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 چکیده

با استفاده  یعلم و فناور یهاپارک یدر ساختار منابع انسان یتنظام حما یایساختار پو یدف از پژوهش حاضر بررسه
و از روش  یستمیس هاییاییپو یکردرو یحاضر بر مبنا یقاست. تحق یگروه سازیمدل و هایستمس شناسیپویاییاز 

( و از نظر یو کم یفی)ک یختهپژوهش آم یکروش انجام،  رپژوهش از نظ ینا است. یرفتهانجام پذ یگروه سازیمدل

 یقعم یهاانجام پژوهش حاضر، با استفاده از نظر خبرگان در مصاحبه منظوربهاست.  یپژوهش کاربرد یک یز،هدف ن
)شامل نمودار  یستمیس هاییاییمختلف پو یهاو مدل یاپو یهفرض ینتدو ینمسئله و همچن فیبازتعر ی،گروه سازیمدل

وینز و منظور طبق نظر  ینا ی. برایدگرد ی( طراحیانو جر یعلت و معلول ینمودارها ی،غن یررفتار در طول زمان، تصو
از  یرد که شامل دو مدند در دسترس انتخاب شدنمفهد صورتبهآن  یکه اعضا استفاده شد نفره 8گروه  مشارکت از گری

 ینا هاییافتهدانشگاه بودند.  یلالتحصفناور و دو فارغ هایشرکتفناور، دو کارمند از  هایشرکتاز  یرستاد پارک، دو مد
 یجشدند. نتا لیتحل و هیتجز یمونس افزارنرمبا استفاده از  هایستمس شناسییاییپو سازیمدل یهاپژوهش در قالب گام

جاد کانون یپارک در کنار توسعه خدمات پارک، ا هاییتحما شدن یراسه راهکار م ییسبب شناسا سازیمدلحاصل از 

 .یدگرد یعلم و فناور یهاپارک یآموزش یندهایو توسعه نهادها و فرآ یانسان یرویو توسعه ن یابیارز
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 قدمهم .1

ی تحقیقاتی موجب پیدایش نهاد مؤسساتها و های صنعتی و بازار با دانشگاهفاصله بخش روزافزونافزایش 
نتایج تحقیقات و توسعه  سازیتجاریدر چند دهه اخیر با هدف کاهش این فاصله و به نام پارک علم و فناوری 

 یاجتماع یاز نهادها یکیها پارکدر حال حاضر  افزایی و ایجاد رفاه در جامعه گشته است.فناوری در جهت ثروت
 صی و دانشیتخص ییزااشتغالبستری برای بنیان و صاد دانشتآن توسعه اق تبع بهدر امر توسعه فناوری و  موثّر

ایجاد محیطی امن و  منظوربههای علم و فناوری پارک یطورکلبهشوند. می یجهان تلق یاز کشورها یاریدر بس

تا نیرویی فزاینده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور  اندشدهیلتشکحاضر در اقتصاد ملی  هایشرکتپویا برای 
بنیان و با فراهم کردن کوچک و متوسط دانش هایشرکتهای علم و فناوری از طریق ایجاد باشند. پارک

ای برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و تعمیق اقتصاد ایجاد زمینههای مختلف، سعی در تسهیالت و حمایت
های در جهت توسعه ایده هاشرکتهای مختلف از این ها از طریق حمایتپارک یگردعبارتبه؛ بنیان دارنددانش

 یریکارگبه ها با استفاده از نیروهای نخبه و کارآفرین و همچنینکنند تا آنفناورانه و توسعه فناوری، کمک می
ها، پلی بین دانشگاه، صنعت و دولت ایجاد کنند و سبب رشد و سازی آنهای فناورانه و تجاریدانش و ایده

در اثر عملکرد . [1۹و  1۵] ای و حتی جهانی گردندهای رقابتی در سطح ملی، منطقهتوسعه پایدار مبتنی بر مزیت
به  رفعالیو از مناطق غ شدهدگرگونها آن رامونیپ طیو مح هها، منطقپارک نیهای فعال در اموفق شرکت

منابع  دیافزایها مبر توسعه پارک پیش از یشبآنچه که  ن،یا . مضاف براندشدهیلتبد شرفتهیپرتحرّک و پمناطق 
 اریبس یمنابع انسان تیریمد یژهوبهها پارک تیرینقش مد انیم نیخالق و نوآور و با استعداد هستند و در ا یانسان

رقابت  بنایم تواندیها مو نوآور مانند پارک هدیچیپ یهاطیدر مح یمنابع انسان یهاستمینوع س چراکه ؛مهم است
 .[11] گرددتلقی  افزودهارزشخلق  ینچنهمها و پارک نیب

 1علمی و مناطق نوآوری یهاپارکالمللی انجمن بینهای علم و فناوری توسط طبق تعریف پارک هرچند

ها را نهادی برای استفاده از ظرفیت منابع ها مطرح و پارکای محور اصلی در مدیریت پارکمتخصصین حرفه
های مدیریت منابع انسانی درباره پویایی حالینباا، [1۶] گیردفناور در نظر می هایشرکتانسانی جامعه در قالب 

 ءهنده ارتقادنشانآمارها  کهیدرحالویژه  طوربههای علم و فناوری مطالعات کمی صورت گرفته است و در پارک
منابع  چرا در حوزه گردد کهمطرح می سؤالاین ، [۲۲] استعرضه نیروی انسانی با تحصیالت تکمیلی در جامعه 

رو روند  رغمیعلهمچنین، فناور چنین رشدی حاصل نشده است.  هایشرکتهای علم و فناوری و انسانی پارک
 کمیت و کیفیت ،های الزمفراهم بودن زیرساخت و ها و مراکز رشد فناوری در سطح کشورتعداد پارک به رشد

بر همین اساس در این پژوهش  .[1۵] ها و مراکز رشد افزایش نیافته استفناور مستقر در پارک هایشرکت
ها بر مبنای شناسی سیستمیاییپژوهش و با استفاده از رویکرد پو یشینهپتالش شده تا با بررسی مبانی نظری و 

های علم و فناوری نفعان مسئله )مدیران، کارشناسان، خبرگان پارکهای گروهی متعدد و منظم با ذیمصاحبه
علل ایجاد مسئله از طریق اجماع ذینفعان، با بررسی  سازیمدلکشور(، مسئله دقیق تحقیق تعریف و پس از 

مسئله اصلی این است که با وجود  یگردعبارتبهبهینه انتخاب گردد. راهکارهای ممکن بر روی مدل، مداخالت 
ها و اثرگذاری های علم و فناوری جهت حمایت از آنکرده در کشور و وجود پارکنیروهای نخبه و تحصیل

مستقر، منابع انسانی و جامعه؛ چرا رضایت نسبی از وضعیت وجود ندارد. این  هایشرکتها بر های پارکسیاست
بنیان بوده و اقتصاد دانش به سمتهای کالن کشور گیریکه جهت سئله از اهمیت بیشتری برخوردار است چرام

اصلی زیر پاسخ  سؤالاست تا به دو  درصدد. لذا این مقاله استدر این اقتصاد عامل اصلی منابع انسانی دانشی 
 دهد:

                                                                                                                                      
1 International Association of Science Parks and Innovation Areas (IASP) 
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 فناوری در ایران چیست؟های علم و مدل پویای حاکم بر ساختار منابع انسانی پارک -

 های علم و فناوری در ایران چیست؟جهت بهبود وضعیت منابع انسانی پارک مؤثرراهکارهای  -
های پژوهش و شناسی پژوهش به بیان گامبیان مبانی نظری و تبیین روش، پس از حاضر مقالهادامه در 

 .است شدهپرداختههای حاصل از آن یافته

  

 وهشمبانی نظری و پیشینه پژ .2

اند. با ایجاد تغییر داده بنیاندانشامروزه اکثر کشورهای جهان رویکرد اقتصادی خود را به سمت اقتصاد 

رفع این شکاف با انجام اقدامات متفاوتی  درصددها شکاف بین صنعت و پژوهش در کشورهای مختلف، دولت
ای دستیابی به جایگاه معتبر منطقه منظوربهبرآمدند. در همین راستا، کشور ما نیز با تأکید بر توسعه علم و فناوری 

