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چکیده
ــگاهی و  ــای کار دانش ــان جوی ــت جوان ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــا نش پژوهش ه
ــد یکــی از راهکارهــای مناســب ایــن حــوزه  ــه کارآفرینــی می توان ــان، توجــه ب معضــل بیــکاری آن
باشــد. امــا از طرفــی، شــرایط جامعــه و بــازار کار کنونــی، الزامــات خــاص خــود را دارد. توســعه ی 
جهــان آینــده، مبتنــی بــر اقتصــاد دانش محــور بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای 
ــاد،  ــی در اقتص ــی دگرگون ــه عبارت ــی آورد. ب ــود م ــه وج ــری ب ــه بش ــادی را در جامع ــدرن اقتص م
ــد و  ــرای ســازمان ایجــاد کرده ان ــدی ب ــای جدی ــوژی؛ نیازه ــی و تکنول ــوع داخل ــی شــدن، تن جهان
ایــن نیازهــای جدیــد بــرای ســازمان، در برخــی جهــات کامــال خــالق بــوده و ســازمان را بــه جلــو 
ــن  ــر ای ــد به نظــر می رســد اکث ــده می شــوند، هــر چن ــد و گاهــی هــم مضــر و نابودکنن پیــش می برن
ــانی و  ــع انس ــرای مناب ــز ب ــادی را نی ــای زی ــوند، فرصت ه ــت ش ــی مدیری ــه خوب ــر ب ــا اگ چالش ه
ســازمان ایجــاد  کننــد. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و شــتاب 
ــات  ــرگان، الزام ــرات خب ــل نظ ــه ای و تحلی ــع کتابخان ــک مناب ــه کم ــد و ب ــر جدی ــاوری در عص فن
ــش تحــت  ــه پژوه ــوند. نتیج ــی ش ــه معرف ــن ده ــاوری در ای ــوان فن ــغلی دانشــگران ج ــی ش زندگ
ــای  ــدی، نگرش ه ــای کلی ــش دانش ه ــه بخ ــده در س ــران آین ــتگی های مدی ــای شایس ــوان ابزاره عن
ــا و  ــب دانش ه ــن کس ــد ضم ــراد بای ــن اف ــه ای ــود ک ــان می ش ــدی بی ــای کلی ــدی و مهارت ه کلی
ــک  ــر نزدی ــورد نظ ــای م ــه نگرش ه ــود را ب ــرش خ ــد نگ ــالش نماین ــده، ت ــخص ش ــات مش معلوم

ــد. ــز کســب نماین ــط را نی ــای مرتب ــم، مهارت ه ــن مه ــرای ای کــرده و ب
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مقدمه

توســعه ی جهــان آینــده، مبتنــی بــر اقتصــاد دانش محــور 
بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای 
مــدرن اقتصــادی را در جامعــه بشــری بــه وجــود 
ــب و کار  ــاي کس ــه دنی ــی، ورود ب ــی آورد ]1[. از طرف م
در عصــر حاضــر کــه جهــان وارد دوره اي از فرصت هــا 
ــش،  ــه دان ــاز ب ــت، نی ــده اس ــزرگ ش ــاي ب و چالش ه
]2[. در هــزاره  مهــارت و ویژگی هــاي خــاص دارد 
جدیــد عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت و خوشــبختی افــراد، 
ســازمان ها و ملت هــا بــه ســرعت در حــال تغییــر 
اســت و در چنیــن دوره اي موفقیــت، بــه برخــورداري از 
ــیوه اي  ــه ش ــري آن ب ــی بکارگی ــش و توانای ــن دان آخری
ــدار  ــرایط پای ــر ش ــتگی دارد. دیگ ــر بس ــه و موث نوآوران
بــراي دنیــاي کســب و کار وجــود نخواهــد داشــت، لــذا 
ــراي انتخــاب  ــالت ب ــول تحصی ــراد در ط الزم اســت اف
زندگــی شــغلی و مقابلــه بــا بحران هــا و چالش هــا 

ــوند ]3[. ــاده ش آم

زندگی شغلی

ــغلی را  ــی ش ــوع زندگ ــار ن ــا چه ــردم دنی ــون م تاکن
اســتخدام،   :]4[ از  عبارتنــد  کــه  کرده انــد  تجربــه 
ــواع  ــن ان ــی و کار آزاد. همچنی ــتغالی، کارآفرین خوداش
مبانــی نظــري بــازار کار و روابــط کار متناســب بــا نــوع 
نگــرش »ضــرورت عــدم مداخلــه«، »مداخلــه اقتضایــی« 
ــک  ــه تفکی ــکل1، ب ــت« در ش ــل دول ــه کام و »مداخل

