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چکیده
امروزه شهرت و عظمت سازمانها و شرکتهای بزرگ ،صرفاً بهدلیل وجود داراییهای
فیزیکی یا مالیِ بیشتر نیست ،بلکه به خاطر سرمایۀ انسانی ،دانش و مهارتهای آنان است.
بهعبارتی ،یکی از کلیدهای موفقیت در اقتصاد دانشمحور که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث
تمایز یک سازمان از سایر سازمانها می شود ،منابع انسانی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری
صورت گیرد .ازاینرو هدف این مقاله ،شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در
شرکتهای دانشبنیان ایرانی است .رویکرد پژوهش بهصورت کیفی اکتشافی و با روش تحلیل
محتوای مبتنی بر مصاحبه نیمهساختاریافته با  3شرکت دانشبنیان موفق مستقر در مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری است .برای تحلیل دادهها از روش کدگذاری و مقولهبندی استفاده شد
که درنهایت عوامل مؤثر در قالب  61مؤلفه و  9مقولۀ فردی ،سازمانی و محیطی ،شناسایی و
تحلیل شدند .در پایان نیز بر مبنای نتایج ،پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.
کلیدواژهها :ماندگاری؛ منابع انسانی؛ اقتصاد دانشمحور؛ شرکتهای دانشبنیان
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مقدمه
در دنیای متحول امروز ،تغییر ،مهمترین خصیصهای است که سازمانها همواره با آن روبهرو
میشوند .در این تغییرات ،جایگاه بسیار مهم نیروی انسانی ،بهعنوان طراح ،سازنده و پردازندۀ
نظامهای عملیاتی ،بیشازپیش نمایان میشود (خائف الهی و دیگران .)6922 ،بهعبارتدیگر،
انسان موضوعی است که در کانون توجه نگرش روابط انسانی در مدیریت قرار میگیرد.
مدیریت منابع انسانی ،انسان را بهعنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقا ،رشد ،رقابت و
برتری سازمانی مدنظر قرار میدهد (آرمسترانگ .)6936 ،بهعبارتدیگر در حوزۀ مدیریت ،با
همۀ پارادیم های حاکم بر آن ،با دو عامل اساسی درگیر هستیم که آن دو عامل عبارتند از« :انسان»
و «نظامهای عملیات سازمان» .اما این دو عامل ،در خأل قرار نداشته و دیگر عوامل بر آنها
تأثیرگذارند .ازآنجاکه نظامهای عملیاتی توسط انسانها به اجرا درمیآیند ،بنابراین ،مهمترین
سرمایۀ سازمان ،نیروی انسانی است که بهعنوان بخش ارزشمند و عمده عهدهدار رشد و پایداری
مجموعه خود قرار دارند (خراسانی و دیگران .)6930 ،بهعبارتی ،امروزه مدیران هرقدر در زمینه
توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایهگذاری کنند ،موفقیت ،کارایی و برتری رقابتی سازمان خود
را تضمین کردهاند (سعادت .)6926 ،البته به این عبارت باید افزود که این دو عامل هیچکدام جدا
از بستر فرهنگی ـ اجتماعی و همچنین تحوالت آینده نیستند و به رنگ آن درمیآیند (طیبی
ابوالحسنی.)6930 ،
ضمن اینکه ظهور اقتصاد دانشمحور ،نیازهای جدیدی در سازمان ایجاد کرده است و باعث
تغییرات در اهداف سازمانی و شیوههای منابع انسانی شده است ،باید توجه کرد که مهارتها و
تواناییهای کارکنان دانشی ،کلید موفقیت سازمانهای جدید است ،لذا انتقال از اقتصاد سنتی به
اقتصاد دانشمحور؛ فرصتی فراهم میکند تا عملکرد منابع انسانی برای تبدیلشدن به یک اولویت
در سازمان افزایش پیدا کند (سنگی و دیگران.)6930 ،
از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،اقتصاد دانشمحور ،اقتصادی است که «بهطور
مستقیم براساس تولید ،توزیع و بهکارگیری دانش و اطالعات قرار گرفته باشد» (سازمان

عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکتهای دانشبنیان

همکاری اقتصادی و توسعه .)2666 ،6این سازمان برای تعریف اقتصاد مبتنی بر دانش ،دو مفهوم
مرتبط به هم را نیز مطرح کرده است؛ نخستین مفهوم «سرمایهگذاری در دانش» است ،هزینههایی
که به هدف غنیسازی دانش موجود یا کسب دانش جدید یا اشاعه دانش ،صرف فعالیتهایی
میشود که به استناد اسناد این سازمان ،از مجموعه هزینههای تحقیق و توسعه ،آموزش عالی و
نرمافزار است .همچنین دومین مفهوم جدید« ،تغییر و دگرگونی شاخص تراکم فناوری پیشرفته»
یعنی صنایع مبتنی بر دانش است (شهنازی.)6936 ،
وضعیت کشور ما به استناد برنامه «دانش برای توسعه »2بانک جهانی نشان میدهد ،کشور
ایران در سال  ،2662با امتیاز 9/36در رتبه  39فهرست کشورها براساس شاخص اقتصاد
دانشمحور ،9قرار دارد که نسبت به گزارش سال  ،2666یک رتبه ارتقا داشته است که بهرغم
رشد ،قطعاً با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد .الزم به ذکر است امتیاز ایران در رتبهبندی
سال  ،2662عدد  9/19بود که بهرغم اینکه امتیاز کمتری داشت ،رتبه  21فهرست را به دست آورد
(مهرآرا و علی رضایی .)2660 ،9این بدان معناست که ارتقای جایگاه هم به وضعیت توان داخلی
کشورها برمی گردد و هم به توان رقابتی با کشورهای دیگر .لذا توجه ویژه به راهبردهای رقابتی و
مزیتهای خاص شرکتهای دانشبنیان بسیار مهم است (یزدانی کاشانی و سعیدی.)6939 ،
دراینمیان ،موتور محرک اقتصاد دانشمحور ،شرکتهای دانشبنیان هستند که نقش
کلیدی در توسعه این اقتصاد بازی میکنند .این شرکتها با نیروی انسانی توانمند خود ،در
همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی ،اقتصادی و تجاریسازی
نتایج تحقیق و توسعه در حوزۀ فناوریهای برتر نقش دارند (خیاطیان و دیگران .)26 :6939 ،اما
یکی از مشکالت این شرکتها ،موضوع عدم پایداری کارکنان آنان است (خیاطیان و دیگران،
 .)02 :6939عدم استفاده مناسب از توانمندی کارکنان خوب و ازدستدادن آنان ،هزینههای
هنگفتی بر سازمان تحمیل میکند.
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
)2. Knowledge for Development (K4D
)3. Knowledge Economy Index (KEI
4. Mehrara & Ali Rezaei
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تمایل به ترک خدمت ،منعکسکنندۀ عالقه کارکنان به ترک سازمان و جستجوی مشاغل
جایگزین است (ناهس .)2669 ،6ترک خدمت کارکنان کلیدی میتواند از نظر هزینه جایگزینی
و اختالل در کار برای سازمانها زیانبار تلقی شود (توکلینژاد و دیگران .)6930 ،قصد ترک
خدمت یکی از کارکنان ،هم سازمان و هم دیگر کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین
اندیشیدن برای بهحداقلرساندن تأثیرات منفی ترک خدمت بر عملکرد سازمان از اهمیت زیادی
برخوردار است (رحمان .)2669 ،2لذا باتوجهبه اینکه در شرایط عرصه رقابت ،موفقترین
سازمانها آنهایی هستند که میتوانند سرمایه انسانیشان را به شیوهای اثربخش و کارا مدیریت
نمایند؛ ضروری است که سازمانها با شناسایی عوامل مؤثر ،این داراییهای کلیدی خود را
بهخوبی حفظ کنند و پرورش دهند (رنجبر .)6936 ،برایناساس درجهت ارتقای وضعیت اقتصاد
دانشمحور کشور ،در این پژوهش به عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکتهای
دانشبنیان ایرانی پرداخته شده است که با روش کیفی و ابزار مصاحبه با این شرکتها ،عوامل،
شناسایی و طبقهبندی می شوند .در ادامه پس از پرداختن به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،به نتایج
روش تحقیق کیفی پژوهش پرداخته میشود.

