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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت
**

*

مسعود شفیعی

رضا مهدی

* استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
** استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
mahdi@iscs.ac.ir

چکیده
تعامالت فعال ،سازنده و همافزای دانشگاهها با محیط پیرامون بهطور عام و صنعت بهطور خاص ،یکی از مبانی توسعه دانشگگاهها و مطالبگات
جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است .تعامالت گسترده و پیوسگته دانشگگاهها بگا محگیطهگای نزدیگو و دور سیاسگی ،اجتمگاعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،یو ضرورت برای بقا و پایداری دانشگاه بوده و کمتوجهی به محگیط و تحگو ت ن میتوانگد دانشگگاه را
بهصورت فیزیکی یا ماهیتی ،از صحنه جامعه و نقش فرینی برای پیشرفت ،محو کند .اینکه چگونه برخی دانشگاهها بدون تعامالت اثربخش با
محیط و صنعت ،بیدغدغه در قید حیاتاند و با خیال سوده در جزیره مستقل و برج عاج خودساخته به حیات خود ادامه می دهند ،ناشی از
این نکته اساسی است که اصو در حقیقت این گونه دانشگاهها به معنای دقیق کلمه دانشگاه نبوده و تلقی نها از عنوان بگا شگکوه دانشگگاه،
توهمی بیش نیست .در این مقاله ،با تکیه بر برخی نظریههای موجود نظیر الگوی همکاریهگای سگهجانبه دولگت ،دانشگگاه و صگنعت ،ایگده
دانشگاه کار فرین ،نظریه خدمت -یادگیری و نظریه نظام ملی نو وری ،فسلفه و چرایی تعامالت دانشگاه با صنعت و سگازگاری ن بگا محگیط
پیرامون به روش مرور اسنادی ،بررسی شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،تعامالت حقیقی دانشگاه با محیط و صنعت نه تنهگا بگرای
ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی دانشگاه ،بلکه برای تحول و توسعه سگازمانی و نهگادی ،کار مگدی برنامگه هگای درسگی،
ارتقای سطح یادگیری واقعیتمحور و زمینهمند دانشجویان ،توسعه هیأت علمی ،تقویت سبوها و تواناییهای رهبگری و بهسگازی کارکنگان
دانشگاهها ضروری است.

واژههای کلیدی :تعامل دانشگاه با محیط ،ارتباط دانشگاه و صنعت ،دانشگاه سازگارشونده ،نظام ملی نو وری ،خدمت -یادگیری.
مقدمه

مؤثر و سازنده با جامعه هدف( 1صنایع) یکی از مسئولیتها،

سه مؤلفه اساسی شامل تصمیمگیریهای نهادی بر پایه رسالت

کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و شکوفایی دانشگاههاست.

و مأموریت کانونی ،انطباق نهادی با تغییرات محیطی مطابق با

نکته اساسی این است که تعامل دانشگاه با صنعت و سایر

رسالت و راهبری نهادی با خلق و تقویت مشارکتهای

نظامهای اجتماعی -اقتصادی نباید به شکل صوری و رفع تکلیفی

دموکراتیو با ذینفعان بیشمار ،موفقیت و سر مدی

باشد ،بلکه زم است این تعامالت در سطحی طراحی و عملیاتی

دانشگاههای امروزی را رقم خواهد زد ] .[1از اینرو ،تعامالت

شوند که برنامههای درسی ،رسالت و مأموریت دانشگاه ،یادگیری
و توسعه دانشجویان ،توسعه هیأت علمی ،ارتقای مدیریت و
. Target Society
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تجهیز و بهرهبرداری از امکانات کالبدی و فیزیکی دانشگاه،

ادبیات و مبانی نظری قابل اعتنا و بهروز در این مطالعه ،ادامه

همگانیسازی علم و ترویج رویکرد میانرشتهای را تحت تأثیر

مسیر پژوهش درباره مسئله سهل ممتنع تعامل دانشگاه با

قرار دهد .همچنین ،تعامالت دانشگاه و صنعت باید از سطحی از

صنعت تا حد زیادی روشن و زیربنای قابل اتکایی برای شروع

کیفیت برخوردار باشد که همسو با رسالت دانشگاه و هدف

پژوهشهای جدیدتر با رهیافتهای بهروزتر ایجاد شده است.

مداخله و تعامل ،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
زیستمحیطی بر جنبه یا جنبههایی از محیط پیرامون ،مؤثر

مسئله تعامل دانشگاهها با جوامع هدف و صنایع

افتد .برای تقویت تعامالت دانشگاه با صنعت چهار نکته کلیدی

با قدمتی قریب به هزار سال ،دانشگاههای امروزی از قدیمیترین

باید مورد اهتمام سیاستگذاران ،برنامهریزان ،مجریان و مدیران

نهادهای سیاره در معرض مخاطره بنی دماند .این نهادهای

قرار گیرد .1 :علم کار فرین یو مفهوم کلیدی در گسترش

انسانساز و با شکوه ،قرنها در مقابل تغییرات اجتماعی،

همکاریهای دانشگاه و صنعت است .2 ،همکاری و تعامل

اقتصادی و سیاسی نه تنها مقاوم ،بلکه تحولساز بودهاند .با این

دانشگاه با صنعت ،تابعی از منطق بازیهای برد -برد (برنده-

حال ،دانشگاهها در قرن حاضر با چالشهای کمسابقهای روبرو

برنده) اجتماعی -اقتصادی است .3 ،فشار دانش و کشش بازار

شده و این مواجهه سرنوشتساز همچنان ادامه خواهد داشت.

برای برقراری تعامالت دانشگاه با صنعت ،یو ضرورت است.

پژوهشگران و رهبران درباره ناهماهنگی تقاضاهای بیرونی و

سستی در هر سو میتواند موجب کم سویی این تعامل و فربگی

پاسخهای فعلی به تغییرات هشدار میدهند .برای این که از

در هر جانب میتواند سبب پررنگی و رونق این تعامل شود و .3

منظر سازمانی ،دانشگاهها بتوانند سازگاری خوبی داشته باشند،

دانشگاه یو ابرراهحل و رمزگشای انواع مسائل جامعه در افقهای

نیازمند راهبردهای نو ورانه برای پاسخ به تغییرات در محیط

دور و نزدیو است و نباید ن را به یو مسئله تبدیل کرد.

دانشگاه هستند .چند عامل نیاز به تغییر را الزامی میکنند .نقش

وظیفه و کارویژه دولت بایستی معطوف به تحریو ،انگیزش و

دولت و رابطه ن با دانشگاهها در حال تغییر است .عامل دیگر

تنظیم علم کار فرین ،رابطه برنده -برنده دانشگاه و جامعه ،فشار

مؤثر بر سازمان های دانشگاهی ،حضور فراگیر فناوری در بسیاری

دانش و کشش بازار و راهحل بودگی دانشگاه و نه مسئلهشدگی

از جنبههای گوناگون زندگی عمومی و خصوصی است .عامل

ن ،باشد.

دیگر ،مسائل اجتماعی -اقتصادی است .اوضاع اقتصادی بسیاری
«با»1

از کشورها باعث شده است که دولتها مجبور شوند در نحوه

صنعت (نه تعامل دانشگاه «و» 2صنعت) بر مبنای الگوها،

تخصیص بودجه و اعتبارات به دانشگاهها و نظام موزش عالی،

دیدگاهها و نظریههای موجود به روش مرور اسنادی ،است .بر

تجدید نظر کنند .اوضاع جمعیتی نیز در حال تغییر است .افرادی

اساس این مطالعه ،دیدگاه ها ،الگوها و نظریههایی نظیر نظریه

که وارد دانشگاهها میشوند ،به شکل فزایندهای از گروههای سنی

سیستمهای پیچیده سازگارشونده ،نظریه سازمانی شبکه فراگیر،

مختلف ،با پسزمینههای نژادی و قومی گوناگون و تجربههای

ایده دانشگاه کار فرین ،دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی ،نظریه

متفاوت مدرسه ای تشکیل شدهاند .جهانیشدن باعث شده است

سازمان یادگیرنده ،نظریه خدمت -یادگیری ،نظریه اقتضایی،

که تحرک هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان افزایش یابد و نیاز

نظریه وابستگی به منابع ،نظریه نظام ملی نو وری و الگوی

به خدمات و عملکردهای استاندارد شده بیشتر شود .این مسائل

همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت ،برای تبیین

منجر به این شده است که میزان تقاضا برای مسئولیتپذیری

چرایی تعامل دانشگاه با صنعت معرفی شده است .با فراهم شدن

عمومی دانشگاهها و نهادهای موزشعالی در ابعاد اقتصادی،

1

اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستمحیطی بیشتر شود.

هدف این مطالعه ،تبیین فلسفه و چرایی تعامل دانشگاه

.With
.And

2
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تقاضاهای محیطی روزافزون و دائما نوشونده باعث شده است که

بازار مشتریان و مخاطبان دانشگاه را گسترده میکند و از سوی

دانشگاهها به فکر تجدید ساختار ،کاهش هزینهها ،مهندسی

دیگر ،در صورت عدم پاسخگویی دانشگاهها به انتظارت طیفهای

مجدد ،مدیریت کیفیت جامع ،برنامهریزی راهبردی ،حسابداری

م ختلف جامعه ،نه تنها به دلیل محدودیتهای منابع مالی رقابتی

مالی و انتقال فناوری بیفتند.

و ثار ناشی از ن ،بلکه به خاطر ناتوانی از تعامالت مؤثر با جامعه

امروزه ،دانشگاههای بیتوجه به تقاضا و نیازهای اجتماعی با

هدف و نهادها و ذینفعان مختلف جامعه ،به بحران اثربخشی

چالش جدی مواجه شده اند .توجه به تقاضاهای متنوع و متعدد

گرفتار میشوند .همین بحران میتواند اعتبار و ارزش دانشگاه را

اجتماعی و دنیای کسبوکار و زندگی مردم به مفهوم کانونی در

مسئله ساز کرده و جای ن را در جامعه تنگ کند.

سیاستگذاری ،برنامهریزی و رهبری دانشگاهها تبدیل شده و به

بنابراین ،دانشگاه بهعنوان یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای

شدت مورد تأکید طیف مختلفی از ذینفعان موزشعالی قرار

هر شهر ،منطقه ،کشور و جهان ،دارای ارتباط تنگاتنگی با سایر

گرفته است .مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه و

ابعاد و ارکان جامعه نظیر اقتصاد ،سیاست ،اجتماع و فرهنگ

تعهد واقعی ن به حل مسائل مبتالبه جامعه در سطوح محلی،

است .از دانشگاه انتظار می رود که از طریق ایجاد زمینه های

ملی و جهانی بیش از پیش اعتبار و ارزش یافته است .اقتصاد

زم به خلق ،بهره برداری و انتشار دانش مبادرت کرده و

دانشبنیان سبب شده است که دامنه ذینفعان و مشتریان

راهگشای توسعه همه جانبه حوزه مأموریت خود (شهر ،منطقه،

دانشگاه بیش از پیش گسترش و متنوع شود .با برداشته شدن

کشور و جهان) باشد .در دنیای معاصر بهویژه در قرن جدید،

دیوارهای پنهان دانشگاه و محیط ،دستاوردهای دانشگاه به رکن

دانشگاهها با چالشها ،تغییرات و پویاییهای اساسی و غیر قابل

اساسی زندگی مردم تبدیل و اقتصاد دانشبنیان زمینهساز

پیش بینی مواجهاند که نه تنها ممکن است انتظارات و خواسته

پیشرفت همه جانبه شده است .با ظهور نقش دانشگاه و پژوهش

ها را تأمین نکنند ،بلکه میتواند بقا و ماندگاری ماهوی یا

در متن جامعه ،صنعت نیز به درک این ضرورت میرسد که برای

فیزیکی دانشگاهها را به مخاطره اندازد .با تکیه بر همین وضعیت

پویایی و حرکت چرخهای خود ،نیازمند نیروی انسانی دانشی،

بغرنج بود که دراکر ،صاحبنظر برجسته مدیریت و کار فرینی،

رشد فناوری و ساختار جدید پژوهشی است که با حرکت

مدعی شد موزشعالی ( موزشعالی ایا ت متحده) در بحران

دانشگاهها به سوی پژوهشهای کیفی و نتیجهمحور در جامعه و

عمیقی است و تا سی سال ینده ،دانشگاههای بزرگ به بنای

صنعت نقش ایفا میکند .ارکان و دستگاههای دولتی،

یادبود تبدیل خواهند شد ] .[2با توجه به سر مدی دانشگاههای

سازمانهای عمومی و خصوصی ،بنگاههای کسبوکار ،بازار کار،

ایا ت متحده و الگو بودن این دانشگاهها برای دانشگاههای اکثر

مؤدیان و نهادهای گوناگون جامعه بیش از هر زمان دیگری بر

کشورها اگر موزشعالی این کشور در بحران عمیق باشد ،تکلیف

انتظارات خود از دانشگاه تأکید و اصرار میکنند .نها انتظار دارند

سایر نظامهای موزشعالی در جهان روشن خواهد بود.

که فعالیتهای دانشگاهی راهحلی برای مسائل و ارزشافزودهای

همچنین ،بر اساس پیشبینی سایر صاحبنظران نظیر کلر و

برای کلیت جامعه و هر یو از بخشهای ن فراهم کند.

گیبونز ،یکی از راهکارهای نجات موزشعالی از بحران و کاهش

اکنون تلقی جامعه از دانشگاه ،جزیره مستقلی از اعضای هیأت

اعتبار ،توسعه کار فرینی علمی و کار فرین شدن دانشگاههاست.

علمی و دانشجویان نیست .نباید دانشگاه به برجعاجی برای

موفقیت دانشگاهها در حوزه کار فرینی میتواند بر اساس قاعده

دانشگاهیان و فعالیتهای علمی نها تبدیل شود .دانشگاه

عمومی موفقیت برای موفق ،اعتبار بیشتری نصیب دانشگاهها و

امروزی باید با نظامهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی

موزشعالی کند .به عالوه ،در سمینار گلیون سوییس جمع

تعامل اثربخش و راهگشا داشته باشد .چنین شرایطی از یو سو،

بندی رهبران و صاحب نظران برجسته موزشعالی امریکای
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شمالی و اروپا این بود که موزشعالی در قرن  21با چالشهای
اساسی نظیر محیط در حال تغییر ،رسالتها ،موزش دانشجویان،
حرفه علمی ،تأمین مالی و حکمرانی دانشگاهی روبرو است و

جامعه (محیط پیرامون)

مقابله با این چالشها نیازمند تدابیر ،ابتکارات و اقدامات مؤثری
است ].[2
برای رهایی دانشگاهها از چالشهای موجود و فرارو ،متخصصان

دانشگاه

صنعت

موزشعالی تالشهای فراوانی کردهاند تا تغییر در ساختار،
فرایندها و نظامهای دانشگاهی بتوانند ن را با شرایط متغیر
جدید منطبق و هم افزا کنند .انتظار این است که دانشگاهها با

شکل  -2تعامل دانشگاه دانش بنیان با صنایع

یادگیری و بکارگیری اصول جدید بتوانند با محیط پیرامون

در ایران به سبب عگدم مشگارکت بخگش خصوصگی و صگنعت در

چالشی سازگار شده و رسالتهای خود را عملی کنند ] .[1یکی

فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای فنی و مهندسی نقش عمگده ای

از اصول بنیادین موفقیت دانشگاههای امروزی ،اهتمام به جامعه

در پژوهش و فناوری دارند .صنعت کشور ما از جنبه های مختلف

هدف و صنعت بهعنوان زمینه فعالیتهای موزشعالی است.

وابسته به خگارج اسگت و همگین امگر بگا وجگود تأسگیس مراکگز

زم است دانشگاهها پارادیمها ،نظریهها و دیدگاههای موجود در

تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها و سازمانهای تابعگه مگانع رشگد

دوره حاضر را بشناسند و برای عملیاتی کردن نها کوشش کنند.

تحقیقات در صنعت شده است .فعالیتهگای پژوهشگی دانشگگاهها

بر پایه ساده ترین برداشت از نگرش و نظریه سیستمها ،دانشگاه

بیشتر بر پژوهشهای بنیادی و غیر کاربردی استوار بگوده و کمتگر

یو سیستم باز است و برای کار مدی و اثربخشی ن مستلزم

وارد مقوله های تحقیقات کاربردی و توسگعه ای شگده اسگت .دو

حداکثر تعامل و دادوستد با محیط پیرامون است .همچنین ،نظام

عامگگل اصگگلی کگگم تگگوجهی دانشگگگاههای کشگگور بگگه پژوهشگگهای

دانشگاه یکی از نظامهای فرعی جامعه بوده و کارکرد صحیح،

کاربردی و توسگعه ای شگامل  -1ماهیگت تحقیقگات کگاربردی و

هدفمند و هماهنگ ن مستلزم تعامل و ارتباط وسیع و مناسب

توسعه ای و  -2ضعف ارتباط دانشگاه و صگنعت ،مگی باشگد ].[7

با سایر عناصر جامعه است (شکلهای  1و  .)2از این رو ،پرسش

درکشور ما امکانات بالقوه و بالفعل پژوهشگی بگه طگور سگنتی در

کلیدی این است که چه دیدگاهها (متاتئوریها) ،الگوها و

دانشگاههای فنی و مهندسی انباشته شگده اسگت .حتگی اعضگای

نظریههایی برای تبیین تعامل نهاد دانشگاه و نهاد صنعت وجود

فعال و سطح با ی اغلگب مراکگز پژوهشگی را نیگز دانشگگاهیانی

دارد؟ در این مقاله ،سعی شده است که برخی از مهمترین الگوها

تشکیل مگی دهنگد کگه بگه صگور و قالبهگای مختلگف بگا مراکگز

و نظریههای مبین تعامل دانشگاه و صنعت شناسایی و به اختصار

تحقیقاتی غیر دانشگاهی همکگاری مگی کننگد .پیشگینه ارتبگاط

ارائه شود.

صنعت و دانشگاه در ایران نشان می دهد پیش از تأسیس «دفتگر
مرکزی ارتباط با صنعت» در وزارت فرهنگ و مگوزش عگالی بگر
جامعه (محیط پیرامون)

اساس مصوب اسگفند  1333هیگأت دولگت ،هگیو گونگه ارتبگاط
سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت کشور وجود نداشته است.

صنعت

دانشگاه

هر چند این دفتر نیز توفیق اندکی در انجام رسالت خگود داشگته
است .در 1331شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صگنعت
در دفترمرکزی ارتباط با صنعت ،تشگکیل شگد و فعالیتهگای ایگن

شکل  -1تعامل دانشگاه سنتی با صنایع

1

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

دفتر و شورا چندان موثر واقگع نشگده و ایگن دفتگر در  1373بگه

مدیران و خبرگان دولت ،دانشگاه و صنعت در امر تحقیق و

فعالیتهای خود پایان می دهد .سگسس ،دفتگر مرکگزی ارتبگاط بگا

توسعه ،فاصله گرفتن از اهداف و مأموریتهای تعریف شده در

صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایگران انتقگال مگی

تأسیس و توسعه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و نهایتا

یابد که در حال حاضر تقریبا چنین دفتری وجود خارجی نگدارد.

عدم انطباق اغلب پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت

به عالوه ،در 1373شگورای عگالی ارتبگاط صگنعت و دانشگگاه در

و رغبت اندک به پژوهشهای نیازمحور .امروزه ،با توجه به وجود

وزارت صنایع سنگین وقت با ترکیب وزیر و رؤسای دانشگگاههای

دبیرخانه دائمی ،تداوم برگزاری این کنگره ها می تواند واجد ثار

صنعتی کشور تشگکیل مگی شگود .پگس از ادغگام وزارت صگنایع

قابل اعتنایی برای پیشبرد تعامل دانشگاه با صنعت باشد.

سنگین و وزارت صنایع ،فعالیت این شگورا بگا ترکیگب جدیگدی،
ابعاد وسیع تری به خود گرفته و فعالیتهای شورا با حضگور وزرای
فرهنگ و موزش عالی و صنایع دنبال می شود .ایگن شگورا طگی
سالهای  1373-71جمعا  3جلسه برگزار می کند .فعالیتهای این
شورا در 1373متوقف و در 1377بگه پیشگنهاد وزارت فرهنگگ و
موزش عالی تغییراتی در ساختار فعالیگت و ترکیگب ن بوجگود
مده و جلساتی با عنوان جدیگد نشسگتهای معاونگان موزشگی و
پژوهشی دستگاههای اجرایگی در زمینگه سیاسگتگزاری و بهبگود

الگوها ،دیدگاهها و نظریهها
با توجه به هدف پژوهش ،برخی از مهمترین الگوها ،دیدگاهها و
نظریههای مبین تعامل گسترده ،مستمر و پویای دانشگاه با
جامعه هدف و صنعت ،به اختصار معرفی شده است.
 .1همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت .پیچیگدهترین

ارتباط دانشگاه و دسگتگاههای اجرایگی تشگکیل مگی شگود .ایگن

الگوی تحلیل نو وری ،الگوی پیچش سهجانبه 1دولگت ،دانشگگاه،

نشستها نیز بعد از مدتی تعطیل می شود ].[7

صنعت است ] .[3در گذشته دانشگاه ،صگنعت و دولگت مرزهگای

در نظام موزش عالی ایران ،از سال  1372تاکنون « 13کنگره
سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی»

مشگخص و معینگی داشگتند .نگگو وری فناورانگه کگارویژه صگگنعت،

با عنوان کنگره همکاریهای سهجانبه ،برگزار شده است (به

توسعه علم و موزش کارویژه دانشگاهها و سیاستگذاری و ایجاد

شرح جدول  .)1در نظام علمی کشور ،کنگره های سهجانبه یکی

انگیزش نو وری ،کارویژه دولتها بود .نگو وری در اثگر تعامگل بگین

از دیرپاترین محافل ،نشستها و گردهمایی های متخصصان و
صاحب نظران یو حوزه تخصصی می باشد .این گردهمایی ها به

صنعت و دانشگگاه در بگازار تحقیگق و توسگعه بوجگود مگی مگد.

عنوان اجتماع ذی نفعان ،صاحب نظران ،متخصصان و دغدغه
مندان حوزه روابط دولت ،دانشگاه و صنعت ،مهمترین مسائل،
چالشها ،موانع ،سیاستها و راهکارهای توسعه تعامل دانشگاه و
صنعت ،با خرد جمعی و حس مشارکت و همکاری مسئو نه
بررسی و احصا می شود .جالب است اشاره شود که پژوهش
شفیعی و موسوی ] [8بر روی نتایج  11کنگره سهجانبه نشان
می دهد مهمترین موانع برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در
ایران عبارتند از :ناکار مدی ساختارها ،قوانین و فرایندهای
موجود ،فقدان جو رقابتی میان دانشگاهها ،فقدان باور و اعتماد
.Triple Helix Model

1
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جدول  -1معرفی اجمالی کنگرههای همکاریهای سهجانبه

1

توضیحات

شماره کنگره

زمان برگزاری

مجری کنگره

اولین

تیر 1372

دانشگاه تبریز

کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز موزشی و پژوهشی ][7

دومین

مهر 1373

دانشگاه فردوسی مشهد

کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز موزشی و پژوهشی ][7

سومین

ذر 1373

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

با عنوان جدید و مرسوم کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت
برای توسعه ملی ،تصمیم برای تأسیس دبیرخانه دائمی ،انتخاب مسعود شفیعی
به عنوان دبیر دائمی و تمرکز امور و سیاستگزاری کنگره در دبیرخانه دائمی

چهارمین

اردیبهشت
1377

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کنگره بینالمللی همکاریهای سهجانبه و ورود علوم انسانی به مباحث
ارتباط دانشگاه و صنعت ][7

پنجمین

اردیبهشت و
خرداد 1373

دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

دومین کنگره بینالمللی همکاریهای سهجانبه و برگزاری چند سمینار جانبی
در قم ،ایالم ،مشهد و تهران

ششمین

ذر 1381

وزارت پست و تلگراف و
تلفن

نمایشگاه بین المللی تهران -سالن مبنا ،همزمان با هفته پژوهش و برخوردار از
مزیتهای و فرصتهای این همزمانی ][7

هفتمین

ذر 1382

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

در هتل عباسی اصفهان ،با تمرکز بر شهرکهای علمی و تحقیقاتی ،پارکها و
مراکز رشد علم و فناوری و نقش مؤسسات کوچو و متوسط در ارتباط صنعت
و دانشگاه

هشتمین

ذر 1383

شرکت ملی صنایع
پتروشیمی

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت صنایع پتروشیمی ،یکی از صنایع
پیشرو کشور با تمرکز بر ارتباط این صنعت با دانشگاه و مراکز پژوهشی

نهمین

ذر 1383

سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

با تمرکز بر چگونگی انتقال فناوری از دانشگاهها به صنایع و بررسی نقش
نهادهای واسط در تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

دهمین

ذر 1381

دانشگاه زاد اسالمی -واحد
علوم و تحقیقات تهران

تمایز اصلی ن ،برگزاری ده سمینار منطقهای در ده استان و گستردگی
جغرافیایی ن و حمایت یو نهاد غیر دولتی (دانشگاه زاد اسالمی ) از ن

یازدهمین

اسفند 1383

پژوهشگاه نیرو

پس از کنگره هشتم ،این کنگره دومین کنگرهای است که توسط یکی از صنایع
مادر کشور ،صنعت ب و برق ایران ،با حضور گسترده صنعتگران برگزار شده
است

دوازدهمین

بهمن و اسفند
1387

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تمایز این کنگره ،همزمانی ن با مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه و ترسیم
نقشه علمی کشور میباشد .در این کنگره از مجله علمی -ترویجی صنعت و
دانشگاه رونمایی شده است

سیزدهمین

اسفند 1388

شرکت جابون

تمایز اصلی این کنگره با کنگرههای پیشین ،حذف فراخوان و دریافت مقاله و
برگزاری ن بهشکل سمینار و نشستهای علمی -تخصصی است

 .1بهمناسبت برگزاری بیستمین کنگره همکاریهای سهجانبه ،در یو مقاله مروری ،اهداف و نتایج بیست کنگره تدوین و منتشر خواهد شد.
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چهاردهمین

اسفند 1383

سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو)

تمایز اصلی این کنگره نیز با کنگره های پیشین ،حذف فراخوان مقاله و برگزاری
بهشکل نشستهای علمی -تخصصی است

پانزدهمین

بهمن 1331

مرکز پژوهش ،توسعه
فناوری و صنایع نوین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همانند کنگره قبلی بهشکل نشستهای علمی-
تخصصی

شانزدهمین

بهمن 1331

سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

این کنگره نیز فاقد فراخوان عمومی مقاله بوده و بهشکل سمینار و نشستهای
علمی -تخصصی برگزار شده است

هفدهمین

اسفند 1332

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محور اصلی این کنگره ،تدوین سیاستها و راهکارهای کار فرینی و تجاری سازی
بوده که به صورت نشستهای تخصصی برگزار شده است

هجدهمین

اسفند 1333

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محور اصلی ،صنعت نفت و اقتصاد مقاومتی و اشتغال و موزشهای مهارتی
میباشد که به صورت نشستهای تخصصی برگزار شده است

نوزدهمین

دی 1333

دانشگاه فنی و حرفهای

در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهرک صنعت نفت اهواز با تمرکز بر ارتباط
صنعت و دانشگاه در استان خوزستان بهصورت سخنرانی تخصصی

بیستمین

کنگره بیستم با محوریت اقتصاد مقاومتی :تولید -اشتغال ،در اسفند  1333به دبیری مسعود شفیعی توسط
دبیرخانه دائمی و جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ،در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
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سیاستهای دولت برای دانشگاه و صنعت بهطور جداگانگه انجگام

دلیل ،نوپیدایی ،1شگفت وری 2و رفتار خالقانه ،سه ویژگی این

می گرفت .با بروز تحول جدید در تولید دانگش و ظهگور سگبو2

نوع سیستمهاست .عناصر این سیستمها ،قابلیت خودتنظیمی

] [3و انقالب دوم علمگی ] [1و ظهگور اقتصگاد و جامعگه دانگش

دارند و میتوانند خود را تغییر دهند .بازخوردی که این

بنیان ،مرزهای دانشگاه ،صنعت و دولگت نگادقیق و مختگل شگده

سیستمها از تعامل با محیطهای مختلف میگیرند ،موجب

است (شکلهای  2و  .)3امروزه دانشگاه ،صنعت و دولت بگا حفگ

یادگیری و تحول نها میشود .سازگارشوندگی ،فرایندهای

استقالل ،در توسعه فناوری وارد قلمروهای یکگدیگر شگده و بگین

پاسخدهی به عدم پیوستگی زیاد یا فقدان هماهنگی بین نظام و

نها همسوشانی در مأموریتها بوجود مگده اسگت .بوردیگو معتقگد

محیط است .سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نظیر

است امروزه صنعت و پژوهش نچنان در هم تنیگده شگدهاند کگه

دانشگاه میتوانند از جمله سیستمهای پیچیده سازگارشونده

هر روزه تعارض بین منافع پژوهشگران و منافع تجاری بگه وجگود

باشند ] .[11بنیاد عمومی این سیستمها ،ساختار تحولی موجود

می ید ] .[3بسیاری از دانشگمندان یگا گروههگای پژوهشگی زیگر

در نهاست .ساختار تحولی بدین معناست که این سیستمها

کنترل شرکتهای صگنعتی قگرار میگیرنگد کگه از طریگق ثبگت

تغییر میکنند و اجزاء سازنده خود را در راستای سازگارشوندگی

اختراع بهدنبال سود هستند  .با توجه به همسوشانی مأموریتهای

با مسائلی که نها را احاطه کرده است ،سازماندهی مجدد

دانشگاه ،صنعت و دولت ،سازمانهای جدید چند رگه متولد شده

میکنند .یادگیری و بازخورد در حین حرکت موجب

] [3و باید این گونه سازمانه گسترش یابند .مأمویگت اصگلی ایگن

خودسازماندهی و کنترلپذیری این سیستمها میشود .از این رو،

سازمانها تسهیل روابط دانشگگاه ،صگنعت و دولگت در چگارچوب

دانشگاه به مثابه سیستم پیچیده سازگاشونده ،برای بقا و پایداری

الگوی پویای پیچش سه گانه دولت ،دانشگگاه و صگنعت و تعگالی

باید با محیط پیرامون و صنعت در تعامل تنگاتنگ و مستمر

نظام ملی نو وری است .بر مبنای این الگو ،تعگامالت دانشگگاه بگا

باشد.

محیط پیرامون نظیر صنعت ،نه یو اختیگار و تگدبیر ،بلکگه یگو

 .3نظریه شبکه فراگیر .شبکه فراگیر 3یکی از شیوههای

ضرورت برای شکوفایی ملی و بهرهگیری از فرصتهای محلی ،ملی

اثربخش در سازماندهی نهادهای موزشعالی است ] [11که

و جهانی است .بدیهی است توجه به نقش و تسهیلگری نهادهای

بکارگیری استعاره شبکه ،القاکننده نوعی پیوند فراگیر و جامع

واسط و چندرگه نظیر مؤسسگات انتقگال فنگاوری ،مراکگز رشگد،

می باشد .این نوع پیوند ،شبیه تار عنکبوت است و تغییر در یو

پارکهای علم و فناوری ،شگهرکهای علمگی و تحقیقگاتی بگرای

بخش سازمان منجر به ایجاد تغییرات فراگیر در سایر بخشها

ایجاد و تقویت روابط صنعت و دانشگاه ضروری اسگت .تأسگیس و

میشود .در مفهوم استعاره شبکه ،این مفهوم مورد قبول است که

کار مدی این نهادها مستلزم همکاری مسئو نه سه نهگاد دولگت،

ایجاد یو تغییر در یو بخش از سازمان بر تمامی بخشهای

دانشگاه و صنعت است ].[7

سازمان تأثیر می گذارد .پیوستگی متقابل ساختاری و رویهای

 .2نظریه سیستمهای پیچیده سازگارشونده .سیستم پیچیده

ارتباطات ،تعامالت انسانی و رهبری ،مورد تأکید این رویکرد

سازگارشونده ،دارای شبکه ارتباطی از عوامل است که پر اتصال

است .از نظر هلگسن ] [11ویژگی اصلی شبکههای فراگیر به

بوده و هر یو از عوامل بر اساس طرح خود یا دانش محلی خود

خاطر فقدان یو ساختار سازمانی معین و با ثبات سازمانی قابل

عمل میکند ] .[3در این سیستمها باید بخشهای مختلف

توجه هستند .تعریف هلگسن از شبکه ،شکلی شبیه به دایره

سیستم یا عناصر متعدد ن ،زادی و توانایی پاسخ به محرک را

است که رهبر در هسته مرکزی ن قرار دارد و خطوطی از این

از راههای متفاوت و غیر قابل پیشبینی داشته باشند .به همین

1

.emergent
2
.surprising
Web of Inclusion

3.
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مرکز تا نقاط مختلف دایره امتداد می یابد .نقاط دایرههای

مرور ادبیات و تجارب نظامهای دانشگاهی امریکای شمالی و

متحدالمرکز مجزایی را تشکیل میدهند که مجموعه نامنظم و

اروپایی معتقد است که دانشگاهها هنگامی کار فرین هستند که

بههمپیوستهای از خطوط محوری و شعاعی نها را به هم متصل

از حداکثرسازی ظرفیت خود برای تجاریسازی ایدههای خود و

میکند :خطوطی که همانند تار و پود قالی ذیقیمت ایرانی در

ایجاد ارزش در جامعه نترسند و ن را تهدید مهمی برای

سراسر ساختار پخش و توزیع میشوند .سازمانهایی که از این

ارزشهای دانشگاهی تلقی نکنند .بهعالوه ،منابع مالی

شکل سازمانی تبعیت میکنند صرفاً در حال بازی با مرزهای یو

دانشگاههای کار فرین از منابع متنوعتری تأمین میشود.

ساختار بوروکراتیو نیستند ،بلکه در حال بکارگیری اشکال

فعالیتهای دانشگاهها برای تأمین مالی غیر دولتی میتواند

جدیدی از ارتباطات ،رهبری و قدرت در جهت تغییر هنجارها و

دارای انواع مختلفی نظیر مشاوره ،موزش ،تحقیق و توسعه،

روشهای عملیاتی هستند .شبکه ،سازگارشونده ،باز ،پاسخگو

انتقال فناوری ،مالکیت یا مشارکت در مراکز رشد ،پارکهای علم

است .فرایندهای فراگیر و مشارکتی ،صور این گونه سازمانها را

و فناوری و شرکتهای دانشگاهی و نظایر نها به ویژه منابع
باشد

].[13

دانشگاههای

کار فرین

مسئولیت

نشان میدهند .در شبکه فراگیر ،رهبری مشارکتی و ارتباطی

صنعت

بوده ،قدرت تسهیم شده و فرایندهای ارتباطی باز ،بخشی از

پذیرفتهشدهای در کمو به توسعه محلی دارند .در واقع ،دانشگاه

کارکرد سازمانی است .دانشگاهها به مثابه سازمان با شبکه

کار فرین از منظر سازمانی به نحوی مدیریت میشود که دارای

فراگیر ،ایجاب می کند که نها به طور مستمر با محیط و جامعه

توان انعطافپذیری در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی-

هدف در ارتباط و دادوستد باشند و تعامل نها با صنعت نیز از

اقتصادی و تعقیب فرصتهای محیطی باشد .در برخی جوامع،

همین منظر ،تبیین می شود.

مسائل و مشکالت اجتماعی -فرهنگی ریشهایتری نسبت به

 .4ایده دانشگاه کارآفرین .مفاهیم متعددی برای دانشگاه

مسائل اقتصادی وجود داشته و انتظار از دانشگاهها در امور

کار فرین (به تعبیر کالرک )[12] 1ارائه شده است .از منظر

اجتماعی کمتر از مداخالت و اثربخشی اقتصادی نمیباشد .با

برخی صاحبنظران ،دانشگاه کار فرین به مفهوم کنش

توجه به اینکه یکی از مفاهیم کلیدی همکاری دانشگاه و صنعت،

کار فرینانه در ساختارها و دیدگاههای یو دانشگاه تعبیر شده

علم کار فرین است ،به تبع ن ،دانشگاه کار فرین نیز یکی از

است .اگرچه نمیتوان گفت یو دانشگاه کار فرین همیشه و

مفاهیم کلیدی تعامل این دو نهاد می باشد ].[11

بهطور خالص در جهت فعالیتهای اقتصادی است ،یا اینکه یو

 .5دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی .یکی از وجوه اصلی

دانشگاه سنتی هیو وقت بهدنبال امور اقتصادی نمیباشد ،اما

دانشگاه ،کار فرینی اجتماعی و ایفای تعهدات و مسئولیتهای

میتوان بیان کرد ویژگی اساسی که از الگوی غربی دانشگاه

مدنی است .بهعنوان مثال ،درباره ایا ت متحده با قویترین نظام

کار فرین ،برجسته شده است جنبههای اقتصادی ،کارایی و

موزشعالی ،اذعان میشود که تأسیس نهادهای موزشعالی در

رقابتپذیری ن نسبت به سایر نسلها و الگوهای دانشگاهی

این کشور برای بهبود جامعه و ارتقای رمانهای دموکراتیو

است .دست کم از منظر اجتماعی ،دانشگاه کار فرین در مورد

بوده است .بهطوری که قدیمیترین مؤسسه موزشعالی یعنی

تقاضاها و مسائل جامعه نظیر نیازهای اجتماعی -اقتصادی،

کالج هاروارد ،در قرن  17با نیت پیشبرد اهداف اجتماعی،

متعهدتر و پاسخگوتر از دانشگاه سنتی بوده و در ن ،تعیین

تأسیس شده است .رودولف [13] 3اشاره میکند که تأسیس

ارزش دانش اهمیت بیشتری پیدا کرده است .گیب [13] 2با

کالج هاروارد و در حقیقت تأسیس تمامی کالجهای مستعمراتی
امریکا بهخاطر ضرورت و احساس مسئولیت اجتماعی برای

Clark
.Gibb
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2

. Rudolph

3

11

نسلهای

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  33و  ،33پاییز و زمستان 1331

ینده بوده است .چشمانداز یو دانشگاه و

که با استفاده از افراد ،ارزشها و سایر عناصر و سیستمهای

دانش موختگان متعهد ن در جامعه به شیوههای متعددی

فرعی ،با تکیه بر درسها و تجربههایی گذشته بهطور پیوسته،

بازنمایی میشود .بسیاری بر این باورند که ارتقای رمانهای

عملکرد خود را بهبود میبخشد .یو سازمان یادگیرنده با قدرت

دموکراتیو که منجر به انقالب امریکایی شد تا حدی توسط

و بهصورت جمعی ،یاد میگیرد و دائماً خود را بهنحوی تغییر

مردان حرفهای موزش دیده در اروپا یا دانشگاههای امریکا،

میدهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی ،به نحو

تجدید نیرو کرده بودند .برکین [17] 1رهبرانی که به طور

بهتری اطالعات از جمله اطالعات محیطی را گرد وری ،مدیریت

مستقیم در خلق قانون اساسی ایا ت متحده مشارکت داشتند را

و استفاده کند (همان) .سازمان یادگیرنده گروهی است که در ن

بهمثابه مردانی تقریب ًا منحصر بهفرد در موزش رسمی و حرفهای

یادگیری ،نیاز همیشگی تمامی منابع انسانی تلقی میشود و در

در یو جامعه عمدتاً کشاورزی و روستایی توصیف کرده است و

ن ،ضمن تأکید بر موختن ،چگونه موختن ،جذب و توزیع

متراکمی3

دانش نو ،به خلق ،تولید اطالعات و دانش جدید و مورد نیاز

بودند که بنیانگذاران ملت امریکا بهواسطه موزش رسمی و

پرداخته میشود و تمامی این دانشها در رفتار و عملکرد منابع

ضمنی در معرض ن بودهاند .میتوان گفت بدون این مجموعه

انسانی سازمان ،تبلور مییابد .در سازمانهای یادگیرنده پنج

فوقالعاده از افراد تحصیلکرده در دانشگاهها ،تأسیس کشور

قاعده یا فرمان شامل تفکر سیستمی ،الگوهای ذهنی ،رمان

امریکا میتوانست مسیر متفاوتی داشته باشد .در اواسط قرن ،13

مشترک ،یادگیری تیمی ،قابلیت فردی تعریف شده است .تفکر

این باور قوی وجود داشته است که برای ترویج دموکراسی

سیستمی از قواعد اساسی این نوع سازمانهاست .برای تأسیس

امریکایی وجود نهادهای موزشعالی ضروری اند و تعهد به

تفکر سیستمی نخستین گام ،جزئینگری و توجه به اجزا و

تقویت این رمانها به بخشی از رسالت اکثر دانشگاههای ایا ت

عناصر سازمانی است .دوم ،ریشهیابی مرزهای سیستم است .در

متحده تبدیل شده است .در اواخر قرن  ،13با توجه به پیشرفت

تفکر سیستمی ،ریشهها به خوبی بررسی شده و به کمو

الگوی دانشگاه پژوهشی (دانشگاههای نسل دوم) ،ترویج

الگوهای پویا ،تمامی علتها و معلولها مطالعه میشود .یکی از

رمانهای دموکراتیو با مباحث اهداف صواب موزش پیوند

زیرمجموعههای تفکر سیستمی ،مرزبندی میان بخشهای یو

خورده است .بنابراین ،این پرسش کلیدی مطرح است که یا باید

سیستم است که هویت سیستم در این مرزبندی مشخص شده و

در دانشگاهها تمرکز بر موزش لیبرال ،پژوهش ،پیشرفت صنعت

ارتباط بین سیستم و محیط در ن تعیین میشود .تمامی

و کشاورزی ،ترویج دموکراسی یا همه اینها به صورت توأمان و

دروندادها و بروندادها از مرز سیستم عبور میکنند .زیرمجموعه

ترکیبی باشد؟ مطالبات جامعه و دولتها نشان می دهد که

دیگر تفکر سیستمی ،کلنگری است .سیستم ،کلی است متشکل

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها در قبال ذی نفعان ،جامعه

از مجموعه دو یا تعداد بیشتری از اجزاء که رفتار هر جزء بر

و صنعت یو امر بدیهی است و ضرورت تعامل نها با جامعه

رفتار کل اثر می گذارد و وجود بستگی به تعامل اجزاء با یکدیگر

هدف (صنعت) نیز از این وجه ،قابل تبیین و ترسیم است.

دارد .نچه که به عنوان ریشهیابی در تفکر سیستمی حائز اهمیت

 .6نظریه سازمان یادگیرنده .از منظر نظریهپرداز اصلی سازمان

است ،شناسایی ریشه مسائل بر پایه تعامل اجزای سیستم با

یادگیرنده ،4پیتر سنگه ،[13] 1سازمان یادگیرنده سازمانی است

یکدیگر و با محیط بیرونی ،است ].[21

الیس [18] 2معتقد است که مردم امریکا ذینفع خرد

رهبران سازمانهای یادگیرنده ،مسئولیت ایجاد امکانات و
1.

Berkin
Ellis
3. Accumulated Wisdom
4 . learning organization
5 .Senge
2.

شرایط یادگیری را در سازمان دارند ،کارکنان باید به طور مستمر
در یادگیری و افزایش دانش خود دخالت داشته باشند .با توجه
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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

به تحو ت شرایط محیطی ،مدیریتهای سنتی پاسخگوی

اینهاست .محیطهای نامطمئن و در حال تغییر ،مستلزم

کار مدی سازمانهای امروزی نیستند ،باید سازمانها بر نو وری

ساختارهای پویا ،ارتباطات افقی و عمودی ،کارگزاران مستقل و

و خالقیت تأکید داشته باشند .نکته مهم در سازمانهای

انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر هستند ] .[23نظریه اقتضایی

یادگیری ،سبو و نقش رهبری سازمانی است .رهبران

برای سازگاری سازمان با محیط بیرونی ،بر رابطه بین محیط

سازمانهای یادگیرنده تفکر سیستمی دارند ،کمتر روی

بیرونی و ساختار سازمانی تأکید دارد .بر اساس نظریه اقتضایی،

موضوعات روزمره تأکید دارند و بیشتر روی روندها و عواملی که

دانشگاهها باید مأموریت گرا شده و مأموریت خود را بر اساس

موجب تغییرات و تحو ت میشوند ،تأکید میکنند .با هدف بقا و

شرایط محیطی و نوع فلسفه وجودی خود تعریف و تنظیم کنند.

پایداری ،ارتقای کارایی و اثربخشی و ساگازی با تغییرات محیط

همچنین ،هر دانشگاه باید از مأموریت و ساختار سازمانی و

پیرامون ،تالش های زیادی انجام شده است که مفاهیم و اصول

عملیاتی مختص به خود برخوردار باشد.

سازمانهای یادگیرنده در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد

 .8نظریه خدمت -یادگیری .جان دیویی 1جزو نخستین

] .[21نظریه دانشگاه به مثابه سازمان یادگیرنده ،ایجاب می کند

صاحبنظرانی است که بر رویکرد عملگرایی 2موزش تأکید و

که نظام دانشگاهی به طور پیوسته با محیط پیرامون و صنعت در

پیوند بین موزش و دموکراسی را تبیین کرده است ] .[1وی،

تعامل باشد تا لوازم و شرایط رشد و توسعه خود را به سوی

ایده سازگاری نظریه و عمل و ضرورت اتصال و پیوستگی نها را

مأموریتهای خاص و عام فراهم کند .پژوهش محمدی حسینی،

ترویج کرد .بهعالوه ،وی استد ل می کند که اهداف وا ی

امین بیدختی و جمشیدی ] [22نیز مؤید نقش یادگیری

جامعه را تنها میتوان از طریق دموکراسی مشارکتی محقق کرد.

سازمانی در ارتقای عملکرد نو وری است.

او تأکید کرد که اکثر پیشرفتهای دانش اغلب زمانی روی داده-

 .7نظریه اقتضایی .تالش نظریه پردازان مدیریت سنتی،

اند که تمرکز بر حل مسائل مهم اجتماعی بوده است .بر مبنای

شناسایی بهترین راه برای فعالیت مدیران در وضعیتهای گوناگون

نظریه دیویی ،این پیشرفتها در اغلب موارد ،زمانی روی دادهاند

بوده است به طوری که پس از دستیابی به اصول جهانشمول،

که یادگیری در کالس درس با یادگیری در خارج از نهاد

مدیریت خوب الزاماً منوط به یادگیری و نحوه بکارگیری این

موزشی در جهان واقعی ،پیوسته بوده است .جهان واقعی خارج

اصول باشد .اما پژوهشگران دریافتند که ضروری است گاهی

از کالس درس امروزی پیچیده و غیر قابل پیشبینی بوده و

برخی اصول سنتی مورد تأکید نظریه پردازان مدیریت سنتی

کنترل ن دشوار است .جهان واقعی خارج از کالس درس مملو

برای کسب نتایج بهتر نادیده گرفته شوند .بر اساس همین

از سیاستها ،تبدیل واقعیتهای اقتصادی و تغییر داب و رسوم

ضرورت ،از دهه  1331نظریه اقتضایی متولد شد ] .[23بر پایه

اجتماعی است که همگی بر نحوه تعامل نهادهای موزشی با

مدیریت اقتضایی ،عملکرد مدیریت در هر زمان باید با توجه به

یکدیگر یا تعامل نها با جهان خارج برج عاج ،اثرگذار و ذینفوذ

موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی ارزیابی شود .وظیفه

است .توسعه مشارکتهای دموکراتیو دارای نفع متقابل با

نظریه و علم تجویز یو عمل برای یو وضعیت خاص نیست،

ذینفعان محیط علمی (محلی ،ملی و جهانی) برای پیشرفت

بلکه یافتن روابط بنیادی ،فنون اساسی و سازماندهی دانش

دانش و ارتقای یادگیری دانشجویان مسلماً چالش برانگیز است.

موجود بر مبنای مفاهیمی روشن است ،مدیریت اثربخش همواره

با این حال ،برای کامیابی دانشگاهها در قرن حاضر ،توسعه و

بر مبنای شناخت مقتضیات تحقق میپذیرد .بر اساس نظریه

ترویج مشارکتهای دموکراتیو دارای اولویت است.

اقتضایی ،هر گونه تصمیم گیری ،وابسته به شرایط محیطی و
بیرونی سازمان نظیر رقابت ،فناوری ،اقتصاد ،سیاست و نظایر

John Dewey
.Pragmatic Approach

1.
2
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بر اساس پژوهش گیلز و ایلر ،[21] 1مفهوم خدمت-

یادگیری2

لزوماً همواره با رسالت موزشی یو نهاد موزشعالی مرتبط

نخستین بار از سوی سیگمون و رمضی 3طرح شده است .حرکت

نمیباشد.

غازین خدمت -یادگیری بهسرعت در نهادهای موزشعالی

چهارمین و مطلوبترین شکل خدمت -یادگیری در نوعشناسی

ایا ت متحده رواج یافت ،اما در پایان دهه  1371عمدتا محو

سیگمون ،خدمت -یادگیری با تأکید مساوی بر خدمت و

شد .چرا که ،اکثر برنامهها با رسالتهای نهادهای علمی پیوند

یادگیری مرتبط با فعالیت درسی است .بهعنوان مثال ،در این

نداشتند و روابط بین دانشگاهها و شرکای اجتماعی نامتوازن یا

سناریو یو دانشجوی بازاریابی میتواند چالشهای مربوط به

نابرابر بود ] .[23بهعالوه ،شواهد ناچیزی برای اثبات تأثیر

ترویج خدمات یو سازمان غیر انتفاعی به فقرا در محیط شهری

حقیقی این رویکرد پداگوژیو بر یادگیری دانشجویان ،فراهم

فشرده را مطالعه کند .سسس ،در یو نهاد برای توسعه یو طرح

شده بود .سیگمون ،[27] 3یو نوعشناسی چهار قسمی برای

بازاریابی داوطلب شود .این طرح میتواند تحت نظارت این نهاد و

خدمت -یادگیری شناسایی کرده است .نوع نخست خدمت-

استاد درس تدوین شود و دانشجو درباره کیفیت طرح و ارزش

یادگیری سیگمون شامل خدمت -یادگیری است که در ن بر

درک شده برای سازمان غیر انتفاعی مورد ارزیابی قرار گیرد .در

پیامدهای یادگیری در کالسهای درس سنتی تأکید میشود.

این نوع خدمت -یادگیری ،ورای تأکید برابر بر خدمت -یادگیری

برای نمونه ،یو دانشجو میتواند در یو درس موزش شهری

بر روی خدمت و یادگیری و فهم صریح ن مبنی بر تمامیت و

ثبت نام نماید و بهعنوان بخشی از درس ،در سمت دستیار

یکسارچگی درس و تعهد ،فرض میشود که یو مشارکت

موزشگر دانشکده شهری خدمت کند .در این نقش دانشجو صرف ًا

سودمند متقابل بین نهاد موزشعالی و سازمان اجتماعی فعال

تماشاچی نبوده و بهطور فعال با سایر دانشجویان تعامل و

وجود دارد ].[1

مشارکت دارد .نوع دوم خدمت -یادگیری سیگمون شامل

 .9نظریه وابستگی به منابع .مفهوم سیستمهای باز ،مبین

خدمت -یادگیری است که در ن بر خدمت تأکید میشود .در

تأثیرپذیری و بههمپیوستگی سازمان و محیط است .محیط

این زمینه ،دانشجو میتواند در یو کالس درباره یو موضوع

بیرونی بر ورودیها و دروندادها ،ساختارهای درون سازمانی،

خاص اجتماع (جامعه) یاد بگیرد و انگیزه برای انجام کارهای

فرایندها و بروندادهای سازمانی مؤثر است .بر اساس نظریه

داوطلبانه درباره موضوعات خارج از کالس درس پیدا نماید .در

وابستگی به منابع ،برای توضیح رفتار منابع انسانی نظیر اعضای

کالس ،تأمل سازمانیافته محدودی درباره این تجربه وجود دارد

هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها و فعالیتهای سازمان باید

و کیفیت فعالیت خدمت دانشجو بهعنوان بخشی از درس ارزیابی

محیط بیرونی مورد توجه و مداقه قرار گیرد .بر پایه ابن نظریه،

نمیشود .خدمات سنتی به جامعه یا فلسفه داوطلبی در نوع-

محیط بیرونی منبع اصلی تدارک منابع مختلف مالی ،انسانی،

شناسی سیگمون ،بهعنوان نوع سوم خدمت -یادگیری میتواند

دانش و اطالعات و تولید و خدمت است .در واقع ،سازمانها نمی

مورد توجه قرار گیرد .چرا که ،این فعالیت بهطور مستقیم به

توانند برای بقا و پایداری ،منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند و

هیوگونه پیامد یادگیری یا تجربه کالس درس پیوند ندارد .این

برای کسب منابع باید با عناصر محیطی در تعامل دائم باشند.

