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چکیده
توجه به سرمایه های انسانی و محصوالت نوآورانۀ به دست آمده از این منابع ارزشمند بسیار مهم است؛ بنابراین با توجه 
ایران و همچنین  در  دانش محور  اقتصاِد  منافع چشمگیِر رشد  و  مبتکر  انسانی  منابع  باالی كشور در حوزۀ  به ظرفیت  
كار  بازار  الزامات  شناسایی  پژوهش  این  هدف  كشور،  در  مخترعان  كار  بازار  راهبردهای  حوزۀ  در  مطالعاتی  ضعف 
مخترعان از دیدگاه خود مخترعان برای ورود موفق به بازار است. برای تهیۀ اطالعات پژوهش پرسش نامه هایی در اختیار 
مخترعان قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد حدود 69 درصد مخترعاْن كارآفرینی را شغل خود می دانند و 
در زمینۀ مهارت های الزم برای ورود به زندگی شغلی و پیشرفت در آن، بیش از هر چیز مهارت، پشتکار و جدی بودن 
را مهم می دانند و بعد از آن، خالقیت و ابتکار، روابط عمومی، همکاری و روحیۀ كار تیمی، مدیریت زمان و درنهایت 

مهارت های عمومی اداری را تأثیرگذار می دانند.

واژگان کلیدی: الزامات، دانش محور، منابع انسانی، بازار، مخترع.

مقدمه

برای داشتن كشوری با توسعۀ پایدار باید در تمام زمینه ها، ازجمله 
صنعت، مدیریت، فناوری و فرهنگی فعالیت كنیم. هرچند نفت، 
معدن و منابع طبیعی جزو ثروت های كشور به شمار می روند، اما 
بزرگ ترین سرمایۀ كشور استعدادهای مبتکران و اندیشمندان است 

كه ایران به نسبت سایر كشورها سطح خوبی در این زمینه دارد. 
توسعۀ جهان آیندۀ مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر 
می شود و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعۀ 
ص   ،1389 اسالمی فر،  و  )ناظمان  می گذارد  نمایش  به  بشری 

باید  و  است  عمل  و  علم  تالقی  محل  دانش محور  حوزۀ   .)146
تالش شود بین دانسته ها و داشته های علمی با انتظارات و نیازهای 
همکاری  سازمان  نظر  از  شود.  برقرار  منطقی  ارتباط  جامعه 
اقتصادی  دانش محور  اقتصاد   3،)OECD( توسعه  و  اقتصادی 
و  دانش  به كارگیری  و  توزیع  تولید،  براساس   

ً
»مستقیما كه  است 

 OECD سازمان .)OECD, 2001( »اطالعات قرار گرفته باشد
برای تعریف اقتصاد مبتنی بر دانش دو مفهوم مرتبط به هم را نیز 
مطرح كرده است؛ مفهوم »سرمایه گذاری در دانش« و »تغییر و 
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دیگران،  و  )كالنتری  پیشرفته«  فناوری  تراكم  شاخص  دگرگونی 
1394، ص415(.

و  یک جانبه  تحریم های  شدت یافتن  با  اخیر،  سال های  در 
هدف  با  كه  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  غرب  غیرانسانی 
گرفته،  صورت  ایران  هسته ای  صلح آمیز  برنامه های  متوقف كردن 
افزوده  اقتصادی كشور  ادبیات  به  مقاومتی«  »اقتصاد  واژۀ جدید 
شده و به فراخور حال و روز اقتصاد كشور به بحث گذاشته شده 
این  تکرار  و  اخیر  سال های  در  واژه  این  بر  كید  تأ  

ً
ضمنآ است. 

عبارت در نام گذاری سال ها دلیل دیگری بر اهمیت روزافزون این 
 .)1395 كلخوران،  عزیزیان  و  ابوالحسنی  )طیبی  است  موضوع 
ادبیات  با  جهان،  اقتصادی  مباحث  در  جدید،  دورۀ  در  واژه  این 
دیدار  در  نخستین بار  نیز  ایران  در  است.  شده  مطرح  دیگری 
كارآفرینان با مقام معظم رهبری، در شهریور 1389، مطرح شد. 
در همین دیدار، رهبر معظم انقالب »اقتصاد مقاومتی« را معنا و 
به  اساسی كشور  نیاز  برای  كردند.  معرفی  كارآفرینی  از  مفهومی 
كارآفرینی نیز دو دلیل »فشار اقتصادی دشمنان« و »آمادگی كشور 

برای جهش« را بیان كردند )بیانات رهبری، 1389(.
محدودیت آور  حوزه های  تشخیص  به معنی  مقاومتی  اقتصاد 
آن  بی اثركردن  و  كنترل  برای  تالش  آن،  پی  در  و  اقتصادی 
تأثیرهاست. در شرایط آرمانی، هدف چنین رویکردی تبدیل شدن 
فرصت  به  ناخواسته  اقتصادِی  فشارهای  و  محدودیت ها  تمامی 
امکان  حد  تا  باید  مقاومتی  اقتصاد  به  رسیدن  برای  است. 
و  كشور  داخلی  تولید  بر  و  یابد  كاهش  خارجی  وابستگی های 
كید شود )عبدالملکی، 1395(. در كنار  تالش برای خوداتکایی تأ
تعبیرها و موضوع های به كار برده  شده در معانی اقتصاد مقاومتی، 
تولید  از  مردمی، حمایت  و  دولتی  مواردی همچون ظرفیت های 
دانش بنیان،  شركت های  نقش  اهمیت  مصرف،  مدیریت  ملی، 
توجه به مدیریت حداكثری زمان و منابع و امکانات، استفاده از 
فرصت ها و مقابله با تهدیدها، اهمیت مقولۀ اقتصاد دانش محور 
دانش محور،  اقتصاد   .)1396 )چوبدار،  می كند  نمایان تر  را 
را  تولید  نظام  و خدمات،  كاالها  تولید  در  دانش  افزایش سهم  با 
دگرگون می كند و سهم عمدۀ ارزش افزوده را از صنایع و خدمات 
توزیع  دانش،  تولید  فرایند،  این  در  می آورد.  به دست  دانش محور 
از  همچنین  می كنند.  ایفا  اقتصاد  در  مهمی  نقش  آن  مصرف  و 
.)Porter, 2003( برنامه های بازار و فروش آن نیز نباید غافل شد

فشار  روزافزون  رقابت  و  محصول  كوتاه مدت  چرخه های 
ایده  منابع  به  یا  باشند  نوآور  تا  وارد می كند  بر شركت ها  بسیاری 
و نوآوری دسترسی یابند تا بتوانند در بازارهای خارجی و داخلی 
و  اختراعات  اهمیت  دهند.  ادامه  رقابت  این  به  و  كنند  رقابت 
بنابراین، ورود  به خوبی مشهود است.  نوآوری در چنین شرایطی 
از  دوره ای  وارد  جهان  كه  حاضر،  عصر  در  كسب و كار  دنیای  به 
فرصت ها و چالش های بزرگ شده است، نیاز به دانش و مهارت 

و ویژگی های خاص دارد. در هزارۀ جدید عوامل مؤثر بر موفقیت 
و خوشبختی افراد و سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغییر 
از آخرین دانش  به برخورداری  است؛ در چنین دوره ای موفقیت 
بستگی  مؤثر،  و  نوآورانه  شیوه ای  به  آن،  به كارگیری  توانایی  و 
دیگر شرایط   .)Ibarrara´n and Rosas-Shady, 2009( دارد 
است  الزم  بنابراین،  ندارد.  وجود  كسب و كار  دنیای  در  پایداری 
با  مقابله  و  شغلی  زندگی  انتخاب  برای  تحصیل،  دورۀ  ،در  افراد 