مبانی نظری
در متون علمی و همچنین ادبیات معاصر ،همراستا با کلمه شرکتهای دانشبنیان ،مفاهیم
شرکتهای کوچک و متوسط ،سازمانهای یادگیرنده ،شرکتهای نوپا ،شرکتهای زایشی،
صنایع با فناوری باال و شرکتهای نوفناوریبنیان ارتباط و همپوشانی دارند (خیاطیان و دیگران،
 .)26 :6939ضمن اینکه اصطالح «شرکتهای دانشبنیان» با این مفهوم در ادبیات بینالمللی
بهندرت یافت میشود؛ بهعبارتدیگر در ادبیات بینالمللی ،مفاهیم «سازمانهای دانشبنیان،»9
«شرکتهای دانشآفرینی« ،»9سازمان یادگیرنده »0و «سازمان هوشمند »1هممعنای سازمانهای
1. Nahas
2. Rahman
)3. Knowledge-Based Organization (KBO
4. Knowledge Creating Company
5. Learning Company
6. Intelligent Organization
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دانشبنیان در نظر گرفته میشود (دنیسا .)2662 ،6براساس بررسیهای صورتگرفته ،بهنظر
میرسد تعریف زیر که متناسب با شرایط کشور ایران است ،تعریفی مناسب برای شرکتهای
دانشبنیان باشد« :شرکتهای جوان و مستقلی که بخشی از منابع خود را به تحقیق و توسعه
اختصاص میدهند .بخش بزرگی از نیروی انسانی آنها را افرادی با توان علمی و تخصصی باال
تشکیل میدهند و بیشتر بهوسیله یک کارآفرین و یا گروهی از کارآفرینان تشکیل میشوند که
تمرکز آنها بر توسعه و بهرهبرداری تجاری از یک ایده خالقانه یا نوآورانه است و نیز بر پایه یک
دانش فناورانه توسعه یافته است که در بیشتر موارد از فناوریهای متوسط یا پیشرفته و یا فرایندهای
نوآورانه در محصوالت ،خدمات یا فرایندهای خود استفاده میکنند» (خیاطیان و دیگران:6939 ،
 .)92همچنین میتوان گفت تحقیق و توسعه که الزمه آن سرمایه در گردش ،آزمایشگاههای
مجهز و پیشرفته و نیروی انسانی دانشمند و فرهیخته بهشمار میرود ،مهمترین عاملی است که
شرکتهای دانشبنیان را از دیگر شرکتها جدا میکند (حاجیپور و دیگران.)6930 ،
دراینمیان ،همانطورکه اشاره شد یکی از کلیدهای موفقیت در شرکتهای دانشبنیان که
در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمانها میشود« ،نیروی انسانی»
است (تیو 2و دیگران .)2662 ،درواقع با طلوع عصر اقتصاد دانشمحور ،پارادایم جدیدی در
خصوص جایگاه منابع انسانی خصوصاً نیروی انسانی دانشی یا دانشمدار مطرح شد .ارزشمندترین
دارایی های یک سازمان در سده بیستم ،ابزار تولید آن بود .در سده بیست و یکم ،نیروی انسانی
دانشی و بهرهوری آنها چنین جایگاهی دارند (لی و مارر.)6331 ،9
واژه منابع انسانی دانشی ،اولین بار توسط پیتر دراکر برای توضیح نقش در حال رشد گروهی
از کارکنان در سازمانها بهکاربرده شد .به اعتقاد او ،نیروی انسانی دانشی باارزشترین و گاهی
تنها سرمایه سازمان هستند و این افراد با پردازش اطالعات موجود برای ایجاد اطالعات جدید،
ارزش افزودهای را برای سازمان پدید میآوردند که به کمک آن و با استفاده از تجربه و مهارت
1. Denisa
2. Teo
3. Lee & Maurer
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خود میتوانند به تعریف و حل مسائل بپردازند (دراکر .)6912 ،فرانک هوروویتز ،6در تعریف
جامعتری ،منابع انسانی دانشی را کسانی میداند که تحصیالت یا مهارت باال ،سواد فنی ،قدرت
شناخت و استدالل باالیی دارند و از توانایی مشاهده ،ترکیب و تفسیر دادهها و اطالعات برای
تصمیمگیری بهتر و ارائه راهحلهای مناسبتر برای سازمان برخوردارند (هوروویتز.)036 :2666 ،
همچنین داونپورت )2660( 2منابع انسانی دانشی را انسانهایی با درجه باالیی از تخصص ،آموزش
یا تجربه میداند که هدف اولیه کارشان درگیرشدن در ایجاد ،توزیع و یا کاربرد دانش و فناوری
است (داونپورت.)261 :2660 ،
لذا بهنظر میرسد بهپاخاستن نیروی انسانی دانشی و گسترش کارهای دانشبر ،در دهههای