مقوله میتواند برای افراد نا شنا با نوعشناسی سیگمون ،گیج-

همچنین ،بخش عمدهای از تغییر و تحو ت سازمانی به واسطه

کننده و مبهم باشد .چرا که ،این نوع تجربه خدمت -یادگیری

توانایی رقابت سازمانها برای کسب منابع و کنترل منابع حیاتی
قابل توضیح است .میزان نیاز به هر منبع و میزان در دسترس

1.

Giles & Eyler
. Service-Learning
3. Sigmon & Ramsey
4 . Sigmon
2

بودن ن ،دو عامل کلیدی در توضیح رفتار سازمان بر مبنای این
نظریه است .نکته کلیدی اینکه ،رقابت برای دستیابی به منابع
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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

کمیاب ،موجب افزایش و تشدید وابستگی به منابع رقابتی و

میپردازد .نظام ملی نو وری زیرنظامهای متعددی نظیر نظام

محیط بیرونی تأمین کننده منبع میشود ].[21

ملی پژوهش ،نظام ملی خالقیت ،نظام ملی مالکیت فکری ،نظام

بهعالوه ،محیط بیرونی منبع اصلی تأمین و تدارک داده ها و

ملی مدیریت فناوری و همچنین نظامهای محلی یا منظقهای

اطالعات مورد نیاز برای پردازش ،بازتولید ،تصمیمگیری برای

نو وری را شامل میشود .مفهوم نظام نو وری نخستین بار توسط

یا تغییر ساختار و فرایندهای سازمان است .دانشگاهها

فریمن [23] 3با الهام از نظریات ندوال [31] 3بکار برده است.

خودکفا نبوده و برای دستیابی به انواع داده ها ،اطالعات و حتی

او با مطالعه نظام نو وری در ژاپن دریافت که سازمانهای تحقیق

دانش ،با محیط بیرونی به اشکال مختلف تعامل و مبادله دارند.

و توسعه ،بنگاههای صنعتی و سازمانهای دولتی در یو رابطه

در اهمیت منابع همین بس که در سمینار گلیون ،کم و کیف

متقابل با یکدیگر و در یو چارچوب و بستر نهادی موجبات

تأمین منابع مالی و حرفه علمی دو چالش از شش چالش

توسعه فناوری را فراهم وردهاند .فریمن ،نظام نو وری را شبکهای

اساسی فراروی موزشعالی در قرن حاضر و منابع مالی یکی از

از مؤسسات عمومی و خصوصی میداند که حاصل فعالیتها و

سه نیروی تغییرزای دانشگاهها در ینده پیشبینی شده است

تعامالت نها به خلق ،انتقال ،بهبود و انتشار فناوری های جدید

] .[2شدت جریان منابع به طور محسوسی ساختار درونی

منجر میشود .او مجموعهی این عوامل را در ذیل مفهوم نظام

سازمانها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .پژوهش تولبرت[28] 1

ملی نو وری مطرح کرده و ساماندهی این سیستم را بهعنوان

نشان میدهد افزایش در مدها در دانشگاههای ایا ت متحده

یکی از عوامل اصلی مؤثر در توسعه کشورها معرفی مینماید.

باعث افزایش تعداد دفاتر مدیریتی شده است .حتی ،سرمایهداری

وی ،نو وری را حاصل فرایندی غیر خطی میداند که شبکهی

علمی نیز پیامد کیفیت ورود منابع مالی و فکری به نظام

درهمتنیدهای از عوامل ،در شکلگیری ن ایفای نقش میکنند.

دانشگاهی و موزشعالی است .در دانشگاهها سرمایههای مالی

پیوند دانشگاه و صنعت در نظام ملی نو وری با انگواع جریانهگای

بیرونی تأمین شده از منابع متعدد ،مهمترین منبع حساس و

دانش ،منابع مگالی ،منگابع انسگانی ،کگا  ،قگوانین ،و تنظیمگات و

بحرانی هستند .یو شاخص مهم اینکه ،بیشتر سازگاری دانشگاه

کنترلها ارزیابی میشود .حرکت افراد و دانشی که نهگا بگا خگود

با محیط بیرونی شامل تغییر در ساختار مالی دانشگاه است

حمل می کنند ،یو جریان کلیدی در نظام ملگی نگو وری اسگت.

] .[11بر اساس نظریه وابستگی منابع ،در دانشگاهها ،ساختار

کنش متقابل رسمی و غیر رسمی افراد با یکدیگر مهمترین مسیر

تابعی از منابع است .در واقع ،منابع جدید ،ساختارهای جدیدی

انتقال دانش ضمنی در داخل صنعت و بین بخشهگای عمگومی و

را ایجاد میکنند .مطالعه موردی بهویژه در دانشگاههای ایا ت

خصوصی اسگت .یکگی از محورهگای تحلیگل در روش نظگام ملگی

متحده نشان میدهد که ساختارهای موجود بهخاطر مدیریت

نو وری مطالعه جریان دانگش اسگت .محگور دوم تحلیگل ،مطالعگه

منابع مالی دانشگاه ایجاد شده و وجود دارند.

سرمایه گذاری در دانگش و نهادینگه کگردن ن در ابعگاد سگرمایه

 .11نظریه نظام ملی نوآوری .نظام ملی نو وری ،2یو نظام

انسانی و فناوری و اثر ن بر توسعه اقتصادی است .سرمایهگذاری

راهبری نو وری فرابخشی و کالنمقیاس و ملی است که به نقش

در دانش از طریق سرمایهگذاری در تحقیگق و توسگعه و مگوزش

مجموعه سازمانها شامل دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،پارکهای

مهارتها ،موتور رشد اقتصادی شناخته شده اسگت ] .[31امگروزه

علم و فناوری ،مراکز تحقیق و توسعه ،نظام بانکی ،مراکز صنعتی

دانشگگگاه و صگگنعت بگگا حف گ اسگگتقالل ،در توسگگعه فنگگاوری وارد

و سایر ارکان جامعه در فرایندهای نو وری و رابطه تعاملی نها

قلمروهای یکدیگر شده و بین نهگا همسوشگانی در مأموریگتهگا

1

3.

حف

.Tolbert
). National System of Innovation (NIS

2

Freeman
.Lundvall
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ایجاد شده است (شکل  .)3بنابراین ،بر مبنای نظام ملی نگو وری،

گسترده و پیوسته و هم افزا باشند .انتظار است محتوا و یافته

تعامالت گسترده و مستمر دانشگاه با کلیت جامعه و صنعت یگو

های این پژوهش ،روزنه ورود پژوهشگران دغدغه مند موزش

ضرورت انکار ناپذیرو غیر قابل چشم پوشی بگرای توسگعه ملگی و

عالی به فرازهای جدیدی از مسئله خطیر تعامل دانشگاه با

ارتقای جامعه و بهزیستی مردم است .به رغم ضگرورت و اهمیگت

جامعه هدف (صنعت) باشد .بی تردید ،بررسی مسئله تعامل

تعامل ارکان نو وری ملی ،نتیجه مطالعگه حقگی و صگباحی ][32

دانشگاه با صنعت نیازمند تبیین های جدیدتری نظیر نظریه

نشان می دهد که تعامل ارکگان اصگلی نگو وری در ایگران شگامل

سازگارشوندگی ،نسبت به تبیین های پیشین نظیر الگوی

دولت ،دانشگاه و صنعت به رغم دارا بودن ظرفیتهای قوی علمگی،

همکاریهای سهجانبه با بیش از دو دهه تالش همکاران

فنی و تجربی از انسجام نظام یافته برخوردار نیسگتند .از ایگن رو،

دبیرخانه دائمی «کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و

زم است با هدف تقویت نو وری ملی و تحقق توسعه پایگدار ،بگر

صنعت برای توسعه ملی» و پژوهش عشریه ،اصغری و شفیعا

تعامل ارکان نو وری ملگی از جملگه دانشگگاه و صگنعت تمرکگز و

] [33است .در واقع ،یکی از اهداف ترویجی این مقاله ،طرح

اهتمام ویژه شود.

بحث و زمینه سازی برای اهتمام به مطالعه مسئله تعامل دانشگاه
با صنعت از مناظر دیگر است.

احتیاجات فناورانه و منابع ملی

a

واقعیت این است که رابطه «علم» و «جامعه» بسیار پیچیده
است .امروزه علم در قلب جامعه مستقر شده است .خود علم در
عین گسترش تاثیر و نفوذ خود به جامعه ،به تعین فنی-

دولت

دانشگاه

بوروکرتیو سازمان صنعتی کار تن میدهد .درک واکنشهای
متقابل علم و جامعه بسیار دشوار است ] .[33اکنون ،نقشها و

صنعت

کارکردهای موزشعالی فراتر از موزش (دانشگاه نسل اول) و
پژوهش (دانشگاه نسل دوم) است .نقد و پرسشگری ،نهادسازی،
بازشناسی سنت و مواریث فرهنگی ،نواندیشی و مواجهه فعال با

دانش و فناوری نو

دانش و فناوری

در صنایع

نو در دانشگاه
a

تحو ت محیطی محلی ،ملی و جهانی ،از جمله نقشهای نوین
دانشگاه (دانشگاه چندکارکردی در مقابل دانشگاه توکارکردی)
است .این نقشها دائما کم و کیف تعامل دانشگاه با محیط را
متغیر کرده و ارتقا داده است .واقعیت این است که در کشورهای

شکل -3نظام ملی نوآوری

پیشرو ،نقش دانشگاه متناسب با نیازهای جامعه دائما بازتعریف
شده است .امروزه دانشگاه ،صنعت و دولت با حف استقالل ،در

 -4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،فلسفه و چرایی تعامل دانشگاه با محیط به طور
عام و صنعت به طور خاص بر اساس ده الگو ،دیدگاه و نظریه
معتبر به اختصار تبیین شده است .بر اساس این الگوها و
نظریهها دانشگاهها برای پایداری و حیات واقعی و اثربخش باید
با محیط پیرامون و صنعت (جامعه هدف) دارای تعامالت

توسعه فناوری وارد قلمروهای یکدیگر شده و بین نها همسوشانی
در مأموریتها ایجاد شده است .بوردیو معتقد است امروزه صنعت
و پژوهش نچنان در هم تنیده شدهاند که هر روزه تعارض بین
منافع پژوهشگران و منافع تجاری بهوجود می ید ] .[3به تعبیر
ذاکرصالحی ] [31چهار خرده نظام معرفت ،قدرت ،ثروت و
منزلت ،با یکدیگر کنشهای متقابل دوسویه و چندسویه دارند.
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تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت

تعامل و پیوستگی این خرده نظامها انکار ناپذیر و تعطیل ناپذیر

می یابد .دانشگاه با ن شکل و هیئت قدیمی و سنتی خود

است .در تعامل سایر نهادهای جامعه با نهاد علم ،دانشگاه یو

نمیتواند به گسترش دانش (حجت مشروعیت و اعتبار خود) در

واسطه نهادی است .نهاد علم یو فراساحت مستقل نبوده و از

سطح جامعه مدد رساند .ارائه شکل و هیئت ارتباط محور از

طریق همین واسطههای نهادی به منزله واقعیت اجتماعی و

دانشگاه برای گسترش دانش در سطح جامعه نیاز است (دانشگاه

عینی حیات واقعی دارد .جامعه بهمثابه محیط دانشگاه عمل

ارتباطی .)2دو نوع ارتباط در رابطه با دانشگاه می توان تشخیص

میکند .اگر دانشگاه وجود دارد حتما و قطعا همچون یو

داد .1 :ارتباطات بین دانشگاه و جامعه .2 ،روابط متغیر میان

ارگانیزم زنده با محیط خود تعامل دارد .برخی تلقیها از دانشگاه،

دانشگاه و دولت .در نوع نخست ،نقش دانشگاه به موازات برقراری

مرکز خدمت به جامعه و نهاد مددکار جامعه امروزی ،است.

رابطه نزدیکتر میان دانش تخصصی و گفتمان عمومی تغییر

چنانکه پیشتر اشاره شد سه مؤلفه اصلی شامل

میکند .در این شرایط دانشگاه به مثابه کانون مهم بحث عمومی

تصمیمگیریهای نهادی بر پایه رسالت و مأموریت ،انطباق نهادی

میان فرهنگ متخصصان و فرهنگ غیر تخصصی عوام عمل

با تغییرات محیطی مطابق با رسالت و ارزش های کانونی و

میکند .در حال حاضر افزایش تقاضا برای پاسخگویی دانشگاه و

راهبری نهادی با خلق و تقویت مشارکتهای دموکراتیو با

تاثیرگذاری فرهنگ حسابرسی بر نهاد دانشگاه به ویژه در

ذینفعان ،موفقیت و سر مدی دانشگاهها را در قرن حاضر رقم

انگلیس و اروپا را شاهد هستیم (د نتی .)2111 ،درباره نوع دوم

خواهد زد .از اینرو ،تعامالت مؤثر با صنعت یکی از مسئولیتها،

ارتباط می توان گفت در شرایطی که دولت به نحو فزاینده ای به

کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و شکوفایی دانشگاههاست.

نهاد ناظم تبدیل میشود و از نقش عمل کنندگی خود می کاهد،

بر اساس یافتههای این مطالعه ،ده الگو ،دیدگاه و نظریه شامل

دانشگاه مجبور میشود با بازیگران غیر دولتی وارد مذاکره و

نظریه سیستمهای پیچیده سازگارشونده ،نظریه سازمانی شبکه

تعامل شود .این مسئله از دشوارترین چالشهای دانشگاه است.

فراگیر ،ایده دانشگاه کار فرین ،دیدگاه تعهد و مسئولیتپذیری

در شرایطی که دولت خود را از مسئولیتهای اجتماعی کنار

اجتماعی ،سازمان یادگیرنده ،نظریه اقتضایی ،نظریه خدمت-

میکشد دانشگاه نقش بیشتری در تعیین و تعریف ارزشهای

یادگیری ،نظریه وابستگی به منابع ،نظریه نظام ملی نو وری و

شهروندی تکنولوژیو و فرهنگی میتواند ایفا کند.

الگوی همکاری سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت ،می توانند

عالوه بر تعامل با جامعه هدف و صنعت به مثابه مأموریت خاص،

بهصورت منفرد یا با ترکیب مناسب ،سرمشق و مبنایی برای

دانشگاه امروزی وظیفه دارد با مردمی کردن دانش پژوهش به

تأسیس و توسعه تعامل دانشگاه با جامعه هدف و صنعت ،مورد

بازیگر مهمی در حوزه عمومی تبدیل شود .دانشگاهها باید بین

استفاده و استناد سیاستگذاران و رهبران موزشعالی و نهاد

دانش و منافع بشری ارتباط برقرار کنند (هابرماس ،1378 ،به

دانشگاه قرار گیرند.

نقل از د نتی ] .)[33دانشگاهها وظیفه دارند راههایی برای

بهزعم د نتی ،[33] 1دانشگاه تنها یکی از نهادهای درون جامعه

برقراری ارتباط با جامعه بگشایند .دانشگاهها باید از سازمانهای

است و از اهمیت کمتری نسبت به فرهنگ ،دولت و اقتصاد

بوروکراتیو خودارجاع 3به سوی نهادهای گشوده به روی سایر

برخوردار است ،اما اهمیت و ارزش این نهاد در نتیجه خلق و

نهادها و نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناوری ،خارج

انتشار دانش در جامعه به ویژه جامعه و اقتصاد دانش بنیان

شوند .بهرغم برخی تصورات توبعدی از موزش عالی ،هنوز

امروزی و فردا ،افزایش می یابد .با نظر گرفتن دانشگاه به منزله

استد ل مهمی درباره چیستی اهداف دانشگاهها و خردورزی

کانون ارتباط و تعامل ،ارتباطات نقش محوری تری در این نهاد
.Delanty

1

.communicative university
.self-referential

2
3
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جمعی درباره فرصتهای واقعی برای گروههای اجتماعی مختلف

چند مالحظه تعیینکننده برای اهتمام رهبران ،سیاستگذاران،

در جامعه وجود دارد که دانشگاهها را به دستورکارهای توسعه و

برنامهریزان و مجریان نظام موزشعالی ،پیشنهاد می شود ]:[31

مسائل عظیم فراروی جهان نظیر چالشهای محیط زیستی،

 .1علم کار فرین یو مفهوم کلیدی در گسترش همکاریها و

بیعدالتیهای اجتماعی ،سوء استفاده ها و بیاحترامی ها به

تعامالت مؤثر دانشگاه و صنعت است،

حقوق بشر ،پیوند میدهد .دانشگاه و موزشعالی برای تقویت و

 .2همکاری و تعامل دانشگاه و صنعت ،تابعی از منطق بازیهای

پشتیبانی از یو جامعه پایدار و عادل ،باید دارای نقش فعال در

برد -برد (برنده -برنده) فرامادی و اجتماعی -اقتصادی است و

تعامل با فضاهای محلی و جهانی ،باشد ] .[37به راستی ،تقلیل

این تعامالت باید مبتنی بر منافع و مطلوبیتهای متقابل و

ارزش عمومی موزشعالی ،به معنای تقلیل «زندگی عمومی و

چندجانبه باشد .بی تردید ،تعامالت دانشگاه و صنعت دارای

مشترک انسانهاست» .دانشگاهها باید محور بهزیستی جامعه

مزیتهای قابل توجهی برای توسعه دانشگاه و تحرک علمی در

مدنی و شهروندان ن باشند .همچنین ،کارکرد خیر عمومی

دنیای واقعی است،

موزش افراد حرفهای بهعنوان

 .3فشار دانش و کشش بازار برای برقراری تعامالت دانشگاه و

دانشگاهها باید بهواسطه

شهروندانی که به تبادل ارزش با جامعه از طریق اجرای

صنعت ،یو ضرورت است .سستی در هر سو میتواند موجب کم

مسئولیتهای حرفهای خود و کنش مبتنی بر گاهی اخالقی و

سویی این تعامل و فربگی در هر جانب میتواند سبب پررنگی و

تعهد مدنی «به نام افراد حرفهای خیر عمومی »1میپردازند،

رونق این تعامل شود،

محقق شود ] .[38درک و فهم موزش حرفهای بهمثابه تربیت

 .3در عصر دانش ،پیشرفت جامعه و حل مسائل ن به روش

افرادی است که قادرند کمو کنند تا رفاه عمومی ،خیر عمومی

علمی ،موکول به دانش است و دانشگاه مهمترین نهاد خلق

موزشعالی را به مفهوم منافع جمعی پیوند دهد .خیر عمومی

دانش می باشد و بدون تعامل ن با جامعه امکان پیشرفت واقعی

اتخاذ ایدهای است مبنی بر اینکه یو دانشگاه بهعنوان یو کل

و مؤثر ن وجود نخواهد داشت،

همواره در درون نهاد موزشعالی و ارتباطات بیرونی متکی به

 .1دانشگاه و موزشعالی باید در برابر جامعه و کم و کیف

ارزشها ،فعالیتها و سیاستهای عدالت اجتماعی و فراگیر ،است

پیشرفت ن ،تقاضامحور ،مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد،

].[37

 .3زیرساختهای نرم و ساخت و بستر حقوقی تعامل دانشگاه و

تعامل ضعیف و گاه و بی گاه دانشگاه با صنعت ،رکود اقتصادی

جامعه باید در زیست بوم ارزشی تعالی گرا تمهید و فراهم شود،
زمه تعامل دانشگاه و صنعت ،همکاری و همفکری و

کشور و کمبود فرصتهای شغلی برای جوانان و دانش موختگان

.7

مسائل جدی هستند ،اما مشارکتهای پایین مردم در انتخابات،

همبینشی فرابخشی با نگاه و رویکرد شبکه ای و سیستمی است،

بیتفاوتی مدنی ،بیتوجهی به معیارهای اخالقی و بیاعتنایی به

 .8توسعه تعامل دانشگاه و صنعت ،نیازمند و موکول به نهادهای

هنر ،موسیقی ،ادبیات و ایدهها باید به همان اندازه جدی گرفته

واسطی نظیر شرکتهای دانشگاهی ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز

شوند ] .[33از اینرو ،اهمیت موزشعالی بهمثابه خیر عمومی،

رشد ،شهرکهای علمی و تحقیقاتی ،فن -بازارها و انواع اجتماعات

دارای جلوه های بارزی نظیر تقویت زندگی با معنا ،طرح دانش و

نظیر انجمنهای علمی و صنفی ،است،

تفکر انتقادی ،تقویت ارتباط با دیگران نزدیو و دور ،تعامل با

 .3فرایند خلق و مصرف دانش ،یو جریان خطی و یو سویه

اجتماعات وسیعتر و پذیرش نقش دانشگاهها در جامعه ،است .در

نمی باشد ،بلکه میدان مصرف دانش میتواند خالق دانش برای

خر ،برای تأسیس ،ترسیم و تقویت تعامالت دانشگاه با صنعت

نهاد اولیه تولید دانش (یعنی دانشگاه) باشد که این موضوع صرفا
از طریق تعامل نهاد دانشگاه و صنعت و مخاطبان هدف دانش

. public- good professionals

1
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ممکن میشود .بنابراین ،دانشگاه نیز باید از دانش خلق شده در
صنعت و جامعه هدف ،بهرهبرداری کند،
در نهایت ،نهاد دولت بهواسطه حکمرانی خوب و کار مد ،در
ترویج ،ایجاد ،توسعه و حمایت از تعامالت دانشگاه و صنعت،
بازیگر و کنشگر کلیدی است .وظیفه و کارویژه دولت بایستی
معطوف به حمایت ،تحریو ،انگیزش و تنظیم تعامالت سازنده و
راهگشای نهاد علم و جامعه و نهاد دانشگاه و صنعت بهطور خاص
باشد .همچنین ،مسئله کلیدی یادگیری و توسعه دانشجویان،
دانش موختگان ،استادان ،مدیران و نهاد دانشگاه (دانشگاه
بهمثابه سازمان یادگیرنده) باید در هسته مرکزی فعالیتها و
ابتکارات تعامالت دانشگاه با محیط و صنعت باشد .همچنین،
نباید از نقش و کارکرد دفاتر دانشگاه پژوهی در توسعه تعامل
دانشگاه و صنعت غافل شد ] .[31زم است دانشگاهها از طریق
این دفاتر ،مسائل ،موانع و راهکارهای تقویت رتباط با جامعه و
صنعت را شناسایی کنند.
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1331  پاییز و زمستان،33  و33  شمارههای، سال نهم،فصلنامه صنعت و دانشگاه
Change. The National Council for Graduate
Entrepreneurship (NCGE), UK, policy paper 3.
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 دانشگاه کار فرین با رویکرد،)1333(  رضا، مهدی.11
 پژوهشکده مطالعات، تهران، طرح پژوهشی، اقتصادی-اجتماعی
.فرهنگی و اجتماعی
16. Rudolph, F. (1962), The American college and
university: A history, New York, Random House.
17. Berkin, C. (2002), A brilliant solution: Inventing the
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Mifflin Harcourt, San Francisco, Jossey-Bass, pp. 253288.
18. Ellis, J. J. (2007), American creation: Triumphs and
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Knopf.
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شاخصهاي نوآوري جهاني و بررسي نقاط ضعف و قوت ايران در اين
شاخصها
** فاطمه صادقیان

* دکتر حجتاهلل حاجی حسینی

* دانشیار ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
** کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران
n.sadeghian@gmail.com
چکیده:
امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوري در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست .ارزیابی توان
نوآوري در سطح ملی مقدمه سیاستگذاري در این حوزه است .به همین دلیل تاکنون مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام
گرفته است .در ایران اسالمی نیز با تعیین «نوآوري و شکوفایی» به عنوان شعار سال  7831توسط مقام معظم رهبري و اعالن
عمومی بسیج ظرفیتهاي داخلی بهمنظور توسعه زیرساختهاي نوآوري ،اهمیت موضوع فوقالذکر بیش از پیش نمایان گردید.
در مقاطع بعدي نیز این شعار راهبردي با عباراتی از جمله"این یک شعار حقیقی است و نوآوري یک نیاز کنونی حرکت کشور
است" در بیانات مقام معظم رهبري مورد تأکید قرار گرفت .در سالهاي اخیر هم "اقتصاد مقاومتی" به عنوان یک فراراهبرد در
سیاستهاي کالن جمهوري اسالمی ایران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش میباشد .لذا ضرورت
هدایت هدفمند نوآوري در سطح ملی به عنوان یک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر میباشد .توسعه نظام ملی نوآوري
تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعهاي از نهادها امکانپذیر است .نهادهاي مرتبط با نظام ملی نوآوري در صورت ایجاد انسجام
و برقراري ارتباطات هدفمند میان خود ،میتوانند در قالب یک نظام پویا و مولد ،نوآوري را در کشور ترویج و توسعه دهند .در
این مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوري ایران طبق شاخصهاي جهانی نوآوري ارزیابی میشود و سعی بر آن است تا با تکیه بر
اطالعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جایگاه نوآوري ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و پیشنهاداتی به سیاستگذاران ارائه
شود تا با استفاده از آن بتوانند براي ادامه راه تدابیري بیندیشند.
كلمات كلیدي :نوآوري؛ مدل هاي ارزیابی در سطح ملی؛ شاخص جهانی نوآوري؛ نقاط قوت و ضعف
مقدمه
نوآوري مسیرحرکت به سوي جامعه دانشی را میسازد .در
اقتصاد امروز که از مشخصههاي اصلی آن ،دانش مداري
وجهانیشدن رو به تزاید میباشد ،نوآوري به عنوان قابلیت
بکار بستن دانشهاي نو بهمنظور بهبود تولید و خلق
محصوالت و خدمات نو قلمداد شده و همچنین به عنوان
محور توانائی رقابت هم در سطح نهادهاي اقتصادي و هم
در سطح کشورها مورد اتفاق نظر میباشد ].[7
بی تردید مدیریت نوآوري بدون اندازهگیري و ارزیابی آن
امکانپذیر نمیباشد .ارزیابی نوآوري در سطح ملی مبتنی

بر شاخصها و معیارها و به طور اساسی یک نظام ارزیابی
صورت میپذیرد .از این رو یکی از عوامل ضروري
پیادهسازي هر برنامه ،استفاده از یک نظام پایش عملکرد
نوآوري میباشد ] .[2ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی
مقدمه سیاستگذاري در این حوزه است .به همین دلیل
تاکنون مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام گرفته و
مدلهاي مختلفی نیز براي آن ارائه شده است .با ظهور
نشانه هایی از اقتصاد مبتنی بر دانش ،مفاهیم نوآوري به
صورت جدي مورد توجه قرار گرفت و کشورهاي پیشرفته
به دنبال مدلهایی بودند که ارزیابی مناسبی از میزان
نوآوري در سطح ملی را انجام دهد .در کشور ما نیز با توجه

نویسنده عهدهدار مکاتبات :فاطمه صادقیان n.sadeghian@gmail.com
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به چشم انداز  22ساله افق  ،7323میبایست شاخصهاي
نوآوري در منطقه چشماندازي در رتبه اول قرار گیرد .بر
همین مبنا ،ابتدا تاریخچهاي از نحوه شکلگیري و بلوغ
مفهوم نوآوري در سطح ملی ارائه شده و سپس مدلهاي
مختلفی که براي ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی ارائه
شده است بیان میشود ] [8و سپس با توجه به یکی از
مدلها به بررسی نقاط قوت و ضعف ایران پرداخته میشود.

نوآوري در سطح ملی ،فهم دانشمندان و سیاستگذاران از
فرایندها و سازوکارهاي مربوط به ایجاد نوآوري را ارتقا داده
است .به موازات این الگوها ،مدلهایی نیز براي ارزیابی
توانمندي نوآوري در سطح ملی توسعه یافته است .این
مدلها عمدتا به دنبال اندازهگیري کمّی نوآوري و
مؤلفههاي موثر بر آن بودهاند و از این طریق ،مالکی براي
مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم آورده است ].[8
مدلهاي بینالمللي ارزيابي توانمندي نوآوري در

پیشینه پژوهش

سطح ملي

نظريههاي نوآوري در سطح ملي

مدلهاي مختلفی براي ارزیابی توان نوآوري کشورها و
مقایسه بین آنها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است.
این مدلها سعی داشتهاند عوامل و مؤلفههاي تاثیرگذار بر
نوآوري یک کشور را مدنظر داشته و از طریق شاخصهاي
کمی اقدام به ارزیابی آن مؤلفهها نمایند .این مدلها عبارتند
از ]:[8

برنال 7در سال  7383بیان کرد که الگوهاي ابتدایی ارائه
شده براي تبیین نوآوري ،الگوهاي خطی بودند که در ابتدا
انباشت علم را عامل توسعه فناوري و فناوري را دلیل اصلی
توضیح دهنده نوآوري میدانستند .در این نگاه فشار علم به
عنوان نیروي محرکه نوآوري مطرح شد .در دهه  12میالدي
افرادي همچون فریمن )7331( 2با وارد آوردن انتقاداتی بر
الگوي خطی ،الگوي دیگري به نام الگوي تعاملی زنجیرهاي
را مطرح نمود که در آن عالوه بر تأکید بر غیرخطی بودن
فرایند نوآوري ،کشش تقاضا نیز ،در کنار فشار علم/فناوري،
به عنوان یکی از اصلیترین نیرو محرکههاي نوآوري مطرح
شد.
نگرش نظاممند(سیستمی) به فرایند نوآوري و عوامل
تعیینکننده آن ،الگوي دیگري بود که در اواخر دهه هشتاد
و اوایل دهه نود میالدي توسط برخی از صاحبنظران
سیاستگذاري علم ،فناوري و نوآوري از قبیل فریمن
( ،)7331الندوال )7332( 8و نلسون )7338( 3مطرح شده
و منجر به شکلگیري نظریه نظام ملی نوآوري گردید.
پس از آن در دهه  32میالدي ،متخصصین حوزه نوآوري
مانند اتزکویچ ،1در تالش براي شناسایی سازوکارهاي
پیچیدهاي بودند که طی آن دانش ایجاد شده در دانشگاه
به بنگاههاي صنعتی راه یافته و موجبات توانمندي آنها را
فراهم مینماید .براین اساس ابتدا بحث ارتباط صنعت و
دانشگاه مطرح شد و سپس مدل "دولت -صنعت -دانشگاه"
و سپس چارچوب جامعتر آن یعنی "نهاد علمی -دولت-
جامعه" مطرح گردید .تطور مدلها و الگوهاي مربوط به

گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
مورد استفاده قرار گرفته است ()2222
هشتاد و هفت کشور براي ارزیابی مدنظر قرار
گرفتهاند .از مشخصات اصلی این مدل وجود
مؤلفهاي براي نشاندادن فضاي رقابت
صنعتی است .در مدل مذکور چهار مؤلفه
فعالیتهاي فناورانه ،کارآیی صنعت رقابتی،
واردات فناوري و مهارتها و زیرساختها در
نظر گرفته شده است ].[8

1

5

2

6

Barnal
Freeman
3
Lundvall
4
Nelson

 .7شاخص دستیابي به فناوري (برنامه
توسعه ملل متحد) :6در این مدل ،نویسنده
براي رتبهبندي کشورها در سطح دستیابی به
فناوري ،چهار مؤلفه تولید فناوري ،نفوذ
فناوريهاي جدید ،نفوذ فناوريهاي قدیمی
و مهارتهاي انسانی (اندازهگیري بر اساس
میزان سالهاي تحصیلی و ثبت نام آموزش
عالی) را مدنظر قرار داده است ].[8
 .2نشانگر توسعه صنعتي (سازمان توسعه
صنعتي ملل متحد) :7در این مدل که در

Etzkowitz
UNDP Technology Achievement Index
7
UNIDO Industrial Development Scoreboard
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 .8شاخص ظرفیت علم و فناوري( 8موسسه
رند) :مدل وگنر 3و همکاران ( )2223که
براي موسسه رند تدوین شده و بر مبناي آن
هفتاد و شش کشور رتبهبندي شدهاند ،شامل
هشت شاخص بوده که در سه مؤلفه اصلی
شامل عوامل توانمندساز ،منابع و انباشت
دانش تقسیم بندي شده است ].[8
 .3مدل ظرفیت ملي نوآوري :10مدل "ظرفیت
ملی نوآوري" در سال  2222توسط پورتر و
استرن 77تدوین شده و مدلی مناسب براي
ارزیابی توان ملی نوآوري کشورهاي پیشرفته
است که توان ملی نوآوري در قالب سه مؤلفه
اصلی زیرساختهاي عمومی نوآوري ،محیط
تخصصی نوآوري و کیفیت ارتباطات مورد
ارزیابی قرار میگیرد ].[8
 .1شاخص

فناوري

(مجمع

جهاني

اقتصاد) :12شاخص فناوري نشست جهانی
اقتصاد شامل سه مؤلفه ظرفیت نوآوري ،نفوذ
فناوري ارتباطات و اطالعات و انتقال فناوري
است ].[8
 .6نظام ملي

يادگیري :13ویوتی73

()2222

براي اولین بار مفهوم نظام ملی یادگیري را
پیشنهاد نموده و سعی کرد مدل مناسبی
براي ارزیابی قابلیت نوآوري کشورهاي در
حال توسعه ارائه نماید .این مدل چهار مؤلفه
الگوي ملی تحصیل و آموزش نیروي کار،
الگوي ملی اکتساب فناوري ،الگوي ملی
تخصیص منابع براي یادگیري فناورانه و
شاخصهاي پیامدهاي تالش فناورانه را براي
ارزیابی توان ملی نوآوري پیشنهاد میدهد
].[8
 .1مدل سازمان همکاريهاي اقتصادي و
توسعه :15بنیاد ملی علوم 76در ایاالت متحده

28
امریکا در اوایل دهه  12میالدي اولین اقدام
نظاممند را در زمینه تدوین و ثبت آمارهاي
مرتبط با هزینههاي تحقیقاتی انجام داد .در
ابتداي دهه  62میالدي سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه نیز وارد این عرصه شد و
در سال  7362به تدوین دستورالعملی
روششناختی پرداخت که شیوههاي
اندازهگیري پرداختها در قلمرو تحقیق و
توسعه را تعریف و مشخص میکرد .این
دستورالعمل همان جزوهاي است که به
دستورالعمل فراسکاتی 71معروف شده است.
دستورالعمل فراسکاتی مجموعهاي از تعاریف
پایه را پیشنهاد میکرد که بهطور مثال شامل
تعریفی براي تحقیق و توسعه ،طبقهبندي
انواع تحقیق و توسعه ،مشخص ساختن انواع
گوناگون محیطهاي اجرایی در امر پژوهش و
نیز تعیین روشهایی براي اندازهگیري
هزینههاي تحقیق و توسعه مشتمل بر
پیمایشهاي خاص و به دقت تعیین شده
بودند .این دستورالعمل تاکنون هفت مرتبه
مورد بازنگري قرار گرفته ] [1که در هر مرتبه
گستره شمول آن افزایش افزایش بیشتري
پیدا کرده است .در عین حال با وجود تمامی
تحوالت باید توجه داشت که ساختار عمومی
و طرح کلی طبقات و تعاریف اصلی باقی
ماندند و از زمان تدوین نسخه اولیه تغییر
چندانی در آنها صورت نگرفت ].[3
دستورالعملهاي خانواده فراسکاتی ،مشتمل
بر دستورالعملهاي فراسکاتی ،اسلو ،73کانبرا،
موازنه قراردادهاي فناوري و پروانههاي ثبت
اختراعات است .دستورالعمل فراسکاتی براي
ارزیابی فعالیتهاي تحقیق و توسعه ،بخشی
از فعالیتهاي مربوط به علم و فناوري
کشورها را در بر میگیرد .این دستورالعمل،

8

14 Viotti

9
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رهنمودها و شاخصهایی را براي سنجش و
ارزیابی فعالیتهاي تحقیق و توسعه ارائه
میکند و براساس آن ،برونداد تحقیق و
توسعه را میتوان به چند طریق اندازهگیري
کرد.
دستورالعمل اسلو رهنمودها و شاخصهایی را براي
سنجش و ارزیابی نوآوري ارایه میکند .با استفاده
از شاخصهاي نوآوري که توسط دستورالعمل اسلو
ارایه میشود ،میتوان نوآوري را در تولید ،فرایند،
سازمان و بازاریابی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد
] 1و  .[3در واقع راهنماي اسلو دومین دستورالعمل
از خانواده فراسکاتی است که با هدف ارائه
شاخصها و رهنمودهایی براي سنجش و ارزیابی
نوآوري تدوین شده است و راهنمایی براي گردآوري
و تفسیر اطالعات نوآوري به شمار میرود و همه
فعالیتهاي نوآورانه ،مشتمل بر تمام مراحل عملی،
فناوري ،سازمانی ،اداري و تجاري را که در عمل به
اجرا و راهاندازي نوآوري میانجامد در برمیگیرد و
موارد نوآوري در مشاغل بنگاههاي تجاري و
بازرگانی ،نوآوري در سطح موسسهها ،اشاعه تا حد
نو بودن براي موسسه و چهارنوع نوآوري تولید،
فرایند سازمان ،بازاریابی را تحت پوشش قرار
میدهد 78 .شاخص مهمی که در "دستورعمل
اسلو" معرفی شده است ،براي اندازهگیري نوآوري
به کار میرود .این شاخصها در قالب منابع انسانی،
خلق دانش ،پروانههاي ثبت اختراع ،انتقال واشاعه
دانش و بازارها و خروجیهاي مالی نوآوري قابل
دسته بندي هستند ].[6

عصر حاضرکه شاهد سرعت باالي تغییرات تکنولوژي
هستیم ،نوآوري از مهمترین عوامل افزایش بهرهوري و رشد
اقتصادي کشورها بهشمار میآید .امروزه راز ماندگاري
کشورها در عرصه رقابت جهانی به میزان نوآوري آنها
بستگی دارد ] .[3به همین دلیل مدرسه جهانی
کسبوکار  22هر ساله (از سال  )2221رتبهبندي شاخص
نوآوري خود را براي سنجش بهتر میزان موفقیت کشورها
در این شاخص منتشر میکند .گزارش نوآوري جهانی با
هدف بررسی ابعاد مختلف نوآوري و ارائه ابزاري کمکی
جهت سیاستگذاريهاي بلندمدت و کالن کشورها انتشار
مییابد تا منجر به رشد نتایج و خروجیهاي آن ،افزایش
بهرهوري و بهبود وضع اشتغال شود .در طول هشت سال
گذشته شاخص جهانی نوآوري یک مرجع مهم در نوآوري
بوده است؛ بهطوريکه تصمیمگیران سیاسی با هدف توسعه
عملکرد نوآوري کشورها از آن بهعنوان یک ابزار استفاده
میکنند .برگزار کنندگان و شرکاي آن طی هشت سال
گذشته در جدول شماره  7آمده است ] 72 ،3و .[77

 .3مدل شاخص جهانی نوآوري (سازمان جهانی
مالکیت فکري)73

مدل شاخص جهاني نوآوري (سازمان جهاني مالکیت
فکري)
این مدل به لحاظ تعدد شاخصها و ابعاد در نظر گرفته شده
براي ارزیابی کشورها ،مدلی غنی قلمداد میشود ] .[8در

)Global Innovation Index (GII
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جدول  .7ناشران گزارش سالیانه شاخصهاي جهانی نوآوري
سال

2007

ويراستار و ناشر

INSEAD

سال

2012

ويراستار و ناشر

 INSEADو
WIPO22

2008-2002
 INSEADبا همکاري
CII27

2002-2010
 INSEADبا همکاري

2013
 INSEAD، Cornellو

WIPO

WIPO

محاسبه شاخصهاي نوآوري
نمره شاخص فرعی از میانگین وزنی زیرشاخصها و نمره
شاخص اصلی از میانگین وزنی شاخصهاي فرعی متناظر
خود به دست میآید .درنهایت چهار عدد شاخص ورودي
نوآوري (میانگین ساده پنج شاخص فرعی ورودي) ،شاخص
خروجی نوآوري (میانگین ساده دو شاخص فرعی خروجی)،
شاخص نوآوري جهانی (میانگین ساده دو شاخص خروجی

CII

2012
 INSEAD ،Cornellو

28

در مدل ارائه شده از سوي سازمان جهانی مالیکت فکري در
گزارش شاخص جهانی نوآوري ،به منظور رتبهبندي کشورها
از دو مؤلفه کلی وروديهاي نوآوري و خروجیهاي نوآوري
استفاد شده است .هر کدام از این دو مؤلفه شامل زیر
شاخههایی است (در کل داراي  1شاخص اصلی و 27
شاخص فرعی میباشد) که در زیر بدان اشاره شده است
]:[3
الف -مؤلفه ورودي نوآوري شامل پنج بخش :نهادها یا
موسسات (محیط سیاسی ،محیط قانونی ،محیط کسب و
کار) ،سرمایه انسانی و تحقیقات (آموزش ،آموزش
دانشگاهی ،تحقیق و توسعه) ،زیرساخت (فناوري اطالعات
و ارتباطات ،زیرساختهاي عمومی ،پایداري بومشناختی)،
پیچیدگی بازار (اعتبار ،سرمایهگذاري ،تجارت و رقابت(،
پیچیدگی کسب و کار (کارکنان دانشی ،ارتباطات و
پیوندهاي نوآوري ،جذب دانش(
ب-مؤلفه خروجی نوآوري شامل دو بخش :خروجی دانش و
فناوري (خلق دانش ،تاثیر دانش ،نشر دانش) ،خروجیهاي
خالقانه (دارائیهاي نامشهود ،کاالها و خدمات خالقانه،
خالقیت برخط)

2010-2011
INSEAD

2015
 INSEAD ،Cornellو
WIPO

و ورودي نوآوري) و شاخص بازده نوآوري (نسبت شاخص
خروجی بر ورودي) را محاسبه میکنند ].[3
شایان ذکر است که دسته ورودي به عنوان توانمندساز
نوآوري عمل میکنند .دسته خروجی نوآوري نتایج فرآیند
نوآوري را در بر دارند .نمره کل شاخص جهانی نوآوري و
شاخصهاي اصلی و فرعی بین  2تا  722میباشد .البته
ارزش واقعی این دادهها بیشتر در زیرشاخصها است چون
به بررسی جزئیات پرداخته و نشاندهنده نقاط ضعف و قوت
کشورها است .بر اساس شاخصهاي مربوطه به هریک از
کشورها امتیازي اختصاص مییابد که مبناي رتبهبندي
میباشد ] 72 ،3و .[77
خصوصیات گزارش جهاني نوآوري در سالهاي  2012و
2015
 -7گزارش سال  2273با عنوان "فاکتور انسانی در نوآوري"
با مشارکت دانشگاه کرنل ) ،(Cornell Universityمدرسه
جهانی کسبوکار ) (INSEADو سازمان جهانی مالکیت
فکري ) (WIPOاندازهگیري شده که پایگاه دادهاي غنی و
ابزاري کلیدي است که اطالعات دقیق و جامع  738اقتصاد
دنیا را که معرف حدود  31درصد جمعیت جهان و 33
درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست ،شامل میشود.
موضوع سال  2273گزارش نشاندهنده نقش افراد و تیمها
در فرآیند نوآوري است و بر نقش نوآوران فردي و خالقان
در فرآیند نوآوري تاکید دارد .محرک اصلی در پس هر
فرآیند نوآوري فاکتور انسانی همراه با آن است .برخی
کشورها در قابلیت نوآور بودن از برخی دیگر پیشی
میگیرند .دلیل اصلی این پراکندگی ،نوآوري و کیفیت
21
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سرمایه انسانی مرتبط با این فعالیتهاي نوآوري است.
فاکتورهاي دیگر ،مانند تکنولوژي و سرمایه نیز بر
فرآیندهاي نوآوري اثر میگذراند که با فاکتور انسانی رابطه
مستقیم دارند .بنابراین تقویت سرمایه انسانی در کلیه
سطوح و در همه بخشهاي جامعه براي توسعه شالوده
نوآوري مهم و حیاتی است ].[72
 -2گزارش سال  2271با عنوان "سیاستهاي نوآوري موثر
براي توسعه" با مشارکت دانشگاه کرنل ،مدرسه جهانی
کسبوکار  INSEADو سازمان جهانی مالکیت فکري
اندازهگیري شده که پایگاه دادهاي غنی و ابزاري کلیدي
است که اطالعات دقیق و جامع  737اقتصاد دنیا را که
معرف حدود  31/7درصد جمعیت جهان و  33/6درصد
تولید ناخالص داخلی در دنیاست ،شامل میشود.
کشورها متوجه شدهاند که پذیرش فناوري دیگر به تنهایی
براي رشد باال کافی نیست .در حال حاضر نوآوري براي
رسیدن به کشورهاي با درآمد باال بسیار مهم است .در
نتیجه ،برنامههاي سیاست ملی نوآوري در کشورهاي کم
درآمد و با درآمد متوسط اهمیت زیادي پیدا کردهاست.
یافتههاي پنج سال گذشته نشان میدهد که برخی از
کشورها به طور مداوم بهتر از همردههاي خود در یک سطح
درآمد و دستهبندي منطقه عمل میکنند .اگر چه عوامل
متعددي در عملکرد نوآوري برتر دخیل هستند ،ولی
سیاست یک فاکتور اساسی در اکثر موارد میباشد .نوآوري
بهدست آوردن شهرتی براي فعالیتهاي اقتصادي در سراسر
جهان میباشد .نه تنها اقتصادهاي پیشرفته حتی کشورهاي
در حال توسعه نیز نوآوري را یکی از محرکهاي اصلی رشد
اقتصادي میدانند .این درک تازه اهمیت نوآوري یک تاثیر
رو به رشدي در زمینه تدوین سیاست در بسیاري از کشورها
دارد ].[77
نتايج گزارش ردهبندي
در سال  2273سوئیس ،انگلستان ،سوئد ،فنالند ،هلند،
آمریکا ،سنگاپور ،دانمارک ،لوکزامبورگ و هنگکنگ 72
کشوري هستند که با ترکیبی نسبتا ثابت نسبت به سال
 2278نوآورترین کشورهاي جهان را تشکیل میدهند.

جالب است که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا
جایگاهی باالتر از  23در این فهرست جهانی نیافته است.
در منطقه خاورمیانه ،رژیم اشغالگر قدس در رتبه ،71
امارات متحده عربی در رتبه  ،86عربستان سعودي در رتبه
 ،83قطر در رتبه  ،31ترکیه در رتبه  ،13بحرین در رتبه
 ،62اردن در رتبه  ،63ارمنستان در رتبه  ،61کویت در رتبه
 ،63عمان در رتبه  16و لبنان در رتبه  11قرار دارند که با
توجه به برنامهریزي ایران براي کسب جایگاه اول منطقه در
افق چشمانداز بسیار هشداردهنده است .در جهان اسالم هم
مالزي با رتبه سی و سوم به همراه امارات و عربستان ،سه
کشوري هستند که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص
نوآوري دارند ].[72
ردههاي نخست رتبهبندي در سال  2271به کشورهاي
سوئیس ،انگلیس ،سوئد ،هلند ،آمریکا ،فنالند ،سنگاپور و...
اختصاص دارد ] .[77شکل  7ده کشور برتر طی سالهاي
 2272تا  2271را نشان میدهد.
نوآوران حوزههاي مختلف جغرافیايي
همانطور که گفته شد در این گزارش کشورهاي جهان از
لحاظ جغرافیایی در قالب  1منطقه اروپا ،23آمریکاي
شمالی ،21آمریکاي التین و کارائیب ،26آسیاي مرکزي و
جنوبی  ،21آسیاي جنوب شرقی و اقیانوسیه ،23آسیاي غربی
و آفریقاي شمالی 23و صحراي آفریقا 82تقسیمبندي
میشوند .در جدول  ،2رتبههاي نخست نوآوري هر منطقه
را مالحظه میکنید.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود منطقهاي با
عنوان خاورمیانه وجود ندارد و ایران و کشورهاي مجاورش
در قالب دو منطقه "آسیاي غربی و آفریقاي شمالی" و
"آسیاي مرکزي و جنوبی" تقسیمبندي شدهاند که ایران در
گروه دوم قرار دارد.
رتبه و جايگاه ايران در شاخص نوآوري جهاني
ایران از سال  2277ایران به جمع کشوران این رتبهبندي
پیوست .طبق گزارش جهانی در سال  2271ایران جایگاه

24

28

25

29

EUR = Europe
NAC = Northern America
26 LCN = Latin America and the Caribbean
27 CSA = Central and Southern Asia

SEAO = South East Asia and Oceania
NAWA = Northern Africa and Western Asia
30 SSF = Sub-Saharan Africa

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
 726را در میان  737کشور دنیا کسب کرده است .این در
حالی است که رتبه ایران در سال  2278برابر  778و در
سال  2273برابر  722بوده است .ایران در سالهاي  2273و
 2271در طبقهبندي درآمدي بانک جهانی پول در دسته
اقتصادهاي با درآمد بیشتر از متوسط 87در جایگاه  81و 86
ام قرارگرفته است .رتبههاي نخست رتبهبندي شاخص
نوآوري براساس درآمد در گروه درآمد بیشتر از متوسط ،به
چین ،مالزي و مجارستان تعلق گرفتهاست .در جدول 8
رتبه ایران در سالهاي  2273و  2271و رتبه در منطقه
مشاهده میشود ].[77 ،72

21

رتبه ایران در پنج سال اخیر در شکلهاي  7و  2نمایش داده
شده است .ایران در شاخص نوآوري از سال  2278تا 2273
هفت پله سقوط کردهاست .این در حالی است که کشورهاي
همسایه در همین مدت افزایش رتبه داشتهاند .ولی در
گزارش امسال شاخص جهانی نوآوري ،ایران با  73پله رشد
در جایگاه  726قرار گرفته است.

شکل  )7ده کشور برتر از سال  2272تا 2271

با اقتباس از WIPO

جدول  .2رتبه هاي برتر هر منطقه جغرافیایی در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

رتبه در 2015

رتبه در 2012

كشور اول منطقه

منطقه

7

7

سوییس

EUR

1

6

آمریکا

NAC

1

3

سنگاپور

SEAO

22

71

اسرائیل

NAWA

33

32

موریس

SSF

81

37

باربادوس

LCN

37

16

هند

CSA

UM = Upper-Middle Income
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جدول  .8مقایسه رتبه ایران در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

رتبه در

رتبه بازده

بازده نوآوري

722

2/11

6

728

2/ 6

3

منطقه

منطقه

رتبه
درآمدي

درآمد

امتیاز

رتبه

سال

كل

() 0-100

CSA

81

UM

722

26/73

2273

CSA

86

UM

726

23/3

2271

شکل  )2رتبه ایران طی سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

شکل  )8امتیاز ایران طی سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)
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جدول  .3مقایسه رتبه هاي کل ،ورودي و خروجی ایران در سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

سال

رتبه كل

رتبه در ورودي

رتبه در خروجي

رتبه در بازده

2011

25

726

17

73

2012

102

31

771

773

2013

113

721

722

721

2012

120

721

721

722

2015

106

726

721

728

جدول  .1رتبه ایران در مقایسه با عربستان و ترکیه در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از وایپو (ساخته مولف)

2015

سال

2012

عربستان

تركیه

ايران

عربستان

تركیه

ايران

1/32

3/81

3/23

6/37

2/83

7/26

امتیاز

38

13

726

83

13

722

رتبه

33

36

721

37

83

721

31

17

726

83

13

721

رتبه شاخص ورودي

63

28

728

12

77

722

رتبه بازده نوآوري

رتبه شاخص
خروجي

جدول  .6نمره و رتبه ایران در شاخصهاي اصلی در سال  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

سرمايه انساني

نهادها

زيرساخت

پیچیدگي

پیچیدگي كسب

خروجي دانش و

خروجي

بازار

و كار

فناوري

خالقانه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

33/8

726

81/7

36

83/3

63

23/3

783

22/6

782

22/1

32

27/1

776
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جدول  .1نمره و رتبه ایران در برخی از شاخصهاي فرعی در سال  2271با اقتباس از وایپو (ساخته مولف)

پايداري زيست

فناوري اطالعات

تحقیق و

محیطي

و ارتباطات

توسعه

آموزش عالي

آموزش مقدماتي محیط كسبوكار

محیط سیاسي

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

23/1

36

83

36

73

13

67/3

3

81/6

31

62/3

38

21/1

721

خالقیت برخط

نشر دانش

تولید دانش

جذب دانش

كاركنان دانشي

تجارت و رقابت

سرمايهگذاري

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

1/8

31

2/2

781

23

81/1

22/8

781

28/3

723

83/3

732

26

776
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رتبه ایران در ورودي ،خروجی و بازده نوآوري درسالهاي
 2277تا  2271در جدول  3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود در طی پنج سال گذشته عملکرد
نوآوري کشور در گروه ورودي به استثناي سال  2272که رتبه
 31را کسب کرده است تغییرات زیادي نداشته است و در سال
 2271در جایگاه به نسبت ضعیف  726قرار گرفته است.
عملکرد نوآوري کشور در گروه خروجی وضعیت نگران
کنندهاي داشته و بهطور مداوم با کاهش رتبه مواجه بودهاست.
در دسته خروجیها رتبه متوسط  17در سال  2277به رتبه
ضعیف  721در سال  2273و به رتبه بهتر  721در سال
 2271نسبت به سالهاي گذشته ختم شده است.
در جدول  1رتبه ایران در مقایسه با عربستان و ترکیه در
سالهاي  2273و  2271نشان داده شده است .همانطور که
از جدول برداشت میشود ،فاصله معناداري در عملکرد نوآوري
میان ایران و کشورهاي ترکیه و عربستان وجود دارد .براي
اینکه ایران بتواند مطابق سند چشم انداز  22ساله در افق
 7323به جایگاه اول اقتصادي ،علمی و فناوري در سطح
منطقه دست یابد باید تالش مضاعفی نماید.
همچنین نمره و رتبه ایران در شاخصهاي اصلی و برخی از
شاخصهاي فرعی در جداول  6و  1نشان داده شده است.
طبق این جداول بهترین شاخص ،سرمایه انسانی با رتبه 36
است .بدترین شاخص مربوط به پیچیدگی بازار با رتبه 783
است .در بین شاخصهاي فرعی یکی از بدترین رتبهها مربوط
به محیط سیاسی با رتبه  721است .در ادامه وضعیت ایران
در این شاخصها به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسي وضعیت ايران در شاخصهاي  2015و ارائه
راهکار
عدم فرهنگ نوآوري در سطح دانش کشور ،عدم ایجاد ارتباط
بینالمللی با سازمانهاي مربوطه که در ارتباط با رتبهبنديها
نیز بسیار تاثیرگذارند ،عدم ورود بخشهاي خصوصی ،عدم
تخصیص بودجه کافی به بخش پژوهش ،وضعیت بازار و تقاضا
براي نوآوري ،آمار پایین ثبت اختراعات بینالمللی کشور و
نبود فضاي مناسب نوآوري در کشور که باعث تشدید روند
مهاجرت شده است از عوامل موثر بر رتبه نه چندان مطلوب

87

ایران میباشد .پیشرفت ،شناخت مهارتهاي خود ،نوآوري و
تبدیل آنها به فناوري و صنعتیکردن فناوريها و تولید انبوه
الزمه پیشرفت این رتبه است .در ادامه وضعیت ایران در
شاخصهاي نوآوري مورد بررسی قرار میگیرد ].[2

 -1شاخص نهادها (رتبه )126
توسعه نهادها به منظور خلق و ترویج نوآوري یک عامل
ضروري میباشد .این شاخص تعادلی میان حفاظت از نوآوري
و ایجاد انگیزه براي کسب و کارها بهمنظور ورود به حوزه
نوآوري ایجاد میکند و شامل شاخصهاي محیط سیاسی،
محیط قانونی و محیط کسب و کار میشود ] 72و  .[77یکی
از مهمترین عواملی که موجب کاهش رتبه کشورمان میشود
این شاخص است .این تنزل به طور قطع به واسطه تنزل
زیرشاخصها بوده است که در ادامه بررسی خواهد شد.

