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چکیده
پژوهشهــا نشــان میدهــد بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جوانــان جویــای کار دانشــگاهی و
معضــل بیــکاری آنــان ،توجــه بــه کارآفرینــی میتوانــد یکــی از راهکارهــای مناســب ایــن حــوزه
باشــد .امــا از طرفــی ،شــرایط جامعــه و بــازار کار کنونــی ،الزامــات خــاص خــود را دارد .توســعهی
جهــان آینــده ،مبتنــی بــر اقتصــاد دانشمحــور بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای
مــدرن اقتصــادی را در جامعــه بشــری بــه وجــود مــیآورد .بــه عبارتــی دگرگونــی در اقتصــاد،
جهانــی شــدن ،تنــوع داخلــی و تکنولــوژی؛ نیازهــای جدیــدی بــرای ســازمان ایجــاد کردهانــد و
ایــن نیازهــای جدیــد بــرای ســازمان ،در برخــی جهــات کامــا خــاق بــوده و ســازمان را بــه جلــو
پیــش میبرنــد و گاهــی هــم مضــر و نابودکننــده میشــوند ،هــر چنــد بهنظــر میرســد اکثــر ایــن
چالشهــا اگــر بــه خوبــی مدیریــت شــوند ،فرصتهــای زیــادی را نیــز بــرای منابــع انســانی و
ســازمان ایجــادکننــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و شــتاب
فنــاوری در عصــر جدیــد و بــه کمــک منابــع کتابخانــهای و تحلیــل نظــرات خبــرگان ،الزامــات
زندگــی شــغلی دانشــگران جــوان فنــاوری در ایــن دهــه معرفــی شــوند .نتیجــه پژوهــش تحــت
عنــوان ابزارهــای شایســتگیهای مدیــران آینــده در ســه بخــش دانشهــای کلیــدی ،نگرشهــای
کلیــدی و مهارتهــای کلیــدی بیــان میشــود کــه ایــن افــراد بایــد ضمــن کســب دانشهــا و
معلومــات مشــخص شــده ،تــاش نماینــد نگــرش خــود را بــه نگرشهــای مــورد نظــر نزدیــک
کــرده و بــرای ایــن مهــم ،مهارتهــای مرتبــط را نیــز کســب نماینــد.
واژگان کلیدی :الزامات ،زندگی شغلی ،منابع انسانی ،فناوری ،شایستگی.

* عهده دار مکاتبات ،كارشناس ارشد مديريت اجرايی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران .تلفن،09369196052 :
پست الکرتونیکیAmirhosseintayebi69@yahoo.com :
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الزامات زندگی شغلی دانشگران
ابزار شایستگیهای دانشگران جوان فناور

مقدمه
توســعهی جهــان آینــده ،مبتنــی بــر اقتصــاد دانشمحــور
بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای
مــدرن اقتصــادی را در جامعــه بشــری بــه وجــود
مــیآورد [ .]1از طرفــی ،ورود بــه دنیــاي کســب و کار
در عصــر حاضــر کــه جهــان وارد دورهاي از فرصتهــا
و چالشهــاي بــزرگ شــده اســت ،نیــاز بــه دانــش،
مهــارت و ویژگیهــاي خــاص دارد [ .]2در هــزاره
جدیــد عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت و خوشــبختی افــراد،
ســازمانها و ملتهــا بــه ســرعت در حــال تغییــر
اســت و در چنیــن دورهاي موفقیــت ،بــه برخــورداري از
آخریــن دانــش و توانایــی بکارگیــري آن بــه شــیوهاي
نوآورانــه و موثــر بســتگی دارد .دیگــر شــرایط پایــدار
بــراي دنیــاي کســب و کار وجــود نخواهــد داشــت ،لــذا
الزم اســت افــراد در طــول تحصیــات بــراي انتخــاب
زندگــی شــغلی و مقابلــه بــا بحرانهــا و چالشهــا
آمــاده شــوند [.]3
زندگی شغلی
تاکنــون مــردم دنیــا چهــار نــوع زندگــی شــغلی را
تجربــه کردهانــد کــه عبارتنــد از [ :]4اســتخدام،
خوداشــتغالی ،کارآفرینــی و کار آزاد .همچنیــن انــواع
مبانــی نظــري بــازار کار و روابــط کار متناســب بــا نــوع
نگــرش «ضــرورت عــدم مداخلــه»« ،مداخلــه اقتضایــی»
و «مداخلــه کامــل دولــت» در شــکل ،1بــه تفکیــک
اشــاره شــده اســت.
صرفنظــر از مطالــب بــاال ،بــازار كار همــواره در
پــي تحــوالت بــازار كاال و خدمــات ،چرخــه زندگــي
اقتصــادي و نحــوه زيســتي جامعــه يــا فضــاي عمومــي
يــك كشــور ،دگرگونيهــاي زيــادي پيــدا ميكنــد [.]6
شــكلگيري مشــاغل دانــش از موضوعــات كليــدي
بــراي فهــم تحــوالت بــازار كار كشــورها اســت [.]7
بــازار كار جدیــد ،مكانيســمي اســت كــه دانــش جديــد
از بخــش دانــش (مجموعــه دانشــكاران و نهادهــاي
آموزشــي و تحقيقاتــي كــه انــواع دانــش جديــد را توليد،
توزيــع ،تبديــل و اشــاعه ميدهنــد) بــه فعاليــت مبتنــي
بــر دانــش (صنايعــي كــه اســاس كاال ،خدمــات و فراينــد
آنهــا دانــش اســت) جريــان مييابــد [.]8