بحران ها و چالش ها آماده شوند )مهدی نژاد قوشچی، 1386(.
گستراندن چتر حمایتی برای فعاالن مشاغل اصناف گوناگون، 
ضرورتی   ... و  اقتصادی  و  اجتماعی  جایگاه  از  بهره مندی  برای 
شغلی  مهارت های  رهگذر،  این  در  است.  اجتناب ناپذیر 
دارند  كار  بازار  به  ورود  در  توجهی  درخور  نقش  راهکاْر   به  مثابۀ 
)Cecchini and Madariaga, 2011(. استناد به تحقیقات مرتبط 
»ناتوانی  كه  می دهد  نشان  نویسندگان  تجربه های  و  مصاحبه ها  و 
مخترعان«  خود  كار  بازار  چه  و  محصوالت  بازار  چه  بازار،  در 
كه خود  است  افراد  این  پیِش  روی  بزرگ ترین چالش های  از  یکی 
بازار كار در فضای دانش محور است  نشان دهندۀ اهمیت موضوع 

)طیبی ابوالحسنی، 1395(.
مهم  سهم  به ویژه  كارآمد،  انسانی  منابع  مهم  نقش  به  توجه 
و  محصوالت  نوآوری  هدف  با  كشور،  مبتکران  و  مخترعان 
خدمات برای شناسایی و بررسی الزاماِت ورود موفق به بازار كار، 
از دیدگاه خود مخترعان، ضرورت چنین تحقیقی را بیشتر نشان 

می دهد. هدف این پژوهش پاسخ به پرسش های زیر است:

1. انواع زندگی شغلی مخترعان چیست؟

2. اهمیت تجاری سازی اختراعات از منظر مخترعان چگونه است؟

از دیدگاه  به زندگی شغلی  برای ورود موفق  3. مهارت های الزم 
مخترعان چیست؟

پیشینۀ  بر  مروری  و  پژوهش  نظری  مبانی  افزون بر  ادامه،  در 
بررسی  موجود  شرایط  آماری،  تحلیل های  از  استفاده  با  تحقیق، 
می شود و در پایان نیز با بیان نتایج پژوهش، برای ارتقای وضعیت 

مخترعان در كشور پیشنهادهایی ارائه می شود.

1. مبانی نظری 

آن  مهارت های  و  كار  بازار  اختراعات،  مبانی  با  بخش  این  در 
بیشتر آشنا می شویم.

1-1. اختراعات

خود  خاص  ویژگی های  و  زیرساخت ها  دانش محور  اقتصاد 
اقتصاد  تحقق  و  شکل گیری  اصلی  عامل  كه  ویژگی هایی  دارد،  را 
در  كه  همان طور  دانش محور،  اقتصاد  ویژگی های  دانش محورند. 
شکل 1 مشخص شده است، به چهار الیۀ اصلی طبقه بندی می شود: 
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ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  آموزش؛  اولیه؛  و  زیرساختی  الیۀ 
هزینه های تحقیق و توسعه. در الیۀ دوم، محققان و تکنسین ها قرار 
دارند كه هزینه های آموزش آن ها پرداخت شده است. این محققان 
و تکنسین ها از بودجه های تحقیق و توسعه و فناوری های اطالعات 
و ارتباطات برای تحقیقاتشان استفاده می كنند و نتیجۀ كارشان الیۀ 
علمی،  مقاالت  یعنی  است،  دانش محور  اقتصاد  ویژگی های  سوم 
اختراعات  و  تحقیقات  نتیجۀ  اختراعات.  و  منتشرنشده  تحقیقات 
در الیۀ چهارِم اقتصاد دانش محور، یعنی صنایع و خدماِت مبتنی بر 

دانش متبلور می شود )شهنازی، 1391، ص3(.
اختراع، در قوانین بیشتر كشورها، به صورت كامل تعریف نشده 
راه حلی  كه  است  نوین  ایده ای  اختراع  برخی،  دیدگاه  از  است. 
عملی برای مشکلی مشخص، در زمینۀ تکنولوژی، ارائه می دهد. 
تولید  و  به معنی طراحی  آن،  معنای خاِص  در  اختراع  همچنین، 
با  تاحدودی  معنا  این  است.  جدید  كاركرد  با  دستگاهی  یا  ابزار 
واژه های خلق فناوری و نوآوری فناورانه )سخت افزاری( مترادف 
می شود  اطالق  نوآوری  هرگونه  به  اختراع  عام،  معنای  در  است. 
كاربرد  متداول ترین  و  بیشترین  است.  مترادف  نوآوری  واژۀ  با  و 
از  نوعی  اختراع  دیگر،  عبارت  به  است.  اول  معنای  اختراع  واژۀ 

خالقیت و نوآوری است )میرحسینی، 1385(.
از اختراع در قانون همۀ كشورها پشتیبانی می شود. در ایران نیز، 
درصورتی كه اختراع در ادارۀ ثبت اختراع به ثبت رسیده و مراحل 
قانونی  را طی كرده باشد، حق مالکیتی به مخترع تعلق می گیرد. 
پس از ثبت كردِن آن در ادارۀ ثبت اختراع، به دو صورت از مخترع 

پشتیبانی می شود )عابدین دركوش، 1389، ص48(:

1. حمایت ایجابی: مخترع می تواند از اختراع خود استفاده كند؛

مخترع  اختراع  به  می كند  مکلف  را  افراد  همۀ  سلبی:  حمایت   .2
احترام بگذارند و هیچ گونه دخل و تصرفی در اختراع ثبت شده نداشته 
باشند. در این صورت، مخترع، به صورت انحصاری، اختیار كاملی 

در تمامی موارد، ازجمله صادرات، واردات و عرضۀ محصول دارد.

از  یکی  كشورها  در  خارجی  ارزان قیمت  اختراعات  ثبت 
از  صنعتی  كشورهای  است.  تکنولوژی  انتقال  مدرن  شیوه های 
دیرباز به منزلۀ مركز ثبت اختراعات شناخته شده اند و از این راه، 
اختراعات خارجی را به كشورهایشان می كشانند و آنها را به بهای 
ایران  در   .)1394 ابوالحسنی،  طیبی  و  )حقیقی  می خرند  نازلی 
اصالحات  فناوری،  انتقال  و  نوآوری ها  از  حمایت  به منظور  نیز 
می توان  جمله  آن  از  كه  است  شده  وضع  خوبی  آیین نامه های  و 
عالی  شورای  تصمیم های  و  دولت  هیئت  مجلس،  مصوبات  به 

انقالب فرهنگی اشاره كرد )اقبالی و دیگران، 1391(.
از  حمایت  »قانون  زمینه  این  در  كشور  مهم  قوانین  از  یکی 
نوآوری ها  تجاری سازی  و  دانش بنیان  مؤسسات  و  شركت ها 
شركت ها  قانون،  این  در  است.   1389 مصوب  اختراعات«  و 
یا  خصوصی  مؤسسۀ  یا  شركت  به  دانش بنیان،  مؤسسات  و 
ثروت،  و  علم  هم افزایی  به منظور  كه  می شود  اطالق  تعاونی ای 
اقتصادی  و  علمی  اهداف  تحقق  دانش محور،  اقتصاد  توسعۀ 
)شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج 
در  خدمات(،  و  كاال  تولید  و  طراحی  )شامل  توسعه  و  تحقیق 
حوزۀ فناوری های برتر و با ارزش افزودۀ فراوان، به ویژه در تولید 
نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. همچنین مادۀ 5 این قانون 
به منظور  می گوید:  كه  است  اختراعات  تجاری سازی  پیرامون 
شکوفاسازی  و  اختراعات  و  نوآوری ها  تجاری سازی  به  كمک 
و تسهیالت  از طریق كمک رسانی  فنی،  دانش  و كاربردی كردن 
قرض الحسنه و تسهیالت بدون أخذ هرگونه تضمین و مشاركت، 
به شركت ها  از سهم مشاركت  یا بخشی  اختیاِر بخشِش همه  با 
و  نوآوری  عنوان »صندوق  با  دانش بنیان، صندوقی  و مؤسسات 
و  علوم  عالی  شورای  به  وابسته  كه  می شود  تأسیس  شکوفایی« 
تحقیقات و فناوری و زیرنظر رئیس شوراست. یادآوری می شود 
كه بعد از هر اختراعی، برای تداوم كار یا ثبت اختراع، مخترع یا 
باید دانش فنی خود را بفروشد یا اینکه خودش آن اختراع را تولید 
كند و به سرانجام برساند. در زمینۀ حمایت از مخترع نهادهایی 