آینده ،دگرگونیهای بنیادینی را در ساختار ،طبیعت و طرز کار نظام اقتصادی بهوجود خواهد
آورد ،بهطوریکه نیروی انسانی دانشی را باید «سرمایه سازمان» به حساب آورد که این سرمایه نیز
نیازمند به رشد و بهبود است (توشمن .)6331 ،9ازاینجهت ،باید نیروهای انسانی و دانش و
مهارت آنان را به نحو شایستهای اداره کرد تا سازمان بر پایه آن بتواند به مزیت رقابتی دست یابند
(کوشکی جهرمی و دیگران )6936 ،که اهمیت این موضوع در شرکتهای دانشبنیان دوچندان
است (حاجیپور و دیگران .)6930 ،بهعبارتی ،همانطورکه اشاره شد باتوجهبه شرایط شرکتهای
دانشبنیان ،موضوع ماندگاری مناسب این کارکنان دانشی ،حائز اهمیت فراوانی است که باتوجهبه
ویژگیهای منابع انسانی دانشی که ایجاد ارزش میکنند ،سرمایه ارزشمندی هستند که بهسرعت
مورد توجه دیگر سازمانها قرار میگیرند و ازاینرو جابهجایی یا ترک خدمت آنها باالست
(قلیپور و دیگران .)6932 ،لذا شرکتهای دانشبنیان باید عوامل مؤثر بر جابهجایی یا ترک
خدمت و در نقطه مقابل آن ،ماندگاری این نوع کارکنان را بررسی نمایند ،تا اقدامات پیشگیرانه
برای جابهجایی آنها را اتخاذ نموده و ماندگاری را افزایش دهند.
گفتنی است بهطورکلی ،آن دسته از ترک خدمتهایی که تحت کنترل شاغل میباشند ،به
1. Horwitz
2. Davenport
3. Tushman
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رضایت شغلی و سازمانی آنها مربوط است و آن دسته از ترک خدمتها که تحت کنترل سازمان
و مسئولین آنان می باشند ،به عملکرد ،اثربخشی و تعهد سازمانی افراد مرتبط میشود .همچنین
ازآنجاکه اکثر ترک خدمتهای مضر برای شرکتهای دانشبنیان ،ناشی از ترکهای اختیاری
است؛ یعنی ترکهایی که سازمان میتواند کنترل آن را در اختیار داشته باشد و معموالً ناشی از
شرایط موجود سازمان است؛ سازمانها و بهویژه شرکتهای دانشبنیان میبایست تالش خود را
پیرامون مدیریت بر کنترل ترک خدمت اختیاری این کارکنان متمرکز کنند (قلیپور و
دیگران .)6932،بهعبارتدیگر،کارکنان زمانی میتوانند کارهایشان را بهخوبی انجام دهند که
عالوهبر اینکه توانایی الزم را داشته باشند ،انگیزه کافی نیز برای میل به ماندن در شغل و سازمان
خود را داشته باشند تا بتوانند با عالقه و اشتیاق الزم وظیفه خود را انجام دهند (اسپکتور.)2666 ،6
منظور از ماندگاری کارکنان در سازمان ،فقط جنبه فیزیکی آن نیست ،بلکه حضور و
حرکت فعاالنه کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و همسویی آنان با سیاستها و
راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیربودن آنها با کار و شغل و مسائل مربوط به آن است
(لیپاک .)2661 ،2بهعبارتدیگر ،ماندگاری منابع انسانی ابعادی وسیعتر از ارتباطدادن انسان با
حقوق و مزایای دریافتی یا تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار دارد .ضمناً نباید چنین تصور
شود که توقعات کارکنان از سازمانهایشان در همهجا و در هر فضای کاری یکسان است و
بهراحتی میتوان این توقعات را تشخیص داد .زمانی که از امور مربوط به ماندگاری در یک
سازمان صحبت میشود ،الزم است ابعاد گوناگون و پیچیدهای که نیازها و تمایالت فردی،
گروهی و سازمانی را بهوجود میآورد ،مورد توجه قرار گیرد و انسانها با تمام ابعاد وجودشان
در رابطه با کار و زندگی اجتماعی ،مورد مطالعه قرار گیرند (میرسپاسی.)6939 ،
نگهداشت یا ماندگاری منابع انسانی در یک تعریف جامع به مفهوم جلوگیرى از ترک
خدمت و حفظ افراد در سازمان بوده که در این زمینه سازمانها باید تدابیر الزم را به کار گیرند
تا با ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان ،مانع انتقال آنان به سازمان دیگر شوند
1. Spector
2. Lepak
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(میرسپاسی.)6939 ،

