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  :چکیده

کسب توانمندي هاي فناوري تحت تاثیرعوامل .  توجه بسیاري را جلب نموده است توسعه اقتصادي و باال بردن توان رقابتی م آوردن نیل به به دلیل فراه قابلیت هاي فناوري ملی

ـتیبانی،   ، اطالعات فنـی و خـدمات  شایستگیهاو مهارت هاي حرفه اي مختلف و برون بنگاهی ازجمله مشوقها،  ون بنگاهی چون کسب و یادگیري شایستگی هامختلف در پش

ـه    .سیاست هاي صریح فناوري است که تعامل پیچیده ي این عوامل توانایی یک بنگاه براي توسعه قابلیت هاي فناوري را تحت تاثیر قرار می دهد  نهادها، تامین مالی، با توجه ب

ـنعت و        3قالب  شایستگی درعنوان  26درایجاد و ارتقاي توانمندي فناورانه در این پژوهش شایستگی اهمیت نقش  ـوزه ص ـاي ح ـتگی ه ـادین، شایس ـاي بنی بعد شایستگی ه

هدف این تحقیق بررسی تأثیر و جایگاه شایستگی ها در موفقیت شرکت هاي . شایستگی هاي خاص حرفه  از دیدگاه مدیران، مخترعان و نوآوران مورد بررسی قرار گرفته است

ـراي کسـب    نتایج  نشان داد. انجام شده است رویکرد پیمایشیفناوري بنیان است که با استفاده  از  که از دیدگاه مدیران و محققان تاثیر هریک از شایستگی هاي مورد بررسی ب

ـاس انـداز   موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی از اهمیت باالیی برخورداربوده و تاثیرهمه ي شایستگی ها به صورت معنادار بیش از  ه میانگین نظـري مقی

ـرکت هـ    در این میان .است اي شایستگی هاي بنیادین در درجه اول، شایستگی هاي خاص حرفه در درجه دوم و شایستگی هاي حوزه صنعت در رده بعـدي در موفقیـت ش

تدوین مدل  ای و غیر رسمی کشور الزم است بنظام آموزش رسم سیاستگزاران و مدیران  ،باتوجه به اهمیت شایستگی در تعالی و موفقیت سازمان ها. فناوري بنیان تاثیر گذارند

   .را ارائه نمایندسیاست ها و برنامه هاي الزم براي تحقق آن  ، فناوري مختلف دانش گران حوزه هايمدیران، مهندسان و شایستگی براي کلیه سطوح  

  

  .قابلیت فناوري، شایستگی هاي حرفه اي، مهارت، شرکت هاي فناوري بنیان :کلمات کلیدي

  

  مقدمه- 1

 و توسعه رشد ،نظرانوبین المللی است به نحوي که صاحباقتصاد ملی و افزایش توان رقابت پذیري در سطح ملی مبناي اصلی پیشرفت فنآوري

 ي موعهاقع درسطح ملی، فناوري مجودر. گرو تالش هاي بومی آن کشورها جهت ایجاد توانمندي فناورانه می داننداقتصادي کشورهاي در حال توسعه را در

هدف ازکاربرد آن نیل به توسعه اقتصادي و باال بردن توان رقابتی، رفاه عمومی، قابلیت دفاعی بوده و توانایی ها و قابلیت ها براي تولید محصول یا صنعتی شدن 

 ملی مسلم است که قابلیت فناوري .تاسرزمی، بهره برداري صحیح از منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و همچنین ارتقاء فرهنگ، روابط وساختار اجتماعی  و

                                                
   .رفه اي کشورتر روابط و همکاري هاي علمی و تخصصی سازمان آموزش فنی و حفانشگاه عالمه طباطبایی، معاون ددانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي د 1
.کارشناس ارشد علوم ارتباطات و کارشناس ارشد روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 2
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انواع  در آنها شرکت هاي فناوري بنیان به عنوان شرکت هایی که باتوجه به اینکه .حاصل توسعه قابلیت هاي فناوري بنگاه ها و سازمان هاي فناوري محور است

درصد ارزش آنها را تشکیل می دهد و اداره آنها  75یده ها و تجربیات، اختراعات ثبت شده، عالئم تجاري، ا فرانشیز، دارایی فکري از جمله یافته هاي تحقیقاتی،

 که سیاستگزاران و الزم است    ]3[  نیازمند مهارت هاي رهبري و مدیریت متفاوتی است که بیشتر بر دانش آفرینان یا همان ابعاد انسانی بنگاه تأکید می کند

  .قابلیت فناوري آنها بپردازند توسعههاي نیروي انسانی متخصص این بنگاه ها جهت مدیران بخش عمومی و خصوصی کشور به تبیین شایستگی 

سیاست هاي ملی و منطقه اي، محیط اقتصادي کالن، فشارهاي رقابتی و نظام  کیفیت مورد نظر، باتولیدات بهبود جدید جهت فناوري  و توسعه کسب 

ژه در کشورهاي در حال توسعه به سمت ایجاد و ارتقاي   ت شرکت هاي فناوري بنیان به وی، باعث شده اس]25[  فناوري ات مستمرکالن تجاري و تغییر

توانمندي فناورانه، توانمندي داخلی است که موجبات جذب، تطبیق، اصالح و نوآوري در فناوري هاي واردشده که در فرآیند . توانمندي فناورانه حرکت کنند 

ازسوي دیگر موضوع . در واقع توانمندي فناوري توانایی درك و ارتقاي یک فناوري دریافت شده است.  ]24[  هم می آوردتغییر تکنولوژیکی مشارکت دارند را فرا

عوامل درون بنگاهی شامل استراتژي فناوري، استراتژي کسب و کار و . کسب توانمندي هاي فناورانه، خود تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون بنگاهی است

سیاست هاي  ، اطالعات فنی و خدمات پشتیبانی، نهادها، تامین مالی،)شایستگی ها(یم مدیریتی و عوامل برون بنگاهی شامل مشوق ها، مهارتهاویژگی هاي ت

  . ]11[  فناوري را تحت تاثیر قرار می دهد توانایی و تمایل یک بنگاه براي توسعه ي قابلیت هاي ،تعامل پیچیده ي این عوامل. صریح فناوري می شود

سرمایه ي . ي نیاز به توسعه شایستگی هاي منابع انسانی درکشورهاي درحال توسعه جهت افزایش رشد قابلیت هاي فناورانه توافق عمومی هستدرباره 

ر هاي کسب شده براثر آموزش رسمی و سیستم آموزش فنی و حرفه اي همراه تجارب کسب شده درحین کا شایستگیانسانی در مفهوم صنعتی شامل 

 هاي رقابتی توسعهو مزیتمستمر و پایدار داشته  يبتوانند در دنیاي تجاري و رقابتی حضور و مراکز صنعتی سرآمد هابراي اینکه سازمانبنابراین  .]11[  است

محصوالت یا منبعی براي بقاي  وانعنه و آنرا ب ریزي نمودهرا با رویکردي متفاوت و استراتژیک طرح شایستگی هاي نیروي انسانی، باید محور را کسب نمایند

هاي انسانی، ایجاد هاي سرمایهشایستگیریزي نظام یکپارچه توسعه در برنامه. ]1[  خدمات خود در جامعه ذینفعان از جمله منابع انسانی سازمان در نظر بگیرند

و ) شایستگی(هاي انسانیگانه نگرش، دانش و مهارت سرمایههمنظور توسعه سطوح سبنیان با همکاري تأثیرمحور خبرگان و کارشناسان بهپایگاهی دانش

با . ]6[  ضروري است) صنعت(ي مأموریت و اهداف تخصصی واحدهاي ستاد و صف وري فردي و سازمانی در سایهدرنهایت افزایش کیفیت زندگی کاري و بهره