شکل 1: چارچوب الیه های اقتصاد دانش محور )شهنازی، 1391، ص3(
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 بر داوص مبتىٓ خذماتِ ي غىأع ٔعىٓ ،محًر داوصالتػاد  چُارمِ الّٔ در ي اختراعات تحمٕمات

 (.9ظ ،1931 ضًد )ضُىازْ، مٓ متبلًر
 

 
 (9ص ،1931 ،)شهنازی محور های اقتصاد دانش چارچوب الیه: 1 شکل

 
اختراع  ،از دٔذگاٌ برخٓ .تعرٔف وطذٌ است غًرت کامل بٍ ،کطًرَا بٕطتردر لًاوٕه ، اختراع

 دَذ. ارائٍ مٓ ،تکىًلًشْ ّزمٕىدر  ،مطخع ٓعملٓ براْ مطکل ٓحل ؤًه است کٍ راٌ اْ أذٌ
با کارکرد جذٔذ  ٓابسار ٔا دستگاَ تًلٕذبٍ معىٓ طراحٓ ي  آن، خاظِاختراع در معىاْ  ،َمچىٕه

. افسارْ( مترادف است )سخت َاْ خلك فىايرْ ي وًآيرْ فىايراوٍ ياشٌبا  تاحذيدْأه معىا  .است
بٕطترٔه ي  .وًآيرْ مترادف است ِياشي با  ضًد اطالق مٓبٍ َرگًوٍ وًآيرْ  ، اختراعدر معىاْ عام

اختراع وًعٓ از خاللٕت ي  است. بٍ عبارت دٔگر،اختراع معىاْ ايل  ِياشترٔه کاربرد  متذايل
 (.1931 ىٓ،)مٕرحسٕ وًآيرْ است

ثبت  ادارِکٍ اختراع در  درغًرتٓ ،در أران وٕس .ضًد کطًرَا پطتٕباوٓ مٓ َّماز اختراع در لاوًن 
پس گٕرد.  ، حك مالکٕتٓ بٍ مخترع تعلك مٓباضذ کردٌطٓ  را  ي مراحل لاوًوٓ رسٕذٌاختراع بٍ ثبت 

)عابذٔه درکًش،  ضًد وٓ مٕٓباتبٍ دي غًرت از مخترع پط ،ثبت اختراع ِاداردر  آن کردنِ از ثبت
 :(83ظ ،1933
 ؛از اختراع خًد استفادٌ کىذ تًاوذ مٓمخترع  :حمأت أجابٓ. 1
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و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  ازجمله  است،  شده  تأسیس 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور.

1-2. بازار کار 

كرده اند  تجربه  را  شغلی  زندگی  نوع  چهار  دنیا  مردم  تاكنون 
خوداشتغالی،  استخدام،  از  عبارت اند  كه   )1384 )صمدآقایی، 
بازار كار  انواع مبانی نظری  به  آزاد. در شکل 2  كارآفرینی و كار 
مداخله«،  عدم  »ضرورت  نگرش  نوع  با  متناسب  كار  روابط  و 
اشاره  تفکیک  به  دولت«  كامل  »مداخلۀ  و  اقتضایی«  »مداخلۀ 

شده است )نوبخت، 1389، ص42(.
صرف نظر از مطالب باال، بازار كار همواره در پی تحوالت بازار 
جامعه  زیستی  نحوۀ  اقتصادی،  زندگی  چرخۀ  خدمات،  و  كاال 
است  روبه رو  بسیار  دگرگونی های  با  كشورها  عمومی  فضای  یا 
)Stampini and Tornarolli, 2012(. دربارۀ زمینه های پیدایش 
بسیاری  نقطه نظرهای  كار  بازار  روی  بر  آن  آثار  و  جدید  جامعۀ 
وجود دارد؛ برخی آن را پیامدهای تحوالت علمی و تکنولوژیك 
و  اطالعات  فناوری  گسترش  و  پیدایش  نیز  برخی  و  می دانند 

ارتباطات را منشأ آن تلقی می كنند )رابرتسون، 1378(.
فهم  برای  كلیدی  موضوع های  از  دانش  مشاغل  شکل گیری 
كمی  كار  بازار  وضعیت  امروزه  كشورهاست.  كار  بازار  تحوالت 
با گذشته متفاوت شده است. تغییر در ماهیت كار و بازار كار هم 
مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این 
شرایط، كار و فعالیت انسان ها به اندازۀ گذشته جایگاهی ندارد و 

آنچه اهمیت دارد بازار دانش است )طایی، 1387، ص74(.
به مفهوم  تقاضاكنندۀ كار  فقط  بنگاه ها  دانش محور  اقتصاد  در 
تقاضای  برای  فرصتی  و  قالب  فقط  كار  تقاضای  نیستند.  سنتی 
دانش )تخصص و مهارت( جدید است. افراد نیز در قالب كار، 
است  مکانیسمی  كار  بازار  بنابراین  دانش جدید عرضه می كنند؛ 

كه دانش جدید از بخش دانش )مجموعۀ دانش كاران و نهادهای 
توزیع،  تولید،  را  جدید  دانش  انواع  كه  تحقیقاتی  و  آموزشی 
كه  دانش )صنایعی  مبتنی بر  فعالیت  به  اشاعه می دهند(  و  تبدیل 
می یابد.  است( جریان  دانش  فرایندشان  و  كاال، خدمات  اساس 
دانش  بخش  از  را  دانش  و  اطالعات  كار  نیروی  عبارتی،  به 
از آن در صنایع مبتنی  بر دانش  كسب می كند و ضمن پردازش، 
تقاضای  و  تعیین كنندۀ عرضه  دانش  بنابراین  بهره برداری می كند؛ 
كار  عایدی  و  دستمزد  تعیین كنندۀ   

ْ
دانش بازدهی  و  كار  نیروی 

است. درنتیجه، بازار كار در اقتصاد دانش محور تابعی از بازار و 
سیستم خدمات آموزشی و یادگیری است.

1-3. مهارت های شغلی

انسان  دانش،  مبتنی بر  اقتصاد  اساسی  ركن  دراكر،  پیتر  به نظر 
فرهیخته است )انتظاری، 1381(. به عبارت دیگر، در عصر اقتصاد 
دانش مدار، دانش به منزلۀ منبعی حیاتی برای كسب برتری رقابتی 
بپردازند،  رقابت  به  سازمان ها  اینکه  برای  است.  شده  شناخته 
این،  وجود  با  است.  یافته  ضرورت  دانشی  دارایی های  مدیریت 
دانش هنگامی به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر می شود 
كه در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود و به نوآوری و تحول 

بیانجامد )طیبی ابوالحسنی و دیگران، 1393(.
پدیده های  سایر  مانند  شغلی،  فرصت های  میان،  این  در 
یا  تحلیل  برای  آن ها  از  گاهی  آ كه  دارند  ویژگی هایی  اقتصادی، 
فعالیت های  در  یا  كشور  كل  در  انسانی  منابع  برنامه های  تدوین 
اقتصادی بسیار مهم است. البته اگر این مفهوم به شکل گسترده تری 
مانند  مواردی  شغلی  فرصت های  ویژگی های  گیرد،  قرار  مدنظر 
گروه  تحصیلی،  رشته های  تحصیلی،  سطوح  سنی،  گروه های 
فعالیت، گروه شغلی، وضع شغلی، عمر اقتصادی، عمر فیزیکی، 
شغل رسمی یا غیررسمی و منطقه را دربر می گیرد )طایی، 1382(.