 -1-1بررسي شاخص محیط سیاسي
محیط سیاسی شامل دو موضوع است و به دنبال انعکاس
بیثباتی حکومت کشور میشود .این شاخصها عبارتند از)7 :
ثبات یا پایداري سیاسی )2 ،تاثیرگذاري دولت.
مشخص نیست رتبه کشور در شاخص محیط سیاسی با چه
اطالعاتی سنجیده شده است .به نظر میرسد ارزیابی صورت
گرفته در این بخش یا مبتنی بر اطالعات نادرست بوده است
و یا اصوالً بهطور منصفانه انجام نگرفته است .براي نمونه ثبات
سیاسی ایران از بسیار از کشورهاي بیثبات منطقه نیز پایینتر
گزارش شده است .به نظر می رسد بهتر باشد براي محاسبه
رتبه اصلی کشور ،این زیررکن را اصالح کرد و سپس رتبه
واقعی کشور را محاسبه نمود ].[2
 -2-1بررسي شاخص محیط قانوني
محیط قانونی به دنبال بررسی  )7کیفیت مقررات)2 ،
حاکمیت قانون و  )8هزینه اضافی ناشی از اخراج کارگران
میباشد.
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محیط قانونی و نظارت بر اجراي قانون بهخصوص در
حوزههایی که ارتباط مستقیم با ترغیب و انگیزش صاحبان
ایده و نوآوران دارد ،در ارتقاء سطح نوآوري کشور تاثیر به
سزایی دارد؛ و این رتبه براي کشور نشان از عدم اهتمام ویژه
در این بخش است .موضوع کیفیت قانون و نظارت در واقع
نشان دهنده توانایی حکومت در وضع و اجراي قوانین براي
ارتقاء و توسعه بخش خصوصی است .مجلس شوراي اسالمی
اهتمام الزم را در وضع قوانین مشوق نوآوري نداشته است و
دولت نیز در اجراي قوانین موجود کارآمد عمل نمیکند .در
کشور ما همچنان رابطه بر ضابطه غلبه داشته و وضع قوانین
و نظارت بر آن نیز بسیار کم صورت میگیرد.
موضوع حاکمیت قانون در کشور که شامل میزان نفوذ و سلطه
قانون است ،در ایران شرایط مناسبتري نسبت به موضوع
قبلی دارد اما باز هم این حوزه به علت ضعف در محیط قانونی
شاهد شرایط مطلوب نیست.
موضوع دیگر هزینه اضافی ناشی از اخراج کارگران است و بر
تنظیم قوانین مناسب که بتواند حقوق کارگران و کارفرمایان
را تامین نماید تمرکز دارد و از این طریق در کمکردن این
هزینهها بسیار موثر است ].[2

سرمایه در حوزه کسب و کارهاي نوآورانه ،راهاندازي کسب و
کار جدید بسیار دشوار است.
موضوع سهولت حلکردن مشکل ورشکستگی کسب و کارها
در کشور وضعیت نامناسب تري دارد .در صورتی که کسب و
کاري ورشکسته شود ،دمیدن نفس تازه به آن بسیار دشوار
است یکی از دالیل مهم عدم اهتمام ویژه دولت به بخش
خصوصی است.
در موضوع سهولت پرداخت مالیات میبایست تصریح کرد که
عدم تناسب نرخ مالیات با درآمد افراد ،عدم شفافیت درآمد در
بخشهاي مختلف و فرارهاي مالیاتی از مهمترین عوامل
چالشزا در این شاخص میباشند ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
نهادها
-

 -3-1بررسي شاخص محیط كسب و كار
محیط کسب و کار از طریق مطالعه  )7سهولت شروع کسب
وکار )2 ،سهولت حل ورشکستگی و  )8سهولت پرداخت
مالیات به طور مستقیم تالشهاي پیشگامانه شرکتهاي
خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد.
موضوع سهولت راه اندازي کسب و کار به دلیل چند برابر شدن
قیمتها و نیز سقوط ارزش واحد پولی کشور بسیار دشوارتر
شده است .بدیهی است که در این شرایط با توجه به ریسک
قابل توجه سرمایهگذاري در کسب و کارها ،بسیاري از
سرمایهها در خارج از محیط کسب و کار صرف خواهند شد.
همچنین عدم تجمیع سرمایههاي خرد (عدم وجود سازوکار)
و مشارکت نکردن آنها براي راهاندازي کسب وکار از دیگر
دالیل این وضعیت نامناسب میباشند .به طور کلی در محیط
کسب و کار کشور ،با توجه به سرمایهگذاري اندک صاحبان

-

-

همراستا و هماهنگ بودن قوه قانونگذار و قوه اجرایی
کشور جهت همافزایی در وضع و اجراي قوانین،
تقویت ضمانت اجرایی قوانین حوزه نوآوري و
همچنین نحوه نظارت بر آنها،
ایجاد نهادي غیردولتی و مستقل براي پایش وضعیت
نوآوري در ایران جهت ارائه گزارشات دقیق و منصفانه
دورهاي،
تدوین و اجراي طرح ویژهاي براي افزایش میزان
سهولت راهاندازي کسب و کارهاي نوآورانه مانند
تسهیل دسترسی کارآفرینان به سرمایه ،کاهش زمان
سیکل فرآیند راهاندازي کسب و کار و ایجاد محیط
مناسب براي رشد کسب و کار در مرحله بذر،
بازطراحی نظام ملی نوآوري که در سیاستهاي ابالغی
اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرارگرفته است ،در
کنار بازنگري در اجراي اصل  33قانون اساسی و قانون
بهبود فضاي کسب و کار ].[2

 -2شاخص سرمايه انساني و تحقیقات (رتبه )26
این شاخص به سطح و استاندارد تحصیالت و فعالیتهاي
تحقیقاتی بهعنوان اجزاي کلیدي ظرفیت نوآوري هر کشور

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
میپردازد .آموزش مقدماتی ،آموزش عالی و فعالیتهاي
تحقیق و توسعه ،زیرشاخصهاي این رکن هستند ] 72و .[77
یکی از نقاط روشن ایران در شاخص سرمایه انسانی و
تحقیقات میباشد .وضعیت کشور در این شاخص مناسب و رو
به رشد بوده است .بدین معنی که در حوزه آموزش مقدماتی
(قبل از ورود به دانشگاه( ،آموزش عالی و تحقیق و توسعه
کارهاي به نسبت خوبی در حال انجام است که موجب ارتقاء
سطح سرمایه انسانی کشور شده است .وضعیت مناسب هرم
جمعیتی کشور در کنار فرهنگ علم دوستی و عالقمندي به
طی مدارج تحصیالت عالی و همچنین وجود ظرفیتهاي
مناسب دانشگاهی عمدهترین علل کسب رتبه مناسب در این
رکن میباشند .تعداد باالي نیروي جوان حاضر در دانشگاههاي
داخل و دانشجویان ایرانی در سایر کشورها نشاندهنده وجود
ظرفیتهاي بالقوه بسیاري در سرمایه انسانی کشور است که
در یک برنامهریزي جامع و منسجم امکان متبلورسازي
تواناییهاي خود را خواهند داشت و خروجیهاي نوآوري هم
بهبود خواهد یافت .در ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی
خواهد شد ].[2
 -1-2تحصیالت مقدماتي
شاخص تحصیالت مجموعهاي از شاخصها است که هدف آنها
نمایش چگونگی کسب موفقیت در تحصیالت ابتدایی و
متوسطه است .این شاخص شامل بررسی  )7هزینههاي
مستقیم براي آموزش و پرورش )2 ،هزینههاي عمومی به ازاي
هر دانشآموز )8 ،انتظار تعداد سالهاي تحصیلی براي
واردشدن به مقطع جدید )3 ،سطح توانایی در خواندن،
ریاضیات و علوم و  )1نسبت دانشآموزان به معلمان میباشد.
در بخش آموزش و پرورش با وجود پیشرفت قابل مالحظهاي
که در شاخص امید به تحصیل و میزان دانشآموزان به موقع
وارد شده در هر مقطع تحصیلی در کشورصورت گرفته است
که علت آن نیز میتواند تغییرات سیستم آموزشی در چند
سال اخیر باشد ولی در بخش سرمایهگذاري و هزینه براي
دانشآموزان و کل آموزش و پرورش شاهد پسرفت و تنزل
هستیم.
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در دو موضوع نسبت تعداد دانشآموزان به معلمان و ارزیابی
دانش آموزان پانزده ساله در خواندن ،ریاضی و علوم اطالعاتی
براي ایران موجود نبوده است .ولی باید اذعان کرد در کشور
همواره نسبت معلمان به دانشآموزان از حد استاندارد پایینتر
بوده است .در حال حاضر کالسهایی در سطوح مختلف با
تعداد نفرات زیادي از دانش آموزان تشکیل میشوند که معلم
فرصت کافی براي رسیدگی به تمامی دانشآموزان را ندارد.
بدیهی است که سطح کیفی کاهش مییابد ].[2
 -2-2تحصیالت عالي
تحصیالت عالی براي اقتصاد ضروري است تا زنجیره ارزش را
فراتر از فرآیندهاي ساده تولید محصوالت /خدمات ببرد .وجود
این شاخص ،اهمیت تحصیالت عالی را نشان میدهد .این
شاخص به دنبال مطالعه و بررسی  )7ثبت نام در تحصیالت
عالی )2 ،تعداد فارغالتحصیالن علوم و مهندسی و  )8میزان
ورود دانشجویان خارجی به کشور براي تحصیالت عالی و ثبت
نام دانشجویان داخلی در خارج از کشور میشود.
در زمینه آموزش عالی ایران رتبه بسیار خوبی بهویژه در زمینه
فارغ التحصیالن علوم و مهندسی دارد و موجب شده است
ایران به یکی از کشورهاي خوب منطقه در طی پنج سال
متوالی تبدیل شود و بهترین مقام ایران در بین شاخصهاي
اثرگذار نیز هست که بیشک عملکرد خوب در موضوعهاي
ثبت نام در تحصیالت عالی و به خصوص تعداد فارغالتحصیالن
علوم و ریاضی موجب این امر گردیده است .امروزه اقبال
عمومی به تحصیالت عالی به امري فراگیر در کشور تبدیل
شده است و موجب گسترش و افزایش ظرفیتها در
دانشگاههاي دولتی و غیردولتی گردیده است .اما در کنار این
گسترش کمی متاسفانه دانشگاههاي غیردولتی از کیفیت
باالیی برخوردار نیستند .چالش دیگر مرتبط با این حوزه عدم
تناسب آموزشها و دانش فارغالتحصیالن با نیازهاي بازار کار
است که براي ارتقاء سطح کیفیت دانشگاهها باید به دقت مورد
توجه قرار گیرد و در واقع نبود فرصتهاي مناسب کار و
فعالیت در بازار ،بازده نوآوري در ایران را مورد تهدید قرار
میدهد.
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در موضوع جذب دانشجویان خارجی موفقیت چندانی عاید
ایران نشده است .علت این امر میتواند رتبه عدم هدفگیري
مناسب دانشگاههاي ایران در جذب دانشجویان خارجی و
ظرفیت محدود آنها باشد ].[2

حفظ روند رشد کنونی با توجه به روند سالخوردگی جمعیت
و کاهش جمعیت جوانان چندان آسان بهنظر نمیرسد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
سرمايه انساني و تحقیقات

 -3-2تحقیق و توسعه
آخرین شاخص بر روي تحقیق و توسعه تمرکز دارد و سطح و
کیفیت فعالیتهاي تحقیق و توسعه را میسنجد .این شاخص
با معیارهایی نظیر  )7سرمایه گذاري براي تحقیق و توسعه و
 )2تعداد محققین در هر میلیون نفر و نیز  )8میانگین امتیازات
 8دانشگاه اول توسط موسسه  82 QSاندازهگیري شده است.
هزینه بر روي تحقیق و توسعه بسیار حائز اهمیت است زیرا
پیشران حرکت کشور به سمت پیشرفت مستمر و دائمی است
و در واقع سرمایهگذاري براي آینده کشور است .در طی
سالهاي گذشته در کشور کارهاي خوبی انجام شده است که
از جمله آنها میتوان سرمایهگذاري براي ایجاد پارکهاي علم
و فناوري اشاره کرد؛ البته به برنامههاي هدفمندي براي یک
تحقیق و توسعه نیازمحور و کاربردي مطابق با معیارهاي جدید
جهانی نیاز است.
موضوع دیگر رتبه دانشگاههاي کشور در بین دانشگاههاي
جهان است .علل مختلفی مانند کمبود فضا و امکانات و عدم
جذب دانشجویان خارجی از عوامل مهمی است که ایران را از
کسب رتبه واقعی خود بازداشته است .همچنین خروج نخبگان
ایرانی از کشور بسیار زیاد است .از طرفی مهیا نبودن فضاي
دانشگاهی داخلی (امکانات ،بودجه ،انگیزش ،قدرشناسی و )...
موجب خروج نخبهها شده است و از طرفی خروج نخبهها از
کشور یکی از عوامل افت سطح کیفی دانشگاهها خواهد بود و
این چرخه ادامه خواهد داشت.
به طور کلی رشد وضعیت ایران در شاخص سرمایه انسانی و
تحقیقات وابستگی زیادي به وضعیت جمعیت جوانان دارد .لذا
32مؤسسه "کاکارلی سیموندز" ()QS = Quacquarelli Symonds Ltd
 21سال است که دانشگاهها را در سطح جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی
قرار داده است و با طراحی شاخصهایی بنا دارد تا کیفیت حداقل سه مورد
از مؤسسات تحصیالت عالی در هر اقتصاد را به دست آورد .این نظام
بینالمللی با بهره جستن از  4حوزه کلی پژوهش ،آموزش ،استخدام و چشم

-

-

-

اصالح سیاستهاي جمعیتی کشور و تالش در جهت
حفظ جمعیت جوان براي سالهاي آتی،
اصالح نظام آموزش و پرورش در راستاي تقویت
خالقیت و تفکر سیستمی در نوجوانان و جوانان و
حرکت از نظام محفوظات محور به سمت نظام
آموزشی مبتنی بر حل مسئله،
تقویت نظام آموزش عالی از طریق آمایش رشتههاي
دانشگاهی با توجه به نیازها و مزیتهاي منطقهاي،
محور قرارگرفتن علم و فرهنگ در دانشگاهها و پرهیز
از آلودهکردن فضاهاي دانشگاهی به کارزار رقابتهاي
سیاسی ،رعایت عدالت و شایستهساالري در جذب
دانشجو و هیأت علمی ،محور قرارگرفتن مسائل واقعی
کشور در نظام ارزیابی دانشجویان و اساتید در مقابل
تاکید بر خروجیهاي غیرهدفمند ،توسعه کیفی و
غناي علمی در مقابل توسعه کمی،
تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه بهطور مستقیم و یا از
طریق سازمانهاي واسطهاي بهمنظور حل مسائل
دنیاي واقعی و تقویت ارتباطات بینالمللی بهمنظور
افزایش تبادالت علمی و صنعتی ].[2

 -3شاخص زيرساختها (رتبه )68
زیرساختهاي انرژي ،ارتباطات و حمل و نقل موجب تسهیل
به ثمر رسیدن ایدهها و تولید و تبادل کاالها و خدمات
میشود .افزایش بهرهوري ،هزینه پایین مبادالت ،دسترسی به

انداز بینالمللی و  6شاخص بررسی شهرت دانشگاه با وزن  ،%44ارزیابی
کارفرمایان با وزن  ،%24میزان گرایش بینالمللی با وزن  ،%24میزان
استناد به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن  %14و نسبت اعضای هیئت
علمی به دانشجو با وزن  %14بیش از  044دانشگاه برتر جهان را مورد
ارزیابی و رتبهبندی قرار داده است.

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
بازار و توسعه پایدار کشور ،متأثر از این شاخص میباشند .و
شامل شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات،
زیرساختهاي عمومی و پایداري زیست محیطی میشود ]72
و  .[77در ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی خواهد شد.

 -1-3فناوري اطالعات و ارتباطات
شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات شامل چهار زیرشاخص
 )7دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات )2 ،استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات )8 ،خدمات برخط دولتی و )3
مشارکت الکترونیکی میشود.
در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات با تنزل همراه هستیم
که با توجه به سرعت پایین اینترنت ،عدم وجود امکانات
مناسب و  ...میزان بهرهگیري از این فناوري پایین است .البته
نباید پیشرفتهاي کشور را در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات نادیده گرفت ولی میبایست خاطرنشان کرد که این
زیرشاخص از منظر زیرساختی در کشور با استانداردهاي
جهانی و منطقهاي فاصلهاي محسوس دارد .لذا میبایست به
عنوان یکی از پیشنیازهاي کلیدي توسعه کشور مورد توجه
قرار گیرد .سرعت پایین و گرانی قیمت اتصال به اینترنت
موجب ایجاد اختالل ،ضعف و عدم انگیزش در استفاده مردم
از فناوري اطالعات و ارتباطات میشود.
دولت الکترونیک و به تبع آن خدمات الکترونیک مدت زمان
زیادي نیست که در کشورمان فراگیر شده اند .نقاط قابل
توجهی از کشور دسترسی به این نوع خدمات دارند ولی هنوز
تمامی مناطق کشور بهخصوص بعضی از روستاها تحت نفوذ
کامل اینترنت قرار نگرفتهاند .از این رو عملکرد در شاخص
خدمات دولتی برخط را تحت تاثیر خود قرار میدهد ].[2
 -2-3پايداري زيست محیطي
شاخص پایداري زیستمحیطی از سه زیرشاخص  )7تولید
ناخالص داخلی براي هر واحد استفاده از انرژي )2 ،عملکرد

GDP
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زیست محیطی و  )8تعداد گواهینامه کسب شده در تطابق با
استاندارد ایزو  73227است.
وضعیت کشور در بخش محیط زیست حکایت از ضعف جدي
و رو به رشد در این حوزه دارد .به عنوان نمونه بسیاري از
شهرهاي کشور از آلودگی هوا ،فرسایش خاک و بیابانزایی
رنج میبرند که این موارد همگی تهدیدکننده توانایی توسعه
نوآوري در مناطق موردنظر هستند.
علیرغم روند رو به رشد کشور در این شاخص ،ولی عملکرد
مناسبی در این حوزه دیده نمیشود .یک از عواملی که موجب
نامطلوب بودن رکن زیرساخت شده است ،عملکرد نامطلوب
پایداري زیست محیطی است .پایداري زیست محیطی در کنار
اقتصاد و اجتماع ،سه ضلع توسعه پایدار محسوب میشوند.
الزم به توضیح است که این شاخص از سال  2272به بعد
جایگزین شاخص انرژي شده است.
موضوع تولید ناخالص داخلی به ازاي هر واحد استفاده از انرژي
نشاندهنده رابطه تولید ناخالص داخلی 88با میزان استفاده از
انرژي است .انرژي صورتهاي مختلفی دارد که از جمله
میتوان به انرژيهاي فسیلی ،انرژي برق و انرژيهاي
تجدیدپذیر اشاره کرد .بدترین امتیاز ایران در بین
زیرشاخصهاي این شاخص ،تولید ناخالص داخلی است .این
امر نشاندهنده عدم کارایی مصرف انرژي ،تبدیل نشدن آن
به تولید ناخالص داخلی و هدر رفت زیاد آن در ایران است .از
دالیل عمده اتالف انرژي در ایران میتوان به فرسوده بودن
تجهیزات تولید و انتقال انرژي و فرهنگ غلط مصرف انرژي
اشاره کرد.
در خصوص موضوع عملکرد زیست محیطی ،شاخص نوآوري
جهانی با استفاده از بیست معیار مهم به مطالعه عملکرد
کشورها در حفظ سالمت محیط زیست ،اکوسیستم موجود در
منطقه و نیز کارایی سیاستهاي زیست محیطی پرداخته
است .آلودگی شدید هوا بهخصوص در فصول پاییز و زمستان،
عدم توفیق در حل مشکل ریزگردها ،اخبار از بین رفتن عمدي
گونههاي زیستی ،ورود فاضالبها و پسابهاي کارخانهها به
رودها و مراتع ،لحاظ سالیق حزبی و گروهی در تصمیمات

86

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههاي  88و  ،83پاییز و زمستان 7831

مدیریتی در حوزه محیط زیست و  ...موجبات این عملکرد را
فراهم آورده است.
سازمان بینالمللی استاندارد یا همان ایزو 762 ،کشور را در
برمیگیرد و ایزو  73227مرجع تأیید استاندارد بودن جنبه
زیست محیطی عملکردهاي مختلف کشورها میباشد .کسب
گواهینامههاي بینالمللی در حوزههاي مختلف ،نشاندهنده
مورد قبول بودن فعالیتهاي هر کشور در سطح جهان است.
اهمیت روزافزون محیط زیست با توجه به گرم شدن مستمر
کره زمین و کاهش شدید منابع طبیعی براي همه کشورها
امروزه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است ].[2
 -3-3زيرساخت عمومي
شاخص زیرساختهاي عمومی شامل  )7سرانه میانگین
بازدهی انرژي برق (کیلووات بر ساعت) )2 ،معیارهاي مختلف
در عملکرد لجستیکی و  )8شکلگیري سرمایه ناخالص که
شامل مبلغ سرمایهگذاري شده روي داراییهاي ثابت و
موجودي شبکه اقتصادي میشود (شامل توسعه زمینها،
خودکارسازي و خرید تجهیزات ،ساخت راهها ،راه آهنها و
مدارس ،بیمارستانها و مسکنهاي خصوصی و ساختمانهاي
تجاري و صنعتی).
در شاخص زیرساخت ،زیرشاخص زیرساختهاي عمومی
بهترین عملکرد را داشته است .این زیرشاخص مانع از بدتر
شدن رتبه کشور در حوزه زیرساخت شده است .این پیشرفت
در حوزه سدسازي ،نیروگاهسازي ،راهسازي ،راهآهن شهري و
بین شهري ،لوکومتیوسازي ،ساختمان سازي و مواردي از این
دست بیشتر به چشم میآید .شایان ذکر است که
زیرساختهاي عمومی کشور نظیر زیرساختهاي لجستیکی،
منابع آب و انرژي هر چند که در سی سال اخیر پیشرفتهاي
خوبی را تجربه کرده است اما همچنان نسبت به وضعیت
مطلوب فاصله قابل توجهی دارد
با بررسی دقیقتر میتوان گفت علیرغم توسعه کشور در
ساختن سدهاي متعدد و نیروگاههاي متنوع به دلیل بازدهی
نه چندان باالي این نیروگاهها (به طور عمده فسیلی)،
هدررفت باالي انرژي در بدو تولید در نیروگاهها ،هدررفت
باالي انرژي در مرحله انتقال و توزیع ،عدم تمرکز بهرهبرداري

کشور از انرژيهاي نو و پاک مانند انرژي هستهاي و
خورشیدي با توجه به ظرفیتهاي باالي موجود ،کشورمان
نتوانسته است در شاخص بازدهی انرژي برق در سالهاي اخیر
عملکرد مناسبی داشته باشد .البته شایان ذکر است ،مسئوالن
کشور از دیرباز به فکر استفاده از انرژي هستهاي بودهاند اما
مانع تراشیهاي قدرتهاي ظالم جهانی تاکنون مانع از آن
شده است که ایران بتواند به طور مناسب از حقوق خود
بهرهبرداري کند .در مورد انرژيهاي پاک مانند انرژي
خورشیدي و بادي نیز طرحهایی انجام شده است که از جمله
میتوان به نیروگاههاي خورشیدي با وسعت کوچک ،استفاده
از انرژي خورشیدي براي تأمین برق موردنیاز چراغهاي شهري
و همینطور نیروگاههاي بادي نظیر نیروگاه بادي منجیل اشاره
کرد .اما این اقدامات آن چنان چشمگیر نبودهاند .یکی از
عوامل در بهرهبرداري از انرژيهاي پاک هزینه اولیه باالي
تأمین زیرساختهاي آن است.
شاخص عملکرد لجستیکی شامل حاالت گوناگون حمل و نقل
کاال و رساندن بهموقع و سریع آن به مشتري میشود ،لذا
بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که علیرغم موقعیت
استثنایی ایران از منظر ترانزیت و لجستیک توفیقات چندانی
در این حوزه کسب نشده است .البته در کنار ضعفهاي
مدیریتی ،تحریمها هم بهخصوص در صنعت هوایی در کسب
این نتایج بیتاثیر نبوده است.
شبکه حمل و نقل ریلی درون شهري و برون شهري پیشرفت
داشته است ولی هنوز نتوانسته به خوبی گسترش یابد .در
حالی که در جهان قطارها به سمت برقیشدن به پیش
میروند ،در ایران قطارهاي دیزلی کهنه همچنان مشغول
فعالیت هستند .خطوط راهآهن نیز براي انطباق با قطارهاي
مدرن نیازمند ترمیم و بازسازي هستند.
در زمینه حمل و نقل جادهاي نیز با وجود تالشهاي بسیار و
امیدوارکننده ،همچنان ایران یکی از پرحادثه ترین
کشورهاست تا جایی که بعد از بیماريهاي قلبی ،تصادفات
دومین علت مرگ و میر در کشور هستند .بسیاري از جادهها
باید استانداردسازي شوند ،وسایل نقلیه با کیفیت بهتري تولید
شوند و در تعلیم رانندگان نیز باید تجدید نظر صورت پذیرد.
وجود بنادر متعدد در شمال و جنوب و دسترسی به دریاي
آزاد ،از آنجا که بیشترین حجم حمل و نقل بینالمللی از طریق

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
دریا صورت میپذیرد ،فرصت طالیی براي کشور است تا با
تقویت ناوگان کشتیرانی و نیز احیاء و بازسازي صنعت رو به
افول کشتیسازي ،سهم بزرگی از تجارت حمل و نقل آبی را
براي ایران به دست آورد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
زيرساختها
 توسعه زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات بهخصوص پهناي باند در کنار رعایت موازین قانونی و
مالحظات فرهنگی و امنیتی و ایجاد دسترسی مناسب
براي آحاد افراد،
 توسعه زیرساخت لجستیکی کشور با تمرکز بر حملو نقل ریلی که از نظر هزینه ،مصرف انرژي ،بار محیط
زیستی و ایمنی بسیار کارا میباشد در کنار تقویت
منابع انرژي تجدید پذیر و توازن سبد انرژي ].[2
 -2شاخص پیچیدگي بازار (رتبه )132
سهولت دسترسی به اعتبارات ،وجوه قابل سرمایهگذاري،
دسترسی به بازارهاي بینالمللی ،میزان رقابتیبودن بازار
کشور براي پیشرفت کسب وکارها ضروري میباشد .اعتبارات،
سرمایهگذاري و تجارت و رقابت از شاخصهاي این رکن
محسوب میشوند ] 72و .[77
پیچیدگی بازار مابین شاخصهاي ورودي نوآوري بدترین و
ضعیفترین عملکرد را در این سالها داشته است .بدین معنی
که در حال حاضر که در کشور اخذ اعتبار دشوار است ،رغبتی
به سرمایهگذاري وجود ندارد و تجارت و به خصوص رقابت
جایگاهی در بازار ندارد .این در حالی است که در مسیر
پیشرفت نوآوري عوامل پشتیبان نظیر اعتبار و سرمایه و نیز
محیط رقابتی پویا در موفقیت و به هدف رسیدن فرآیند
تجاري سازي نقش کلیدي بازي میکنند .بازار حال حاضر
کشور فاقد رنگ و بوي رقابت واقعی است .بسیاري از
سازمانها ،شرکتها ،کارخانهها و  ...بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم تحت مدیریت دولتی هستند و قدرت مانور و
بارورسازي رقابت بازار از بخش خصوصی گرفته شده است .در
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حوزه تجارت هم باید اذعان داشت که از طرفی واردات موجب
ورشکستگی بخشی از تولیدکنندگان داخلی شده است و
طرفی دیگر صنعتگران ایرانی حضور پررنگی در بازارهاي
خارجی ندارند .البته در این شاخص ،عالوه بر دالیل فنی،
دالیل سیاسی که موجب محدودیت فعالیتهاي تجاري کشور
میشوند هم بر عملکرد حوزه پیچیدگی بازار اثرگذار بودهاند.
سهولت گرفتن وام و تسهیالت مالی ،سهولت حفاظت از
سهامداران ،سرمایهگذاري در کسب وکار (ایران وضع بهتري
نسبت به گذشته دارد البته حمایت از سرمایهگذاران در این
بخش هنوز ضعیف است که شاید خالءهاي قانونی و همچنین
رابطه مداري بیش از حد باعث بروز این مشکل شده است)،
ارزش کل سهام معامله شده و حجم سرمایهگذاريهاي
خطرپذیر از جمله موضوعاتی است که ایران توفیقات چندانی
در آنها کسب نکرده است .در ادامه وضعیت زیرشاخصها
بررسی خواهد شد ].[2
 -1-2اعتبارات
این شاخص شامل اندازهگیري میزان سادگی دریافت اعتبار
است و اینکه کدام قوانین ضمانتی و ورشکستگی ،وام دادن را
با رعایت حقوق وامگیرنده و وامدهنده تسهیل میکند را
اندازهگیري میکند .همچنین شامل بررسی قواعد و
تکنیکهاي اثرگذار بر پوشش ،محدوده و در دسترس بودن
اطالعات اعتبار میشود .این زیررکن شامل شاخصهاي )7
سهولت کسب اعتبار )2 ،اعطاي اعتبار داخلی به بخش
خصوصی و  )8وام ناخالص مؤسسات قرضه کوچک ،میشود.
در میان زیرشاخصهاي پیچیدگی بازار ،شاخص اعتبارات
عملکرد مناسبتري نسبت به سایر شاخصها داشته است.
شاخص سهولت کسب اعتبار توسط بانک جهانی ارزیابی و
ارائه میشود .گرفتن اعتبار در کشور براي افراد عادي چندان
ساده نیست و دادن اعتبار اغلب توسط بانکها صورت
میپذیرد .از دالیلی که بانکها مجبور به ایجاد چارچوبهاي
سخت براي اعطاي اعتبار میکنند ،عدم بازگرداندن اعتبار
توسط وامگیرندگان است که مشکالت زیادي را براي شبکه
بانکی کشور بهوجود آورده است.
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در شاخص اعطاي اعتبار به بخش خصوصی به عنوان درصدي
از تولید ناخالص داخلی ،ایران طبق آخرین آمار منتشر شده
توسط بانک جهانی در رده  788از بین  737کشور حاضر
است .این وضعیت بد با برخی مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت
دارد .طبق این برنامه دولت موظف است در راستاي ایجاد
اشتغال پایدار ،توسعه کارآفرینی ،کاهش عدم تعادل منطقهاي
و توسعه مشاغل نو به حمایت مالی و تشویق توسعه شبکهها،
خوشهها و زنجیرههاي تولیدي ،ایجاد پیوند مناسب بین
بنگاههاي کوچک ،متوسط ،بزرگ (اعطاي کمکهاي هدفمند)
و انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی مهندسی
تخصصی ،تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههاي کوچک و
متوسط و توسعه مراکز اطالعرسانی و تجارت الکترونیک براي
آنها بپردازد .آنچه از این آمار برمیآید این است که اهداف
پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه براي کشور به طور
قطعی محقق نخواهد شد.
در شرایطی که دولت و مجلس به کمک هم شروع به وضع و
اجراي قوانین و مقررات الزم براي تسهیل هرچه بیشتر اعطاي
اعتبار به بخش خصوصی نمایند ،ممکن است شرایط کمی
تلطیف شود .عدم اجراي درست قانون هدفمندي یارانهها و
تخصیصنیافتن منابع حاصل از آن به بخش صنعت و
تصديگري دولت از دیگر علل حضور ایران در جمع کشورهاي
بسیار پایین در این شاخص است.
اطالعاتی براي ایران در مورد شاخص وام ناخالص مؤسسات
قرضهکوچک بهازاي درصد تولید ناخالص داخلی وجودندارد
].[2

در شرایطی که در جهان امروز یکی از اصلیترین شاخصها
در حوزه مدیریت نوآوري کسب توفیق در آن ،جذب سرمایه
و سرمایهگذاري میباشد ،مطابق آمارها عملکرد کشور در
حوزه سرمایهگذاري بسیار ضعیف است .یکی از دالیل آن
تحریمهاي اقتصادي و به تبع آن عدم صرفه سرمایهگذاري در
ایران میباشد .ایران در شاخص حفاظت از سرمایهگذاران و
بازار نیز وضعیت خوبی ندارد .در واقع دولت باید سازوکارهایی
را مهیا کند تا سرمایهگذاران بهراحتی و با خیال آسوده
سرمایهگذاري کنند.
در بازار سرمایه و تعداد سهام معامله شده شرایط ایران کمی
بهتر است ولی بازهم چندان مناسب نیست .عدم حضور
سرمایهگذاران خارجی در بازار سهام و رونق کم بازار بورس،
به دنبال رکود و تحریمها از علل این رتبه میباشند.
مهمترین دلیل کمبود نسبت سهام معاملهشده به درصد تولید
ناخالص داخلی ،کم رونق بودن بازار بورس به علت فراز و
نشیبهاي مختلف در طول چند سال اخیر است.
سرمایهگذاران خرد و کالن براي سرمایهگذاري در بازار بورس
با تردید مواجه هستند.
در شاخص سرمایهگذاري ریسکپذیر گزارش شاخص نوآوري
جهانی به دلیل نبود اطالعات کافی امتیازي براي ایران در نظر
نگرفته است .حوزه سرمایهگذاري ریسکپذیر در ایران بسیار
نوپا و جوان است و نیاز به زمان است تا به حالت مطلوبی
دست یابد .از این رو باید دولت از این نوع سرمایهگذاري
حمایت الزم را به عمل آورد و ثروتمندان را تشویق به این نوع
سرمایهگذاري نماید].[2

 -2-2سرمايهگذاري

 -3-2تجارت و رقابت

سرمایهگذاري در واقع مانند سوخت براي خودرو است.
همانطور که خودرو بدون سوخت حرکت نمیکند ،بدون
سرمایهگذاري پیشرفت در حوزه نوآوري تا اندازه زیادي
غیرممکن خواهد بود .این شاخص شامل سه زیرشاخص )7
سهولت حفاظت از سهامداران )2 ،سرمایهگذاري در بازار)8 ،
ارزش کل سهام معامله شده و  )3معامالت سرمایهگذاريهاي
ریسکپذیر میباشد.

آخرین شاخص به بررسی نحوه عملکرد تجارت و رقابت
میپردازد .در حوزه تجارت ،شرایط بازار براي تجارت را با
شاخص نرخ تعرفه گمرکی میانگین (وزندهی از طریق تسهیم
واردات) و در حوزه رقابت شاخصی به شدت رقابت در بازارهاي
داخلی میپردازد.
مشابه زیرشاخص سرمایهگذاري ،عملکرد کشور در زیرشاخص
تجارت و رقابت نیز بسیار بد است .وضعیت تجارت و رقابت در
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بازار کشور نیز موجب کاهش رتبه در رکن پیچیدگی بازار
شده است.
در شاخص شدت رقابتهاي محلی نیز ایران رتبه نامناسبی
دارد .الزم به ذکر است ،اندازه بازار داخلی از مجموع تولید
ناخالص داخلی و ارزش واردات خدمات و کاالها منهاي ارزش
صادرات کاال و خدمات محاسبه میشود.
اقتصاد دولتی و عدم اجراي کامل اصل  33قانون اساسی و به
دنبال آن مشارکت ضعیف بخش خصوصی در کنار تحریمها
به خصوص تحریم سخت بانک مرکزي باعث شد تا ایران در
حوزه تجارت و رقابت جزء ده کشور آخر باشد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
پیچیدگي بازار
-

-

-

بازنگري در بودجه پژوهش دستگاهها و نظام تخصیص
آن،
ایجاد نظام نظارت بر فعالیت سرمایهگذاریهاي
ریسکپذیر در کنار در نظرگرفتن حمایت از نمونههاي
با عملکرد مناسب،
ایجاد تنوع در روشهاي تأمین مالی طرحها و
پروژههاي نوآورانه و استفاده از روشهاي نوین تأمین
مالی مانند تأمین مالی جمعی و اتکاء بر سرمایههاي
در درست مردم بهجاي سرمایههاي دولتی،
تعبیه راهکارهایی بهمنظور کاهش ریسک
سرمایهگذاري در طرحهاي نوآورانه بهخصوص براي
سرمایهداران خرد از طریق بیمه سرمایهگذاري ].[2

 -5پیچیدگي كسب و كار (رتبه )130
این شاخص به قابلیت و ظرفیت کسب وکارهاي موجود در
کشور در زمینه خلق و توسعه نوآوري میپردازد .کارکنان
دانشی ،ارتباطات و پیوندهاي نوآوري و جذب دانش
شاخصهایی میباشد که در این رکن مورد بررسی قرار
میگیرند ] 72و .[77
قرار گرفتن در گروه کشورهاي آخر فهرست در این زمینه
نشاندهنده ضعف کشور در زمینه توانمندي کسب و کارها
جهت خلق نوآوري است .بررسی نقاط ضعف کشور در
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زیرشاخصهاي مربوط به توانمندي کسب و کارهاي کشور در
زمینه نوآوري ،مسایلی از جنس ساختاري و نهادي را نمایان
میکند .زمانی که وجود رانت و انحصار در بازار داخل ،فضا را
براي ایجاد و رشد شرکتهاي واقعی خصوصی محدود و مسدود
کرده است ،انتظار هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه از
طرف شرکتهاي واقعی خصوصی به واسطه اندازه کوچک آنان،
انتظاري معقول نیست.
تأمین بخش عمده هزینه دانشگاهها از طرف دولت هیچ
انگیزهاي براي دانشگاهیان جهت توانمندکردن خود در
راستاي حل مشکالت کسب و کارهاي کشور به وجود
نمیآورد.
براي جذب سرمایه خارجی ،عالوه بر شرایط عمومی،
هوشمندي و مدیریت فرصتها مورد نیاز است .ایجاد فضایی
جذاب براي سرمایهگذاري توسط سرمایهداران داخلی و
خارجی ،قاعدهگذاري دقیق و هوشمندانه میتواند عواقب
منفی سرمایهگذاري خارجی را به حداقل برساند و منافع
حداکثري از جمله جذب دانش و امثال آن را افزایش دهد .در
ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی خواهد شد.
 -1-5كاركنان دانشي
شاخص کارکنان دانشی شامل زیرشاخصهاي  )7استخدام
افراد دانشی )2 ،درصد بنگاههاي ارائهدهنده آموزش رسمی،
 )8هزینه تحقیق و توسعه انجام شده درون شرکتها و )3
درصد پشتیبانی مالی تحقیق و توسعه توسط شرکتها و )1
درصد استخدام بانوان میباشد.
این بخش شاخصهاي متنوعی را در بر دارد .یکی از این
شاخصها ،درصد شاغلین در خدمات دانشی نسبت به تمامی
شاغلین است .ایران در حوزه تربیت نیروي انسانی با دانش
کاربردي در بخش کار داراي زمینههاي بهبود قابل توجهی
میباشد .یکی از مشکالتی که روز به روز بیشتر جلب توجه
میکند این است که فارغ التحصیالن دانشگاهی در ایران براي
تبدیلشدن به یک نیروي دانشی فعال در صنعت ،نیازمند
کسب شایستگیهاي قابل توجهی میباشند .درصد کمی از
نیروي انسانی کشور دانش کاربردي مرتبط با حوزه کار خود
را دارا میباشند .یکی از دالیل مهم این امر نیاز محور نبودن
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دانشگاهها و رشتههاي دانشگاهی میباشد .کمبود بسترهاي به
اشتراکگذاري دانش در محیطهاي صنعتی و بین کسب و
کاري که خود ناشی از فرهنگ ضعیف به اشتراکگذاري دانش
و ضعف قوانین مالکیت معنوي میباشد نیز نقشی به سزا در
رتبه ضعیف ایران در این شاخص دارد ].[2
 -2-5پیوندهاي نوآوري

نهایت مهاجرت عده زیادي از روستاییان به شهرها باعث شده
است تا اوضاع ایران بسیار نامطلوب باشد.
موسسه آمارهاي یونسکو 83براي سرمایهگذاري خارجی در
تحقیق و توسعه ایران رتبه و امتیاري قائل نشده است که علت
مهم آن تحریمها است .البته دالیل دیگري مانند قوانین و
مقررات کشور در رابطه با سرمایهگذاري خارجی نیز در میزان
جذب این نوع از سرمایه مؤثر است .البته این موضوع به معناي
عدم وجود قانون و سیاستگذاري در این حوزه نمیباشد.
شاخص سرمایهگذاري مشترک و همکاريهاي استراتژیک هم
در ایران به علت محدود بودن اندازه و توانایی شرکتها
خصوصا شرکتهاي واقعی خصوصی ،شرایط نامناسبی دارد و
باعث شده است تا کشور رتبه مناسبی نداشته باشد ].[2

ارتباط کسب و کارها با فعالیتهاي دانشگاهی براي نوآوري
ضروري است .در بازارهاي نوظهور منابع ثروت پیرامون
شاخهها و شبکههاي صنعتی و فناورانه توسعه یافتهاند .زیر
شاخصها شامل  )7همکاري و تحقیقات مشترک دانشگاه و
صنعت )2 ،خوشهبندي ناحیههاي مختلف از منظر توسعه)8 ،
سرمایهگذاري خارجی در تحقیق و توسعه )3 ،تعداد
سرمایهگذاري مشترک و تفاهمهاي راهبردي بین المللی و )1
ثبت پتنتهاي ایجادشده توسط حداقل سه شرکت ،میشود.
زیرشاخصهاي ایران در این بخش هم وضعیت نامناسبی
دارند .شاخص اول همکاري دانشگاه و صنعت است که بسیار
نامطلوب است .وابستگی  722درصد بودجه دانشگاههاي
دولتی به منابع سهلالوصول بیتالمال هیچ انگیزه و تحرکی
در دانشگاهها براي ورود به مسایل و مشکالت کشور ایجاد
نمیکند .در ماده  77قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،بازنگري
آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوي است که تا پنجاه
درصد امتیازات پژوهشی اعضاي هیأت علمی باید معطوف به
رفع مشکالت کشور باشد که این موضوع بهطور یقین باعث
خواهد شد تا ارتباط صنعت و دانشگاه افزایش یابد و
سرمایهگذاري اي که دولت براي پرورش اساتید دانشگاهی
مینماید از طریق رفع مشکالت کشور برگشت پذیر گردد.
در خوشهبندي ناحیههاي مختلف از منظر توسعه که به تمرکز
یا پراکندگی کارخانهها و خدمات و  ...در کشور مربوط است،
عدم توسعه متوازن در ایران و تمرکز امکانات در مراکز
استانها و بهخصوص در پایتخت کشور ،عدم رسیدگی به
روستاها و محروم ماندن آنها از امکانات مورد نیازشان و در

چهار زیرشاخص در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد که
به شرح زیر میباشد )7 :حق امتیاز 81و پرداخت هزینه آن به
صورت درصدي از کل تجارت )2 ،واردات محصوالت با فناوري
باال 86به عنوان درصدي از تجارت کل )8 ،واردات خدمات
کامپیوتري و ارتباطات در نهایت  )3جریان خالص
سرمایهگذاري مستقیم خارجی به عنوان درصدي از درآمد
ناخالص داخلی.
در شاخص اول که ثبت حق امتیاز و پرداخت هزینههاي
الیسنس نسبت به کل تجارت کشور میباشد ،تالشهاي زیادي
را براي بهبود مورد نیاز میباشد .اگر قانون کپی رایت در ایران
وجود داشت ،به تبع آن مبالغ زیادتري نصیب دولت از بابت
ثبت امتیازها میشد که دولت میتوانست از آنها براي حمایت
از مخترعان و نوآوران استفاده کند.
کشور ایران در واردات صنایع پیشرفته و نیز خدمات
کامپیوتري ،ارتباطی و اطالعاتی هم جایگاه مناسبی ندارد .در
واقع علت این جایگاه با وجود حضور فراوان محصوالت
پیشرفته خصوصا الکترونیکی در بازار به این دلیل است که
بخش عظیمی از محصوالت پیشرفته مانند گوشی تلفن همراه

UIS
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Licence
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 -3-5جذب دانش

High Tech

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
از طریق قاچاق وارد کشور میشوند که در آمارهاي بینالمللی
جزء واردات آن کشور محسوب نمیشود.
سرمایهگذاري خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در این
بخش به علت مشکالت سیاسی با وضعیت مطلوب فاصله
زیادي دارد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
پیچیدگي كسب و كار
 افزایش آموزشهاي مهارتی و کاربردي و همچنینتشکیل شبکههاي تخصصی اشتراک دانش در
حوزههاي تخصصی مختلف (شبکهسازي تخصصی
صنعتی)،
 ترویج و دمیدن فرهنگ نوآوري در کسب و کارهايایرانی و ارائه آموزشهاي الزم ].[2
 -6شاخص خروجيهاي دانشي و فناورانه (رتبه )20
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بهطور کلی کارکرد نشر دانش از جمله کارکردهاي ضعیف
نظام نوآوري ایران میباشد .در ادامه وضعیت زیرشاخصها
بررسی خواهد شد.
 -1-6خلق دانش
زیرشاخصهاي ارزیابی در این بخش عبارتند از )7
درخواستهاي پتنت ثبت شده توسط افراد مقیم در هر کشور
در دفاتر محلی )2 ،تعداد درخواستهاي پتنت ثبت شده در
دفاتر بینالمللی )8 ،ثبت داخلی مدل کاربردي 81در دفاتر
محلی )3 ،تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات علمی و )1
میزان ارجاعات به مقاالت.83
تعداد پتنتهاي ملی ثبت شده اولین زیرشاخص این بخش
است که ایران وضع خیلی خوبی در آن دارد .بهتر است تا
پیش از تغییر شرایط ،نگاهی به ضوابط ثبت اختراع در
کشورهاي اول جهان انداخته شود .شاخص بعدي شاهدي بر
تفاوت ضوابط ثبت اختراع در ایران و کشورهاي صنعتی
دنیاست .زیرا رتبه ایران در شاخص ثبت بینالمللی اختراعات
بسیار نامناسب است .در مقاالت علمی و فنی جایگاه ایران
مقداري مناسبتر است زیرا ارتقاء اعضاي هیئت علمی
دانشگاههاي کشور وابسته به انتشار مقاالت علمی است.
طبق یکی از آخرین آمارهاي منتشره ،رتبه ایران در تولید
مقاالت علمی و کاربردي در پایگاه استنادي  Scopusو ISI
به ترتیب  76و  71است .این آمار بیانگر فضاي مستعد تولید
علم در ایران است .با این وجود حقیقتی که امروز در دانشگاهها
میگذرد بیش از آن که مقالهنویسی هدفمند باشد مقالهزدگی
است .علت این امر را باید در نظامات ارزیابی غیر متوازن
دانشگاهی و آکادمیک ایران در سطح اساتید و دانشجویان
جستجو کرد ].[2

در این شاخص تمامی نتایج متداول حاصل از ابداعات و
نوآوريها مورد بررسی قرار میگیرد .خلق دانش ،تأثیر دانش
و نشر دانش شاخصهاي این رکن میباشند ] 72و .[77
ارکان خروجی نوآوري در حقیقت نشاندهنده منفعت کسب
شده از طرف کشور از طریق نوآوري است .در نتیجه اگر
کشوري در زمینه توانمندسازهاي نوآوري اقداماتی انجام دهد
ولی به خروجی منجر نشود ،اهداف اولیه محقق نشده و مزایاي
سرمایهگذاري بر نوآوري به دست نیامده است.
یکی از نقاط قوت کشور تولید دانش است .علیرغم اینکه در
ورودیهاي دانش و تولید دانش وضعیت خوبی داریم (براي
مثال میتوان به ثبت مقاالت علمی و فنی  ISIو مقالههاي
پربازدید و پراستناد اشاره کرد) اما تاثیرپذیري از این دانش و
تبدیل آن به خروجی مطلوب وضعیت ناامیدکنندهاي دارد .در
اینجا نیز به نظر میرسد حلقه واصله بین مراکز علمی و
پژوهشی و مراکز صنعتی بسیار ضعیف عمل میکنند.
در حوزه انتشار دانش نیز بهخصوص در فضاهاي صنعتی (در
مقابل فضاي آکادمیک) توفیقات چندانی کسب نشده است.