برهمین اساس . درسطح بنگاه، نیاز به کسب و یادگیري شایستگی هاي مختلف استتوجه به موارد باال، مشخص می شودکه ایجاد و ارتقاي توانمندي فناورانه 

  .مورد بررسی قرار می گیرد )مخترعان، نوآوران و دانش گران(در این پژوهش نقش شایستگی ها در ایجاد و ارتقاي توانمندي فناورانه از دیدگاه مدیران و محققان

  

هدف و ضرورت تحقیق- 2

نوآوران و دانشگران شرکت هاي فناوري بنیان و  ،مخترعان ،شناسایی انواع شایستگی هاي حرفه اي موردنیاز مدیران مهم ترین هدف این پژوهش

هدف دیگر پژوهش کمک به سیاستگزاران و تصمیم گیران و دست اندرکاران آموزش جهت .بررسی میزان اهمیت آن در موفقیت این شرکت ها است

  .ر شایستگی استبرگزاري دوره هاي آموزشی مبتنی ب

ادبیات تحقیق - 3

  شرکت هاي فناوري بنیان 3- 1

براساس . درصد درآمد فروش خود را صرف تحقیق و توسعه نمایند  3بنیاد ملی علوم امریکا ، سازمان هایی را فناوري بنیان می داند که بیش از 

اختراعات ثبت  فرانشیز، نواع دارایی فکري از جمله یافته هاي تحقیقاتی،تعریف هانس ثامهاین، شرکت هاي فناوري بنیان به شرکت هایی گفته می شود که ا

اداره این شرکت ها نیازمند مهارت هاي رهبري و مدیریتی متفاوتی است که . درصد ارزش آنها را تشکیل می دهد  75 شده، عالئم تجاري، ایده ها و تجربیات،
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است عبارت )1970(صر به فرد شرکت هاي تکنولوژي بنیان که حاصل مطالعات میدانی توماس کهنویژگی هاي منح. تاکید زیادي بر دانش آفرینان می کند

تکنولوژي،  ارزش افزایی ازطریق کاربرد تکنولوژي، استفاده از تکنولوژي پیشرفته درعملیات شرکت، کارکنان تحصیل کرده وماهر، جایگزینی کار دستی با از

در بخش تحقیق و توسعه محصوالت جدید، ریسک باال، تغییرات مداوم، فرآیندهاي پیچیده تصمیم گیري، چرخه عمر زیرساخت هاي ویژه، هزینه هاي فراوان 

سریع نسبت به بازار، پتانسیل رشد سریع ، موانع ورود کمتر ، تهدیدات فراوان و احتمال باالي شکست، همکاري ها و شراکت هاي  واکنشکوتاه محصوالت ، 

از نظر لیتل ویژگی هاي این شرکت ها عبارتست از پتانسیل نسبتا باالي رشد، نیاز به تامین مالی بیرونی . ]3[  ن عالرغم گردش پول باال متعدد و سودآوري پایی

، نشات ق خاصبه دلیل زمان بربودن توسعه محصول، تمرکز بر بازهاري مشخصی  که نیاز جهانی باالیی براي آنها وجود دارد، گرایش به خوشه سازي در مناط

شکل  پارك علمی، تمایل به انتقال فناوري در داخل منطقه،/ گرایش به راه اندازي در یک انکیباتور ،)شرکت هاي زایشی(شرکت هاي بزرگ/گرفته ازدانشگاهها

  است یان شرکتی خصوصی یا تعاونیدر تعریفی دیگر شرکت دانش بن. ]27[گرفتن به وسیله تیم ها و راه اندازي شده به وسیله کارآفرینانی با تحصیالت عالیه 

اري سازي که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري و تج

  ه فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوطه تشکیل نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کاال و خدمات در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزود

  .)1387الیحه حمایت ازشرکتهاي دانش بنیان و تجاري سازي  نوآورها و اختراعات، (می شود

به سایر و در طی بیست سال اخیر، این عالقه ریشه در توسعه ایاالت متحده دارد، و شرکت هاي فناوري بنیان عالقه به مبحث کارآفرینی تکنولوژي

تا 33هزار شرکت جدید درهر سال ایجاد شده اند که از این میان  45تا 35در سوئد در طی ده سال اخیر . است مناطق جهان از جمله اروپا نیز تسري یافته

وت در ایاالت متحده، کمبریج سیلیکون ولی و ر مشهورترین مناطق جهان که این شرکت ها در آنها شکل گرفته. تکنولوژي بنیان بوده اند/آنها دانش درصد35

1969همچنین در ایاالت متحده در طی دوره زمانی. است در انگلستان، مونیخ در آلمان، بنگالوردر هند و تل آویو دراسرائیل ، شرکتهاي کوچک 1976-

کارمند  200در شرکت هایی با تعداد کمتر از از مشاغل جدید  هفتاد درصد، 1980بوده اند و در سوئد در نیمه دوم از مشاغل جدیدمسئول ایجاد هشتاد درصد

برون سپاري شرکت هاي بزرگ، ادبیات دانشگاهی اخیر تاکید  و در مواجهه با تشدید رقابت حاصل از کشورهاي درحال ظهور کم هزینه  .]16[ایجاد شده اند

، ادراین میان، دولت ه .دارد اقتصاد منطقه اي تقویت ایدار برايراتژي توسعه پاستروزافزونی بر پرورش شرکت هاي جدید فناوري بنیان بومی به عنوان یک 

در یک یا چند مورد از زمینه هاي فناوري پیشرفته با این باور که هر محل یک  ٣ابتکارات سیاسی متنوعی براي پرورش شرکت هاي جدید فناوري بنیان بومی

به عنوان مثال . د، اتخاذ کرده اندنفناوري پیشرفته با توانمندي هاي خوبی را ایجاد کن د یک خوشهنمیراث صنعتی منحصر به فردي داشته وبنابراین می توان

پنجاه ایالت  2005افزایش یافته و درسال  40به  14، تعداد ایالت هایی که علوم زیستی را به منظور توسعه مدنظر قرارداده اند از2004تا  2001ازسال

  .]20[پیشقدم شدندشرکت هاي علوم زیستی  درخصوص توسعه اقتصادي فناوري بنیان براي

برخوردار از دانش و  توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي علمی و فناوري در سطح منطقهراکشوري ایران  ،ساله 20ر سند چشم انداز در ایران نیز د

همچنین در الیحه حمایت . نیان در این مسیر قابل توجه استنقش شرکت هاي فناوري بدر این میات که معرفی نموده  پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري

راه اندازي و فعالیت ازشرکتهاي دانش بنیان و تجاري سازي  نوآورها و اختراعات نیز به این شرکت ها توجه ویژه اي شده  و مقرر گردیده که از آنها در مراحل 

حمایت ها و امور واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و صادرات فناوري و محصوالت حاصل  شامل ثبت، اخذ پروانه و مجوزها، ارائه تسهیالت و تضمین ها و

الیحه حمایت ازشرکتهاي دانش . (از فناوري مرتبط با فعالیت هاي شرکت و سایر موارد الزم اعم از اجراء و نظارت در مرجعی واحد حمایت هاي الزم ارائه گردد

  )1387و اختراعات،  بنیان و تجاري سازي  نوآورها

  

                                                
3homegrown”
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  شایستگی هاي حرفه اي - 3- 2

که به طور کلی با عملکرد اثربخش مالك مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل است  شایستگی، ویژگی زیربنایی فرد) 1993(طبق نظر اسپنسر و اسپنسر 