شکل 2: انواع مبانی نظری بازار کار و روابط کار )نوبخت، 1389، ص42(
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ایفاگر  اینکه  برای  كاركنان  كنونی،  دانش محور  فضای  در 
خاصی  مهارت های  به  نیاز  باشند  عصر  این  متفاوت  نقش های 
و  یادگیری  توان  باشند  داشته  باید  كه  مهارتی  مهم ترین  دارند. 
به ویژه  بنگاه های جدید،  تمامی  پیوسته است؛ چراكه در  آموزش 
كید از سرمایه های مادی  بنگاه های دانش پایه یا مبتنی بر دانش، تأ
و كالبدی به سرمایه های انسانی و دانشی و اطالعاتی تغییر یافته 
است و محوریت این تحول با تفکر، خالقیت، دیدگاه اقتصادی 
سازمان های  در  دارایی  مهم ترین  یعنی  است؛  همراه  نوآوری  و 
جدید، دارایی فکری و دانشی است. این سازمان ها می كوشند از 
طریق خلق استعدادها و پرورش سریع قابلیت های الزم، به منظور 
به  دستیابی  برای  است،  آن  بقای  رمز  سازمان،كه  مداوم  تکامل 
بنابراین،   .)1381 )انتظاری،  یابند  توسعه  دائم  آتی  موقعیت های 
بنگاه های  یا  سازمان ها  در  افزوده  ارزش  وضع  بر  مؤثر  عوامل 
اندیشه  و  اطالعات  هوشمندی،  از  سه عاملی  معادله ای  با  جدید 
به حضور  منوط است  معادله  این  مشخص می شود. شکل گیری 
و  یادگیرنده  كاركنان  نقش  در  دانش كاران  و  یادگیرنده  مدیر 
ارزش آفرین؛ چه فردی و چه سازمانی و چه به صورت استخدامی 

یا خوداشتغالی )قشمی، 1384(.
در این میان، گستراندن چتر حمایتی بر فعاالن مشاغل در هر 
 ،... و  اقتصادی  و  اجتماعی  جایگاه  از  بهره مندی  برای  صنفی، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ در این رهگذر مهارت های شغلی، 
به منزلۀ راهکار، نقش درخور توجهی را در ورود به بازار كار ایفا 
می كند. این در حالی است كه خالء مهارت های الزم، برای ورود 
به عرصۀ كار، در نظام آموزش دانشگاهی كشور همچنان احساس 

.)Galdo and Chong, 2012( می شود
داشتن  مستلزم  فرصت ها  از  بهره گیری  اینکه  به  توجه  با 
مهارت های مرتبط در هر صنف یا صنعتی است، اهمیت فراگیری 
 Stenberg and( می شود  نمایان  پیش  از  بیش  مهارت  و  فنون 
Westerlund, 2015(.در این میان خیل عظیم دانش آموختگان 
فارغ التحصیالن  حجم  نداشتن  هم خوانی  بر  افزون  كار،  جویای 
نداشتن مهارت های الزم  به علت  نیاز صنعت،  با  برخی رشته ها 

برای ورود به بازار كار، با مشکالت فراوانی روبه رو می شوند.

2. پیشینۀ پژوهش

به رغم بررسی های گسترده، پژوهش های بسیار كمی در موضوع 
به  ادامه  در  بنابراین،  شد.  یافت  اختراعات  و  مخترعان  كار  بازار 

برخی پژوهش های تاحدی مشابه اشاره می شود.
مارلو و ورونیکا در پژوهشی به بررسی اثربخشی ابزارهای بازار 
كار كشور آرژانتین پرداختند. نتایج تحقیق آن ها ضرورت استفاده 
برای  را  جوانان  توانمندسازی  دوره های  و  كاریابی  مؤسسات  از 
تأیید  خانگی  مشاغل  همچنین  و  كارآفرینانه  مشاغل  در  فعالیت 

.)Mourelo and Verónica, 2017( می كند

و  كارورزی  مؤثر  دوره های  اهمیت  به  دیگری  پژوهشگران 
كرده اند  اشاره  دانشگاهی  جوانان  تحصیل  ضمن  آموزش های 

.)Blattman et al., 2014(
اشارۀ  با   )663  ,2008( خود  مقالۀ  در  همکارانش،  و  اوشیا 
و  تجاری سازی  در  دانشگاه  زیرساخت های  نقش  به  صریح 
انتقال فناوری، به این مطلب اشاره می كنند كه برخی دانشگاه ها، 
انتقال  دفتر  صنعت،  با  دانشگاه  بهتر  و  بیشتر  هرچه  ارتباط  برای 
فناورانه  اشاعۀ  تسهیل   در  آن ها  نقش  كرده اند.  راه اندازی  فناوری 
ارتقای  و  مدیریت  نیز،  و  صنعت  به  دانشگاهی  تحقیقات  از 
ارزش های مالکیت معنوی دانشگاه و مساعدت محققان در نشر 

نتایج تحقیقاتی شایان توجه است.
نویسندگان دیگری در تحقیقی به موفقیت سازمانی شركت های 
نوفناوری بنیان پرداختند. آنان با مطالعه بر روی 116 شركت نروژی 
به این نتیجه رسیدند كه عوامل داخل سازمانی، ازجمله استراتژی 
سازمانی  محیط  و  مدیریتی  تیم  فناوری،  استراتژی  كسب وكار، 
دارد.  نوفناوری بنیان  شركت های  موفقیت  در  توجهی  شایان  تأثیر 
همچنین میان عوامل داخلی سازمان و عوامل خارجی هم بستگی 
قوی وجود دارد. ضمن اینکه شركت های دانش محور نوپا، به علت 
نیازشان به تمركز بر فعالیت های تحقیق و توسعه، اغلب در مراحل 
اولیۀ سیکل زندگی شان، بین سرمایه گذاری اولیه و كسب درآمد با 
تراز مثبت، دوره ای طوالنی را  طی می كنند. پژوهشی با نمونۀ 57 
شركت  بررسی شده در نروژ نشان داد كه در پنج سال اول فعالیتشان 

.)Chamanski and Waago, 2000( سود منفی داشته اند
در داخل كشور نیز گنجعلی مدِل معمارِی منابع انسانِی مبتنی بر 
شایستگی را ارائه كرده است. این مدل در واقع دیدن نادیدنی هاست 
منابع  ابعاد مدیریت  و  باالدستی، زیرساخت ها  اسناد  كه سه ركن 

انسانی را در نظر می گیرد. جزییات این اركان عبارت اند از:

1. قوانین و برنامه های باالدستی مؤثر بر ابعاد سخت و نرم، مدیریت 
استراتژیک منابع انسانی، مدیریت الکترونیک منابع انسانی؛

2. زیرساخت ها شامل ابعاد ساختاری، محتوایی و شایستگی های 
منابع انسانی؛

3. ابعاد مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر دو ُبعد سخت )ناظر به 
كه  سازمانی(  رفتار  به  )ناظر  نرم  و  سیستم(  و  برنامه  تکنولوژی، 
ُبعد نرم آن نیز شامل پارامترهای ادراكی، نگرشی و رفتاری است 

)گنجعلی، 1390(.
بختیاری در تحقیقی به وضعیت كار شایسته در بازار كار ایران 
پرداخته است. وی ضمن توضیح مؤلفه های اصلی كار شایسته، 
نگاهی به وضعیت بازار كار كشور داشته و كمبود یا نبود برخی از 
اجزای كار شایسته را در بازار كار تجزیه و تحلیل كرده است. با 
توجه به معیارهای كار شایسته، كه امکان محاسبۀ آن ها برای كشور 
با  ایران  كار  بازار  نتیجه گرفته است كه ویژگی های  داشته،  وجود 
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و  تهیه  لزوم  و  فراوان داشته است  تفاوت  ویژگی های كار شایسته 
تدوین برنامۀ ملی و جامع توسعۀ كار شایسته را توصیه كرده است 

)بختیاری، 1389، ص63(.
همچنین طایی در مقاله ای به بازار كار كشور از منظر اقتصاد 
دانایی محور پرداخته است و نتیجه گرفته است كه در دنیای آینده 
موضوعی كه اقتصاد كشورهای در حال توسعه را به اقتصاد دانایی 
می دهد،  سوق  دانش  مشاغل  شکل گیری  برای  زمینه سازی  و 
سرمایه گذاری در افزایش مهارت های انسانی و مدیریتی، تشکیل 
جامعه ای مركب از فرهیختگان، نهادسازی های مناسب اقتصادی، 
نگرش  در  تغییر  و  كارآمد  اطالعاتی  زیرساخت های  وجود 
كارفرمایان است و اثر تراوشی این سرمایه گذاری ها و نهادسازی ها 
افزایش ظرفیت و جذب سایر عوامل تولید در اقتصادهای در حال 