پیشینۀ پژوهش
برخی پژوهشهای بینالمللی در حوزۀ منابع انسانی دانشی نشان میدهد که شیوههای منابع
انسانی در سراسر سازمانهای کشورهای مختلف ،با فرهنگهای ملی آنها مورد مقایسه قرار
میگیرد (استون و استون ـ رومرو.)2662 ،6
پژوهشگر دیگری به بررسی انگیزش و حفظ و نگهداشت کارکنان تخصصی بیمارستانها در
غنا پرداخته است که نتایج تحقیق نشان میدهد مشوقهای مالی ،مهارتهای رهبری و نظارت،
فرصتهای رشد و پرورش حرفهای در ماندگاری کارکنان مؤثرند (فرانسیس .)2662 ،2پاتریوتا

9

نیز در تحقیقی در سازمانهای سوئدی نشان میدهد فرصتهای رشد ،چالشیبودن کار ،پرداخت
و روابط بین مدیران و کارکنان تأثیر معنیداری بر ماندگاری کارکنان تخصصی سازمانهای
موردمطالعه داشت (پاتریوتا .)2663 ،پژوهشگر دیگری تأثیر آموزش و توسعه ،پیشرفت کارراهه
شغلی ،مشوقها و پاداشها را بر ماندگاری کارکنان دانشی مورد بررسی و تأیید قرار داده است
(مارتین.)2666 ،9
در داخل کشور ،پژوهشهای کمی در حوزۀ منابع انسانی دانشی انجام شده است که از آن
جمله میتوان به پژوهش (قلیپور و دیگران )6932 ،اشاره کرد .این پژوهشگران عوامل مؤثر
پایداری منابع انسانی دانشی را در قالب  0گروه عوامل :محیطی ،شخصی ،ساختاری ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی بررسی کردند و به کمک جامعه آماری کارکنان شرکت پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی مورد آزمون قرار دادند .نتایج آنان نشان میدهد کارکنان ،متغیرهای
آموزشهای عمومی ،استقالل ،حمایت اجتماعی و پرداخت را در اولویتهای اول خود قرار
دادند و مدیران بیشتر بر رضایت شغلی ،پرداخت ،حمایت اجتماعی و عدالت تأکید داشتهاند.
1. Stone-Romero
2. Francis
3. Patriota
4. Martin
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پژوهش دیگری نیز در حوزه عوامل مؤثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستانها انجام شد
که نتایج آن نشان داد عوامل سازمانی ،عوامل فردی و عوامل شغلی بهترتیب بر ماندگاری
پرستاران دانشگر تأثیر دارند (چمانی چراغتپه و دیگران .)6936 ،جهانگیری و مهرعلی نیز در
پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمانی
پرداختهاند که نتایج آن حاکی از تأثیر مثبت محتوا و ماهیت شغل ،رضایت و امنیت شغلی،
مدیریت و رهبری مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان است (جهانگیری و
مهرعلی .)6921 ،پژوهشگرانی نیز به طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری کارکنان دانشپایه
پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان میدهد توسعه مهارتها ،حقوق و مزایا ،فرصت مشارکت،
حمایت سازمانی و عدالت رویهای از طریق متغیرهای رضایت شغلی ،تعهدسازمانی و اعتماد به
مدیران میتوانند قصد ماندن را پیشبینی کنند (رسولی و رشیدی.)6939 ،
برخی پژوهشهای دیگر نیز به موضوع اهمیت و عوامل موفقیت منابع انسانی دانشی
پرداختند .حافظیان و صالحی در پژوهشی به شناسایی مؤلفههای موجود در بخش مدیریت منابع
انسانی مراکز رشد دانشگاهی و نقش آنها در شکلگیری شرکتهای زایشی دانشگاه پرداختند.
نتایج پژوهش آنان نشان داد که در ایجاد شرکتهای زایشی دانشگاهی 61 ،مؤلفه در بعد مدیریت
و کارکنان مؤثر است که در این میان ،مؤلفۀ حفاظت از داراییهای فکری توسط مدیران مرکز
رشد بهعنوان مهمترین و مؤلفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد کمترین مؤلفه
شناسایی شدند (حافظیان و صالحی.)6930 ،

روششناسی پژوهش
این پژوهش بهدلیل شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکتهای
دانش بنیان ایرانی ،بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین بهدلیل اینکه به
شناسایی و سپس طبقهبندی عوامل از دیدگاه شرکتهای دانشبنیان میپردازد ،ازلحاظ روش
گردآوری دادهها ،یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است و ازنظر قطعیت دادهها نیز یک تحقیق
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کیفی محسوب میشود .نگرش کیفی برای اجرای این پژوهش بسیار مناسبتر است ؛ چراکه
مسئله اصلی این تحقیق چندبعدی و موضوع مطالعه ،ماهیتی پویا دارد (دنزین و لینکلن)2666 ،6
همچنین در چارچوب مطالعات میدانی و با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ضمن کمک از
مطالعات کتابخانهای ،از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش باتوجهبه قلمرو موضوعی آن شامل تعدادی از مدیران
شرکتهای دانشبنیان موفق مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دانشگاههای تهران،
شهید بهشتی و فردوسی مشهد هستند که با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند .نمونهگیری
هدفمند که نمونهگیری غیراحتمالی ،هدفدار یا کیفی نیز نامیده میشود ،به معنای انتخاب
هدفدار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است .این نوع نمونهگیری بهدنبال
ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست ،بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در
زمینه خاص دارد (استراوس و کوربین .)2662 ،2لذا بدین طریق انتخاب شرکتهای مورد
با این روش و همچنین نظر افراد صاحبنظر و باتوجهبه عملکرد مثبت گذشته این شرکتها همراه
بوده است.
گفتنی است تعداد مناسب نمونه برای پژوهش کیفی به نوع سؤال پژوهش ،نوع روش
کیفی به کارگرفتهشده در مطالعه ،منابع مادی ،زمان و تعداد پژوهشگران درگیر در پژوهش
بستگی دارد .اگرچه قاعده محض یا راهنمایی خاص برای حجم نمونه وجود ندارد ،نمونهگیری
کیفی بهطورکلی شامل واحدهای کوچک در مطالعهای عمیق است (کالنتری و دیگران:6939 ،
 .)929اما طبق بیشتر پژوهشها ،استفاده از روش اشباع داده در پژوهشهای کیفی بهعنوان
استاندارد طالیی پایان نمونهگیری درنظر گرفته میشود (رنجبر و دیگران .)292 :6936 ،لذا حجم
نمونه بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شد و پس از مصاحبه با  3شرکت بهدلیل تکراریشدن
دادهها،مصاحبهها ادامه داده نشد .مصاحبهشوندگان پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکتها
بوده که  1مرد و  2زن با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بودند .در جدول  ،6اطالعات
1. Denzin & Lincoln
2. Straus & Corbin
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جمعیتشناختی پژوهش بهصورت خالصه ،ارائه شده است.
جدول  .9تحلیل جمعیتشناختی
سن شرکت تعداد کارکنان

ردیف

اسم شرکت

محل استقرار

6

شرکت ابزارکنترل ارشیا

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

0

2

شرکت نیکتک فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

62

3

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

2

9

0

1

6

2

9

1

66

26

1

3

9

66

9
9
0

شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش
مصنوعی نوژان
شرکت برهان دانش و عماد تدبیر

مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه شهید بهشتی

شرکت فناوریهای پیشرفتهداد

مرکز رشد واحدهای فناوری

فالمینگو

دانشگاه شهید بهشتی

1

شرکت زیستفناور کاوش پارسیان

1

شرکت کهکشان آریایی

2

شرکت پایافناوران فردوسی

3

شرکت انگاره فیزیک توس

مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد
مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد
مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد

(سال)