نتایــج پژوهــش داخلــی اخیــرا نشــان میدهــد کــه
حــدود  59 %مخترعــان جــوان کشــور بــا اطمینــان خوبی
بــرای آینــده شــغلی خــود برنامهریــزی دارنــد و از انــواع
زندگــی شــغلی؛ حــدود  6 %کار آزاد 11% ،اســتخدام،
 14%خوداشــتغالی و  69%کارآفرینــی را انتخــاب شــغلی
خــود میداننــد [ .]9یعنــی بهطــور کلــی حــدود 83%
آنــان عالقهمنــد بــه کارآفرینــی شــخصی و راهانــدازی
واحــد تولیــدی محصــول اختــراع خــود هســتند تــا
دیگــر انــواع زندگــی شــغلی ،کــه نشــان دهنــده میــل
بــاالی مخترعــان بــه ایجــاد کســب و کار و کارافرینــی
در کنــار دیگــران اســت .همچنیــن دیگــر تحقیقــات نیــز
نتیجــه بــاال را تاییــد مینماینــد [.]12-10
پــس بــه نظــر میرســد مســیر شــغلی عمــده اغلــب
دانشــگران ،مدیریــت خــود ایــن افــراد بــر کســب
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
شایســته ایــن حــوزه کــه در واقــع میتواننــد همــان
دانشــگران جــوان کنونــی فعــال در حــوزه کارآفرینــی
باشــند ،الزم اســت مطالــب زیــر نیــز مــورد عنایــت
قــرار گیــرد .بهنظــر میرســد تــا ســال  2020وضعیــت
کســبوکارها دچــار تغییــرات زیــادی خواهــد شــد
[.]13
بــه عبارتــی ،فنــاوری و همچنیــن مدیریــت اســتعداد
بــه عنــوان دو محــرک اولیــه تغییــر در قــرن  21معرفــی
شــدهاند [ ،]14کــه در ایــن میــان ،حــوزه مدیریــت
منابــع انســانی نیــز هماننــد حوزههــای دیگــر ،فشــارهای
زیــادی را بــرای تغییــر ،تجربــه میکنــد .دگرگونــی در
اقتصــاد ،جهانــی شــدن ،تنــوع داخلــی و تکنولــوژی؛
نیازهــای جدیــدی بــرای ســازمان ایجــاد کردهانــد
[ .]15ایــن نیازهــای جدیــد بــرای ســازمان ،در برخــی
جهــات کامــا خــاق بــوده و ســازمان را بــه جلــو پیــش
میبرنــد و گاهــی هــم مضــر و نابودکننــده میشــوند،
هــر چنــد بهنظــر میرســد اکثــر ایــن چالشهــا اگــر
بــه خوبــی مدیریــت شــوند ،فرصتهــای زیــادی را نیــز
بــرای منابــع انســانی و ســازمان ایجــادکننــد .شــکل،2
عوامــل اثرگــذار بــر آینــده منابــع انســانی دانشــگر را
نشــان میدهــد.
در تشــریح مــدل بــاال ،بایــد گفــت بــه نظــر میرســد دو
موضــوع جهانــی شــدن و تنــوع ،موضوعــات مبهمتــری
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هســتند .اگــر چــه بیشــتر محققــان توافــق دارنــد کــه
عوامــل موثــر بــر شــیوههای منابــع انســانی در محیطهــای
جهانــی متفــاوت اســت ،امــا مهمتریــن متغیرهــای
موثــر بــر منابــع انســانی در  3دســته متغیرهــای متنــی
(نظــام فرهنگــی جامعــه) ،متغیرهــای شــرکت خــاص
(نــوع صنایــع کاری) و متغیــر موقعیتــی (شــیوه خــاص
تصمیمگیریهــا) قــرار گرفتــه اســت .در ایــن میــان،
ســهم فرهنــگ هــر جامعــه بســیار پررنــگ بــوده و
همیــن عامــل خــود ســبب ایجــاد تفــاوت در منابــع
انســانی و ارزشهــای فرهنگــی متفــاوت افــراد میشــود
و بهطــور غیرمســتقیم نیــز بــر تنــوع کــه بــه اختــاف
ســنی و تنــوع ســایق فرهنگــی اشــاره دارد ،میافزایــد.
همچنیــن در گزارشــی کــه مجلــه اکونومیســت در ســال

 2016براســاس مصاحبــه بــا  600مدیــر بینالمللــی
بــا عنــوان «عامــل تغییــر آینــده ،اختــال فنــاوری در
کســبوکار» ارائــه کــرده اســت ،رئــوس چشــمانداز
زیــر بــرای آینــده بــه تصویــر کشــیده شــده اســت [:]16
انتظــار مــیرود بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و
پیچیدگیهــای روزافــزون ،بســیاری از صنایع و شــرکتها
بهویــژه در حوزههــای فرهنگــی (رســانه و ســرگرمی)،
خدمــات مالــی و ارتباطــات ادغــام شــوند و اطالعــات و
دادههــای حجیــم تبدیــل بــه کسـبوکار جدیــدی خواهد
شــد .در ادامــه ،برخــی ابزارهــای شایســتگیهای مدیــران
آینــده در ســه بخــش دانشهــای کلیــدی ،نگرشهــای
کلیــدی و مهارتهــای کلیــدی ارائــه شــده اســت.