توسعه است )طایی، 1387(.
ملک زاده و كیانی نژاد در مقاله ای به ویژگی های رفتاری و فردی 
مدیران شركت هایی پرداخته   اند كه در شركت های فناور نوپا و در 
شاخِص  و  ویژگی  شش  داشته اند.  فعالیت  حمایتی  محیط های 
اعتمادبه نفس،  داشتن  از  عبارت اند  انتخاب شده  برجستۀ  فردی 
اختیار،  تفویض  و  مشاركت  ابتکار،  و  خالقیت  رهبری،  توانایی 
میان،  این  در  كه  درونی  كنترل  و  انسانی  روابط  مهارت های 
در  مؤثرتر  شاخص های  به منزلۀ  درونی  كنترل  و  اعتمادبه نفس 

موفقیت مدیران شناخته شد )ملک زاده و كیانی نژاد، 1390(. 
به  دستیابی  هدف  با   )1 ص   ،1392( خود  مقالۀ  در  سیادت 
موانع  اختراعات،  تجاری سازی  تسهیل كنندۀ  استراتژی های 
تجاری سازی را در چهار بخش موانع ساختاری و مدیریتی، موانع 
است.  كرده  بررسی  قانونی  و  حقوقی  موانع  و  مالی  موانع  فردی، 
با  مدیریتی  و  ساختاری  موانع  كه  می دهد  نشان  آزمون ها  نتایج 
ضریب استاندارد 0/840، موانع فردی با ضریب 0/736، موانع 
مالی با ضریب 0/692 و موانع حقوقی و قانونی با ضریب 0/449، 
اختراعات  تجاری سازی  فرایند  در  را  تأثیر  بیشترین  به ترتیب 
بر  به عوامل مؤثر  نیز، در سال 1391،  اقبالی و دیگران  داشته اند. 
فرآیند تجاری سازی اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در كشور 
دانشگاهی  تجاری سازی  روند  كه  داد  نشان  آنان  نتایج  پرداختند. 
در ایران متأثر از سه فاكتور اصلی است كه عبارت اند از انگیزش 
از  مخترع  شناخت  صنعت،  از  مخترع  شناختی  فرصت های  و 
امتیازات و بودجه، و از همه مهم تر، نقش مركز مدیریت تحقیقات 
دانشگاهی و مركز نوآوری و تجاری سازی در كل فرآیند. همچنین 
احمدی جشوقانی و اسماعیلیان )1394، ص 113( به بررسی و 
ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های مناسب، برای تدوین 
تحقیق  این  هدف  پرداختند.  دانش بنیان،  شركت های  استراتژی 
كمك به تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب برای موفقیت  این 
شركت ها بود كه، با بررسی و مطالعۀ تحقیقات مشابه خارجی و 
فروش،  و  بازاریابی  ،به عواملی همچون عوامل مدیریتی،  داخلی 

با  همچنین  یافتند.  دست  توسعه  و  تحقیق  و  انسانی  منابع  مالی، 
استفاده از تحلیل شبکه )ANP( آن ها را الویت بندی كردند كه از 

میان آن ها، عامل بازاریابی و فروش بیشترین امتیاز را گرفت.

3. روش  پژوهش

با توجه به بررسی اصول روش تحقیق مطالعات علوم اجتماعی 
در مقاالت مشابه )هادی زاده مقدم و دیگران، 1392(، هدف این 
پژوهش، كه شناسایی و بررسی الزامات بازار كار مخترعان برای 
ورود موفق به بازار از دیدگاه خود مخترعان است، كاربردی است. 
بنابراین، نتایج این تحقیق، افزون بر جامعۀ دانشگاهی و مخترعان 
ملی  بنیاد  متولی همچون  برای سازمان های  استان های خراسان، 
و  نوآوری  به  عالقه مند  مدیران  تمامی  و  كارآفرینان  نخبگان، 

پیشرفت در كل كشور نیز سودمند است. 
مطالعات  از  كّمی،  روش  با  پژوهش  اطالعات  تهیۀ  برای 
كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و مطالعۀ میدانی شامل 
است.  آمده  به دست   1394 تابستان  در  كه  است  پرسش نامه 
پرسش نامه را محقق تدوین كرده و سعی شده است كه در آن از 

مدل معماری منابع انسانی مبتنی بر شایستگی نیز استفاده شود. 
در  شركت كننده  مخترعان  تمامی  نیز  پژوهش  آماری  جامعۀ 
جشنوارۀ منطقه ای نوآوری و شکوفایی اختراعات »رویش خراسان« 
بوده اند كه بنیاد ملی نخبگان برگزار كرده است و نمونۀ آن با استفاده 

از فرمول حجم نمونۀ كوكران )رابطۀ شمارۀ 1( 36 عدد است. 
         

رابطۀ شمارۀ 1:

پرسش نامه  روایی  حوزۀ  این  خبرگان  نظر  به  توجه  با  همچنین 
تأیید شد. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای كرونباخ استفاده 
باشد،  نزدیک تر   1 به  آلفا  فرمول شمارۀ 2، هرچه مقدار  شد. در 
از  بیشتر  آلفا  مقدار  اگر  و  دارد  پرسش نامه  بیشتر  پایایی  از  نشان 
0/7 باشد پایایی خوب است. با توجه به این نکته، ضریب آلفای 
كرونباخ این پژوهش برابر با 0/77 شده است كه در حد مقبولی 

قرار داشته است.

    رابطۀ شمارۀ 2:

4. نتایج و تحلیل داده ها

4-1. توصیف جمعیت شناختی مخترعان

با بررسی 36 مخترع شركت كننده در جشنوارۀ منطقه ای نوآوری 
و شکوفایی اختراعات »رویش خراسان« در منطقۀ شمال شرقی 
سه  از  مخترعان  درصد   80 حدود  از  بیش  شد  مشخص  ایران، 

 
 ات

اْ ي مٕذاوٓ استفادٌ ضذٌ است ي  ، از مطالؼات کتاتخاوٍٓکمّاطالػات پصيَص تا ريش  ّتراْ تُٕ
را محمك  وامٍ دست آمذٌ است. پرسص تٍ 1334ٍ در تاتستان است کوامٍ  مٕذاوٓ ضامل پرسص مطالؼّ

وٕس استفادٌ  تر ضأستگٓ مثتىٓمذل مؼمارْ مىاتغ اوساوٓ از  کٍ در آن ي سؼٓ ضذٌ است تذئه کردٌ
 ضًد. 
 وًآيرْ ي ضکًفأٓ اْ مىطمٍ ِجطىًارکىىذٌ در  ن ضرکتاآمارْ پصيَص وٕس تمامٓ مخترػ ّجامؼ

تا استفادٌ از آن  ّومًو ي کردٌ استکٍ تىٕاد ملٓ وخثگان ترگسار  اوذ تًدٌ« خراسان رئص» اختراػات
 . استػذد  33( 1 ِضمار ّکًکران )راتط ّفرمًل حجم ومًو

          
 :1 ِضمار ّراتط       

 
از  وٕس تراْ تررسٓ پأأٓ .ٕٔذ ضذأوامٍ ت ريأٓ پرسص َِمچىٕه تا تًجٍ تٍ وظر خثرگان أه حًز

 وطان ،تاضذ تر ٔکوسد 1 تٍ آلفا ممذار َرچٍ ،2 ِکريوثاخ استفادٌ ضذ. در فرمًل ضمارضرٔة آلفاْ 

. تا تًجٍ تٍ است خًب پأأٓ تاضذ 7/0 از تٕطتر ممذار آلفا اگري  دارد وامٍ پرسص تٕطتر پأأٓ از
ٍ لرار داضت ممثًلٓضذٌ است کٍ در حذ  77/0أه وکتٍ، ضرٔة آلفاْ کريوثاخ أه پصيَص تراتر تا 