این صفات می توانند  ،ویژگیهاي اساسی یک شخص تاکید دارد روي صفات وشایستگی به طور کلی ) 1995، 1982(ازنظر بویاتزیس . ، رابطه داردجایگاهیا 

این رویکرد با رویکرد . کند فاده میاستکه فرد در انجام کارها و فعالیتها، از آنها  انگیزش، رفتار، مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعه اي از دانش باشد

که به عنوان وسیله براي رسیدن به نتایج و یا پیامدهاي مطلوب  مجموعه اي از رفتارهاییرا که شایستگی  است در تقابل) 2003( رابرتسون، کالینان و بارترام 

دیده می شود رویکرد صفت مدار و رویکرد دوم رویکرد رفتار مدار نامیده ) 1993( رویکرد نخست که در تعاریف اسپنسر و اسپنسر . می دانند ،به کار می رود

دو دیدگاه این تقابل ) 1992 (وارو کونور. استر در رویکرد نخست شایستگی معادل ویژگیهاي اساسی و در دومی، مجموعه اي از رفتارهبه عبارت دیگ. شود می

)  2002رابرتسون، کالینان و بارترام، (و دیدگاه جدیدتر الگوي موقعیت شغلی ) 1995بویاتزیس، (را تقابل دو دیدگاه سنتی الگوي ارزیابی ویژگی هاي شخص 

در پیشینه . تعریف می کند اي از دانش، مهارتها، صفات و ویژگیهاي رفتاري و خصوصیات شخصی مجموعهرا ، شایستگی )1989( هورنباي و توماس . دانند  می

مرتبط با شغل که دارنده ها و توانمندیهاي  دانش، مهارتها، ویژگیهاي شخصیتی، عالیق، تجربه ي پژوهشهاي مدیریت منابع انسانی نیز، شایستگی ها مجموعه

ها الگویی را ارائه می کنند که نشان دهنده  در واقع شایستگی. د، تعریف شده استد متوسط به انجام مسئولیت بپردازسازد در سطحی باالتر از ح آنها را قادر می

سازدمیقادرراآندارندهکهاست ظرفیتهائیوهاتوانائیازمجموعهعبارتدرتعریفی دیگر شایستگی. ]5[است فرد با عملکرد برتر در شغل محوله

کننده موفقیت سازمانیتضمینبرآنعالوهوداشتهمطلوبیعملکردخودکاريوظائفنقش ودرایفايسازمانیبرونومحدودیتهاي دروندرچارچوب

  .]8[ باشدنیز

درك فرهنگ سازمان و اقدام ("ادراکی شایستگی":  دهندزمینه زیر نشان  ارچه دررا ، افراد باید شایستگی عمومی  )2001(به عقیده راون و استفن سون

درتجارب به  بازتاباندنانجام وظایف و  رايراه حل ها بشناسایی("یادگیري شایستگی"،)ایجاد و حفظ ارتباط با ذینفعان("شایستگی ارتباطات"،)آنبرطبق 

 روش هاي جدید که کار و یا وضعیت تقاضا براي ایجاد انجام اقدام به("قابلیت تغییر"و) آن شود یلتکمو طوري که آنچه آموختنی است باعث بهبود کار بعدي 

حل مشکالت، مدیریت اطالعات، درك فرآیندها  (شایستگیهاي فکري" شاملدیگر شایستگی ها را  دسته بنديگاالرت و جاکینتو در. ]28[)تعریف نمود راآن 

دانش ابزارها و (شایستگیهاي فنی ،)توانایی خواندن و نوشتن، استفاده و تفسیرنمادها وفرمول هاي ریاضی(ایستگیهاي پایهش،)ومسئولیت و سیستم ها، استقالل

  .]35[می دانند )ظرفیت براي بیان لفظی خود و تعامل با همکاران(شایستگیهاي رفتاري، )عملکردماشین آالت، ابزار و روشهاي کار

نگرشی و فنی  ، اصلی، شایستگیهاي پایه شامل شایستگی هاي پایهاز شایستگیهاي مختلف براي استخدام جر فرموطبقه بندي ساخته شده توسط   

 درك اطالعات از جهان واقعی گرفتن و ریاضی کاربردي، زبان دوم و همچنین ظرفیت هاي شفاهی و کتبی، عبارتند ازبیان مهمترین شایستگی هاي پایه. است

ظرفیت براي پیش بینی خطرات و فرصت ها، شامل  شایستگیهاي اصلیترین برجسته . گیري ایجاد کرد براي تصمیمانتخاب  عیارتا بتوان مبه شکلی نقادانه 

 .فن آوري یکپارچه سازي و توسعه چشم انداز نظام از واقعیت، سازماندهی، برنامه ریزي و مدیریت وظایف، منابع، زمان و اطالعات براي به دست آوردن

شایستگیهاي فردي  همچنین. شامل توانایی هاي شخصی مانند تقویت هویت و امنیت شخصی، ایفاي نقش در روند اشتغال و استقالل یگرششایستگیهاي ن

. است ارتباط يآگاهی از چگونگی گوش کردن و برقرار ویا اجتماعی مانند کار کردن در گروه، مسئولیت و مقررات خود، روابط شخصی، توانایی مذاکره 

  ]35[. است در حال ظهور در بازار حرفه هايتکمیل یادگیري براي انجام و ایجاد شایستگیهاي جدید براي  شامل یهاي فنی بخشیشایستگ

   .نگرش و توانایی، مهارت، عبارتند از دانشدر تقسیم بندي دیگر بر اساس الگوي شایستگی کنسرسیوم ابعاد شایستگی 

توسعه دانش و معلومات زیربناي . شود ري به گونه معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل میفرایند توسعه دانش و معلومات نظ: "دانش"

عبارتست از توانایی پیاده : "مهارت".هاي مدیریتی ندارد و به تنهایی و به خودي خود، تاثیر چندانی در توسعه شایستگی آید توسعه مهارتها و نگرش به شمار می

شود  توسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد می. یابد از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می مهارت. سازي علم در عمل
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ـدون به کارگیري و تجربه کردن اصول کار تیمی در عمل،. بدون آن، در بسیاري از موارد، معلومات، منشاء تاثیر زیادي نخواهند بود  براي مثال هیچ مدیري ـب

خصلتی با ثبات و وسیع را مصور می سازد که شخص را براي دستیابی و نهایت  توانمنديیک  :" توانایی". تواند مهارت کار تیمی را با مطالعه کسب کند نمی

رفیتی خاص براي انجام تفاوت آنها در این است که مهارت ظ در واقع توانایی و مهارت، مشابه هم بوده و. مقید می سازدعملکرد در مشاغل فیزیکی وفکري 

تصویر ذهنی . عبارتست از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن :  "نگرش".فیزیکی کارهاست اما توانایی ظرفیت انجام کارهاي فکري را مشخص می سازد

گیري وي براي عمل، بر  مون خود و تصمیمهاي پیرا درك انسان از پدیده. دهد انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل وي را تبیین کرده، شکل می

  .]9[ مبناي تصویر ذهنی اوست

 مدل ها و ابعاد شایستگی، تاریخچه - 3- 3

ها در تالش براي دستیابی به صفات  بر این باور است که رویکرد شایستگی، رویکردي جدید در مدیریت منابع انسانی نیست و رومی) 1998(کرستید 

مکبر که  - در هر حال متدولوژي مبتنی بر شایستگی به شکل مدون و امروزي توسط شرکت هی. رومی از آن استفاده می کردندجزئی و تفصیلی سرباز خوب 

مک کللند، کار را با تعریف متغیرهاي . ارائه شد 1970و اوایل دهه  1960هاروارد بود، در اواخر دهه  مؤسس آن دیوید مک کللند روان شناس برجسته دانشگاه 

