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جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی
دانشگاههای کشور
* محمدرضا ظهیرامامی
* فعال اقتصادی و عضو هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز
reza@farassan.org
تاریخ پذیرش2311/22/62:
تاریخ دریافت2318/26/ 62:

چکیده
نویسنده این جُستار خود فعال اقتصادی است و به نوعی دارای سابقهای طوالنی در عرصه صنعت است و با دانشگاه نیز ارتباطی
پویا و دغدغهمند دارد.
اولین گام را تعریف اهداف فرآیند خودگردانی دانشگاه دانسته و برای تعریف شفاف مسأله از «چراییها» آغاز و در تالش است
تا به روشنی به تبیین این موضوع بپردازد که :
چرا دانشگاهها باید خودگردان شوند؟
تا بتوانیم با اتکاء بر اهدافی کامالً ملموس و اهداف تعریف شده ،فرآیند را به سوی یک نقطه پایان موثر هدایت نماییم.
بنابراین به تشریح جزء به جزء پاسخ « :چرا خودگردانی» پرداخته و ضرورت های خودگردانی را در علت های ذیل واکاوی و
تفسیر خواهیم کرد:
 لزوم سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساختهای مرتبط با دانشگاهها. محدودیت دولت در تأمین منابع مالی برای دانشگاهها. ضرورت ایجاد تنوع مالی و درآمدی در دانشگاهها. نگاه به تأمین مالی به عنوان ابزار تحول. لزوم ارتقاء سطح زندگی و رفاه دانشگاهیان به عنوان قشری فرهیخته از طریق ثروتآفرینی زاینده خود دانشگاه. نیاز به توسعه کمی و کیفی پژوهشگران ،متخصصین و مشاوران تمام وقت دانشگاهی در حوزه صنعت و اقتصاد. کمک به کاهش مهاجرت نخبگان. ضرورت پاسخگویی بهتر به ذینفعان دانشگاه ( .نقشپذیری و نقشآفرینی بیشتر دانشگاهها در روند توسعه کشور) ضرورتهای نوآورانه در عرصه فناوری. ارتقاء سطح رقابتپذیری دانشگاهها مطابق با استانداردهای جهانی. استقالل و خودگردانی مالی دانشگاهها برای رشد و فراتر رفتن از دایره محدودیتها.واژههای کلیدی :رقابتپذیری دانشگاهها ،نقشآفرینی دانشگاه ،زیرساخت ،خودگردانی ،اشتغال.

نوع مقاله :ترویجی

-2مقدمه
در این بخش سعی خواهد شد تعریف خود را از
«خودگردانی دانشگاهها» روشن ساخته و به عنوان:
نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمدرضا ظهیرامامی reza@farassan.org

خودگردانی مالی ،در راستای کاهش اتکاء به تأمین
نیازهای دانشگاه ،از طریق بودجه دولتی به طرزی شفاف
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تعریف نماید و با تأکید بر خودگردانی قانونمند برای عمل
و اقدام دانشگاه؛ در راستای رسالت تاریخی خود؛ راه را بر
اما و اگرها ببندیم و رد پای ضرورت این خودگردانی
(خودکفایی مالی را) در قانون اساسی نیز پیجویی نماییم.
سر انجام این نکته را مورد تأکید قرار دهیم که  :هموار
نمودن مسیر خودگردانی دانشگاهها ،ایجاد نوعی تعهد ملّی
برای دانشگاهیان؛ به منظور پذیرش نقش ،در عرصه کمک
به تحول صنعت و اقتصاد جامعه در قالب مشارکتی
آگاهانه در راستای توسعه پایدار کشور خواهد بود.
آنگاه که جُستار وارد فراز دوّم خود :یعنی توضیح و تفسیر
چگونگی محقق نمودن خودگردانی دانشگاهها میشود ،بر
نقش تغییر نگرشها ،جور دیگر دیدن ،تغییر سمت نگاه و
دیدن با عینکی تازه به دانشگاه و از منظری تازه و به مثابه
یک بنگاه را پیشرو میگذاریم تا ابعاد موضوع را به شیوه-
ای دقیق مورد واکاوی قرار داده و چگونگی این چرخش
حیاتی را تشریح نماییم باز تعریف ذینفعان دانشگاه ،با
تمرکز بر «صنعت» به عنوان مشتری اصلی دانشگاه از آن
جمله
میباشد.
در فراز سوم و پایانی جُستار ،میان امرِ خودگردانی و
«طرح راهبردی پل» که نویسنده جُستار خود طراح و
پیشنهاددهنده آن به جامعه صنعتی و دانشگاهی میباشد
اتصالی سیستماتیک و خالّقانه بر قرار میشود و واگنهای
خودگردانی دانشگاهها ،روی ریل طرح کامالً دیزاین شده
«پل» قرار گرفته و حرکت آن به سمت مقصد و چشمانداز
ترسیم شده تسهیل می شود.
در این بخش :
برای آن گروه از مخاطبان که با «طرح پل» آشنایی ندارند
به معرفی مختصر طرح پل میپردازیم.

درطرح مورد اشاره اینبار؛ صنعت است که به عنوان

 -2طرح پل

مشتری به سراغ دانشگاه میرود.

استعاره «پل» برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه

در طرح پل گامهای اجرایی به روشنی تعریف شده و نقش

و صنعت و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور به کار

و سهم هر نهاد و ذینفع مرتبط اعم از صنایع ،دانشگاهها،

گرفته شده است.

دولت ،بانکها و  ...به وضوح ،دقت و شفافیت کامل ترسیم

الزم به ذکر میباشد که طرح یاد شده طرح تحولی و

شده است.

بنیادی به منظور حل اساسیترین مشکالت اقتصادی

افروختن یک شمع

کشور از طریق ایجاد پل ارتباطی فرآیند محور و هدفمند
میان صنعت و دانشگاه است.