شرکت
1

گردآوری اطالعات مصاحبه در تابستان  6930انجام و تمامی مصاحبهها ضبط شد و برای
استخراج نکات کلیدی چندین بار مورد بررسی قرار گرفت .سؤاالت مصاحبه نیمهساختاریافته
باتوجهبه ادبیات نظری ،پیرامون عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان و ابعاد شخصی ،ساختاری و
محیطی طرح شده بودند و از تکتک مصاحبهشوندگان خواسته شده بود که ضمن پاسخ به
سؤاالت مشخصشده ،نظرات شخصی و تجربیات کلیدی خود را نیز بیان نمایند .سپس طی
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مراحل کدگذاری و مقولهبندی  9گانه استراوس و کوربین ،6عوامل شناسایی و تحلیل شدند.
در ارتباط با پایایی و روایی نیز باید گفت در تحلیل دادههای مصاحبه ،پایایی با مهارت،
بصیرت و تجربۀ رمزگذاران ،صراحت مقولهها و قواعد رمزگذاری و میزان مبهمنبودن اطالعات
مرتبط است؛ زیرا ماهیت اطالعات معموالً خارج از کنترل پژوهشگر است .امکان تکرار به پایایی
رمزگذاران ،مقولهها یا هر دوی آنها بستگی دارد (کریمی و نصر .)22 :6932 ،تحقق پایایی
رمزگذاری که حدود توافق تحلیلگران را در رمزگذاری نشان میدهد ،مستلزم آموزش آنهاست
و بستگی به توانایی تحلیلگر در تنظیم مقولههایی دارد که مدارک تجربی موجود برای آنها
بهاندازه کافی روشن است ،بهگونهای که رمزگذاران باصالحیت بهاندازه کافی درباره تعلق یا عدم
تعلق مجموعهای خاص از گفتههای مصاحبهشوندگان به مقولههای موردنظر توافق داشته باشند
(هولستی .)263 :6919 ،در این پژوهش ،روایی و پایایی با طراحی نظاممند و بهکارگیری نظر
خبرگان (تعدادی از اساتید حوزه منابع انسانی دانشگاه) و انجام اصالحات چندباره و اعمال نکاتی
همچون سهسوسازی یا چندجانبهنگری ،اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبهشوندگان و مرور همتا،
بررسی و تأیید شد .بهعبارتی ،برای اطمینان از روایی و پایایی دادهها با معیارهای خاص پژوهش
کیفی بررسیهای الزم شامل مقبولیت 2و قابلیت تأیید  9صورت گرفت .برای افزایش مقبولیت از
روشهای بازنگری توسط خبرگان و برخی از متخصصان این حوزه استفاده شد .برای قابلیت
تأیید نیز ،در مرحله پایانی ،طبقات بهدست آمده به چند نفر از مشارکتکنندگان و خبرگان
بهمنظور بازبینی و تأیید برگردانده و نکات پیشنهادی اعمال شد .الزم به ذکر است تجربه محقق،
درگیری مداوم 9با زمینه و بازنگری ناظرین 0برای پیادهکردن و کدگذاری صحیح مباحث ،به این
روند کمک بسیاری کرد.

1. Strauss & Corbin
2. Credibility
3. Confirmability
4. Prolonged Engagement
5. External Checks
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یافتههای پژوهش
پس از گردآوری و بررسی دادههای موردنیاز ،باید آنها را بهصورت واحدهای معنایی و
کدهای مشخص دستهبندی کرد که در این پژوهش برای مرحله تجزیهوتحلیل و همچنین ارائه
یافتههای نهایی ،با کمک نرمافزار  ،Excelاز روش کدگذاری و مقولهبندی  9گانه بهره گرفته
شده است .بهعبارتدیگر برای تحلیل دادهها سه گام اصلی کدگذاری باز شامل :شناسایی شواهد،
شناسایی مفاهیم و آشکارکردن مقولهها برداشته شده است.

گام اول :شناسایی و استخراج شواهد
در نخستین گام تحلیل ،کدگذاری اولیه یا همان شناسایی شواهد از متون مصاحبهها ،به
تفکیک انجام شد و بهعبارتی کدهای مفهومی یا شاخصها استخراج شد .کدها ،ویژگی دادهها را
معرفی مینمایند که به نظر تحلیلگر جالب میرسد .در این مرحله از پژوهش ،حدود  936کد
مفهومی اولیه احصا شد .در جدول  ،2نمونهای از کدهای مفهومی مستخرج از یکی از مصاحبهها
ارائه شده است.
جدول  .2نمونهای از کدگذاری اولیه بخشی از مصاحبه شرکت 9
نشانگر
A1

A2

A3

گزارههای کالمی
تجربه کارآموزی من در مجموعهای دانشبنیان ،سبب استمرار فعالیت من
در این شرکت شد.
یکی از نقاط قوت من ،آشنایی با نرمافزارهای تخصصی جدید و پرکاربرده
بهصورت هفتگی نیاز دارم باتوجهبه شغلم ،مقاالت خوب مجالت
بنچمارکینگشده را مطالعه کنم

شناسایی شواهد
تجربه کاری مرتبط
سابقه فعالیتهای تخصصی
در دوران دانشجویی
تالش در جهت بهبود مستمر

A4

شرکت برای ما ،دورههای آموزشی و تخصصی مناسبی برگزار کرد

یادگیری و رشد

A5

کاری که قراره انجام بدم کاری باشه که در ارتباط با رشتهمون باشه

تناسب کار با رشته تحصیلی

گام دوم :شناسایی مفاهیم یا مؤلفهها
در گام بعد برای کدگذاری ثانویه ،موارد مشابه دستهبندی شده و با حذف موارد تکراری،
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شاخصهای مرتبط با موضوع شناسایی شد که نتیجه این گام ،حاصلشدن  61مؤلفه بود.

گام سوم :شناسایی مقولهها
برای شناسایی مقولهها ،ترکیبهای الزم بین مفاهیم توأم با معنابخشی به عمل آمد و با این
روش مقولههای مرتبط با موضوع شناسایی و مطرح شد .بهعبارتی ،بهوسیله تعریف و بازبینی،
ماهیت آن چیزی که یک مقوله در مورد آن بحث میکند ،مشخص شده و تعیین گردید که هر
مقوله اصلی کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .در این مرحله درنهایت پس از رفتوبرگشت
در میان مؤلفهها و کمک از ادبیات نظری پژوهش 9 ،مقوله اصلی حاصل شد.
بهعبارتدیگر دراینبین با کمک از سطوح تجزیهوتحلیل رفتار سازمانی که شامل سطح
فردی ،گروهی و سازمانی است (رضاییان )6939 ،و همچنین نظر خبرگان این نتیجه حاصل شد
که بهطورکلی ،میتوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در حوزه پژوهش را بهصورت عوامل مرتبط با
فرد ،عوامل مرتبط با شغل سازمانی و عوامل مرتبط با محیط تقسیمبندی کرد بهطوریکه منظور از
عوامل فردی ،عوامل مرتبط با خود کارکنان؛ منظور از عوامل سازمانی ،عوامل مرتبط با گروه
کاری و فعالیتهای داخلی شرکتهای دانشبنیان و منظور از عوامل محیطی ،عوامل مرتبط با
مجموعه عوامل بیرونی و خارج از حوزه داخلی شرکتهای دانشبنیان است .این نتیجه نیز تقریباً
مشابه مدلهایی هستند که توسط (قلیپور و دیگران( ،)6932 ،توکلینژاد و دیگران،)6930 ،
(چمانی چراغتپه و دیگران( ،)6936 ،نجفی و دیگران )6923 ،و (کرینگکرای )6332 ،6ارائه
شدهاند.
درنهایت باتوجهبه گامهای باال و پس از مشورت چندگانه با خبرگان پیرامون یافتههای
حاصل از مراحل قبل 93 ،شاخص شناساییشدۀ عوامل مؤثر بر ماندگاری در قالب  61مؤلفه و 9
مقوله شناسایی و دستهبندی شد که در جدول  ،9نتایج نهایی ارائه شده است.