زیرشاخصهاي این بخش شامل  )7میزان بهرهوري نیروي
کار )2 ،میزان رشد تولید ناخالص ملی به ازاي مشارکت هر
یک نفر بین  71تا  63سال در یک کسب و کار )8 ،میزان

37
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Utility Model

 -2-6تأثیر دانش

H Index
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هزینه براي نرمافزارهاي کامپیوتري نسب به تولید ناخالص
داخلی )3 ،تعداد گواهینامههاي ایزو  3227مدیریت کیفیت
اخذشده توسط کسب وکارها و  )1درصد تولید کنندگان با
فناوري باال و متوسط 83میباشد.
یکی از اهداف توسعه و ترویج نوآوري ،تأثیر خروجیهاي
پدیدآمده بر اقتصاد کشور است که هر اندازه در این بخش
وضعیت با رشد و صعود همراه باشد ،میتوان میزان تحقق
اهداف نظام نوآوري کشور را مشاهده نمود.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی به ازاي هر فردي که در کسب
وکار مشارکت میکند بسیار نامناسب است که نشان از عدم
تأثیر نیروي انسانی تربیت شده در سیستم آموزشی کشور بر
صنعت و سازمانهاي داخلی میباشد.
در شاخص هزینهکرد بر روي نرمافزارهاي کامپیوتري رتبه
ایران داراي انحرافاتی است ،زیرا قانون کپیرایت عموم
نرمافزارها رعایت نمیشود.
شاخص بعدي نسبت تولیدات صنعتی پیشرفته یا نیمه
پیشرفته به کل تولیدات است که وضعیت ایران در آنها نسبتاً
مناسب است .سرمایهگذاريهاي اخیر در صنایعی مانند تلفن
همراه در خرمشهر و همچنین تولید مانیتور و محصوالت
الکتریکی پیشرفته برندهاي معتبر کرهاي در جزیره قشم هم
میتواند از دیگر علل این وضعیت نسبتا مناسب براي ایران
باشد ].[2
 -3-6نشر دانش

سالهاي اخیر بیشتر شاهد وضع قوانین و تالشهاي
ارگانهاي مختلف براي اجراي قوانین مالکیت معنوي بوده
است.
شاخص صادرات محصوالت پیشرفته وضعیت نامطلوبی دارد.
تولید محصوالت پیشرفته نتیجه اعمال سیاستهاي بلندمدت
توسعه صنعتی است و نیاز دارد تا مراحلی طی شود تا کشوري
به چنین سطحی دست یابد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
خروجي هاي دانشي و فناورانه
-

-

-

هدایت توانمندي مناسب ایجاد شده در کشور براي
انتشار مقاالت علمی به سمت نیازهاي کشور و پیوند
آن با پژوهشهایی که توسط نیروي انسانی شاغل در
صنعت انجام میشود،
راهاندازي و توسعه شبکههاي انتشار دانش بهخصوص
در فضاي صنعت و کسب و کار،
اعطاء بهاي بیشتر به حق ثبت اختراع و مقاالت علمی
پراستناد و ارزشمند در نظامات ارزیابی دانشگاهی و
صنعتی،
تفکیک مدیریت علمی دانشگاهها از تغییرات
پستهاي سیاسی و دولتی و ایجاد ثبات مدیریت در
دانشگاهها ].[2

 -7شاخص خروجيهاي خالقانه (رتبه )116

در این بخش زیرشاخصهاي  )7میزان دریافتی به ازاي
الیسنس و حق امتیاز به عنوان درصدي از تجارت کل)2 ،
میزان صادرات محصوالت با فناوري باال )8 ،صادرات خدمات
اطالعات و ارتباطات و کامپیوتر و  )3میزان سود سرمایهگذاري
خارجی به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی ،مورد
بررسی قرار میگیرند.
نسبت هزینههاي حق امتیاز و الیسنس دریافت شده به کل
میزان تجارت به عنوان شاخص اول در زیرشاخص محسوب
میشود که ایران در آن رتبههاي نامناسبی دارد .حق امتیاز
در ایران نسبت به جهان چندان رعایت نمیشود .البته در
Medium-High Tech Industrial Output
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این شاخص به مطالعه نتایجی از نوآوري میپردازد که عموما
نامشهود هستند .شاخصهاي این رکن شامل داراییهاي
نامشهود ،کاالها و خدمات خالقانه و خالقیتهاي برخط
میباشد ] 72و .[77
عملکرد ایران در این شاخص خروجی نسبت به شاخص قبل
بدتر است .با توجه به پایین بودن خروجیهاي فناورانه طبیعی
است که در این زمینه نیز ضعف داشته باشیم .الزم به ذکر
است ،شاخص خروجیهاي خالقانه در روشهاي معمول
اندازهگیري نوآوري در سطح ملی مورد اقبال عموم کارشناسان
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نیست .با این حال کارشناسان مدرسه جهانی کسب وکار بر
این باورند که این دیدگاه سنتی باید کنار رود و شاخص
خروجیهاي خالقانه که نقش مهمی در اقتصاد نوآوري میتواند
ایفا کند ،مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد .در ادامه وضعیت
زیرشاخصها بررسی خواهد شد.
 -1-7دارائيهاي نامشهود
داراییهاي نامشهود شامل  )7ثبت عالمت تجاري داخلی)2 ،
ثبت عالمت تجاري بینالمللی )8 ،بهکارگیري فناوري
اطالعات و ارتباطات و مدلهاي کسب و کار و  )3بهکارگیري
فناوري اطالعات و ارتباطات و تعامالت سازمانی میباشد.
داراییهاي نامشهود کشور در حوزه نوآوري جایگاه مناسبی
ندارد .اولین زیرشاخص این بخش کاربردهاي دفتر ملی ثبت
عالمت تجاري است که به عنوان نمونه آمار ثبت عالمت
تجاري در کشور ضعیف است.
وضعیت ثبت بینالمللی شرکتهاي ایرانی در سطح جهانی
مناسب نیست و ایران در این شاخص هم جایگاه مناسبی
ندارد .امکانی که فناوري ارتباطات و اطالعات براي ایجاد
کسب وکار جدید ایجاد میکند شاخص بعدي است .یکی از
مهمترین عوامل موثر در ضعف این فناوري مهم در کشور
پهناي باند کم ایران است که مانعی جدي در تجارت
الکترونیکی و کسب و کارهاي الکترونیکی است .عامل مهم
دیگر در رتبه بسیار ضعیف ایران در این شاخص ،عدم اطمینان
تاجران و سرمایهداران سنتی کشور به فضاي مجازي و کسب
و کارهاي موجود در بستر آن است .کمتر روزي وجود دارد که
خبري از کالهبرداريهاي اینترنتی منتشر نشود .وجود این
جرائم و همینطور عدم تمایل سرمایهداران سنتی باعث شکوفا
نشدن این شاخص در ایران نسبت به جهان است.
ترکیب مدل فعالیت سازمانی و فناوري اطالعات و ارتباطات
شاخص دیگري است که ناظر بر سبک جدیدي از روابط
سازمانی است .به عنوان نمونه دورکاري و یا آموزش مجازي
میتوانند در این شاخص جاي گیرند .ایران به دلیل اینکه هنوز
زیرساختهاي اینترنتی مناسبی ندارد نتوانسته در این زمینه
موفقیتهاي الزم را کسب کند ].[2
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 -2-7كاالها و خدمات خالقانه
شاخص کاالها و خدمات خالقانه ،شامل زیرشاخصهایی براي
دریافت خروجیهاي خالقانه در اقتصاد است که به شرح زیر
میباشد )7 :از سال  2273در تالش براي پوششدهی وسیعتر
خروجیهاي خالقانه ،ترکیبی از خروجیهاي سرگرمی و
رسانهاي جهانی به معیارهاي ارزیابی اضافه شد )2 .عالوه بر
این ،زیرشاخص صوتی -تصویري به خدمات وابسته به صادرات
خدمات خالقانه و فرهنگی تغییر نام داده است تا شامل
خدمات اطالعاتی ،تبلیغات ،تحقیقات بازار ،رايگیري افکار
عمومی و دیگر خدمات فردي ،فرهنگی و تفریحی شود (به
عنوان درصدي از تجارت کل) )8 ،شاخص بعدي خصوصیات
فیلمهایی که در کشور مربوطه تولید شده بودند را اندازه
میگیرد (تعداد سرانه) .همچنین دو شاخص آخر شامل )3
خروجیهاي منتشرشده و چاپ شده (به عنوان درصدي از
خروجی تولید کل) و  )1صادرات خالقانه کاالها (به عنوان
درصدي از تجارت کل) میباشند.
کشور در تولید کاال و خدمات فناورانه داراي کاستیهاي جدي
است .علیرغم رشد خوب کشور در تولید مقاالت علمی
همچنان ایران در تبدیل ایدهها و نتایج کارهاي تحقیقاتی به
کاال و خدمات نوآورانه و تولید ثروت از این راه ناتوان است .با
توجه به مشکالت ریشهدار در نظام آموزشی کشور ،راهی جز
اصالح شیوههاي آموزشی جهت ارتقا خالقیت در کشور وجود
ندارد.
زیرشاخص اول این بخش ،صادرات خدمات فرهنگی و خالقانه
نسبت به کل تجارت است که ایران جایگاه مطلوب خود را
نتوانسته کسب نماید که با توجه به فرهنگ غنی کشور و
تمدن کهن اسالمی و ایرانی بسیار نامناسب است.
سرمایهگذاري در تولید و صادرات محصوالت فرهنگ نظیر آثار
نقاشی و گرافیکی ،تولید فیلمهاي فاخر از اساطیر ایرانی و
معرفی آن به کشورهاي جهان سبب میشود تا از طرفی
مردمان کشورهاي جهان که زیر بمباران شدید تبلیغات ضد
ایرانی قرار دارند با حقیقت فرهنگ غنی ایرانی آشنا شوند و
از طرفی دیگر با خرید محصوالت فرهنگی ایران موجب
بهوجود آمدن فرصتهاي شغلی در داخل کشور شوند.
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شاخص بعدي تعداد فیلمهاي ساخته شده با زمان باالي 62
دقیقه در کشور است .امروزه صنعت فیلم سازي در جهان نه
تنها به عنوان صنعتی پرسود مطرح شده است ،بلکه ابزاري در
دست تهیه کنندگان است تا عقاید ،منشها ،شیوه زندگی و
تعامالت مختلف خود را در جهان تبلیغ کند .استفاده از این
هنر پرنفوذ در حوزه نوآوري و خالقیت از ضرورتهایی است
که ترویج آن می تواند نقشی مهم در ارتقاء وضعیت کشور ایفا
کند.
شاخص بعدي درصد خروجیهاي منتشر شده نسبت به کل
تولیدات است .یکی از عوامل پایین بودن سرانه مطالعه کتاب
در کشور متأثر از شیوه غلط آموزش میباشد که دانش آموزان
را از کتاب بیزار میکند .عامل دیگر صنعت نشر ایران است که
غالب ًا با مشکل کاغذ وارداتی دست و پنجه نرم میکند .عامل
سوم هم رشد و توسعه روزافزون کتابهاي الکترونیکی است
که سبب شده است به دلیل رایگان و یا ارزانتر بودن ،مردم
کمتر به سوي خرید کتابهاي منتشر و چاپ شده بروند.
درصد صادرات محصوالت خالقانه و فرهنگی نسبت به تجارت
کل هم شاخص آخر این مجموعه است .حمایت از صنایع
دستی مانند صنایع دستی اصفهان و یا فرش تبریز و کاشان و
دیگر محصوالت فرهنگی و خالقانه میتواند سهم این شاخص
را در تجارت کل ایران باالتر ببرد ].[2
 -3-7خالقیت برخط
این شاخص شامل  3زیرشاخص میباشد که همه در مقیاس
جمعیت با سنهاي  71تا  63سال در نظر گرفته شدهاند و
شامل  )7دامنههاي عمومی سطح باال )2 ،دامنههاي سطح باال
در کشور )8 ،میانگین ویرایشهاي ماهیانه ویکی پدیا و )3
ویدیوهاي بارگذاري شده در پایگاه اینترنتی یوتیوب ،میباشد.
این شاخص جزو مواردي است که موجب ایجاد انحراف در
امتیاز ایران شده است .در ارزیابی خالقیتهاي برخط میزان
مرجع قرار دادن پایگاه یوتیوب به عنوان یکی از عوامل
امتیازآور در نظر گرفته شده است .این در حالی است که در
ایران امکان دسترسی به آن وجود ندارد ،لذا وضعیت ایران در
این شاخص بهدرستی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

شایان ذکر است که تنها نقطه روشن در این زمینه ،پیشرفت
خالقیت در زمینههاي برخط و در واقع اینترنت و سایتها
میباشد که این امر نیز میتواند با توجه به رشد پهناي باند
در کشور نسبت به سالیان گذشته باشد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
خروجي هاي خالقانه
-

-

-

-

استفاده و ترویج مدلهاي تجاريسازي نوین در کنار
توجه به ویژگیهاي غیرفنی مانند مشروعیتبخشی به
محصوالت نوآورانه و کاهش مقاومت بازار و همچنین
تحلیل شکست بازار به تفکیک بخشهاي مختلف،
تقویت زیرساختها و آسانسازي فرآیند صادرات
محصوالت دانشبنیان در کنار سیاستهاي تشویقی
(مانند جوایز صادراتی)،
آموزش و فرهنگسازي در زمینه اهمیت حضور و
مشارکت فعال شرکتهاي دانشبنیان و دانشگاهها در
فضاي مجازي و دخیلکردن این مورد در نظامات
ارزیابی و اعطاي تسهیالت،
اتخاذ سیاستهاي تشویقی و استفاده از مدلهاي
مشارکت برخط در نشر و تولید دانش براي ترغیب
محققان کشور به تولید و نشر نوآوريهاي برخط ].[2

نتیجهگیري
جهان امروز جهان نوآوريهاست و افزایش رقابت و انگیزه بقا،
کشورها در تمامی سطوح توسعه را بر آن داشته تا فعالیتهاي
خود را بر اساس تولیدات و توانمنديهاي محوري متمرکز
کنند که این امر مستلزم سرمایهگذاري بهمنظور ایجاد
نوآوريهاي فناورانه است .تغییر جهت سیاستگذاریها از
رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور ،همسوسازي
سیاستهاي کالن اقتصادي با سیاستهاي علمی-پژوهشی و
آموزشی ،لزوم رعایت حقوق مالکیت فکري به عنوان یکی از
چالشهاي اساسی حقوقی جهت انجام مطلوب همکاريهاي
ملی و بین المللی و توسعه نوآوري ،تدوین بانکهاي اطالعاتی
کارآمد در خصوص اطالعرسانی اختراعات و دستاوردهاي
تحقیقاتی قابل تجاريسازي در سطوح ملی و بین المللی و
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توسعه امکانات سختافزاري و نرمافزاري حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و آموزش
عالی از راهبردهاي بهبود شاخصهاي تعیین کننده نوآوري
در کشورهاي درحال توسعه میباشد.
بهطور کلی راهکارهاي توسعه نوآوري در کشورهاي در حال
توسعه از جمله ایران عبارتند از:
الف) تدوین استراتژي نوآوري در سطح ملی ،ب) ایجاد
زیرساختارهاي تحقیقاتی و تکنولوژیکی مرتبط با صنعت و
اقتصاد ،ج) ایجاد پارکهاي علمی فناوري محلی ،د) ایجاد یا
تقویت نهادهاي توسعهاي در سطح ملی ،ه) حمایت کارآمد از
نوآوران و کارآفرینان ،و) جلب سرمایهگذاريهاي مستقیم
خارجی ،ز) همکاري کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته،
ح) تاکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد نوآوري.
در نهایت ارتقاي رتبه ایران ،در گروي نگرش نو به فرایند
پژوهش و تولید فناوري با استفاده از نوآوري میباشد.
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دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر
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چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات است که یادگیری
سازمانی از تجارب حوزه صنعت و دانشگاه در آن نهادینه شده است .به همین دلیل روش پژوهش در این تحقیق بررسی و تحلیل اسناد
و مطالعات منابع کتابخانه ای است که به موضوع سازمانهای دانش محور و یادگیری سازمانی از طریق تجربه نگاری و مستند سازی
تجربیات و تسهیم آن پرداخته است .نتیجه بررسی حاکی از آن بود که در سازمانهای یادگیرنده و در یادگیری سازمانی مدیریت دانش
ضمنی نقش اساسی دارد .و این دانش ضمنی یا تجربه سازمانی اعضا از مهمترین سرمایه های پنهان هر سازمان از جمله دانشگاه ها و
صنعت است .همچنین ،نتایج بررسی اسنادی حاکی از آن بود که با ذخیره سازی و مستند نمودن تجارب مدیران سازمان ها و خصوصا
مدیران بخش صنعت و دانشگاه و انتقال آن به جانشینان آنها  ،می توان دانش محوری را ایجاد نمود .برخی از نتایج و نقش تجربه در
مدیران صنعت و دانشگاه دانش محور عبارتند از :کاهش اقتدارگرایی ،سنخیت در دیدگاه ها وخواسته هامشترک صنعت و دانشگاه،
مطلوبیت موقعیت شغلی و عدم هدر دهی سرمایه ها ،ایجاد حافظه سازمانی غنی سازمانی در حوزه کلیه مسایل مبتال به دانشگاه و
صنعت.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،صنعت ،دانش محوری ،مستند سازی تجربیات
مورد توجه بوده اند و سعی در مدیریت دانش خود و
مقدمه

تبدیل شدن ب ه یک سازمان دانش محور نموده اند .از

امروزه محور اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی

اقدامات دیگر دانشگاه ها این بوده است که با تاسیس

استفاده از دانش و مدیریت دانش سازمانی است .و تنها

واحد هایی در قالب پارک های علم و فناوری و ارتباط

در سایه مدیریت دانش سازمانی و استفاده از تجارب

صنعت و دانشگاه ،تالش نموده اند تا آموزش های

است که می توان راه های توسعه و ترقی را با خطای

کاربردی را به متقاضیان ارایه دهند و متخصصانی

کمتر طی نمود و از هزینه های سر سام آوری که گاها

کاربردی و عملیاتی تربیت ن مایند و از نیاز های صنعت

صرف آزمایش و خطای تصمیم گیری می شود پرهیز

و جامعه مطلع باشند .لذا می بینیم که دانشگاه ها عالوه

نمود.یکی از این سازمان ها که الزم است بر پایه

بر داشتن مأموریت آموزشی و پژوهشی ،در مشارکت

مدیریت دانش دانشگاهی حرکت کنند دانشگاه ها و نهاد

بیشتر و مستقیم در فرایند توسعه فناوری و صنعت

های آموزش عالی می باشند .دانشگاه ها همیشه به

سهیم شده اند و با ایجاد شرکتهای اقتصادی جدید از

عنوان عاملی برای ایجاد توسعه از طریق خلق دانش و

طریق امکانات پارک های علم و فناوری و یا مراکز رشد

تسهیم آن و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص

و کارآفرینی و شهرک های علمی و تحقیقاتی می تواند
نقش صنعت را بازی کنند.اگر این اقدام نیکو را در
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دانشگاه ها تا حدودی به مثابه یادگیری سازمانی بدانیم

نماید و بسیاری از معضالت کنونی دانشگاه ها نیز کمتر

ولی در واقع در حوزه دانش ،مدیریت دانش و مدیریت

می شد .بدیهی است این ارتباط دانشی بین صنعت و

تجربه شاهد اقدامی عملی و یادگیری سازمانی نیستیم.

دانشگاه متقابل می باشد و استفاده از تجارب یکدیگر

به این معنی که نه تنها تجارب و دانش ضمنی مراکز

برای یادگیری سازمانی هردو مفید می باشد.

کارآفرینی و مراکز رشد به صنعت به خوبی منتقل نمی
شود بلکه تجارب و دست آورد های دانشی شرکتهای

یادگیری سازمانی

موجود در پارک های علم و فناوری و صنعت نیز به

سازمانهای امروزی و در راس آنها دانشگاه ها با تغییر

فرایند مدیریتی و اجرایی دانشگاه راه نیافته است.این

مداوم رو برو هستند و برای این که بتوانند تغییرات خود

موضوع در یک برداشت اولیه می تواند از دو موضوع

را مدیریت نمایند و رهبری تغییر داشته باشند

نشات بگیرد.

بایدچگونگی یادگیری و دانایی جدید از دانش های

اول اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت در تمامی کشورهای

پنهان سازمانی را فرا گیرند و تبدیل به سازمان

جهان مساله ای پیچیده و دشوار محسوب می شود .از

یادگیرنده شوند.

جمله مشکالت مهم کشورهای در حال توسعه در این

سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن به طور

زمینه ،ضعف ارگانیک بین بخشهای پژوهش و آموزش

مداوم بازسازی سازمانی بوسیله ایجاد مجموعه

در دانشگاه ها با بخش صنعت است .ریشه اصلی این

فرایندهای اصلی ارتقا پیداکرده و در آن گرایش مثبتی

مشکل از یک سو ،در تفاوت ماهیت این دو نهاد نهفته

برای یادگیری ،سازگاری و تغییر تقویت می شود و به

است ،چرا که صنعت ،نهادی اقتصادی و دانشگاه ،نهادی

افراد به عنوان یک منبع طبیعی و اعتبارحیاتی سازمان

علمی و حرفه ای است ،ازدیگر سو ،رشد و تکامل این

نگریسته می شود[2و.]3

دو نهاد بدون همکاری و ارتباط متقابل ،بی مفهوم

سازمانی که ظرفیت یادگیری خود را توسعه نداده باشد

خواهد بود [ .]1و دوم اینکه به دلیل عدم وجود

با تغییر مبارزه می کند .یادگیری سرعت تغییر را

زیرساختهای فرهنگی و سیاستی موضوع مدیریت دانش

افزایش داده و باعث می شود که سازمان مزیت رقابتی

ضمنی و مستند سازی تجربیات سازمانی ،هم در

خود را به دست آورده و حفظ کند[4و .]5یادگیری،

دانشگاه ها و هم در صنعت نهادینه نشده است و هیچ

تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور

یک از دانشگاه ها و یا صنایع تجارب ارزشمند سازمانی

به دست می آید و فرد یادگیرنده این توانـایی را می

خود را مستند ننموده اند و یا درصورتی که گوشه ای از

یابد که هنگام برخـورد بـا موقعیـتهـای مختلـف،

آنها را مستند کرده باشند بنا به دالیلی چون رقابت و یا

رفتاری اثربخش داشته باشد [6و.]7اهمیت یادگیری

 ...حاضر به تسهیم آن باسایر مراکز علمی و یا صنعتی

باعث می شود یک سازمان به دنبال دانش نو باشد.

نیستند.با نگاهی گذرا به موضوع ساختار سازمانی و یا

ارتباط میان یادگیری سازمانی و نوآوری در حال افزایش

شیوه های تامین منابع و هزینه کرد آن و حتی بهره

است و یادگیری سازمانی می تواند ظرفیت نوآوری یک

وری نیروی انسانی متوجه می شویم که اگر تجارب

سازمان را افزایش دهد ،سازمانهایی که گرایش به

صنعت در این خصوص مستند می شد و مورد استفاده

یادگیری دارند قادرند محیط بیرونی را برای کشف

دانشگاه ها قرار می گرفت به خوبی می توانست

پارادایمهای تکنولوژی جدید ،کنکاش و بررسی کنند،

یادگیری سازمانی را در دانشگاه ها از این حیث زنده

که این عمل منجر به نوآوری می شود[8و .]9همچنین
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یادگیری ،فرآیند کسب و به کارگیری اطالعات و

مغز متفکر هستند و از دیگران انتظار دارند فرامین و

مهارتهای جدید است .یادگیری ،عنصر حیاتی در توسعه

نظرات آنها را اجرا کنند؛  -5وقتی افراد به صورت

ی مداوم نوآوری برای سازمانها به شمار می رود .سازمان

انفعالی در سازمان کار کنند و فکر خود را به کار نگیرند،

یادگیرنده ،دانش را خلق کرده و در شیوه کار و تجربه

تمایل خواهند داشت در برابر تغییر ،واکنش منفی

به کار می گیرد .اری دوگو اندیشمند بزرگ در توسعه

نشان دهند و از نشان دادن واکنش مثبت هراس دارند.

مدیریت دانش این گونه بیان می کند که ارتقاء و بهبود

در مقابل ،تشویق افراد در سازمان موجب می شود آنان

توانایی یادگیری سازمانی به عبارتی پیاده سازی

به صورت فعال عمل کنند ،اعتماد به نفس داشته و

مدیریت دانش در سازمان است[4و.]10یادگیری

یادگیرنده ،عالقه مند و پراشتیاق باشند [.]32

سازمانی ،فرآیند پیچیده ای است که به توسعة دانش
جدید مربوط است و توانایی بالقوه ای را برای تغییر

ابعاد یادگیری سازمانی

رفتار دارد [.]8

از دیدگاه [ ]15یادگیری سـازمانی دارای هفت بُعد است

بنابراین سازمانها از جمله دانشگاهها ،که اصلی ترین

که این ابعاد عبارتند از:

تولید کننده دانش و محور و موتور توسعه در هر جامعه

 -1چشم انداز مشترک :چشم انـداز مشـترک بـرای

ای به شمار می روند ،از تغییرات عصر حاضر مصون

افراد وسازمان ،همانند ستاره هـای آسـمان بـرای

نبوده و باید از راه یادگیری همیشگی ،افراد را برای

یـافتن مسـیر مـی باشـد و کـانون انـرژی و تحـرک

رویارویی با تغییرات آماده نمایند و به بیان دیگر به یک

الزم جهـت یادگیری مشترک است.

سازمان یادگیرنده و هوشمند تبدیل شوند [4و.]11ایـن

-2فرهنگ یادگیری سازمانی :هنگامی که گـروه،

یـادگیری از طریـق بـه اشتراک گذاشتن بصیرتها،

سازمان و جامعه ای ایجاد می شود ،پایه های فرهنـگ

دانش ،تجربه و مدل هـای ذهنـی اعضای سازمان ،ایجاد

آنهـا نیز پی ریزی می شود .بنابراین فرهنگ ،همیشه و

می شـود[6و ]13[ .]12سازمان یادگیرنده را سازمانی

در همـه جا حضور دارد و بر این اساس ،افراد ،گروهها

می داند که در پنج فعالیت زیر به مهارت کافی رسیده

و سازمانهـا در برابر مشکالت مشترکی قرار می گیرند

باشد :حل مسئله به طریق سیستماتیک ،آزمایش با

کـه بـرای حـل آنها نیاز به فرهنگ مشترک است.

رهیافتهای جدید ،یادگیری از خود و تاریخ گذشتة خود،

-3کار ویادگیری گروهی :یـادگیری گروهـی ،فرایندی

یادگیری از بهترین اعمال دیگران و انتقال سریع و مؤثر

است که طی آن ظرفیت اعضای گـروه ،توسـعه داده

دانش در سازمان[.]14

شده و به گونه ای همسو می شود که نتایج بـه دسـت

اگر مدیران به یادگیری سازمانی بی توجه باشند عواقبی

آمده ،آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده

به دنبال خواهد داشت؛ از جمله -1:افراد کمتر

اند.

خوداندیش می شوند؛  -2عدم یادگیری موجب می شود

-4به اشتراک گذاشتن دانش :این بُعد بـر انتقـال و

اکثریت کارکنان درسازمان منفعل و بی تفاوت شوند؛

توزیع دانش ،انتقال سازمانی و فناورانه داده ها ،اطالعات

 -3همراه با حالت انفعالی ،وضع موجود در سازمان بیش

و دانش تأکید دارد.

از پیش نهادینه می شود و در بلندمدت موجب عقب

-5تفکرسیستمی :تفکـر سیسـتمی ،اسـتفاده از

ماندگی سازمان می گردد؛  -4به شکل گیری و تداوم

روشهای نظام مند در تحلیل امور و توجه به تأثیر عوامل

این دیدگاه منجر می شود که برخی افراد در سازمان

سازمانی بر یکدیگر با تفکر کلی نگری است.

50

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  33و  ،34پاییز و زمستان 1395

-6رهبری مشارکتی:رهبـری مشـارکتی ،داشـتن

واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد [2و ]19

احساس شـراکت کارکنـان در امـور سـازمان اسـت و

سوکنان می گوید برخی تعاریف از مدیریت دانش ،به

درچنین فضایی ،کارکنان احساس می کننـد بـه آنـان

گونه ای است که آن را حتی تا سطح مدیریت داده ها

نیـازاست و وجودشان سودمند است.

تنزل داده است .مالهوترا ،تعریف خود از مدیریت دانش

 -7توسعه شایستگی های کارکنان :مجموعـه ای از

را اینگونه ارائه می دهد« :مدیریت دانش ،فرایندی است

دانش ،مهارتها و رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده

که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری(درونی کردن

است که در موفقیت یک شغل یا پست ،مؤثر است[.]6

دانش) کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش) و توزیع و
انتقال دانش ،مهارت هایی را کسب می کنند[.]2

دانش و مدیریت دانش سازمانی

اودل و گریسون ( )1998مدیریت دانش را یک

در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و

استراتژی که باید در سازمان ایجاد شود تا اطمینان

کار ارائه می شود ،دهه 1980دهه جنبش کیفیت ،دهه

حاصل گردد که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب

1990دهه مهندسی مجدد ،و دهة 2000،دهه مدیریت

ارایه میشود و افراد آن دانش را تسهیم کرده و از

دانش لقب گرفته است[ 16و  . ]17در این دهه و پس

اطالعات برای اصالح عملکرد استفاده می کنند ،تعریف

از آن تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری است و مزیت

کرده اند [ 20و .]21با توجه به مطالعه انواع دانش موجود

رقابتی به حساب می آید و شاهد تقابل اندیشه ها و

در سازمان  ،دو دسته مهم دانش در هر سازمانی وجود دارد

زایش دانش ها از این تقابل می باشیم  .و این دانش

.دانش ضمنی و دانش آشکار.دانش آشکار به دلیل واضح بودن

عظیم نیازمند مدیریت می باشد.

به راحتی قابل تسهیم است اما دانش ضمنی همانند گنجی

به بیان دیگر سازمانها و شرکتهای مختلف ،پیوستن به
روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار
دانشی ،کارکنان دانشی  ،مدیریت دانش و سازمانهای
دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند .پیتر
دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی
از سازمانها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو،
قدرت ذهن حاکمیت دارد .بر اساس این نظریه ،در آینده
جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته
باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند .به این
ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه
دانش مهم باشد .سازمان دانشی به توانمندی هایی
دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی
عظیم بسازد[ .]18ولی با اینکه امروزه اکثر سازمان ها
به نقش و اهمیت مدیریت دانش واقف گردیده اند اما
پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود رویکردهای مختلف
در مورد مدیریت دانش ،باعث شده است تا نگرش

پنهان در سر افراد وجود دارد و دسترسی به آن نیازمند
مراحل و اقداماتی خاص می باشد.

از جمله دانش هایی که در یک سازمان الزم است ثبت
و مکتوب شده و با کد گذاری و انتقال و تسهیم آن به
دیگران مهارتهایی را نیز انتقال دهد دانش ضمنی یا
تجربه می باشد.
لی ( )2001معتقد است تسهیم دانش ،فعالیتهایی
شامل انتقال و توزیع دانش(دانش صریح و ضمنی) از
یک فرد ،گروه یا سازمان به دیگران است .بسیاری اعتقاد
دارند که تسهیم دانش مؤثر یکی از معتبرترین راههای
بکارگیری شایستگی های کلیدی و کسب مزیت رقابتی
است [ 22، 18و ]23

اما این موضوع هنوز نتوانسته است جای خود را به خوبی
در سازمان ها و دانشگاه ها باز کند و از همین رو به
عقیده دانشمندان تنها  20درصد دانش ضمنی در
سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین سازمانها
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با آموزش کارکنان جهت مکتوب نمودن دانش خود،

را برای موفقیت توانمند می سازد .راهبردها و رویه هایی

آموزش و استفاده از مهندسان دانش جهت استخراج

که به خوبی نگاشته شده باشند کارکنان را قادر می

دانش کارکنان و تشکیل انجمن های خبرگی ،به هدف

سازند تا وظایف و مسئولیت های خود را به خوبی

سازمان در جهت کاهش هزینه های ناشی از انجام

بشناسند و همچنین ،مستندسازی ریسک های احتمالی

دوباره روشها ،تکرار اشتباهات ،تسریع درانجام فعالیتها

را کاهش می دهند .مستندسازی که بصورت جامع

و رقابت پذیری خواهند رسید .اکتساب دانش و تجربه

صورت پذیرد به گروه های آموزشی در حیطه های زیر

هم برای اثربخشی سازمان و هم برای اثربخشی مدیریت

کمک می کند که عبارتند از( :الف) نیازهای اجرایی:

دانش و نیز هم افزایی سایر فعالیتهای مدیریت دانش از

رویه های مستند شده این موضوع را تضمین می کند

اهمیت بیشتری برخوردار است [ 24و . ]25

که فرایندهای بنیادین هماهنگ با نیازهای سازمان

یکی از راه های مکتوب نمودن دانش و اکتساب و

صورت می گیرد( .ب) مدیریت ریسک :رویه های

احصاء دانش ضمنی ،که اثربخشی سازمانی و یادگیری

مستندشده کنترل کننده اثربخش برای مدیریت ریسک

سازمانی را در پی دارد مستند سازی تجربیات سازمانی

است( .ج) ابزارهای آموزش :رویه های مستندشده به

می باشد.اصطالح مستندسازی به معنای ثبت و ذخیره

استادان جدید و فعلی در انجام مسئولیت هایشان یاری

سازی ،کدگذاری و طبقه بندی دانش و تجربیات مفید

می رساند( .د) ارتقای بهترین فعالیت ها :رویه های

است .وجه اشتراک تمامی اقدامات مستندسازی را می

نگاشته شده بهترین روش انجام کار و وظایف را ثبت

توان مکتوب نمودن هدفمند بخشی از دانسته ها و

می کند و سبب نگهداشت تجارب و درسهای آموخته

آگاهی های انسان دانست[ .]26به اعتقاد تودوروویک

شده درونی و بیرونی است( .ه) تسهیم دانش:

وهمکاران( )2015مستندسازی یعنی ضبط کلیه

مستندسازی سبب حفظ و نگهداشت تجارب سازمانی

فرایندهای سازمان ،که از ابزارهای مدیریت دانش بوده،

می شود و و دانش چگونگی را به سایر افراد انتقال می

سبب کارآمدی مؤثر،تبادل اطالعات و ارتباطات،

دهد .

استفاده کافی از تجربیات و درس آموخته های پیشین

دانشگاه میشیگان در خصوص مستندسازی ،راهنمایی

در سازمان می شود[ .]27اما باوجود اهمیت نقش تجربه

قرار داده است و بیان نموده که مستندسازی نیاز نیست

و دانش ضمنی در دانش محوری صنعت و دانشگاه،و

که بصورت پیچیده نگاشته شود ،بلکه مسیرهای ساده و

همچنین ضرورت مستند سازی تجربیات سازمانی و

گام به گام برای انجام یک وظیفه است .برخی از مولفه

مدیریتی ،با بررسی اندکی در حوزه صنعت و دانشگاه

های فرایند مستندسازی که اشاره شده ،عبارتند از)1( :

های کشور متوجه می شویم که متاسفانه در این

هدف فعالیت؛ ( )2افرادی که درگیر فعالیت می شوند؛

خصوص اقدامات مختصری صورت گرفته است.در حالی

( )3توصیفی از وظایف و مسئولیت های هریک از افراد

که در برخی دانشگاه های خارجی وضعیت مدیریت

درگیر فرایند؛ ( )4منابع اطالعات؛ ( )5لیستی از وظایف،

دانش  ،تجربه و مستند سازی تجربه ،گویای وضعیت

چگونگی و ترتیب انجام آنها؛ ( )6روشی برای انجام

دیگری است مثالدر دانشگاه میشیگان اداره ای تحت

استثناءات؛ ( )7نمونه هایی برای نشان دادن نتایج مورد

عنوان اداره بازرسی وجود دارد که خدمات پشتیبانی و

انتظار؛ ( )8منبعی برای تغییر رویه ها؛ ( )9پس از آنکه

مشاوره ای را ارایه می کند .این اداره به مستندسازی

مستندسازی صورت گرفت ،ابتدا خود ،آنرا تست کرده

رویه ها می پردازد و بیان می دارد که مستندسازی افراد

و سپس فردی دیگر آنرا تست کند؛ ( )10نگهداری ثبت
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شده ها در مکان قابل دسترس برای همه افرادی که به

تغییر ،کارهای دانش بنیان ،نیاز به موفقیت ،و برنامه

آن نیاز دارند؛ ( )11اطمینان از اینکه نسخه پشتیبانی

های توسعه در کارهای کلیدی ،دانشگاه آیوا باید قادر

بطور منظم صورت می گیرد؛ ( )12بازبینی و به روز

باشد تا دانش را مستند و در میان کارکنان دانشگاه

نمودن رویه ها به طور منظم[.]28

بخوبی انتقال دهد .یکی از بخش های مهم که در

دانشگاه ایلینوی جنوبی در وب سایت خود در «گروه

مدیریت دانش بیان شده ،مستندسازی رویه ها و

آموزش و توسعه نیروی کار» صفحه ای دارد که به

تجربیات توسط کارکنان است و به همین دلیل ،الگویی

مستندسازی تجارب کاری پرداخته است .تجارب کاری

تحت عنوان «الگوی ابزار انتقال دانش » ( )KTTبر

به صورت "تجربه ای که از طریق کار کسب می شود؛

روی وب سایت دانشگاه قرار داده شده است و چنین

فعالیتی که توسط فرد صورت می گیرد و هم برای او و

بیان شده که در طول مدت اشتغال شما در دانشگاه،

برای دیگران دارای ارزش است" تعریف شده است.

تجارب و اطالعات ارزشمندی در خصوص شیوه انجام

مستند سازی تجارب کاری در قالب یک نامه از کارفرما

وظایف بدست می آورید .با استفاده از جدولی که قرار

یا استاد راهنما تعریف شده که دارای فرمتی به این

داده شده ،می توان وظایف و شیوه انجام را ثبت نمود.

صورت می باشد( :الف) پاراگراف اول شامل :نام و

جدول  KTTدارای هشت ستون است که عبارتند از:

مشخصات فرد ،تعداد سالها و ساعات اشتغال است( .ب)

( )1وظیفه ای که باید انجام گیرد ( )2نتایج مورد انتظار

پاراگراف دوم شامل :توصیف وظایف محوله است و به

( )3منابع و ابزارهای مورد نیاز برای انجام وظیفه ()4

توصیف وظایفی که فرد ملزم به انجام آنها بوده و

زمان الزم برای شروع و انجام و تکمیل وظیفه .به

همچنین ،آموزش های ضمن خدمت که فرد از آنها بهره

عبارتی ،زمان مورد انتظار برای انجام وظیفه ( )5نتایج

برده است ،می باشد( .ج) پاراگراف سوم شامل :توصیه

مورد استفاده چه فرد/بخشی قرار می گیرد ( )6چگونگی

نامه (د) امضای کارفرما یا استاد راهنما[.]29

حل موقعیت های غیرمعمول ( )7مالحظات تصمیم

دانشگاه پنسیلوانیا اداره ای تحت عنوان اداره مدیریت

گیری ( )8دانش ،تخصص ،و مهارت های ویژه برای

خدمات دارد که به عنوان منبع رسمی برای تمامی

انجام وظیفه[.]31

اسناد استاندارد دانشگاه بوده و از برنامه مدیریت

در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران باید اذعان

خدمات دانشگاه پشتیبانی می-کند .بر روی وب سایت

نمود که مستند سازی به مفهوم کلی کم و بیش در

این دانشگاه ،صحفه ای با عنوان داکیومنتیشن 1قرار

جریان است اما به صورت خاص و نظام مند مستند

دارد که از طریق آن ،اسناد قابل دسترسی می باشند.

سازی تجربیات و تسهیم آن صورت نمی گیرد .و با اینکه

بخشی از اسناد که از طریق این صفحه قابل دسترسی

در کل ،نگرش دانشگاه ها و نهاد های آموزشی و

استانداردهای

پژوهشی نسبت به مستند سازی تجربیات مثبت می

است،

شامل:

مدیریت

خدمات،

مستندسازی ،و مواد آموزشی می باشد[.]30

باشد و اعتقاد باالیی به عاقالنه بودن مستند سازی

در وب سایت دانشگاه آیوا صفحه ای بنام «منابع انسانی

تجربیات سازمانی وتسهیم دانش با همکاران دارند  ،اما

دانشگاه» قرار دارد و چنین بیان نموده که به عللی

ساختار رسمی برای ثبت تجربه سازمانی و مستند سازی

همچون تکنولوژی و فرایندهای کاری به سرعت در حال

تجربیات نداریم .ما در حوزه مستند سازی تجربیات و

- Documentation
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تسهیم آن با دو موضوع مرتبط ولی در عین حال جدا

(مالکیت یا همنوع گرایی) می باشد .همچنین عوامل

از یکدیگر روبرو هستیم .که هردو پیشنیاز های

فردی در خصوص تسهیم دانش سازمانی(تجارب

مشترکی دارند .پیش نیاز مستند سازی تجربیات

سازمانی) در مورد عملکرد منابع انسانی و یا موارد غیر

سازمانی و تسهیم دانش ضمنی و تجربه در نهاد های

اخالقی و  ...به شدت نقش بازدارنده را ایفا می کنند.زیرا

آموزشی و پژوهشی ایران مولفه های :سیاست ها ی

اکثر نهاد های آموزشی و پژوهشی کشور بنا به اعتقادات

دانشگاهی ،حمایت حقوقی ،جوسازمانی ،فرهنگ

نهادینه شده  ،نوشتن تجربیات سازمانی خود در مورد

دانشگاهی و فرهنگ فردی می باشد.به عبارت دیگر این

منابع انسانی سازمان را پرونده سازی می دانند و عمال

فرهنگ فرد است که زمینه مستند نمودن تجربه

از آن سر باز می زنند .اصوال برای تسهیم دانش ضمنی

سازمانی و ایجاد تسهیم دانش ضمنی و تجربه را به

و تجربه سازمانی عوامل فردی هم در تسهیم کننده و

صورت درونی شده فراهم می آورد و خود متاثر از

هم در فردی که دانش را دریافت می کند مهم و مورد

فرهنگ اجتماعی می باشد .همچنین فرهنگ دانشگاهی

تاکید است .نکته دیگر اینکه برخی عدم حمایتهای مالی

خود متاثر از جو سازمانی دانشگاه  ،پژوهشگاه و موسسه

و آیین نامه ای و حتی نبود زیرساخت ها از تسهیم

می باشد که روند ثبت و تسهیم دانش ضمنی را تحت

دانش سازمانی و تجربه  ،جلوگیری می کند و این

تاثیر زیاد قرار می دهد.بعالوه دانشگاه ها  ،موسسات

موضوع وقتی وارد محتوای دانش تجارب سازمانی می

پژوهشی و پژوهشگاها نیازمند زیرساختهای سیاستی و

شود به شکل حادتری خود را نشان می دهد به گونه ای

حقوقی برای ایجاد زمینه های مستند سازی تجربیات و

که برخی از فراد به دلیل ویژگی های خاص فردی

انجام تسهیم دانش ضمنی هستند .و اگر چه تسهیم

،نسبت به دانش سازمانی خود حس مالکیت دارند که

دانش ضمنی و تجربه سازمانی تاحدودی وجود دارد اما

مانعی برای یادگیری سازمانی در دانشگاه ها محسوب

مستند سازی آن خیر  .و در برخی موارد نیز به دلیل

می شود .درصنعت نیز وضعیت به همین منوال است و

نبود پیشنیاز ها  ،یا عوامل مشوق تسهیم دانش ضمنی

به دلیل رقابت صنایع بین یکدیگر و نبود عوامل حمایتی

و تجربه سازمانی و یا عوامل بازدارنده این امر با وقفه و

روشن از حقوق مخترع و ...عمال تجارب صنعت به

یا به صورت کند و ناقص اجرا شده است .در دانشگاه ها

صورت نظام مند تسهیم پیدا نمی کند .و تنها این

و نهاد های آموزشی و پژوهشی ایران محور اصلی تسهیم

تجارب به صورت استاد کاری و صرفا در آن صنعت و یا

دانش ضمنی و تجربه سازمانی  ،عوامل فردی اعضای

شرکت تسهیم پیدا می کند.همه این نبودن ها سبب

آنها به تسهیم دانش سازمانی و تجربه با همکاران است.

شده تا حافظه سازمانی دچار آسیب شده و یادگیری

به عبارت دیگر عوامل سازمانی و برون سازمانی و  ...تنها

سازمانی هم در درون صنعت و یا در درون دانشگاه و

در تسهیم دانش ضمنی و تجربه نقش حمایتی ایفا می

هم در ارتباط متقابل این دو برای تسهیم تجارب ،به

نمایند و این عضو هیات علمی هست که بر اساس

خوبی صورت نپذیرد و عمال فاقد کارایی و اثربخشی الزم

توانایی های دانشی خود و عوامل فردی و شخصیتی،

باشد.

تصمیم گیرنده نهایی در تسهیم دانش ضمنی می باشد.
که این عوامل متاثر از برند عضو هیات علمی  ،توانمندی

مستندسازی تجربیات در صنعت و دانشگاه و

های حرفه ای او  ،عوامل نگرشی و بینشی  ،اخالق حرفه

تسهیم آن ،ساز و کاری برای رفع مشکالت

ای ،اعتقادات دینی و اعتقادات و خصوصیات فردی
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با توجه به آنچه که بیان گردید به خوبی واضح است که

پارک های علم و فناوری و مدیران پارک ها مستند

دانشگاه و صنعت هریک دارای تجارب و دانش خاص

نشده و تسهیم نگردیده است .لذا می توان گفت در

خود هستند که مختص شرایط و وضعیت آنان است.به

خصوص مراکز رشد و ارتباط باصنایع نیز احتماال وضع

عبارت دیگر این دانش و تجارب با سالیان سال دست و

بر همین منوال است  .گذر از این مرحله جز با مستند

پنجه نرم کردن با مسایل و مشکالت سازمانی ویژه

نمودن تجارب هر حوزه چه در دانشگاه و چه در صنعت

بدست آمده است که ممکن است از این دانشگاه به

و تسهیم آن با یکدیگر برای حل مشکالت میسر نخواهد

دانشگاه دیگر و یا یک صنعت به صنعت دیگر فاقد

بود .از سوی دیگرتجارب دانشگاهیان و تخصص آنان که

کارایی باشد.اما روی صحبت ما آن دسته از دانش هایی

در طول سالیان سال کوشش و پژوهش بدست آمده

است که می تواند به صورت عام مورد استفاده تمامی

است مورد توجه صنعت قرار نمی گیرد و صنعت

صنایع و یا دانشگاه ها قرار گیرد.مثال دانش صنایع در

نیزهمکاری قابل توجهی بـا دانشـگاه هـا برای اکتساب

خصوص چابک سازی صنعت ،امروزه با شرایط سخت

این دانش نمی کند .با توجه به اینکه صنعت عمدتا به

تامین منابع برای دانشگاه ها  ،به خوبی قابل استفاده

دنبال نیروهای تحولگر می باشد که ایده بدهند و یک

برای دانشگاه ها می باشد .در دانشگاه ها معموال ساعاتی

محصول رقابتی را وارد بازار کنند ،باید توجه داشته باشد

وجود دارد که برخی پرسنل به خوبی کار نمی کنند و

که استفاده از تجارب دانشی و ایده های دانشگاهیان به

یا به دلیل نبود نظارت دقیق در مصرف اموال،گاها شاهد

عنوان سازمانهای دانش گر می تواند راهگشای آنان

آن هستیم که از وسایل مصرفی به خوبی استفاده نمی

باشد و مزیت رقابتی اندیشه و دانش را برای آنان به

شود ،مدیریت سبز وجود ندارد و ...این در حالی است

ارمغان آورد.که این مهم نیز تنها درسایه مستند سازی

که سالیانه هزینه های هنگفتی صرف حقوق و مزایا و

دانش ضمنی و تجارب دانشگاهیان و تسهیم آن می

تامین وسایل و  ...می گردد.یا در دانشگاه بعضا با ساختار

باشد.هرچند برسر راه ارتباط دانشگاه و صنعت موانع

عریض و طویلی رو به رو هستیم که فربه شده است و

زیادی وجود دارد مانند قوانین و مقررات دست و پاگیر

نه تنها در برخی اوقات مشکالت را به خوبی حل نمی

چه در حوزه دانشگاه و چه در حوزه مدیریت صنعت،

کند بلکه مشکالت مضاعفی را نیز به ارمغان می آورد و

توجه صنعت کشور به صنایع خارجی به عنوان

از این دست مسایل که کم نیز نیستند با یک مقایسه

الگو،ضعف بین برنامه درسی و صنعت و همچنین

کوچک بین دانشگاه و صنعت می توان به خوبی دریافت

کارآموزی و صنعت،آموزش محوری دانشگاه ها و عدم

که تجارب صنعت در حوزه بهره وری منابع انسانی ،

توجه به فعالیت های صنعتی اعضای هیات علمی

تامین منابع مالی و نگهداشت آن  ،مدیریت سبز و ...

دانشگاهی در آیین نامه ارتقا؛ اما با این حال در استفاده

اگر مستند شوند و با دانشگاه ها به اشتراک گذاشته

از تجارب یکدیگر و تبدیل سازمان خود به سازمان

شوند به خوبی می توانند فضای یادگیری سازمانی را

یادگیرنده و گسترش مرزهای دانش سازمانی هیچ

ایجاد نمایند و راه گشایی برای حل مشکالت دانشگاه

محدودیتی وجود ندارد و صنایع و دانشگاه ها می توانند

ها نیز باشند .اکنون در دانشگاه ها برخی فعالیت ها

به خوبی تجربیات خود را در قالب یک تفاهم نامه

برون سپاری می شود ولی تجربه این کار هیچ کجا

معمولی رد و بدل نموده و به اشتراک بگذارند و یادگیری

مستند نشده و با دیگر دانشگاه ها و حتی صنایع تسهیم

سازمانی را در دانشگاه و صنعت رقم زنند.