ــت. ــده اس ــاره ش اش
صرف نظــر از مطالــب بــاال، بــازار کار همــواره در 
ــي  ــه زندگ ــات، چرخ ــازار کاال و خدم ــوالت ب ــي تح پ
اقتصــادي و نحــوه زیســتي جامعــه یــا فضــاي عمومــي 
ــد ]6[. ــدا مي کن ــادي پی ــاي زی ــور، دگرگوني ه ــک کش ی

شــکل گیري مشــاغل دانــش از موضوعــات کلیــدي 
ــت ]7[.  ــورها اس ــازار کار کش ــوالت ب ــم تح ــراي فه ب
بــازار کار جدیــد، مکانیســمي اســت کــه دانــش جدیــد 
از بخــش دانــش )مجموعــه دانشــکاران و نهادهــاي 
آموزشــي و تحقیقاتــي کــه انــواع دانــش جدیــد را تولید، 
ــه فعالیــت مبتنــي  ــد( ب ــع، تبدیــل و اشــاعه مي دهن توزی
بــر دانــش )صنایعــي کــه اســاس کاال، خدمــات و فراینــد 

ــد ]8[. ــان مي یاب ــت( جری ــش اس ــا دان آن ه

ابزار شایستگی های دانشگران جوان فناور

ــه  ــد ک ــان می ده ــرا نش ــی اخی ــش داخل ــج پژوه نتای
حــدود % 59 مخترعــان جــوان کشــور بــا اطمینــان خوبی 
بــرای آینــده شــغلی خــود برنامه ریــزی دارنــد و از انــواع 
ــتخدام،  ــدود % 6 کار آزاد، %11 اس ــغلی؛ ح ــی ش زندگ
%14 خوداشــتغالی و %69 کارآفرینــی را انتخــاب شــغلی 
ــدود 83%  ــی ح ــور کل ــی به ط ــد ]9[. یعن ــود می دانن خ
ــدازی  ــخصی و راه ان ــی ش ــه کارآفرین ــد ب ــان عالقه من آن
ــا  ــتند ت ــود هس ــراع خ ــول اخت ــدی محص ــد تولی واح
ــل  ــده می ــه نشــان دهن ــواع زندگــی شــغلی، ک دیگــر ان
ــی  ــه ایجــاد کســب و کار و کارافرین ــاالی مخترعــان ب ب
در کنــار دیگــران اســت. همچنیــن دیگــر تحقیقــات نیــز 

ــد ]12-10[. ــد می نماین ــاال را تایی ــه ب نتیج
ــب  ــده اغل ــغلی عم ــیر ش ــد مس ــر می رس ــه نظ ــس ب پ
ــب  ــر کس ــراد ب ــن اف ــود ای ــت خ ــگران، مدیری دانش
وکارهــای متعلــق بــه خــود اســت. امــا در کنــار توجــه 
بــه ایــن نتایــج، بایــد دقــت داشــت کــه بــا توجــه بــه 
بــه اهمیــت مبحــث آینــده فنــاوری و عملکــرد مدیــران 
ــان  ــد هم ــع می توانن ــه در واق ــوزه ک ــن ح ــته ای شایس
ــی  ــوزه کارآفرین ــال در ح ــی فع ــوان کنون ــگران ج دانش
ــت  ــورد عنای ــز م ــر نی ــب زی ــت مطال ــند، الزم اس باش
ــت  ــا ســال 2020 وضعی ــرد. به نظــر می رســد ت ــرار گی ق
ــد  ــد ش ــادی خواه ــرات زی ــار تغیی ــب وکارها دچ کس