 .است
 

 :2 ِضمار ّراتط    
 
 ها نتایج و تحلیل داده .4

 شناختی مخترعان توصیف جمعیت. 4-1
 رئص» اختراػات وًآيرْ ي ضکًفأٓ اْ مىطمٍ ِجطىًارکىىذٌ در  مخترع ضرکت 33تررسٓ تا 

ان درصذ مخترػان از سٍ است 00تٕص از حذيد مطخص ضذ ضمال ضرلٓ أران،  ّمىطمدر « خراسان
ترق ي الکتريوٕک، مکاوٕک، َاْ  رضتٍدر  طاناختراػاتکٍ تًدوذ خراسان جىًتٓ، رضًْ ي ضمالٓ 

اطالػات  1در جذيل  .تًدزٔست، مُىذسٓ پسضکٓ، ًَافضا ي متالًرشْ  کطايرزْ ي محٕط
 ضذٌ است. تٕان اختصار    ضىاختٓ تحمٕك تٍ جمؼٕت
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استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی بودند كه اختراعاتشان در 
رشته های برق و الکترونیک، مکانیک، كشاورزی و محیط زیست، 
مهندسی پزشکی، هوافضا و متالورژی بود. در جدول 1 اطالعات 

جمعیت شناختی تحقیق به    اختصار بیان شده است.

4-2. تحلیل نتایج مرتبط با راهبردهای بازار کار مخترعان

درمورد پارامتر مهم تولید انبوه اختراع یا فروش دانش فنی %56 
خود  اختراع  نهایی  تولید  فکر  به  بیشتر  كردند  عنوان  مخترعان 
هستند و فقط 26% به فروش دانش فنی عالقه مند بودند و باقی نیز 

تصمیمشان را منوط به شرایط بازار می دانستند. 
حدود 59% مخترعان با اطمینان خوبی برای آیندۀ شغلی خود 
برنامه ریزی داشتند و از انواع زندگی شغلی، حدود 6% كار آزاد، 
انتخاب  را  كارآفرینی  و %69  خوداشتغالی  استخدام، %14   %11
به  عالقه مند  آنان   %83 حدود  یعنی  می دانستند؛  خود  شغلی 
اختراع  محصول  تولیدی  واحد  راه اندازی  و  شخصی  كارآفرینی 
خود بودند تا دیگر انواع زندگی شغلی، كه نشان دهندۀ میل باالی 

مخترعان به ایجاد كسب وكار و كارآفرینی در كنار دیگران است.
 %81 حدود  كارآفرینی،  شغلی  زندگی  ترجیح  به  توجه  با 
مخترعان اذعان داشتند كه شغل مرتبط با عالقه شان را به هیچ وجه 
در  حاضرند  حتی  مخترعان  عبارتی،  به  داد؛  نخواهند  دست  از 
حوزۀ  در  اینکه  تا  شوند  استخدام  عالقه شان  با  مرتبط  سازمانی 
نتیجه نشان می دهد  این  با عالقه شان كارآفرینی كنند.  غیرمرتبط 
است  عالیقشان  و  اندیشه ها  به  توجه  مخترعان،  اول  اولویت  كه 
و تمایل ندارند میان این عالقه و زندگی شغلی تضاد ایجاد شود. 

انگیزش شغلی حدود 64% خواستار  از میان مراتب  مخترعان 
رشد و پیشرفت حرفه ای و علمی، حدود 17% خواستار توأمان رشد 
و پاداش های مالی، 8% امنیت شغلی، 6% پاداش مالی و 6% نیز 
خواستار تركیبی از سه نوع رشد و امنیت شغلی و پاداش مالی اند. 
مخترعان  در  كمال گرایی  به  میل  می دهد  نشان  نیز  نتیجه  این 

باالست كه این نوید خوبی برای پیشرفت و توسعۀ كشور است.
ِسَمت  مورد  در   )%65 )حدود  مخترعان  بیشتر  همچنین 
شغلی شان ترجیح می دهند كارشناس تخصصی باشند تا مدیریت 
نیز  نتیجه  این  شوند.  عهده دار  را  مجموعه  از  بخشی  عمومی 
افراد دانشی است. نکتۀ دیگِر  نشان دهندۀ اهمیت كار تخصصی 
نخبگان  مدیریتی  زمینه های  توانمندسازی  برای  نتیجه تالش  این 
است كه نشان می دهد این افراد در حوزۀ مدیریت كسب وكار خود 

با مشکالت فراوانی سروكار خواهند داشت.

4-3. تحلیل نتایج مرتبط با بازار اختراعات

از این پژوهش، كه مرتبط با دیدگاه و استراتژی مخترعان است، 
نتیجه گیری می شود كه حدود 70% مخترعان با اطمینان باالیی برای 
آیندۀ اختراعشان، برنامه و استراتژی مشخص دارند كه این مسئله 

نشان دهندۀ انگیزه و برنامه ریزی بلندمدت مخترعان جوان است.
همچنین بیش از 85% مخترعان بیان كردند كه اختراعاتشان را 
با اطمینان باالیی برحسب نیازسنجی مشکالت و نیازهای بومی 
و ملی خود خلق كرده اند كه این مسئله نشان دهندۀ نهادینه شدن 
عدد  این  به دقت  نمی توان  هرچند  است.  اختراعات  نیازمحوری 
به نظر  اما  كرد،  تأیید  جشنواره  داوران  و  خبرگان  نظر  با  مطابق  را 
می رسد این روند امیدبخش است. نکتۀ دیگر اینکه حدود %44 
مخترعان در افکار و ایده های خود بیشتر به تولید محصول جدید 
بهبود محصوالت كاربردی  به  و فقط حدود %31  فکر می كردند 
مخترعان  اغلب  می دهد  نشان  امر  این  كه  می اندیشیدند  موجود 
اهمیت  بهبودی  طرح های  از  بیشتر  ایجادی  طرح های  به  جوان 

می دهند كه شاید خیلی مطلوب نباشد.
بازاریابی  و  بازار  به  كه  پژوهش،  اصلی  نتایج  براساس 
زمینه  این  در  مهم  و  توجه  نکتۀ شایان  است،  مرتبط  محصوالت 
آمار باالی 91% مخترعان در مورد اهمیت تجاری سازی و به ویژه 
مباحث  با  افراد  فقط %35  اختراعاتشان است؛ هرچند  بازاریابی 

جدول 1: تحلیل جمعیت شناختی

مرد )86 درصد(، زن )14 درصد(جنسیت

سن )سال(
زیر 20 )6 درصد(، 21 تا 25 )22 درصد(، 26 تا 30 )53 درصد(، 31 تا 35 )17 درصد(، 36 تا 40 )3 

درصد(، بیشتر از 41 )0 درصد(

تحصیالت
دیپلم و پایین تر )3 درصد(، فوق دیپلم )6 درصد(، كارشناسی )33 درصد(، كارشناسی ارشد )42 

درصد(، دكتری )17 درصد(

شغل
جویای كار )3 درصد(، آزاد )17 درصد(، كارمند بخش خصوصی )17 درصد(، كارمند بخش دولتی )14 

درصد(، دانشجو )28 درصد(، اعالم نشده )22 درصد(
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از  درصد   47 داشتند.  آشنایی  بازار  مدیریت  و  بازاریابی  علم 
در  بازاریابی  و  بازار  مباحث  اهمیت  به  اذعان  ضمن  مخترعان، 
پیشبرد اهداف بلندمدتشان، ترجیح می دادند در دوره های آموزشی 
از  می دادند  ترجیح  نیز  درصد   34 و  كنند  شركت  بازار  مدیریت 
شركت های واسطۀ معتبر بهره ببرند. 19 درصد نیز استفادۀ توأمان 
را برای موفقیت در بازار اختراعشان انتخاب كردند. گفتنی است 
اگر از دید كالن و بلندمدت به این پارامتر توجه كنیم، این نتیجه 
این  بازار،  با  مخترعان  آشنایی  ضرورت  كه  نیست  انتظار  از  دور 
افراد را، كه بیشتر از رشته های فنی و مهندسی هستند، به مرور به 
سمت مباحث مدیریت و به ویژه مدیریت بازار سوق دهد و شاید 
 MBA به همین علت نیز عالقه مندی مهندسان فعال به رشته های

و همچنین مدیریت كسب وكار درخور توجه است.