 -3اهم نتایج حاصله مورد انتظار از اجرای طرح
بدین شرح میباشد:
 .2راهاندازی زیر ساختهای راکد واحدهای صنعتی
غیرفعال.
 .6بهرهور نمودن صنایع فعال اما غیر بهرهور.
 .3ایجاد درآمد و اشتغال پایدار و گسترده در سطح
دانشگاه و کل کشور.
 .4به جریان انداختن سرمایههای راکد بانکها که در قالب
تسهیالت معوقه در اختیار واحدهای راکد صنعتی است.
 .5ارتقاء سطح و به روزآوری دانش و فناوری صنایع.
 .2سمتدهی هر چه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن
و پایدار (اقتصاد سبز و چرخشی)
 .7ثروتآفرینی و تحقق خودگردانی مالی برای دانشگاه.
از طریق:
 بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه و دانشگاهیان در
قالب پایاننامههای کارشناسیارشد ،دکترا و پسا دکترا.
 فعالسازی ظرفیتهای اساسی دانشگاه به عنوان یک
توان بالقوه و بالفعل داخلی در راستای تحول صنعت و
اقتصاد و سایر برنامههای کالن اقتصادی کشور از جمله
برنامه ششم توسعه میباشد.
 -3اجرای طرح پل
با جلوگیری از افزوده شدن خیل عظیم دانشجویان کشور
به جمعیّت بیکاران کشور آنان را برای حل بنیادیترین
موانع و مشکالت صنعت بسیج نموده و با طرحی جامع،
دقیق و سنجیده در راستای ایجاد رونق اقتصادی به کار
میگیرد.

با شمع دیگر ...
شب بهاری

دوفصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  43و  ،44بهار و تابستان 2318

3

با خوانش این هایکوی زیبا از یوسابوسون ،استاد هایکو

تفسیر آن برای رسیدن به آن شفافیت الزم در محدوده
اختیارات قانونگذار و متخصصین حوزه ذیربط میباشد.

هم نیست به استقبال متن اصلی میرویم:

ج  :هموار نمودن مسیر خودگردانی دانشگاهها ،ایجاد
نوعی تعهد ملّی برای دانشگاهیان برای پذیرش نقش در
عرصه کمک به تحول اقتصاد جامعه در قالب مشارکتی
آگاهانه ،توأم با مسئولیت ،شفافیت و پاسخگویی بیش از
پیش خواهد بود.
اکنون باز میگردیم به پرسش اصلی و تالش خواهیم نمود
تا به تبیین ضرورتها و چرایی خودگردانی دانشگاهها
بپردازیم:
 .2لزوم سرمایهگذاری برای توسعه پایدار دانشگاههای
کشور:
بی مقدمه باید گفت :گام اوّل برای توسعه زیرساختها در
دانشگاههای کشور؛ لزوماً سرمایهگذاری است و توسعه
بسترهای جدید دانش و فناوری ،تجهیز آزمایشگاهها به
ابزارهای مدرن و کارآمد ،تأمین مواد و مصالح مورد نیاز؛
بیبر و برگرد نیازمند تأمین مالی گسترده است.
-6ضرورت توجه به محدودیتهای دولت در تأمین مالی
برای دانشگاهها:
محدودیّت دولت در تأمین منابع مالی برای دانشگاهها در
اثر کسری بودجه ،مسائل ناشی از تحریم و کرونا ،کاهش
بیش از حد در آمدهای نفتی و  ...نیاز به سرمایهگذاری را
برای دانشگاه نه تنها منتفی نمیسازد که بالعکس این
نیاز امروز بیش از همیشه به عنوان یک ضرورت حیاتی
آشکار احساس میشود.
-3الزام به متنوعسازی تأمین و توسعه سبد مالی
دانشگاهها:
ایجاد تنوع مالی و درآمدی برای دانشگاه مقدمه هر نوع
تحولآفرینی به منظور تضمین بقای فعال و مثمر ثمر
دانشگاه و حفظ جایگاه علمی در فضای رقابتی دانشگاهها
در سطح استانداردهای جهانی است.
-4توجه ویژه به رفاه دانشگاهیان:
دانشگاهیان به عنوان قشری فرهیخته و موثر در بهبود
وضعیت جامعه ،به طور طبیعی میتوانند و باید از سطح
زندگی و معیشت مطلوبی برخوردار شوند بدیهی است این
بخش جامعه اعم از اساتید محترم ،مدیران ،کارشناسان،
محقّین و متخصصین و حتی دانشجویان مستعدی که در
مسیر ارتقاء به جایگاههای بر شمرده هستند و یا هم
اکنون ایفای نقش میکنند از این حق برخوردارند که به