.]13[
ــتعداد  ــت اس ــن مدیری ــاوری و همچنی ــی، فن ــه عبارت ب
بــه عنــوان دو محــرک اولیــه تغییــر در قــرن 21 معرفــی 
شــده اند ]14[، کــه در ایــن میــان، حــوزه مدیریــت 
منابــع انســانی نیــز هماننــد حوزه هــای دیگــر، فشــارهای 
ــی در  ــد. دگرگون ــه می کن ــر، تجرب ــرای تغیی ــادی را ب زی
ــوژی؛  ــی و تکنول ــوع داخل ــدن، تن ــی ش ــاد، جهان اقتص
نیازهــای جدیــدی بــرای ســازمان ایجــاد کرده انــد 
ــی  ــازمان، در برخ ــرای س ــد ب ــای جدی ــن نیازه ]15[. ای
جهــات کامــال خــالق بــوده و ســازمان را بــه جلــو پیــش 
ــوند،  ــده می ش ــر و نابودکنن ــم مض ــی ه ــد و گاه می برن
ــر  ــا اگ ــن چالش ه ــر ای ــد اکث ــر می رس ــد به نظ ــر چن ه
بــه خوبــی مدیریــت شــوند، فرصت هــای زیــادی را نیــز 
ــد. شــکل2،  ــع انســانی و ســازمان ایجــاد  کنن ــرای مناب ب
ــگر را  ــانی دانش ــع انس ــده مناب ــر آین ــذار ب ــل اثرگ عوام

ــد. ــان می ده نش
در تشــریح مــدل بــاال، بایــد گفــت بــه نظــر می رســد دو 
موضــوع جهانــی شــدن و تنــوع، موضوعــات مبهم تــری
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ــه  ــد ک ــق دارن ــان تواف ــر چــه بیشــتر محقق  هســتند. اگ
عوامــل موثــر بــر شــیوههای منابــع انســانی در محیطهــای 
جهانــی متفــاوت اســت، امــا مهمتریــن متغیرهــای 
ــی  ــای متن ــع انســانی  در 3 دســته متغیره ــر مناب ــر ب موث
ــاص  ــرکت خ ــای ش ــه(، متغیره ــی جامع ــام فرهنگ )نظ
ــی )شــیوه خــاص  ــر موقعیت ــع کاری( و متغی ــوع صنای )ن
ــان،  ــن می ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــا( ق تصمیم گیری ه
ــوده و  ــگ ب ــیار پررن ــه بس ــر جامع ــگ ه ــهم فرهن س
ــع  ــاوت در مناب ــاد تف ــبب ایج ــود س ــل خ ــن عام همی
انســانی و ارزش هــای فرهنگــی متفــاوت افــراد می شــود 
ــالف  ــه اخت ــه ب ــوع ک ــر تن ــز ب ــتقیم نی ــور غیرمس و به ط
ســنی و تنــوع ســالیق فرهنگــی اشــاره دارد، می افزایــد.
همچنیــن در گزارشــی کــه مجلــه اکونومیســت در ســال

2016 براســاس مصاحبــه بــا 600 مدیــر بین المللــی 
ــاوری در  ــالل فن ــده، اخت ــر آین ــل تغیی ــوان »عام ــا عن ب
ــم انداز  ــوس چش ــت، رئ ــرده اس ــه ک ــب وکار« ارائ کس
زیــر بــرای آینــده بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ]16[:

ــرات و  ــرعت تغیی ــه س ــه ب ــا توج ــی رود ب ــار م انتظ
پیچیدگی هــای روزافــزون، بســیاری از صنایع و شــرکت ها 
ــرگرمی(،  ــانه و س ــی )رس ــای فرهنگ ــژه در حوزه ه به وی
خدمــات مالــی و ارتباطــات ادغــام شــوند و اطالعــات و 
داده هــای حجیــم تبدیــل بــه کســب وکار جدیــدی خواهد 
شــد. در ادامــه، برخــی ابزارهــای شایســتگی های مدیــران 
ــای  ــدی، نگرش ه ــای کلی ــش دانش ه ــه بخ ــده در س آین
ــت. ــده اس ــه ش ــدی ارائ ــای کلی ــدی و مهارت ه کلی
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شکل1- انواع مبانی نظری بازار کار و روابط کار ]15[

شکل2- مدل گرافیکی عوامل اثرگذار بر آینده منابع انسانی دانشگر ]15[



• دانش های کلیدی

- فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( : تســلط 
ــراه،  ــن هم ــا تلف ــارت ب ــی، تج ــانه های اجتماع ــه رس ب

ــات. ــت اطالع ــت امنی ــراوان و مدیری ــای ف داده ه
- مدیریــت مالــی: دانــش نظــری و عملــی مدیریــت مالی، 

آشــنایی مدل هــا و طرح هــای مختلــف کســب وکار.
ــتراتژی و  ــای اس ــش مدل ه ــی از دان ــتراتژی: آگاه - اس

