهای مناسب از قبیل شبکه کارشناسان فني ،داوران ،کارگزاران

استفاده از کارگزاران ارزیاب غیردولتي

ارزیابي و مالي و سامانههای مربوط فرآیندهای اجرایي به شکل بهتری مدیریت شود".

استفاده از صندوق های مالي واسط به

مصاحبه شونده ": Tبا ایجاد گردش کارهای الزم در سامانه سرباز فناور تمامي درخواستهای سربازان از قبیل درخواست خروج از کشور ،معرفي

نهاد سازي و

منظور تسهیل جریانات مالي

بکارگيري

صندوق های بیمه ای کارکنان وظیفه

نهادهاي واسط

حمایت مالي و مشاوره ای از پروژه های

**

*

**
*
*

به ساتا ،درخواست استفاده از کسریهای مربوط و سایر درخواستهای مرتبط در این سامانه بررسي ميشود".
مصاحبه شونده " Kبا توجه به لزوم پاسخگویي به سواالت و ابهامات سربازان فناور در طول دوران خدمت نظام وظیفه ،مرکز مشاورهای به صورت

*

تلفني و آنالین راه اندازی شده تا افراد بتوانند مشکالت خود را در میان بگذارند و پاسخ مقتضي را دریافت نمایند".

*

تحقیق و توسعه
ایجاد مرکز مشاوره به افراد متقاضي طرح

*

**

ایجاد شبکه داوران معتمد

*

**

تعداد * میزان اهمیت مضامین در هر یک از دو نسل اجرای سیاست را نشان میدهد .فقدان * بهمعنای عدم توجه به این مضمون میباشد.
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شکل  )1الگوي سياستی حمایت از نيروي انسانی توانمند شركتهاي دانشینيان

 -1نظام شناسایی شركتهاي واجد صالحيت (سازمانهای

صالحیت نقش مهمي در پیشبرد مناسب طرحها خواهد

بکارگیرنده ماموران وظیفه) :سازمانها و یا شرکتهای

داشت .به این منظور در طرحهای امریه در شرکتهای

بکارگیرنده ماموران وظیفه به عنوان مهترین نهادی که در

دانشبنیان و پروژه احتساب خدمت با توجه به سابقه

ارتباط مستقیم با افراد ،مسئولیت تعریف ،مدیریت و نظارت

فعالیتهای بنیاد ملي نخبگان در تعیین نخبگي افراد ،نظام

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

امتیازبندی بر مبنای فعالیتهای علمي و فناورانه فرد تهیه

صالحیت مناسبي برخوردار باشد .از این رو نهادهایي که

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

کارکنان وظیفه را به این سازمانها و شرکتها مامور مينمایند

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

تالش دارند تا با ایجاد چارچوبهای مشخص و نظارتهای

متقاضي ،سابقه کاری در شرکت دانشینیان داشته باشند و

موردی صالحیت شرکت و یا سازمان بکارگیرنده را ارزیابي

فعالیت افراد در زمان خدمت در راستای تحقیق و توسعه

نمایند .در شرایط در نظر گرفته شده برای شرکتهای

محصوالت دانشبنیان تعریف شده باشد .این در حالي است

دانشبنیان دو نکته مورد توجه قرار ميگیرد -1 :شرکت ،فرد

که طرحهایي مانند کسری پروژه تحقیقاتي و امریه در

را در پروژههای دانشینیان اولویت دار با فناوری باال بکار

سازمانهای دولتي به تناسب سازمان بکارگیرنده ،صالحیت

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

علمي افراد به صورت محدود بررسي ميشود.

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

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

طرحهای دیگر همچون امریه در سازمانهای دولتي و پروژه

مهمترین منافعي که نهادهای ذینفع در طرحهای مذکور

احتساب خدمت یا کسری در سازمانهای دفاعي و کشوری

خواهند داشت ،دریافت خدمات پژوهشي و تخصصي مناسب

عموما به صورت ارزیابي عملکرد پسیني و بعد از دریافت

از افراد با استعدادهای برتر ميباشد؛ از این رو تعریف پروژه

کارکنان وظیفه صورت ميگیرد و ارائه گزارشهای دورهای و

مناسب و جهتدهي افراد با استعدادهای برتر در مسیر انجام

عدم تخطي از قوانین مورد ارزیابي خواهد بود.