سرای ژاپنی در قرن هجدهم که بیارتباط با این جُستار
نگارنده که متناسب با مسئولیتهای سالیان خود ،هم با
چالشهای گریبانگیر صنعت آشنا هستم و هم با فضا و
آتمسفر حاکم بر دانشگاههای کشور ،از نزدیک مأنوس
میباشم بر آنم تا بر بستر شناخت نسبتاْ جامع این دو نهاد
تأثیرگذار و ماندگار بر اقتصاد مولد جامعه و کشور در حد
توان به تبیین همه جانبه و دقیق چرایی و چگونگی
حرکت به سمتِ خودگردانی دانشگاهها بپردازم.
در همین جا الزم است اشاره نمایم تمایز منظر نگاهم در
جُستار فوق افزون بر درک در مجموع قابل قبول دو نهاد
دانشگاه و صنعت به عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد
فناورانه و مولد ،بر نگرشی سیستمی و توجه به نقطه
اتصال پویا و زاینده آنها بر مبنای طرحی نو ،راهبردی و
برآمده از دل نیازهای عمیق «صنعت» « ،دانشگاه» و
«جامعه» استوار میباشد.
واکاوی در این مقوله مهم را با طرح این پرسش بنیادین
آغاز میکنم:
 -4چرا خودگردانی دانشگاهها؟
اما بد نیست پیش از پاسخ به این پرسش اساسی؛ ابتدا به
اختصار درباره مبحث «خودگردانی» سخن بگوییم و
روشن کنیم که مراد و مقصودمان از خودگردانی چیست و
چه ابعاد و جنبههایی را در بر میگیرد .حقیقت آن است
آنچه در مرکز توجه این جُستار میباشد کمک به دانشگاه
براساسساز و کاری هدفمند ،برای دستیابی به نوعی
خودگردانی مالی  ،در راستای کاهش اتکاء تأمین نیازهای
دانشگاه به بودجه دولتی است .بنابراین بدیهی است وقتی
از خودگردانی دانشگاه سخن به میان میآید:
الف :خودگردانی مورد نظر به مثابه جدایی دانشگاه از
حاکمیت نیست بلکه دستیابی به استقالل و خودکفایی
نسبی مالی و البته قانونمند ،برای عمل به رسالت تاریخی
خود ،در راستای پذیرش مسئولیت و سهم و نقش خود
برای غلبه بر چالشها و دشواریهای اقتصادی است.
ب :الزم به ذکر میباشد در بند سوم اصل سوم قانون
اساسی نیز رساندن آموزشعالی به مرز خودکفایی (به طور
ضمنی) مورد اشاره قرار گرفته است هر چند تبیین و
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میزان شایستگیهای کلیدی ،ظرفیتها و پتانسیلهای
اثرگذار از سطح مطلوب رفاه برخوردار باشند تا بتوانند
بدون دغدغه ،با آرامش خاطر و فراغ ِبال به کار ثمربخشِ
خود پرداخته و منشأ اثر بیشتر و متناسب با نیاز امروز
جامعه باشند.
-5توسعه کمی و کیفی پژوهشگران ،متخصصین و
مشاوران تمام وقت:
نیاز به آموزش ،بازآموزی ،توسعه فردی و گروهی و به روز
کردن مستمر دانش کسانی که بناست به صورت حرفهای
دست اندرکار توسعه دانش ،فناوری و مهارتهای الزم با
این نسل جوان و پرتکاپوی جامعه باشند نیازمند توضیح و
توصیف نیست ،اگر بخواهیم چشمه جوشانی از دانشهای
بشری باشیم ،بایستی فرزندان این سرزمین مدام در
معرض آموزش ،بازآموزی و توسعه براساس متدها و
موازین روز دنیا باشند .آموزش ،بازآموزی و توسعه در این
ابعاد نیازمند منابع مالی الزم هست.
 -2لزوم کمک به کاهش مهاجرت نخبگان:
در هر حال همه ما شاهد این واقعه تلخ بوده و هستیم،
قطعاً اگر با جذب منابع و مدیریت بهینه منابع بتوانیم
بسترهای الزم و جایگاه مناسبی را برای نخبگان عرصه
دانش و فناوری فراهم کنیم به طور قطع شاهد کاهش
شدت مهاجرت و کندتر شدن روند این مهاجرت ها
خواهیم بود.
-7نقش خودگردانی در ارتقاء کیفیت عملکرد (پاسخگوئی
بهتر به ذینفعان):
با خود گردانشدن دانشگاهها به طور طبیعی آنها اقدام
خواهند کرد به نوعی باز تعریف از رسالت ،مأموریت و
فلسفه وجودی خود؛ در راستای پاسخگوئی به نیازهای
همه ذینفعان ،به ویژه مشتریان که اصلیترین آنها صنایع
خواهند بود.
-8نقشپذیری و نقشآفرینی بیشتر دانشگاه در روند
توسعه کشور:
بدیهی است دانشگاه برخوردار از منابع مالی الزم و به قدر
کفایت و رها بودن از مناسبات بوروکراتیک تأمین مالی از
بودجه دولت ،متناسب با توانمندیها سعی خواهد کرد تا
جایگاه خود را با ترسیم افقها و چشماندازهای مناسب-
تری ارتقاء داده و به گونهای اثربخشتر نیازهای حال و
آینده کشور را مورد توجه جدی قرار دهد و با سمت-
گیریها نوین در مسائل مهم کشور ؛ از جمله ثروت-