های مالی حمایتی و ، صندوقی علم و فناوریهاپارکهایی همچون و جهانی، اقدام به ایجاد سازمان
ی علم و فناوری، هاپارکاست که تأثیر بسیاری در رشد و توسعه علم و فناوری دارند. نقش کرده  هادهندهشتاب

سازی زنجیره تحقیق بنیان از طریق خلق دانش فنی و نیروی فناور و یکپارچهدانش هایشرکتتوسعه فناوری و 
 هایشرکتخدمات، هدایت های عملی و تحقیقاتی به محصوالت و باشد. حذف فاصله بین تبدیل ایدهتا تولید می

سازی، مأموریتی است باال تا مرحله تجاری افزودهارزشبنیان مستقر، تأمین نیازهای واقعی و ارائه خدمات با دانش

وجود مدیریت و ساختار مناسب  درگرو. تحقق این مهم [۹1] فناوری حول آن فعالیت دارندعلم و ی هاپارککه 
های مؤثر، گذاریهای مناسب و سیاستت تا بتوان از طریق ایجاد مکانیزمی علم و فناوری اسهاپارکدر سطح 

ی هاپارکزمینه تحقق اهداف اصلی پارک را فراهم نمود. در ادامه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق شامل 
 گردد.ی علم و فناوری ارائه میهاپارکدر سطح  یژهوبهعلم و فناوری و مدیریت منابع انسانی 

 های علم و فناوریپارک

 یلهوسبهیک پارک علمی سازمانی است که  ،علمی و مناطق نوآوری یهاپارک المللیینبه نقل از انجمن ب
نوآوری و  و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ شودیممدیریت  یاحرفه متخصصین

متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف  مؤسساتحاضر در پارک و  هایشرکترقابت در میان 
خصوصی  هایشرکتتحقیق و توسعه،  مؤسسات، هادانشگاه نجریان دانش و فناوری را در میایک پارک علمی، 

متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و  هایشرکتو رشد  کندیممدیریت  به حرکت انداخته وو بازار، 
با فضای  باال همراه افزودهارزشعلمی همچنین خدمات دیگری با  یهاپارک. کندیمسهیل ت  زایشی فرایندهای

که با در اختیار قرار  استعلم و فناوری ساختاری  پارک .[1۶] نمایندیمکاری و تسهیالت با کیفیت باال فراهم 
های الزم و با ارائه مشاوره سویکهای اولیه برای ایجاد یک حرفه از دادن امکانات و خدمات باعث کاهش هزینه

هدف اصلی این مراکز، کمک  یگردعبارتبه؛ کندرا از سوی دیگر جبران می هاشرکتمدیریتی و حقوقی ضعف 
بتوانند با ریسک کمتر به موفقیت  کهینحوبهو مؤسسات توسط افراد نوآور کارآفرین است  هاشرکتبه ایجاد 

ی علم و فناوری در عمل بستر توسعه واحدهای هاپارکالمللی رقابت نمایند. و بینو در بازار آزاد ملی  یافتهدست

ترین ابزار توسعه فناوری اقتصادی در کنند که مهمکوچک و متوسط اقتصادی را از طریق کارآفرینان فراهم می
 .[۹۲] آیندمی حساببه توسعهدرحالورهای شبسیاری از ک

 انسانیمنابع انسانی و مدیریت منابع 

 1مدیریت منابع انسانی کهیدرحال [1۱] استهای کارکنان ها و تواناییدانش، مهارتمجموعه  1رمایه انسانیس
مدیریت منابع ، دیگر نگاه از. [۹۶] استهای مربوط به مدیریت روابط استخدامی در سازمان شامل تمام فعالیت

                                                                                                                                      
1 Human Resource (HR) 
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مفهوم  .در ارتباط است هانامدیریت افراد در سازمهایی است که با جامع شامل تمام فعالیت طوربهانسانی 

این مفهوم بر این نکته تأکید دارد که  .[1] یافتتوسعه  1۹۲۵و  1۹۶۵در آمریکا در دهه  مدیریت منابع انسانی
. [۹] نه هزینه محسوب گردد ،گیرد باید دارایی سازمانقرار می استفاده موردسرمایه انسانی که در هر سازمان 

فرد انسانی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای افزایش اثربخشی سازمانی که از موارد ارزشمند، منحصربه سرمایه
 سرمایه یرگذاریتأثسبب  انسانی هایسرمایه یگردعبارتبهو غیرقابل جایگزین هستند، بسیار اهمیت دارد. 

توان تحت دو رشته های منابع انسانی را میدیدگاه یطورکلبه .[۹۵] شودیم سازمانی عملکرد بر اطالعاتی
بندی کرد. بر اساس دیدگاه عمومی، منابع انسانی به گروهی از سرمایه عمومی و خاص طبقه صورتبهگسترده 

شوند، مستقیم از طریق استخدام توسط سازمان نظارت می طوربهشوند و انسانی که منجر به مزیت رقابتی می
ها و ها، نگرشهای کارکنان، دانش، تواناییرد خاص به منابع انسانی بر مهارته رویککگردد؛ درحالیمی اطالق

 .[1۹] تجربه تأکید دارد
 های علم و فناوریمدیریت منابع انسانی در پارک

ی علم و فناوری مدیریت جریان نیروی انسانی دانشی جامعه محلی از طریق هاپارکنقش اصلی  زآنجاکها

بخصوص قابلیت مدیریت  هاشرکتاین  هاییتقابلتوسعه  و و فناور بنیاندانش هایرکتشایجاد و حمایت از 
مدیریت  به موضوع لذا در این قسمت ،استمنابع انسانی ستاد پارک  یاحرفهمنابع انسانی از طریق مدیریت 

و مستقلی  نوپا هایشرکت ،بنیاندانش هایشرکتشود. پرداخته میی علم و فناوری هاپارکمنابع انسانی در 
این بخش بزرگی از نیروی انسانی . دهندکه بخشی از منابع خود را به تحقیق و توسعه اختصاص میهستند 
یک کارآفرین و یا گروهی از  یلهوسبهو بیشتر  دادهرا افرادی با توان علمی و تخصصی باال تشکیل  هاشرکت

نه یا نوآورانه است و القابرداری تجاری از یک ایده ختوسعه و بهره بر هاآنشوند که تمرکز کارآفرینان تشکیل می
های متوسط یا پیشرفته و یا است که در بیشتر موارد از فناوری یافتهتوسعهنیز بر پایه یک دانش فناورانه 

نسانی با نیروی ا هاشرکتاین  .کنندفرایندهای نوآورانه در محصوالت، خدمات یا فرایندهای خود استفاده می
سازی محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاریافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشتوانمند خود، در هم

 ،بنیاناز جهت دیگر در اقتصاد دانش .[1۲و  ۱] های برتر نقش دارندفناوری یزهنتایج تحقیق و توسعه در حو
دهند بنیان انجام میفناور و دانش هایشرکتهای علم و فناوری نقش خود را از طریق پذیرش و حمایت از پارک

ها باشد و این دانش در واقع در منابع انسانی آنیک دارایی نامشهود می عنوانبهشان دانش که دارایی اصلی
م و فناوری در مسائل فنی و مالی نبوده است های علآن است که ریشه ظهور پارک اعتقاد بر .شودخالصه می

نقش اصلی لذا . [18] است نشأت گرفتهرقابت استعدادهای نخبه و کارآفرین و سرمایه انسانی  ازبلکه این رشد 
مدیریت جریان نیروی انسانی دانشی جامعه محلی از طریق ایجاد و حمایت از  ،ی علم و فناوریهاپارک

بخصوص قابلیت مدیریت منابع انسانی از طریق  هاشرکتاین  هایقابلیتور، توسعه و فنا بنیاندانش هایشرکت
 .[۲۶] استمنابع انسانی پارک  ایحرفهمدیریت راهبردهای مؤثر و  کارگیریبه

 پژوهشپیشینه 

ررسی پیشینه پژوهش در منابع داخلی و خارجی حاکی از آن است که چه در منابع داخلی و چه در منابع ب
نظر پرداخته باشد، وجود ندارد و بیشتر مقاالت  خاص به بررسی موضوع مورد طور بهپژوهشی که  ،خارجی