نگردیده است.تجربه همکاری شرکتهای موجود در
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جمع بندی و نتیجه گیری

نحوة برخورد با آینده است و رهبری آینده و تغییر را به

استفاده از تجارب مستند شده در صنعت و در دانشگاه

همراه دارد و در صورت عدم مستند سازی و همچنین

به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های انسانی و

عدم استفاده از این دانش ارزشمند ،عمالبخش عظیمی

سازمانی می باشد .این تجارب حاصل سالها آزمایش و

از سرمایه دانشگاه ها و صنعت به هدر می رود .از سوی

خطا و تالش بوده است بنابراین برای بقا و

دیگر رشد و توسعه هر کشوری جز با تعامل مثبت و

ماندگاری،برای رقابت و اثربخشی بیشتر الزم است از

سازنده دانشگاه و صنعت اتفاق نمی افتد برای همین

تجارب و دانش ضمنی استفاده گردد و دانش محوری

الزم است این دو با هم تعامالت مختلفی از جمله در

دانشگاه و صنعت را رقم زند .از آنجا که غالب یادگیری

حوزه دانش و مدیریت دانش داشته باشند.اگرچه در

های سازمانی مبتنی بر تجربه است  ،این یادگیری و

کشور ما این تعامالت بنا بر پاره ای مالحظات به سختی

تجربه بعنوان دارایی ارزشمندی برای سازمان یادگیرنده

اتفاق می افتد اما خوشبختانه مسیر تسهیم دانش و

محسوب می شود که با مستند سازی تجربیات و حفظ

دانش محوری کمترین مشکالت را دارد که با فرهنگ

و نگهداری آن و تسهیم دانش مستند شده به خوبی

سازی مناسب برای مستند سازی تجربیات و تسهیم آن

امکان پذیر است.همچنین دانش مستند شده می تواند

و فراهم ساختن زیرساخت های سیاستی و فنی و

راهنما و دستنامه ای باشد برای کسانی که در آینده

الزامات حقوقی برای حقوق مالکیت معنوی افراد و

وارد سازمان می شوند تا با استفاده از آن از میزان هزینه

مشوق هایی برای مستند نمودن و تسهیم و استفاده از

های خطاهای ناشی از آزمایش وخطای تصمیم گیری

نتایج مستند شده ،می توان از این گنج عظیم و دارایی

بکاهند .در واقع ،بوسیله مستندسازی تجربیات ،افراد

ارزشمند استفاده نمود و زمینه حل مشکالت موجود بر

متوجه می شوند که چه اقداماتی در گذشته صورت

سر راه تعامالت دانشگاه و صنعت همچون نظارت و

گرفته و چه عایدی برای سازمان داشته و یا چه هزینه

کنترل دولتی ،اقتدارگرایی و عدم تفیض اختیار  ،عدم

هایی را بر سازمان تحمیل نموده است.پس با استفاده از

سنخیت در دیدگاه ها وخواسته ها و ...را مرتفع نمود و

نتایج تسهیم شده دانش ضمنی می توانند تصمیمات

یک حافظه سازمانی غنی در حوزه کلیه مسایل مبتال به

استراتژیک خود را مدیریت نمایند و بهترین انتخاب را

دانشگاه و صنعت ایجاد نمود .لذا پیشنهاد می گردد

داشته باشند .در چنین شرایطی نقش تجربیات مستند

برای مستند سازی تجربیات و تسهیم دانش سازمانی

و تسهیم شده در شناسایی تهدیدها و فرصت ها و یافتن

مشوق های مالی و ارتقا در نظر گرفته شود و همچنین

بهترین راه کارها برای حل مساله از اهمیت بسیاری

حمایت حقوقی و قضایی الزم از مستند کنندگان دانش

برخوردار است.با وجود اهمیت دانش ضمنی و تجربه ،

ضمنی و تسهیم کنندگان دانش سازمانی بعمل آید

عدم استفاده از آن یک خطای فاحش استراتژیک می

.چراکه افراد با نگارش و مستند سازی تجربیات ،عمال

باشد .چراکه با ذخیره سازی و مستند نمودن تجارب

خود را در معرض قضاوت قرار می دهند  .و نسبت به

مدیران سازمان ها و خصوصا مدیران بخش صنعت و

تغییر آیین نامه های دست و پاگیر (هم در حوزه صنعت

دانشگاه و انتقال آن به جانشینان آنها  ،می توان دانش

و هم در حوزه دانشگاه) در خصوص تسهیم دانش بین

محوری را ایجاد نمود و به یک مزیت رقابتی دست

دانشگاه و صنعت اقدام الزم را به عمل آورد .مضافا اینکه

یافت.استفاده از تجربیات حوزه دانشگاه و صنعت به

برای تسریع در تسهیم دانش سازمانی وخصوصا مستند

عنوان بهترین روش برای یادگیری سازمانی در مورد

سازی دانش تجارب سازمانی،سیاست گذاری کالن و
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نوووری ،خدمات ویوژ ای ميتووان ارائو كورد وررسوي دسوتاوردهای طور هوای ورنود جوایه خووارزمي وورای سوازمان پژوهشهوای
علمي و صنعتي ایوران حوائه اهميو فوراوان اسو  .زیورا چنوان چو سوازمان وو ووازخورد نتوای طر هوای جوایه دسترسوي پيودا
كند ،راهدردهای مناسب وورای حمایو از نووووری ایوط طر هوا ووا اسوتفاد از ورنامو چوارچو پوژوهش و توسوع فنواوری كشوور
اتخاذ مينماید.
در پژوهش حاضر ،اوهارهوای حمایو از نووووری و وو ایوط منووور توسوع طر هوای ورنودج جوایهج ويطالمللوي خووارزميش شناسوایي
مسووائو و مشووموت موجووود ووور سوور را توسووع طر هووای ورنوود و ارائوو سياسوو ها و راهدردهووا ووورای حمایوو از نوووووری ایووط
طر هووا مووورد وررسووي قوورار ميگيوورد ایووط طوور پژوهشووي پ و از وررسووي اجمووالي تاریخي و و فراینوودهای پ و یر و ارزیوواوي و
گووهینش طر هووای جووایه ويطالمللووي خوووارزمي ،وو جریووان پژوهشوي ميووداني در زمينو ایووط جووایه وو رو توصوويفي پيمایشووي
از شوواخ نورسوون ي وووا اسووتفاد از پرسووشنام ميپووردازد ووورای توصوويد داد هووا از رو تيليووو داد هووای كيفووي اسووتفاد شوود
اسو سوس مووروری وور حمایو از نووووری در اتيادیو اروپووا  )EU5و وو دندووا ون موروری وور سياسو های عمووميِ حمایو از
نوووووری در كشووورهای عضووو سووازمان همموواری و توسووع اقتصووادی  )OECD6ان ووا و در پایووان نتي وو گيری و پيشوونوادات
ارائ ميشود
یافتوو ها نشووان ميدهوود ويشووتریط درصوود را موندسووان وووا  %55در رشووت ووورو و المترونيوو وووا %75ش و از نووور دولتووي یووا
خصوصووي وووودن مثسسو م ووری وووا  %57در وخووش دولتووي و ويشووتریط در صوود را دانشووگا های دولتووي وووا  %17تشووميو ميدهنوود
و  %5از طر هووا در مرحل و صوونعتي متوقوود شوود اند در زمين و مسووایلي ك و ورنوودگان ووورای گ و ار از مرحل و فعلووي وووا ون روووورو
هسووتند وووانتریط ميووهان وووا  %57از نوووم مسووایو مووالي وووود و مومتووریط مشووموت ورنوودگان در اجوورای طوور را عوود حمای و وووا
 %51درصد و در زمينو تاييورات ووينو طور نسود وو نمونو او  ،پاسو های مثدو ووا  %57تشوميو ميدهود و %55از طر هوا
در مرحل صنعتي نياز و كم مالي دارند
واژههای كلیدی :توسع نوووری ،جایه خوارزمي ،طر ورند  ،عد حمای  ،حمای از نوووری
 .1مقدمه
1

2

- benchmarking
 -ور مدنای نتای طر پژوهشي "فرایند انتخا طر های جشنوار ويطالمللي خوارزمي"  ،1389اجرا شد توسط نویسند عود دار مماندات ،ایط جایه

ك تا كنون "جشنوار خوارزمي" گفت ميشد ،ك از ایط پ

"جایه خوارزمي " و و زوان انگليسيKhwarizmi International Prize" :

وو

اختصار”(" ”KIPو جای  ")KIAناميد ميشود
3

- Khwarizmi International Prize
 * -4و ** پژوهشمد مطالعات فناوریهای نویط
اتيادی اروپا
سازمان همماری و توسع اقتصادی

6-European Union
6-Organisation for Economic Cooperation and Development
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ورنامووو ها و سياسووو های حمایووو از نووووووری نقوووش
مومي در توسوع نووووری دارنود در ایوط راسوتا ،رونود توسوع
طر هووای ورنوود جووایهج ويطالمللووي خوووارزمي پ و از ورنوود
شوودن و اینموو نتووای طوور ووو كووار گرفتوو شوود و مووورد
استفاد قورار گرفتو و یوا طور پو از ورنود شودن همان وا
متوقوود شوود كوو در ایووط صووورت علووو و عوامووو مسووموت
ماندن و اگور طور وو دسوتاورد جدیودی نایوو شود وررسوي
قرار مويشوود سوس اوهارهوای حموایتي در ایوط جوایه و وو
طور كلوي ويوح حمایو از نووووری در ووينو پوویي وضوعي
حمایووو از نووووووری در اتيادیووو اروپوووا  )EUو كشوووورهای
عضووو سووازمان همموواری و توسووع اقتصووادی ) (OEDCمووورد
توج قرار ميگيرد[]5
جووایهج ويطالمللووي خوووارزمي در سووازمان پژوهشهووای
علمووي و صوونعتي ایووران و و منوووور شناسووایي اسووتعدادها در
زمينووو های گونووواگون علموووي و صووونعتي و همينووويط ار
نوووادن ووو مقووا وانی پژوهشووگران ،مخترعووان ،نوووووران و
فنوواوران و حمای هووای مووادی و معنوووی ورگهیوودگان جووایه
ای ادشد اس ایط جوایه وو عنووان اووهاری وورای قودرداني
از دسووتاوردهای علمووي و پژوهشووي نوووووران و مدتمووران ووو
كار ميرود
از طوورد دیگوور ،اتيادی و اروپووا ،هموورا وووا خوودمات ویووژ
ووورای حمایوو مووالي از نوووووران ،تعامووو و همموواری ميووان
نقش وفرینوان نووووری را ووا هودد وودوود حمایو از نووووری
و وسوويل ورناموو های سياسوو های منطقوو ای تووروی كوورد
اسو اتيادی و اروپووا حمای هووای مسووتقيم از نوووووران را موود
نور قرار داد ك و وسيل سو ورنامو وودجو ای زیور وو اجورا
درميویوود :الوود) ورنام و چووارچو رقاو و و نوووووری )CIP7ش
) هفتموويط ورناموو چووارچو پووژوهش و توسووع فنوواوری
 )FP77و ) ورناموو های عمليوواتي وودجوو سوواختاری اروپووا
ورای حمایو از نووووری را اجورا ميكنود ایوط ورنامو ها وورای
انوووام ت و ميط وودج و كم و مووالي ،وا تضووميني و يوور ) و
فعالي هووای موورتدط وووا نوووووری مناسووب اس و [ ]3حمای و
از كسووب و كارهووای كوچوو و متوسووط هوودد اصوولي ووورای
چووارچو ورناموو نوووووری اسوو و موودخلي ووورای توو ميط
وودجووو شووورك های كوچووو و متوسوووط ورقووورار ميكنووود
كم هووای مووالي ووو طر هووای تمووراری وووازار ووورای اردووات
مفووووو اقتصوووادی و وموووادگي سووورمای گ اری در ورنامووو
چووارچو نوووووری ميتوانوود در زمينو انوور ی پایوودار ،نوووووری

جایه هووا اوووهاری ووورای حمایوو از نوووووری و افووهایش
تو هووای علمووي در نوووووری اصوويو و هوودای دانووش ملووي و
ويطالمللووي ووو شوومار ميرونوود در ایووط پووژوهش جندوو های
حمای هووا از سو منووور مووورد وررسووي قوورار ميگيوورد :جووایهج

1

2

-Competiveness and Innovation framework program
)(CIP

اقتصووادی و  ICTت و ميط شووود عوووو ووور كم هووای مووالي،
 CIPنيووه در قراردادهووای خوودماتي در پيشوينووي تيليلووي
خدمات و كار ميرود طر هوووای پژوهشوووي و توسوووع ای در
شوووماری از زمينووو ها از را  FP7ميتواننووود تووو ميط وودجووو
شووووند وودجووو های سووواختاری ،وجوووو شووومار وسووويعي از
ورناموو های ملووي ،منطقوو ای و ورناموو های عمليوواتي ووورای
فعالي هووای موورتدط وووا نوووووری از جملو همموواری پژوهشووي،
انتقووا فنوواوری ،پيشوورف های  ،ICTتوسووع منوواوس انسوواني و
حمایووو از شووورك های نوونيوووان و كووواروفریني را طراحوووي
ميكند
در راسووتای اسووتفاد از فرصوو های مووالي در پووژوهش و
نوووری ،اتيادی اروپوا راهنموای عملوي مرووو را تويو كورد
و در ون اطوعووات مروووو ووو چگووونگي تركيووب CIP ،FP7و
وودجو های سوواختاری را در دسووترس قوورار ميدهوود وو طووور
مثا و ذینفعوان كمو ميكنود توا مشوخ كننود در كودا
ورنام و ميتواننوود وودج و اتيادی و اروپووا را ووورای فعالي هووای
پژوهش و نوووری كسب كنند
در كشووورهای OECDح ووم وسوويعي از وودجوو ملووي
صوورد حمایوو از فعالي هووایي ميشووود كوو در راسووتای
ای وواد انگيووهج نوووووری واشوود وودجوو ها ووورای حمایوو از
پژوهشهووای ونيووادی و كوواروردی در سووازمانهای پژوهشووي
دولتووي ،ماننوود حمایوو مسووتقيم از پژوهشهووای ت وواری
ورای ههین های پوژوهش و توسوع وو كوار مويرود در پيونود
دانشووووگا و صوووونع [ ،]73طر هووووای ونيووووادی كوووو در
دانشووگا ها و دیگوور سووازمانهای پژوهشووي توو ميط ههینوو
ميشوووند منوواوس مومووي از پيشوورف های فنوواوری دراز موودت
و درونووداد مومووي در فراینوود پووژوهش وخشووي ووو شوومار
ميروند حرك هوا وو سووی تشوویي مودیری دارایوي فموریِ
فعووا توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي وخشووي از یوو
راهدوورد گسووترد اس و ك و حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را
تقوی و ميكنوود تووا در عمووو ،دارایووي فمووری وتوانوود حمای و
شود []77
 .2مبانی نظری و پیشینه

-The7th Framework Program for research and
)technological development (FP7

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

تأمینكنندگان خصوصی
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وجوه تأمینكنندگان
وجوه عمومی یا خیریهها
تأمینكننددده میتوانددد

تأمین كننددگان وجدوه
ت ميط وجوو وو طوور مسوتقيم توو ميط وجووو ووو طووور مسووتقيم از
كیفیددت  R&Dرا قبدد
بدددده طورممدددد قی
از سوووی ونگا هووای خصوصووي سوووووی دولوووو یووووا خيریوووو ها
(پرداختهدددای مدددورد رئيسووووان ،كارمنوووودان یووووا وزمایشووگا های عمووومي ،قراردادهووا از آنكدده ن ددای بهدسددت
آید پیشبینی كند.
ان ظار)
و كم های رقاوتي)
قراردادهای پژوهشي)
مسوواوق های پژوهشووي از سوووی مسوواوق های پژوهشووي كوو از سوووی تأمینكننددده نمیتوانددد
تأمینكنندددگان وجددوه ونگا هووای خصوصووي و و طووور ونگا های دولتي یوا خيریو هوا تو ميط كیفیدددت R&Dرا تدددا
وودجوو شوود اند ووو طووور مثووا
جددایزه (پرداختهددای مثا انگيه های 3زیگما)
دسدد یابی بدده ن ددای
7
جایه های  Xو ) AMC
پیشبینی كند.
عملی شده)
كمددا ارزآ آسددان اسددت .كمدددا ارزآ گدددران اسدددت
بنددابراین سددودبرنده وادار بنددابراین مندداه بدده مش د ریان و
نوآوران میرسد.

به پرداخت میشود.

نمودار  )1چه زمانی به جایزه نیاز است؟
مندس]71[ :

خوووارزمي ،در چووارچو قوودرداني از دسووتاوردهای علمووي و
پژوهشووي نوووووران و مدتمووران و ارائوو جووایه  ،اتيادی و اروپووا
در چووووارچو ورناموووو های سياسوووو های منطقوووو ای و
كشوووورهای  OECDووووا اتخووواذ سياسووو های حموووایتي در
ای وواد انگيووهج نوووووری و حمایوو مسووتقيم از پژوهشهووای
ت اری ورای ههین های  R&Dان ا ميشود
در زمانهای قدیم ،رقاو ورای كسوووب جایه های گوناگون
مانند جایه در زمين رقاو نوامي در یونان واسووتان ،مسوواوق
اراو های جنگي در ر واسوووتان و ير و دول ها و خيری ها یا
سرمای گ اران خ صو صي ور ميگردد جایه ها 7قدیميتریط اوهار
تعرید موفقي هسووتند ك موجب تو و فعالي ميشوووند و
نامهدهای توانا را ورای و دسووو ووردن را حو های مشووومو
شووناسووایي ميكنند دول ها از سوودج  7555و اختراعات موم
نوامي جایه ميدادند جایه ورای مسوواوق یا رقاو های علمي
از قرن  71و از شوود و ور فناوری مدرن ت رير گ اشووت اسوو
نوووری ،توسوووع و كارورد اندیشووو خوو تيقي یافت در ارائ
ميصووو  ،فرایند و خدم جدیدی و وازار اسوو ك من ر و
رشوود اقتصوواد ملي و افهایش اشووتاا ميشووود [ ]5دول ها در

-Advanced Market Commitment

1

جو وودود و توسوووع نوووری ،خدمات ویژ ای ورای حمای
مالي و ير مالي از نوووران ارائ ميكنند
اما او روني ایط گون رقاو و اوتدای قرن ويستم و زماني
ورميگردد ك نيروی هوائي امریما و از كار خود را اعو كرد و
د ها ههار دنر جایه مشوو انوام نوووری در حمو و نقو و
هوانوردی ،از ی پرواز كوتا هواپيما گرفت تا پرواز و ونسوی
اقيانوس اطل شد
جووایهج نخسووتيط پوورواز ووور فووراز اقيووانوس اطلوو از
نيویووورب و و پوواری و و چووارله لينوودور  1امریمووایي [ ]4در
 7375رسوووويد وودجوووو جووووایهج  75555دنری حوووودود
 155555دنر امووروز) را ریمونوود ارتووي  ،هتلوودار فرانسوووی-
امریمایي در نيویورب ت ميط كرد
در نمووودار7چوووار طدق ونوودی نوووووری و چگووونگي تو ميط
وودج را مشاهد خواهيد كرد:
و راستي چو زمواني وو جوایه نيواز اسو و چو روشوي
ورای تو ميط وودجو مناسوبتر اسو فورسوتي از مهی هوا و
نقطوو ضووعدها ووورای تشووویي جووایه هووا ميتوووان پيشوونواد
كوورد نمووودار 7ويووانگر چوووار طدق ونوودی نوووووری و چگووونگي

2

- prizes
3
- Lindbergh
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ت و ميط وودج و ونواس و فناوریهووایي ك و ا لووب ووورای ونوووا
جایه مورد نياز اس در گوش سم چپ قرار ميگيرند
در نمووودار 7دو سووتون اصوولي در وراووور مندووس توو ميط
وودجوو قوورار دارد :یوو سووتون ووورای زموواني كوو نوووووری از
سوووی سوورمای گ ار خصوصووي وووا هوودد سووودووری اسوو  ،و
دیگری ورای زمواني كو نووووری از سووی دولو یوا خيریو ها
واشووود عنووووان سوووتونها نشوووان ميدهووود ت ميطكننووودگان
وودجوو چوو كسوواني هسووتند و ردیوود پووائيط ،نوووم فنوواوری
تي حمای ونواس []71
در ایط نمودار چوار گون نوووری هر كدا وا ی نوم
پرداخ مطاوقو ميكنود ایوط تيليوو در درجو نخسو ووا
اوهار سورمای گ اری هماهنو اسو در سوم راسو پوایيط
ی و طدق ونوودی ووورای سووودووری جایه هووای فناوریهووایِ در
اولوی و اس و مثا هووا در نمووودار 7وووراسوواس وووازار سوورمای
اس  ،جوایي كو شورك ها وو چالشهوا نوور دارنود و ههینو
یافتط را حو را ورعود ميگيرند
در مسووتطيو چووپ پووایيط ،طدق ونوودی وووانتریط منووافس
وورای دول هووا و خيریو ها را مشوواهد مويكنوويم ایوط طدقو
شامو مساوق ورای "تعود وازار پيشرفت " اس
 .3روآشناسی
اجووورای پوووژوهش وووور مدنوووای اهوووداد ،در دو وعووود
كتاوخانوو ای و ميووداني ان ووا گرفتوو اسوو در مطالعوووات
كتاوخانو ای مووروری ووور جووایهج خوووارزمي ،حمایو از نوووووری
در اتيادیوو اروپووا و ووو دندووا ون گوو ری ووور سياسوو های
عمووومي حمایوو از نوووووری در كشووورهای OECDان ووا
ميشوود و ادويوات موضووم موورد وررسوي قورار مويگيورد و از
وعووود ميوووداني رو اجووورای پوووژوهش ،توصووويفي از شووواخ
نورسن ي ووا اسوتفاد از پرسوشنامو همورا ووا مصواحد و از
نووور هوودد كوواروردی اس و و و ای وط منوووور ،پرسووشنام ای
طراحي شد و و صورت حضووری توسوط م وری یوا ارسوا ووا
رایاناموو  7تمميووو گردیدنوود ووورای توصوويد داد هووا از رو
تيليوووو داد هوووای كيفوووي ووووا اسوووتفاد از مصووواحد هوووای
اكتشووافي نيم سوواختار یافتوو و تيليووو ميتوووی از طریووي
مصوواحد های ووواز صووورت گرفتوو اسوو ت هیوو و تيليووو
اطوعووات در ایووط طوور وراسوواس داد هووای جمووسووری شوود
وووا اسووتفاد از شوواخ های ومووار توصوويفي ماننوود تويوو و
تنويم جدو توزیوس فراوانوي و نموایش ون وو كمو نموودار
 - 7پس المترونيمي

ان ووا گرفت و اس و جامع و مووورد مطالع و در ایووط پووژوهش
ورنوودگان جووایه خوووارزمي در  75سووا گ شووت اسوو در
حوووا حاضووور از ميوووان 775پرسوووشنام  55فقووور از ونووووا
تمميووو و مووورد اسووتفاد قوورار گرفتوو اسوو در نوایوو 51
درصوود از پرسووشنام های توزیووس شوود تمميووو شوود و 47
درصوود از ونوووا توواكنون دریافوو نشوود اس و و سووران ا در
وخووش وعوودی ووور مدنووای مطالعووات كتاوخانوو ای و ميووداني،
یافت ها ،نتي گيری و پيشنوادهای طر خواهد ومد
 4جایزه بینالمللی خوارزمی
از هوووددهای سوووازمان پژوهشهوووای علموووي و صووونعتي
ایوووران حمایووو و پشوووتيداني از مخترعوووان ،مدتموووران و
پژوهشووگران اس و از ای وط رو جووایهج خوووارزمي را و و عنوووان
اوووهاری ووورای تعریوود موفقيوو نخدگووان ونيووان نووواد تووا از
دسووتاوردهای علمووي و پژوهشووي نوووووران و مدتمووران ت ليووو
شووود جووایهج خوووارزمي [ ]4كوو ووو جشوونوارج خوووارزمي
شووورت یافت و ایووط سووازمان در سووا  7175پای گ و اری كوورد
و پوو از اولوويط دورجون در سووا  ،7177هوور سووا ورگووهار
شوود اسوو در ضوومط ایووط جووایه از دورج پوون م )7155
منطقوووو ای وووووود و از دورج ششووووم  )7157ووووو صووووورت
ويطالمللي اجرا شد اس
جووایهج خوووارزمي نخسووتيط جووایهج ويطالمللووي كشووور و و
شووومار مووويرود و تووواكنون  )7135در سوووي دور 777755 ،
طر علموي -پژوهشوي داخلوي ،خوارجي و ایرانيوان خوار از
كشووووور) را ارزیوووواوي و  377طوووور ورگهیوووودج پژوهشووووي،
كووواروردی ،توسوووع ای و اوتمووواری در زمينووو های فنوووي-
موندسي ،علو پای  ،علوو انسواني توا دور ويسوتم وور عوود
سووازمان وووود و از سووا  ،7115و و جشوونوار فوواراوي سووسرد
شوود) و علووو پهشوومي در رتدوو های او تووا سووو داخلووي و
ويطالمللووي معرفووي نمووود اس و شووایان ذكوور اس و ك و در
معرفووي ورگهیوودگان از نووور تعووداد و ميوودودی اجدوواری
وجود نوداردش وو عدوارت دیگور ممموط اسو در رتدو ای یو
نفر یا تعداد ويشوتری ورگهیود معرفوي شوود یوا در ایوط رتدو
هيچ ورگهید ای نداشد [7و]7
ایووط جووایه ووو منوووور شناسووایي ،جوو و پوورور
اسوووتعدادها در زمينووو های گونووواگون علموووي و صووونعتي و
همينوويط ار نوووادن وو مقووا وانی پژوهشووگران ،مخترعووان،

 -2وولتطهای  15دور جشنوار ويطالمللي خوارزمي
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نووووووران و فنووواوران و حمای هوووای موووادی و معنووووی از
ورگهیدگان جایه اس
طوور هووایي كوو هوور سووا ووو دويرخانوو جووایه ارائوو
ميشود ورحسوب نووم پوژوهش ان وا شود وو چووار دسوت
ونيوووادی ،كووواروردی ،توسوووع ای ،اوتموووار و اختووورام تقسووويم
ميشووود ووو طووور كلووي طر هووا پوو از مطالعوو  ،وررسووي
پرونوود و نتووای وازدیوود از طوور  ،طووي مراحووو و فراینوودهای
پوو یر  ،ارزیوواوي و گووهینش ووو نتي وو نوووایي ميرسوود
طر هوایي كو در گوورو پژوهشهووای ونيووادی قوورار ميگيرنوود
از نووور نوووووری و ای وواد دانووش جدیوود ،اشوواع موضوووم از
طریوووي انتشوووار ،رو شناسوووي ،مستندسوووازی و پيامووودهای
علمووي -پژوهشووي و اقتصووادی -اجتموواعي طوور ارزیووواوي
ميشوند
طر هوووای پژوهشووويكاروردی ،توسوووع ای ،اختراعوووي و
اوتموواری از نووور نوووووری و ميووهان نووو وووودن طوور در سووطو
گونوواگون ،انتشووارات ورگرفتوو از طوور ) ،ت یيدیوو عملموورد و
رو اجوورا ،مستندسوووازی و شووواخ های عموووومي طووور از
نوووور اقتصوووادی ،اجتمووواعي -فرهنگوووي ،زیسووو مييطوووي،
انر ی ،اشتاا  ،ایمني و ارتقای توانمندیهای پژوهشي و

يوور مووورد ارزیوواوي قوورار ميگيوورد وووانتریط نووواد علمووي و
تخصصوي جووایه  ،هيو ت داوران اسو كو گووهینش طر هووای
ورتر جایه خوارزمي را ور عود دارد []4
 .5تجزیه و تحلی دادهها
ووو منوووور ت هیوو و تيليووو داد هووا ،تمووامي اطوعووات
پرسوشنام ها اسووتخرا و ارز هووای كموي و كيفووي ووور پایو
جدو های توزیوس فراوانوي همورا ووا تعيويط درصود و نموایش
نمودار مورد وررسي قرار گرف []5
یافت و ها در دو وخووش داد هووای عمووومي و داد هووای علمووي و
فني مورد ت هی و تيليو قرار گرف :
الف -تجزیه و تحلی دادههای عمومی جامعه
 )7از نووور جنسووي ورنوودگان ،ويشووتریط درصوود را مووردان وووا
 %35تشميو دادندش
 )7در زمينو مقطووس تيصوويلي ورنوودگان ،ويشووتریط درصوود را
موندسان وا  %55تشميو دادند:

%1/4

دك ری

41%

مهندسی كارشناسی و

%57

كارشناسی ارشد
دیپل

نمودار ( )2اهراد جامعه نمونه بر حما میزان تحصیالت

 )1در زمين رشت تيصيلي ورندگان ،ويشتریط درصد را ورو و المتروني

وا  %75تشميو دادند:
%22

%8
%3

%3

%3

%3

%8

71

%10

%13

%27

۲۰
۱۵

 ۱۰هراوانی
۵
۰
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نمودار  )3اهراد جامعة نمونه بر حما رش ه تحصیلی

 )4از نوووور مثسسووو م وووری طووور  ،ويشوووتریط درصووود را دانشوووگا ها ووووا  %17تشوووميو دادنووود از ون ميوووان%17/1 ،
طر های ورند از دانشگا صنعتي شرید وا وانتریط درصد قرار داش 7
۲۵

%31

%29

۲۰
%22

۱۵

%18

فراوانی
۱۰
۵
۰

شرك

شرك

خصوصي

دانشگا

مركه تيقيقاتي

دولتي %57
نمودار  )4توزی هراوانی مؤسمه مجری

ب -تجزیه و تحلی دادههای علمی و هنی جامعه
 %57 )5مثسسات م ری طر ورندج جایه در وخش دولتي قرار داش
 %55 )7طر ها در مرحل صنعتي متوقد ماند
۴۰

50%

۳۵
۳۰
۲۵
27%

23%

۲۰

فراوانی

۱۵
مشمو مالي
واردات
عد حمای

۱۰
۵
۰

صنعتي

نيم صنعتي

توقد درمرحل نمون سازی

نمودار  )5مراح طی شده طرح پس از برنده شدن

 - 7در ایط پژوهش ترتيب دانشگا های م ری تقریداً شدي ترتيب دانشگا ها در انتخا رشت داوطلدان كنمور سراسری اس
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75

 )5در زمين و مسووایلي ك و ورنوودگان ووورای گ و ر از مرحل و فعلووي وووا ون روووورو هسووتند وووانتریط ميووهان وووا  %57از
نوم مسایو مالي وود
۵۰
۴۰
۳۰
هراوانی
۲۰
۱۰
۰

52%

%38
%10
حمای ها و
پشتيدانيهای اداری

مناوس مالي

فضای فيهیمي

نمودار )6توزی هراوانی ممای مجریان در مرحله هعلی

 )3در زمين مومتریط مشموت ت اریسازی ،دارایي
فمری و عد حمای ) در اجرای طر  ،در هر مرحل از
توسع وانتریط ميهان و "عد حمای " وا  %51درصد
مروو ميشد

 )1در زمين رقيبها و مرحل ای ك از پژوهش تا توليد
در ون قرار دارند وانتریط ميهان وا  %77از طر های
جایه در مراحو گوناگون و ویژ در مرحل صنعتي وا
 %47در ردج او مراحو) ويرقيب هستند

35

53%

30
25
20
23%
13%

15

هراوانی

10

11%

5
0
سایر

عدم حمایت

دارایی هكری

تجاری سازی

نمودار  )7توزی هراوانی مشكالت اجرای طرح در هر مرحله

 )75در زمين تاييرات ووين ای ك طر نسد و نمون او داشت اس وانتریط ميهان را پاس های مثد وا  %57و خود
اختصاص داد
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۵۰

76%

۴۰
۳۰
۲۰

24%

هراوانی

۱۰
۰

ولي

خير

نمودار  )8تغییرات بهینه طرح نمبت به نمونه اول

 )77در زمين حمای و پشتيداني دریاف شد  ،وانتریط ميهان مروو و "حمای های مالي" وا  %47/7وود
45

%42/1
%22/7
%7/3

%7/3

هيچكدا

سایر

15
%12

75
75

%3/6

5
معنوی و
ستادی

حقوقي

مالي

علمي

هراوانی

نمودار  )9توزی هراوانی حمایتها و پش یبانیهای دریاهت شده

 )77از نوووور حمایووو و پشوووتيداني موووورد نيووواز%55 ،
طر ها در مرحل صنعتي نياز و كم مالي دارند
 .6حمایت از نوآوری در اتحادیة اروپا
اتيادیوو اروپووا حمای هووای مسووتقيم از نوووووران را وووا
س ورنام وودجو ای الود) ورنامو چوارچو رقاوو و نووووری
)CIPش ) هفتموويط ورناموو چووارچو پووژوهش و توسووع
فنووووواوری  )FP7و ) ورنامووووو های عمليووووواتي وودجووووو
ساختاری اروپا ورای حمای از نوووری اجرا ميكند
اتيادی و اروپووا وووا حمای و مووالي و خوودماتي از نوووووران،
ووورای وودووود حمای و از نوووووری [77و ،]77خوودماتي ماننوود
ورقووراری ميووه كموو  ،اطوعووات نز در مووورد دارایيهووایي
فمووری ارائوو ميكنوود و همچنوويط در ای وواد مراكووه نوووووری
كسوووب وكوووار فعاليووو ميكنووود وعضوووي از ایوووط كم هوووا
و وسوويل اینترنوو ارایوو ميشووود ،ماننوود شوودم حمایوو از
كسووب وكووار اروپووایي ووورای SMEهووا توسووط موودیران وخووش
عمووومي در سووطی ملووي ،منطقوو ای و ميلووي در موووارد زیوور
طراحيشد اس :

الود) اوووهار خودووارزیاوي موودیری نووووری ایووط كوار جریووان
مشوواور موودیری نوووووری را فووراهم ميكنوود ك و از ون جمل و
معيار مقایس صنع را ميتوان نا وردش
) فراهمسووازی اوووهار ورناموو توسووع كسووب و كووار و ارائوو
نورات تخصصي در تمامو طر كسب و كار
) اوهار روی خط اینووا ) ]7[ (Innova onlineدر اروپا ك
ورای گسوووتر تعوواموت چنوودرسووووانو ای و همموواری ويط
نقشوفرینان نوووری و كار ميرود
اتيادیوو اروپووا كم هووای رصوودخان ای خوش و اروپووایي
و ای وواد اممانووات رهيوواوي و و سووموی روی خووط ایووط مركووه
ورای دسترسوي وو اطوعوات ،تيليوو و سياسو خوشو ها در
اروپا را فوراهم ميكنود از طورد دیگور اد وا فراینود پوژوهش
و نوووری نوموي وورای نووووریِ وواز و كوارور -ميوور در زمينو
 ICTفووراهم ميكنوود منطقوو های دانووش در ورناموو ،FP7
ووورای توسووع در سراسوور اروپووا از پژوهشميوووری خوش و های
منطقوو ای حمایووو ميكنووود مثسسووو اروپوووایي نووووووری و
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فنوواوری  )7EITوووا هوودد ای وواد دانووش و جامعوو نوووووری،
وودجووو ها را ووووا پوووژوهش و ومووووز گوووردهم مووويوورد
همدستگي خوشو ای اروپوا سومویي وورای گسوتر هممواری
خوش و ای فرامليتووي و وودووود توانایيهووای موودیری خوش و ای
ای وواد ميكنوود و دسترسووي و و وسوويستریط شوودم دفترهووای
انتقا دانش در سراسر اروپا فراهم ميكند
اعضووای دول هووای اتيادیوو اروپووا و منوواطي ،توانووایي و
منوواوس اصوولي را ووورای ای وواد تسووويوت نوووووری در اروپووا
فراهم ميكنند وودیط قورار ميودودج وسويعي وورای یوادگيری
متقاووووو و هممووواری وووورای كسوووب و شناسوووایي اممانوووات
حمای و از وودووود نوووووری از طریووي نوووووری منطق و ای ،ملووي
و دفترهووای انتقووا فنوواوری و يوور ای وواد ميشووود []75
عوووو ووور اینووووا و پِرواینووووای مدتمووران ،اتيادیوو اروپووا
فرص و هایي دیگوور ووورای ایطگون و تسووويوت فووراهم ميكنوود
از جمل :

 طراحووي ورنامو های عمليوواتي ووورای وودجو های سوواختاری
در فرصوووو های سوووورمای گ اری در توسووووع راهدردهووووای
نوووووری منطق و ای ،ووورووردن نيازهووای نوووووری و فرص و های
منطق و ای و ت رويووات هموورا وووا اوهارهووای جدیوود حمای و از
نوووریش
 اممووان دسترسووي ووو ت رويووات خووو و رو شناسوويها
ورای حمای از نووووری و انتقوا وو دیگور دول هوای عضوو و
منوواطي ای وواد ميكنوود ،از را پایگووا اطوعوواتيِ معيارهووای
7
نوووووریِ دول هووای عضووو اتيادیوو اروپووا ،ماننوود PAXIS
اقوودا وزمایشووي عووالي در شوورك های نووو ونيووان نوووووری)
وووورای سياسوووتگهاران نووووووری ،اطوعوووات مرووووو وووو
راهدردهووای نووورانو و اقوودامات تيو سياس و پيوسووتگي یووا
اقوودامات نووورانوو وووا موحووو رویموورد اشووتاا و تعليمووات
حرف ای و انطداو صنعتي قاوو دسترسي ميشودش
 تويوو دانووش فنووي ووورای طراحووي و ارزیوواوي راهدردهووای
نوووووری و تموواس وووا نقشوفرینووان نوووووری منطقوو ای كوو
راهدردهای نوووری را متيو و اجرایي ساخت اندش
 سووووول در يرفي سوووازی دیگووور نقشوفرینوووان مووووم
نووووووری ،ماننووود سووورمای گ اران یوووا وان هوووا ووووا اوتموووار
 1JASMINاوتمار مشترب اتيادی اروپا )

1

- European Institute of Innovation and Technology
- The Pilot Action of Excellence on Innovation Start
ups
2
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اتيادیوو اروپووا اوهارهووایي ووو كار ميووورد [77و ]74كوو
جموووسووری داد را در عملمووورد نووووووری در اروپوووا تقویووو
ميكنووود ایوووط داد هوووا ارزیاويهوووای عملمووورد نووووووری،
پاس و های سياس و ها ،راهدووری سياس و نوووووری و رونوودهای
سياس نوووری در سراسر اروپا را شامو ميشود مانند:

 )7تاولوی امتيازات اتيادی نوووری اروپا )7577
توووواولو شووووامو شوووواخ های نوووووووری (Innovation
 Indicatorsو تيليووووو رونوووودهای ون شوووواخ ها در 75
كشووور عضووو و نيووه كرواسووي ،ایسوولند ،جمووووری یوگسووووی
ساوي ،نورو  ،صروسوتان ،سووی و تركيو اسو و نيوه شوامو
مقایس مدتنوي وور دسوت شواخ ها وويط  75كشوور اتيادیو
و 75رقيووب جووواني اس و [ ]74توواولو  7577ووويط س و نوووم
شوواخ و هشوو وعوود نوووووری 75 ،شوواخ گونوواگون را
ورميگهیند
ایووط توواولوی امتيووازات كشووورهای عضووو را از نووور مموواني در
چوار گرو قرار ميدهد [:]77
الددف -رهبددران نددوآوری :دانمووارب ،فنونوود ،ولمووان و
سوئد ،وا وانتریط عملمرد
ب -دنبالددهروهای نددوآوری :اتووریش ،ولژیوو  ،قدوورس،
اسووتوني ،فرانس و  ،ایرلنوود ،لوكهامدووور  ،هلنوود ،اسوولواني ،و
انگلسووتان عملموورد ونوووا را نهدیوو ووو  75كشووور نشووان
ميدهد
پ -ندوآوران مع ددل :عملمورد جموووری چو  ،یونوان،
م ارسووتان ،ایتاليووا ،مالتووا ،لوسووتان ،اسوولواني و اسووسانيا
نشان ميدهد
ت -نددوآوران مالیدد  :عملموورد ولاارسووتان ،ليتووواني،
نتویا و روماني در وخش پایيط نشان ميدهد

 )7توواولوی امتيووازات نوووووری منطقوو ای و نوووارت ووور
نوووری منطق ای
ایط اوهار وو منووور كمو وو نووارت و وو كارگيری نووووری
پيشوووگا اتيادیووو در اروپوووای  7575ووووا ان وووا ارزیووواوي
مقایس ای ِ عملمورد نووووری  75كشوور عضوو و نقوا قووت و
ضووعد سيسووتم پووژوهش و نوووووری ونوووا فووراهم ميشووود
توواولوی نوووووری منطقوو ای ووورای تمميووو توواولوی امتيووازات
اتيادی نوووری و كوار مويرود و هور دو سوا ی ووار منتشور
ميشود
3

- Joint Action to Support Micro-finance Institutions in
Europe
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 )1نوووریسن ي
نورسوون ي سووانن كسووب وكووار در نگوور و فعالي هووای
موورتدط وووا سياسوو نوووووری اسوو نوووریسوون ي 7رونوود
نوووری در اروپا را روشط ميكند
ووورای مثووا نوووریسوون ي  7577ووور نوووووری در وخووش
عمومي در درب و تو رير نووووری وور كسوب وكوار وو ارزیواوي
ووتوور ت و رير اقتصووادی نوووووری در وخووش دولتووي ميان اموود و
ور كار ادامو دار تواولو نووووری وخوش عموومي اروپوا ت ريرگو ار
اس و موووارد زیوور در مطالعووات ،ارزیاويهووا و ورووار سوون شها
مد نور قرار ميگيرند:
الددف) طددرح نددوآوری گددریپس 2ورونووداد اصوولي نوووووری
گوووریس از مطالعووووات ت روووووي ،سياسوووو های نوووووووری،
كارگا هوووای وموزشوووي ،خدرنامووو ها و نووووارت وووور توسوووع
سياس نوووری در اتيادی اروپا اس
ب) طددرح ارزیددابی نددوآوری ایووط ورناموو شووامو مخووهن
سوون ش معيارهووای سياس و های نوووووری ارزیوواوي ،مطالعووات
هماننوود و ووين و پویي) اس و ك و موجووب اسووتيما و تقوی و
فرهنوو ارزیوواوي در اروپووا شوود اسوو در ایووط طوور ورووار
نوووووری ووور پژوهشهووا وووا ههینوو دولتووي در نوووووری مووورد
مطالع قورار گرفتو و ت كيودات وور نقوش هممواری طر هوای
 R&Dنواد شد اس []5
ج) تجزیه و تحلی بخشی شام :
 )7طوور اروپووایي  INNOVAمتشوومو از نگوور نوووووری
وخشووي هموورا وووا ارتقووای اوهارهووای حمایوو از نوووووری و
حمایوو از نوووووری در SMEهووا و مشووارك در فوووم ووتوور
الگوهای نوووری اس
 )7اوتمووار PRO INNOی اروپووایي ووورای تيليووو سياسوو
نوووری و هممواری سياسو ها در اروپوا ووا هودد یوادگيری از
ووتریطهوووا و مشوووارك در توسوووع ووتوووریط سياسووو های
نوووری در اروپا اس []77
 )1هودد نوووایي ،كمو وو سورمای گ اریهای اروپووایي ووورای
ان ووا نوووووری ووتوور و سووریستر و ووين سووازی معيارهووای
حمای از نووووری گونواگون در سوطی منطقو  ،ملوي یوا اروپوا
اس
 .7سیاسددتهای عمددومی بددرای حمایددت از نددوآوری در
كشورهای OECD

- Innobarometer
)- Global Review of Innovation Policy Studies (GRIPS

1
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در كشووورهای  OECDسياسوو های اصوولي ووورای درب
ميوودودی های انگيه هووای نوووووری در ونگا هووای خصوصووي
عدارتند از:
 تشووویي سياسوو های عمووومي نوووووری وووا پرداخوو
گرن یا سامان مالياتيش

 ههین و های سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ووورای وودووود
معيارهای ارتداطي وا وخش خصوصيش
 ورقراری مقررات دارایي فمری و

 دسترسي و مناوس انساني علو و فناوری
هریوو از ایووط سياسوو ها ووورای جدووران شووموهای ویووژ
شمسووو ووووازار و عووود سووورمای گ اری در نووووووری [،]75
طراحووي شوود اند انگيه هووای مووالي مسووتقيم ووورایR&D
وخووش خصوصووي و ورنامو های حمای و مووالي از كسووب و كووار
كوچو در جوو سوورمای گ اری اضووافي در وخووش خصوصووي
تشووویي ميشوووند سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ميتواننوود
طر هووای پژوهشووي ونيووادی یووا انوووام دیگوور پژوهشهووا را ونووا
ووو درخواسوو های ت وواری فوووری اجوورا كننوود اگوور دانووش
وتوانوود وزادان و منتشوور شووود و ذینفعووان توانووا ووورای فوووم و
كووارورد دانووش جدیوود ،يرفيوو قاوووو جوو كووافي داشووت
واشووند ،منووافس اجتموواعي وسوويعي از نوووووری وجووود خواهوود
داش سياسو های علموي و ووازار كوار ،نقوش دوگانو موموي
در كسووب اطمينووان وو عرضو كووافي منوواوس انسوواني موواهر در
دسووترس ووورای ارائوو فعالي هووای نووورانوو و ووو حووداكثر
رسوواندن منووافس از دانووش را وووازی ميكننوود وگوواهي دروووارج
فناوریهووای نووویط نيووه وووا كووارورد ورناموو های وودجوو ای
عمووومي ووورای ارزیوواوي درس و از هوور ی و از ایووط سياس و ها
اساسي اما مشمو اس []75
در كشوووورهای او ای سوووي دی ،سياسووو های حموووایتي
در ای اد انگيوهج نووووری در وخوش خصوصوي ووا اهوداد ویوژج
اجتمووواعي -اقتصوووادی ماننووود دفوووام و تندرسوووتي اتخووواذ
ميشووود وودجوو ها ووورای حمایوو از پژوهشهووای ونيووادی و
كوواروردی در سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ،ماننوود حمایوو
مسووتقيم از پژوهشهووای ت وواری ووورای ههینوو های R&D
وخووش خصوصووي و و كووار موويرود [ ]75در پيونوود دانشووگا و
صووونع  ،طر هوووای ونيوووادی كووو در دانشوووگا ها و دیگووور
سووازمانهای پژوهشووي توواميط ههین و ميشوووند منوواوس مومووي
از پيشووورف های فنووواوری دراز مووودت و درونوووداد موموووي در
فراینووود پوووژوهش وخشوووي وووو شووومار ميرونووود در ضووومط
مرور ور مطالعات سياس نوووری در سراسر اتيادی اروپا

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

انگيه هوووا و تووو ريرات پيونووود وووويط مثسسووو های پژوهشوووي
عمووومي و دانشووگا ها و وخووش خصوصووي مووورد موحوو قوورار
ميگيوورد پژوهشهووای ت روووي ووور دو زمينوو اصوولي تمركووه
دارد:
الد) منافس همماریهای پژوهشي درونوخشيش و
) توو ريرات تشووویي موودیری فعووا تر دارایووي فمووری در
وخش دانشگا
وسووياری از شوورك ها سياسوو اوتموواری خووود را در تووو
ورای ای واد انگيوه [ ]71در هممواری پژوهشوي وويط صونع
و سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ای وواد كرد انوود و همموواری
ووويط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي و صوونایس در تشووویي
 R&Dتوصووي ميشووود مهیوو اصوولي از رو هووایي پدیوود
ميوید ك جریوان اطوعوات را وويط دو وخوش وودوود وخشوند
حرك هووا و و سوووی تشووویي موودیری دارایووي فمووری فعووا
[ ]77توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي وخشووي از یوو
راهدوورد وسوويس اسوو كوو حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را
تقوی و ميكنوود و در عمووو ،دارایووي فمووری ميتوانوود حمای و
شووود در ضوومط افووهایش حمایوو از حقوووو دارایووي فمووری
ههینوو و سووود هووم ووو وار موويوورد علنيكووردن اطوعووات
پژوهشهای جدیود سوودمند اسو  ،دسو كم وو خواطر ونمو
ممموووط اسووو از تمووورار تو هوووای پژوهشوووي يووور نز
جلوووگيری كنوود وازارهووا ووورای فنوواوری مثووو توافيناموو های
پروانوو های وور ووورداری ردوو اخترامهووا ميتواننوود را حلووي
نسدي وورای وعضوي از ایوط مسوائو پيشونواد كننود مطالعوات
ت روووي نشووان ميدهوود توي و ایووط توافينام و ها در صوونایس در
زمرج حمای از رد اخترامها اس از وررسوووويها در توووو رير
حقوو ردو اختورام وور فعالي هوای نووووری وو دسو ومود
ميتوووان چنوويط ورداش و كوورد ك و حقوووو رد و اخترامهووای
قویتر ت رير ميدودی ور نوووری ميلي داشت اس
رخووودادهای موجوووود نشوووان ميدهووود عویوووم ت ووواری
نشووان ای از گسووتردگي نوووووری توليوود در اقتصوواد ملووي اس و
و توزیس جوواني عویوم ت واری وو سووی كشوورهای صونعتي
وووا دروموود وووان چرخيوود اس و اگرچ و نوواوراورتر از ون توزیووس
جواني ردو اختورام اسو و فعاليو عویوم ت واری وو طوور
معمووو در وخشهووای فشوورد  ،R&Dفشوورد شوود اسوو ،
مانند داروسازی و اووهار علموي عویوم ت واری و ردو اختورام
ميتوانند ممموو یمودیگر واشوند زیورا عویوم ت واری معموونً

- Aghion
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در پایووان فراینوود نوووران و و و كووار موويرود ،یعنووي جووایي ك و
توليدات و ووازار معرفوي ميشوود وودیط قورار عویوم ت واری،
دارایوووي ت ووواری و همينووويط دارایوووي فموووری را مووونعم
ميكنوود وووور حووا ردوو اختوورام و دیگوور شووموهای  IPاز
حقوو نوووران حمای ميكنند
ارتدوا وويط سوامان  ،IPردو اختورام و فعاليو نووووری
ناشووي شوود پيييوود اسوو حمایوو از حقوووو  IPمهایووای
چندی دارد ،اما ایط وودان مفووو نيسو كو چنويط حقووقي
ووودون ميوودودی وایوود افووهایش یاووود سووامان های ردوو
اخترامهای قوویتر ميتواننود كمو كننود نووووری وو سووی
فعالي هوووای قاووووو ردووو اختووورام هووودای شوووود چنووويط
فعالي هووایي نيوواز ندارنوود وهرگتووریط مهیوو ووورای جامعوو را
ارائ و كننوود واضووی اس و سووامان های  IPووور سوواخ صوونع
ت رير ميگ ارنود هموانطور كو دانوش هوم در ميوان و هوم در
سراسر مرزهای ملي منتشر ميشود
و ميض ونمو مشوخ شود كو ونگا هوا وورای نووووری
انگيه ای دارنود ،ووا توجو وو اینمو نووووری جریواني فهاینود
اسوو  ،اممووان دارد رقاووو در وووازار توليوود وتوانوود وووا ای وواد
نوووری تشویي شوود هموانطور كو رقاوو افوهایش ميیاوود،
ونگا هووای ويشووتری ووو فنوواوری پيشووگا موجووود نهدیمتوور
ميشوند و سوود پيشوينوي شود كواهش ميیاوود مگور اینمو
نووووووریِ ونووووا فراتووور رود وقيوووون7و دیگوووران [ ]1نشوووان
ميدهند ك چنويط مود هایي دنلو وور ون دارد كو ارتدوا
ويط رقاوو در ووازار توليود و نووووری فوراز و نشويب دارد []7
ارتدووا ووويط فعالي هووای نوووران و و معيارهووای رقاووو وووازار
ميتواند يرخطي واشود و نيوه ممموط اسو وور طدوي قودرت
حقوو دارایي فمری متنوم واشد
دسترسي وو منواوس انسواني كوافي وورای علوو و فنواوری
ووودون ش و عامووو مومووي ووورای ان ووا فعالي هووای نوووووری
اسوو سياسوو های تعليمووي و وموزشووي توو رير مومووي ووور
نوووووری دارنوود از ون ووا ك و موارتهووای عمووومي نيووروی كووار
مممووط اس و ووور ميوودود ای كو در ون ونگا هووا قووادر واشووند
فناوریهووای جدیوود را ووو كووار ودرنوود ،ووو ویووژ ووور فراینوود
نوووریهووا ،توو رير وگ ارنوود سووطی وووانی پووژوهش ونيووادی
سوووران ا در سوووازمانهای پژوهشوووي دولتوووي ،اگووور دانوووش
سوورریه موجووود واشوود ،سووطی نوووووری در وخووش خصوصووي را
وووانتر ميووورد وو طووور كلووي انتوووار ون اسو كو وو توزیووس
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منوم و ضومني دانوش نووووری كمو كنويم نوادهوای دیگور
ووازار كوار ،ماننود اتيادیو های ت واری و سوامان همواهنگي در
توافووي دسووتمهد ،همينوويط ووور فراینوود نوووووری ت ريرگوو ار
هسوتند شووایان ذكوور اسو كو حمایو از نيرویكووار قووویتر
و چانوو زني ووور سوور دسووتمهد) متمركووه ووو ونگا هووا اجوواز
ميدهوود از توانایيهووای ویووژج نيووروی كووار اسووتفادج كامووو
ودرند
 .8ن یجهگیری
 %55 7از طر ها در مرحل صنعتي متوقد شدند
 7مثسسوو م ووری طوور ورنوود جووایه از نووور دولتووي یووا
خصوصي وودن وا  %57در وخش دولتي قرار داش
 %17 1از مثسسووات م ووری طوور را دانشووگا ها تشووميو
دادند
 %55 4از نيازهوووای نوووووووران را "كم هوووای مووووالي" در
مرحل صنعتي تشميو دادند
 %57 5از طر هووا ووورای گوو ار از مرحلوو فعلووي وووا مسووائو
مالي روورو وودند
 7در زمين و رقيبهووا و مرحل و ای ك و از پووژوهش تووا توليوود
در ون قرار دارنود ووانتریط ميوهان ووا  %77از طر هوای جوایه
در مراحووو گونوواگون ووو ویووژ در مرحلوو صوونعتي وووا %47
ويرقيب هستند
 5در زمين و مومتووریط مشووموت ورنوودگان در اجوورای طوور
وووانتریط ميووهان را "عوود حمای و " وووا  %51درصوود و و خووود
تخصي داد
 1در زمينو تاييوورات ووينو ای ك و طوور نسوود و و نمون و
او داشووت اسوو وووانتریط ميووهان را پاسوو های مثدوو وووا
 %57و خود اختصاص داد
 3در زمينووو حمای هوووا و پشوووتيدانيهای دریافووو شووود
وووانتریط ميووهان را "حمای هووای مووالي" وووا  %47/7و و خووود
اختصاص داد
 75از نووور حمای هووا و پشووتيدانيهای مووورد نيوواز وووانتریط
ميووهان در مرحل و صوونعتي وووا  %55از طر هووا ،نيوواز و و كم
مالي دارند
 77در زمينوو پشووتيداني ،در اجوورای طوور جریووان ایوود تووا
توليد از نور زماني كوتوا شوود توا توليود نووایي روز ومود وارد
وازار شود
 77وووورای شناسوووایي و ورنامووو ریهی حمایووو از طووور ،
یافت و های گونوواگون پووژوهش نسوود و و هوور طوور ورنوود در
چووارچو وضووعي فعلووي طوور عنوووان طوور  ،م ووری ،دور ،