آفرینی ،اشتغالزایی ،ارتقاء فرهنگ و تمدن کشور نقش-
آفرین بوده و با حداکثر مسئولیتپذیری عمل نماید.
-1ضرورتهای نوآورانه:
جالب است در گزارش ارکان نوآوری جهانی که رتبه
کشورمان در زمینه نوآوری با  2پله تنزل ،از جایگاه 22
(در میان  232کشور جهان) در سال  6221به جایگاه 28
در سال  6262نزول کرده است پرسش کلیدی تدوین-
کنندگان گزارش این هست که« :چه کسی تأمین مالی
نوآوری را انجام خواهد داد؟»
و قطعاً این دانشگاهها هستند که میتوانند با تأثیرگذاری
بر شاخصهای نوآوری به تأمین سرمایه انسانی و
تحقیقات ،زیرساختها و  ...در پاسخ به ضرورتهای
نوآورانه ،اعم از دانش و فناوریهای نوین و یا خالقانه
منشاء تحوالت جدی در روندی نوآورانه باشند.
-22تأمین رقابتپذیری دانشگاهها:
در هر حال دانشگاهها مثل هر پدیده دیگری متناسب با
نیاز جوامع و گاه حتی علیرغم عدم تناسب با نیاز تکثیر
شده و میشوند .خودگردانی دانشگاهها نقطه اتکاء و اهرم
مناسبی است که با ارتقاء کیفیت و جذابیت و اثر بخش
شدن فعالیتها بتوانند در عرصه رقابتهای بسیار جدی و
تنگاتنگ با دانشگاههای هم سطح سر بلند و موفق عمل
نمایند.
-22استقالل دانشگاهها برای رشد (فراتر از محدودیتها)
عرصه دانش و فناوریها بیکرانه و گسترده است و
دانشگاهها با خود گردانی و تأمین استقالل مالی در واقع
به نوعی خودشان را از محدودیتها رها میکنند و امکان
پرواز و فعالیت همه جانبه و بدون نگرانی از تأمین مالی را
تجربه خواهند کرد .با محقق شدن خودگردانی دانشگاه به
طور قطع راه برای عمل به رسالت واقعی دانشگاهها برای
بالندگی خود و شکوفایی صنعت هموار و هموارتر خواهد
شد.
سخن نهایی و جمعبندی اینکه چرا دانشگاهها بایستی به
لحاظ مالی خودگردان باشد این خواهد بود که دانشگاه به
خاطر بلوغ ذاتی خود؛ دارای این ظرفیت و پتانسیل باال
میباشد تا بتواند با ایجاد ارزش افزوده در صنعت؛ نه تنها
به افزایش کمیت و کیفیت تولید ملی مدد برسانند بلکه با
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قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود در کنار صنعت ،موتور
محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند.
خوشبختانه هم تعداد دانشگاهها و هم خیل عظیم
دانشجویان به لحاظ کمیت و هم وجود استعدادهای بالنده
در این طیف وسیع تحصیل کرده اهرم مناسبی است که
میتوان با به حرکت در آوردن آن سطح کیفی این حضور
مغتنم را نیز ارتقاء داد.
تردید نیست با چنین اقدام همه جانبهای بار دولت سبک-
تر شده و میتواند بیش از پیش به آموزش همگانی پیش از
دانشگاه ،بهداشت و رفاه عمومی جامعه بپردازد.
و در عوض دانشگاه خواهد توانست به یاری صنعت و تولید
بشتابد و با تبدیل نیازهای صنعت به مسأله نسبت به حل
آن همّت بگمارد و بدینگونه در توسعه اقتصاد مولّد جامعه
نقش پرداز و نقش آفرین باشد.
اما نکته مهم تر شاید این باشد که:
 خودگردانی دانشگاهها چگونه میتواند اتفاقبیفتد؟
در این بخش جُستار تالش خود را مصروف این پرسش
بسیار مهم خواهم کرد.
 -5تغییر نگرشها گام اوّل ِ خودگردانی است
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درکجا باید توانمندیهای علمی و فناورانه ،تجهیزات وامکانات خود را ارتقاء دهد.
چگونه میتواند به عنوان مشاور در کنار صنعت قراربگیرد.
چه میزان از توانمندیهای خود را به پژوهشهایکاربردی اختصاص دهد و چه مقدار به علوم پایه بپردازد.
با چه ساز و کارهایی میتواند خدمات آموزشی؛پژوهشی و کاربردی خود را به فروش رسانده؛ برای
صنعت حالل مشکل بوده و برای دانشگاه ثروتآفرینی
نماید.
 این هدفهای جدید تا چه اندازه محتوا و ساختارهایمدیریتی دانشگاه را تغییر میدهد.
 در این صورت به چه سیستم و مکانیزمهای مال بدونابهام و شفافی برای پاسخگویی به نظام بودجه ،هزینه و
برنامهها نیازمند است .
 و دهها پرسش دیگر که پاسخ آن میتواند در یک مدلهدفمند؛ جامع؛ شفاف و کاربردی متبلور باشد.
نقطه قوّت مباحثِ مطروحه در جُستار پیش رو این است
که نگارنده پیش از این نه تنها به طراحی مُدل مورد نظر
پرداختهام ،بلکه با معرفی این مدل در رسانهها ،مجامع
علمی و دانشگاهی گامهایی هر چند مقدماتی نیز در
راستای به اجرا در آمدن مدل برداشته شده است .از جمله
در دانشگاه صنعتی شیراز اقدامات مثبتی در این راستا به
انجام رسیده است.
شاه کلید طرح پل پایاننامههای دانشجویی؛ پایاننامههای
دکترا و پست دکترا است ،طرح مذکور در بیست و دومین
کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت نیز
توسط این کنگره ،به عنوان طرحی ملی برای برقراری پل
ارتباطی موثر میان صنعت و دانشگاه برگزیده و رونمایی
شد.
در اینجا بنا به ضرورت و برای طیفی از مخاطبان این
جُستار که با ویژگیها و امکانات طرح پل آشنایی ندارند
به معرفی کامل طرح میپردازیم.

نقطه شروع برای آغاز خودگردانی دانشگاه ها این است که
با عینک و رویکرد جدیدی به مأموریت دانشگاهها نگاه
کنیم دانشگاه را به مثابه یک بنگاه مورد توجه قرار بدهیم
بدیهی است این منظرِ تازه ما را متوجه این موضوع خواهد
کرد:
اگر دانشگاه بالقوه میتواند یک بنگاه باشد (که هست)
مشتریان این بنگاه چه کسانی هستند؟ نیازهای آنها
چیست؟ دانشگاه چگونه و با چه ابزار و ساز و کارهایی
میتواند به این نیازها پاسخ شایستهای بدهد این پرسش-
ها آغازیک نیازسنجی است ،حرکت به سمت باز تعریف
دقیق تر ذینفعان دانشگاه ،مشتریان اصلی و مقدمهای
برای بازنگری در استراتژیها چشمانداز و مأموریت
دانشگاهها  ...هر پرسش تازه ،پرسشهای تازه ای را به
میان خواهد آورد؟

 -7این طرح دستیابی به افقی نوین در همافزایی صنعت

 -6اولویتهای مشتریان دانشگاه چیست؟

و دانشگاه را هدف گرفته است.

دانشگاه از چه میزان توانمندی برای پاسخگویی به ایننیازها برخوردار است.

موضوع طرح پل:
موضوع این طرح تحول صنعت ،از طریق تقویتساز و
کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و
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موتور توسعه کشور و دانشگاه به عنوان پایگاه دانش و
نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیتکننده نیروی
متخصص
میباشد .این طرح بر آن است با نگاهی مسئلهمحور،
نتیجهگرا ،جامع ،متفاوت ،ساختارمند و متکی بر برنامه و
به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر
واقعگرایی پژوهشمحور ،در مسیر حل عارضهای مزمن
گام بردارد .بنابراین چشمانداز این طرح اینگونه تعریف
شده است:
"بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای دانشگاه و استفاده
بهینه از داراییهای مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و
اشتغالزایی در راستای توسعه پایدار" و بالطبع ماموریت
طرح مذکور:
"ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه
پژوهشهای کاربردی در قالب تعریف رسالههای
کارشناسیارشد و دکترا و پست دکترا جهت پویاسازی
صنایع و تولید بهرهور و فناورانه"
چارچوب فرایندی و نگاه متمایز طرح به کلیه ی ذینفعان،
از جمله :دولت ،بخش خصوصی ،دانشگاه ،بانکها،
نمایندگان تشکلهای صنفی و جامعه ،استراتژی محوری و
توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام
ذینفعان از ویژگیهای این طرح است  .این بار اقدام-
کننده ،صنعت ،به عنوان مشتری بود که باید به سراغ
دانشگاه میرفت.
طرح مذکور با تعریف دقیق گامهای اجرایی ،از جمله
پژوهشهای آماری ،ایجاد ساختار مناسب و تشکیل
کمیتهها و کارگروههای تخصصی و کارشناسی ،مرکب از
نمایندگان اساتید ،دانشجویان و دانشگاه ،سازمان صنایع
معادن و تشکلهای صنعتی و سایر نهادهای ذیربط و
ظرفیتهای باالی اجرایی آماده جریانیابی و فعال شدن
میباشد.