بیشتر  كه  است  این  اختراعات  فروش  مورد  در  دیگر  مهم  نکتۀ 

مخترعان )حدود 70%( مهارت های توسعه و تحقیق و تالش به منظور 

بیشتر ترجیح می دهند كه  را در مقابل فروش  افزایش كیفیت محصول 

این موضوع نشان دهندۀ دید سازنده و استراتژیک مخترعان است.

4-4- تحلیل نتایج مرتبط با مهارت های شغلی مخترعان

شش  مخترعان،  كار  بازار  برای  الزم  مهارت های  بررسی   با 
از  متغیرها  وضعیت  بررسی  برای  شد.  شناسایی  كلیدی  مهارت 
آزمون میانگین تک نمونه ای استفاده شد. همان طور كه در جدول 2 
مشاهده می شود، با توجه به مقادیر Sig، تمامی اختالف میانگین ها 
معنادار است. همچنین در ستون آخر این جدول، با توجه به آمارۀ 

آزمون t، به وضعیت هریک از متغیرها اشاره شده است.

جدول 3: اولویت بندی مهارت های شغلی از دیدگاه مخترعان

جدول 2: نتایج آزمون One- Sample Test برای بررسی وضعیت مهارت های شغلی

مهارت ها
اختالف 

میانگین
sigt آمارۀ

95% فاصلۀ اطمینان
وضعیت

حد باالحد پایین

خالقیت و 

ابتکار
مناسب4/2220/00022/0453/8334/611

همکاری و 

روحیۀ كار تیمی
مناسب3/9440/00019/4373/5324/356

پشتکار و 

جدی بودن
مناسب4/6110/00030/6304/3054/916

مناسب3/9440/00020/2333/5484/340مدیریت زمان

مناسب4/0550/00021/7303/6764/434روابط عمومی

مهارت های 

مناسب3/5550/00018/0503/1553/955عمومی اداری

اولویت میانگین رتبه مهارت

1 4/49 پشتکار و جدی بودن

2 3/83 خالقیت و ابتکار

3 3/47 روابط عمومی

4 3/46 همکاری و روحیۀ كار تیمی

5 3/26 مدیریت زمان

6 2/49 مهارت های عمومی اداری

0.000=sig      5=df     32.027=Chi-Square      36=N
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با توجه به جداول صفحۀ قبل، تمامی مهارت های شناسایی شده 
تأیید شد و برای اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده 
معناداری،  سطح  در   0.00=Sig مقادیر  به  توجه  با   

ً
اوال شد. 

 
ً
ثانیا می شود.  رد  رتبه ها،  میانگین  یکسان بودِن  فرِض  درصد   5
این گونه استنباط می شود كه مخترعان بیش از هر چیزی مهارت 
و  شغلی  زندگی  پیشرفت  در  را  كار  در  جدی بودن  و  پشتکار 
شخصی خود مهم می دانند و بعد از آن، خالقیت و ابتکار، روابط 
عمومی، همکاری و روحیۀ كار تیمی، مدیریت زمان و درنهایت 
مهارت های عمومی اداری را تأثیرگذار می دانند. در این میان، با 
توجه به تجربۀ مخترعان و برخی مهارت های كسب شده، حدود 
خود،  اختراع  كاری  تیم  با  كه  عالقه مندند  آنان  از  درصد   72
اختراع دیگری نیز به ثبت رسانند و این مسئله به نوعی زمینه ساز 
با  به دست تیم مخترعان  تشکیل شركت های كوچک دانش محور 

مهارت های مختلف است.

نتیجه گیری 

كارآفرینی  و  نوآوری  فناوری،  علم،  دانش محور،  اقتصاد  در 
)معمارنژاد،  می شوند  قلمداد  اقتصادی  رشد  بر  مؤثر  عوامل 
دستیابی  بر  كشور،  علمی  جامع  نقشۀ  در   .)108 ص   ،1384
حوزۀ  در  جهانی  یا  منطقه ای  معتبر  جایگاه  به  اسالمی  ایران 
كید شده است. در این میان، توجه به  علم و فناوری به وضوح تأ
دانش محور  اقتصاد  مسیر  در  حركت  برای  مبتکران  و  مخترعان 
كشور  ارشد  برنامه ریزان  و  مدیران  كه  همان طور  و  است  الزامی 
نیز اذعان داشته اند: »نخبگان راه میان بر پیشرفت جامعه هستند« 
مسئوالن  بیشتر  حمایت های  شاهد  عمل  در  می رود  انتظار  كه 
پیرامون  كه  تحقیق،  این  نتایج  باشیم.  نیز  امر  دست اندركاران  و 
دیدگاه  از  بازار  به  موفق  ورود  برای  مخترعان  كار  بازار  الزامات 
خودشان بود، نشان داد حدود 59% مخترعان با اطمینان خوبی 
برای آیندۀ شغلی خود برنامه ریزی دارند و از انواع زندگی شغلی 
 %69 و  خوداشتغالی   %14 استخدام،   %11 آزاد،  كار   %6 حدود 
 %83 حدود  یعنی  می دانند؛  خود  شغلی  انتخاب  را  كارآفرینی 
محصول  تولیدی  واحد  راه اندازی  و  شخصی  كارآفرینی  به  آنان 
این  كه  شغلی  زندگی  انواع  دیگر  تا  عالقه مندند  خود  اختراع 
و  كسب وكار  راه اندازی  به  مخترعان  باالی  میل  نشان دهندۀ  امر 

كارآفرینی در كنار دیگران است.
ِسَمت  مورد  در   )%65 )حدود  مخترعان  بیشتر  همچنین 
اینکه  تا  باشند  تخصصی  كارشناس  می دهند  ترجیح  شغلی شان 
مدیریت عمومی بخشی از مجموعه را عهده دار شوند كه این نتیجه 
نیز اهمیت كار تخصصی افراد دانشی را نشان می دهد. نکتۀ دیگر 
نخبگان  مدیریتی  زمینه های  توانمندسازی  برای  نتیجه تالش  این 
است كه نشان می دهد این افراد در حوزۀ مدیریت كسب وكارشان 

با مشکالت فراوانی سروكار خواهند داشت.

همچنین بیش از 85% مخترعان بیان كردند كه اختراعاتشان را 
با اطمینان باالیی، براساس نیازسنجی مشکالت و نیازهای بومی 
نهادینه شدن  نشان دهندۀ  مسئله  این  كه  كردند  ملی خود، خلق  و 
عدد  این  به دقت  نمی توان  هرچند  است.  اختراعات  نیازمحوری 
به نظر  اما  كرد،  تأیید  جشنواره  داوران  و  خبرگان  نظر  با  مطابق  را 
نتایج  براساس  همچنین  است.  امیدبخش  روند  این  می رسد 
بود،  محصوالت  بازاریابی  و  بازار  با  مرتبط  كه  پژوهش،  اصلی 
نکتۀ درخور توجه، آمار باالی 91% مخترعان در ارتباط با اهمیت 
یافته  این  كه  است  اختراعاتشان  بازاریابی  به ویژه  و  تجاری سازی 
نتیجۀ پژوهش های پژوهشگران را تأیید می كند؛ هرچند فقط %35 
افراد با مباحث علم بازاریابی و مدیریت بازار آشنایی داشتند كه 