( به ارائه 1۹۹8اشرفی و همکاران )اند. جزءنگرانه بوده و تنها بخشی از موضوع را مورد بررسی قرار داده صورتبه
 عوامل که ها نشان داداند. یافته آنپرداخته دولتی مشاغل کارکنان کاری زندگی کیفیت ارتقاء ی جهتاهبردهایر

                                                                                                                                      
1 Human Resource Management (HRM) 



 8۰۱ یرانا یعلم و فناور یهاپارک یمنابع انسان در ساختار یتنظام حما یاییپو یلتحل

 
 

 یرتأث فرهنگی عوامل و شناختیروان عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی،

 . [۹] داشتند زندگی کیفیت بر معناداری
ی علم و هاپارکتوسط  شدهارائه( در پژوهشی تأثیر کیفیت خدمات 1۹۹۱آبادی و قوچکانلو )شفیعی نیک

ترین مستقر را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند مهم هایشرکتفناوری پردیس بر عملکرد رشد و نوآوری 
مستقل مستقر در پارک علم و فناوری، قابلیت اطمینان  هایشرکتعامل کیفیت خدمات از نظر مدیران 

به ترتیب  هاشرکتدر عملکرد رشد و نوآوری این ها ترین شاخصباشد. ضمن اینکه مهمبه پارک می رجوعارباب
 وری مطلوب کارکنان است. ن، رضایت شغلی کارکنان و بهرهرهای مدفناوری کارگیریبه

مستقل مستقر در پارک علم و فناوری پردیس،  هایشرکتنتایج این تحقیق حاکی از آن است که  یطورکلبه
ین و همچنین حصول اطمینان از دریافت خدمات در زمان مناسب های مدرن و تجهیزات نونیازمند حضور فناوری

. اصغری و همکاران [۹1] وری کارکنان خود را بهبود بخشندباشند تا بتوانند از این طریق رضایت شغلی و بهرهمی
د. انی علم و فناوری در کشور پرداختههاپارک( در پژوهشی به ارائه الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد 1۹۹۰)

ی علم و فناوری در قالب هشت بعد )خلق ارزش اقتصادی و تولید هاپارکدر این مقاله مدل ارزیابی عملکرد 
، رویکرد استراتژیک، رویکرد نسبت به یسازمانفرهنگریزی و مدیریت، ، برنامهییافزاهمثروت، تعامل و 

 شدهیبندطبقههای مرتبط، شناسایی و گذاری و مدیریت کارکنان( به همراه شاخص، تشویق سرمایهرجوعارباب
ترین ابعاد ، مهمرجوعاربابهای مدیرت کارکنان و رویکرد نسبت به های پژوهش مؤلفهیافته بر اساساست. 

  .[۲] اندشدهییشناسا هاپارکالگوی ارزیابی عملکرد 
 بررسیی علم و فناوری ایران، ضمن هاکپارتحلیل و طراحی ساختار مناسب ( در 1۹۹۲شادان و همکاران )

مبتنی بر  هاپارکمفاهیم ساختار و ابعاد ساختاری و محتوایی آن، به طراحی الگوی مفهومی ساختار سازمانی 
ها پرداختند. در های ساختار سازمانی موجود پارکچالشساختار سازمانی و نیز بررسی  پیشینهمطالعه تطبیقی و 

 قرارگرفتههای علم و فناوری در قالب واحدهای مدیریت مالی مورد تحلیل و بررسی این مقاله ساختار مالی پارک
 های علم و فناوری در عملکرد نوآورانهبررسی نقش پارک( در 1۹۹8فر )و پناهی شیری، خیاطیان. دره[۹۲] است

سازی، پشتیبانی سازمانی و مدیریت دانش و کارکردهای قانونی، شبکهاظهار داشتند ICTحوزه  هایشرکت
گذارند. از می ICT هایشرکت نوآورانههای علم و فناوری، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد فرهنگی پارک

و حمایت از ساخت داخل، حمایت از صادرات  هامحصوالت بنگاه یزبازارساهای کارکرد قانونی، بین شاخص
بهره و خدماتی مالی، حمایت از مالکیت فکری بیشترین تأثیر را بر عملکرد ها و تسهیالت کممحصوالت بنگاه

شناسی و به آسیب( در پژوهشی 1۹۹۰. منشگر و عباسی )[۰] مستقر در پارک دارند هایشرکتنوآورانه 

اند موانعی در زمینه پشتیبانی راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی پرداخته و نشان داده
توان به وجود قوانین و ها میهای آموزشی و توسعه منابع انسانی وجود دارد که از جمله آنمدیران از فعالیت

های مدیران نسبت به آموزش، نامناسب بودن ساعات برگزاری دورهمقررات دست و پاگیر، نگرش منفی برخی 
 . [۲۲] اشاره نمود کاری باالی کارمندان، نظام انگیزشی نامناسب حجم آموزشی،
درون پارک شامل تعداد  هایشرکت بر اساسها را ( معیارهای عملکردی پارک۲۵۵۱) 1و دنگ دونالدمک
، تعداد کارکنان هر شرکت، میزان تولید ساالنه، تولید ساالنه هر شرکت، درآمدهای حاصل از صادرات، هاشرکت

 دانندو متوسط سود خالص هر شرکت می هاشرکتمتوسط درآمد حاصل از صادرات هر شرکت، سود خالص 
اساسی برای تشکیل  پایه و عنوانبه( به بررسی مدیریت منابع انسانی ۲۵۵۹) ۲استانکوویچ و کوسیچ. [۲۵]
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ای و همچنین گیری ستادی حرفهها را همراه با شکلها تشکیل پارکاند. آنهای علم و فناوری پرداختهپارک

کنند که دانند و بیان میتوانند پارک و ستاد آن را مدیریت کنند میای از مدیران بالقوه که میپایگاه داده
سازی منابع انسانی و فکری با منابع اقتصادی در منطقه در جهت  راستاهای علم و فناوری با هدف همپارک

اند. در این راستا هم شدهبنیان تأسیسدانش هایشرکتای از طریق ایجاد و حمایت از توسعه ملی و منطقه
خود  ها در مقالهباشند. آنها نیازمند منابع انسانی و نیروی کار مناسب میمستقر در آن هایشرکتها و هم پارک

را بررسی و دریافتند که این شرایط به منابع انسانی، فناوری و  هاشرکتشرایط عمومی الزم برای مدیران 
روانشناسی مدل  هایحالت( به بررسی اثر ۲۵11) 1چیامنگ و همکاران .[۹۹] ها وابسته استزیرساخت

پرداختند.  Zدر پارک  Yشغلی بر رضایت شغلی، غیبت و چرخش کارکنان بر روی کارکنان نسل  هایویژگی
ها دریافتند که حاالت روانشناسی اثر مثبتی بر رضایت داشته و اثر منفی بر غیبت و چرخش کارکنان دارد و آن

( به بررسی ۲۵1۵) ۲. یانگ و همکاران[۲۰] استهمچنین بین غیبت و چرخش با رضایت نیز رابطه معکوس 
ها دریافتند که . آناندپرداخته پتنتبر تمایل به ثبت  مؤسساتو مدیریت مالکیت فکری در  R&Dاثرات پرسنل 

( به بررسی اثر تجمع ۲۵1۵) ۹وی .[۶] آموزش پرسنل و سیستم پاداش اثر مثبتی بر تمایل جهت ثبت پتنت دارد
با بررسی پارک علم و  هاآن. اندپرداخته هاپارکوسعه پایدار تعامل مهم در  عنوانبهسرمایه انسانی در پارک 

 یلبه دلو فناوری و مالی نبوده است بلکه این رشد فنی،  فناوری کشاورزی دریافتند که رشد آن ناشی از مسائل 
)و تجمع این سرمایه در یک منطقه( فاکتور مهم  رقابت استعدادهای نخبه و کارآفرین بوده است و سرمایه انسانی

 .[۹8] استتوسعه پارک 
های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه بررسی تأثیر سیاست( در 1۹۹۲حاجی غالم سریزدی و منطقی )