 -8زمینههای شکلگیری طرح پل چه بود؟
چالشها و موانع پیشروی دانشگاه :
این طرح محوریت دانشگاه را به عنوان یک ظرفیت بالقوه
و تا اندازهای بالفعل و یک سرمایه اجتماعی موثر در حیات
اجتماعی کشور و بهرهگیری مناسب از این پتانسیل برای
گرهگشایی دشواریها و مسائل پیچیده در حوزه صنعت
کشور در عمل پذیرفته و یا در تالش است به ارتقاء این
جایگاه نیز مدد برساند ،پارادایم غالب اقتصاد و ضرورت
دستیابی به جامعههای دانشبنیان به مراتب بر بار این
رسالتِ سنگین می افزاید.
امروز اگر از منظر صنعت و افراد دلسوز به حال صنعت و
اقتصاد کشور به دانشگاه نگاه کنیم در کالنِ قضیه عمده
دانشگاههای کشور که تعدادشان هم قابل مالحظه است
در هر حال از بودجه عمومی ،هر چند به صورت قطره
چکانی ،استفاده میکنند لیکن غالباً فارغالتحصیالن
دانشگاه ،که تعدادشان هم به لحاظ کمیت قابل مالحظه
است نمیتوانند آنچنان که باید باری از دوش صنعت
کشور بردارند به اعتباری محصول دانشگاه:
 نه غالباً نیروی انسانی توانمند در حوزه تحصیالتمرتبط است
 نه تولید دانش و فناوری کاربردی روز ،متناسب بانیازهای صنعت امروز
البته به هیچ وجه قصد نداریم دستاوردهای علمی و
پژوهشهای ارزشمند نظری دانشگاههای کشور را نادیده
بگیریم که اتفاقاً در این حوزه موفقیتهای چشمگیری را
هم شاهد بودهایم و برخی دانشگاهها در تولید مقاالت
علمی ،رتبههایی خوب هم در عرصه جهانی کسب کرده-
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اند ،اما قرار است در اینجا از زاویه دید نیاز بنگاههای
کسب و کار به ارزیابی موضوع بپردازیم.
معموالً در میان فارغالتحصیالن دانشگاه با دو گروه روبه
رو هستیم .یک دسته افرادی محدودتر که شایستگی و
قابلیتهای متمایزی را از خود بروز میدهند که متاسفانه
بعضاً راه مهاجرت را بر میگزینند و گروه دیگر طیف
وسیعتر فارغالتحصیالن هستند که جذب بازار کار می-
شوند در حالی که آموزههای آنها در دانشگاه برای
پاسخگویی به نیازی کسب و کار کافی و کاربردی نیست و
آنها در محیط کار باید بسیاری از مطالب را از آغاز یاد
بگیرند که این امر برای بازار کار ،مستلزم زمان و هزینه
است.
از طرف دیگر این در حالی است که غالب رسالههای
دانشگاهی فارغالتحصیالن دورهی دکترا عمدتاً ابعاد
تئوریک و مفاهیم و مقولههای علمی را در بر میگیرد و به
نیاز عملی مشخصی در جهت توسعه و بهبود بازار کسب
و کار در راستای توسعهی پایدار کشور پاسخ مناسب و
مطلوبی نمیدهد
حال اگر این نتیجه در مجموع غیرکاربردی را به
محدودیت مالی دانشگاهها اضافه نماییم.
دو نیاز اصلی دانشگاه خود را نشان میدهد:
 -2نیاز دانشگاه به دسترسی به منابع و تامین مالی بیشتر،
برای توسعه زیرساختها؛ تجهیزات و فعالیتهای آموزشی
پژوهشی به روز و کارآمدتر.
 -6نیاز دانشگاه به ارتباطی موثرتر و هدفمند با صنعت و
بازار کار ،برای یادگیری بیشتر و درک و دریافت نیازهای
واقعی و متناسب با بازار کار از جمله شناسایی واقعی
بنگاههای کسب و کار و حتی دریافت سفارش کار مستقیم
از صنایع از یک سو و پاسخگویی بهتر به مطالبات جامعه،
از جمله صنعت و بازار کسب و کار ،در زمینه تولید دانش
کاربردی و تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده به کار،
جذب و تزریق دانش روز آمد و کاربردی به بنگاه های
صنعتی توسط دانشگاه و دانشگاهیان از سوی دیگر.
 -3چالشها و موانع پیش روی صنعت:
 -4آمارهای هر چند متفاوت ،حکایت از واقعیت تلخی
مینماید که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور
بدالیل مختلفی از جمله شتابزدگی در صدور مجوزهای
بیرویه ،برای افراد فاقد سرمایه ،تجربه و دانش علمی و
عملی و سرعت و نحوه تخصیص منابع مالی به این واحدها
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نقصانهای مدیریتی ،مشارکتی ،تکنولوژیکی و فناورانه،
بازاریابی و  ...در حالت رکود و یا نیمهفعال و یا فعال اما
غیر بهرهور قرار دارند و علیرغم تزریق سرمایهای قابل
مالحظه به آنها و بسترهای ایجاد شده سختافزاری ،اغلب
واحدها فوقالذکر تعطیل بوده و منتج به خواب سرمایه و
دارایی شدهاند .این در حالی است که بسیاری از واحدهای
فعال صنعتی نیز در خوش بینانه ترین حالت با ظرفیت
نامناسب و اغلب پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند این
به آن معناست که بخشی از سرمایه کشور که از طریق
منابع بانکی تامین شده است در این طرحها ،راکد مانده
است و بدیهی است زیرساختهای فیزیکی این واحدها نیز
نه تنها بهرهور نیست که تدریجاً فرآیند استهالک و
طی
را
اضمحالل
مینمایند و بالطبع ظرفیتهای اشتغالآفرینی واحدهای
مذکور نیز معطل مانده است.
 -5چه باید کرد؟
 -2طرح پل طرحی کاربردی است که در جستجوی
پاسخی عملی و البته متکی بر دانش روز برای غلبه بر
چالشهای یاد شده است.
این طرح با رویکردی علمی و پژوهشی و بررسی همه ابعاد
مساله ،خصوصاً با تحلیل دقیق و جامع شرایط و ویژگیها
دانشگاه و صنعت و تمرکز بر امکان احیاء صنایع راکد،
نیمهفعال و یا فعال اما غیر بهرهور به کمک فارغالتحصیالن
کارشناسیارشد و به ویژه دکترا بر آن است تا در این
برههی حساس اقتصادی کشور در روند توسعهی متوازن
کشور سمتگیری موثر به سوی اقتصاد سبز و چرخشی و
ایجاد اشتغال پایدار نقشی موثر ایفا نماید.
چرا که این طرح با زمانشناسی ویژه و درک درست از
مشکل واحدهای تولیدی تعطیل ،نیمه فعال و راکد،
عوارض و پیامدهای آن از جمله :سرمایههای راکد و بلوکه
شده بانکها و ظرفیتهای معطل تدوین و سر آن دارد تا
با ساماندهی و بهرهگیری درست از ظرفیتهای تعاملی و
تبادلی موثر صنعت و دانشگاه در راستای احیاء صنایع
راکد فعال و بهرهور نمودن هرچه بیشتر صنایع کشور
گامهای عملی و سنجیدهای بردارد و به اعتباری نهضتی را
آغاز نماید که اینبار بخش خصوصی در آن پیشگام بوده و
پیش از نهادهای رسمی ،بخش خصوصی و دانشگاه با
درک نیازهای مشترک به ضرورت آن پی بردهاند.

جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی دانشگاههای کشور
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انجام پروژه جمع بندی تجزیه و ت لیل و
ارا ه بازخورد و راهکارهای به ود

تنظیم و انعقاد رارداد
طرف های یرب

تهیه برنامه انجام ارضه یابی

جلسا توجیهی موزشی
و ایجاد باور در مدیران

تشکیل تیم ارضه یابی

انت ا ا ای کمیته
ارزیابی و ره ر تیم ارزیابان

موافقت مدیریت ارشد
برای پروژه ارضه یابی

طرح موضوع و بیان مساله یا مسا ل

ا

ا

 -9تشریح گامهای اجرایی پل:
از آنجا که طرح پل اساساْ طرحی کاربردی است فرآیند
اجرای آن از مبدأ تا مقصد؛ به صورتی دقیق و شفاف
توصیف شده است که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار
می گیرد:
نقطه آغازین حرکت اعالم نیاز و تقاضای صنعت میباشد.
در گام بعدی این دانشگاه است که تقاضای صنعت را در
قالب پایاننامه دانشگاهی تعریف مینماید.
بدیهی است روند انجام کار در قالب قراردادی میان
ذینفعان مدون میشود.
در گامهای بعدی این دانشگاه است که موضوع را با
رویکردی آسیب شناسانه :مطالعه؛بررسی؛ تجزیه و تحلیل
نموده و در پایان به ارائه راه کار مناسب به صنعت مبادرت
مینماید.
کمیتههای تخصصی وکارشناسی مرکب از نمایندگان
«سمت»؛ «دبیرخانه اجرایی طرح پل»؛ «دانشگاه» و
«واحد صنعتی مورد مطالعه» فرآیند را تا حصول نتیجه
مطلوب در چارچوب قرارداد مدیریت مینمایند.
پس از مورد توجه قرار دادن و به اجرا در آمدن راه حلها
نتایج حاصله در صنعت براساس شاخص ارزیابی تعیین
شده مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته؛ نقاط قوت و
قابل بهبود گزارش و مهمتر از آن دانش کسب شده ثبت و
نهادینه میشود.
استعارهی پل را برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد
دانشگاه و صنعت به عنوان مهمترین نهادهای اجتماعی
امروز ،به ویژه پس از انقالب صنعتی برگزیدهایم .و این
عنوان را به طرحی کاربردی ،غیر نمایشی و کامالً نظاممند
اختصاص دادهایم که برخی گامها اجرایی آن را برداشته-
ایم.

