ادامه ازصفحه34
است که فزاینده است و هرگز با مصرف کردن
مستهلک نمیشود؟
آیا میدانید امروزه قدرت کشورها و
سازمانها را سرمایه مادی ،ماشینآالت و
تجهیزات رقم نمیزنند ،بلکه سرمایه انسانی
کارآمد و خالق ،تعیینکننده قدرت و توان
رقابتی سازمانها و کشورهاست؟
آیا میدانید بزرگترین مزیت نسبی در
دنیای رقابتی آینده ،سرمایه انسانی کشورها و
سازمانهاست؟
انید بسیاری از مشکالت امروزی ما
آیا مید 
در حیط ه تجهیزات و امکانات نیست ،بلکه در
حیطه انسانهاست؟
آیا میدانید شرط الزم موفقیت سایر
برنامهها ،داشتن سرمایه انسانی کارآمد ،با
انگیزه و ماهر است؟
باید برای بهترین و
انید سازمانها 
آیا مید 
مهمترین داراییاش برنامهریزی داشته باشد؟
این سؤالها نشان میدهد که سرمایه
انسانی در دنیای رقابت به عنوان عامل توسعه
و کانون توسعه پایدار اهمیت دارد .پس از
سالها دنیا به این نتیجه رسیده که اگر
خود پیشتاز
بخواهد در امور کاری 

سازمانی
باید از
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند ،

نیروی انسانی متخصص ،خالق و با انگیزه باال
برخوردار باشد .منابع انسانی ،اساس ثروت
واقعی یک سازمان را تشکیل میدهند .بین
سرمایه انسانی و بهرهوری در سازمانها
وجود دارد .گردآوری سرمایه
رابطهای مستقیم 
انسانی فرهیخته و خردورز که بتواند در
ایجاد کند،
سازمانی که به آن تعلق دارد ،تحولی 
از دغدغههای مهم سازمانهای موفق جهان
باید برای سرمایه انسانی خود
است .سازمانها 
برنامهریزی داشته باشند ،یعنی مناسبترین
فرد را برای مناسبترین کار در مناسبترین

زمان انتخاب کنند.

مفهوم منابع انسانی

نیروی کار براساس نظریههای سیستمی،
اقتضایی و مشارکتی ،کارکنان در سازمانها
تولید به شمار میر
هستند که مهمترین عامل 

وند و به آن منابع انسانی گفته میشود ،ولی در

هزاره جدید ،کارکنان در سازمانها برتر از عوامل
تولید و به عنوان سرمایه مطرح هستند .نقش

انسان درسازمانها از عامل تولید ،به سرمایه
انسانی توسعه یافته است؛ اما در بسیاری از
واحد مدیریت منابع انسانی ،در
سازمانها ،نقش 
حد واحدی که حضور و غیاب کارکنان را کنترل

و جدولهای اضافه کاری و حقوق و دستمزد
آنها را تنظیم میکند ،کاهش یافته است .این
واحد مدیریت منابع انسانی را
نوع سازمانها ،
واحد ستادی (شبیه تدارکات) تلقی کرده
یک 
و تمایلی به درگیر کردن این واحد در
تصمیمهای راهبردی سازمان ندارند.طبیعی
است که با این نگاه ،بحث توسعه منابع انسانی
نخواهد داشت .در دیدگاه منابعی،

هم جایگاهی
ماهیت انسانی به عنوان یک منبع و ارزش دیده
میشود و سازمان با توجه به ماهیت انسانی

میکند و

خود تالش
درمسیر تحقق اهداف 
مهم ،رسیدن به اهداف و اعتالی سازمان است

و این که این اعتال چگونه و با چه کیفیتی و با
ارد و در مسیر
مد نظر ند 
چه منابع انسانی باشد ،
تحقق اهداف اگر مشکلی برای نیروی انسانی به
نتواند در رسیدن سازمان
آید و این نیرو 
وجود 

کارآمد باشد ،بهراحتی تعویض میشود

به اهداف
مورد تحلیل و بررسی قرار نمیگیرد،
و مشکل 
زیرا سازمان فقط به دنبال رسیدن به اهداف و
بلند مدت و کوتاه مدت است.
برنامههای 
این نوع تفکر ،نیروی انسانی را به عنوان یک
میبیند که تجدیدناپذیر است .در حالی

منبع
هستند و طول عمر

که منابع در حال اتمام
معینی دارند؛ اما اگر به نیروی انسانی ،نگاه
سرمایهای داشته باشیم ،سعی بر حفظ و
نگهداری آن سرمایه خواهیم داشت .از این رو
تالش داریم که سرمایه را به گونه ای مدیریت
نشود و حتی با سود
یابد و تمام 
کنیم که افزایش 
خواهد داد.