پروژههای اولویتدار موجب اثربخشي طرحها خواهد شد .بر

 -2نظام شناسایی و ارزیابی افراد داراي صالحيت :با توجه

این اساس در طرحهای امریه و پروژه احتساب خدمت در

به اینکه یکي از اهداف طرحهای مورد اشاره ،استفاده مناسب

شرکت دانشبنیان تالش شده است تا موضوعات با

افراد با استعدادهای برتر بوده است ،تعیین افراد دارای

اولویتهای فناورانه تعریف گردد و رویکرد نوآوری و تحقیق
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الگوی سیاستی حمايت از منابع انسانی نوآور شرکتهای دانشبنیان در برنامه نظام وظیفه تخصصی

و توسعه در آن لحاظ شده باشد که به این منظور استفاده از

سازوکارهای مشخص ،اهداف سازماني خود را محقق نمایند.

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

در این راستا ستادکل نیروهای مسلح به عنوان نهاد مسئول در

است که در طرحهای امریه در سازمان دولتي تمرکز بر

رابطه با کارکنان وظیفه با پیشبرد اهدافي همچون بکارگیری

حضور افراد و انجام فعالیت در زمینه تخصصي بوده است.

موثر افراد دارای استعدادهای برتر ،افزایش توانمندی و

همچنین در پروژههای کسری تحقیقاتي و احتساب خدمت

مهارت کارکنان وظیفه ،اشتغالزایي افراد پس از خدمت و رفع

در صنایع دفاعي و کشوری تعریف پروژه بر اساس نیازمندی

نیازهای دفاعي و امنیتي تالش داشته تا با سازمانهایي مانند

سازمانهای بکارگیرنده بوده و نهادهایي مانند بنیاد نخبگان

بنیاد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری همکاری

نیروهای مسلح و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای

فعاالنهای را تعریف نماید .از این رو در طرحهایي مانند

مسلح مسئول نظارت بر کیفیت پروژههای تعریف شده

کسری پروژه تحقیقاتي و پروژه احتساب خدمت ،ستادکل

ميباشد .لذا داوری طرحها در این موارد به صورت موردی و

نیروهای مسلح با ایجاد بنیاد نخبگان و مرکز نخبگان ستادکل

محدود صورت گرفته و ميتواند کیفیت داوریهای تخصصي

نیروهای مسلح ساختارهای جدیدی را در بدنه ستادکل به

را متاثر سازد.

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

 -4چارچوب نظارت بر عملکرد و ارزیابی :بخش مهم

طرحهای امریه و پروژه احتساب خدمت در شرکتهای

الگوی سیاستي پیشنهادی ،نظارت بر عملکرد و ارزیابي است.

دانشینیان با توجه به اینکه شرکتهای دانشینیان غیردولتي

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

به عنوان سازمان بکارگیرنده در نظر گرفته شدهاند ،انجام

محل مصوب و بر مبنای موضوع تعیین شده ،عالوه بر

هماهنگيهای بین نهادی با دشواری دو چنداني همراه

بازدیدهای حضوری تصادفي توسط کارشناسان ،استفاده از

ميباشد .از این رو در این طرح نیاز به سازمانهای دولتي

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

مجری سیاست وجود دارد .موضوع زیرساخت های قانوني

مدل موجود با توجه به اینکه واریز حقوق و مزایای کارکنان

نیز در حکمراني از اهمیت باالیي برخوردار است .همچنین با

وظیفه به طور کامل بر عهده شرکتهای دانشینیان ميباشد،

توجه به اینکه اجرای این طرحها نیاز به تعامل نزدیک

شرکت مدارک واریز هر سرباز را در سامانه مربوط به صورت

نهادهای کشوری و لشکری دارد ،به نظر ميرسد بوروکراسي

ماهانه ارسال نموده تا واریزیهای صورت گرفته بر مبنای

اداری زیادی برای افراد متقاضي برای استفاده از این طرحها

الزامات ستاد کل نیروهای مسلح بررسي گردد .لذا

وجود دارد .البته در طرحهایي مانند امریه در سازمانهای

سازمانهای مجری سیاست الزم است با استفاده از کمیتههای

دولتي و پروژههای احتساب خدمت در صنایع دفاعي و

فني داوری بر خروجيهای ماهانه فرد و شرکت نظارت داشته

کشوری نیز با توجه به حضور نهادهای ناظر و تسهیلگر

و در صورت انحراف پروژهها از مسیر در نظر گرفته شده،

هماهنگيهای نهادی الزامي است که با توجه به جنس دولتي

تذکرات و راهنمایيهای الزم را دنبال نمایند .این در حالي

و نظامي این سازمانها و تعدد سازماني از پیچیدگي کمتری

است که در طرحهای دیگر نظارت بر عملکرد عموما به

برخوردار ميباشد.