مرحل توسوع یوافتگي ،تاييورات ووينو و نيازهوا) در جودولي
ارائ گردید اس
 71اتيادیووو اروپوووا حمای هوووای مسوووتقيم از نووووووران را
و وسيل سو ورنامو وودجو ای الود) ورنامو چوارچو رقاوو
و نووووووری )CIPش ) ورنامووو های چوووارچو پوووژوهش و
توسووع فنوواوری و ) ورنام و های عمليوواتي وودج و سوواختاری
اروپا اجرا ميكند
 74اتيادی و اروپووا از نوووووران حمای و مووالي و خوودماتي و در
وودود حمای از نوووری تو و همماری مينماید
 75ووورای وودووود حمایووو از نوووووری ،مركههووای نووووووری
كسووب و كووار  )BICای وواد و وعضووي از كم هووا و وسوويل
اینترن ماننود شودم حمایو از كسوب و كوار اروپوایي وورای
SMEهووا ،توسووط موودیران وخووش عمووومي در سووطی ملووي،
منطق ای و ميلي طراحي شد اس
 77اتيادی و اروپووا كم هووای رصوودخان ای خوش و اروپووایي و
ای اد اممانات رهيواوي وو سوموی روی خوط ایوط مركوه وورای
دسترسوي وو اطوعووات ،تيليوو و سياسو خوشو ها در اروپووا
را فووراهم مينمایوود و همدسووتگي خوشوو ای اروپووا سوومویي
وووورای گسوووتر هممووواری خوشووو ای فرامليتوووي و وودوووود
توانایيهووای موودیری خوشوو ای ای وواد مينمایوود در ضوومط
شوودم سراسووری اروپووایي دفترهووای انتقووا دانووش دسترسووي
ووو وسوويستریط شوودم دفترهووای انتقووا دانووش در سراسوور
اروپا فراهم ميكند
 75اعضووای دول هووای اتيادیوو اروپووا و منوواطي ،توانووایي و
منوواوس اصوولي را ووورای ای وواد تسووويوت نوووووری در اروپووا
فراهم ميكنند وودیط قورار ميودود وسويعي وورای یوادگيری
متقاووووو و هممووواری وووورای كسوووب و شناسوووایي اممانوووات
حمای و از وودووود نوووووری از طریووي نوووووری منطقو ای ،ملووي
و دفترهای انتقا فناوی و ير ای اد ميشود
 71اتيادیوو اروپووا وووا اسووتفاد از اوهارهووایي جمووسووری داد ،
عملموورد نوووووری در اروپووا را تقویوو ميكنوود ایووط داد هووا
ارزیاويهوووای عملمووورد نووووووری ،پاسووو های سياسووو ها،
راهدووری سياسوو نوووووری و رونوودهای سياسوو نوووووری در
سراسوور اروپووا را شووامو ميشووود ماننوود )7 :توواولوی امتيووازات
اتيادیوو نوووووری اروپووا  )7577كوو ایووط توواولو امتيووازات
كشووورهای عضووو را از نووور مموواني در چوووارگرو زیوور قوورار
ميدهوود :الوود -رهدووران نوووووری - ،دندال و روهای نوووووری،
پ -نووووووران معتووود و ت -نووووووران مویووومش  )7تووواولوی
امتيووازات نوووووری منطق و ای و نوووارت ووور نوووووری منطق و ای
و  )1نوووریسوون ي كوو ووور كووار توواولوی نوووووری وخووش

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

عمووومي اروپووا توو رير ميگوو ارد در جوودو رونوود سياسوو
نوووووری ،7رونوود سياسوو نوووووری اصوولي در سووطی ملووي و
منطق و ای در سراسوور  75كشووور عضووو و كشووورهای دیگوور در
منطق مدیتران  ،امریمای شمالي و وسيا فراهم ميكند
 73اتيادیوو اروپووا سياسوو های نوووووری را مووورد ت هیوو و
تيليووو قوورار ميدهوود ،ماننوود ووينوو پویي عملموورد نوووووری،
ت هی و تيليوو رونود نووووری اصولي ،یمسارچو كوردن دانوش
جووواني و ارتداطووات وووا توجوو ووو سياسوو های نوووووری و
نوووووریِ كسووب و كووار و ای وواد تسووويوت در ميوواور ووويط
مسثونن صنع و علم وكادمي)
 75ووورای ارزیوواوي فرصوو ها و اممانسوون ي انتخا هووا ووو
ویووژ ووورای سووموی مدادل و  IPRدر اروپووا ،ای وواد و سووایتي
كو ارتداطووات و تموواس ووويط صوواحدان حقوووو دارایووي فمووری،
خریوداران درتووان یوا واگو اری پروانو وور وورداری را تسووويو
ميكنوود و موجووب افووهایش سووطی نوووریهووای ملووي موجووود
در اروپا ميشود در دستور كار قرار ميگيرد
 77ووورای تدوودیو نتووای پژوهشووي ووو توليوودات جدیوود
ت واری چوارچووي ووورای تسوويو فراینود انتقووا دانوش ای وواد
شوود اسو ووودیط منوووور ووورای اینم و اروپووا و و ماننوود ی و
وووازار یگانو ووورای دانووش عمووو كنوود و موانووس ووويط پووژوهش و
صنع از ميان وورود ودیطسوان را هوای وودوود انتقوا دانوش
وووويط نوادهوووای پژوهشوووي دولتوووي و صووونع شناسوووایي
ميشوند
 77در ضووومط نووووووری در خووودمات وووو عنووووان زمينووو
اولوی دار مشوخ شود اسو و ارزیواويِ كلوي از نووووری در
خووودمات و نيووواز وووورای تطديوووي سياسووو های نووووووری
يرفناوران مورد موحو قرار ميگيرد
 71كشووورهای  OECDح ووم وسوويعي از وودجوو ملووي را
صوورد حمایوو از فعالي هووایي ميكننوود كوو در راسووتای
ای اد انگيوه نووووری در وخوش خصوصوي یوا هوددهای ویوژ
اجتموواعي -اقتصووادی ماننوود دفووام و تندرسووتي ميواشوود در
پيونووود دانشوووگا و صووونع  ،طر هوووای ونيوووادی كووو در
دانشووگا ها و دیگوور سووازمانهای پژوهشووي توواميط ههینوو
ميشوووند منوواوس مومووي از پيشوورف های فنوواوری دراز موودت و
درونوووداد موموووي در فراینووود پوووژوهش وخشوووي وووو شووومار
ميروند
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 74وسوووياری از شووورك ها سياسووو اوتمووواری خوووود را در
تو ورای ای واد انگيوه در هممواری پژوهشوي وويط صونع
و سازمانهای پژوهشي دولتي ای اد كرد اند
 75همموواری ووويط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي و صوونایس
وووورای تشوووویي  R&Dتوصوووي ميشوووود مهیووو اصووولي از
رو هایي پدیود ميویود كو جریوان اطوعوات وويط دو وخوش
را وودود وخشند
 77در حمایوو از دارایووي فمووری ،راهدوورد تشووویي موودیری
دارایووي فمووری فعووا توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي
حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را تقویو ميكنوود و حمایو را
افهایش مي دهد
 75علنيكوووردن اطوعوووات پژوهشهوووای جدیووود سوووودمند
اس و  ،توافينام و های پروان و های وور ووورداری رد و اخترامهووا
ميتواننووود را حلوووي نسووودي وووورای وعضوووي از ایوووط مسوووائو
پيشوونواد كننوود مطالعووات ت روووي نشووان ميدهوود كو پروانو
وور ووورداری در صوونایس ويشووتر شوودي ووو حمایوو از ردوو
اخترامهای قوی اس
 71عویووم ت وواری نشووان ای از گسووتردگي نوووووری توليوود در
اقتصاد ملي هستند
 73توزیووس جووواني عویووم ت وواری ووو طوورد كشووورهای
صنعتي ووا درومود ووان چرخيود اسو اگرچو نواوراورتر از ون
توزیس جوواني ردو اخترامهوا اسو و فعاليو عویوم ت واری
و طوور معموو در وخوشهوای فشورد  R&Dفشورد شود
اس مانند داروسازی و اوهار علميش
 15عویوووم ت ووواری و ردووو اخترامهوووا ميتواننووود ممموووو
یمدیگر واشند چوون عویوم ت واری معموونً در پایوان فراینود
نوووران و كار ميرونود ،وقتوي كو توليودات وو ووازار معرفوي
ميشوووود وووودیط قووورار عویوووم ت ووواری ،دارایوووي ت ووواری و
همينيط دارایي فمری را منعم ميكنندش
 17رد و اخترامهووا و دیگوور شووموهای  IPاز حقوووو نوووووران
حمای ميكنندش
 17حدود رقاوو ووازار توليود ميتوانود انگيه هوا را وو طورد
نوووری تي ت رير قرار دهدش
 11نوووریهوووای جدیووود ،تعوووداد ونگا هوووای خيلوووي دور از
فناوری جدید را تايير ميدهندش
 14ارتدا وويط سوامان  ،IPردو اختورام و فعاليو نووووری
ناشووي شوود پيييوود اسوو حمایوو از حقوووو  IPمهایووای
چنوودی دارد ،امووا ایووط ووو ون مفوووو نيسوو كوو چنوويط
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حقوووقي ووودون ميوودودی وایوود افووهایش یاووود ،سووامان های
ردو اخترامهووای قووویتر ميتواننوود كمو كننوود نووووری وو
طوورد فعالي هووای قاوووو رد و اختوورام شوودن هوودای شووودش
چنوويط فعالي هووایي نيوواز ندارنوود وهرگتووریط مهیوو ووورای
جامع را ارائ كننود واضوی اسو سوامان های  IPوور سواخ
صنع تو رير ميگ ارنود هموانطور كو دانوش هوم در ميوان و
هم در سراسر مرزهای ملي منتشر ميشود
 15دسترسي وو منواوس انسواني كوافي وورای علوو و فنواوری
ووودون ش و عامووو مومووي ووورای ان ووا فعالي هووای نوووووری
اس ش
 17سياسووو های تعليموووي و وموزشوووي تووو رير موموووي وووور
نوووری دارند
 15حمایووو از نيرویكوووار قوووویتر و چانووو زني وووور سووور
دسووتمهد) متمركووه ووو ونگا هووا اجوواز ميدهوود تووا ونوووا از
توانایيهای ویژ نيروی كار استفاد كامو ودرند
 -9پیشنهادها
 7پيشوونواد موويشووود حمایوو مووالي از نوووووری در دسووتور
كار وموز عالي قرار گيرد
 7ای وووواد دادگووووان  )databaseطر هایورنوووود  ،ووووورای
شناسووووایي م ووووری و فراینوووود حمایوووو از نوووووووری و
ت وواریسووازی پ و از ورگووهاری مراسووم جووایه در هوور دور ،
تمووا اطوعووات شخصووي و علمووي م ووری و هوور طوور در
راستای پرسشنام طر وارد دادگان شودش
 1دادگووان یووا قسووم  )moduleدیگووری ووورای اطوعووات
مروووو و و وضووعي فعلووي طوور  ،ورود داد هووا ان ووا پ و یرد
تا اطوعات مرووو وو ورنود های تموا دور هوا هور ليوو در
اختيار تصميم گيرندگان مروو در سازمان قرار گيردش
 4ورنام ریهی وورای حفوا ارتدوا شوخ ورنود ووا سوازمان
ووورای مثووا  ،دعوووت از ونوووا ووورای حضووور در مراسووم اهوودای
جوووایه در سوووا های وعووود یوووا انتخوووا ونووووا وووورای داوری
طر ها)ش
 %57 5از مثسسووات م ووری طر هووا در وخووش دولتووي قوورار
داش و  ،ونوواورایط حقوووو دارایووي فمووری ) (IPRsمروووو ووو
نتي و های طر هووای پژوهشووي وووا وودج و های دولتووي حفووا
شودش
 7تشووميو "مركووه حمای و از نوووووری" یوورای ان ووا ويوواید
مرووووو وووو تووودویط سياسووو های نووووووری ووووا هممووواری
دانشگا ها ،ورخي از وياید ایط مركه و شر زیر اس :

الوووود حمایوووو از نوووریهووووای حاصووووو از طر هووووای
پژوهشي در دانشگا ها ،صنایس و مراكه پژوهشيش
حمایوووو از نوووووووری ،حقوووووو دارایووووي فمووووری،
ت اریسووازی نتووای پژوهشهووا ،پروانو وور ووورداری و موووارد
مرتدطش
پ تيليوووو سياسووو های نووووووری در كشوووور ووووا هووودد
یوووادگيری از ووتریطهوووا و مشوووارك در توسوووع ووتوووریط
سياس های نوووریش
ت معرفي نقشوفرینان حمای از نوووریش
ث ای اد همماری ويط سياس سازان نوووریش
ارزیاوي سياس های نوووری يرفناوران ش
چ گفوو و گووو ووويط تصووميمگيرندگان دولتووي مروووو در
صنع و دانشگا ش
طراحي ورنام پژوهش و توسع فناوریش
خ تدویط ورنام حمای از نوووری در كشورش
د مركووهی وووا اهووداد شووفادتر و شوور ويوواید متفوواوتتر
ميتواند جایگهیط ”ونياد ملي نخدگان“ گردد
 5طراحووي معيارهووایي ووورای تشووویي ت اریسووازی دارایووي
فمری در دانشگا هاش
 1جلوگيری از صادرات مواد اولي مورد نياز داخوش
 3جلوگيری از واردات مواد ساخت شدج يرضروریش
 75تخصووي وودجو ارزی و و طر هووایي كو نيوواز وو مووواد
اوليوو ویووژ دارنوود و معرفووي ميصووونت ونوووا در وازارهووای
ويطالملليش
 77در زمينوو پشووتيداني از اجوورای طوور  ،جریووان ایوود تووا
توليوود از نووور زم واني كوتووا شووود تووا توليوود نوووایي روز وموود
واشدش
 77تنويم طر ورنام چارچو نوووری و رقاو ش
 71رفس مشمو ارزی ورای واردات مواد مورد نيازش
 74تقدیر شایسوت از پژوهشوگران ورنود جوایه خووارزمي ووا
طر هووای وووهر

توسووط مركددز حمایددت از نددوآوری ،ووو

عدوووارت دیگووور ليوووان كوووردن وزن و ح وووم طووور در
حمای های مادی و معنویش
 75شناسووواندن طووور وووو سوووایر صووونایس مرووووو جوووو
استفاد ،
 77مسووواعدت در جوووو كووواهش جریمووو ها و وور هوووای
كمرشمط وانميش
 75اعطای وا كموور وا رو وسان و نووورانش
 71حمای و در مرحلو توليوود نيمو صوونعتي و صوونعتي ووورای
هماهنگي وا فناوریهای پيشرفت ش

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

 73حمایووووو موووووادی ،معنووووووی ،اداری و حقووووووقي از
ت اریسازی نتای طر های ورند ش
 75حمای از توليدكنند داخليش
 77اجرایيكووردن مصوووو نیيوو حمایوو از "شوورك های
دانش ونيان"ش
 77حمای و پشتيداني از طر های ونيادیش
 71حفووا نيروهووای وووا ت رووو ای كوو وایوود نسووو وعوود را
وموز دهندش
 74اطومرسووواني و تدليووو وووورای طر هوووایي كووو دارای
دستگا های توليد شد در حد نيم صنعتي هستندش
 75ای اد تسويوت ورای نووورانش
 77رعایووو اصوووو نگوووار "زووووان و خوووط فارسوووي" در
گووهار طر هووای جووایه خوووارزمي ،مطوواوي وووا قواعوود و
ضواوط فرهنگستان زوان و اد فارسي]1[7
 75ووورای حفووا اصووال زوووان فارسووي از وو كاروردن وا هووای
فرنگي خوودداری شوود ایوط وا هوا ا لوب ووا حورود فارسوي
7
ووو زوووان فرانسوو یووا انگليسووي حردنگوواری یووا ترانویسووي
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تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت
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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
کارکنان میباشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش ،کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعداد  523نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه-
های توانمندسازی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان بودهاند که روایی و پایایی آنها به تأیید رسیده است.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدلیابی معادالت ساختاری) استفاده شده است و دادهها از طریق
نرم افزارهای  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش
مطلوبی است و توانمندسازی سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر میگذارد ،همچنین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی
و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید شد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،عملکرد نوآورانه

از سوی دیگر آمارهای جهانی برآورد نوآوری و رشد

مقدمه
رقابت جهانی شدید ،تغییرات سریع فنآوری و باال رفتن

نوآوری ،وجود خأل جدی در میان سازمانهای ایرانی برای

انتظارات مشتریان ،سازمانها را ترغیب میکند که برای ادامه

توسعه قابلیت نوآوری را یادآور میشود .قرین به اینکه در پی

بقا به دنبال مزیت رقابتی باشند [ .]1به طوری که صاحبنظران

مشاهدات مختلف اهالی علم مدیریت در کشور ،تأکید بر عدم

معتقدند سازمانها ،برای مصون ماندن از امواج سهمگین

وجود سازوکار جدی در میان سازمانهای ایرانی برای نوآوری

محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ،چارهای جز کسب و

به عنوان یک قابلیت پویا و مستمر آشکار است [.]2

تداوم مزیت رقابتی ندارند [ .]2حال آنکه امروزه ،نوآوری 1به

بنابراین ،از آنجا که نوآوری برای شرکتها به عنوان یک

عنوان یک سازوکار مهم برای رقابتپذیری و ادامه بقا در محیط

ضرورت در نظر گرفته میشود ،الزم است سازمانها نسبت به

کسب و کار مطرح میشود .نوآوری برای سازمانها مزایای

شناسایی عوامل کلیدی شکلدهنده قابلیت نوآوری و عملکرد

رقابتی گوناگونی همچون کاهش هزینهها ،متمایزسازی از طریق

نوآورانه اقدام نمایند [ .]1حال اینکه سرمایه انسانی هر سازمان،

تولید محصوالت جدید ،توسعه خدمات و بهبود کیفیت را فراهم

یکی از عوامل مهم مؤثر بر نوآوری آن سازمان است [ ]4و ابزاری

میآورد .اگر در سازمان نوآوری وجود نداشته باشد ،نمیتوان به

که میتواند در زمینه بهبود عملکرد سرمایه انسانی به کمک

راحتی از رشد و توسعه و رقابتپذیری صحبت کرد [.]5

1. Innovation
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مدیران سازمان بشتابد ،توانمندسازی ،جلب رضایت و تعهد این

قدرت تصمیمگیری به اشخاص گفته میشود که غالباً به همراه

سرمایه انسانی است.

باز توزیع مسئولیتپذیری از مدیران به اعضای تیم آنها

توانمندسازی ،1از جمله عواملی است که موجب شکوفا

میباشد .توانمندسازی به کارکنان کمک میکند که اختیار و

شدن خالقیت و نوآوری در سازمان میشود .شواهد نشان

مسئولیت را قبول کنند و پیشقدم باشند .همچنین

میدهد که کارکنان توانمند ،بهرهورتر ،خشنودتر و نوآورترند

توانمندسازی در زبان مدیریت به یک استراتژی برای تغییر

[ .]3مطالعات نشان داده است که توانمندسازی با پیامدهای

اطالق میگردد که با هدف بهبود توانایی فردی و سازمانی اجرا

سازمانی از جمله اثربخشی بیشتر ،عملکرد بهتر و نوآوری در

میشود .میتوان توانمندسازی را یک فرآیند حمایت از منابع

ارتباط است [ .]7از جمله دستاوردهایی که سازمانهای توانمند

انسانی سازمان برای افزایش کیفیت ،کارایی و تصمیمات

میتوانند در اثر به کارگیری این عوامل به دست آورند ،تأمین

اثربخش دانست ،که به بهبود مداوم کیفیت منتهی میشود [.]8

رضایت مشتری و افزایش آن ،همسویی با نیازهای بازار ،افزایش

تواناسازی آزاد کردن نیروهای درونی افراد ،برای کسب

رضایت شغلی در کارکنان ،افزایش احساس تعلق ،مشارکت و

دستاوردهای شگفتانگیز و تکنیکی برای افزایش بهرهوری از راه

مسئولیت در کارکنان ،تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار ،تعهد

باال بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و به عکس میباشد

بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها ،ارتباط بهتر کارکنان

[ .]3توانمندسازی در سازمانها ،به عنوان ابزاری شناخته شده

با مدیران و سرپرستان ،کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش

است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتارهای

سودآوری سازمان ،افزایش کارایی فرآیند تصمیمگیری ،بهبود

موجد افزایش بهرهوری کارکنان میشود [ .]11توانمندسازی،

مستمر در سازمان و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان ،خلق

توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود

ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکری است [.]6

مستمر در عملکرد سازمان است [ .]11در مطالعات سازمانی،

نکات گفته شده ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که

توانمندسازی از دو رویکرد سازمانی (ساختاری) و روانشناختی

اگر مفهوم توانمندسازی در محیط کار به درستی درک گردد و

قابل بحث و بررسی است .رویکرد سازمانی یا ساختاری ،شامل

با ایده بهبود مستمر در عملکرد کلی سازمان مرتبط شود ،عالوه

سهیم کردن کارکنان در عناصر تشکیل دهنده سازمان یعنی

بر اینکه به صورت مستقیم بر رفتارهای نوآورانه در سازمان

اطالعات ،پاداش ،دانش و قدرت است ،اما رویکرد روانشناختی

تأثیر میگذارد ،به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی

برانگیزش درونی افراد تمرکز دارد [ .]12ابعاد توانمندسازی

و تعهد سازمانی نیز بر رفتارهای نوآورانه کارکنان تأثیر

سازمانی عبارتاند از [:]15
 -1یادگیری سازمانی :2داللت بر کسب ،توزیع و استفاده

میگذارد.
با توجه به مطالب گفته شده ،بررسی تأثیر توانمندسازی
سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از ضرورتهای این پژوهش

از دانش در سازمان دارد.
 -2ساختار سازمانی منعطف :5داللت بر تیمسازی ،تفکیک
کم ،عدم تمرکز و رسمیت پایین دارد.
 -5سبک رهبری دمکراتیک :4داللت بر الگوی مدیریت

میباشد.

مشارکتی دارد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توانمندسازی

 -4تنوع نیروی کار :3داللت بر استفاده از نیروی کار متنوع
از نظر سن ،جنسیت ،تحصیالت ،قومیت و فرهنگ همراه با

توانمندسازی در لغت به معنی اعطای اختیار ،به خصوص
قدرت قانونی یا اختیار رسمی آمده است .همچنین به عمل ارائه
2. Empowerment
1. Organizational Learning
2. Flexible Organizational Structure

روحیه کار گروهی و تعهد دارد.
رضایت شغلی
3. Democratic Leadership Style
4. Workforce Diverse
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تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
رضایت شغلی ،1یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است

است از تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص ،تمایل

که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است .این حالت احساسی

برای تالش بسیار زیاد در آن سازمان و باور قاطع در قبول

مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیزیکی و روانی افراد میکند

ارزشها و اهداف آن سازمان [ .]21تعهد سازمانی ،پذیرش

[ .]14رضایت شغلی ،به واکنشهای احساسی شخص نسبت به

ارزشهای سازمان توسط افراد و درگیر شدن آنها در سازمان

یک شغل خاص اطالق میشود [ .]13رضایت شغلی ،درجه

است [ .]22تعهد سازمانی ،حالتی است که در آن عضو سازمان

مثبت و منفی است که شخص در مورد جنبههای مختلف

به رفتارها ،فعالیتها و اقدامات خود پایبند شده و این باور در

شغلش احساس میکند [ .]17رضایت شغلی ،مجموعهای از

فرد ایجاد میشود که باید این رفتارها را تداوم بخشیده و

باورها است که اشخاص در مورد شغل فعلی خود دارند [.]16

مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند [ .]25ابعاد

رضایت شغلی ،به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود.

تعهد سازمانی عبارتاند از [:]24

کسی که رضایت شغلیاش در سطح باالیی باشد به کارش نگرش

 -1تعهد عاطفی :8بیانگر وابستگی عاطفی کارکنان به

مثبتی دارد ،ولی کسی که از کارش ناراضی است ،نگرش وی

تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی

نیز نسبت به کارش منفی است [ .]18رضایت شغلی ،مجموعهای

است.

از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن
احساسها به کار خود مینگرند [ .]13ابعاد رضایت شغلی

 -2تعهد مستمر :3بیانگر تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به
سازمان است و فرد را در زندگی سازمان سهیم میکند.
 -5تعهد هنجاری :11بیانگر احساسات افراد مبنی بر

عبارتاند از [:]14
 -1پرداخت :2بیانگر میزان حقوق دریافتی و انصاف و
برابری در پرداخت است.

ضرورت ماندن در سازمان است.
نوآوری

 -2شغل :5بیانگر حدی است که وظایف شغلی ،فرصت را
برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم میآورد.
 -5فرصتهای ارتقا :4بیانگر قابلیت دسترسی به فرصتها

دایرةالمعارف رفتار سازمانی ،نوآوری را خلق و به کارگیری
ایده جدید تعریف میکند [ .]23نوآوری ،به هر نوع فرآیند فکری
گفته میشود که مسئله را به طریق مفید حل کند [.]27
نوآوری ،فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل

برای پیشرفت است.
 -4سرپرست :3بیانگر تواناییهای سرپرست برای نشان

مسئله میباشد و شامل شکل گرفتن ایده ،پذیرش و اجرای
ایدههای جدید در فرآیند ،محصوالت و خدمات است .نوآوری،

دادن عالقه و توجه به کارکنان است.
 -3همکاران :7بیانگر حدی است که همکاران ،دوستانه،

به معنای به کارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت است که

شایسته و حمایتی هستند.

میتواند یک محصول جدید ،خدمت جدید یا راه جدید انجام

تعهد سازمانی

کارها باشد [ .]26نوآوری ،کاربرد ایدهها یا رفتار بدیع است

تعهد سازمانی ،6به شیوههای متفاوت تعریف شده است که

[ .]28نوآوری ،فرایندی است که جهت ایجاد ارزش ،طراحی و

در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود .تعهد سازمانی ،عبارت

مدیریت میشود [ .]23نوآوری ،یک ایده ،محصول یا فرآیند یک

است از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی

سامانه یا وسیله که توسط افراد ،گروهها یا سازمانها ،حتی یک

که در آن مشغول به کار هستند .در تعهد سازمانی شخص نسبت

بخش صنعت و جامعه به عنوان یک موضوع جدید درک شود،

به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن ،سازمان

است [ .]51ابعاد عملکرد نوآورانه سازمان عبارتاند از [:]51

خود را مورد شناسایی قرار میدهد [ .]21تعهد سازمانی ،عبارت

1. Job Satisfaction
2. Payment
3. Job
4. Promotion Chance
5. Supervisor

6. Colleagues
7. Organizational Commitment
8. Emotional Commitment
9. Continuance Commitment
10. Normative Commitment
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 -1نوآوری محصول (خدمت) :1داللت بر خدمتی منحصر
به فرد نسبت به سایر خدمات دارد.

بر روی رضایت شغلی؛ بررسی تجربی در صنعت خدمات کشور
پاکستان» نتیجه گرفتند که توانمندسازی کارکنان اثر مثبت

 -2نوآوری بازار :2داللت بر روشهای بازاریابی جدید دارد.

معنیداری بر روی رضایت شغلی دارد .همچنین نتایج نشان داد

 -5نوآوری فرآیند :5داللت بر مکانیسمهای خالقانه و

که اختالف معنیداری بین سطح رضایت شغلی زنان و مردان

روشهای ابداعی دارد و جزئی از نوآوری تکنولوژیک است.
 -4نوآوری رفتار :4داللت بر فرهنگ نوآور و دریافت ایده-
های نو از طرف کارکنان دارد.

وجود دارد و کارکنان زن از شغلشان راضیتر هستند [.]56
هامبراستد و

پری12

( )2111در پژوهشی تحت عنوان

«توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی» نتیجه

 -3نوآوری استراتژیک :3داللت بر توسعه استراتژیهای

گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی آنها

رقابتی دارد که برای سازمان ارزش ایجاد میکند.

رابطه مثبت معنادار وجود دارد [.]58

توانمندسازی و نوآوری

توانمندسازی و تعهد سازمانی

از نظر اندیشمندانی همچون دراکر،)1388( 7

بالنچارد6

لیو و دیگران )2116( 15پژوهشی را تحت عنوان «ارتقا

( ،)1337لین )2112( 8و حور )2117( 3نیروی انسانی توانمند

تعهد از طریق توانمندسازی» با هدف اینکه آیا برداشت و ادراک

یعنی افراد خالق ،مبتکر و نوآور ،ریسکپذیر و شایسته که مهم-

از توانمندی محیط کار ،پیشزمینهای برای تعهد سازمانی

ترین ابزار رقابتی سازمانها هستند [ .]52اآلرفی)2111( 11

میباشد ،انجام دادند .نتایج نشان داد زمانی که برداشت از

پژوهشی را تحت عنوان «توانمند کردن کارکنان و نقش آن در

توانمندی محیط کار افزایش مییابد ،تعهد سازمانی نیز توسعه

ارتقا نوآوری سازمانی» انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش

پیدا میکند [ .]53برقعی و همکاران ( )2111در پژوهشی تحت

نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی تأثیر

عنوان «بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی» نتیجه

میگذارد [ .]55محمدی ( )1534در پژوهشی تحت عنوان

گرفتند که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه معنیداری

«بررسی تأثیر توانمندسازی بر نوآوری سازمانی در شعب بانک

وجود دارد [ .]41رمزگویان و واعظیآشتیانی ( )1531در

دی استان تهران» نتیجه گرفت که توانمندسازی بر نوآوری

پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه میان توانمندسازی و تعهد

سازمانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد [.]54

سازمانی کارکنان» نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی و تعهد

توانمندسازی و رضایت شغلی

سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد [ .]41حسینزاده و رازقی

میرکمالی و ناستیزایی ( )1583پژوهشی را تحت عنوان

( )1531پژوهشی را تحت عنوان «بررسی توانمندسازی روانی

«بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی در

بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافینژاد در شهر

پرسنل پرستاری» انجام دادند و نتایج نشان داد که بین

تهران» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی

توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی در پرسنل پرستاری

روانی بر تعهد سازمانی پرستاران تأثیر میگذارد [.]42

رابطه معنیداری وجود دارد [ .]53آزیم و سعید )2111( 11در

هامبراستد و پری ( )2111در پژوهشی تحت عنوان

پژوهشی تحت عنوان «تأثیر توانمند کردن کارکنان بر روی

«توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی» نتیجه

رضایت شغلی» نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و

گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنها

رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد [ .]57اکبر و دیگران

رابطه مثبت معنادار وجود دارد [.]58

( )2111در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر توانمندسازی کارکنان

رضایت شغلی و نوآوری

1. Product Innovation
2. Market Innovation
3. Process Innovation
4. Behavior Innovation
5. Strategic Innovation
6. Drucker
7. Blanchard

8. Lin
9. Hur
10. Alarifi
11. Azeem & Sayed
12. Humborstad & Perry
13. Liu et al
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چای و دیگران )2118( 1در پژوهشی تحت عنوان

غیرمستقیم بر روی نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری اداری تأثیر

«تأثیرات بازاریابی داخلی و هوش هیجانی بر روی عملکرد

مثبت میگذارد ،تعهد مستمر به صورت مستقیم و غیرمستقیم

کارکنان» نتیجه گرفتند که رضایت شغلی نیروی کار بر

بر روی نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری اداری تأثیر منفی

فعالیتهای نوآورانه تیمهای کاری اثر میگذارد [ .]45المبرت

میگذارد ،تعهد هنجاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر

و هوگن )2111( 2در پژوهشی تحت عنوان «رابطه ادراکات از

روی نوآوری تکنولوژیکی تأثیر مثبت میگذارد [ .]47المبرت و

نوآوری سازمانی با استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد

هوگن ( )2111در پژوهشی تحت عنوان «رابطه ادراکات از

سازمانی» نتیجه گرفتند که ادراکات از نوآوری سازمانی ،ارتباط

نوآوری سازمانی با استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد

منفی با استرس شغلی دارد .در حالی که ادراکات از نوآوری

سازمانی» نتیجه گرفتند که ادراکات از نوآوری سازمانی ،ارتباط

سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری با رضایت شغلی و تعهد

منفی با استرس شغلی دارد .در حالی که ادراکات از نوآوری

سازمانی دارد [ .]44تیان و چائو )2112( 5در پژوهشی تحت

سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری با رضایت شغلی و تعهد

عنوان «تأثیر فرهنگ اطالعاتی و رضایت شغلی بر روی نوآوری

سازمانی دارد [ .]44حسن ( )2111در پژوهشی تحت عنوان

سازمانی؛ مطالعه سبکهای رهبری مختلف به عنوان

«تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان؛ مطالعه در بخش

میانجیگر» نتیجه گرفتند که رضایت شغلی بر نوآوری سازمانی

خوردهفروشی» نتیجه گرفت که بین تعهد احساسی و رفتار

تأثیر میگذارد [.]43

نوآورانه رابطه مثبتی وجود دارد و بین تعهد مستمر و رفتار

تعهد سازمانی و نوآوری

نوآورانه رابطه منفی وجود دارد [.]46

مینگ و ینگ )2111( 4پژوهشی را تحت عنوان «چگونه
تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی اثر میگذارد» انجام دادند.

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

نتایج پژوهش نشان داد که تعهد احساسی به صورت مستقیم و

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

1. Chi et al
2. Lambert & Hogan

3. Tien & Chao
4. Ming & Ying
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فرضیههای پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی فوق

در این پژوهش به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از

شکل گرفته است .در واقع این پژوهش به دنبال آزمون

 4بسته پرسشنامه استفاده شده است که بر اساس طیف 3

فرضیههای ذیل است:

ال
درجهای لیکرت 2تنظیم شدهاند (از =1کامالً مخالف تا =3کام ً

 -1توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

موافق) .پرسشنامه اول ،محقق ساخته بوده است و توانمندسازی
سازمانی را از طریق ابعادش یعنی یادگیری سازمانی ،ساختار

 -2توانمندسازی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر
میگذارد.

سازمانی منعطف ،سبک رهبری دمکراتیک و تنوع نیروی کار
مورد سنجش قرار میدهد و مشتمل بر  13سؤال است که 3

 -5توانمندسازی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر
میگذارد.

سؤال برای ارزیابی یادگیری سازمانی 4 ،سؤال برای ارزیابی
ساختار سازمانی منعطف و  3سؤال برای ارزیابی هر یک از ابعاد

 -4رضایت شغلی کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

دیگر میباشد .پرسشنامه دوم ،محقق ساخته بوده و رضایت
شغلی را از طریق ابعادش یعنی رضایت از پرداخت ،رضایت از

 -3تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

شغل ،رضایت از ارتقاء و پیشرفت ،رضایت از سرپرست و رضایت
از همکاران مورد سنجش قرار میدهد و شامل  23سؤال است

 -7رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین توانمندسازی
سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان متغیر میانجی است.
 -6تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین توانمندسازی
سازمانی و عملکرد نوآورانه متغیر میانجی است.

که  4سؤال برای ارزیابی رضایت از پرداخت 3 ،سؤال برای
ارزیابی هر یک از ابعاد رضایت از شغل ،رضایت از ارتقاء و
پیشرفت و رضایت از سرپرست و  7سؤال برای ارزیابی رضایت
از همکاران میباشد .پرسشنامه سوم ،استاندارد بوده و تعهد
سازمانی را از طریق ابعاد آن یعنی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و

روششناسی پژوهش

تعهد هنجاری مورد سنجش قرار میدهد و مشتمل بر  24سؤال

پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است .همچنین ،این

است که  8سوال برای ارزیابی هر کدام از این ابعاد در نظر گرفته

پژوهش را میتوان از نوع پژوهشهای میدانی به حساب آورد.

شده است .پرسشنامه چهارم ،استاندارد بوده و عملکرد نوآورانه

روش انجام این پژوهش ،پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی و از

سازمان را از طریق ابعادش یعنی نوآوری خدمت ،نوآوری بازار،

نظر افق زمانی ،از نوع پژوهشهای تکمقطعی است .جامعه

نوآوری فرآیند ،نوآوری رفتار و نوآوری استراتژیک میسنجد و

آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان

شامل  21سؤال است که  4سوال برای ارزیابی هر کدام از این

تشکیل میدهند .تعداد کارکنان در زمان پژوهش  481نفر بوده

ابعاد در نظر گرفته شده است.

است و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدلیابی معادالت

به منظور تعیین روایی

محتوایی5

پرسشنامههای

ساختاری 1استفاده شده است با توجه به نیاز ،تعداد  523نفر از

توانمندسازی سازمانی و رضایت شغلی از نظرات متخصصین

طریق نمونهگیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند

(پنج نفر از اساتید دانشگاه) استفاده شده است و روایی محتوایی

که از این تعداد بیش از  38%مرد و حدود  %31دارای مدرک

آنها با درصد باالیی به تأیید رسیده است .پرسشنامههای تعهد

تحصیلی لیسانس و فوقلیسانس هستند ،حدود  31%از آنها

ال در
سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان نیز استاندارد بوده و قب ً

دارای سابقه خدمتی باالتر از  11سال و بیش از  31%از آنها

پژوهشهای دیگر از جمله توسط مییر و هرسکویتک ()2111

باالی  51سال سن دارند.

و وانگ و احمد ( )2114مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین روایی سازه 4پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی
1. Structural Equation Modeling
2. Likert Scale

3. Content Validity
4. Construct Validity

81

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
تأییدی 1مورد بررسی قرار گرفته است که در بخش یافتههای

مکنون 3و مشهود 7را به طور همزمان فراهم میسازد .این ویژگی

پژوهش به آن پرداخته شده است.

بسیار مناسب برای تحلیل مدلهای نظری است که در اکثر

پایایی 2پرسشنامههای توانمندسازی سازمانی ،رضایت

مواقع مفاهیم اشاره شده در آنها پدیدههای غیرقابل مشاهده

شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان با استفاده آلفای

را خالصهسازی نموده است [ .]48در این پژوهش به منظور

کرونباخ 5به ترتیب  1/8 ،1/83 ،1/31 ،1/85محاسبه شده است

برازش الگوهای اندازهگیری ،آزمون الگو پیشنهادی و فرضیهها

و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای

از رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.

هر یک از پرسشنامهها بیش از  1/63است ،از اینرو پرسشنامهها
یافتههای پژوهش

دارای اعتبار هستند.

برازش الگوهای اندازهگیری

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و دادهها پس از

در این بخش به منظور برازش الگوهای اندازهگیری ،از

ورود به رایانه از طریق نرمافزارهای  SPSSو  LISRELمورد

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .بَعد از اطمینان از

تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .در تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا

وجود روایی و پایایی در شاخصهای گردآوری شده ،جهت

نرمال بودن تمام متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است و پس از

مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای

انجام آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف 4و تأیید نرمال بودن

مشهود) تا چه اندازهای برای سنجش متغیرهای پنهان

متغیرها ،از رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده

(متغیرهای مکنون) قابل قبول هستند ،الزم است ابتدا

است .از ویژگیهای رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری ،پیوند

متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان میباشد به

دادن میان دانش نظری و تجربی به منظور درک بهتر از دنیای

طور مجزا مورد آزمون قرار گیرند .شاخصهای کلی برازش و

واقعی است .چنین تحلیلی امکان مدلسازی بر اساس متغیرهای

بارهای عاملی الگوهای اندازهگیری در ادامه آمده است:

جدول  .1تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری

نام شاخص

نسبت
کای دو به
درجه
6
آزادی

شاخص
برازندگی

8

ریشه دوم

شاخص

شاخص نرم

شاخص نرم

شاخص

شاخص

تعدیل

شده

نشده

برازندگی

برازندگی

12

15

برازندگی

3

برازندگی

11

برازندگی

11

فزاینده

تطبیقی

برآورد واریانس
خطای
تقریب

14

حد قابل قبول

≥5

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≥1/18

توانمندسازی

1/734

1/347

1/314

1/371

1/365

1/384

1/385

1/147

رضایت شغلی

2/346

1/362

1/35

1/313

1/356

1/343

1/347

1/173

تعهد سازمانی

1/763

1/325

1/882

1/354

1/37

1/362

1/362

1/147

عملکرد نوآورانه

1/336

1/343

1/316

1/326

1/332

1/362

1/361

1/145

جدول  .2بار عاملی استاندارد شده و مقادیر  tسؤالهای مربوط به سازهها
بُعد

یادگیری
سازمانی

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی استاندارد
شده

t-value

P-value

سؤال 1

1/34

6/643

>1/13

سؤال 2

1/727

8/232

>1/13

سؤال 5

1/74

11/755

>1/13

سؤال 4

1/715

8/781

>1/13

1. Factor Analysis
2. Reliability
5. Cronbach's Alpha
4. Kolmogorov-Smirnov
5. Latent Variable
6. Manifest Variable
)7. Normed Chi-Square ((χ2/df

بُعد

نوآوری
خدمت

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی استاندارد
شده

P-value t-value

سؤال 1

1/347

-

>1/13

سؤال 2

1/366

6/25

>1/13

سؤال 5

1/44

7/52

>1/13

سؤال 4

1/483

7/743

>1/13

)8. Goodness of Fit Index (GFI
)9. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)10. Normed Fit Index (NFI
)11. Non-Normed Fit Index (NNFI
)12. Incremental Fit Index (IFI
)13. Comparative Fit Index (CFI
)14. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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سؤال 3
ساختار
سازمانی
منعطف

سبک
رهبری
دمکراتیک

تنوع نیروی
کار

رضایت از
پرداخت

رضایت از
شغل

رضایت از
ارتقاء و
پیشرفت

رضایت از
سرپرست

رضایت از
همکاران

1/766

-

>1/13

-

>1/13

سؤال 7

1/637

3/336

>1/13

سؤال 6

1/453

6/25

>1/13

1/227

5/723

>1/13

-

>1/13
>1/13

سؤال 3

1/615

سؤال 7

1/353

11/111

>1/13

سؤال 6

1/612

14/533

>1/13

سؤال 8

1/844

18/583

>1/13

سؤال 8

سؤال 3

1/818

-

>1/13

سؤال 3

1/517

سؤال 11

1/812

17/321

>1/13

سؤال 11

1/243

4/673

سؤال 11

1/623

14/481

>1/13

سؤال 11

1/583

3/813

>1/13

سؤال 12

1/612

15/632

>1/13

سؤال 12

1/436

3/347

>1/13

سؤال 15

1/834

16/338

>1/13

سؤال 15

1/736

-

>1/13

سؤال 14

1/811

-

>1/13

سؤال 14

1/343

6/622

>1/13

سؤال 13

1/813

17/341

>1/13

سؤال 13

1/711

8/533

>1/13

سؤال 17

1/665

13/212

>1/13

سؤال 17

1/776

8/711

>1/13

سؤال 16

1/852

17/618

>1/13

سؤال 16

1/328

-

>1/13

سؤال 18

1/314

8/263

>1/13

سؤال 13

1/454

7/337

>1/13

1/144

1/862

>1/13

-

>1/13

نوآوری بازار

نوآوری
فرآیند

نوآوری رفتار

سؤال 18

1/688

13/362

>1/13

سؤال 13

1/354

-

>1/13

سؤال 1

1/626

14/631

>1/13

سؤال 21

سؤال 2

1/613

14/472

>1/13

سؤال 1

1/741

سؤال 5

1/634

21/312

>1/13

سؤال 2

1/618

11/421

سؤال 4

1/824

-

-

سؤال 5

1/612

11/246

>1/13

سؤال 3

1/877

18/634

>1/13

سؤال 4

1/625

11/228

>1/13

سؤال 7

1/832

13/717

>1/13

سؤال 3

1/641

11/473

>1/13

سؤال 6

1/312

21/275

>1/13

سؤال 7

1/347

11/856

>1/13

سؤال 8

1/817

-

-

سؤال 6

1/316

8/374

>1/13

سؤال 3

1/638

27/371

>1/13

سؤال 8

1/762

11/581

>1/13

سؤال 11

1/653

18/113

>1/13

سؤال 3

1/757

11/743

>1/13

سؤال 11

1/852

18/633

>1/13

سؤال 11

1/338

11/111

>1/13

سؤال 12

1/818

18/222

>1/13

سؤال 11

1/386

3/836

>1/13

سؤال 15

1/688

-

-

سؤال 12

1/656

11/555

>1/13

سؤال 14

1/754

12/716

>1/13

سؤال 15

1/821

15/566

>1/13

سؤال 13

1/825

17/678

>1/13

سؤال 14

1/765

11/171

>1/13

سؤال 17

1/811

17/183

>1/13

سؤال 13

1/686

15/164

>1/13

سؤال 16

1/861

18/116

>1/13

سؤال 17

1/783

-

-

سؤال 18

1/632

-

-

سؤال 16

1/157

4/732

>1/13

سؤال 13

1/631

14/837

>1/13

سؤال 18

1/212

4/733

>1/13

سؤال 21

1/833

13/541

>1/13

سؤال 13

1/288

-

-

سؤال 21

1/816

17/315

>1/13

سؤال 21

1/847

7/538

>1/13

سؤال 22

1/352

11/827

>1/13

سؤال 21

1/871

4/452

>1/13

سؤال 25

1/632

-

-

سؤال 22

1/233

5/314

>1/13

سؤال 24

1/827

18/236

>1/13

سؤال 25

1/574

2/312

>1/13

سؤال 23

1/733

15/133

>1/13

سؤال 24

1/328

2/114

>1/13

نوآوری
استراتژیک

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد
هنجاری

Factor Loading>0.3; P-value<0.05; t-value>1.98

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود تمامی
شاخصهای برازش ،مدلهای اندازهگیری توانمندسازی
سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه
سازمان را تائید میکنند و همانگونه که در جدول  2نیز

مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به دو متغیر
توانمندسازی سازمانی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
عملکرد نوآورانه سازمان (به جز شاخص  21متغیر عملکرد
نوآورانه سازمان و شاخصهای  13 ،18 ،16و  22متغیر

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی

تعهد سازمانی) از مقدار آماره ( tبیشتر از  )1/38و بار عاملی
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آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیههای پژوهش

(بیشتر از  )1/5قابل قبولی برخوردار هستند و بدین ترتیب

در این بخش به منظور آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیه-

شاخص  21متغیر عملکرد نوآورانه سازمان و شاخصهای

های پژوهش ،از رویکرد مدلیابی معادالت مبتنی بر تحلیل

 13 ،18 ،16و  22متغیر تعهد سازمانی از روند کار حذف

مسیر 1استفاده شده است که نتایج آن در شکل  2نمایش داده

میشود.

شده است:

شکل  .2الگوی لیزرل در حالت تخمین استاندارد

بررسی شاخصهای نکویی برازش در جدول  5بیانگر این است که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است.
جدول  .3شاخصهای برازش الگوی پژوهش
نام شاخص

نسبت کای
دو به درجه
آزادی

حد قابل قبول

≥5

≤1/3

الگو

2/132

1/35

شاخص
برازندگی

شاخص

شاخص

ریشه دوم

شاخص
تعدیل

شده

نشده

برازندگی

برازندگی

برآورد واریانس

برازندگی

برازندگی

برازندگی

فزاینده

تطبیقی

خطای تقریب

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≥1/18

1/83

1/38

1/33

1/33

1/33

1/136

نتایج ارائه شده در جدول  4نشاندهنده اثر مثبت و معنادار
توانمندسازی سازمانی بر رضایت شغلی ( ،)1/34تعهد سازمانی

شاخص نرم

شاخص نرم

( )1/22بر عملکرد نوآورانه است و با توجه به این نتایج ،فرضیه-
های  1تا  3پژوهش تأیید میشود.

کارکنان ( )1/85و عملکرد نوآورانه ( )1/5و همچنین اثر مثبت

نتایج جدول  3نشان میدهد که توانمندسازی سازمانی

و معنادار رضایت شغلی ( )1/57و تعهد سازمانی کارکنان

عالوه بر تأثیر مستقیم ،به طور غیرمستقیم و از طریق رضایت

1. Path Analysis
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شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان

تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد

تأثیر میگذارد که میزان تأثیر مستقیم برابر با  1/5و میزان تأثیر

نوآورانه سازمان برابر با  2/561و سطح معنیداری برابر 1/118

غیرمستقیم از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به

به دست آمد که بر اساس این نتایج ،اثر میانجیگری رضایت

ترتیب برابر با  1/54و  1/18است .همچنین بر اساس محاسبات

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر رابطه بین توانمندسازی

انجام شده ،مقدار آماره  tآزمون سوبل 1برای بررسی نقش

سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید میگردد و بدین ترتیب

میانجی رضایت شغلی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و

فرضیه  7و  6پژوهش تأیید میشود (در آزمون سوبل اگر سطح

عملکرد نوآورانه سازمان برابر با  2/511و سطح معنیداری برابر

معنیداری کمتر از  1/13باشد نقش متغیر میانجی تأیید

 1/121و مقدار آماره  tآزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی

میشود).

جدول  .4آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها

برآورد

آماره t

P-value

نتیجه

H1

تأثیر توانمندسازی بر عملکرد نوآورانه

1/5

5/33

>1/13

تأیید

H2

تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی

1/34

18/13

>1/13

تأیید

H3

تأثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی

1/85

13/22

>1/13

تأیید

H4

تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد نوآورانه

1/57

2/52

>1/13

تأیید

H5

تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد نوآورانه

1/22

2/4

>1/13

تأیید

t-value>1.96; P-value<0.05

جدول  .5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی
تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

مسیرها
عملکرد نوآورانه

1/5

-

1/5

افزایشی

توانمندسازی

رضایت شغلی

1/34

-

1/34

افزایشی

توانمندسازی

تعهد سازمانی

1/85

-

1/85

افزایشی

رضایت شغلی

عملکرد نوآورانه

1/57

-

1/57

افزایشی

تعهد سازمانی

عملکرد نوآورانه

1/22

-

1/22

افزایشی

توانمندسازی

رضایت شغلی

عملکرد نوآورانه

-

1/54

1/54

افزایشی

توانمندسازی

تعهد سازمانی

عملکرد نوآورانه

-

1/18

1/18

افزایشی

توانمندسازی

تأثیر مستقیم

1. Sobel Test

نوع رابطه
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83
بحث و نتیجهگیری

رسیدند که توانمندسازی کارکنان بر روی رضایت شغلی

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی امکان تأثیرگذاری و

آنها اثرگذار میباشد [ .]56هامبراستد و پری ،در

تعیین میزان تأثیر احتمالی توانمندسازی سازمانی بر

پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی و

عملکرد نوآورانه سازمان با توجه به رضایت شغلی و تعهد

رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد [.]58

سازمانی کارکنان بوده است و نتایج حاصل از مدلیابی

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که توانمندسازی

معادالت ساختاری نشان داد که توانمندسازی سازمانی

سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.

عالوه بر تأثیر مستقیم ،به صورت غیرمستقیم و از طریق

این یافته با نتایج پژوهش لیو و دیگران ( ،)2116برقعی و

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد

همکاران ( ،)2111حسینزاده و رازقی ( ،)1531ساهو و

نوآورانه سازمان تأثیر مثبت میگذارد .یافتههای حاصل از

دس ( ،)2111هامبراستد و پری ( )2111انطباق و

این پژوهش با نتایج پژوهشهای مختلف مورد مقایسه و

همخوانی دارد .لیو و دیگران ،در پژوهشهای خود به این

تحلیل قرار گرفت که به شرح ذیل است:

نتیجه رسیدند زمانی که برداشت از توانمندی محیط کار

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که

افزایش مییابد ،تعهد سازمانی نیز توسعه پیدا میکند

توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر

[ .]53برقعی و همکاران ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

مثبت میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش دراکر (،)1388

رسیدند که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه

بالنچارد ( ،)1337لین ( ،)2112حور ( ،)2117کاتز

معنیداری وجود دارد [ .]41حسینزاده و رازقی ،در

( ،)2114اآلرفی ( ،)2111محمدی ( )1534همخوانی دارد.

پژوهشهایشان به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی

از نظر اندیشمندانی چون دراکر ،بالنچارد ،لین و حور نیروی

روانی بر تعهد سازمانی پرستاران تأثیر میگذارد [.]42

انسانی توانمند یعنی افراد خالق ،مبتکر و نوآور ،ریسکپذیر

ساهو و دس ،از جمله پیامدهای توانمندسازی کارکنان را

و شایسته [ .]52اآلرفی ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

افزایش تعهد سازمانی آنها میدانند [ .]43هامبراستد و

رسید که توانمند کردن کارکنان بر نوآوری سازمانی تأثیر

پری ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که بین

میگذارد [ .]55محمدی ،در پژوهشهایش نتیجه گرفت

توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت

که توانمندسازی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنادار

وجود دارد [.]58

میگذارد [.]54

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد رضایت شغلی

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که توانمندسازی

کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان مثبت میگذارد .این

سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.

یافته با نتایج پژوهش چای و دیگران ( ،)2118المبرت و

این یافته با نتایج پژوهش میرکمالی و همکاران (،)1583

هوگن ( ،)2111آقاجانی و همکاران ( ،)1531تیان و چائو

آزیم و سعید ( ،)2111اکبر و همکاران ( ،)2111هامبراستد

( )2112انطباق دارد .چای و دیگران ،در پژوهشهای خود

و پری ( )2111هماهنگ میباشد .میرکمالی و همکاران،

به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی نیروی کار بر

در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین

فعالیتهای نوآورانه تیمهای کاری اثر میگذارد [.]45

توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی در پرسنل

المبرت و هوگن ،در پژوهشهای خود نتیجه گرفتند که

پرستاری رابطه معنیداری وجود دارد [ .]53آزیم و سعید،

ادراکات از نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی با رضایت شغلی

در پژوهشهای خود نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی

دارد [ .]44به زعم آقاجانی و همکاران ،عوامل سازمانی از

کارکنان و رضایت شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد

جمله رضایت شغلی ،رضایت مشتری و حمایت مدیریت،

[ .]57اکبر و همکاران ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

کارآفرینی درون سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد [.]31

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  55و  ،54پاییز و زمستان 1533

87

تیان و چائو ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که رضایت

فهرست منابع

شغلی بر نوآوری سازمانی تأثیر میگذارد [.]43

 .1اصانلو ،بهاره و خدامی ،سهیال" .طراحی مدل عملکرد

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که تعهد سازمانی

نوآورانه سازمان مبتنی بر یادگیری سازمانی و

کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر مثبت میگذارد.
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پیشنهاد میشود مدیران ارزشها ،اهداف و انتظارات
سازمان را برای کارکنان مشخص کرده و در آنها نهادینه
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نیازهای مادی و معنوی کارکنان و حمایت از کارکنان
موجب رضایت خاطر آنان شده و روحیه تعهد را در آنها
باال ببرند.