همراه باشد .این نگاه ،سازمان را اعتال
بیشک دنیای کنونی ،دنیای سازمانهاست و
متولیان این سازمانها ،انسانها هستند؛
کالبد سازمان روح میدمند،
انسانهایی که در 
رمیآورند و اداره میکنند.

آن را به حرکت د
وجود نیروی انسانی ،نه تنها
سازمانها بدون 
مفهومی ندارند ،بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد
بود.
حتی با وجود فنآور شدن سازمانها و
تبدیل آنها به تودهای از سختافزار ،نقش
انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در
بقای سازمان ،کام ً
ال مشهود است .این
خانوادهها و دولتها

دستاوردها و یافتهها به
هد که سرمایهگذاری بخش
این منطق را مید 
زیادی از منابع خود را روی تحصیالت و
هند که مهمترین
آموزش نیروی انسانی قرار د 
و کمیابترین منبع هستند.
باید توجه داشت که نگرش اقتصادی به

سرمایه انسانی (روی تحصیالت وآموزش
نیروی کار) برای بهرهوری کشور است و
موفقیت اقتصادی را ضمانت میکند .در
نتیجه ،دیدگاه سرمایهای نسبت به منابع
ارد و با این دیدگاه تنها فکر رسیدن به
برتری د 
هدف از هر طریقی نیستیم؛ بلکه نگاه به نیروی
انسانی ،نگاهی سرمایهای است و سعی بر
سود خواهیم داشت تا بتوانیم
افزایش سرمایه و 
کارآمد بهره

با ارتقای سطح ،از نیروی انسانی
کافی ببریم.
کارمند شرکت

ارشد مدیریت،
* کارشناس 
فرآوردههای نفتی منطقه چالوس
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دادگاه پس از انجام بررسيهاي الزم ،در صورتي
د كه حقوق مالكيت معنوي
كه به اين نتيجه برس 
صاحبياصاحبانپتنتهايمشابهنقضشدهاست،
حكمتوقيفكاملواح دتجاريراصادرکردهوواحد
مور د نظر بای د جمعآوري يا تخريب شو د و در نهايت
د خسارت
نيز به دليل نقض حقوق مور د ادعا ،بای 
پرداختکند.باتوجهبهاينكهفراين دصدورحكماز
سویدادگاهزمانبر،هزين هبر ونيازمن دارائهاطالعات
فنيدقيقاستودرنهايتنيزحكمصادرشدهقابل
پيشبيني نیست ،از این رو بهتر است قبل از
تصميمگيريبرايتجاريسازييكمحصولدرهر
منطقه جغرافيايی آناليز  FTOاز سوی مشاوران
حقوقي و وكالي مربوط به اين حوزه انجام شود.
نتايجوپيشنهادها
تجاريسازينتایجتحقیق،یکیازگامهايمهم
نظام نوآوري است که پایداري و استمرار امر تحقیق
را تضمین میکن د و متناسب با آن عالوه بر فراهم
آوردن ارزشهاي اقتصادي تجاري قابل توجه براي
سازمانها ،رش د اقتصادي دانش محور جامعه را نیز
تسریعمیکند.فناورياگردرقفسهبمان دووار دبازار
نشود ،هیچ درآمدي ایجا د نمیکند .امروزه تجاري
سازي دانش براي بقاي موسسات پژوهشي ،امري
الزم و ضروري تلقي مي شو د و مقررات موجود،
تسهيلگرتجاريسازيوكارآفرينينيست.قوانين
و مقررات مالي و اداري ،قراردادها و ضرورتهاي
حقوقي پشتيبان كارآفريني پژوهشي و تجاري
سازيدانشوحقوقمالكيتفكري،نيازمن دتقويت
د با تقويت
بيشتري است .در واقع دولت ميتوان 
قوانين معطوف به حفظ حقوق مالكيت فكري ،زير
ساختهاي قانوني الزم براي توسعه كارآفريني و
تجاري سازي موسسات پژوهشي را فراهم كند.
اعتماد ،سنگ زيربناي تجاري سازي است و
سازوكارهاي اعتمادسازي بين صنعت ،موسسات
پژوهشي و دانشگاه باي د تعبيه و پيا دهسازي شود.
برگزارينشستهايمشتركباصنعتبرايافزايش
ارتباط و آگاهي از نيازها و قابليتهاي طرفين ،مي
د به عنوان پيشنها د مطرح شود .از جمله
توان 
راهكارهاي كلي قابل بررسي در اين زمینه ،ميتوان
به موار د زير اشاره کرد:
 )1ايجاد و وضع مشوقهاي قانوني براي
توليدكنندگان دانشهاي فني بومي بیمه و جبران
خسارت ناشی از ریسکهای سرمایهگذاری در
پروژههای فناوری از سوی دولت
 )2سرمايهگذاري دولت برای احداث اولين
واحدهاي توسعه يافته از دانشهاي فني بومي به
منظوركاهشريسكسرمايهگذاريرويدانشهاي
فني بومي از دي د توسع هدهندگان داخلي و تبدیل
موسسات پژوهشي به مجتمعهای آموزشی–
پژوهشیوصنعتی
 )3در صورت استفاده از دانش فني بومي ،ايجاد
مشوقهايقانونيومزايايالزمبرايسطوحمختلف
تصميمگيري،مهندسيوبهرهبرداريسرمايهگذاران
داخلي
)4ايجا دمشوقهايالزمبراياستفا دهكنندگان
محصوالت توليدي با دانش فني بومي به منظور
تضمينخري دمحصوالتتوليدي