واسطه گزارشهای ارسالي از سمت سازمانهای بکارگیرنده

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

صورت گرفته و نظارت اصلي بر عهده خود سازمان

طرحهای مذکور به فراخور زیرساختهای موجود تالش شده

بکارگیرنده ميباشد .همچنین در موضوع پروژه کسری

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

خدمت و پروژه احتساب خدمت در صنایع دفاعي و کشوری

سهولت بیشتری فرآیندها را اجرایي سازند .به نحوی که بنیاد

نیز کارگروههای داوری ایجاد گردیده که به صورت موردی

نخبگان و مرکز نخبگان ستادکل نیروهای مسلح در ساختار

نظارت انجام ميشود.

ستادکل نیروهای مسلح و یا معاونت امور مشمولین در

 -5ساختار حکمرانی و هماهنگی نهادي :در طرحهای مورد

ساختار معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم ایجاد

اشاره نهادهای مختلفي تالش داشتهاند تا با ایجاد

شدهاند .با این وجود با توجه به ماهیتهای نظامي و دفاعي
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بیشتر طرحها توسعه برخي زیرساختها با مشکالت جدی

گردیده است ،در گذر زمان زیرساختها و فرآیندهای

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

مشخصي را به منظور افزایش کارایي و اثربخشي به کار گرفته

مستندسازی مناسب و مدیریت یکپارچه کارکنان وظیفه مستقر

است .به نحوی که در برخي طرحها با استفاده از فرآیندهای

در شرکتهای دانشبنیان ،سامانههای سرباز فناور ایجاد شده

یکپارچه و ایجاد زیرساختهای الزم توانستهاند با وجود

تا افراد عالوه بر ثبت مدارک و احراز صالحیت اولیه بتوانند

ضعفهای اولیه از سایر طرحها عملکرد بهتری داشته باشند و

ابالغیههای الزم را به سهولت دریافت نمایند و گزارشهای

برخي از فرآیندهای بکارگرفته شده در آنها ميتواند به سایر

مرتبط را ارسال کنند .شبکه مشاوران فني متشکل از

طرحها نیز با در نظر گرفتن برخي مالحظات تعمیم یابد .در

کارگزاران غیردولتي نیز میتواند با توجه به حضور شرکتهای

این میان طرحهای پروژه احتساب خدمت و امریه در

دانشینیان در تمامي نقاط کشور ،وظیفه نظارت شکلي و

شرکتهای دانشینیان با توجه به حضور نهادهای متنوع و

عملکردی را برعهده بگیرند .همچنین صندوق های مالي در

ایجاد فرآیندها و نهادهای مختلف در کوتاه مدت عملکرد

نقش نهادهای واسط برای تسهیل مبادالت مالي مرتبط با

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

واریز حق بیمه خدمات درماني نیروهای مسلح و بیمه

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

ماموران وظیفه در شرکتهای دانشینیان بکارگرفته شدهاند و

پروژه احتساب خدمت در شرکت دانشینیان به اتمام

این موضوع موجب تسریع فرآیندهای مالي گردیده است.

رساندهاند ،اهداف اولیه سازمانهای ذینفع از جمله اشتغال
پس از خدمت و کاهش مهاجرت نخبگان را با نرخ باالیي

 -4یافتهها

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

همان طور که در پژوهشهای پیشین به آن اشاره شده است

تمام معیارهای علمي و فناورانه افراد با استعدادهای برتر و

[ ،]39شیوه اجرای خدمت نظام وظیفه سربازی در کشور

همچنین لزوم نگاه توامان فرد و شرکت برای شناسایي،

ایران مستلزم تغییرات ساختاری است و تغییر بخش اجتناب

ارزیابي افراد و تعریف پروژه ميتواند بر اثربخشي طرح تاثیر

پذیری در آن خواهد بود .از این رو در کشورهای مختلف

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

راهکارهای مانند جایگزین شدن خدمت اجباری به سرباز

واسط همچون زیرساختهای برخط ،شبکه داوران و

حرفهای ،کاهش زمان دوره سربازی ،انجام سربازی به صورت

متخصصان ،شبکه کارگزاران ارزیابي و نظارت و همچنین

طرحهای اجتماعي و کاهش سن مشمولیت در دستور کار

صندوقهای مالي ميتواند فرآیندهای موجود را تسهیل نماید.