در این طرح دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگی و علمی در
مسیر آموزش و پرورش نسل جوان جامعه ،تولید علم و
فناوری مینماید Solutionمیدهد ،دردها و نارساییها را
درمان میکند و البته به لحاظ مالی منتفع میشود،
صنعت و بازار کسب و کار نیز به عنوان نهادی اقتصادی
که کاال ،تجهیزات و خدمات تولید مینماید به بیشترین
سطح
بهرهوری دست مییابد.
چرا که درصورت تولید مطلوب دانش روز و نیروی کارآمد
توسط دانشگاه ،صنعت میتواند مصرفکننده و بکارگیرنده
آن باشد که در این تبادل و عرضه دانش و کاربردی شدن
دانشها در صنعت و انتقال درست تجربیات صنعت به
دانشگاه و ایجاد همافزایی ،همدانشها ،و خالقیتهای
تازهای به منصهی ظهور میرسد و هم برای دانشگاه تولید
ثروت اتفاق میافتد.
بیتردید برای ایجاد پلی ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و
فراتر از آن برقراری تعامل و تعادلی پویا بیش از هر چیز
صنعت میبایستی به دانشگاه اعتماد کند و دانشگاه نیز
تصویری روشن و واقعگرایانه از صنعت داشته باشد.
چرا که ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از
مهمترین مولفههای رشد و توسعه پایدار زمینهساز
همافزایی صنعت و دانشگاه و بومیسازی فناوری و دانش
روز خواهد بود.
 -01کدام چالشها و موانع اساسی و ملموس ما را به
طرح پل رساند؟
برخی از کلیدیترین چالشها:
 وجود تعداد قابل توجهی از شرکتهای بحرانی راکد ویا غیر بهرهور با خواب سرمایه و ظرفیتها و زیرساخت-
های معطل قابل مالحظه
سرمایه قابل مالحظه بلوکه شده بانکها
نیاز مالی دانشگاه جهت توسعه هدفمند فعالیت-
های آموزشی و پژوهشی
کانالیزهشدن عمده وقت و ظرفیتهای دانشگاه
در حوزه پژوهشهای نظری و عدم توجه کافی به جنبه-
های فناورانه کاربردی طرحهای منطبق بر دانش و
تکنولوژی روز دنیا .
ضعف و نارساییهای جدی و فناورانه در بسیاری
از صنایع
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هدر رفت بسیاری از منابع ،عدم درک درست از
مسئولیت اجتماعی و ضرورت توجه به حفظ منابع ،
ذخایر ،محیط زیست و ...
 وجود معضل بیکاری به عنوان یک چالش اساسی درکشور
 -00بسترهای موجود برای غاز طرح:
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بخش از ذینفعان به روشنی تبیین شده و با لحاظ نمودن
شاخصهای ملموسی برای ارزیابی میزان موفقیت هر
پروژه ؛ امکان بررسی نقاط قوت و بهبود و تحول در
پروژههای آتی را فراهم نموده است.
شاخصها عبارتند از:
-میزان بهرهوری صنعت

 درک ضرورت و وجود باور مشترک نسبت به لزومهمگرایی میان دولت ،صنعت و دانشگاه.
 آمادگی بخش خصوصی برای نقشپذیری بیشتر درگرهگشایی دشواریهای موجود.
 ضرورت ایجاد انگیزش کافی برای اساتید و دانشجویانجهت تعریف رسالههای کاربردی و دانشجویان عالقمند و
آماده مشارکت خصوصاً در سطح کارشناسیارشد و دکترا
و امکان سوق غالب رسالههای دکترا و کارشناسیارشد به
سمت بهرهوری بیشتر صنایع و توانمندی واحدهای
غیرفعال یا فاقد بهرهوری الزم.
 -امکان شفافسازی بیشتر در تامین مالی و بسترهای

انتخاب این شاخص برای تشریح کاملتر به این سبب بود

قانونی مشارکت در تولید ثروت و کارآفرینی در صنعت و

که شاخص یاد شده ارتباط تنگاتنگی با تم و مضمون

دانشگاه

مرکزی این جستار؛ یعنی خودگردانی دانشگاه دارد.

 -همکاری سازمان صنایع و معادن و تجارت و سایر

طرح پل به منظور تأمین مالی پروژهها تمهیداتی

نهادها و تشکلهای ذیربط

اندیشیده و پیشنهاد نموده است که  :پیشنهاد تأسیس

میزان اشتغالزاییثروت ایجاد شده برای دانشگاهتجربهنگاری و دانش ایجاد شدهنقدینگی آزاد و یا فعال شدهدر اینجا بد نیست برای نشان دادن اهمیت و ضریب باالی
دقت در تبیین شفاف ابعاد و جنبههای طرح در خصوص
یکی از شاخصهای ارزیابی واجد اهمیت نکاتی را بیان
نماییم:
*ثروتآفرینی ایجاد شده برای دانشگاه

صندوق حمایت و خودیاری صنایع راکد و نیمه فعال و
غیره بهرهور از آن جمله میباشد.

 -02و یژگی های طرح پل:
ا

الزم به ذکر میباشد تأمین این صندوق از طریق:
 یک در هزار تکلیفی اعضای اتاق بازرگانی و تعاون ایران

• طرحی است میان بر

(ماده  77قانون پنجم توسعه)

• مس له م ور

 سه در هزار رقم فروش کاال و خدمات مودیان مالیاتی

• نتیجه گرا
• غیر نمایشی  -وا ع گرا
•

مل گرا

 -03تشریح برخی ویژگیهای مورد اشاره طرح پل:
در طرح پل به عنوان یک فرآیند پویا و به عنوان طرحی
مسأله محور نه تنها به تعریف ورودیها و خروجیها
پرداخته شده است بلکه ضمن یافتن کوتاه ترین راه
رسیدن به نتیجه دلخواه نقشها و گامهای عملی هر

دارای کارت بازرگانی (ماده  24قانون تنظیم بخشی
مقررات مالی دولت)
 بودجه دانشگاه برای رساالت و پایاننامهها
 واحدهای صنعتی
 تعامل بانکهای عامل در تعیین مشوقها ( تعیین
جوایز از طرف بانکها جهت بازگشت معوقات راکد)
کامالْ امکانپذیر و میسر خواهد بود.
با همه تمهیدات واجد اهمیت که مورد اشاره قرار گرفت
شاه کلید خودگردانی پایاننامههای دانشگاهی است که در
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راستای رفع حل مشکل خاصی از صنعت طرف قرارداد با
دانشگاه تعریف می شود و یا به انجام رسیدن هدف
محوری مورد توافق در چارچوب قرارداد منعقده میان
ذینفعان هم دانشگاه؛ هم استاد یا اساتید ذیربط و هم
دانشجو متناسب با جایگاه و نقشی که ایفا می نماید از
منابع حاصله چه به صورت قطعی و چه در روند بهره
برداری از نتایج پروژه انجام شده به صورت مرحله ای
منتفع خواهند شد.
این نکته نیز قابل تأکید و یادآوری است کلیه فرمها و
کاربرگهای جاری در طرح پل از جمله فرم قرارداد مورد
نیاز با رعایت مصالح و منافع ذینفعان و موازین حقوقی
مکانیزمهای حفظ اسرار و اطالعات و دانش مورد مبادله
طرفین در زمان انجام پروژه و پس از آن در طراحی فرمها
و تعهدات مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
و سرانجام اینکه طرح یاد شده از جامعیت خاصی
برخوردار است و تمامی ابعاد آن از جمله راه کارهای
تامین بودجه به صورت دقیق تعریف و گامهای اجرایی در
مدل نیز لحاظ شده است در این طرح نقشها به درستی
تعریف شده است به عنوان مثال اتاق بازرگانی میتواند از
محل پولی که از صنایع دریافت مینماید طرحهای اجرایی
را حمایت کند ،بانکها در زمینه ارائه تسهیالت و یا
سرمایهگذاری جهت اجرای طرحهایی که موفقیت آنها
تضمین شده است عملکرد موثرتر داشته باشند ،دولت و
مجلس با وضع قوانین و درصورت لزوم بودجه مناسب
موفقیت این طرح را افزایش دهند .صنایع نیز میتوانند
درصورتی که اجرای طرح ،در دراز مدت منجر به راه-
اندازی ،بهرهوری و فعالشدن شان شود درصدی از درآمد
خود را در قالب قراردادهای حقوقی ،مناسب به این امر
اختصاص دهند.