 )5برای اقبال دانشهاي فني داخلي وضع
عوارض گمركي روي كاتاليستها ،موا د شيميايي و
پتروشيمياييوارداتيكهدانشهايفنيتولي دآنها
موجو داست.
 )6ایجا د نمایشگاهی دائمی یا فصلی برای ارائه
نتایجتحقیقات
 )7ثبتپتنتهايمرتبطبامحصولدربازارهاي
داخلي ،هدفو ایجا دسیستمیبرایمستندسازی
و احداث بانک اطالعات نظام من د ای دهها ،پتنتها
ویافتههایپژوهشی
 )8تولی دپژوهشهاييکهدرمنحنیچرخهعمر
فناوری به روز بوده و منسوخ نشده اند.
 )9توجهبهنیازهایبازارکاروتعاملبامشتریان
و آگاه شدن از نیازهای آنان برای لحاظ کردن آنها در
برنامهریزیهایآموزشی
 )10راهاندازی صندوق تجاری سازی و تأمین مالی
پروژههایریسکپذیردانشبنیانازسویبانکها،
سرمایهگذاران و دولت
 )11به کارگیری نیروی انسانی متخصص در انتقال
د تجاری
فناوری و کارشناسان تسهیل گر فراین 
سازی
 )12اعتمادسازيبينصنعتوموسساتپژوهشيبا
هدف اعتما د سازی و تشویق بخش صنعت به
سرمایهگذاریروینتایجپروژههاوکاهشگسلبین
صنعتواقتصا دایرانبااقتصا ددانشبنیانجهانبه
منظورایجا دبسترمناسببرایاستفادهازنتایجتولید
علم
 )13برنامهریزی برای تأسیس واحدهایی به منظور
د با هدف
بررسی رفتار بازار و شناسایی بازار جدی 
د علم و
بازخوانی و تعریف چشماندازهای جدی 
فناوری
 )14توجه به رویکر د تجاری سازی در ارزیابی
پروژههایتعريفشده
 )15داشتن برنامه اصالح بخش صنعت متناسب با
فناوریهایجدید
 )16پیگیری هدفدار و مداوم بحث شرکتهای
انشعابییازایشیدرموسساتپژوهشي
 )17توجه به اقتصا د دانش بنیان در برنامهریزیهای
کالناقتصادی
 )18تدوین و اجرای سیاستهای انگیزشی با هدف
تشویق بازارهای سنتی موجو د در استفاده از
شیوههایجدی دتولی دومحصوالتجدید
 )19ساخت بسترهاي مناسب برای ايجا د «ناوا»،
چراكهتولیداتمادرایرانبیشتربهصورت«know-
 » howاست« ،ناها» دانش چگونگی کار با دستگاه
است.بهعنوانمثالصنعتخودروفقط«ناها»است
و خودرویی نمیتوان د طراحی کند ،زیرا «know-
 »whyندارد« .ناوا» دانش چرایی است.
 )20پژوهش در مسیر تجاري سازي بای د بر اساس
نیاز انجام شو د نه بر اساس توان
 )21ایجا د فرهنگ استفاده از محصوالت داخلي به
جاياستفادهازمحصوالتخارجي،درصورتیکهدر
بسیاری از موارد ،کیفیت محصول داخلی ،با مشابه
خارجی آن تفاوتی ندار د و هزینه استفاده از آن نیز
نسبتبهمحصولوارداتیکمتراست.
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