ــازی آن. ــئولیت جاری س ــا مس ــراه ب ــب وکار، هم کس
ــا مشــتریان  ــا رویکــرد ایجــاد شــراکت ب ــی: ب - بازاریاب
ــای ایجــاد  ــا رویکرده ــی ب ــش بازاریاب ــه دان و تســلط ب

ــان. ــرای ذی نفع ارزش ب
- هوشــیاری جهانــی: نگرشــی وســیع تر، آگاهــی از 
ــام کار،  ــاوت انج ــیوه های متف ــی، ش ــوالت بین الملل تح

ــی. ــای فرهنگ ــه جنبه ه ــه ب توج
- دانــش ســازماندهی: توانایــی ســازماندهی انعطاف پذیــر 
و کارآمــد بــا رویکردهایــی ماننــد برون ســپاری و 

شبکه ســازی.

• نگرش های کلیدی

- کارآفرینی در سبک مدیریتی
- هدایت کارکنان 

- آگاهی از تفاوت نسل ها
- توسعه پایدار

• مهارت های کلیدی

انتخــاب  و  غربال گــری  توانایــی  و  خودآگاهــی   -
اطالعــات 

- داشتن چشم اندازی جامع 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  تصمیم گیــری  در  توانایــی   -

ســازمان  چشــم اندازهای 
- مهــارت شبکه ســازی و انجــام کار مشــارکتی در 

ــی ــطح عال س
- مهارت مذاکره و شنیدن موثر

- توانایــی جلــب اعتمــاد و ارتباط با فرهنگ هــای مختلف

- پشتکار و جدی بودن در کار
- خالقیت و نوآوری واقعی

 نتیجه گیری

ــه  ــل ب ــی متمای ــه نوع ــه ب ــاور ک ــوان فن ــگران ج دانش
ــد  ــه خــود هســتند بای مدیریــت کســب و کار کارآفرینان
ــه  ــتعداد، توج ــت اس ــن مدیری ــاوری و همچنی ــه فن ب
ــد.  ــاده نماین ــرای آن آم ــود را ب ــوده و خ ــتری نم بیش
ــا و  ــب دانش ه ــن کس ــد ضم ــران بای ــن مدی ــذا ای ل
معلومــات مشــخص شــده، تــالش نماینــد نگــرش خــود 
ــرای  ــرده و ب ــک ک ــر نزدی ــورد نظ ــای م ــه نگرش ه را ب
ــد. ــز کســب نماین ــط را نی ــن مهــم، مهارت هــای مرتب ای

ــه از  ــه چگون ــد ک ــش آی ــوال پی ــن س ــاید ای ــال ش ح
جــواب  در  می شــود؟  اســتفاده  شایســتگی ها  ایــن 
بایــد گفــت؛ آگاهــی از شایســتگی ها در مجموعــه 
می گیــرد: قــرار  اســتفاده  مــورد  زیــر  مــوارد 

ــری شایســتگی  ــی و اندازه گی ــران: ارزیاب 1- توســعه مدی
ــه ایجــاد برنامه هــای توســعه  ــد منجــر ب ــران می توان مدی
ــن  ــرای ای ــود و اج ــازمان ش ــراد در س ــن اف ــرای ای ب
ــازمانی  ــرد س ــود عملک ــه بهب ــعه ای ب ــای توس برنامه ه

ــود. ــر می ش منج
2- برنامه ریــزی کارراه شــغلی: ارزیابــی شایســتگی 
ــا  ــراد ب ــران و اف ــایی مدی ــرای شناس ــژه ب ــور وی به ط
ــر  ــاغل کلیدی ت ــدی مش ــت تص ــر جه ــیل باالت پتانس

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــازمان م س
ــوال  ــتگی ها معم ــران: شایس ــرد مدی ــی عملک 3- ارزیاب
ــا  ــت. ب ــرد اس ــی عملک ــرای ارزیاب ــبی ب ــار مناس معی
اســتفاده از تدویــن شایســتگی ها می تــوان اســتانداردهای 

ــرد. ــن ک ــرد را تعیی عملک
ــان  ــه زب ــل ب ــود کــه شایســتگی ها تبدی ــدوار ب ــد امی بای
مشــترکی بــرای عملکــرد بــاال و تعالــی در ســازمان های 
ــه  ــخگویی ب ــا راه پاس ــاال، تنه ــوند و احتم ــده ش آین
ــراز  ــرای اح ــتمر ب ــالش مس ــش رو، ت ــای پی چالش ه

باشــد. ســازمان ها  آماده ســازی  و  شایســتگی ها 
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