های مختلف در طول یک که پارک با اتخاذ سیاست اندیافتهتدسبه این نتیجه های مستقر در آن فناوری موسسه
های خود داشته باشد که در این میان بعضی دهه از فعالیت خود توانسته تأثیر بسزایی بر سطح فناوری موسسه

، مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری( اثر مثبت و فن بازارها )مانند مرکز تحقیق و توسعه فناوری، سیاست
 هاشرکتهای فناوری( اثر منفی روی سطح فناوری ای و تنوع حوزهها )مانند تمرکز بر بازار منطقهبعضی سیاست

 هایشرکتهای علم و فناوری بر پارک مختلف هایسیاست یرتأث بررسی بهمطالعات مختلفی  .[11] داشته است
 منابع جذب بر [1۵و  1۹] هاشرکت فناوری عهتوس بر [۲۹و  1۲] شانعملکرد و هاشرکت رفتار مستقر از جمله بر

 .اندپرداخته [۲۹] بنیاندانش هایشرکت در توسعه و تحقیق انسانی
 نیروی به فناور هایشرکت و هاپارک اینکه( 1. است بیان قابل نکته سه تحقیق پیشینه بررسی به توجه با

 اثر بررسی( ۹. است مؤثر آن انسانی منابع و هاشرکت بر پارک هایسیاست( ۲. هستند متکی دانشی انسانی

 بررسی مورداز بعد منابع انسانی  هاپارک در انسانی منابع و هاشرکت بر پارکهای پارک از جمله حمایت سیاست
 است نگرفته قرار

 

 شناسی پژوهشروش .3

 گروهی انجام پذیرفته است. سازیمدلهای سیستمی و از روش تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد پویایی
های تعریف مسئله، و شامل گام استمسائل پویا و پیچیده  سازیمدلهای سیستمی روشی برای رویکرد پویایی

مدل و  سازییهشبتدوین فرضیه پویا، رسم نمودار علت و معلولی، رسم مدل جریان، تدوین مدل ریاضی، تست و 
آمیخته  توان از نظر روش انجام، یک پژوهشین پژوهش را میا .[۹۱] استبر روی مدل  هایاستساجرای 
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منظور بهبود به زیرا که  استقلمداد نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف نیز، یک پژوهش کاربردی  )کیفی و کمی(

در مدیریت منابع انسانی متناسب  استفاده موردها، ابزارها و ساختارها و الگوهای و به کمال رساندن رفتارها، روش
شد. در واقع چون هدف اصلی این پژوهش توسعه دانش بایمهای علم و فناوری خاص پارک هایویژگیبا 

 .استکاربردی در یک زمینه خاص است؛ پس یک تحقیق کاربردی 
 یفبازتعر گروهی، سازیمدل عمیق هایدر مصاحبه خبرگان نظر از استفاده انجام پژوهش حاضر، با منظوربه 

 زمان، طول در رفتار نمودار)شامل  های سیستمیپویایی مختلف هایمدل و فرضیه پویا تدوینهمچنین  و مسئله

( ۲۵۵۲) 1برای این منظور طبق نظر وینز و گری .دیگرد طراحیو جریان(  معلولی علت و نمودارهای غنی، تصویر

که شامل دو مدیر از ستاد پارک،  [۹۹] شدندهدفمند در دسترس انتخاب  صورتبهنفره که اعضای آن  8از گروه 
 التحصیل دانشگاه بودند.فناور و دو فارغ هایشرکتفناور، دو کارمند از  هایشرکتدو مدیر از 

کالن و راهبردی کاربرد دارد و های های عملیاتی و هم در حوزههم در حوزههای سیستم، رویکرد پویایی
آورد. ها را فراهم میاجتماعی و کسب دانش درباره رفتار این سیستم –های اقتصادی امکان تفکر پیرامون سیستم

ها به دهند. این حلقههای علت و معلولی نمایش میدر این رویکرد رفتارهای پویا را در قالب روابط علی و حلقه
های پارک کنند. با توجه به پویایی تأثیرات سیاستهای مختلف کمک میسیاست درک رفتار یک سیستم تحت

فناور، هدف این  هایشرکتبهبود عملکرد پارک و توسعه مستقر و  هایشرکتبر منابع انسانی ستاد پارک و 
و  شده دادها نمایش ه، این پویایی۲ونسیم افزارنرمپژوهش این است تا با استفاده از رویکرد مذکور و با استفاده از 

ها بر ساختار منابع انسانی، مدیریت بهتر نیروی انسانی و توسعه بیشتر پارک از طریق بررسی تأثیرات این سیاست
 اصلی تحقیق عبارتند از: سؤاالتمستقر در آن ایجاد شود. لذا  هایشرکتو 

 ایران چیست؟های علم و فناوری در مدل پویای حاکم بر ساختار منابع انسانی پارک -
 های علم و فناوری در ایران چیست؟جهت بهبود وضعیت منابع انسانی پارک مؤثرراهکارهای  -

های بلندمدت سازی جهت تحلیل سیاستو شبیه سازیمدلروش  مثابه بهشناسی سیستم را فارستر پویایی
های کاربردی برای شرایط نقش مهمی در ارائه مدل «وکارکسبشناسی پویایی»با کتاب  ۹معرفی کرد. استرمن

( شامل ۲۵۵۵شناسی با توجه به استرمن )های این روشمختلف مسائلی که دارای پویایی هستند، ایفا کرد. گام
 :[۹۱] باشدموارد ذیل می

 تعریف مسئله پویا -
 مؤثرتدوین فرضیه پویا و تعیین متغیرهای  -

 سازی و ساختن مدل جریانافزار مناسب برای شبیهانتخاب نرم معلولی، –ترسیم نمودار علی  -
 اعتبارسنجی مدل -
 شدهساختهسازی مدل شبیه -

 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

ها )شامل تعریف مسئله، تدوین شناسی سیستمپویایی سازیمدلهای های این پژوهش در قالب گامیافته
 سازی آن( در ادامه ارائه گردیده است.ی مدل و شبیهفرضیه پویا، ترسیم مدل جریان، اعتبارسنج
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ارائه گردیده است، حاکی از آن است که با  1 شکلآمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در قالب . تعریف مسئله

 یط یاندانشجو کل بهها و مراکز آموزش عالی در کشور، نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی افزایش ظرفیت دانشگاه
 یهادر سال کهیطوربهاست.  یافته یشافزا شدت به یراخ یهانسبت در سال ینداشته و ا یدهه گذشته روند صعود یک
 یدگاهد بر اساس. یماارشد و دکترا بوده یکارشناس یلیمقاطع تحص یالنالتحصتعداد فارغ یرچشمگ یششاهد افزا یراخ

 یشکه با افزا یدنمایم یجادانتظار را ا ینا ی،و مراکز آموزش عال هانسبت در دانشگاه ینا یشیروند افزا یستماتیک،س
 یستبایشود(، میم یدهسنج یانبه کل دانشجو یلیتکم یالتتحص یان)که با نسبت تعداد دانشجو یاندانشجو یفیتک
 یزجامعه ن در سطح یمنابع انسان یفیتمستقر در پارک و در سطح کالن ک یهاشرکتستاد پارک و  یمنابع انسان یفیتک

ها و مراکز پارک یتتواند در موفقیکه م یابدیم یتاهم جهت ینا از. موضوع مذکور یابد یشمشابه افزا یزمان با روند یط
به  یابیو دست یدهو فناور مستقر در پارک گرد یانبندانش یهاشرکت یشرفتاثرگذار بوده و منجر به رشد و پ یرشد فناور

 را به دنبال داشته باشد. یها و مراکز رشد فناورپارکاهداف  ینتریاز اصل یکی

با بررسی شرایط واقعی مشخص گردیده است بین انتظارات پارک از روند رشد کیفیت منابع انسانی  

فناور( فاصله بسیار زیادی وجود دارد.  هایشرکتفناور و شرایط واقعی )کیفیت منابع انسانی فعال در  هایشرکت
و رشد  هاشرکتسه وضعیت کیفیت منابع انسانی محیط، انتظارات پارک از رشد کیفیت منابع انسانی  1شکل 

دهد با وجود رشد وضعیت منابع فناور را با یکدیگر مقایسه کرده و نشان می هایشرکتکیفیت منابع انسانی 
، کیفیت منابع انسانی هاکتشرآن افزایش انتظارات پارک از رشد منابع انسانی  تبعبهانسانی در محیط و 

این  فناور طی زمان رشد چندانی نداشته و با روندی تقریباً ثابت به حرکت خود ادامه داده است. هایشرکت
های علم و سطح کمی و کیفی نیروی انسانی پارک ارتقاءهای مؤثر بر موضوع اهمیت عوامل مؤثر و نیز سیاست

های علم و فناوری چه در سطح ستاد و افزایش کیفیت منابع انسانی پارک که ییآنجا از دهد.فناوری را نشان می
ها دارد، لذا الزم است از ها و تحقق اهداف آنبر عملکرد پارک یتوجهقابلفناور، تأثیر  هایشرکتچه در سطح 

و  گرفته قرار طریق بررسی روابط پویای بین متغیرهای مرتبط با ساختار منابع انسانی، موضوع مذکور مورد بررسی
 راهکارهای مؤثر در بهبود وضعیت شناسایی و ارائه گردد.