مطالعات او . ی آغاز کرد که می توانستند عملکرد شغلی را پیش بینی کنند و تحت تأثیر جنسیت، نژاد یا عوامل اجتماعی و اقتصادي قرار نمی گرفتندشایستگ

  .]13[هاي مختلف عملکرد کمک کرد به شناسایی جنبه

منابع انسانی و شیوه هاي مدیریت ژه هاي کلیدي براي ، مدل هاي شایستگی، وا1990با کاربردي شدن مدل هاي شایستگی براي صنعت، از دهه ي 

براي طبقه  هاي شایستگی همچنینمدل. شده اند ارزیابی عملکرد کارکنانو کارمندان به آموزش ارائه ي و  رهبري، یک استخدام، انتخاب، قرار دادناستراتژ

  . ]17[استمورد استفاده قرار گرفته بندي مشاغل در هر دو بخش خصوصی و عمومی 

 به عبارت ساده، .استنقش خاص در کار، شغل، سازمان، یا صنعت  یک فعالیت شایستگی ابزار توصیفی براي شناسایی شایستگیهاي الزم براي مدل

   .]19[تعریف شود هر شغل و حرفه با توجه بهشغل است که باید  شرح رفتاري ،مدل شایستگی

فرد شایستگی هایی که  و ارزیابی بررسیبراي را می توان این است که آنها ارزیابی فرد  برايی و جامع آن کلبا رویکرد  شایستگیهاي ارزش مدل 

پس از آن اطالعات را به طور موفقیت آمیزي . ، استفاده کرد ، معرفی شده استنیازو توسط صنعت با توجه به شغل آن دارد یا نیاز به کسب  ست و یا دارا

   .]17[رفه اي نیروي کار به صورمختلف مورد استفاده قرارمی دهدیا توسعه ح انسانیتوسعه منابع جهت 

بر روي مهارتهاي فنی ویژه شغل  مدل هادر حالی که گروه دیگري از . و ویژگیهاي کیفی اشخاص تأکید دارند عمومیبه توانایی هاي  مدل هابرخی از 

هاي  ترکیبی از شایستگیدانش، مهارت و توانایی  ل نقشهاي شغلی، رفتارهاي شغلی ودر برخی از الگوها هم تالش شده تا با در نظر گرفتن سه عام .متمرکزند

  . ]4[فردي و زمینه هاي شایستگی شغلی در رویکردي جامع ارائه شود

یک وجود یک الگوي شایستگی کمک می کند که فهرست شایستگی ها در یک نظام مفهومی به گونه اي چینش شوند که ارتباط بین شایستگی ها از 

با نگاهی به ادبیات رایج در توسعه ي منابع انسانی اصطالح مدل یا الگوي شایستگی براي مشاغل و حرف  .سو و تمایز میان آنها از سوي دیگر، آشکار گردد

گی مشاوران و الگوي براي مثال الگوي شایستگی مدیران، الگوي شایستگی پزشکان، الگوي شایستگی معلمان، الگوي شایست. مختلف به کرات دیده می شود

قابلیتهاي مدیران  الگوي مدیران سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، قابلیتهايالگوي ،]2[مدل قابلیت هاي کارکنان شرکت نفت،]10[شایستگی مهندسان

اصول مذهب  ودیدگاه کورش کبیر برگرفته از  مدل قابلیت هاي مدیران دولتی در ایران باستان ،قرآن کریم و دولت ایران برگرفته از آموزه هاي دینی و مذهبی

، مدل شایستگی شغل/مدل شایستگی نقش وظیفه اي، اصلی، مدل شایستگی ، مدل شایستگی]22[]23[٤IBSTPI، مدل توسعه شایستگی]7[زرتشت

                                                
4!International Board of Standards for Training, Performance and Instruction
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، مدل ]31[ي نوفناوري بنیان،مدل شایستگی مدیران ارشد شرکت ها،]15و14[، مدل شایستگی بازنگري شده چیت من و چایورز]30[شغلیچندگانه 

.]32[و مدل شایستگی طراحان مؤثر بازي هاي ویدیوئی ]34[، مدل شایستگی مدیران کتابخانه هاي عمومی ]33[شایستگی کارآفرین

ن نیازهاي کسب و براي تعیی فرآیند مدل شایستگی ارزیابی ها و مهارت کسبمرکز بربا ت 5فنی و حرفه اي استخدام و آموزش اداره یان اخیرسال طیدر 

 ،خودرو، تکنولوژي اطالعات، هوا و فضا، ساخت و سازپیشرفته  انرژي هاي نو،  بیو فناوري،در حوزه هاي اقدام به تدوین مدل شایستگی هاي حرفه اي کارصنعت 

  . است آمده 1که قالب کلی آن در  شکل  ]21[ گردشگري  کرده است ،مراقبت بهداشت و درمان ،خدمات مالی ،حمل و نقل

 .هستند، به تصویر کشیده است باالتر هاي بلوك هاي ساختمان براي ردیف، پایین تر هاي ردیف کهردیف  9در را هاي موجود  شایستگیاین مدل، 

به سمت  هرچه از ردیفهاي پایین. محل کار استهاي شایستگی وشخصی ، شایستگی علمی بخشی ، نشان دهنده اثر )3 تا 1ردیف (هاي بنیادین  شایستگی

و شامل شایستگیهاي  می شودصنعت  حوزهمربوط به صالحیت هاي  )5و  4ردیف (دومین گروه . حرفه می شوندها خاص صنعت و  شایستگی رود باال می

شایستگیهاي مربوط به ) 9 تا 6ردیف ( گروه بندي سوم و نهایی مدل اتا. می باشد طیف خاصی از صنعت و شایستگیهاي فنی طیف گستره اي از صنعت فنی

توسط اتا و صنایع با  ارائه شدهعناصر مدل شایستگی  .]17[. را شامل می شود ویژه ي هرشغلفنی و مدیریتی ، ی شایستگیهاي دانش خاص حرفه بوده و

مشاغل میان تمام در  که اند اصلیشایستگیهاي اینها توضیح می دهد که ) 2002(راثول . می پردازد سازگار است شایستگیهاي توصیف مدل به ادبیاتی که 

  .]29[هستند مورد نیاز ومشابه بوده 

                                                
5ETA(Employment and Training Administration)
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  امدل شایستگی کلرینگ هاوس ات) : 1(شکل 

  

  و عوامل تأثیرگذار توانمندي فناورانه - 3- 4

یجاد فناوري الزم داردارنست توانمندي فناورانه را مجموعه ي متنوعی از دانش و مهارتها که شرکت ها براي اکتساب، هضم، استفاده ، تطبیق، تغییر و ا

توانمندي  )1شاملبا اشاره به جنبه هاي مختلف توسعه قابلیت هاي فناورانه در سطح بنگاه، توانمندي هاي فناورانه سطح بنگاه را لانجایا لس.]18[می داند

 )طراحی ،ایجاد ، تجهیز،کارمندان و توسعه استمهارت هایی هستند که الزم است براي شناسایی ، آماده سازي ،بدست آوردن فناوري جهت  (سرمایه گذاري

تا درخواست هاي ...از مهارت هاي ساده اي مانند کنترل کیفیت ، تولید و نگهداري تا فعالیت هاي پیچیده تر مانند تطبیق ، توسعه و( توانمندي تولیدي)2
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 نیآنها از تام افتیو در  یکیتکنولوژ يه جهت انتقال اطالعات ، مهارت هاک ییمهار تها (یارتباط يتوانمند)3) شود ل  میتحقیقات ، طراحی و نوآوري را شام