شکل -1انواع مبانی نظری بازار کار و روابط کار []15

شکل -2مدل گرافیکی عوامل اثرگذار بر آینده منابع انسانی دانشگر []15
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• دانشهای کلیدی
 فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( : )ICTتســلطبــه رســانههای اجتماعــی ،تجــارت بــا تلفــن همــراه،
دادههــای فــراوان و مدیریــت امنیــت اطالعــات.
 مدیریــت مالــی :دانــش نظــری و عملــی مدیریــت مالی،آشــنایی مدلهــا و طرحهــای مختلــف کسـبوکار.
 اســتراتژی :آگاهــی از دانــش مدلهــای اســتراتژی وکســبوکار ،همــراه بــا مســئولیت جاریســازی آن.
 بازاریابــی :بــا رویکــرد ایجــاد شــراکت بــا مشــتریانو تســلط بــه دانــش بازاریابــی بــا رویکردهــای ایجــاد
ارزش بــرای ذینفعــان.
 هوشــیاری جهانــی :نگرشــی وســیعتر ،آگاهــی ازتحــوالت بینالمللــی ،شــیوههای متفــاوت انجــام کار،
توجــه بــه جنبههــای فرهنگــی.
 دانــش ســازماندهی :توانایــی ســازماندهی انعطافپذیــرو کارآمــد بــا رویکردهایــی ماننــد برونســپاری و
شبکهســازی.
• نگرشهای کلیدی
 کارآفرینی در سبک مدیریتی هدایت کارکنان آگاهی از تفاوت نسلها توسعه پایدار• مهارتهای کلیدی
 خودآگاهــی و توانایــی غربالگــری و انتخــاباطالعــات
 داشتن چشماندازی جامع توانایــی در تصمیمگیــری بــا در نظــر گرفتــنچشــماندازهای ســازمان
 مهــارت شبکهســازی و انجــام کار مشــارکتی درســطح عالــی
 مهارت مذاکره و شنیدن موثر -توانایــی جلــب اعتمــاد و ارتباط با فرهنگهــای مختلف

 پشتکار و جدی بودن در کار خالقیت و نوآوری واقعینتیجهگیری
دانشــگران جــوان فنــاور کــه بــه نوعــی متمایــل بــه
مدیریــت کســب و کار کارآفرینانــه خــود هســتند بایــد
بــه فنــاوری و همچنیــن مدیریــت اســتعداد ،توجــه
بیشــتری نمــوده و خــود را بــرای آن آمــاده نماینــد.
لــذا ایــن مدیــران بایــد ضمــن کســب دانشهــا و
معلومــات مشــخص شــده ،تــاش نماینــد نگــرش خــود
را بــه نگرشهــای مــورد نظــر نزدیــک کــرده و بــرای
ایــن مهــم ،مهارتهــای مرتبــط را نیــز کســب نماینــد.
حــال شــاید ایــن ســوال پیــش آیــد کــه چگونــه از
ایــن شایســتگیها اســتفاده میشــود؟ در جــواب
بایــد گفــت؛ آگاهــی از شایســتگیها در مجموعــه
مــوارد زیــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد:
 -1توســعه مدیــران :ارزیابــی و اندازهگیــری شایســتگی
مدیــران میتوانــد منجــر بــه ایجــاد برنامههــای توســعه
بــرای ایــن افــراد در ســازمان شــود و اجــرای ایــن
برنامههــای توســعهای بــه بهبــود عملکــرد ســازمانی
منجــر میشــود.
 -2برنامهریــزی کارراه شــغلی :ارزیابــی شایســتگی
بهطــور ویــژه بــرای شناســایی مدیــران و افــراد بــا
پتانســیل باالتــر جهــت تصــدی مشــاغل کلیدیتــر
ســازمان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
 -3ارزیابــی عملکــرد مدیــران :شایســتگیها معمــوال
معیــار مناســبی بــرای ارزیابــی عملکــرد اســت .بــا
اســتفاده از تدویــن شایســتگیها میتــوان اســتانداردهای
عملکــرد را تعییــن کــرد.
بایــد امیــدوار بــود کــه شایســتگیها تبدیــل بــه زبــان
مشــترکی بــرای عملکــرد بــاال و تعالــی در ســازمانهای
آینــده شــوند و احتمــاال ،تنهــا راه پاســخگویی بــه
چالشهــای پیــش رو ،تــاش مســتمر بــرای احــراز
شایســتگیها و آمادهســازی ســازمانها باشــد.
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