این نتیجه همانند نتیجۀ پژوهش گلیا و ایِورس1 )2010( است. 
همچنین با بررسی مهارت های الزم برای بازار كار مخترعان، 
از  متغیرها  اولویت بندی  برای  و  شناسایی  كلیدی  مهارت  شش 
بیش  مخترعان  كه  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  فریدمن  آزمون 
از هر چیزی مهارت پشتکار و جدی بودن در كار را در پیشرفت 
زندگی شغلی و شخصی خود مهم می دانند و بعد از آن، خالقیت 
ابتکار، روابط عمومی، همکاری و روحیۀ كار تیمی، مدیریت  و 
زمان و درنهایت مهارت های عمومی اداری را تأثیرگذار می دانند. 
مهارت های  برخی  و  مخترعان  تجربۀ  به  توجه  با  میان،  این  در 
كسب شده، حدود 72% آنان عالقه مندند كه با تیم كاری اختراع 
به نوعی  مسئله  این  و  رسانند  ثبت  به  نیز  دیگری  اختراع  خود، 
تیم  به دست  دانش محور  كوچک  شركت های  تشکیل  زمینه ساز 

مخترعان با مهارت های مختلف است.
در  مخترعان  توانمندی  كسب  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با 
حوزۀ كارآفرینی و مدیریت پرواضح است. بی شک روند توسعۀ 
كه  است  واقعیت  این  بیانگر  توسعه یافته  كشورهای  در  اقتصادی 
در  كارآفرینان  كه  به گونه ای  كارآفرینی است؛  تأثیر  اقتصاد تحت 
داشته اند  محوری  نقش  توسعه یافته  كشورهای  اقتصادی  توسعۀ 
بهره برداری  آن  از  و  كشف  را  جامعه  دست  در  سرمایه های  و 
اهمیت  توسعه نیافته  كشورهای  كه  است  حالی  در  این  می كنند. 
آن را در توسعۀ اقتصادی نادیده گرفته       اند و به علت غفلت از این 
كرده اند.  فراهم  را  خود  عقب ماندگی  موجبات  حیاتی،  عنصر 
مستنداتی  توسعه یافته،  كشورهای  در  اقتصادی  توسعۀ  تاریخچۀ 
برای حمایت از این واقعیت فراهم می آورد كه اقتصاد تحت تأثیر 
كرده  ظهور  حرفه  به منزلۀ  هم اكنون  كارآفرینی  است.  كارآفرینی 
است و همانند دیگر حرفه ها باید توسعه یابد و از طریق برنامه های 
آموزشی و دانشگاهی خاص مبتنی بر مطالعات رفتاری و تجربی 
پرورش یابد )عبدالهی و حمیدی زاده، 1393(. امروزه كارآفرینی 
معتقدند سبکی  بسیاری  بلکه  است،  زندگی شغلی  نوعی  نه فقط  

1. Gliga and Evers
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از زندگی یا سبکی از تفکر و یا فرهنگ است. زندگی كارآفرینانه 
زندگی ای است توأمان با هیجان، ریسک، تنوع، تغییر، شکست، 
كه  زندگی ای  فرصت گرایی.  و  خالقیت  تالش،  شوق،  پیروزی، 
در آن از سکون و رخوت و ناامیدی خبری نیست. زندگی شغلی 
كارآفرینانه را افرادی انتخاب می كنند كه دوست دارند از دیگران 
تالش  طریق  از  را  موفقیت  این  می خواهند  آن ها  باشند.  موفق تر 
از  بیشتر  بهره برداری  و  كشف  و  خلق  و  بیشتر  خالقیت  بیشتر، 
از  نه  كه  است  طوری  آن ها  روحیۀ  آورند.  به دست  فرصت ها 
رئیس داشتن خوششان می آید و نه از ریاست كردن بر دیگران. آن ها 
هستند  خود  چشم انداز  و  آرمان  تحقق بخشیدن  دنبال  به  سخت 
موفقیتشان  میزان  نشان دادن  برای  معیاری  فقط  پول  راه،  این  در  و 
در  شکست  است  گفتنی  فعالیت هایشان.  غایی  هدف  نه  است 
نزد كارآفرین واقعه ای است كه هنوز فوایدش به سود تبدیل نشده 

است )صمدآقایی، 1384(.

پیشنهادها

مخترعان باید افزون بر تالش برای ارائۀ طرح های كاربردی الزم 
و  خود  ارتقای  برای  و  نشوند  ناامید  بی مهری ها  از  جامعه،  برای 
از بخش  و جذب سرمایه  بازارشناسی  مطالعات  محصوالتشان، 
بدانند  باید  مخترعان  اینکه  ضمن  كنند.  دنبال  نیز  را  خصوصی 
متعهد  و  اثرگذار  مبتکر  نیازمند  كشور  باالدستی،  اسناد  براساس 
نهادهای حکومتی،  مالی  و طبق محدودیت های  است  به كشور 
همچنین  كند.  استفاده  حمایت ها  این  از  نمی تواند  شخصی  هر 

مخترعان باید به نکات زیر نیز توجه كنند:

1. بهره برداری و استفادۀ بهتر از هوش و موهبت الهی برای رشد و 
اعتالی كشور با دید كل نگر و منافع ملی در مقابل توجه ِصرف به 

منافع فردی را مد نظر قرار دهند؛

2. در راه رشد چندبعدی علمی و فرهنگی و نیت خالصانه برای 
كاهش مشکالت جامعه تالش كنند؛

3. برای خود استراتژی و چشم انداز داشته باشند تا بتوانند مسیر 
پیش  رویشان را بهتر بشناسند؛

عوامل  و  تحوالت  بررسی  دربارۀ  را  خود  استراتژیک  دید   .4
محیطی افزایش دهند؛

5. به ایده های حاصل از نیازهای اولویت دار جامعه و تالش برای 
رفع آن اقدام كنند؛

مناسب،  آموزشی  كالس های  در  شركت  با  كنند  سعی   .6
مهارت های مدیریتی خود را افزایش دهند؛

7. با مطالعۀ مقاالت و مجالت و مصاحبه ها از تجارب مخترعان 
دیگر و مدیران موفق شركت های نوپا استفاده كنند؛

8. مهارت ارتباطات و قدرت شبکه سازی خود را افزایش دهند تا 
بتوانند با بخش های مختلف دانشگاه و صنعت تعامل برقرار كنند؛

به كمک  9. تجاری سازی محصول خود را دنبال كنند و بکوشند 
تیِم كارِی خوب، شركت نوپایی تشکیل دهند و در مراكز رشد یا 

پارک های علم و فناوری مستقر شوند؛

10. اعتمادبه نفس خود را برای گام نهادن در خلق اختراعات جدید 
در حوزۀ تکنولوژی های برتر نیز افزایش دهند.

ازجمله محدودیت های این پژوهش كمبود منابع اطالعاتی و 
تعداد  به  سخت  دسترسی  و  مخترعان  كار  بازار  زمینۀ  در  آماری 
این  نتایج  نیز  بیرونی  حمایت  زمینۀ  در  است.  بیشتر  مخترعان 
پژوهش نشان می دهد كه نهادهای متولی، همچون معاونت علم 
با حوزۀ  مرتبط  نهادهای  و همچنین  ریاست جمهوری  فناوری  و 
علم و فناوری بسیج، می توانند در طول مدت تقریبی بیست ماه و 
با همکاری برخی مراكز رشد و پارک های علم و فناوری مخترعان 
و  نیمه صنعتی  محصول  تولید  سمت  به  و  كنند  حمایت  را  برتر 
گام  در  تا  دهند  حركت  تجاری  و  حقوقی  مشاوره های  دریافت 
بعد، این افراد بتوانند شركتی نوپا، مبتنی بر اختراع، تأسیس كنند. 
در  مستقل  شركتی  به  نوپا  دانش بنیان  شركت  تبدیل  است  گفتنی 
بازۀ زمانی حدود سه سال، ممکن است گام بعدی فرآیند حمایت 
از اختراعات برگزیده باشد كه در این مسیر تسهیالتی در اختیار 
نیمه صنعتی  محصول  بتواند  تا  می شود  داده  قرار  مذكور  شركت 
خود را به محصولی صنعتی و بازارمدار تبدیل كند؛ بنابراین حدود 
پنج سال طول می كشد تا خالقیتی ذهنی تبدیل به محصول اولیه 
و سپس به محصول نیمه صنعتی و درنهایت به محصولی تجاری 

و نیازمحور شود.
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