.]26[ ]25[می داند) .است دیاشاعه فناوري هم مف يکه برا دیتول ییکارا يارتباطات نه تنها برا نیا. استالزم  ..کنندگان ، مشاوران ، مقاطعه کاران و

فناوري ایجاد می شود، یک حوزه تعاملی میان فرآیندهاي سازمانی و مسیر فنی است که به تغییرات ایجاد و ارتقاي توانمندي فناوري که از راه یادگیري 

اصوال فرآیند سازمانی و مسیر فنی المان هاي داخلی مرتبط با مکانیزم یادگیري فناوري هستند در حالیکه محیط هاي خارجی . بیرونی محیط پاسخ می دهد

عوامل خارجی که کسب قابلیت هاي فناورانه را تحت تاثیر قرارمی دهند به . عوامل خارج از بنگاه محسوب می شوند شامل فاکتورهاي فنی و اقتصادي جزء

این عوامل . تعامل پیچیده ي این عوامل توانایی و تمایل یک بنگاه براي توسعه ي قابلیت هاي فناوري را تحت تاثیر قرار می دهد. شش دسته تقسیم می شود

. ]11[سیاست هاي صریح فناوري ، اطالعات فنی و خدمات پشتیبانی، نهادها، تامین مالی،)شایستگی ها(وق ها، مهارتهامش: عبارتست از

  

  چارچوب مفهومی تحقیق- 4

این چارچوب داراي سه . براي اجراي تحقیق طراحی گردید 1بر اساس اهداف اصلی و اختصاصی تحقیق چارچوب مفهومی مندرج در جدول شماره 

شایستگی هاي خاص . محل کار استو شایستگی هاي بنیادین شامل اثربخشی فردي، علمی . تگی بنیادین، ویژه حوزه صنعت و خاص حرفه استبعد شایس

  شایستگی خاص حرفه نیز  .شایستگی هاي فنی طیف گستره اي از صنعت و شایستگی هاي فنی طیف خاصی از صنعت می شود صنعت شامل

.است 1به شرح جدول شماره  تدوین شده براساس مدل اتاکه چارچوب مفهومی این مقاله .  استویژه هرشغل  نی و مدیریتی، فیدانششایستگی هاي شامل 

  چارچوب مفهومی تحقیق) : 1(جدول شماره 

  شاخص شایستگی  شایستگیمؤلفه   ابعاد  شایستگی  ردیف
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  فرضیه هاي تحقیق- 5

فرضیه جهت بررسی اهمیت شایستگی ها در موفقیت  3با توجه به اهداف و چارچوب مفهومی تحقیق و به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق تعداد 

شاخص نامبرده شده  26ست امکان ارائه فرضیه باتوجه به الزم به ذکر ا. شرکت هاي فناوري بنیان در ایران مورد بررسی قرار گرفت، که به شرح زیر می باشد

  . به منظور جلوگیري از اطاله بحث مهم ترین فرضیه ها که باتوجه به ابعاد شایستگی ها طرح گردیده ارائه می شودوجود داشت لیکن 

  .تأثیر شایستگی هاي بنیادین در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان داراي اهمیت باالیی است )1

  .یر شایستگی هاي خاص صنعت در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان رابطه داراي اهمیت باالیی است تأث)2

 .تأثیر شایستگی هاي خاص حرفه در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان داراي اهمیت باالیی است )3

  

  روش پژوهش - 6

سپس ابعاد شایستگی در قالب سه بعد اصلی که هرکدام داراي تعدادي . شد انجام در ابتدا مطالعاتی روي مفاهیم ،کاربردها و مدل هاي شایستگی

جهت . سپس جهت بررسی رابطه شایستگی ها و موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان، تعدادي فرضیه طرح گردید. مولفه و شاخص می شدند، استخراج گردید

بر پایه  .این شرکت ها قرار گرفت )مخترعان،نوآوران و دانش گران(و محققان مدیران بررسی این فرضیه ها، پرسشنامه اي آماده و به صورت حضوري در اختیار

در راستاي در نهایت نیز نتایج و پیشنهاداتی . شد آن بررسی بودن نتایج حاصل از پرسشنامه صحت فرضیه هاي مطرح شده مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار

  . دوش ارائه میایران  شرکت هاي با فناوري برتر در بهبود و موفقیت

  روند تحقیق): 2(شکل شماره

  

  

  بنیادین  1

  شایستگی هاي اثربخشی فردي

 ،گیريتصمیموسازيتصمیم ،خالقتفکر ،مذاکرهوباطاتارت ،کارگروهی ، زمانمدیریت

  .کاروکسب، مبانی ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده ،مشکلحلوشناسایی
  شایستگی هاي علمی

  شایستگی هاي محل کار

2  
شایستگیهاي حوزه 

  صنعت

  شایستگی هاي فنی طیف گستره اي از صنعت
کاروکسبخدمات ،تولیديوصنفیواحدهايدریابیمساله ،ربازاتحقیقاتوبازاریابی

  کاربرديومهندسیافزارهاينرم ،  …اداري،مالی،
  شایستگی هاي فنی طیف خاصی از صنعت

3  
شایستگیهاي خاص 

  حرفه

   ی ویژه هرشغلدانششایستگیهاي 
طراحی ،کاروبکسبرنامهتهیه ،هزینهمدیریت ،اجراییمدیریت،  پژوهشگري/تحقیق روش

دانش ،ايحرفهوشغلیریزيبرنامه ،منابعمدیریت ،کارآفرینی ،جدیدخدماتوکاالتولیدو

فناوري، خوشه انتقالبهمربوطهايمهارت ،فعالیت حوزهبهمربوطفنیوتخصصی

  سازي،تجاري سازي،استراتژي فناوري و پیش بینی فناوري

  شایستگیهاي  فنی ویژه هر شغل

  شایستگیهاي مدیریتی

  ارائه چارچوب مفهومی و فرضیه سازي )3استخراج ابعاد، مولفه ها و شاخص )2مطالعات کتابخانه اي            )1

ارائه  )5  توزیع پرسشنامه جهت آزمون صحت فرضیه ها)4 ارائه نتایج و پیشنهادات  )6
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پرسشنامه و نمونه آماري- 7

طراحی پرسش نامه - 7- 1

بعد بنیادین،ویژه حوزه صنعت و خاص  3بر اساس در راستاي سنجش روابط میان متغیر شایستگی و موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان پرسشنامه اي 

براي طراحی سؤاالت پرسشنامه، از . توزیع شد فناوري بنیانهاي  شرکت )مخترعان،نوآوران و دانش گران(ان و محققاندر میان مدیر و طراحی گردیدحرفه 

  . گیري شد طیف لیکرت بهره

  

  پایایی و روایی پرسش نامه  - 7- 2

محاسبه گردید که با توجه به  84/0سشنامه آلفاي کرونباخ به دست آمده در پیش آزمون انجام گرفته براي پر ،براي تعیین پایایی درونی ابزار تحقیق

  .پرسشنامه از لحاظ پایایی درونی مناسب تشخیص داده شد ،باالتر می باشد 7/0اینکه از عدد 

در این تحقیق سعی شده است، جهت دستیابی به اعتبار الزم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون همچنین 

مخترعان،نوآوران و (جامعه آماري تحقیق، مدیران و محققان.از روایی کافی برخوردار باشند شود تامشورت و مصاحبه نیز  مورد بررسی با با متخصصانموضوع 

  .مرتبط با شرکتهاي موجود و فعال فناوري بنیان در کشور بوده است )دانش گران

  جامعه آماري - 7- 3

گیري  بوده است که براساس روش نمونهشرکت هاي فناوري بنیان نوآوران و دانش گران  مخترعان،نفر از  38نفر از مدیران و  64حجم نمونه شامل 