1. Kriengkrai

عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکتهای دانشبنیان

جدول  .3مقوله ،مؤلفه و شاخصهای نهایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در
شرکتهای دانشبنیان
مقوله

شاخصها

برخی از کدهای مفاهیم اولیه

سابقه فعالیتهای تخصصی در دوران دانشجویی

مؤلفهها

A2- D31-I10

تناسب کار با رشته تحصیلی

A5- C17- F27

تجربه کاری مرتبط

A1- C26- F21- H20

وجود نگاه راهبردی و آیندهنگر فردی

A8- E40

توان هدفگذاری

A17- B39- F23- G15

همراستایی چشمانداز شخصی با چشمانداز مشترک سازمانی

A51- B61-C12- E12

چالشبرانگیز بودن کار

A7- B45

نوع نگرش افراد

A28- D15

اهمیت شغل

A70- C69- H12

باور قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان

A9- B75- E29-I6

تمایل و انگیزه در راستای ارزشهای سازمان

A28- A75- D15-D22

تمایل شدید به انجام وظایف شغلی

A19--A49- G13

مهارتهای تخصصی

A53- B34

توانمندیهای

قدرت تجزیهوتحلیل مسائل

A24- B70- F26

تخصصی

خالقیت و نوآوری در کار

A78- D28- F25- G17

دقت و تمرکز در کار

A80- E10

نظام ارزیابی عملکرد مناسب

A69- C45- H14

نظام ارزشیابی

نظامهای پاداش انعطافپذیر

A46- B22

و پاداش

مشوقهای بیشتر جهت پایداری کارکنان

A87- D45- H13

تمهیدات الزم برای ازدواج و مسکن

A88- F19

میزان تفویض اختیار مدیران

A98- F5- H15

استقالل کاری

A10- D42- H16

پیچیدگی پویا و ساختار منعطف

A99- F30

فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت

A12- C39- H17

فرهنگ

توجه به تفاوتهای زبانی و فرهنگی کارکنان

A68- D60

سازمانی

توجه به سن کارکنان

A67- B80

توجه به جنسیت کارکنان

A66- F28

سابقه خدمت
تخصصی
چشمانداز
شخصی

عوامل

رضایت شغلی

فردی
تعهد سازمانی

عوامل

ساختار

سازمانی

سازمانی
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ادامه جدول  .3مقوله ،مؤلفه و شاخصهای نهایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در
شرکتهای دانشبنیان
مقوله

شاخصها

برخی از کدهای مفاهیم اولیه

اعتماد به کارکنان

مؤلفهها

A18- B56

ارزشهای سازمان

A96- C30- H18

راهبردهای حاکم بر سازمان

A90- F17- G19- H8

اعتبار و هویت سازمان در بین ذینفعان

A25- E32-I4

وجهه سازمان در جامعه

A33- B15- C60- G11

فرصت

شفافسازی اطالعات سازمان برای کارکنان

A29- B82- D50

مشارکت

ایجاد رقابت سالم بین کارکنان توانمند

B1-G2

توجه به حقوق مالکیت فکری کارکنان

A39- F10

حمایت از انتشار دستاوردهای علمی و فناورانه کارکنان

A40- C55- G12

حمایت اجتماعی سازمان

A32- D57

تناسب شغل با شاغل

A23- B52

شرایط کاری فعاالنه

A62- D5

امنیت شغلی

A93- B58-C10- G14

مسیر پیشرفت و ارتقای شغلی

A72-D3- H11

تالش در جهت بهبود مستمر

A3- E38-I1

یادگیری و رشد

A4- C48- H9

فرصتهای شغلی

A31- B5- H3

پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

A37- B85- G9- H4

سبک رهبری

برند شرکت

عوامل
سازمانی

حمایت معنوی

ماهیت شغل

برنامههای
توانمندسازی و
آموزشی
بازار کار
عوامل
محیطی

احساس مسئولیت خانوادگی

A34- C59- F12

وجهه در بین دوستان و خانواده

A74- C62- H1

قوانین و

مقررات حمایتی دانشگاهها

A11- A35-G7

مقررات حمایتی

حل مشکالت سربازی کارکنان مرد توسط دولت

A6- C50

آثار شغلی

بحث و نتیجهگیری
باید توجه داشت که وجود افراد با مهارتها و تواناییهای منحصربهفرد در شرکتهای
دانشبنیان ضروری است (طیبی ابوالحسنی ،)6930 ،اما بررسیها نشان میدهد دالیل عدم پایداری

عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکتهای دانشبنیان

منابع انسانی دانشی معموالً معطوف به ترک سازمان از سوی خود آنان است که باید تمهیدات
الزم برای مقابله با آن لحاظ شود (بل 6و دیگران.)2669 ،
در این پژوهش که باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در
شرکتهای دانشبنیان ایرانی و با استفاده از رویکرد پژوهشی کیفی از مصاحبههای
نیمهساختاریافته صورت گرفته بود ،برای تحلیل دادهها طی مرحلۀ کدگذاری باز ،نکات کلیدی
مستخرج از مصاحبهها شناسایی و در مرحلۀ کدگذاری محوری مفهومسازی شد .سپس مفاهیم
مستخرج برحسب مضامین و معانی مشترک آنها در قالب مفاهیم و مقولهها دستهبندی شدند.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که عوامل مؤثر در  9سطح قابلطبقهبندی هستند که درنهایت
عوامل مؤثر در قالب  61مؤلفه شناسایی شدند .بهعبارتی ،عوامل مؤثر در  9مقوله اصلی (فردی،
سازمانی و محیطی) 61 ،مؤلفه (سابقه خدمت تخصصی ،چشمانداز شخصی ،رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی ،توانمندیهای تخصصی ،نظام ارزشیابی و پاداش ،ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی،
سبک رهبری ،برند شرکت ،فرصت مشارکت ،حمایت معنوی ،ماهیت شغل ،برنامههای
توانمندسازی و آموزشی ،بازار کار ،آثار شغلی و قوانین و مقررات حمایتی) و  93شاخص
شناسایی و طبقهبندی شدند.
نتایج این تحقیق با پژوهشهای (قلیپور و دیگران( ،)6932 ،توکلینژاد و دیگران،)6930 ،
(چمانی چراغ تپه و دیگران( ،)6936 ،نجفی و دیگران )6923 ،و (کرینگکرای )6332 ،مطابقت
دارد .همچنین نتایج مؤلفهها و شاخصهای پژوهش نیز تا حدودی ،مشابه مدلهای (مون و کیم،2
( ،)2661رامیرز 9و دیگران( ،)2669 ،نیکلس( ،)2666 ،9استوارت( ،)6331 ،داونپورت و دیگران،
( ،)6331توماس و بارون( ،)6339 ،سلیمانی و دیگران )6930 ،و (امین و دیگران )6939 ،است .در
ادامه به تحلیل برخی از عوامل مهم تحقیق اشاره میشود.
عوامل فردی اشاره به عوامل شخصی کارکنان دارد .برخی از این شاخصها متأثر از عوامل
1. Bell
2. Moon & Kym
3. Ramírez
4. Nickols
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دیگر و برخی مرتبط با ویژگیها و شرایط شخصی افراد است .رضایت شغلی ،عکسالعمل
کارکنان در پی احساسی که از شغل خود دارند ،تعریف میشود (ارسالن و نورآکار )2669 ،6که
دراینمیان ،برخی شاخصها همچون چالشبرانگیزبودن کار ،نوع نگرش افراد و اهمیت شغل،
چارچوب مناسبی را برای تحلیل این مؤلفه ارائه میدهند .تأثیر تعهد سازمانی نیز بر حفظ نیروی
انسانی در ادبیات ترک خدمت ،بسیار مورد تأکید قرار گرفته است (قلیپور و دیگران.)6932 ،
تعهد سازمانی بهوسیله سه مؤلفه باور قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان ،تمایل و انگیزه
در راستای ارزشهای سازمان و تمایل شدید به انجام وظایف شغلی قابل شناسایی است که این
موضوع توسط (گانال )2666،2نیز مورد تأکید قرار گرفته است .توانمندیهای تخصصی نیز از آن
جهت قابل اهمیت است که نتایج این پژوهش و پژوهشهای مشابه (چمانی چراغتپه و دیگران،
 )6936و (رسولی و رشیدی )6939 ،نشان میدهد چهبسا کارکنان بهدلیل کمبود توانمندیهای
تخصصی و احساس ضعف در خود در برابر دیگر همکاران ،مجموعه کاری خود را ترک کنند.
سابقۀ خدمت تخصصی و چشمانداز شخصی نیز مؤلفههای دیگری هستند که به ویژگیها و
شرایط شخصی افراد اشاره دارد .بهعبارتدیگر ،کارکنانی که دارای تجربه مناسب و مرتبط با
شغل فعلی بوده و برای خود چشمانداز روشنی در این زمینه نیز قابلتصور هستند ،با احتمال
بیشتری ،در سازمان خود ماندگار هستند (توکلینژاد و دیگران( )6930 ،اسکالتن .)2661 ،9لذا در
ارتباط با عامل فردی ،به منابع انسانی دانشی توصیه میشود با افزایش معلومات و درک نگرش
راهبردی ،مهارتهای فردی و قابلیتهای شغلی خود را به وضع مطلوب برسانند و در رسیدگی به
وضعیت جسمی و روحی خود برای توانمندشدن و تسلط مطلوب در کار و لذتبردن از آن،
زمینه بروز شایستگی و درنهایت رضایت شغلی و تعهد سازمانی خود را بیشتر فراهم کنند.
منظور از عوامل سازمانی ،عوامل مرتبط با گروه کاری و فعالیتهای داخلی شرکتهای
دانشبنیان است .بهعبارتدیگر 3 ،مؤلفه مرتبط با بعد سازمان نشاندهندۀ امکانات سازمان برای