 

 
 فناور در مقایسه با محیط هایشرکت: کیفیت نیروی انسانی 1 کلش

 
به  تعادلیحلقه  ۰و  تقویتیحلقه  ۶با  ینمودار علت و معلول یالگو ۲ یقطر کل سیستم از. کمی و کیفی سازیمدل

 یسازمدلآن در جلسات  یو تست مدل و اعتبارسنج یانآن به نمودار جر یلاست که پس از تبد شدهارائه ذیلشرح 
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کیفیت نیروی انسانی شرکت های فناور در مقایسه با محیط

وضعیت واقعی شرکت های فناور وضعیت مورد انتظار شرکت های فناور وضعیت واقعی محیط



 8۰۰ یرانا یعلم و فناور یهاپارک یمنابع انسان در ساختار یتنظام حما یاییپو یلتحل

 
 

 یلو تحل سازییهشبگران مرتبط، به یبا استفاده از نظر متخصصان و باز یقبل مراحلج ینتا یبندجمع یقو از طر یگروه

 است. شدهپرداختهمختلف  یراهکارها یحاصل از اجرا یجنتا
 یننشان داد که تأم یقتحق یهاول هایبررسیمطالعات و . یفناور و علم یهاپارک ستاد در یانسان منابع یتعامل یالگو

 یر. با توجه به تأثپذیردیصورت نم یخوببه یراخ هایدر سال یژهوبه ی،متول ینهادها یاز سو یفیتبا ک یانسان یروین

عدم  یعنیموضوع  ینمستقر در آن، ا هایشرکتو  یعلم و فناور یهادر پارک یفیتبا ک یانسان یروین کارگیریبه
فناور به  هایشرکتچه در سطح پارک و چه در سطح  یکاف یپارک از مهارت، دانش و توانمند یانسان یروین یبرخوردار

که  طورهماناست.  شدهیلتبد یانبنتوسعه اقتصاد دانش ی،توسعه فناور ی،علم و فناور یهااز موانع توسعه پارک یکی

استخدام در  یتجذاب ی،استخدام یهانامهیینآ یلاز قب یدهد، عوامل مختلفینشان م یزن ۲ارتباطات موجود در شکل 
و چه در مقاطع  یها چه در مقطع کارشناسدانشگاه یالنالتحصفارغ یفیتتر از آن کو مهم یعلم و فناور یهاپارک
منابع  یفیتخواهد بود. با بهبود ک یرگذارتأث یعلم و فناور یهاستاد پارک یمنابع انسان یفیتبر بهبود ک یلی،تکم یالتتحص
 یافته یشافزا یزستاد ن یمنابع انسان یندر ب یو پژوهش یعلم یهایتفعال ییتوانا ی،وفنارورعلم یهادر ستاد پارک یانسان

-یم یشافزا یفیو هم از نظر ک یستاد پارک هم از نظر کمّ یفناور و توسعه یپژوهش -یعلم یهایتآن فعال یجهو در نت

 .[۲۱و  ۲8، ۲1] یابد

های علم و پویای بین متغیرهای مختلف مرتبط با ساختار منابع انسانی در سطح پارک روابط یخوببه ۱کل ش

که در نمودار نیز مشهود است، عوامل مختلف همچون کیفیت متقاضیان  طورهماندهد. فناوری را نشان می
فناوری و حتی عملکرد منابع انسانی بر کیفیت  هایشرکت عملکردستاد، آموزش و توسعه منابع انسانی، نتایج 

گاه و باشد. با افزایش کیفیت منابع انسانی دانشهای علم و فناوری تأثیرگذار میمنابع انسانی سطح ستاد پارک
مستقیم منجر  صورتبههمچنین جذابیت استخدام در پارک، کیفیت متقاضیان ستاد افزایش یافته و این موضوع 

اما  ؛[۲و  ۹۰] خواهد شد به افزایش کیفیت منابع ستاد پارک و در نتیجه آن بهبود عملکرد منابع انسانی ستاد
کیفیت منابع انسانی ستاد خواهند شد که از جمله آن عوامل دیگری نیز وجود دارند که منجر به افزایش سطح 

دهد، بهبود عملکرد منابع نشان می 15Rکه حلقه  گونههمانهای حمایتی پارک اشاره نمود. توان به سیاستمی
که این موضوع از طریق افزایش  [۹۲] شودانسانی ستاد منجر به بهبود سطح کیفیت و نوع خدمات پارک می

های مرتبط با آموزش و شود برنامهت پارک، منابع حمایتی پارک را افزایش داده و سبب میخدما افزودهارزش
. [11] (14Rسطح کیفیت منابع انسانی ستاد مؤثر است، افزایش یابد )حلقه  ارتقاءتوسعه منابع انسانی پارک که بر 

فناور و متوسط  هایشرکتاز سوی دیگر بهبود کیفیت و نوع خدمات پارک، منجر به بهبود نتایج سازمانی 
گردد، منجر به بازخورد ستاد از عملکردشان تلقی می عنوانبهها خواهد شد. این موضوع که عملکرد مالی آن

 شود کیفیت منابع انسانی ستاد افزایش یابد.ایجاد انگیزه در نیروی انسانی ستاد شده و در بلندمدت باعث می

است، بهبود کیفیت و نوع خدمات پارک سبب بهبود نتایج سازمانی  شدهدادهنشان  ۲که در شکل  طورهمان
عالوه بر تأثیرگذاری بر کیفیت و ها خواهد شد که این موضوع فناور و متوسط عملکرد مالی آن هایشرکت

عملکرد منابع انسانی ستاد، منجر به افزایش درآمد منابع انسانی فناور خواهد شد که این افزایش، کاهش شکاف 
فناور  هایشرکتبهبود نتایج سازمانی  .(10B)حلقه  مدی و درنتیجه کاهش شکاف رشد را در پی خواهد داشتدرآ

 ضمن اینکه فناور شود. هایشرکتتواند منجر به بهبود شرایط کار و درآمد نیروی انسانی از سوی دیگر نیز می
از شکاف کیفیتی ناشی از فاصله بین انتظارات  تواندوفناوری، میهای علمافزایش کیفیت منابع انسانی ستاد پارک

موجود از کیفیت منابع انسانی و وضعیت واقعی پارک بکاهد. کاهش شکاف کیفیتی نیز شکاف رشد را کاهش 
بنابراین با بهبود نگرش منابع انسانی ستاد ؛ داده و در نتیجه نگرش منابع انسانی ستاد پارک را بهبود خواهد داد

از سوی پارک نیز بهبود یافته و در نتیجه ارزیابی  شدهارائهبع انسانی، کیفیت و نوع خدمات پارک، عملکرد منا
 هاشرکتتوان شاهد افزایش نتایج فناورانه وری باالتری برخوردار بوده و در نتیجه میاز بهره هاشرکتعملکرد 

 .[۹۲] (12Rبود )حلقه 
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 فناوری و علم هایپارک ستاد در انسانی منابع تعاملی معلولی الگوی: نمودار علت و ۲ شکل

 