توان به چند بخش تقسیم نمود که شامل  برتر در کشور، را می  هاي مبتنی بر فناوري توضیح آنکه جامعه آماري تحقیق، یعنی شرکت. اند اي تعیین شده خوشه

هاي  ها و نوآوري هاي برآمده از ایده هاي برتر، شرکت هاي تحت حمایت ستادهاي توسعه فناوري هاي علم و فناوري، شرکت ركشده در پا هاي جذب شرکت

هاي ایجاد  هاي مبتنی بر نوآوري مانند انجمن نخبگان و نوآوران،  شرکت هاي عضو در تشکل هاي داخلی مانند جشنواره خوارزمی، شرکت ممتاز در جشنواره

ضمن آنکه برخی از شرکت ها ممکن است در . هاي صنعتی از قبیل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سایر شرکت ها می شود سازمان شده توسط

شده است  ، سعیاوري برتر به طور عام مدنظر بودهاز آنجا که در مقاله حاضر شرکت هاي با فن. بیش از یک گروه از انواع شرکت هاي ذکر شده در باال قرار گیرند

  . تا از تمامی گروه هاي ذکر شده در نمونه گیري حضور داشته باشند

  یافته هاي پژوهش - 8

  :یافته هاي توصیفی  - 8- 1

نشان می دهد که بیشترین  2اطالعات مندرج در جدول شماره : استخراج درصد فراوانی پاسخ هاي هر یک از سواالت به تفکیک گزینه هاي انتخاب)  - 8 - 1 - 1

این اطالعات بیانگر این است که از دیدگاه مدیران و محققان تاثیر هر یک از شایستگی ها براي . ي انتخاب شده گزینه هاي بسیارمهم و مهم استپاسخ ها

روش: درصد پاسخ شایستگی هاي 90حدود . کسب موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی، از اهمیت باالیی برخوردار هستند
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وارتباطات، کارگروهی، منابعمدیریت، زمانمدیریت، کاروکسب برنامهتهیه، هزینهمدیریت، بازارتحقیقاتوبازاریابی، اجراییمدیریت، پژوهشگري/تحقیق

دانش، ايحرفهوشغلیریزيبرنامه، ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده، مشکلحلوشناسایی، گیريتصمیموسازيتصمیم، خالقتفکر، مذاکره

هاي  پیش بینی فناوري گزینه و خوشه سازي،تجاري سازي،استراتژي فناوري ،فناوريانتقالبهمربوطهايمهارت، فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصی

و  کاروکسبو مبانی  ناوريف کارآفرینی، جدیدخدماتوکاالتولیدوطراحی: درصد پاسخ شایستگی هاي 80حدود . مهم و بسیار مهم انتخاب شده است

.هاي مهم و بسیار مهم انتخاب شده است گزینه کاربرديومهندسیافزارهاينرمدرصد پاسخ هاي شایستگی  70حدود 

  درصد فراوانی پاسخ هاي انتخاب شده توسط گروه نمونه شامل مدیران و محققان: 2جدول شماره 

مهمبسیارمهممتوسطاهمیتکماهمیتبیشاخص  ابعاد شایستگی

  بنیادین

%51.0%36.0%9.0%3.0%1.0زمانمدیریت

%55.0%31.0%9.0%05.0کارگروهی

%55.4%35.6%6.9%02.0مذاکرهوارتباطات

%68.6%25.5%4.9%01.0خالقتفکر

%58.8%38.2%2.0%01.0گیريتصمیموسازيتصمیم

%67.0%28.0%4.0%01.0مشکلحلوشناسایی

%61.8%25.5%10.8%02.0ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده

%25.0%52.0%22.0%1.0کاروکسبمبانی 

  حوزه صنعت

%58.0%30.0%9.0%03.0بازارتحقیقاتوبازاریابی

%43.9%37.8%15.3%2.0%1.0تولیديوصنفیواحدهايدریابیمساله

%36.7%42.9%16.3%3.1%1.0 …اداري،مالی،کاروکسبتخدما

%32.3%38.7%23.7%4.3%1.1کاربرديومهندسیافزارهاينرم

  خاص حرفه

%56.0%33.0%9.0%1.0%1.0پژوهشگري/تحقیقروش

%58.4%32.7%6.9%02.0فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصیدانش
%63.4%25.7%7.9%2.0%1.0اجراییمدیریت

%59.0%31.0%8.0%02.0هزینهمدیریت

%49.5%42.4%6.1%02.0کاروکسببرنامهتهیه

%46.5%34.3%16.2%2.0%1.0جدیدخدماتوکاالتولیدوطراحی

%48.5%34.7%13.9  %03.0فناوري کارآفرینی

%42.0%47.0%10.0%01.0منابعمدیریت

%39.8%46.9%10.2%03.1ايحرفهوشغلیریزيبرنامه

%44.7%43.5%9.4%02.4فناوريانتقالبهمربوطهايمهارت

%44.7%43.5%9.4%02.4  خوشه سازي

%44.7%43.5%9.4%02.4  تجاري سازي

%44.7%43.5%9.4%02.4  استراتژي فناوري

%44.7%43.5%9.4%02.4  پیش بینی فناوري
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نشان می دهد که تاثیر  3اطالعات مندرج در جدول شماره : مقایسه میانگین کل پاسخ هاي هر یک از سواالت با میانگین نظري یا میانگین مقیاس سنجش) 8 - 1 - 2  

ن نتایج نیز داللت بر با اهمیت بودن هر یک از ای. است 3همه شایستگی هاي فوق به صورت معنادار بیش از میانگین نظري مقیاس اندازه یعنی میانگین ثابت 

مقایسه میانگین کل پاسخ هاي هر  "اطالعات به دست آمده از محاسبه .موارد فوق در کسب موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی است

اي مورد بررسی به صورت معنادار بیش از حد باالي نشان می دهد که تاثیر همه شایستگی ه "یک از سواالت با حدود یک سوم باالي مقیاس سنجش

این نتایج نیز داللت بر با اهمیت بودن هر یک از شایستگی ها در کسب موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت و رشد . است 66/3مقیاس اندازه یعنی عدد ثابت 

.و بهبود شغلی است
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آیا دیدگاه مدیران و محققان در مورد "براي پاسخ به این سوال که : مقایسه میانگین پاسخ هاي هر یک از سواالت در بین دو جامعه مدیران و محققان) ٨ - ١ - ٣

اطالعات  .ایسه میانگین استفاده شده استاز آزمون مق "نقش هر یک از شایستگی هاي فوق در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان چه تفاوت و شباهتی دارد؟

این مساله نشان دهنده اتفاق نظر دو گروه در . به دست آمده از این آزمون نشان می دهد که به جز یک مورد بین دیدگاه مدیران و محققان تفاوت وجود ندارد

است که اهمیت آن از دیدگاه محققان بیشتر از مدیران  کاروکسبتنها اختالف مشاهده شده در مورد مهارت . مورد اهمیت شایستگی ها در شغل است

  ررسی با میانگین نظري مقایسه میانگین مشاهده شده مهارتهاي مورد ب: 3جدول شماره 

شاخص  ابعاد شایستگی

  3مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 

  تفاوت میانگین  سطح خطا  درجه آزادي  tآماره   میانگین

  بنیادین

4.330015.80499.0001.33000زمانمدیریت

4.360016.05599.0001.36000کارگروهی

4.445520.353100.0001.44554مذاکرهوارتباطات

4.617625.932101.0001.61765خالقتفکر

4.549026.479101.0001.54902گیريتصمیموسازيتصمیم

4.610026.05999.0001.61000مشکلحلوشناسایی

4.470619.365101.0001.47059ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده

4.010014.07399.0001.01000کاروکسبمبانی 

  حوزه صنعت

4.430018.29199.0001.43000بازارتحقیقاتوبازاریابی

4.214314.10097.0001.21429تولیديوصنفیواحدهايدریابیمساله

4.112212.80197.0001.11224 …اداري،مالی،کاروکسبخدمات

3.967710.20892.000.96774کاربرديومهندسیافزارهاينرم

  خاص حرفه

4.420018.18699.0001.42000پژوهشگري/تحقیقروش

4.475220.722100.0001.47525فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصیدانش

4.485118.481100.0001.48515اجراییمدیریت

4.470020.10899.0001.47000هزینهمدیریت

4.393919.89398.0001.39394کاروکسببرنامهتهیه

4.232314.14398.0001.23232جدیدخدماتوکاالتولیدوطراحی

4.287115.842100.0001.28713فناوري کارآفرینی

4.300018.86799.0001.30000منابعمدیریت

4.234716.14497.0001.23469ايحرفهوشغلیریزيبرنامه

4.305916.26184.0001.30588تکنولوژيانتقالبهمربوطهايمهارت
4.305916.26184.0001.30588  خوشه سازي
4.305916.26184.0001.30588  تجاري سازي

4.305916.26184.0001.30588  استراتژي فناوري
4.305916.26184.0001.30588  پیش بینی فناوري
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تفاوت مشاهده شده . مقایسه میانگین رتبه دو گروه مدیران و محققان نشان می دهد که به جز دو مورد بین دیدگاه آنان تفاوت وجود ندارد.ارزیابی شده است

  . محققان بیشتر از مدیران ارزیابی شده استاست که اهمیت آن از دیدگاه  کاروکسبدر مورد تفکر خالق و مهارت 

  

 

  و بهبود شغلی در مقایسه با یکدیگر... رتبه بندي اهمیت عوامل موثر بر کسب، :  4جدول شماره 

  ترتیب اولویت  میانگین رتبه شاخص هاشاخص  ابعاد شایستگی
  

  میانگین رتبه ابعاد شایستگی

  بنیادین

13اولویت 11.43زمانمدیریت

11.87  

7اولویت 12.33کارگروهی

10اولویت 11.86مذاکرهوارتباطات

3اولویت 13.25خالقتفکر

4اولویت 13.11گیريتصمیموسازيتصمیم

1اولویت 13.63مشکلحلوشناسایی

12اولویت 11.70ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده

22اولویت 8.17کاروکسبمبانی 

  حوزه صنعت

6اولویت 12.68بازارتحقیقاتوبازاریابی

10.48  
15اولویت 10.71تولیديوصنفیواحدهايدریابیمساله

19اولویت 10.39 …اداري،مالی،کاروکسبخدمات

22اولویت 8.17کاربرديومهندسیافزارهاينرم

  خاص حرفه

9 اولویت12.05پژوهشگري/تحقیقروش

11.52  

8اولویت 12.22فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصیدانش

2اولویت 13.31اجراییمدیریت

5اولویت 12.89هزینهمدیریت

11اولویت 11.81کاروکسببرنامهتهیه

16اولویت 10.69جدیدخدماتوکاالتولیدوطراحی

20اولویت 10.31کارآفرینی

14اولویت 10.81منابعتمدیری

18اولویت 10.47ايحرفهوشغلیریزيبرنامه

17اولویت 10.65تکنولوژيمدیریتبهمربوطهايمهارت

17اولویت 10.65  خوشه سازي

17اولویت 10.65  تجاري سازي

17اولویت 10.65  استراتژي فناوري

17اولویت 10.65  پیش بینی فناوري
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براي مشخص شدن ترتیب اهمیت هر یک از مهارت ها در بدست آوردن شغل، نگهداشت : مقایسه میانگین رتبه پاسخ هاي سواالت در مقایسه با یکدیگر)8- 1-  4

غل، نگهداشت و نشان می دهد که اهمیت مهارتها در بدست آوردن ش 4جدول شماره . و رشد و بهبود شغلی از آزمون رتبه بندي فریدمن استفاده شده است

وبازاریابی، هزینهمدیریت، گیريتصمیموسازيتصمیم، خالقتفکر، اجراییمدیریت، مشکلحلوشناسایی: عبارت است از رشد و بهبود شغلی به ترتیب

ازاستفاده، کاروکسببرنامهیهته، مذاکرهوارتباطات، پژوهشگري/ تحقیقروش، فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصیدانش، کارگروهی، بازارتحقیقات

خدماتوکاالتولیدوطراحی، تولیديوصنفیواحدهايدریابیمساله، منابعمدیریت، زمانمدیریت، اینترنتجملهازارتباطاتواطالعاتوفناوري

کسبخدمات، ايحرفهوشغلی،ریزيبرنامه فناوريفناوري، خوشه سازي،تجاري سازي،استراتژي فناوري و پیش بینی انتقالبهمربوطهايمهارت، جدید

  .است کاروکسبو  آماريوریاضیافزارهاينرمجملهازکاربرديومهندسیافزارهاينرم، فناوري کارآفرینی، )فنیپرسنلی،حقوق،اداري،مالی،(کارو

  
  هاي تحقیق آزمون فرضیه - 8- 2

بنیان مورد آزمون   هاي فناوري حاصل از پرسشنامه توزیع شده بین مدیران و محققان مرتبط با شرکتفرضیه تحقیق با توجه به نتایج  3در این بخش 

دو جمله اي ، مقایسه میانگین کل پاسخ هاي هر یک از سواالت با میانگین نظري مقیاس اندازه و همچنین  براي آزمون فرضیات از آزمون هاي.قرار می گیرد

  . استفاده شد شحدود یک سوم باالي مقیاس سنج

براي مشخص شدن جایگاه هر یک از ابعاد مختلف شایستگی ها آزمون دو جمله اي براي ایجاد تفکیک بین پاسخ هاي بی اهمیت، کم اهمیت و 

اسخ هاي صادر شده درصد پ 70نتایج این آزمون نشان داد حداقل  و متوسط به عنوان یک گروه و پاسخ هاي مهم و بسیار مهم به عنوان گروه دیگر انجام شد

این آزمون نشان داده است که به صورت معنادار و . در مورد هر یک از مهارتها در گروه دوم که مشتمل بر پاسخ هاي مهم و بسیار مهم است، قرار گرفته است

  .دار هستندچشمگیر تاثیر هر یک از شایستگی هاي مورد بررسی در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان، از اهمیت باالیی برخور

 4.42 همچنین براساس آزمون مقایسه میانگین کل پاسخ هاي هر یک از سواالت با میانگین نظري مقیاس اندازه ، میانگین شایستگی هاي بنیادین عدد

ـه ش  4.36و میانگین شایستگی هاي خاص حرفه  4.18، میانگین شایستگی هاي حوزه صنعت عدد  ـاي   به دست آمد که نشان می دهد تأثیر هم ـتگی ه ایس

این نتایج . است 3مورد بررسی در ابعاد مختلف بنیادین، حوزه صنعت و خاص حرفه به صورت معنادار بیش از میانگین نظري مقیاس اندازه یعنی میانگین ثابت 

  . نیز داللت بر با اهمیت بودن هر یک از شایستگی هاي فوق در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان است 

ـاس         "ر اساس اطالعات به دست آمده از محاسبه از سوي دیگر ب  ـاالي مقی ـا حـدود یـک سـوم ب مقایسه میانگین کل پاسخ هاي هر یک از سـواالت ب