1. Arsalan & NorAkar
2. Gunlu
3. Scholten
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انجام بهتر کار شاغلین است .شرکتهای دانشبنیان باید برای افزایش ماندگاری کارکنان خود که
درواقع باعث رشد و پایداری کل مجموعه آنان نیز میشود ،در پیادهسازی فرهنگسازمانی
مناسب ،ساختار سازمانی متناسب ،نظام ارزشیابی و پاداش ،حمایت معنوی ،برگزاری برنامههای
توانمندسازی و آموزشی تالش بیشتری نمایند .ضمن اینکه توجه به این نکته نیز الزم است که
اکثر منابع انسانی دانشی این نوع شرکتها را افراد جوان تشکیل میدهند (راون و تویودا)2662 ،6
و این افراد در این سنین اکثراً نیازمند به حمایتهای بیشتری برای همراهی کار و زندگی آتی
خود هستند که شرکتها باید تالش کنند تاحدامکان درجهت رفع نیازهای آنان بکوشند .مدیران
این نوع شرکتها میتوانند با اعتمادبخشی به کارکنان ،طراحی و تدوین راهبرد و مدل
کسبوکار شفاف برای ذینفعان مختلف و تالش برای برندسازی قوی محصوالت شرکت ،به
ماندگاری کارکنان دانشی خود کمک قابلتوجهی نمایند .نکته مهم دیگر در ماندگاری این نوع
کارکنان در شرکتهای دانشبنیان ،شفافسازی اطالعات سازمان و تالش برای ایجاد رقابت
سالم بین کارکنان توانمند خود است .نتایج تحقیقات مشابه نشان میدهد اکثر کارکنان دانشی ،در
رقابت سالم و سازنده ،عالوهبر شکوفایی بیشتر خود و عالقه به ماندگاری بیشتر در مجموعه ،در
راستای ارتقای سازمان نیز تالش بیشتری میکنند (طیبی ابوالحسنی )6930 ،که این موضوع باید
مدنظر این نوع شرکتها قرار گرفته و با اتخاذ سیاستهای مناسب ،مانع شکلگیری رقابت ناسالم
شوند .الزم به ذکر است محتویات شغل و تناسب آن با شاغل ،شرایط کاری فعاالنه ،مسیر پیشرفت
و ارتقای شغلی و امنیت شغلی یک فعالیت نیز ،میتواند در تصمیمگیری کارکنان برای ادامه
همکاری با سازمان بسیار مهم باشد .بهطوریکه دلیل برخی از کمکاریها ،عالقهنداشتنها و
خستگی روحی مربوط به سازگارنبودن شغل با روحیه و نیازهای کارکنان و همچنین داشتن حالتی
تکراری ،ساده و کممحتواست .مشاغلی که بهخوبی طراحی شده باشند ،در جذب و نگهداشت
نیروی کار باانگیزه که قادر به تولید کاال و خدمات باشد ،اهمیت بیشتری خواهند داشت (شهبازی
و دیگران.)6921 ،
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عوامل محیطی نیز به مجموعه عوامل بیرونی و خارج از حوزه داخلی شرکتهای دانشبنیان
اشاره میکند .این عوامل محیطی تابع شرایط خاص اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر جامعه است
که در تعامل بین شغل فرد و زندگی خانوادگی او نقش ایفا میکنند و بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم بر ماندگاری افراد تأثیر دارند (قلیپور و دیگران .)6932 ،یکی از مؤلفههای این بعد،
بازار کار است که حاصل تعامل اجتماعی و اقتصادی در جامعه است که تحت تأثیر سایر نهادها؛
بهویژه نهادهای سیاسی و فرهنگی قرار دارد (حسنی صدرآبادیری )6920 ،که این بازار کار برای
حوزه شرکتهای دانشبنیان بیشتر متکی بر فرصتهای شغلی شرکتهای رقیب و نهادهای
حمایتی فناوری ازجمله پارکها و مراکز رشد علم و فناوری است .هرچه میزان فشار عوامل
محیطی مخرب بر ماندگاری بیشتر شود ،طبیعتاً احتمال ترک سازمان نیز بیشتر میشود .مؤلفۀ
دیگر ،آثار شغلی است که این آثار مثبت و منفی شغل در جامعه ،در تصمیمگیری افراد در ماندن
یا ترک سازمان مؤثر است (ابطحی .)6922 ،دو شاخص مهم این مؤلفه ،تعهدات زندگی
خانوادگی شاغلین و وجهه فرد در میان دوستانش است .باتوجهبه جوان و تحصیلکردهبودن
کارکنان دانشی ،این دو شاخص در تصمیمگیری افراد برای ماندگاری بسیار تأثیرگذار میباشد.
هچنین نقش عوامل اجتماعی و نهادهای حمایتی همچون دولت ،سیاستگذاران عرصه علم و
فناوری ،دانشگاهها و مراکز صنعتی نیز غیرقابلانکار است (حاجیپور و دیگران .)6930 ،درواقع
حمایت نهادهای حامی از شرکتهای دانشبنیان باعث ثبات کل مجموعه میشود و این موضوع
بهنوبۀ خود ،موجبات رشد و پایداری کارکنان دانشی را نیز فراهم میکند .بهطوریکه ،یکی از
مهمترین فشارهای برونسازمانی ،قوانین و مقررات دولتی است .دولتها با تنظیم قوانین و
مقررات مانند قانون استخدامی ،قانون کار ،قانون بیمه و ،...برنامههای منابع انسانی را تحت تأثیر
قرار میدهند .در کشور ما نیز بخشی از امور مربوط به نیروی انسانی ،مشمول قوانین استخدامی
کشوری ،قوانین نظام وظیفه و ...است (حسنپور و عباسی )6932 ،که سیاستگذاران کشور
می توانند در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی و حل برخی از این مشکالت ،قوانین معادلی برای
شرکتهای دانشبنیان وضع نمایند.
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درمجموع ،نتایج پژوهش نشان میدهد در میان مؤلفههای شناساییشده ،دو مؤلفه برند
شرکت و مؤلفه حمایت معنوی ،در تحقیقات مشابه صورتگرفته ،کمتر مورد توجه بوده که شاید
بتوان دلیل آن را شرایط ویژه شرکتهای دانشبنیان دانست .همانطورکه در پژوهش اشاره شد،
تحقیقات صورتگرفته عمدتاً پیرامون کارکنان سازمانهای عمومی بوده و شرکتهای دانشبنیان
بهطور اخص مورد بررسی قرار نگرفته است .باتوجهبه اهمیت روزافزون شرکتهای دانشبنیان و
استقبال عمومی از این نوع شرکتها ،انتظار میرود فرصتهای شغلی منابع انسانی دانشی ،افزایش
یابد (حاجیپور و دیگران ،)6930 ،اما نتایج پژوهش نشان میدهد در چنین شرایط رقابتی ،برند
شرکت و نحوه حمایت معنوی آنان حائز اهمیت فراوانی است .این موضوع ازاینجهت قابلتأمل
است که شاید با ایجاد شرایط و تحوالت جدید ،تأثیر اثربخشی برخی مؤلفهها قابلتأمل باشد ،اما
این دو مؤلفه ،تفاوتهای منحصربهفرد شرکتها را نمایان میکند .درواقع میتوان گفت در
شرایط اقتصاد دانشمحور ،دو مزیت رقابتی که باعث تمایز ویژه شرکتهای دانشبنیان از
رقبایشان میشود ،عامل برند و نحوه حمایت معنوی از کارکنان دانشی خود است.
همچنین ازجمله نتایج دیگر این پژوهش ،میتوان به این نکته اشاره کرد که بین نظر
کارکنان و مدیران شرکتهای دانشبنیان در مورد عوامل شناساییشده اختالف چندانی وجود
نداشت .علت آن را میتوان در وضعیت شرکتهای دانشبنیان دانست .بهدلیل اینکه ماهیت این
نوع شرکتها اکثراً توسط افراد جوان اداره میشود و خود مدیران جوان این مجموعهها ،معموالً
دارای تجربه فعالیت در سطح کارشناسی در محیط مشابه هستند ،لذا دغدغه کارکنان دانشی خود
را بهخوبی درک میکنند که این موضوع بهنوعی میتواند تفاوت عمده فعالیت کارکنان دانشی
در شرکتهای دانشبنیان نسبت به سازمانهای دیگر باشد که این نتیجه توسط پژوهش (قلیپور و
دیگران )6932 ،نیز مورد تأیید قرار گرفته است ،هرچند شاید مقایسه رتبهبندی عوامل در میان این
دو گروه ،تفاوتهایی داشته باشد.
در پایان پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر ،جهت افزایش قابلیت تعمیم این مدل ،آن را به
کمک مدلسازی معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار داده و یا عوامل شناساییشده را با
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره رتبهبندی نمایند.
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