3. Yesil, S., Koska, A. & Buyukbese, T.
“Knowledge sharing process, innovation
capability and innovation performance: An
empirical study”, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 75, 217-225, 2013.

 .4قربانیزاده ،وجهاهلل ،منتظر ،راحله ،سیدنقوی ،میرعلی
و حسینپور ،داوود" .بررسی انطباقی سبک نوآوری و
سببببک مدیریت منابع انسبببانی در شبببرکت های
دانشبن یان مسبببتقر در پارکهای علم و فناوری"،
مجله مدیریت نوآوری.1534 ،22-1 ،)5(4 ،

 .3وتن ،دیو ید ای و کمرون ،کیم اس .توا ناسببببازی و
تفویض اختیار ،ترجمه :بدرالدین اورعییزدانی ،کرج:
انت شارات مؤ س سه تحقیقات و آموزش مدیریت ،چاپ
دوم.1585 ،
6. Lau, W. K. J. Empowerment of non-academic
personnel in higher education: Exploring
associations with perceived organizational
support for innovation and organizational trust,
Thesis of Doctor, Graduate College, The
University of Iowa, Iowa, USA, 2010.

 .6سبببالجقه ،سبببنجر ،نیکپور ،امین و زارع کاسبببب،
معصومه" .نقش توانمندسازی کارکنان در اثربخشی و
کارایی سبببازمانی" ،ماهنامه کار و جامعه-28 ،146 ،
.1531 ،56

 .8رجببب بیگی ،مجتبی ،فروزنببده ،لطفاهلل و وایزی،
افسببون" .عوامل مؤثر بر توانمندسببازی دانشببگران
پژوهشگاه صنعت نفت" ،فصلنامه علوم مدیریت ایران،
.1588 ،113-35 ،)14(4

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
86
 .3ا سکات ،سینتیا و ژافه ،دنیز .توانمند سازی کارکنان،
ترجمه :داریوش افروز ،اردبیل :انتشببارات بار رضببوان،
.1586
10. Yang, S. B. & Choi, S. O. “Employee

.1535 ،182

 .13مرادی ،مرتضی ،جلیلیان ،حمیدرضا ،کیانپور ،سعید و
امیری ،مریم" .نقش هوش هی جانی و کار هی جانی در
کاهش فر سودگی شغلی و افزایش ر ضایت شغلی"،

empowerment
and
team
performance:
Autonomy, responsibility, information, and
creativity”, Team Performance Management:
An International Journal, 15(5/6), 289-301,
2009.
11. Daft, R. & Raymond, N. Organizational
Behavior, New York: Harcourt, 2st edition,
2015.

رضایت شغلی در پرستاران" ،فصلنامه اخالق زیستی،

 .12خلیفه سلطانی ،حشمت ،ساعدی ،عبداله و اعتمادیان،

.1531 ،32-43 ،)7(2

ف صلنامه مطالعات رفتار سازمانی،111-65 ،)22(7 ،
.1537

 .21رجبیپورمی بدی ،علیرضببببا و ده قانیفیروزآ بادی،
مرتضی" .رابطه اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی و

سبببجاد " .تأثیر رهبری تحولگرا بر توانمندسبببازی

 .21شفیعی ،مهرداد" .تعهد سازمانی در شرکتهای نوپای

روانشبببناختی کارکنان برای توسبببعه قابل یت ها و

دانشبنیان؛ عامل ان سجام تیم و بقای ک سب و کار در

فعالیتهای کارآفرینی در سازمان" ،فصلنامه مطالعات

محیط رقابتی" ،ف صلنامه ر شد فناوری-44 ،)54(3 ،

رفتار سازمانی.1537 ،147-121 ،)21(7 ،

.1532 ،32

13. Wallace, M. & Storm, J. “Organizational
change in a regional, local council”, Australian
Journal of Business and Social Inquiry, 1(2), 114, 2003.

 .14مقیمی ،سببیدمحمد .سببازمان و مدیریت؛ رویکردی
پژوهشی ،تهران :انتشارات ترمه ،چاپ نهم.1532 ،
15. Buitendach, J. H. & Rothmann, S. “The

 .22ودادی ،احمد و مهرآرا ،احمد" .بررسبببی رابطه بین
توانمند سازی روان شناختی و تعهد سازمانی (مطالعه

موردی ادارات امور مال یاتی شبببهر تهران)" ،مج له
پژوهشنامه مالیات.1532 ،181-171 ،)77(21 ،

 .25امینبیدختی ،علیاکبر ،نعمتی ،محمدعلی و کریمی،
فروزان" .نقش تعدیلکننده تعهد سببازمانی در رابطه

validation of the Minnesota job satisfaction
questionnaire in selected organizations in South
Africa”, Journal of Human Resource
Management, 7(1), 1-8, 2009.
16. Kruja, D. & Oelfke. T. “The levels of
empowerment impact on the level of employee
job satisfaction: The case of Albanian hotels”,
TMC Academic Journal, 4(2), 91-106, 2009.
17. Mandip, G., Ali, S. F., Barkha, G., Godulika, D.
& Kamna, L. “Emotional intelligence as a
forecaster of job satisfaction amongst the
faculty of professional institutes of central
Indian city”, ISCA Journal of Management
Sciences, 1(1), 37-43, 2012.

 .27امیرحسینی ،خسرو .خالقیت و نوآوری (مبانی ،اصول،

 .18تابلی ،حمید ،نوبریآیدیشبه ،سبمیه ،نیکپور ،امین و

تکنیکها) ،تهران :انتشبببارات عارف کامل ،چاپ دوم،

چمنی فرد ،راحلببه " .بررسبببی م یزان اجرای نظببام

بین یادگیری سبببازمانی با مدیریت جانشبببینپروری

(مطالعه موردی :دان شگاههای منتخب تهران)" ،مجله
پژوهشنامه مدیریت اجرایی.1532 ،38-53 ،)11(3 ،
24. Meyer, J. P. & Herscovitc, L. “Commitment in
the workplace: Toword a general model”,
Human Resource Management Review, 11(3),
299-326, 2001.
25. Nicholson, N. The Blackwell Encyclopedic
Dictionary of Organizational Behavior, New
Jersey, Wiley-Blackwell, 1995.

.1584

جانش بینپروری و تعیین رابطه آن با رضببایت شببغلی

 .26رضببباییان ،علی .اصبببول مدیریت ،تهران ،انتشبببارات

کارکنان در سببازمان امور اقتصببادی و دارایی اسببتان

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

کرمان" ،فصبببلنامه مدیریت بهرهوری-173 ،)28(6 ،

(سمت) ،چاپ نوزدهم.1586 ،

1533  پاییز و زمستان،54  و55  شمارههای، سال نهم،فصلنامه صنعت و دانشگاه
“Influence of empowering employees on job

37.

38.

39.

40.

satisfaction in youth care administrations at
faculties of Assiut university (a comparative
study)”, World Journal of Sport Sciences, 3,
1151-1159, 2010.
Akbar, S. W., Yousaf, M. H., Naeeem U. &
Hunjra, A. I. “Impact of employee
empowerment on job satisfaction: An empirical
analysis of Pakistani service industry”,
Interdisciplinary Journal of Contemporary
Research in Business, 2(11), 680-685, 2011.
Humborstad, S. I. W. & Perry, C. “Employee
empowerment,
job
satisfaction
and
organizational commitment: An in-depth
empirical investigation”, Chinese Management
Studies, 5(3), 325-344, 2011.
Liu, A. M. M., Chiu, W. M. & Fellows, R.
“Enhancing commitment through work
empowerment”, Engineering, Construction
and Architectural Management, 14(6), 568580, 2007.
Borghei, R., Jandaghi, G., ZareiMatin, H. &
Dastani, N. “An examination of the relationship
between empowerment and organizational
commitment”, International Journal of Human
Sciences, 7(2), 1156-1171, 2010.

 "بررسی. بهنام، غالمعلی و واعظیآ شتیانی، رمزگویان.41

88

28. Liao, S. H., Fei. W. C. & Liu, C. T.
“Relationships between knowledge inertia,
organizational learning and organization
innovation”, Technovation, 28(4), 183-195,
2008.

، کیخسرو، یاکیده، محمدعلی، ولیپور، محمود، مرادی.23
 "بررسببی. فرزانه، عاطیه و عبداللهیان،صببفردوسببت
نقش ظرفی بت جببذب دانش بر عملکرد نوآورانببه
 شرکتهای دارو سازی و:سازمانها (مطالعه موردی
شبببر کت های بی مه حاضبببر در بورس اوراق ب هادار
، فصبببلنامه چشبببمانداز مدیر یت بازرگانی،")تهران
.1532 ،112-63 ،)47(11

 یونس و، نظری، غالمرضبببا، توکلی، منوچهر، منطقی.51
 "نقش م یانجیگری تابآوری و. علیرضببببا،کاملی
توانمنببدسببببازی کببارکنببان در رابطببه بین رهبری

 فصبببلنامه مطالعات،"تحولآفرین و عملکرد نوآورانه
.1533 ،233-223 ،)16(3 ،رفتار سازمانی
31. Wang, C. L. & Ahmed, P. K. “The development
and validation of the organizational
innovativeness construct using confirmatory
factor analysis”, European Journal of
Innovation Management, 7(4), 303-313, 2004.

،رابطه میان توانمندسببازی و تعهد سببازمانی کارکنان

 "نقش. اسببماعیل، حسببن و احمدىمقدم، بختیارى.52

، فصبببلنامه مطالعات منابع انسبببانی،"مطالعه موردی

 فصبببلنامه،"راهبردهاى مدیریتى در توانمندسبببازى

.1531 ،112-83 ،)1(1

.1583 ،35-53 ،)1(3 ،مطالعات مدیریت انتظامى

 "بررسی توانمندسازی. فریبا، علی و رازقی، حسینزاده.42

33. Alarifi, S. Empowering employees and its role

 مجموع مقاالت همایش،"لبافینژاد در شبببهر تهران

in enhancing organizational innovation, Thesis
of Doctor, Brunel Business School, Brunel
University London, London, UK, 2010.

 دانشگاه آزاد اسالمی،ملی رفتار سازمانی در پرستاری

 بررسبببی تأثیر توانمندسبببازی بر. مجتبی، محمدی.54

روانی بر تعهد سازمانی پر ستاران بیمار ستان شهید

.1531 ، ایران، شیروان،واحد شیروان

،نوآوری سببازمانی در شببعب بانک دی اسببتان تهران

43. Chi, W. H., Yang, T. R. & Liu, J. R. “The

 دانشببکده مدیریت و،پایاننامه کارشببناسببی ارشببد

influences of internal marketing and emotional
intelligence on employee’s performance”,
Chung Hua Journal of Management, 9(3), 1-22,
2008.
44. Lambert, E. G. & Hogan, N. L. “Wanting
change: The relationship of perceptions of
organizational innovation with correctional
staff job stress, job satisfaction and
organizational commitment”, Criminal Justice
Policy Review, 21(2), 160-184, 2010.

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،حسابداری
.1534 ، ایران،تهران

 "برر سی. نا صر، سیدمحمد و نا ستیزایی، میرکمالی.53
رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی در

 فصبلنامه دانشبکده پرسبتاری و،"پرسبنل پرسبتاری
.1583 ،114-115 ،)2(8 ،مامایی ارومیه
36. Azeem, H. K. E. D. A. & Sayed, S. S.

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
83
Marketing Research, 18(1), 39-50, 1981.

49. Sahoo, C. K. & Das, S. “Employee
empowerment: A strategy towards workplace
commitment”, European Journal of Business
and Management, 3(11), 46-54, 2011.

. آرزو، مریم و صبببنوبری، متکا، حسبببنعلی، آقاجانی.31
،""تجربه نقش ر ضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی

، تعبباون،مجموع مقبباالت کنفرانس ملی کببارآفرینی
، دانشببگاه آزاد اسببالمی واحد نایین،جهاد اقتصببادی
.1531 ، ایران،نایین

 "بررسببی تأثیر تعهد. مسببلم، روحاهلل و باقری، توالیی.31

 دو ماهنامه توسبعه،"سبازمانی بر عملکرد سبازمانها
.1583 ،37-65 ،)51(6 ،انسانی پلیس

45. Tien, L. C. & Chao, H. S. “Effects of
information culture and job satisfaction on the
organizational innovation - a study of different
leadership styles as a moderatoritle”, Advances
in Management and Applied Economics, 2(3),
83-110, 2012.
46. Ming, L. & Ying, Z. Z. “How does
organizational
commitment
affect
organizational innovation?”, International
Conference on E-Business and E-Government,
Guangzhou, China, May 7-9, 2010.
47. Hassan, J. M. “Organizational commitment and
employee’s innovative behavior: A study in
retail sector”, Journal of Management
Research, 10(1), 62-68, 2010.
48. Fornell, C. & Larcker, D. F. “Evaluating
structural equations models with unobservable
variables and measurement error”, Journal of

31

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  55و  ،54پاییز و زمستان 1533

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)
** ابوالفضل عرفانی فر
* دکتر احمد عربشاهی کریزی
استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور .ایران.
ahmad.arabshahi@gmail.com
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه اخالق کاری و استرس شغلی در سازمان میباشد و نتایج این تحقیق می تواند راهبرد سازمانها و صنایع را
در مواجهه با استرس شغلی تعیین نماید .روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است .جامعه آماری
این تحقیق معلمان و کارمندان مدارس ابتدایی میباشننند که از بین آنها 167نفر به دو پرسننشنننامه اخالق کاری و اسننترس شننغلی پاسن
دادهاند .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنشان میدهد که بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به منفی بودن ضریب همب ستگی پیر سون ،م شخص می شود که اخالق کاری و ا سترس شغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر چه
اخالق کاری افزایش پیدا کند ،استرس شغلی کمتر میشود .بین مشارکت در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد .بین عالقه به
کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .بین پشتکار در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .بین روابط انسانی در کار و
استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :اخالق ،اخالق کاری ،اخالق سازمانی ،استرس شغلی ،منشور اخالقی.
مقدمه:
اخالق فردی کار یک رویه مهم در اسنننت خدام افراد اسنننت در
تحقیقات متعدد آمده اسنننت که هنگام اسنننتخدام ،اخالق کاری
بسننیار مهمتر از اسننتعداد میباشنند [1] .امروزه اخالق یکی از
م با حث مهمی اسنننت که موردتو جه محق قان ،سننناز مان ها و
دولتهای گوناگون قرارگرفته اسننت آنان با پرداختن به موضننو
اخالق ق صد ت شریح آن و ارتقای شاخصهای عملکردی کارکنان
و دسنننتگاههای دولتی را دارند بهعبارتدیگر اهمیت برای اخالق
در این است که در صورت درونی نشدن ارزشهای اخالق در یک
جا و سازمانهای آن ،نه قانون و نه مساعی و تدابیر دولت و دیگر
لوازم و سازوکارها کارکرد و کارایی نخواهند دا شت .اخالق الزمه
و ضرورت یک جامعه سالم ا ست و به علت کمک به کارکردها و
پیامدهای مثبت فردی ،سازمانی و اجتماعی آن ا ست که همواره
موردتوجه دانشنننمندان ،مربیان و مدیران سنننازمانها و جوامع را
برانگیخته اسننت تا برای حفظ و ارتقای سننطح آن کوشننش کند.
] [2ضعف اخالقی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی دارد وقتی رفتار
سننازمانی ازنظر اخالقی ضننعیف باشنند بهصننورت آشننکار و پنهان
هزی نه عملکرد باال میرود این هزی نه را میتوان در حوزه های
مختلف سنننازمانی شنننناسنننایی کرد مانند پایین بودن بهرهوری،
کندی پویایی سننازمان ،عدم شننفافیت و بههمریختگی ارتباطات
سازمانی.
اخالق خوب سننازمانی تأثیر مثبت و شننگرفی بر فعالیت و نتایج
سننازمانی دارد بهطوریکه بهرهوری بهبودمی یابد و خطر کاهش
پیدا میکند یک دلیل این اسننت که اخالق بخشننی از اسننتدال
منطقی میشنننود کننه گردش اطالعننات را افزایش میدهنند و
مجموعهای فراتر از چشنننم ها و آنتن ها را برای بازخورد گیری
سنننازمانی فراهم میکند تا سنننازمان دریابد در هر زمان چگونه

فعالیت میکند تا سنننازمان دریابد در هر زمان چگونه فعالیت
میکند افزایش توانمندی اسنننتدال  ،همراه با اطالعات اضنننافی
امروزه بهعنوان یک مزیت راهبردی سنازمانی محسنوب میشنود.
] [3در فرایند هر نوآوری و ایجاد هرگونه کسنننبوکار جدید،
اخالق و وجدان کار بهعنوان تقویتکننده و نیز تسهیلکننده هر
تالش و پی شرفتی مح سوب می شوند.ک شورهای درحا تو سعه
برای رهایی از هرگونه عقبافتادگی بخ صوص رکود اقت صادی ،با
تشننویق و گسننترش اخالق کار و وجدان کار میتوانند روحیه
تالش م ضاعف ،ایثار و ازخودگذ شتگی را بین نوآور و کارآفرین
مخاطره پذیر افزایش دهند ،که در پی آن با نوآوری و کارآفرینی
میتوان به ر شد و تو سعه اقت صادی و ثروت و رفاه در آن جامعه
دسننتیافت .آموزههای دینی بهعنوان محرك اصننلی اخالق و
وجدان کار محسوب می شوند .لذا در جامعه دینی ایران با توسل
بر این آموزهها و پیروی از د ستورات اقت صادی دین مبین ا سالم
میتوان سننرعت هرگونه حرکت اقتصننادی را دوچندان نمود و
تعالی انسانها را در فعالیت و کار بیشتر تعریف کرد ،بهطوریکه
در پی تولید مح صوالت جدید عالوه بر رفع نیاز کارآفرین ،نیاز
اجتما و دیگران را نیز برطرف کرد که این خود از اهداف اخالق
و وجدان کاری است [4] .اخالق کاری بهعنوان یکی از موضوعات
مطرح در سازمانهای امروزی تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و
برون سازمانی قرار دارد و شنا سایی و تحت کنتر قرار دادن این
عوامل میتواند به ارت قای سنننطح اخالقی کارک نان و بهتبع آن
بهرهوری آنان کمک نماید .البته شننناسننایی همه عوامل در این
مقاله کار دشوار و خطیری است .بنابراین هدف این مقاله بررسی،
تأثیر اخالق کاری بر ا سترس شغلی در یک سازمان ا ست که در
ادامه به آن میپردازیم.
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ادبیات تحقیق:
الف -اخالق
معناشناسی اخالق:
اخالق جمع خلق و از نظر معنوی به معنی خوبی هاسنننت .در
تعریفی دیگر گفتهشنننده اسنننت که اخالق جمع خلق و به معنی
نیرو و سنننرعت باطنی انسنننان اسنننت که تنها با دیده بصنننیرت
قابلدرك اسننت .ریشننه وا ه اخالق نشننأت گرفته از وا ه یونانی
 ethikosبه معنی « اقتدار ،رسننوم و سنننت میباشنند» [2].وا ه
(اخالق) در لغت به معنای سنرشنت و سنجیه آمده اسنت .اعم از
سجایای نیکو و پسندیده مانند راستگویی و پاكدامنی .در عموم
ک تاب های لغوی این وا ه (اخالق) با وا ه «خَلق» ه مه ریشنننه
شننمردهشننده اسننت خقلق زیبا به معنای بهرهمندی از سننرشننت و
سجیهای زیبا و پسندیده و خقلق زیبا به معنای داشتن آفرینش و
ظاهری زیبا و اندامی موزون و هماهنگ اسنننت [1] .اخالق به
عنوان مجموعهای از اصو است که اغلب بهعنوان منشوری برای
تسننهیل در امور و هدایت کارها اسننتفاده میشننود ازنظر دَنت،
اخالق چیزی ا ست که با رفتارهای نا شی از قانون متفاوت ا ست
رفتار قانونی ری شه در مجموعهای از ا صو و مقررات دارد که نو
عمل فرد را مشنننخص میکند عمدتاً موردقبو جامعه اسنننت
الزماالجرا اسننت در دادگاهها اعما میگردد .اما اصننو اخالقی
بیشتر مربوط به رفتارهایی میشنننود که تحت پوشنننش مقررات
قانونی قرار نمیگیرد [2] .استاد شهید مرتضی مطهری با در نظر
گرفتن نظر یه ها و مختلف اخالق را چنین تعریف میکند «.فعل
اخالقی فعلی اسننت که هدف از آن منافع فردی و مادی نباشنند.
خواه انسان آن را به خاطر احساسات نو دوستی انجام دهد خواه
به خاطر زیبایی روح خود ،خواه به خاطر اسنننتدال روح و عقل
خوی شتن و خواه به خاطر هو شیاری همه این نظریهها زمانی باور
میشننود که اعتقاد به خدا و عمل الهی در کار باشنند] [2دیدگاه
اسننالمی پایه و اسنناس آن به صننورتی پایدار و محکم در اصننو
انصاف و عدالت ریشه دارد ،و راهها و روشهایی برای ایجاد ارزش
و باال بردن ا ستاندارد زندگی مردم از طریق پیو ستن فعالیتهای
تجاری به این اصو ارائه میدهد[7] .
اخالق کاری:
برابر تعریف مجموعهای از ا صو و ارزشهای معنوی که در ستی
یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین میکند اخالق کاری نامیده
می شود این ارزشها ،معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیمها
را مشخص میسازند .بهعبارتدیگر اخالق چگونگی حیات و روش
زندگی شان است .اخالق چیزی است که یک کار را در ست و کار
دیگر را غلط مینمایاند .اخالق هدفهای ما را در زندگی فردی و
اجتماعی تعیین میکند [2] .اخالق سازمانی اخالق یک سازمان
ا ست ،و این ا ست که چگونه یک سازمان اخالقی به یک محرك
داخلی یا خارجی پاسننن میدهد .اخالق سنننازمانی با فرهنگ
سننازمانی وابسننته اسننت .اگرچه ،شننبیه رفتار سننازمانی ) (OBو
اخالق کسبوکار در سطوح خرد و کالن است .اخالق سازمانی نه
 OBاسننت و نهفقط اخالق کسننبوکار (بلکه شننامل حاکمیت و

اخالق شنننرکت اسنننت) .اخالق سنننازمانی بیانگر ارزشهای یک
سننازمان به کارکنان خود و اشننخاص دیگر بدون در نظر گرفتن
قوانین دولتی و نظارتی می باشننند [6].در مورد نقش اخالق در
کسنننب و کار موارد زیر قابل توجه میباشننندر برای توصنننیف و
دستهبندی فرآیند شکلگیری ارزش در سازمان و بازار آزاد است؛
برای توصننیف و دسننتهبندی این اسننت که چطور تصننمیمها در
سنننازمان اتخاد شنننده اسنننت؛ به منظور ارائه یک انتقاد از روند
شکلگیری ارزش در سازمان و در اقت صاد بازار آزاد ا ست؛ برای
تجویز ارزشهایی اسننت که باید در سننازمان حفظ شننوند؛ و برای
تجویز اینکه چگونه ت صمیم باید اتخاد شود تا در جهت و هم صدا
با اصو اخالقی باشد[8].
اصول اخالق کار:
خدامحوری :نگرش و انگیزهها یکی از وجوه تمایز کار و تولید در
مکتب ا سالم ا ست که با مکتب سرمایهداری تفاوت دارد؛ زیرا در
مکتب سننرمایهداری هدف از تولید ،صننرفاً افزایش دادن سننود و
درآمد ا ست .در نگاه ا سالم ،هدف نهایی ان سان ،تکامل در پرتو
نیل به قرب الهی ا ست که در فطرت او نهفته ا ست .هدف نهایی
نظام اقت صادی ا سالم فراهم کردن زمینههای الزم برای د ستیابی
افراد به کما مطلوب است .یکی از اصو و زمینههای الزم برای
نیل به این هدف ،محور قرار گرفتن خداوند در تمامی اقوا و
افعا ا ست؛ به این معنا که خدامحوری ،جوهره ا سا سی رفتار و
منش فرد را تشننکیل دهد و در تمام شنننون زندگی و در تمام
دوران زندگی ح ضوری پررنگ دا شته با شد .هر مقدار این ح ضور
پررنگتر باشند کارهای انسنان بیشنتر رنگ و بوی الهی به خود
گرفته و ارزشمندتر میشود.
امانتداری :ازجمله مواردی که در کالم امام علی ( ) ب سیار بر
آن تأکید شده ،امانتداری است .در نگاه امام علی ( ) ،امانتداری
چنان جایگاه و اهمیتی دارد که دین بدون آن بیپایه و مسلمانی
بدون آن بیریشه است .آن امام همام اصل و اساس اسالم و کما
آن را به امانتداری میدانند و دراینباره میفرمایند؛«رَأْسق الْإِسْلَا ِم
الْأَمَانۀ» ر امانتداری اصننل اسننالم اسننت .؛«مَنْ عَمِل بِالْأَمَانۀ فَقَ ْد
أکمَلَ الدیانۀ«رکسنی که به امانتداری عمل کند ،دیانت خود را
کامل کرده است.
ان ضباط کاری :نظام عالم یک نظام ت شکیالتی منظمی ا ست که
تحت حاکمیت خداوند متعا قرار دارد( .بقرهر  21 -4؛ ملکر 3
  22؛ داریاتر  174 - 22؛ انعامر  )21و کمترین درهمریختگیو ناب سامانی و بینظمی در آن وجود ندارد .ت شکیالتی که ان سان
در مسننیر پیمودن کما  ،نیازمند هماهنگی با آن اسننت .قرآن
ضعَ المیزان»(الرحمنر )6؛
دراینباره میفرماید«.وَالسَماءَ رَفَعَها وَ وَ َ
آسننمان را برافراشننت و میزان و حسننابی [در آن] قرارداد .آنگاه
بالفاصنننله نتیجهگیری میکندر «اال تَطْغَوْافیِ الْمِیزَانِ» (الرحمن
)8؛ تا در میزان طغیان نکنید .این آیه در نتیجهگیری از مو ضو ،
هدفِ قرار دادنِ میزان در عالم ه ستی را چنین بیان میکند که
شما نیز بخ شی از این عالم ه ستید و باید نظام و میزان دا شته
باشننید .اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شننود راه فنا و
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نابودی پیش میگیرد و اگر زندگی شننما هم فاقد نظم و میزان
باشد رو به فنا خواهید رفت.
تعهدمداری :تعهدمداری و وفای به عهد و پیمان یکی از اصو و
پایههای مهم اخالقی در کار ا ست .هر ان سانی بر ا ساس فطرت
خدادادی خویش ،وفای به عهد را دو ست دا شته ،از پیمان شکنی
بیزار ا ست .حتی اگر ان سانی خود پای بند به عهد و پیمانی که با
دیگران میبندد نباشنند ،دوسننت دارد هرگاه عهد و پیمانی با او
بسننته میشننود طرف مقابل او به عهد و پیمانش وفا کند .از
همینجاست که انسان ،افراد متعهد و مسنو را دوست داشته ،از
افراد پیمانشنکن و بیدغدغه که احسناس هیچگونه مسننولیتی
نمیکنند ،بیزاری میجوید.
شای سته ساالری :شننایسننتهسنناالری و تکیه اسنناسننی بر
صالحیتهای افراد در بهکارگیری آنها در مناصب و مسنولیتها
و دیگر حوزههای زندگی ،یکی از ا صو موردتوجه ا سالم ،بهویژه
در سیره امام علی ( ) است .به عقیده امام علی ( ) ،مسنله توان،
لیاقت و شای ستگی افراد در نظام ا سالمی ،مهمترین ا صل برای
اداره جوامع بشننری اسننت .به باور امام ( ) ،مسنننولیت اداره هر
کاری ،از باالترین امور که من صب امامت و رهبری مردمان ا ست،
تا پایینترین امور ،باید بر اسنناس رعایت شننایسننتگیها باشنند و
چنانچه این اصننل مهم زیر پا گذارده شننود ،شننیرازه امور از هم
میپاشد و هیچ کاری به مقصد نمیرسد[2] .
اخالق سازمانی:
اخالق سنننازمانی عبارتاند ازر مقررات ،اسنننتانداردها ،کدها و یا
اصولی که دستورالعملهای الزم برای رفتارهای درست اخالقی و
وجدانی و همچنین درستکاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم
سازند .اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است .کاربرد ارزشها
و ا صو اخالقی فرایند منطقی مطرح در اتخاد ت صمیمات اخالق
و ت صمیمات و رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی ا ست.
][12
در خصوص اخالقیات سازمان سه رویکرد وجود دارد که عبارتاند
ازر  )1اخالق اجتماعی؛  )2اخالق اشنننراقی و فوق طبیعی؛ و )3
اخالق تاکتیکی.
)1اخالق اجتماعی:
قواعد اسناسنی برای زندگی متمدنانه که از یک گروه یا جامعه به
گروه و جامعه دیگر قضنناوت اسننت .بهعبارتدیگر ،سننازمان الف
ممکن اسننت ب علت ویژگی ارزش و اصننولی متفاوت ،اخالقیات
متفاوتی نسبت به سازمان ب داشته باشد.
)2اخالق اشراقی و فوق طبیعی:
متکی به مفهوم مطلق خوبی و بدی و حس عدالتخواهی اسنننت
کننه فراا از نو محیط اجتمنناعی ،جغرافیننایی و فرهنگی برای
تمامی انسننانها کاربرد یکسننانی دارد دیدگاه غالب این اسننت که
سازمانها در حا حرکت بهسوی درك این نو اخالقیات هستند
که مرحله بعدی تکامل سازمانها در جهان است.

23

 )3اخالق تاکتیکی:
این نو اخالقیات تاکتیکی مبتنی بر تبعیت از قوانین و مقررات
بهمنظور اجتناب از هر نو مجازاتی میباشنند که نشننأت گرفته از
تخلفات ا ست .این نو اخالقیات به جای اح ساس در ست یا غلط
بودن معموالً بر اساس قرارداد و یا منفعتی که برای فرد دارد خود
اعما میشوند[12] .
ب -استرس:
استرس چیست:
وا ه اسنننترس در علوم پایه ازجمله زمینشنننناسنننی و فیزیک
ن شاندهنده حالتی ا ست که ف شار حا صل از یک یا چند ج سم
نیرو ایجاد میکند ،اما این وا ه در علوم انسانی مانند روانشناسی
و مدیریت به مفهوم« فشار روان – تنی» کاربرد یافته است.
اف لوتانس ( )F.Luthansدر کتاب رفتار سننازمانی ،اسننترس را
پاسنننخی دانسنننته که فرد برای تطبیق با یک وضنننعیت خارجی
متفاوت با وضعیت عادی ،به صورت رفتاری روانی و یا جسمانی از
خود بروز میدهد .بهعبارتدیگر اسننترس واکنش فرد اسننت در
برابر موقعیتهای تهدیدکننده محیط.
از دیدگاه هانس سلیه ( )hanse selyeهر گاه تعاد و سازگاری
ارگانسنننیم فرد به دلیل عوارا خارجی از میان برود وی د چار
اسنننترس میگردد .تعریف لیفوردریس به تعریف سنننیله نزدیک
اسنننت هر نو محرك یا تغییری در محیط داخلی و خارجی که
قادر به ایجاد اختال در تعاد حیاتی گردد که در بع ضی شرایط
بیماریزا ا ست به نظر کولر ( )culerا سترس حالتی ا ست که در
آن فرد با موقعیتها ،فرصنننتها ،موانع و محدودیتها و نیازها و
انتظاراتی مواجه میشننود که نتایج حاصننل از آنها برای او مهم
ا ست ،اما امکان تحقق نتایج مذکور نامطمنن و غیرقابلپیشبینی
دقیق باشنند مثالً زمانی که نتایج ارزشننیابی عملکرد یک کارمند
برای وی بسننیار مهم اسننت ولی اطمینان ندارد که در آن موفق
خواهد بود یا خیر ،دچار فشنننار روان – تنی میشنننود دکتر ایرج
سننلطانی نیز اسننترس را مجموعهای واکنشهای عمومی انسننان
نسبت به عوامل ناسازگار پیشبینینشده داخلی یا خارجی تعریف
کرده ا ست [11] .ا سترس میتواند بهعنوان حالتی تعریف شود
که در آن بین درك فشننار شننرایط و درك توانایی جهت مقابله،
رابطه مناسننبی وجود ندارد .تعاد بین اینکه چطور میتوانیم با
فشننار شننرایط مقابله کرده و سننازگار شننویم ،وجود یا عدم وجود
استرس ،پریشانی و استرس خوب را تعیین میکنیم[12] .
واکنش افراد در شرایط پرا سترس و پرتنش ،ب سیار گوناگون و
غیرقابلپیشبینی اسننت .این پاسنن های رفتاری همانند چهره
ک سانی که در خیابانی شلوا و پررفتوآمد میبینیم یا طرح و
نقش روی برگها ،تنو ب سیار دارد شرایط و او ضا م شابه و
یکسننننان در افراد مختلف و حتی در یک شنننخص خاص،
واکنشهای گوناگونی ایجاد میکند و این امر به دهنیت هر فرد
ب ستگی دارد .نو و چگونگی عکسالعمل فرد ،اغلب تعیینکننده
میزان فشار روانی وارد بر اوست؛ بهطوریکه بهراحتی میتوان بر
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میزان خ شم و ع صبانیت فردی که ناراحت ا ست افزود؛ در ست
مثل آب گرمی که به سرعت به نقطهجوش میرسد .افراد عصبی
و متخاصم سریعتر و راحتتر عصبانی می شوند؛ اشخاص عجو
شتاب زدگی و د ستپاچگی بی شتری از خود ن شان میدهند و
افراد عصننبی و مضننطرب بهسننرعت دلواپس و نگران میشننوند.
][13
انواع استرس:
استرس به شکلهای مختلفی وجود دارد انوا آن عبارتاند از ر
 )1استرس مثبت (خوب) و منفی (بد) :سلیه میان فشار روانی
مثبت و خوب (که آن را یو سترس مینامند) و ف شار روانی منفی
(که آن را دیسننترس مینامند) تفاوت قائل اسننت .فشننار روانی
هنگامی خوب اسننت که با اسننتفاده از برانگیختگی پاس ن هایی را
برای کنار آمدن با محرك تنشزا به وجود آورد مثل زمانی که
توا نایی ما کامالً برای حذف یا فرار از محرك تنشزا به کار
میرود .فشننار روانی خوب هنگامی ر میدهد که محرك تنشزا
ما را به چالش برمیانگیزد ،اما بر آن غلبه نمیکند[14] .
)2استتترس بیرونی و درونی  :از دیدگاهی دیگر اسننترسها را
میتوان به دودسته تقسیم کرد مواردی که از عوامل بیرونی ناشی
می شوند و کار شنا سان آنها را ا سترس بیرونی مینامند مواردی
که از درون خود ما نشنننأت میگیرد که اسنننترس درونی نامیده
میشود.
ا سترس درونی :ا سترس نا شی از نحوه ادراك شما از شرایط
اسنننت .به ن قل از دکتر جف برنتلیر «هر چه بیشتر فکر کن ید
واکنشهای ا سترسزا را افزایش میدهید ».برای مثا مدیر شما
پس از یک جلسننه سننخت ،برافروخته به نظر میرسنند و از شننما
میخواهد با او جلسنننهای برگزار کنید آیا سنننریعاً فکرمی کنید
م شکل از جانب شما ست؟ به گفته برنتلیر «دهن شما شرو به
فلسفهبافی در مورد یک فاجعه میکند ».و این برای تحریک بدن
به یک واکنش استرسزا کافی است.
ا سترس بیرونی :تحقیقات نشننان میدهد عوامل خارجی مانند
محیط کاری نامناسب ،محرکی برای استرس شغلی است .ازجمله
عواملی که منجر به اسنننترسزایی محیط میشنننوند میتوان به
سرپر ستی اقتدارطلبانه ،شغلهایی با روابط اجتماعی ضعیف و
شغلهای پرزحمت با درامد کم ا شاره کرد .دکتر پیتر ا سنا از
دانشننن گاه کالیفرن یا میگو یدر این عوا مل میتوان ند منجر به
واکنش های بیولو یکی مان ند فشننننارخون باال و بی ماری های
خطرناکی مانند حمله قلبی و افسردگی شود[11] .
 )3استرس کوتاهمدت و بلندمدت :استرسهای مختلف ازنظر
زمانی نیز قابلتقسیمبندی میباشند به نحوی که استرسهایی را
که زمان زیادی فرد را به خود مشنننغو کرده و یا در زندگی فرد
مدت زیادی باقی هستند بلندمدت و استرسهایی را که اثر آنها
چند لحظه و یا چند ساعت بوده و زمان کمی فرد را درگیر نموده
است استرس کوتاهمدت میخوانند.

عوامل فشار شغلی (استرس):
 )1فرا سازمانی :گرچه اغلب تحلیلهای مربوط به عوامل ف شار
شننغلی از اهمیت نیروهای خارج از سننازمان غافل هسننتند اما به
نحو فزایندهای رو شن شده که این عوامل اثر مهمی بر ف شارهای
شننغلی افراد دارند .با نگرش سننیسننتم باز بر سننازمان که به نحو
قابلمالحظهای از محیط بیرون خود متأثر میشود.
ف شار شغلی محدود به م سائلی که در داخل سازمان و در حین
کار اتفاق میافتد نی ست« .ایوانگویچ» و « ما ستون» عوامل ف شار
ع صبی« فرا سازمانی» را شامل تغییرات اجتماعی ،تکنولو یکی،
خانوادگی محلی ،مالی و  ..و ازجم له شنننرایط م حل ا قا مت یا
فرهنگی که کارمند به آن متعلق اسننت میدانند .به دلیل گرفتار
بودن مردم در زندگی پرازدحام و عجله شننهری ،سننالمت زندگی
افراد جامعه روبهزوا میرود و زمینههای مساعد فشارهای شغلی
افزایش مییابد .وضع خانوادگی افراد ( اعم از برقراری صلح و صفا
و برعکس) بیماری افراد خانواده ،عامل مهمی در زندگی شنننغلی
فرد اسننت .دوری از خانواده ،رکود اقتصننادی جامعه ،گرفتن کار
دوم و گاهی سوم برای تأمین معاش ا ست .شاغل بودن هم سر،
همگی از عمده فشارهای شغلی میباشند[17] .
 )2عوامل ف شار ع صبی سازمانی :این عوامل از روابط جمعی
در سازمان ،بین افراد و محیط سازمان حاصل میشود که آنها را
میتوان در دو گروه عوامل مربوط به ساختار و ف ضای ساختمان،
و عوامل مربوط به شغل جای داد.
 .1عوامل مربوط به ساختار و جوّ سازمانیر صرف مسنله کارکرده
دریک سنننازمان و اینکه فرد چگونه کار را با اسنننتقال فردی و
آزادی خود تطبیق میدهد وهم چنین موقعیت خود منبعی برای
فشار روانی بر افراد به شمار میآید .در این زمینه موارد زیر نقش
عمدهای دارندر خطمش نیهای سننازمانی  -سنناخت سننازمانی -
فرای ندهای سنننازمانی –مناسنننبات میان افراد –مسننننولیت -
مسنولیت به خاطر بعضی از چیزها
.2عوامل مربوط به شغلر ر سیدگی به امور مربوط به شغل بخش
عمدهای از فعالیتهای روزمره افراد را تشنننکیل میدهد و در هر
شنننغل تعداد متنابهی از پیامدهای فشنننار روانی وجود دارد .این
منابع تا هنگامیکه فرد درگیر فعالیتهای شغلی ا ست آرامش او
را برهم میزنند .مهمترین عوامل شغلی ایجاد ا سترس عبارتاند
ازر -ماهیت شنننغل ،شنننرایط کاری و نقش فرد ] [13جنبههای
دیگری از شغل نیز ممکن است موجب افزایش استرس کارمندان
و کارگران شوند .بهعنوانمثا  ،ا سترس میتواند درنتیجه موارد
زیر ایجاد گرددر
 .1محیط فیزیکی :سرو صدا ،حرارت ،رطوبت و رو شنایی شدید
میتواند موجب افزایش استرس شود.
 .2کنترل نداشتن بر قسمتهایی از کار :کنتر کم بر مراحل
یا سرعت کار ،موجب ایجاد استرس میشود.

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)

 .3روابط میان فردی ضعیف :در صورتیکه رئیس یا همکاران،
تندخو ،ازخودراضی ،بیتفاوت یا سختگیر باشند ،استرس شغلی
نیز زیاد خواهد بود.
 .4ارتقا و تأیید ناکافی :درصنننورتیکه کارمندان مورد تأیید
رئیس قرار نگیرند یا به ارتقای شغلی که تصورمی کردند لیاقتش
را دارند ،دست نیابند ،احساس استرس خواهند کرد.
 .5از دستتت دادن شتتغل :افرادی که شننغل خود را درخطر
میبینند یا آن را از دسننت میدهند  ،دچار اسننترس میشننوند.
کارگرانی که احسنناس میکنند امکان دارد اخراج شننوند یا جزء
کارگران مازاد بر نیاز قرار گیرند اح ساس امنیت شغلی نمیکنند
و این امر ،بهویژه اگر امید چندانی به یافتن کاری دیگر نداشنته
باشند ،موجب ایجاد استرس میشود[16] .
 )3عوامل فشتتار عصتتبی گروهی :گروه میتواند منبع بالقوه
فشنار عصنبی باشند .عوامل بالقوه گروهی میتواند در سنه زمینه
بهقرار دیل طبقهبندی شوند.
 1-3عدم ان سجام گروهیر طبق مطالعات هاثورن همبسننتگی
گروهی بهخ صوص در سطوح پایین سازمان ب سیار مهم ا ست اگر
هر فرد از افراد سننازمان فرصننت بودن با گروه را از دسننت بدهد
(مطالعات تاویسنننتوك) یا اعضنننای گروه او را نرذیرند برای وی
زمینه ایجاد فشار شغلی شدید فراهم میشود .
 2-3حمایت اجتماعی :کارکنان ،تحت تأثیر حمایتهای ب سیار
زیاد یک یا دو نفر از گروه خود میباشنننند تا با تقسنننیم غمها و
شننادیهای خود با آنها بار زندگی را بهتر به دوش بکشننند .اگر
این حمایتها قطع شوند زمینه فشار عصبی فراهم میشود.
 )4عوامل فشار عصبی فردی :تحقیقات زیادی در مورد عوامل
فردی ف شار ع صبی انجام شده ا ست که سه علت مهمتر از دیگر
علتها میباشد که در اینجا به دو مورد آن اشارهشده است.
الف :ابهام و تعارض نقش در سازمان :نقش فرد در سازمان و
کمتر و بیشازحد به کار واداشنننتن وی تضنننادهایی را به وجود
میآورد .کارکنان عالوه بر نقش سازمانی نقشهای دیگری هم در
اجت ما دار ند این نقش ها اغ لب ن یاز های متضنننادی دار ند و
انتظارات متفاوتی را میطلبند .و در سازمان تعارا نقش شامل
ناسننازگاری بین وظایف شننغل به منابع ،قواعد و مقررات و خود
افراد میباشند ابهام در نقش از کمبود اطالعات یا آگاهی اندك از
نحوه ان جام کار حاصنننل میشنننود .این اب هام احت ماالً به ع لت
کارآموزی ناکافی ،ارتباطات ضننعیف ،یا مضننایقه کردن و یا ناجور
جلوه دادن اطالعات بهوسننیله همکاران یا سننرپرسننت حاصننل
می شود .به هر دلیلی که با شد حا صل ت ضاد و ابهام نقش ،ف شار
شنننغلی برای فرد اسنننت .بیشازحد یا کمتر از حد به فرد کار
مح صو کردن نیز ممکن ا ست عامل تنشزا با شد .عوامل ف شار
فردی به شنننرح زیر اسنننت حجم زیاد کم ،عدم مشنننارکت در
تصننمیمگیری ،ارزشننیابی نامناسننب عملکرد ،مسنننولیت برای
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دیگران،شنننرایط بد محیط کار ،مشنننکالت منفی ،عدمحما یت
همکاران ،ابهام نقش ،تعارا نقش حجم کمکار.
ب :کنترل ش ت و و ناتوانی وموخته :حالت مهم دیگر ادارك
کنتر فرد اسنننت .احسننناس افراد درباره قابلیت آنها در کنتر
وضعیت حالت مهمی برای فشار عصبی خواهد بود بهخصوص اگر
کارک نان احسننناس کن ند که کنتر ناچیزی بر محیط کار و
شننغلشننان دارند ،فشننار عصننبی(اسننترس) دریافت خواهند نمود.
مطالعات نشننان داده اسننت که اگر کارکنان بر محیط کارشننان
کنتر داشننته باشننند (مثالً شننانس تصننمیمگیری در اموری که
نتیجهاش به خودشننان بازمیگردد) فشننار شننغلی آنها کاهش
مییابد[17] .
پیامدها و تأثیرات استرس بر بدن
اسننترس منجر به بیعالقگی و خونسننردی نسننبت به وظایف و
کاهش ارزشهای شننغلی میگردد .هنگامیکه فرد در محیط کار
با بایدهایی روبهرو شننود که بیشننتر از توانمندیهای کنونی وی
باشنند دچار ناهماهنگی و تعارا میشننود و اگر نتواند خود را با
شرایط سازگار کند سالمت و کارایی او به خطر میافتد .کاهش
کارایی باعث نارضایتی شغلی ،افزایش خطاها و تصادفها ،کاهش
سطح قضاوت و کندی زمان واکنش میشود.
ضننعف اعصنناب که در اثر عدم کنتر صننحیح و درمان بهموقع
اسننترس حاصننل میشننود میتواند در کاهش اسننترس افراد و
آسننیبپذیر سنناختن آنان در مقابل بیماری نقش مهمی داشننته
باشد.
هرچه استرس شغلی بیشتر باشد نشانههای بیماری روانی بیشتر
خواهد بود و برعکس کاهش ا سترس شغلی با کاهش ن شانههای
بیماری همراه است .هرچه استرس شغلی بیشتر باشد خشنودی
شغلی کاهش مییابد و برعکس هرچه خ شنودی شغلی بی شتر
باشد افراد استرس شغلی کمتری را تجربه میکنند.
یافتهها ن شان میدهد که ا سترس شغلی با سالمت روان ارتباط
دارد .اسنننترس و محرك های ز یان بار روانشنننناختی ،با ایجاد
اضطراب حاد ،تنفر و خشم میتواند افزایش ترشح سدیم در کلیه
را در پی داشننته باشنند و سننبب اختال در کارکرد قلبی عروقی،
اختال در دستگاه گوارش و نارسایی دستگاه ایمنی میشود.
راب طه مسنننتقیمی بین عوا مل اسنننترسزا و فراوانی اختالالت
روانتنی در ق شر کارمند وجود دارد ن شانههایی همچون غیبت از
کار ،می بارگی ،بیتفاوتی در کار و کاهش انگیزش کاری در این
افراد بیشتر است.
اسننترس باعث ایجاد تغییراتی در پوسننت ،چهره و مو میشننود.
اسنننترس میتوا ند بر روی پوسنننت اشننن کاالتی از قب یل چربی
بیشاز حد ،خشنننکی بیشاز حد ،خارش و اگز ما ک ند .همچنین
چهره انسان را نسبت به سن پیرتر نشان میدهد .استرس اعما
فیزیکی یا روانی و واکنشهای ایمنی را مهار میکند.
استرس بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی میگذارد و واکنشهای
ایمنی را تغییر میدهد .کسنانی که اسنترس باالیی دارند احتما
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ابتال به سرماخوردگی در آنها بی شتر ا ست .ا سترس باعث ایجاد
تغییرات هورمونی بهخ صوص آدرنالین و سایر هورمونها شده و
بی ماری های خطرناکی چون سنننکته مغزی ،فشنننارخون ،پوکی
اسننتخوان ،زخم معده و بیماریهای روحی و رفتاری بسننیاری را
ایجاد میکند و بر روی بهداشنننت روانی انسنننان تأثیرات بسنننیار
مخربی دارد[18] .
کاهش استرس شغلی:
عامل ایجاد اسنننترس هر چه باشننند ما باید برای کاهش تأثیرات
مخرب آن بر جسم و دهن خویش راههایی بیابیم.
برخی از این روشها عبارتاند ازر
 -1تجربه در کار.
 -2استراحت و رفع خستگی.
 -3هدفگرا بودن.
 -4انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی.
 -1همکاری ،نو دوستی و کمک به دیگران.
 -7برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با همکاران.
 -6مثبت نگر بودن.
 -8باال بردن قدرت تابآوری در افراد.
 -2نقش دعا و نیایش در کاهش استرس[13] .
پیشینه تحقیق:
صالح نیا و توکلی ( )1388پژوهشی را با عنوان اخالق سازمانی با
تأکید بر من شور اخالقی چنین موردبرر سی قرار دادهاندر هدف از
پژوهش حا ضر برر سی و ضعیت سازمانها در ارتباط با تدوین و
اجرای منشننور اخالقی بوده اسننت .نتایج حاکی از آن اسننت که
باوجود تأک ید بر اخالق هنوز سنننناز مان ها در این عرصننننه
سرمایهگذاری ننمودهاند .از طرفی تدوین من شور اخالقی از سوی
سازمانها نیز الزاماً ت ضمین شده ا ستقرار خالقیت در سازمان و
اجرای منشور نیست[3] .
الوانی و رحمتی ( )1387پژوهشنننی را با عنوان فرای ند تدوین
منشور اخالقی برای سازمان به انجام رساندهاند[12] .
حاتمی و خوزانی ( )1388در پژوهشی پنج گام کلیدی در تدوین
و ترویج منشور اخالقی سازمان پلیس را موردبررسی قرار دادهاند.
][22
الوانی و همکاران ( )1382پژوهشنننی را با عنوان تحلیل اخالقی
سننازمان کارکنان با اسننتفاده از الگوی دایره اخالق انجام دادهاند.
نتایج حاصل آماری نشان میدهد که گرایش کارکنان دانشگاه به
نظریه نفع گرایی جمعی اسنننت و این گرایش در بین گروه های
مختلف از جهت جنسننیت ،تحصننیل ،سننن و سننابقه کار تفاوت
معنیداری ندارد .با توجه به گرایش کارکنان به نظریه نفع گرایی
جمعی در ایران دانشنننگاه باید آن را مدنظر قرار داده و در این
راسننتا اقداماتی نظیر طراحی منشننور اخالقی مناسننب و نظم و
پاداش متناسب و غیره انجام دهند[21] .
مقیمی ( )1386پژوهشنننی را با عنوان اخالق سنننازمانی جوهره
فرهنگ سازمانی کارآمد به انجام ر سانده ا ست .تعاریف مختلف از

اخالق سننازمانی ،انوا اخالقیات سننازمانی مد اخالق سننازمانی،
بررسنننی اخالق سنننازمانی ،فرهنگسنننازمانی ازجمله مهمترین
موضوعاتی هستند که به تفضیل موردبررسی قرارگرفته است .در
پا یا ن نیز با ع نا یت به الزا مات عملی در تبیین فره نگ اخالقی
مد فرهنگ اخالقی بر ا ساس متون دینی در مملکت الهامبخش
اسالم ارائه گردیده است[12] .
قر بانی زاده و کریم یان (  )1388پژوهشنننی را راجع به عوا مل
درونسننازمانی مؤثر بر اخالق کاری کارکنان انجام دادهاند .نتایج
بهدستآمده بیانگر این است که بین عوامل درونسازمانی مؤثر بر
ارتقای سطح اخالق کاری کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت
معناداری وجود دارد[2] .
ا سدی و شیرزاد ( )1321پژوه شی را با عنوان نقش اخالق کاری
اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی صورت دادهاند .نتایج تحقیق
در بررسنننی روابط بین متغیرهای تحقیق با اسنننتفاده از آزمون
همب ستگی و رگر سیون ن شان دادند که رابطه مثبت و معناداری
میان اخالق کاری اسنننالمی با تعهد و ابعاد آن و همچنین اخالق
کاری اسالمی و فرهنگسازمانی و ابعاد آن وجود دارد[1] .
خانی جزنی ( )1386پژوهشی را با عنوان اخالق کار و وجدان کار
در کارآفرینی به انجام ر سانده ا ست .این پژوهش ضمن معرفی
زوایای اخالق و وجدان کاری و تبیین مفهوم کارآفرینی ،درصدد
آشننکار نمودن نقش ارزشهای مذکور در پدیده کارآفرینی بوده
است[4] .
ویسننی و همکاران (  )1362تحقیقی را با عنوان تأثیر اسننترس
شننغلی بر خشنننودی شننغلی و سننالمت روان اثر تعدیلکننده و
سننرسننختی و حمایت اجتماعی موردبررسننی قرار دادهاند .نتایج
ن شان دادند که بین ا سترس شغلی و خ شنودی شغلی کارکنان
رابطه معنادار و منفی وجود دارد و رابطه بین اسننترس شننغلی و
سنننالمت روان معنیدار و منفی بوده اسنننت .همبسنننتگی بین
خشنودی شغلی و سالمت روان معنیدار و مثبت بوده است .این
برر سی همچنین ن شان داد که در شرایط پرا سترس افراد دارای
سر سختی باال ،بیش از افراد دارای سر سختی پایین ،خ شنودی
شغلی و سالمت روان برخوردارند .اما ازنظر سالمت روان تفاوتی
میان آنها دیده نشنده اسنت .این پژوهش نشنان داد که حمایت
اجتماعی و سنننرسنننختی باهم تعامل مثبت و معنیداری دارند و
مردان بیش از زنان سرسختی از خود نشان میدهند[22] .
ح سینی و همکاران ( )1323در تحقیقی مد ا سترس شغلی در
محیطهای آموزشی – دانشگاهی را موردبررسی قرار دادهاند .این
تحقیق بهمنظور بررسنننی عوامل ای جادکننده اسنننترس شنننغلی
کارکنان و ارائه مد اسنننترس شنننغلی انجامگرفته اسنننت..تعداد
12عامل ایجاد ا سترس شغلی م شخص شدند .بعد از شنا سایی
عوامل ایجادکننده اسننترس شننغلی با اسننتفاده از آزمون فریدمن
میزان اثر گذاری هر یک از عوا مل بر اسنننترس شنننغلی افراد
موردمطالعه به شنننرح زیر اولو یتبندی گردیده اسنننت .عوامل
سازمانی ،فرهنگ و بافت سازی ،خطمشی سازمانی ،فشار نقشها،
عوامل ساختاری ،عدم امنیت شغلی  /مالی ،ناپایداری ،روابط بین
فردی ،شایستگی نقش ،و تطبیق با شرایط فعلی[23 ].
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ثمری و لعلی فاز ( )1383تحقیقی را با عنوان م طال عه روابط
متقابل ویژگیهای شننخصننیتی و اسننترس شننغلی در محیط کار
موردبررسننی قرار دادهاند .پژوهش مزبور تالش کرده اسننت تا به
مطالعه روابط متقابل ویژگیهای شخ صیتی و ا سترس شغلی در
محیط کار برردازد .ن تایج نشننننان داد که از بین متغیر های
موردمطالعه اضننطراب کل و تی ( )A-Bبیشننترین سننهم را در
پیشبینی ا سترس شغلی دا شتهاند .ضمن اینکه متغیر ا ضطراب
آشکار دارای بیشترین هم در پیشبینی عزتنفس پایین شرکت
مزبور بوده اسننت.ارتباط آماری معناداری بین سننطح تحصننیالت
افراد و وجود اختالالت روانی مشننناهده گردیده بهطوری که هر
سطح تحصیالت افزایش مییافت .یافتههای این تحقیق مسنولیت
سیا ستگزاران و برنامه ریزان بهدا شتی ک شور در رابطه با تدوین
برنامههای اجرای بهداشننت روان را بیشازپیش نمایان میسننازد.
][24
خنیفر ( )1386تحقیقی را با عنوان ا سترس شغلی و محیطهای
حرفهای (عوامل ،نظریهها و اثرات) انجام داده اسنننت .در بخش از
این پژوهش منابع ا صلی ا سترس همچون ناکامی ،تعارا ،تغییر
و فشار و نظریههای مربوط به آن را موردمطالعه و اختصاصاً منابع
استرسزای درون جامعه که مرتبط با شغل هستند موردبررسی و
درنهایت راهحلهای ا سترس زدا و راهکارهای بهینه آن و کارآمد
مقابله و کنار آمدن با استرسهای مخرب و مختلف ارائه میگردد.
][16
حسننینی قمی ( )1382در تحقیقی در رابطه با اسننترس شننغلی
بیان میدارد که الزم است شرایط مناسبی برای بهرهوری بهتر از
نیروی انسنننانی فراهم آ ید و راه کار های منطقی و علمی مان ند
هدفگرایی ،افزایش تابآوری در افراد ،مث بت نگر بودن برای
کاهش تنش و فشنننار روانی به کار گرفته شنننود .درنهایت با این
تدابیر میتوان بهدا شت و سالمت ج سمانی و روانی نیروی کار را
تأمین کرد .بدین ترتیب عملکرد و بازه کاری افراد افزایش مییابد
و از سوی دیگر زمینه برای شکوفایی و بهرهوری اقت صادی فراهم
میشود[13] .
محمدی و مق صودی ( )1322به برر سی رابطه ا سترس شغلی با
رضایت زناشویی در کارکنان زن پرداختند .نتایج نشان داده است
که ضریب همبستگی منفی بین استرس شغلی و رضایت زناشویی
و روابط بین فردی در متغیرهای استرس شغلی ضریب همبستگی
منفی وجود دارد بین متغیرهای دیگر اسنننترس شنننغلی معینی
وضنعیت جسنمانی و عالیق شنغلی و رضنایت زناشنویی رابطهای
وجود ندارد .بین متغیر ا سترس شغلی با متغیر ر ضایت زنا شویی
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روابط دوتایی ضنننریب همبسنننتگی منفی وجود دارد بین متغیر
ا سترس شغلی و دیگر متغیرهای ر ضایت زنا شویی همب ستگی
مشاهده نشده است[21 ].
کرامتی ( )1321رابطه جوسننازمانی مدارس با اسننترس شننغلی
معلمان را موردبررسنننی قرار داده اسنننت .نتایج نشنننان داد بین
جو سازمانی و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .یافتهها
حاکی از آن بود که بین متغیر سنناختار سننازمانی ،مسنننولیت و
پاسنننخگویی ،پاداش ،صنننمیمت ،حمایت مدیران از معلمان و
هویت سازمانی با ا سترس شغلی معلمان رابطه معکوس و معنادار
اسنننت .همچنین بین متغیر خطر پذیری مدیران و ت عارا در
جوسنننازمانی با اسنننترس شنننغلی معلمان رابطه معناداری وجود
نداشت و تنها بین متغیر استانداردهای سازمانی با استرس شغلی
ملمان رابطه مثبت و معنادار بود .از بین مؤلفههای جوسنننازمانی
متغیر صمیمیت و دوستی در سازمان پاداش در سازمان ،ساختار
سنننازمانی حمایت و پشنننتیبانی مدیران از معلمان و اسنننتاندارد
سازمانی پیشبینی کننده استرس شغلی معلمان بود[27].
روش تحقیقر
نو تحقیق ازنظر هدف کاربردی ا ست و ازنظر ماهیت پیمای شی
ا ست .جامعه آماری پژوهش ،مدارس ابتدایی شهر ستان کا شمر
میبا شد که با توجه به جدو مورگان تعداد  167نفر کارمندان و
معل مان مدارس اب تدایی بهعنوان نمو نه انت خاب شننند ند .روش
جمعآوری اطالعات میدانی و از طریق پرسننشنننامه بوده اسننت.
معلمان و کارمندان به دو پرسنشننامه اسنتاندارد اخالق کاری و
استرس شغلی پاس دادند .برای تجزیه تحلیل دادهها و اطالعات
از نرمافزار  spssاستفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات
تجزیه تحلیل دادهها و اطالعات در دو بخش آمار تو صیفی و آمار
اسننتنباطی با اسننتفاده از نرمافزار  spssانجامشننده اسننت که
اطالعات زیر حاصلشده استر
 )1ومار توصیفی:
بنابر نتایج بهدستآمده ،توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس
سن ،جنسیت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت طبق جدو زیر
است.