ـه   4.18، میانگین شایستگی هاي حوزه صنعت عدد  4.36میانگین شایستگی هاي بنیادین عدد  "سنجش مـی   4.42و میانگین شایستگی هاي خاص حرف

ایـن  . اسـت  66/3ر همه شایستگی هاي مورد بررسی به صورت معنادار بیش از حد یک سوم باالي مقیاس اندازه یعنی عدد ثابـت  باشد که نشان می دهد تاثی

  .نتایج نیز داللت بر با اهمیت بودن هر یک از شایستگی ها در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان است

ـرکت  . ی دار تشخیص داده می شوندفرضیه مطرح شده در تحقیق، معن 3همانگونه که مشاهده می شود،  لذا بین شایستگی هاي حرفه اي و موفقیت ش

ـا آزمـون     . هاي فناوري بنیان رابطه معنادار وجود داشته و هریک از ابعاد مختلف شایستگی در موفقیت این شرکت ها داراي تأثیر باالیی اسـت  ـرتبط ب ـایج م نت

  .ده استارائه گردی 5فرضیه ها به صورت مختصر در جدول شماره 
                  

  نتایج همبستگی و آزمون معنی داري فرضیه هاي تحقیق:  5جدول شماره 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

16

  

بحث ونتیجه گیري- 9

  :بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان نتایج زیر را استخراج نمود

درصد پاسخ  90حدود . ـ تحقیق فوق با هدف بررسی روابط بین شایستگی هاي حرفه اي و موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان در ایران اجرا شد

، منابعمدیریت، زمانمدیریت، کاروکسببرنامهتهیه، هزینهمدیریت، بازارتحقیقاتوبازاریابی، اجراییمدیریت، پژوهشگري/تحقیقروش :ی هايشایستگ

وشغلیریزيرنامهب، ارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفاده، مشکلحلوشناسایی، گیريتصمیموسازيتصمیم، خالقتفکر، مذاکرهوارتباطات، کارگروهی

 گزینه، استراتژي فناوري و پیش بینی فناوري،تجاري سازي،خوشه سازي ،فناوريانتقالبهمربوطهايمهارتو  فعالیتحوزهبهمربوطفنیوتخصصیدانش، ايحرفه

 کاروکسبو مبانی  فناوري کارآفرینی، جدیدخدماتوکاالتولیدوطراحی: درصد پاسخ شایستگی هاي 80حدود . هاي مهم و بسیار مهم انتخاب شده است

بنابراین نتایج تحقیق بیانگر این . هاي مهم و بسیار مهم انتخاب شده است گزینه کاربرديومهندسیافزارهاينرمدرصد پاسخ هاي شایستگی  70و حدود 

بدست آوردن، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی، از اهمیت باالیی است که از دیدگاه مدیران و محققان تاثیر هر یک از شایستگی ها براي کسب موفقیت در 

  .برخوردار هستند

  ـ اطالعات به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین نشان می دهد که به جز یک مورد بین دیدگاه مدیران و محققان در مورد نقش هر یک از 

این مساله نشان دهنده اتفاق نظر دو . و رشد و بهبود شغلی تفاوت وجود نداردشایستگی هاي مورد بررسی در کسب موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت 

است که اهمیت آن از  کاروکسبتنها اختالف مشاهده شده در مورد مهارت . گروه در مورد اهمیت شایستگی ها در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان است

  .دیدگاه محققان بیشتر از مدیران ارزیابی شده است

این تفاوت در مورد تفکر خالق و . ایسه میانگین رتبه دو گروه مدیران و محققان نشان می دهد که به جز دو مورد بین دیدگاه آنان تفاوت وجود نداردمق ـ 

  .است که اهمیت آن از دیدگاه محققان بیشتر از مدیران ارزیابی شده است کاروکسبمهارت 

اهمیت ابعاد مختلف شایستگی ها در بدست آوردن شغل، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی به ترتیب  ـ آزمون رتبه بندي فریدمن نشان می دهد که

و در نهایت شایستگی هاي خاص صنعت با  52/11، شایستگی هاي خاص حرفه با میانگین رتبه  87/11مربوط به شایستگی هاي بنیادین با میانگین رتبه 

   .می باشد  47/10میانگین رتبه 

  

  پیشنهادات- 10

نقش حیاتی را در موفقیت این شرکت ها  ،از عوامل ارتقاي توانمندي فناورانه شرکت هاي فناوري بنیان یباتوجه به اینکه شایستگی ها به عنوان یک ـ 1

خدماتی و شایستگی نیروي انسانی کشور را در حوزه هاي صنعتی، فناوري،  هاي مدل) رسمی و غیر رسمی(نظام آموزش پیشنهاد می شودایفا می کند 

  . کشاورزي تدوین کند و بر اساس آن به آموزش رسمی و فنی و حرفه اي کشور بپردازد

  مقایسه میانگین مشاهده شده  فرضیه

  3با مقدار ثابت  

  مقایسه میانگین مشاهده شده

  )66/3(با حدباالي مقیاس سنجش 

  تایید معنی داري جایگاه

  .تایید می شود4.36  4.42  اول

  .تایید می شود4.184.18  دوم

  .تایید می شود4.364.42  سوم
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هر یک از شرکت ها باتوجه به نوع فعالیت و فضاي رقابتی بازار  الزم است جهتـ نظر به اهمیت شایستگی ها در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان 2

و پیشنهاد  نمایندمدل شایستگی مناسب براي آن طراحی و اجرا  منابع انسانی باتوجه به سطوح مختلفاحصا و  را جهانی، شایستگی هاي خاص آن شرکت

  .می شود ارائه مشوق هاي دولتی به این شرکت ها منوط به گذراندن این دوره ها باشد

اد می گردد بخشی از فعالیت هاي مربوط به ـ باتوجه به اهمیت شایستگی ها در ابعاد و سطوح مختلف در موفقیت شرکت هاي فناوري بنیان پیشنه3

  . اختصاص یابد تحقیق و توسعه این شرکت ها به پژوهش درباره شایستگی هاي موردنیاز شرکت بر اساس تغییرات فناوري

ابی عملکرد و برنامه ریزي ري بنیان پیشنهاد می گردد در جذب، ارتقا، آموزش و توسعه، ارزیـ باتوجه به تأثیر شایستگی ها در موفقیت شرکت هاي فناو4

حرفه مورد  صنعت و ضمن توجه به شایستگی هاي پایه که براي تمام افراد شاغل در شرکت مورد نیاز است، داشتن شایستگی هاي خاص جانشینی کارکنان،

  .توجه ویژه قرار گیرد 

ها اقدام به تبیین مدل شایستگی محوري شرکت نمایند  پیشنهاد می شود شرکت ،ي محوري در شرکت هاي فناوري بنیانباتوجه به شایستگی ها ـ 5

ن وضع موجود و و از این طریق هم نیل به اهداف فردي و سازمانی را هم راستا کنند و هم با استفاده از مدل شایستگی ها و آزمون آن در سازمان شکاف میا

  .نیاز آینده سازمان برنامه ریزي نمایندمدل شایستگی ها را شناسایی م بر اساس آن براي نیروي انسانی مورد ،مطلوب

ر ـ پیشنهاد می شود به منظور افزایش اثربخشی سیاست ها و برنامه هاي حمایتی دولت از شرکت هاي فناوري بنیان مدل شایستگی به عنوان ابزا 6

تراتژي ملی حوزه هاي مختلف فناوري قرار گیرد تا تدوین اس ،بهبود فضاي کسب و کار ،آموزش ،پشتیبانی و اطالعات ،محوري جهت ارائه حمایت هاي مالی

 .سازمانی و ملی کمک کند ،به هم راستایی اهداف فردي
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