 فناور هایشرکتالگوی تعاملی منابع انسانی در 

تواند شرایط است کیفیت و نوع خدمات پارک در کنار دیگر عوامل می مشاهده قابل ۹که در شکل  گونهمانه
فناور ضمن  هایشرکتکار و درآمد نیروی انسانی فناور را بهبود داده و از طریق افزایش انگیزه نیروی انسانی 

فناور گردد. عوامل  هایشرکتکاهش جابجایی و خروج نیروی انسانی، منجر به افزایش عملکرد منابع انسانی 

مذکور شده و این حلقه در طی  هایشرکتط عملکرد مالی مذکور در قالب یک حلقه تقویتی منجر به بهبود متوس
و از طریق بهبود  یرمستقیمغ صورتبههای حمایتی پارک اما از سوی دیگر برنامه؛ (7Rیابد )حلقه زمان ادامه می
جدید  هایشرکتفناور منجر افزایش تقاضا برای ایجاد شرکت و در نتیجه افزایش  هایشرکتعملکرد مالی 

 (.6Bتواند منجر به افزایش جابجایی نیروی انسانی شود )حلقه د که این موضوع میخواهد گردی
تحت تأثیر کیفیت منابع انسانی دانشگاهی در مقاطع مختلف و  شدتبهفناور  هایشرکتکیفیت منابع انسانی 

نابع انسانی باشد و با بهبود کیفیت منابع انسانی دانشگاهی، کیفیت مهمچنین میزان ارتباط با نخبگان می

فناور، تقاضا برای ایجاد  هایشرکتیابد. در نتیجه بهبود کیفیت منابع انسانی فناور نیز افزایش می هایشرکت
شاهد توسعه  توانیم یبترت ینبد یافته وفناور با اندکی تأخیر افزایش  هایشرکتشرکت جدید و همچنین تعداد 

. در نتیجه تغییرات فوق جابجایی و خروج منابع انسانی در شرکت نیز افزایش [۱۵و  ۹۲] (7B)حلقه  بود ینیکارآفر
محور بودن یافته و تسهیم دانش در سطح سازمان بنا به دالیل مختلفی از قبیل اهمیت مالکیت فکری و ایده
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اند در توفناور جدید می هایشرکتاین موضوع در کنار افزایش تعداد . [11] یابدفناور کاهش می هایشرکت

 (.6B)حلقه را به دنبال داشته باشد.  هاشرکتبلندمدت کاهش سطح عملکرد مالی 
فناور و در نتیجه در کاهش حقوق  هایشرکتتواند در کاهش عملکرد سازمانی عوامل مختلفی میبنابراین،

های علم و کاهش اثرات منفی عوامل مذکور، پارک منظوربهفناور تأثیرگذار باشد.  هایشرکتنیروی انسانی 
فناور حمایت  هایشرکتتواند از های عمومی و اختصاصی و ... میبودجه یلاز قبفناوری با منابع حمایتی خود 

 یمتقتواند های مالی پارک مینماید. از سوی دیگر عملکرد مناسب و مؤثر منابع انسانی فناور در کنار حمایت
فناور و در نتیجه بهبود  هایشرکترا کاهش دهد. این موضوع منجر به افزایش سهم بازار  هاکتشر شدهتمام

، شرایط کار و حقوق پرداختی به منابع انسانی هاشرکتدر بلندمدت شده و با بهبود عملکرد  هاشرکتعملکرد این 
 (.11Rنیز بهبود خواهد یافت )حلقه  هاشرکتاین 

 گردد. به دلیل پایینوضع موجود، مسائل مختلفی در حوزه منابع انسانی نمایان میبا بررسی شرایط واقعی و 
بودن سطح کیفیت منابع انسانی دانشگاهی در مقاطع تحصیلی مختلف، کیفیت منابع انسانی چه در بخش ستاد و 

کنونی با توجه به بنیان و فناور از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. در شرایط دانش هایشرکتچه در بخش 
نتیجه تربیت  ها و مراکز آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت دانشگاه و درالتحصیالن دانشگاهافزایش تعداد فارغ

های دولت، بازار و صنعت و از طرفی عدم و عدم تناسب آن با نیازها و ظرفیت منابع انسانی با سطح کیفی پایین
کفایت، توسعه منابع انسانی بی یریکارگبهو فناور در نتیجه استخدام و بنیان دانش هایشرکتتوسعه فناوری در 
به حرکت خود ادامه داده و لذا جامعه با مازاد منابع انسانی با مدارک دانشگاهی در  یکندبهدر بخش صنعت 

ر را های مختلف در جهت منفی یکدیگهای مختلف مواجه است. در چنین شرایطی ارتباطات مذکور در حلقهرشته
های آلها و مراکز رشد فناوری با انتظارات و ایدهتقویت کرده و سبب شده تا جامعه در بخش بازار، صنعت، پارک

در این راستا الزم است خود فاصله زیادی داشته و در دستیابی به اهداف اصلی خود با مشکل مواجه گردد. 

نیروی انسانی نامناسب چه در سطح ستاد و  کارگیریبهکاهش پیامدهای منفی  منظوربههای علم و فناوری پارک
راهکارهای مؤثر و بهبود ساختار منابع انسانی، کیفیت نیروی انسانی  کارگیریبهفناور، با  هایشرکتچه در سطح 

فناور و در نتیجه بهبود عملکرد  هایشرکترا ارتقا داده و از این طریق زمینه بهبود عملکرد منابع انسانی ستاد و 
 های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر در آن را فراهم نمایند.ارکپ
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 فناور هایشرکت: نمودار علت و معلولی الگوی تعاملی منابع انسانی در ۹ شکل
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 دهد.نمودار جریان حاصل از الگوهای تعاملی فوق را نشان می ۱شکل 

 
 نمودار جریان مدل: ۱ شکل

 
 اعتبارسنجی یستمیس یهاییایکرد پویدر روشود. در این قسمت به اعتبارسنجی مدل پرداخته می. اعتبارسنجی مدل

از چند  یبیترک یستمیس هاییاییپو یکردمحققان رو معموالً. [۹۱] پردازدیم شدهیطراحمدل به تست ساختار و رفتار مدل 

 .شوندمی تشریح تحقیق اینکار رفته شده در ه ب یهاتستکه در ادامه  کنندیماستفاده  یروش اعتبارسنج

 یو سازگار حدومرز یتساختار، تست پارامترها، کفا یدتائ یهاآزموندر این تحقیق از . اعتبارسنجی ساختار مدل

از نظر خبرگان  ۹مرز مدل یتو کفا ۲و پارامترها 1ساختار یدتائ آزمون یساختار استفاده شد. برا یاعتبارسنج یبرا یابعاد

شد  سؤالرابطه  ینگروه در ا یاز اعضا یگروه سازیمدلجلسات  یدر انتها که صورتینبدمدل استفاده شد.  یدتائجهت 
 نیز افزارنرممدل توسط  یاز لحاظ ساختار Check Modelنه ین با استفاده از گزیقرار گرفت. همچن یدتائو ساختار مورد 

 یافزارهانرمن یروت یزهایمعادالت و استفاده از آنال یبه بررسکه  ۱یابعاد یسازگار آزمون. در رابطه با یدگرد یدتائ

با  ینجاا یندر ا شودیممدل با معادالت پرداخته  یرهایمتغ یواحدها ینان از سازگاریاطم یبرا سیستمی هایپویایی

 شد. یدتائواحدها  یو همه شدبه تست واحدها پرداخته  Unit Checkنه یاستفاده از گز
 اعتبارسنجی رفتار مدل

 نییبا تع ۰یحد طیتست شرا دررفتار و شرایط حدی استفاده شد.  یدبازتول آزمونر این تحقیق از دو روش د
منظور طبق نظر . برای این شودیم یبررس ستمیرفتار س یداریپا زانیم یحد هایحالتدر  رهایمتغ هیاول ریمقاد

ساختار با تعیین مقادیر حدی در مقدار اولیه  یدتائ( هم از تست شرایط حدی برای 1۹8۵) ۶فارستر و سنگه
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 شده استفادهرفتار با تعیین مقادیر حدی پارامترهای مدل  یدتائشرایط حدی برای  آزمونمتغیرهای حالت و هم از 