جدو 1ر توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس سن ،جنسیت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت
سن
 22تا  21سا
 27تا  32سا
 31تا  31سا
باالی  31سا

فراوانی
17
42
11
71

درصد فراوانی
%2
%23
%31
%36

جنسیت
مرد
زن
جمع
میزان تحصیالت

فراوانی
112
16
167
فراوانی

درصد فراوانی
%78
%32
122
درصد فراوانی
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جمع
سابقه خدمت
زیر  1سا
 7تا  12سا
 11تا  11سا
باالی  11سا
جمع

167
فراوانی
27
44
17
12
167

122
درصد فراوانی
%11
%21
%32
%28
122

 )2ومار استنباطی:
هدف آزمون فراهای آماری تعیین این موضنننو اسنننت که با
توجه به اطالعات بهدسنننتآمده از دادههای نمونه ،حدسنننی که
درباره خصننوصننیتی از جامعه میزنیم ،تائید یا رد میشننود .این
حدس بنا به هدف تحقیق ،معموالً شنننامل ادعایی درباره جامعه
اسننت بنابراین یک فرضننیه آماری ممکن اسننت پذیرفته و یا رد
شننود .در این تحقیق به بررسننی تأثیر اخالق کاری بر اسننترس
شننغلی در سننازمان میپردازیم .در پژوهش انجامشننده به دنبا
بررسی فرضیات زیر هستیمر
فرضیه اصلی تحقیق:
بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی تحقیق:
 -1بین عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
-3بین روابط انسننانی در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
 -4بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
بررسی نرمالیته:
برای انجام فرضنننیههای آماری الزم اسنننت که فرا نرما بودن
م شاهدات جمعآوری شده برای هر یک از متغیرهای تحقیق مورد
ارزیابی قرار گیرد .در حقیقت نرما بودن (یا عدم نرما بودن)
م شاهدات روش انجام آزمون آماری را تعیین میکند .هنگامیکه
فرضننیه نرمالیتی پذیرفته شننود از آزمون ضننریب همبسننتگی
پیرسننون اسننتفاده می نمائیم درحالیکه با رد فرضننیه نرمالیتی
مشنناهدات ملزم به اسننتفاده از آزمونهای نا پارامتریک خواهیم
بود .در این پژوهش از آزمون کولموگروف -اسنننمیرنف جهننت
آزمون نرما بودن مشننناهدات اسنننتفاده نمودهایم .آزمون آماری
فوق بهصورت زیر میباشدر
مشاهدات مربوط به اخالق کاری و استرس شغلی نرما هستند.
H0
مشننناهدات مربوط به اخالق کاری و اسنننترس شنننغلی نرما
نیستندH1 .
جدو 2ر بررسی فرضیه نرمالیتی با کمک آزمون کولموگروف
اسمیرنف
سطح معناداری
آماره آزمون
2/221
2/148
اخالق کاری

دیرلم و زیر دیرلم
فوقدیرلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع

استرس شغلی

11
18
87
21
167

2/271

%7
%33
%42
%12
122

2/448

نتایج آزمون کولموگروف-ا سمیرنف حاکی از آن ا ست که سطح
معناداری برای هر دو متغیر اخالق کاری و ا سترس شغلی ،بیش
از  2/21میباشنند لذا فرضننیه صننفر آزمون مذکور رد نمیشننود.
( )p − value <2/21و لذا م شاهدات مربوط به اخالق کاری و
استرس شغلی نرما هستند.
بررسی فرضیات
با پذیرش فرضننیه نرمالیتی برای بررسننی فرض نیههای پژوهش از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می نمائیم.
در بررسننی فرضننیههای تحقیق ،ازنظر آماری فرضننیه زیر مطرح
میشودر
بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد = H0
بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد = H1
در بررسننی هر فرضننیه از آزمون ضننریب همبسننتگی پیرسننون
استفادهشده است که توسط نرمافزار  spssدر سطح اطمینان 21
درصننند ان جامگرف ته و ب نابر خصنننوصننن یات این آزمون فرا،
در صورتیکه مقدار ضریب پیر سون مخالف صفر و مقدار سطح
معنیداری آزمون کمتر از  2021باشننند ،فرا صنننفر  H0رد
میگردد و لذا فرا م خالف آن  H1تائ ید میگردد و این به
معنای اثبات معناداری رابطه بین دو متغیر اسنننت مثبت بودن
ضریب همب ستگی پیر سون بین دو متغیر ،ن شان میدهد که هر
چه یکی از متغیرهای موردبررس نی افزایش پیدا کند ،متغیر دیگر
نیز بیشتر میشود .منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون بین دو
متغیر ،نشننان میدهد که هر چه یکی از متغیرهای موردبررسننی
افزایش پیدا کند ،متغیر دیگر نیز کمتر میشنننود .مقدار عددی
ضریب همب ستگی پیر سون بین دو متغیر و دور و نزدیکی آن به
یکدیگر نشاندهنده شدت همبستگی بین دو متغیر است.
فرضیه اصلی:
بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 3ر شاخصهای آماری اخالق کاری و استرس شغلی
شاخصهای
انحراف معیار
میانگین
آماری
2/21234
4/7218
اخالق کاری
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)

جدو 4ر آزمون رابطه بین اخالق کاری و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون
پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/222
-2/126
اخالق کاری
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین اخالق کاری و استرس شغلی برابر  -2/126و سطح
معنیداری آن برابر  2/222شده ا ست که کمتر از  2/21ا ست و
بنابراین رابطه بین اخالق کاری و ا سترس شغلی معنیدار ا ست.
با توجه به منفی بودن ضننریب همبسننتگی پیرسننون ،مشننخص
میشننود که اخالق کاری و اسننترس شننغلی رابطه معکوس دارند
یعنی هر چه اخالق کاری افزایش پیدا کند ،ا سترس شغلی کمتر
میشود.
فرضیات فرعی:
 -1بین عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 1ر شاخصهای آماری عالقه به کار و استرس شغلی
شاخصهای
انحراف معیار
میانگین
آماری
2/73422
4/4621
عالقه به کار
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 7ر آزمون رابطه بین عالقه به کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/231
-2/112
عالقه به کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین عالقه به کار و استرس شغلی برابر  -2/112و سطح
معنیداری آن برابر  2/231شده ا ست که کمتر از  2/21ا ست و
بنابراین رابطه بین عالقه به کار و استرس شغلی معنیدار است .با
توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص میشود
که عالقه به کار و اسننترس شننغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر
چه عالقه به کار افزایش پیدا کند ،استرس شغلی کمتر میشود.
 -2بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 6ر شاخصهای آماری پشتکار در کار و استرس شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
1/18174
4/7262
پشتکار در کار
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استرس شغلی

2/6211

2/87372

نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 8ر آزمون رابطه بین پشتکار در کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
ضریب پیرسون سطح معنیداری
2/228
-2/171
پشتکار در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسننون بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی برابر  -2/171و
سننطح معنیداری آن برابر  2/228شننده اسننت که کمتر از 2/21
اسننت و بنابراین رابطه بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشننخص میشننود که پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه
معکوس دارند یعنی هر چه پشنننتکار در کار افزایش پیدا کند،
استرس شغلی کمتر میشود.
 -3بین روابط انسننانی در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 2ر شنناخصهای آماری روابط انسننانی در کار و اسننترس
شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
1/12427
4/7663
روابط انسانی در کار
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 12ر آزمون رابطه بین روابط انسانی در کار و استرس
شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/211
-2/184
روابط انسانی در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین روابط انسانی در کار و استرس شغلی برابر -2/184
و سطح معنیداری آن برابر  2/211شده ا ست که کمتر از 2/21
ا ست و بنابراین رابطه بین روابط ان سانی در کار و ا سترس شغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشخص می شود که روابط انسانی در کار و استرس شغلی رابطه
معکوس دارند یعنی هر چه روابط انسنننانی در کار افزایش پیدا
کند ،استرس شغلی کمتر میشود.
 -4بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 11ر شاخصهای آماری مشارکت در کار و استرس شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
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2/14871
2/87372

4/7127
مشارکت در کار
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 12ر آزمون رابطه بین مشارکت در کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/134
-2/113
مشارکت در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیر سون بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی برابر  -2/113و
سطح معنیداری آن برابر  2/134شده است که بزرگتر از 2/21
اسننت و بنابراین رابطه بین مشننارکت در کار و اسننترس شننغلی
معنیدار نیست.
نتیجهگیری:
اخالق جمع خلق و ازنظر معنوی به معنی خوبیهاسنننت .امروزه
رعایت اخالق در سازمان بهعنوان ا صلی انکارناپذیر شناخته شده
اسنننت و هر سنننازمان موظف اسنننت اخالق کاری را برای همه
دینفعان خود ازجمله (کارکنان ،م شتریان ،رقبا و )...رعایت کند.
با رعایت کردن نکات اخالقی سننازمان میتواند بهتر و بیشننتر به
اهداف موردنظرش د ست یابد .برای وا ه ا سترس از مفهوم ف شار
روانی تنی استفاده شده است .استرس حالتی طبیعی است که به
راههای مختلفی انسننان به آن دچار میشننود بهطورکلی بیشننتر
عواملی که ما در طو روز با آن ها سنننروکار داریم باعث ایجاد
استرس میشود .در این تحقیق درصدد بودهایم تا به بررسی تأثیر
اخالق کاری بر اسننترس شننغلی برردازیم .لذا فرضننیات اصننلی و
فرعی در این ج هت تعریف شننند ند و در ادا مه تجز یه تحل یل
اطالعات با ا ستفاده از نرمافزار  spssانجام گرفت که نتایج آن به
شرح زیر میباشد .ضریب همبستگی پیرسون بین اخالق کاری و
ا سترس شغلی برابر  -2/126و سطح معنیداری آن برابر 2/222
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین اخالق کاری و اسننترس شننغلی
معنیدار اسنننت که با توجه به منفی بودن ضنننریب همبسنننتگی
پیرسون ،مشخص میشود که اخالق کاری و استرس شغلی رابطه
معکوس دارند .ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت در کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/113و سطح معنیداری آن برابر2/134
شده است و بنابراین رابطه بین مشارکت در کار و استرس شغلی
معنیدار نی ست .ضریب همب ستگی پیر سون بین عالقه به کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/112و سطح معنیداری آن برابر 2/231
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین عالقه به کار و اسننترس شننغلی
معنیدار اسنت .ضنریب همبسنتگی پیرسنون بین عالقه به کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/112و سطح معنیداری آن برابر 2/231
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین عالقه به کار و اسننترس شننغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشخص می شود که عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معکوس
دارند .ضریب همب ستگی پیر سون بین پ شتکار در کار و ا سترس
شننغلی برابر  -2/171و سننطح معنیداری آن برابر  2/228شننده
اسننت و بنابراین رابطه بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی

معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشننخص میشننود که پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه
معکوس دارند .ضریب همب ستگی پیر سون بین روابط ان سانی در
کار و اسنترس شنغلی برابر  -2/184و سنطح معنیداری آن برابر
 2/211شننده اسننت و بنابراین رابطه بین روابط انسننانی در کار و
اسننترس شننغلی معنیدار اسننت .با توجه به منفی بودن ضننریب
همب ستگی پیر سون ،م شخص می شود که روابط ان سانی در کار و
استرس شغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر چه روابط انسانی در
کار افزایش پیدا کند ،اسنترس شنغلی کمتر میشنود .بهطورکلی
میتوان بیان کرد که رعایت اخالق و ا صو اخالقی یک از عوامل
مؤثر در موفقیت سننازمان و دسننتیابی به اهداف میباشنند .رعایت
کردن اخالق در سنننازمان آثار مثبت فراوانی را به بار میآورد که
همانگونه که نتایج این تحقیق نشنننان میدهد کاهش اسنننترس
شغلی ازجمله آنها ست .بنابرین سازمانها و صنایع در مواجهه و
مقابله با اسنننترس شنننغلی کارکنان می توانند راهبرد سنننازمان
اخالقی را در پیش بگیرند .مدیران می بایسنننت ضنننمن رعایت
اخالق در عمل به نهادینه سازی اخالق در سازمان اقدام نمایند تا
با کاهش اسننترس شننغلی ،دسننتیابی مؤثر به اهداف تسننهیل و
تسریع یابد.
منابع:
 -1ا سدی ،مح سن و شیرزاد ،مهران .نقش اخالق کاری ا سالمی
در فرهنگ و تعهد سازمانی .فصلنامه اسالم و مدیریت ،شماره .2
.1321
 -2قربانی زاده ،وجه اهلل و کریمیان ،مریم .عوامل درونسننازمانی
مؤثر بر اخالق کاری .پژوهشها و مدیریت منابع ان سانی دان شگاه
جامع امام حسین( ) ،شماره چهارم.1388 .
 -3صالح نیا ،منیره و توکلی ،زینب اله .اخالق سازمانی با تأکید
بر منشنننور اخالقی .اخالق در علوم فناوری ،شنننمارههای  3و .4
.1388
 -4خانی جزنی ،جما  .اخالق کار و وجدان کار در کارآفرینی.
اخالق در علوم و فناوری ،شماره 3و.1386 .4
 -1شریفی ،احمد ح سین.آیین زندگی (اخالق کاربردی) .تهرانر
انتشارات دانشگاه پیام نور .چاپ او .1321 .
6- Saeed, Mohammad. Ahmed, Zafar U.
Mukhtar
Syeda-Masooda.
International
Marketing Ethics from an Islamic Perspective: A
Value-Maximization Approach. Journal of
Business Ethics; 33. 2001.
7- Arnaudov, K. and Koseska, E. Business ethics
and social responsibility in tourist organizations
 in terms of changing environment. ProcediaSocial and Behavioral Sciences; 44: 387-397.
2012.
8- Tota Ikbale and Shehu, Hidajet. The Dilemma
of Business Ethics. Procedia Economics and
Finance; 3: 555-559. 2012.

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)

 -2فقهی زاده ،عبدالهادی و مشننایخی پور ،محمدعلی و واعظی،
محمود .اصننو اخالق کار از دیدگاه امام علی ( ) .پژوهشهای
اخالقی ،شماره .1322 .4
 -12مقیمی ،سیدمحمد .اخالق سازمانی به جوهره فرهنگسازی
کارآمد .فرهنگ مدیریت ،شماره هفدهم.1386 .
 -11مو سوی نژاد ،سید هادی .ا سترس شغلی .رادیو ،شماره .42
.1386
 -12گرگسنننون ،الگا و لوکر ،تری .خودآموز مدیریت اسنننترس،
ترجمهر رضننایی مهدی و کان ،محسننن .تهرانر نشننر دانژه .چاپ
او .
 -13ح سینی قمی ،طاهره .ا سترس شغلی .ر شد م شاور ،شماره
.1384 .22
 -14خدادادی ،مهدی و دولتیار باسننتانی ،رضننا .اسننترس شننغلی
(راههای پی شگیری و شیوه مقابله) .تهرانر انت شارات مدّبر .چاپ
او .
 -11چن ،آلیس .کنتر اسننترس شننغلی در اقتصنناد اسننترسزا.
مرزهای نو ،شماره .1387 .22
 -17برومند ،زهرا .مدیریت رفتار سنننازمانی .تهرانر انتشنننارات
دانشگاه پیام نور.1381 .
 -16خنیفر ،حسنننین .اسنننترس شنننغلی و محیطهای حرفهای
(عوامل ،نظریهها ،اثرات) .راهبرد ،شماره دوم.1386 .
 -18ح سنزاده ،حبیبا . ...ا سترس شغلی ،تأثیرات و پیامدهای
آن .کار و جامعه ،شماره.1382 .112-118
 -12الوانی ،سننید مهدی و رحمتی ،محمدحسننین .فرایند تدوین
من شور اخالقی برای سازمان ،فرهنگ مدیریت ،شماره پانزدهم.
.1387
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 -22حاتمی ،حمیدرضننا و خوزانی ،علیاکبر .پنج گام کلیدی در
تدوین و ترویج منشننور اخالقی سننازمان پلیس .ماهنامه توسننعه
انسانی پلیس ،شماره.1388 .22
 -21الوانی ،سننید مهدی و حسنننپور ،اکبر و داوری ،علی .تحلیل
اخالق سازمانی کارکنان با ا ستفاده از الگوی دایره اخالق .اخالق
در علوم فناوری ،شماره  3و .1382 .4
 -22وی سی ،مختار؛ عاطف وحید ،محمدکاظم و ر ضایی ،من صور.
تأثیر اسننترش شننغلی بر خشنننودی شننغلی و سننالمت روان اثر
تعدیلکننده و سننرسننختی و حمایت اجتماعی .اندیشننه و گفتار،
شماره  3و .1362 .2
 -23ح سینی ،سید محمد؛ حبیبی ،حمدا ...و ح سنپور ،محمد.
مد اسنننترس شنننغلی در محیطهای آموزشنننی – دانشنننگاهی.
پژوهشهای نوین روانشناختی ،شماره .1323 .33
 -24ثمری ،علیاکبر ،لعلی فاز ،اح مد .م طال عه روابط مت قا بل
ویژگیهای شنخصنیتی و اسنترس شنغلی در محیط کار .اصنو
بهداشت روانی ،شماره  22و .1383 .21
 -21محمدی ،شهناز و مق صودی ،منیژه .برر سی رابطه ا سترس
شننغلی با رضننایت زناشننویی در کارکنان زن .مشنناوره شننغلی و
سازمانی ،شماره .1322 .2
 -27کرامتی ،محمدرضننا .رابطه جوّ سننازمانی مدارس با اسننترس
شغلی معلمان .اندیشههای نوین تربیتی  ،شماره .1321 .4
27- Abuznaid, Samir Ahmad (2009). “Business
ethics in Islam: the glaring gap in practice”.
International Journal of Islamic and Middle
Eastern Finance and Management; 2, 4. 2009.

راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر میشود .این فصلنامه

میتواند شامل روش تحقیق ،مدت زمان اجرا ،مکان اجترای پتهوهش،
جامعه مورد مطالعه ،رعایت موازین اخالقی در پهوهش ،نحوهی جمبآوری
اطالعات ،ابزارهای اندازه گیری و آزمونهای آماری باشد.

 مقاالت مروری که معموالً ت وسط سردبیر از صاحبنظران درخواستت

 یافته ها :در این بخش باید یافته های به دست آمده از تحقیق بتدون
بحث بیان گردد و نباید دادههای جدولها ،شکلها و نمودارها مجدداً
در این قسمت تکرار شوند .شمارهی جدولها ،تصاویر و نمودارها بایتد
با دقت در متن آورده شوند و هر کدام در صفحات جداگانهای آورده و
شمارهگفاری شوند.

حاوی مقاالتی در زمینههای گوناگون میباشد.
 .2نوع مطالبی که در فصلنامه چاپ می شود عبارتند از:
میشود.
 مقاالت تحقیقاتی
 مقاالت کوتاه
 .3مقاله باید در مجالت دیگر به چاپ نر سیده و همزمان برای چاپ به
نشریه ی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4مستتلولیت صتتتحت مطالتت

منتتتدرر در مقالتته بتتته ع تتتدهی

نویسنده(ها) است.
 .5مقاله ی ارسال شده ،تو سط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت و فصلنامه در ویرایش ادبی و محتوایی و در صورت لزوم حتف
بخش یا بخشهایی از مقاله مجاز است.
 .6زبان فصلنامه فارسی است ،لفا حتم اً بایستی یک چکیده انگلیسی هم
داشته باشد و حتی المقدور از واژه های فارسی برای بیان مطال علمی
استفاده شود .الزم است مقاله فاقد اشکاالت امالیی یا نکات دستتوری
باشد.
 .7تمامی مطال

متتن و منتابب بایتد بتا فاصتله یتک ختط در میتان

با نرم افزار  wordتایپ شده و دارای حاشیهی  2سانتیمتر از هر طر
باشد .قلم به کار رفته نازنین و اندازه آن  22باشد.
 .8تمامی مقاالت باید مشتمل بر بخشهای زیر باشد:
 عنوان مقاله :عنوان مقاله با قلم سیاه تایپ شود ،آنگاه نام نویسنده
یا نویسندگان ،رتبه ی علمی ،نشانی( شامل نتام دانشتگاه یتا دانشتکده،
مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و  )...قید شود.
 چکیده ی مقاله :چکیده ی فارسی ساختارمند باید پس از مقدمهای
کوتاه هد از تحقیق ،روش تحقیق ،یافتهها و نتیجه گیری را بته طتور
اختصار بیان نماید ( حداقل  251کلمه و حداکثر  251کلمه) .این نکته
برای چکیده ی مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق است .در پایان چکیده
مقاله ،کلیدواژه باید شامل تعدادی کلمات کلیدی( حداقل  3و حداکثر 5
کلمه) ،در چکیده ی فارسی به زبان فارسی و در چکیده ی انگلیسی بته
زبان انگلیسی ،باشد.
 مقدمه :مقدمه باید ضمن بیان هد و مسأله ی مورد تحقیق ،حاوی
خالصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر(داخلی و
خارجی) در چند سال اخیر همراه با یا دآوری منابب آنها باشد .الزم به
یادآوری است که نباید در این قسمت دادهها و یا نتیجه گیری کار گزارش
شود.
 روش بررسی :به نح وی باید نوشته شود که هر خوانندهای بتواند بتا
استتتتفاده از آن ،تجربتتته ی نویستتتنده مقالتتته را تکتتترار نمایتتتد و

 بحث و نتیجهگیری :در این بخش نویسنده (ها) تفسیری منطقی از
یافته های به دست آمده ارائه نموده و هم چنین یافتههای به دست آمده
را با مطالعات انجام شده مقایسه مینمایند .محتدودیتهتای مطالعته و
همچنین پیشن اد ها برای مطالعات آینده از قسمتهای م تم بحتث و
نتیجه گیری میباشد.
 سپاسگزاری :از منابب کمکهای مالی ،افراد یا سازمانهای همکار در
انجام این پهوهش
 منابع :منابب به ترتی حرو الفبا شماره گفاری شده (منابب فارسی
ابتتتتدا و بعتتتد منتتتابب انگلیستت تتی) و بتتته صتتتورت زیتت تترآورده
میشوند.
منابع فارسی:
مقالهه :ن تتام خ تتانوادگی نویستنده(ه تتا) ،ن تتام کوچتک نویس تتنده(هتتا)،
عنوان مقاله ،نام کامل مجله ،شمارهی جلد ،شمارهی صفحه ،محل برگزاری،
ش ر ،ماه ،سال.
مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موانب اساسی و
راهکارهای توسعهای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
صفحات  ،12- 51دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران ،آذر.2333 ،
كتها  :ن تتام ختانوادگی نویس تتنده(هتا) ،ن تتام کوچتک نویس تتنده(هتتا)،
نام کتاب ،شماره چاپ ،نام ناشر ،محل انتشار ،سال انتشار.
مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناک،
پیشینه ای تاریک ،چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران،
.2331
منابع انگلیسی:
مقاله :نتام ختانوادگی نویستنده (هتا) ،نتام کوچتک نویستنده (هتا)،
عنوان مقاله ،نام کامل مجله ،شماره ی جلد ،شماره صفحه ،سال انتشار.
مثال:
Antonelli, C, “The evolution of the Industrial organization
of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of
Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتا  :نام خانوادگی نویسنده(ها) ،نام کوچک نویسنده(ها) ،نام کتاب،
شماره چاپ ،نام ناشر ،محل انتشار کتاب ،سال انتشار .

مثال :

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.”Universities in the Global
Economy: A triple Helix of university-industry-government
relations, Cassell Academic , London, 1997.

آوردن اسامی تمامی نویسندگان کت ابها یا مقاالت الزامی است.
 .9شمارهگذاری بخش ها :تمامی بخشهای مقاله ،به غیر از
بخشهای ستاره خورده باال به صورت نمونه شماره گفاری شود.
 .2مبانی نظری مرتبط با کیفیت در آموزش عالی
 2.2جایگاه و نقش آموزش عالی در نظام نوآوری ملی
 2.2.2سیرتکاملی الگوهای نوآوری
 . نگاره ها ،نمودارها و جدول ها :نسخه ی اصلی نگارهها ،نمودارها و
جدول ها هر کدام در صفحات جداگانه و در کاغف  ( A4حتیاالمکان

گالسه) ارسال گردد .آوردن شماره ی هر کدام ،نتام نویستندهی اول و
ج ت درر تصویر ،در پشت هر صفحه ضروری است .الزم استت تعتداد
نگاره ها ،نمودارها و جدولها بتا حجتم کلتی مق الته متناست باشتد و
عکسها بهصورت سیاه و سفید ت یه شده باشند.
 .11زیرنویس شکل ها و نمودارها :در این بخش زیرنویس شکلهتا و
نمودارها در صفحهای جداگانه با آوردن شمارهی آن ا به دقت شرح داده
می شود .الزم است اختصارات موجود در نگارهها در زیرنتویس فارستی
توضیح داده شود.
 .12ارسال مقاله :نویسنده ی مسلول باید یک نسخه از مقاله کامل را ،به
آدرس دفتر مجله و یا به صورت فایل ضمیمه با پست الکترونیکی به آدرس
پست الکترونیکی مجله ارسال نماید.

معرفی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
اهداف
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه درسال  2333با اهدا زیر تشکیل شد:
 کمک به پیشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طریق ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت.
 حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعتی در بخشهای دولتی و خصوصی.
 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طریق بازنگری مسائل ،طرح موانب و ارائهی راهبردها و راهکارها

وظایف
 ایجاد و تقویت زمینههای همکاری بین مراکز علمی تحقیقاتی و صنایب کشور
 ارایه خدمات آموزشی ،پهوهشی ،علمی و مشاورهای به بخشهای مختلف صنعتی
 تشکیل هستههای تخصصی برای بررسی نیازهای صنایب مسلله یابی و تالش در ج ت رفب آن ا با کمک دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در ج ت همکاریهای متقابل
 برگزاری همایشهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در ج ت انطباق برنامههای آموزشی دانشگاهها با نیازهای واقعی صنعت
 تالش در ج ت ایحاد تس یالت کارآموزی دانشجویان و کارورزی دانشآموختگان در بخشهای اقتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صنایب
 تالش در ج ت ایجاد زمینههای مناس جفب دانشآموختگان دانشگاهها در صنایب
 همکاری مؤثر با دیگر حلقههای واسط بین دانشگاه و صنعت نظیر ش رکهای علمی تحقیقاتی ،مراکز رشد فناوری ،واحدهای
تحقیق و توسعه ،صندوقهای مالی توسعه فناوری و مراکز تجاریسازی فناوری
 همکاری با ن ادهای سیاستگفاری ،برنامهریزی و اجرایی کشور در ج ت حمایتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن ا از
جمعیت و برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمایت از انتخاب و اجرای پایاننامههای دوره های تحصیالت تکمیلی در ج ت مسائل و مشکالت مبتال به صنعت
 ایجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی مشابه
 انجام مطالعات امکانسنجی در اجرای پروژه های مشترک در حوزههای مرتبط با فعالیتهای جمعیت از جنبههای گوناگون
اقت صادی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و خبرنامه و اشاعه اطالعات مرتبط در حوزه های علمی تحقیقاتی و صنعتی و به ویهه عرضه و تقاضای فناوری

برنامهها
جمعیت بهمنظور تحقق اهدا خود ،برنامههای زیر را در اولویت فعالیتهایش قرار داده است:
 ترویج و توسعه فرهنگ پهوهش و فرهنگ صنعتی در کشور
 افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامههای تولیدی و صنعتی کشور
 کمک به ایجا د فضایی مناس

برای بروز ابتکارات ،نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت عالیق بین دولت ،دانشگاه و صنعت

و تأمیم آن به جامعهی تجاری و عامه مردم
 سازگارسازی آموزشها و پزوهشهای دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نیز همگامی با برنامهها و سیاستهای توسعه صنعتی کشور
آشنا سازی صنعت و دانشگاه با نیازها و تواناییهای یکدیگر و ایجاد فضای مناس گفتو شنود و تبتادل نظتر بتین متخصصتین
صنعت و دانشگاه در ج ت رفب موانب و تنگناها موجود

كمیتههای اجرایی جمعیت
 کمیته مالی و پشتیبانی
 کمیته عضویت و اطالعرسانی
 کمیته آموزش و پهوهش
 کمیته ارتباط با دانشگاه
 کمیته ارتباط با صنعت
 کمیته ارتباط با دولت و مجلس
از كلیه اندیشمندان ،اساتید دانشگاه ،پژوهشگران ،كارشناسان ،دانشجویان و نهادهای دولتی و خصوصی دعوت
می شود با عضویت در جمعیت ،ما را درتحقق اهداف واالی آن یاری نمایند.

نشانی دبیرخانه:
ت ران  -خیابان حافظ  -دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -ساختمان ابوریحان  -طبقه ششم  -اتاق .122
تلفن ، 122- 11135351 :تلفکس122- 11155133 :

هزینه اشتراک:
هزینه اشتراک یکساله:
هزینه اشتراک دوساله:

پست پیشتاز 21.111 :تومان
پست پیشتاز 23.111 :تومان

پست عادی 22.111 :تومان
پست عادی 21.111 :تومان

اطالعات متقاضی:
 عضویت حقیقی:
نام و نام خان وادگی......................................................................................................... :
رشته و مقطب تحصیلی......................................................................................... :

سمت:
نام محل تحصیل................................................................................................................ ........ :

...............................................................................................................................................................

 عضویت حقوقی:
نام متقاضی......................................................................................................................................... :
نام شرکت /سازمان.................................................................................................... :
سمت................................................................................................................................................ :
تعداد نسخه درخواستی از هرشماره............................................................................................. :
نسخة شروع اشتراک از شماره:

.....................................................................................

تمدید اشتراک 

اشتراک جدید 

( شماره اشتراک قبلی ) .........................................................
نشانی:

آدرس:
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... .............................................................................................................................

استان:
تلفن:

...........................................................................

ش ر:

.............................................................................

کدپستی:

.......................................... ...................................

همراه:

.........................................................................

پست الکترونیک:

...................................................................................................

...........................................................................

ازعالقه مندان به اشتراک فصلنامهی «صنعت و دانشگاه» درخواست می نماییم برگ اشتراک را به دقت و با خط خوانا تکمیل نموده و وجه
اشتراک را براساس تعرفه ،به حساب جاری شماره  51412123نزد بانک تجارت ،شعبه کارگر شمالی ،به نام جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت
و دانشگاه واریز کرده و اصل فیش بانکی و فرم اشتراک را به یکی از دو ش یوه ی زیر برای ما ارسال نمایند.
 .2ازطریق دورنگار با شماره 122 - 11155133
 .2ازطریق پست به آدرس :ت ران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ساختمان ابوریحان ،طبقه ششم ،اتاق 122
 اعضای جمعیت از  21درصد تخفیف برخوردار میشوند.
 خواهشمند است ،مشترکان محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلب فرمایند.
 باتوجه به اینکه تن ا عدم وصول مجالتی که بهصورت پیشتاز ارسال می شوند قابل پیگیری است لفا توصیه می شود از خدمات پست پیشتاز
استفاده شود.

فرم سفارش آگهی
گرامی ارجمند
احترام اً به استحضار می رساند مجله علمی – ترویجی «صنعت و دانشگاه» توسط جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه
و با تیراژ یک هزار نسخه انتشار مییابد.
انتظار می رود با سفارش چاپ آگ ی ضمن معرفی توانمندی های آن سازمان به خبرگان صنعت ،نخبگان ،دانشگاهها و نیز
مدیران اجرائی باعث پیشبرد اهدا این جمعیت گردد.

نام سفارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

ضمن قبول شرایط مندرر در این فرم تقاضای قرار گرفتن در نوبت آگ ی به شرح ذیل میباشم:
ابعاد
پشت جلد
داخل جلد

تعرفه چاپ رنگی (ریال) تعرفه چاپ سیاه و سفید (ریال)
2511111

-

یک صفحه کامل
نیم صفحه

2511111

2111111

2111111

511111

یک چ ارم صفحه

511111

251111

-

211111

همت عالی

کادر راهنما  ( 1 ×1حداقل برای سهماه)
شماره درخواستی:
شرایط:






نوع سفارش

دفعات چاپ:

طرح آگ ی بر ع ده سفارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرم ارسال گردد.
 %21تخفیف برای شرکتهای حقوقی عضو جمعیت.
 %21تخفیف برای  1شماره چاپ متوالی.
 %21تخفیف برای  3شماره چاپ متوالی.
ج ت تخصیص کادر سفارش حداقل چ ار شماره متوالی الزم می باشد.

لطف اً ج ت هماهنگی بیشتر و رزرو با شماره تلفن  11135351تماس حاصل فرمایید و پس از تکمیل فرم آنرا به شماره  11155133فاکس نمایید.

م ر و امضاء

«فرم درخواست عضویت حقیقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
 - 1مشخصات فردی:
نام خانوادگی:

نام:

نام خانوادگی (به انگلیسی ):

نام (به انگلیسی ):
روز

ماه

سا ل

جنس :مرد  زن  تاریخ تولد:

شماره شناسنامه ................................................................. :محل تولد:
سمت .................................................................. :سابقه كار:

شماره ملی :

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 - 2سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی ...................................................... ............................................................................................................................. ........... :تاریخ فارغالتحصیلی:
رشته تحصیلی .......................................................................................................................... :دانشگاه.................................................................. :كشور:
 - 3نشانی محل کار (تحصیل):

..................................................................................

...................................................................................................................

................................... ...... ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ........................................................................................... .............................................................................................................................

تلفن ثابت:

.................. ............................................................................................

پست الکترونیکی:

تلفن همراه ................................................................................................................... :نمابر:

..................................... ............................................................................................................................. .......

وب سایت:

.............................................................................

...................................................... ...................................................................................

 - 4نوع عضویت:
پیوسته  وابسته  دانشجویی 
حق عضویت ساالنه
نوع عضویت

پیوسته

وابسته

دانشجویی

مبلغ

 011.111ریال

 011.111ریال

 01,111ریال

شماره حساب :حساب جاری  444000222بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
بنام جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

لطفاً فرم تکمیل شده را با فیش واریزی به همراه یک قطعه عکس رنگی  3×2برای دبیرخانه جمعیت ارسال نمایید.
امضا:
تاریخ:
عضویت پیوسته :مؤسسان جمعیت و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجة كارشناسی ارشد دریکی از رشته های دانشگاهی باشند.
تبصره :افراد دارای درجه كارشناسی با سابقه درخشان مدیریتی (حداقل  0سال ) میتوانند با تصویب هیآت مدیره به عضویت پیوسته جمعیت درآیند.
عضویت وابسته :اشخاصی كه دارای درجة كارشناسی باشند.
عضویت دانشجویی :كلیه افرادیکه كه در یکی از رشته های دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی دبیرخانه :تهران  -خیابان حافظ  -دانشگاه صنعتی امیركبیر  -ساختمان ابوریحان  -طبقه ششم  -اتاق  .404تلفن  140 - 44240404 :تلفکس 140 - 44250233 :

«فرم درخواست عضویت حقوقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
«جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه» در ادامه یک دهه فعالیتهای كمیته دائمی «کنگره سراسری همكاری های دولت ،دانشگاه و صنعت برای
توسعه ملی» و بهمنظور ارتقاء سطح همکاریهای فیمابین صنعت و دانشگاه در سال  0343تأسیس شدهاست.
 - 1مشخصات مؤسسه:
نام دانشگاه /شركت /سازمان:
نوع فعالیت:
نشانی:

........................................................................ .........................................................................................................

تعداد كاركنان:

.................................................................... ............................................................................................................................. ...............................

...........................................................................................................................

سال تأسیس:

................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................. .............................................................................................................................

تلفن ثابت:

....................................................... ............................................................................................................................. ......

پست الکترونیکی:

............................................ .............................................................................................................................

دورنگار:

........................................................................................................... .................................................................

وب سایت:

............................................................................................................................................................................

 - 2مشخصات رییس/مدیر:
نام خانوادگی .... ............................................................................................................................. .......................................................................................................................... :نام:

.............................................................................................................................

آخرین مدرک تحصیلی ... ............................................................................................................................. :دانشگاه ......................................................................... :كشور:

...................................................................................................................

رشته تحصیلی ....................... .. ............................................................................................................................. :تاریخ فارغالتحصیلی ....................................... :سابقه كار:

.......................................................................................................

 - 3مشخصات فرد رابطِ مؤسسه با جمعیت:
نام خانوادگی ..................................................................................................................... ... :نام ..................................................................................... :سمت:

...................................................................................................................................................

تلفن ثابت .. ............................................................................................................................. :تلفن همراه .............................................................. :پست الکترونیکی:
نشانی:

....................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................................

 - 4حق عضویت:
حق عضویت ساالنه برای عضویت حقوقی حداقل دو میلیون ریال میباشد .مؤسسات دارای امکانات مالی مناسب میتوانند مبلغ بیشتری جهت توسعه جمعیت
پرداخت نمایند شماره حساب 444000222:بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
مبلغ پپیشنهادی:

............................................................................................................................................................................................................................ ...................................... .............................................................................................................................

*مؤسسات میتوانند با تکمیل این فرم و پرداخت حق عضویت ،درخواست عضویت حقوقی خود را اعالم نمایند.
مضاء و مهر مدیر مؤسسه:
تاریخ:
نشانی دبیرخانه :تهران  -خیابان حافظ  -دانشگاه صنعتی امیركبیر  -ساختمان ابوریحان  -طبقه ششم  -اتاق  .404تلفن  ، 140 - 44240404 :تلفکس 140 - 44250233 :

An explanation of why and the need for extensive university engagement with
industry
Dr. Reza Mahdi, Dr. Masoud Shafiee
mahdi@iscs.ac.ir
Abstract
The active, constructive and collaborative interactions of universities with the surrounding
environment in general and industry in particular, is one of the foundations of the development of
universities and the demands of society of this complex and decisive institution. Extensive and
continuous interactions of universities with close and far-reaching political, social, economic,
cultural and environmental environments are a necessity for the survival and sustainability of the
university, and the lack of consideration of the environment and its transformations can make the
university physically or in nature, from the scene of society, and to play a role for advancement. ,
Fade away. How certain universities survive without interacting with the environment and the
industry, and are resting safely on an independent island and ivory tower, is due to the fact that, in
principle, such universities are in the strict sense The word is not university and they are considered
illusory as the magnificent title of the university. In this paper, based on some existing theories such
as the pattern of tripartite cooperation between government, university and industry, the idea of the
entrepreneurial university, the theory of service- learning, the theory of the national system of
innovation, the philosophy of why the university interacts with the industry and its adaptability to
the environment by review The documents have been reviewed. According to the findings of this
research, the true interactions of the university with the environment and industry not only for the
role and responsibility of the society and the academic citizenship of the university, but also for the
organizational and institutional development, the effectiveness of the curriculum, the improvement
of the level of realistic and factual learning of students, the development of the board Scientific,
strengthening of the styles and leadership abilities and improvement of the staff of universities is
necessary.
Keywords: University interaction with environment, university and industry communication,
adaptive university, national innovation system, service- learning

global innovation index and the study of Iran's weaknesses and strengths in
these indice
Fatemeh Sadeghian, Dr. Hojat Hajihoseini
n.sadeghian@gmail.com
Abstract
Today, the role and importance of innovation in the domestic and international developments of the
countries is so obvious. Evaluation of innovation at the national level is crucial for policymaking in
this area. For this reason, extensive studies have been conducted in this area. In the Islamic republic
of Iran, by determining the "innovation and development" as the slogan of the year 2008 and public
announcement by the Supreme Leader and the mobilization of internal capacity to develop the
infrastructure for innovation, the importance of the above- mentioned issue has been shown more
than before. In the next years, this strategic slogan was stressed in a statement by Supreme Leader
with phrases such as "This is a true slogan and innovation is a need for current movement of the
country". In recent years, the "resistance economy" has been noticed as a strategy in macro policies
of the Islamic Republic of Iran, which is the most important pillar of the knowledge-based
economy. Therefore targeted guidance of innovation at the national level as a critical need is desired
at present. Development of the National Innovation is possible by purposeful interaction of some
institutions. This institution can promote and develop innovation in the form of a dynamic and
productive system in case of targeted integration and communication among themselves. In this
paper, the innovation capacity of Iran is evaluated according to the Global Innovation Index to
present proper analysis of Iran’s position in innovation according to the world reliable information
so policy makers are able to decide for future.
Key words: Innovation, Evaluation Models at the national level, Global Innovation Index, strengths
and
weaknesses
points

Knowledge-based in university and industry from the perspective of
Organizational learning based on experiences
Dr.Asghar Zamani, Dr. Mahtab Atashi
ofogh557@yahoo.com
Abstract
The purpose of this study is to examine the knowledge-based in university and industry
from the perspective of organizational learning based on experiences, that organizational
learning from the experiences of industry and university has been institutionalized.
Therefore, the research method in this research is to study and analyze the documents and
studies of library resources, which addresses the issue of knowledge-based organizations
and organizational. The result of the survey showed that learning organizations in tacit
knowledge managemnet plays an important role. And this implicit knowledge or
organizational experience of the members is one of the most important hidden assets of
each organization, including universities. The results of the documentary review also
indicated that by storing and documenting the experiences of the managers of the
organizations, especially the managers of the industry and university sector, and its transfer
to their successors, Knowledge-based can be created.Some of the results and role of
experience in knowledge-based university and industry managers include: reducing
authoritarianism, Coordination in the views and demands of industry and university,
desirability of job positions and lack of capital loss, organizational memo ry creation in all
issues university and industry
Keywords: University, industry, knowledge-based, Documenting experiences
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Abstract:
The present survey investigates the trend development of research projects of laureates of
Khwarizmi International Prize (KIP), with an overview of EU & OECD policies for innovation
support is studied.
The type of this study is descriptive by using questionnaire for data collection and/or personal
interview by this performer with the performer of the prize winner's project. The data analyzed in
this survey are based on responses received from the laureates who are sent the questionnaires
inquiring the condition of their research project. The data analyzed were from 70 questionnaires and
the qualitative data analysis method is used for description.
Analysis of data suggests that 97% of the laureates are male, 57% of the laureates are engineers
or university graduates at M.Eng. level. 27% of them have completed their graduate de gree in
Electronic and Electrical Engineering; 31% of executive organizations are universities and 31.8% of
the laureates have completed their studies at Sharif Industrial University; 71% of the organizations
are public; and 50% of the projects are at industrial stage. It was found that 52% of problems were
financial. "Lack of protection" is the most significant challenges to laureates (53%). At the
Industrial stage, 50% of the projects at the highest level need financial support.
The European ::union:: (EU) has adopted a system approach based on innovation policy and
provides direct financial and services support for innovators. The innovation policy aims to support
an increase in the productivity, profitability and market share of European firms through the
development and adoption of new or improved products, processes and services. Moreover, the EU
intends to improve innovation support and also helps in understanding specific drives and barriers
to innovation at sector level.
In OECD countries, public policy has direct or indirect impact on factors that affect innovative
activity. All OECD countries use significant amounts of public money to support innovation
activities that intend to stimulate innovation.
It is a long time since in almost all countries the general idea of IP policy has been directed to
greater protection for the rights of IP holders, especially for patents. Indeed, the availability of
sufficient human resources for science and technology is an important factor for innovative
activities. Education and training policies have an important impact on innovation.
Keywords : technology development, Khwarizmi laureate, Khwarizmi prize, lack of support,
innovation support
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Abstract:
The aim of this research is to determine The impact of organizational empowerment on innovative
performance with the mediating role of employee’s job satisfaction and organizational commitment.
Recent research is correlation and descriptive that has been done through the survey method.
Statistical population has been consisted of all employees in Melli Bank of Kerman city and number
of 325 subjects have been selected as volume of sample. Data gathering tools have been
organizational empowerment, job satisfaction, organizational commitment and innovat ive
performance questionnaires that the validity and reliability of they have been approved. Descriptive
and inferential statistical (structural equation modeling) have been used to analyze the data and the
data has been analyzed with SPSS and LISREL softwares. The findings of the research indicated
that the suggested model has appropriate fit, and organizational empowerment beyond its direct
impact, exerts indirect impact on innovative performance of organization through the mediations of
employee’s job satisfaction and organizational commitment, also the mediating role of job
satisfaction and organizational commitment on the relationship between organizational
empowerment and innovative performance of organization was confirmed.
Keywords: Organizational empowerment, Job satisfaction, Organizational commitment, Innovative
performance.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between work ethic and occupational
stress in the organization. The results of this research can determine the strategy of organizations
and industries in facing job stress. The research method in this research is applied in terms of
purpose and in terms of survey nature. The statistical population of this study is teachers and
primary school staff, of whom 176 responded to two questionnaires of work ethics and occupational
stress. Data analysis using SPSS software shows that there is a significant relationship between
work ethics and job stress. Regarding the Pearson correlation coefficient negativity, it is clear that
work ethics and occupational stress are inverted. That is, the greater the ethics of work, the lower
the job stress. There is no significant relationship between work participation and job stress. There
is a significant relationship between job interest and job stress. There is a significant rela tionship
between work persistence and job stress. There is a significant relationship between human
relationships in work and job stress.
Keyword: Ethics, Work Ethics, Organizational Ethics, Job Stress, Ethical Charter.