بوده است [ .]34با این وجود در این پژوهش تالش شده تا

با این حال با توجه به تحقیقات انجام شده پیشنهادهای زیر به

طرحهای مختلفي که تاکنون توسط ستادکل نیروهای مسلح به

منظور بهبود طرحهای مورد بررسي ارائه ميگردد:

منظور بکارگیری موثر افراد با استعدادهای برتر در زمان انجام

 -1سامانههای بهم رساني افراد برتر و شرکتهای توانمند:

خدمت نظام وظیفه اجرایي شده است ،بررسي شود تا

در حال حاضر یکي از مهمترین بخشهایي که در

سازوکارهای توسعه و بهبود این فرآیندها کنکاش گردد .این

فرآیندهای طرحهای موجود مغفول مانده است ،نحوه بهم

در حالي است که در پژوهشهای مشابه صرفا به میزان

رساني افراد با استعدادهای برتر با سازمانها و یا

اثربخشي حمایتهای مربوط به توانمندسازی نیروی انساني

شرکتهای دارای پروژههای اولویتدار ميباشد .به این

در شرکتهای دانشینیان از طریق حمایتهای معاونت علمي

منظور در طرحهای امریه در شرکتدانشینیان و پروژه

و فناوری پرداخته شده است[ ]13ولي در این پژوهش از

احتساب خدمت در شرکتهای دانشینیان الزم است تا

منظر سیاستي به اجرای این طرحها و الگوهای به کار گرفته

سامانههای بهم رساني توسعه بیشتری یابد .این سامانهها

شده در این طرحها پرداخته شده است .این طرحها که با

ميتواند موجب شود تا شرکتها و سازمانها بتوانند

هدف حل نیازمندیهای صنایع دفاعي و کشوری با استفاده از

افراد بهتری را جذب نموده و افراد نیز با شناخت بیشتری

توانمندی علمي و فناورانه افراد متقاضي در کشور اجرایي

پروژههای مدنظر خود را انتخاب نمایند .این موضوع در
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طرحهای دفاعي و نظامي نیز ميتواند با در نظر گرفتن

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

برخي مالحظات امنیتي و یا کدگذاری شرکتها و افراد

ابزارهای در دسترس ،به نظر ميرسد تغییرات ملموسي در

در بستر سامانههای امن نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد و

دریافت خدمت مناسب از نخبگان صورت پذیرفته است که

بهم رساني فرد و پروژه تسهیل گردد.

ميتوان با بهرهگیری از این تجربیات همچون اصالح

 -2انجام پروژههای دارای اولویتهای ملي :در نسل دوم

رویههای انتخاب و ارزیابي صالحیت افراد ،بهرهگیری از توان

فرآیندها مسیر دیگری تحت عنوان استفاده از استعدادهای

بخشهای خصوصي همچون شرکتهای دانشینیان در

برتر در اولویتهای ملي نیز در دستور کار قرار گرفته بود

توسعه اقتصاد دانشینیان ،اشتغالزایي و توسعه مهارت افراد،

که با توجه به بررسيهای صورت گرفته این فرآیند در

استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و

حال حاضر اجرایي نگردیده است .در این طرح افراد

ارزیابي خصوصي و صندوقهای مالي مرتبط به منظور تسهیل

دارای استعدادهای برتر مورد تایید بنیاد ملي نخبگان

و تسریع امور متقاضیان و استفاده کنندگان از طرح ،ایجاد

ميتوانستند با هماهنگي معاونت علمي و فناوری رییس

هماهنگي بین بخشي در بدنه دولت و حاکمیت و استفاده از

جمهور در اولویتهای ملي مورد تایید ستادهای توسعه

زیرساختهای فناورانه به تکامل این طرحها کمک کرد.

فناوریهای راهبردی بکار گرفته شوند و همانند
فرآیندهای مربوط به بخش شرکتهای دانشینیان از این
افراد نیز در راستای تحقیق ،توسعه و اجرای اولویتهای
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