 .[8] است
شرایط حدی ساختاری، مقادیر اولیه متغیرهای حالت برند پارک و نگرش نیروی انسانی فناور را  آزمونبرای 

شرایط  آزمونشد. برای  تائیدبرابر صفر )حد کمینه( و مقدار خیلی زیاد )حد بیشینه( قرار دادیم که ساختار مدل 
)حد بیشینه(  ۲۵تکمیلی را برابر  حدی رفتاری، مقدار پارامتر متوسط زمان تحصیل در کارشناسی و تحصیالت

 (.۰شد )شکل  تائیدقرار دادیم که رفتار مدل 
، به کل یلیتکم التیبا مدرک تحص فناور هایشرکتی انسان یرویدرصد نرفتار، نمودار  بازتولیددر تست 

کیفیت نیروی انسانی ستاد با مدهای مرجع تعریف مسئله مقایسه و با توجه به رفتار یکسان با واقعیت، مدل از 
 (.۶)شکل  گرددمی تائیدنظر رفتاری 

 

 
 شرایط حدی بیشینه در متوسط زمان تحصیلآزمون: رفتار متغیر تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در۰ شکل

 

 
بازتولید رفتار متغیرهای تست  فناور با مدرک تحصیالت تکمیلی به کل و هایشرکتبازتولید رفتار متغیر درصد نیروی انسانی  آزمون: ۶ شکل

 های علم و فناوریکیفیت نیروی انسانی ستادی پارک

 
وضع موجود  وتحلیلتجزیه منظور بهدر این قسمت به بررسی رفتار مدل در حالت پایه . و تحلیل نتایج سازیشبیه

فناور  هایشرکتفناور، متوسط طول عمر  هایشرکت یعملکرد مال یرهایرفتار متغ یرز یاست. در نمودارها شده پرداخته
 است. شدهدادهنشان  یهدر حالت پا ین( و درصد شاغلیداریاز پا شاخصی)

 

 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 

 کیفیت نیروی ستاد

 

ی فناور با هاشرکتنیروی انسانی درصد 
 تحصیالت تکمیلی به کل
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 در حالت پایه سازیشبیه: ۲ شکل

 
های علم و فناوری مشخص است فناور در پارک هایشرکتکه از نمودار متوسط عملکرد مالی  طورهمان

)طبق نمودار متوسط طول عمر  هاشرکتمختلف از جمله افزایش عمر  یلبه دالمقدار این متغیر در طول زمان 
این  بلندمدتلی در ها، تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است وفناور( و قوام گرفتن آن هایشرکت

 شکل(. S)رفتار  شودمیروند کاهشی و به یک مقدار ثابت نزدیک 
 شودمیشدت زیاد ه ن بآمستمر در حال رشد است ولی در بازه زمانی مقدار  صورت بهنمودار درصد شاغلین 

افزایش نرخ پذیرش در مقاطع مختلف  یلبه دلکه این نیز  بوده دانشگاهی یالنالتحصفارغسیل  یلبه دلکه این 
های علم و فناوری و بهبود با افزایش تجربه پارک هاشرکت. متوسط طول عمر استاخیر  یهاسالتحصیلی در 

 .یابدیمها در طول زمان افزایش خدمات آن
مدل، بر اساس ساختار مدل و نظر  سازیشبیههای سیستمی بعد از در رویکرد پویایی. هااستیسطراحی و ارزیابی 

احصا  موردنظرو مداخالت )راهکارها(  هایاستسو بر اساس آن  شدهییشناسا( یدیکل یرهای)متغ 1یخبرگان نقاط اهرم
راهکارها پرداخته  ینحاصل از ا یجنتا یلبه تحل سازیشبیه یجو با توجه به نتا هایاستس ین. سپس با اعمال اگرددمی
 یاست. راهکارها قرارگرفته یمورد بررس یشنهادیو مداخالت پ هایاستس بر اساسقسمت رفتار مدل  ین. لذا در اشودمی

اسناد  یبه بررس سازمدل یمکه ابتدا ت صورتینبد. است)نظر خبرگان(  یگروه سازیمدل یجحاصل از نتا ،یشنهادیپ
پرداخت و  یرانا یعلم و فناور یهاپارک یاستراتژ یهابرنامهخصوص ه ب یعلم و فناور یهاپارک یباالدست
ساختار مدل،  بر اساسها و آن یگروه با بررس یو در گروه مطرح نمود. سپس اعضا ییمرتبط را شناسا هاییاستراتژ

 دادند که عبارتند از: یشنهادرا پ یرز یراهکارها
 خدمات تنوع و تیفیک شیافزا ،یجیترو یهابرنامه قیطر از یفناور و علم یهاپارک عملکرد ارتقا. 1 راهکار

مطالعه و ایجاد و ساماندهی  یتمأموربا  یها در حوزه علوم انسانپارک تیراهکار بر توسعه فعال نیا مرکزت
 یتخصص هایشرکت جادیو ا یتیری/ مدی/ انتقال فناوریدر حوزه بازار/ مال تخصصی حمایتی هایشرکت

                                                                                                                                      
1 Leverage Points 

 درصد شاغلین            توسط عملکرد مالی 

 های فناورمتوسط طول عمر شرکت      
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ها به پارک یهاتیفعال یسپاربرون تیاز ظرف یحداکثر یریگفناور و بهره هایشرکت تیفعال یبانیپشت منظوربه

 .است یفناورانه در مراکز آموزش یدادهایتوسعه نهادها و رو نیحوزه، همچن نیا
تقاضا برای ایجاد شرکت جدید را افزایش خواهد داد. مرکز توسعه علوم انسانی نیز عالوه  ،های ترویجیبرنامه

بر اینکه بر آموزش و توسعه منابع انسانی ستاد و همچنین کیفیت و نوع خدمات پارک تأثیرگذاری مثبت و 
و در نتیجه آن منابع ها شده خدمات پارک را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه شدهتماممستقیمی دارد، قیمت 

توسعه دفاتر فناوری همکار نیز نتایجی از قبیل افزایش تقاضا برای کار در  حمایتی پارک افزایش خواهد یافت.
فناور، افزایش تقاضا برای ایجاد شرکت جدید، افزایش منابع حمایتی پارک و در نهایت بهبود برند  هایشرکت

 پارک خواهد شد.
 

 
 1: ساختار حاکم بر راهکار 8 شکل

 

 سازی مدل، نتایج زیر استخراج شد:و شبیه 1راهکار  کارگیریبهبا 
فناور )متوسط عملکرد مالی( ناشی از افزایش تقاضا برای  هایشرکت( کاهش اولیه متغیر نتایج سازمانی 1

( مطابقت دارد که ۲۵۲1دی و پورسراجیان )(: این نتیجه با مطالعه حاجی غالم سریز6Bایجاد شرکت جدید )حلقه 
در بازار ملی با رقبای  هاشرکتحضور  یلبه دل هاشرکتها بیشتر بر کاهش نتایج عملکرد البته در مطالعات آن

ولی در اینجا رقبای زیاد در بازار کوچک را نیز شامل  [1۲] شده است یدتأکها توان رقابت آنضعفبزرگ و 
 شود.می

 

 
 در روابط علی و معلولی بین متغیر )تغییر الگوی رفتاری متغیر متوسط عملکرد مالی( 1راهکار  کارگیریبه: تأثیر ۹ شکل
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 (1۵کیفیت منابع انسانی فناور و منابع انسانی ستاد )شکل ارتقاء( ۲

منابع انسانی در مشاغل  ءهای ارتقاکنند یکی از مکانیزم( بیان می1۹۹8که اشرفی و همکاران ) طورهمان
 .[۹] استهای علم و فناوری توانمندسازی نیروی انسانی دولتی از جمله پارک

 

 
 در روابط علی و معلولی بین متغیرها )تغییر الگوی رفتاری متغیر کیفیت منابع انسانی( 1راهکار  کارگیریبه: تأثیر 1۵ شکل

 

 (11( کاهش متغیر انگیزه منابع انسانی ستاد ناشی از تشدید شکاف درآمدی/ کیفیت )شکل ۹
نسانی در مشاغل منابع ا ءهای ارتقاکنند یکی از مکانیزم( بیان می1۹۹8که اشرفی و همکاران ) طورهمان

. عدم استخصوص در حوزه پرداخت حقوق و مزایا ه های علم و فناوری؛ عوامل اقتصادی بدولتی از جمله پارک
 .[۹] شودمیعدالت در این زمینه باعث ایجاد شکاف و کاهش کیفیت 

 

 
 در روابط علی و معلولی بین متغیرها )تغییر الگوی رفتاری متغیر انگیزه منابع انسانی( 1راهکار  کارگیریبه: تأثیر 11 شکل
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 یهاشرکت از یفناور و علم یهاپارک (... و یقانون خاص یایمزا – التیتسه) یتیحما انیجر کردن رایم .۲راهکار 

 باال افزودهارزش با فناور یهاشرکت به شرفتهیپ خدمات توسعه مقابل در فناور

در این  یگرد عبارت بهسازی آن در شکل زیر مشخص است. و رفتار مدل طبق شبیه ۲راهکار  کارگیریهب
فناور و بهبود  هایشرکتدر اثر افزایش نتایج سازمانی  هاشرکتهای مالی پارک از راهکار کاهش حمایت

 صورت گرفته است. 9/1Rبه حلقه تعادلی  11Rها و در نتیجه تبدیل حلقه تقویتی عملکرد مالی آن

 

 
 در روابط علی و معلولی بین متغیرها ۲راهکار  کارگیریبه: تأثیر 1۲ شکل

 
 و یتخصص وکارکسب مدارس جادیا قیطر از یفناور و علم یهاپارک یآموزش یندهایتوسعه نهادها و فرآ .۹ راهکار

 با یانسان یروین توسعه و یابیارز کانون جادیا و فناور یهاشرکت در ییدانشجو یهاطرح و هانامهانیپا از تیحما
 .صنعت و هادانشگاه مشارکت

 کارگیریبهسازی آن در شکل زیر مشخص است. پیامدهای و رفتار مدل طبق شبیه ۹راهکار  کارگیریهب

 عبارتند از: ۹راهکار 
ها و دانش تخصصی منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی ستاد و کاهش تقاضای افزایش آموزش -

 ؛و فناوری وکارکسبتحصیالت تکمیلی از طریق ایجاد مدارس 
کیفیت نیروی انسانی با تحصیالت تکمیلی و بهبود عملکرد منابع انسانی  ارتقاءبهبود کیفیت اساتید،  -

 ؛های تحصیالت تکمیلی مبتنی بر نیاز شرکتنامهفناور از طریق حمایت از پایان
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عملکرد منابع انسانی فناور  ارتقاءافزایش کیفیت منابع انسانی ستاد، بهبود کیفیت منابع انسانی صنعت و  -

 .[1۰] از طریق کانون ارزیابی و توسعه نیروی انسانی

های آموزش واسطهبهسطح کیفی منابع انسانی صنعت و بهبود عملکرد منابع انسانی فناور  ارتقاء -
-و فناوری، ایجاد کانون ارزیابی و توسعه نیروی انسانی و حمایت از پایان وکارکسبتخصصی مدارس 

توسعه  آفرین،تحول رهبری های تحصیالت تکمیلی مبتنی بر نیاز شرکت و همچنین اتخاذ سبکنامه
 .[۲۹] سازمانی فرهنگ و هاشرکت برند

به دلیل کاهش انگیزه منابع انسانی ستاد ناشی از شکاف درآمدی و نیز بهبود در کیفیت منابع انسانی  -
، بهبود عملکرد مالی از ابتدا و ادامه آن در بلندمدت با شدت کمتری نسبت ۹راهکار  کارگیریبهستاد با 

 به سایر راهکارها رخ خواهد داد.
 

 

 
 در روابط علی و معلولی بین متغیرها و رفتار حاصل از آن ۹راهکار  کارگیریبه: تأثیر 1۹ شکل

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

 و علم یهاپارک بالقوه نقش و تیجمع رشد با توأم کشور، یانسان منابع در التیتحص سطح رشد به ینگاه با

 شیافزا وجود با چرا که گرددیم مطرح سؤال نیا مذکور، منابع داریپا اشتغال جادیا و نگهداشت جذب، در یفناور
 هایشرکت و یفناور و علم یهاپارک یانسان منابع حوزه در جامعه، در یلیتکم التیتحص با منابع انسانی عرضه
 در یفناور رشد مراکز و هاپارک تعداد یشیافزا روند یبررس با یطرف از. است نشده حاصل یرشد نیچن فناور

منابع  بودن دسترس در و الزم یهارساختیز بودن فراهم وجود با چرا که گرددیم مطرح سؤال نیا کشور، سطح
 کهییازآنجا. است افتهین شیافزا زین رشد مراکز و هاپارک در مستقر فناور هایشرکت تعداد از،ین مورد انسانی
بررسی نقش نظام حمایت در ساختار منابع  منظوربه است، یانسان منابع حوزه مذکور، یهاانیجر در یاصل عامل

 نفعانیذ با یگروه سازیمدل جلسات یبرگزار قیطر از و هاستمیس هایپویایی کردیرو از استفاده با انسانی
 و الگو نییتبپس از  ،ییشناسا قیطر از سپس و انجام حوزه نیا با مرتبط مسائل سازیشبیه ابتدا مسئله
 :دیگرد حاصل ریز جینتا سازیمدل گروه یشنهادیپ هایراهکار تست و سازیشبیه
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 کمی توسعه در فناوری هم و علم هایپارک ستادی انسانی منابع کیفیت و انگیزه محوری نقش ایفای -

 فناور هایشرکت عملکرد کیفی ارتقاء در هم و( رشد مراکز و هاپارک در مستقر فناور هایشرکت تعداد)
 .(مذکور منابع پایدار اشتغال ایجاد و نگهداشت جذب،) انسانی منابع حوزه در

 مدارس جادیا قیطر از( ۹ راهکار) یفناور و علم یهاپارک یآموزش یندهایفرآ و نهادها توسعه -
 یهاطرح یاجرا در مشارکت و ستاد در «یپژوهش و یعلم هاییتفعال» جیترو ،یتخصص وکارکسب
 یبرگزار نیهمچن مستقر فناور هایشرکت و هادانشگاه با یفناور توسعه حوزه در مشترک کالن

 یهاطرح و هانامهیانپا از تیحما تجارب، انتقال یهانشست و المللیینب و یمل یآموزش یهادوره
 و هادانشگاه مشارکت با «منابع انسانی توسعه و یابیارز کانون جادیا» و فناور هایشرکت در ییدانشجو
 .صنعت

که با ایجاد آن  (۹ )راهکار ها و صنعتبا مشارکت دانشگاه یانسان یرویو توسعه ن یابیکانون ارز جادیا -
و  یانسان یروین ینتأم ندیفرآ یژهوبه یمنابع انسان تیریمد یندهایفرآ تیفیک ارتقاءتوان نسبت به می

 ریسا یمنابع انسان تیفیک ارتقاءدر مبحث اقدام نمود.  هافناور پارک هایشرکتآموزش در سطح ستاد و 
 یهابرنامهو  دادهایتوسعه رو –قبل  یبندها یعالوه بر کارکرد راهکارها – موردبحث یهاحوزه

« کودکان یعلم یهاپارک»و  «یآموزدانشو  ییدانشجو یمراکز نوآور»در قالب  یآموزش -یجیترو
 شود.یم شنهادیپ زین مدارس و ... ،یقاتی/ مراکز تحق هادانشگاهدر 

و تنوع خدمات پارک از  تیفیک هایتحما شدن رایباشد و در عوض م رایم یستیپارک با هاییتحما -

 چنین(. الزم به ذکر است ۲ )راهکار ابدی شیخدمات افزا دهندهارائه هایشرکتتوسعه  قیطر
صبر  نهیزم نیدر ا گذارانسیاستو  رانیمد دیدهد و باینم یخوب یلیمدت جواب خدر کوتاه هاییراهکار

  .راهکارها حاصل شود نیبلندمدت ا جیداشته باشند تا نتا
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