 -ثروتآفرینی برای دانشگاه و به نوعی حتی ایجاد

 -04چهار ضلع اثرگذاری طرح پل ارتند از:

خودکفایی در بودجه و خودگردانی مراکز دانشگاهی کشور

 -2احیاء صنایع راکد و غیر فعال
 -6بهرهور نمودن صنایع فعال اما غیر بهره ور
 -3ارتقاء سطح و به روزآوری دانش و فناوری صنایع
 -4سمتدهی هر چه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و
پایدار و اقتصاد سبز و چرخشی

از طریق انعقاد قراردادهای فیکس جهت هر پروژه بهبود و

 -05نتایج مورد انتظار از اجرای طرح پل :
 ایجاد و تقویت بنیانهای تبادلی و تعاملی از طریق پلیمستحکم و قابل اتکاء
 به جریان انداختن سرمایهی راکد و زیرساختهایمعطل
 احیاء صنایع نیمه فعال و غیر فعال نجات سرمایه راکد بانکها نزد واحدهای صنعتی راکد بهرهوری صنایع و واحدهای موجود در استفاده از منابعو حداکثرسازی بهرهوری از ظرفیتهای واقعاً موجود به
روزآوری دانش و بهبود فناورانه صنایع.
 بهینهسازی سیستمها ،چابکی و رقابتپذیری صنایع درشرایط پساتحریم.

یا منتفعشدن از نتایج حاصله از بهرهور شدن صنعت.
 ایجاد تحول در طراحی دروس و رشتههای دانشگاهیبه صورت کاربردی و متناسب با نیازهای صنعت و سایر
بخشهای اقتصادی
 ارتقاء قابلیتها و توان علمی و عملی دانشجویان ودانشگاه برای اجرای پروژههای تحولی و بهبود در عرصه
صنعت با مضامین فنی  ،زیست محیطی و مدیریتی .
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 نکته آخر اینکه :طرح پل کمک میکند صنایعمشکلدار در پژوهشی کمی و کیفی شناسایی شوند
عوارض و مشکالت آنها با شفافیت آشکار شود .در افقی
دیگر اجرای موفق طرح ،به برنامهریزان اقتصادی کشور
کمکهای
ویژهای خواهد داد که در فرصتهای مناسب به آن
خواهیم پرداخت.

ام ا تفاهم نامه همکاری های لمی و صنعتی بین سازمان صنعت معدن تجار استان فارس و دانشگاه صنعتی
ل 4931

شیراز
ام اء تفاهم نامه طرح پل با دانشگاه صنعتی شیراز+دانشگاه فنی و حرفه ای فارس+مدیرکل موزش فنی و حرفه
ای استان فارس
س نرانی ت ت نوان طرح پل در دانشگاه صنعتی شیراز

ل 4931

چاپ مصاح ه در نشریه ت صصی صنعت نفت با نوان « طرح کاربردی پل روشی نو برای احیاء صنایع غیر فعال و
افزایش بهره وری بنگاه های نیمه فعال با همکاری دو نهاد صنعت و دانشگاه »
س نرانی در اتاق بازرگانی ایران ت ت نوان راهکار ملی احیاء صنایع راکد و نیمه راکد و بهره ور نمودن صنایع
فعال و غیر بهره ور

26
کشور

جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی دانشگاههای

 .2مجموعه مقاالت کنگرههای سراسری همکاریهای
دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

عمیقاً باور داریم اجرای مناسب این طرح در ابعاد ملی به
یاری خداوند کمک خواهد نمود تا رودخانه عظیم ظرفیت
دانشگاهها ،منابع انسانی و تجهیزات علمی و آزمایشگاهی
و توانمندیهای علمی ،عملی ،خالقانه و ایده پردازانه
دانشگاهها در مسیر درست خودش به جریان افتاده و با
همافزایی مناسب در عرصه صنعت و اقتصاد نهضتی بزرگ
در حـد و انـدازه یک رنسانس به وقوع پیوسته و مـوجبات
منابع

خودگردانی مالی دانشگاهها را به شکل شایستهای فراهم
خواهد نمود .امید است رونمایی از طرح کاربردی «پل» به
عنوان طرحی ملی و برگزیده که در بیست و دومین کنگره
سراسری همکاریهای دولت؛ دانشگاه و صنعت اتفاق افتاد
سرآغاز برداشتن گامهای بلندی در مسیر اجرای این طرح
بوده و بتواند در آینده نزدیک منشأ اثر قرار گیرد.
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چکیده
آموزش از راه دور ،نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری – یادهی است ،نظام آموزش باز به دلیل
ویژگیهای ساختاری خود توان توسعه سریع كمی وكیفی را در زمانها و مکانهای مختلف داراست .دانشگاه پیام نور به
عنوان تنها دانشگاه دولتی ،با نظام آموزش باز و شیوه آموزشی تركیبی از مهرماه  1368در  5رشته تحصیلی و در  28مركز،
فعالیت آموزشی خود را آغاز كرد و تا ابتدای سال 1390دارای  512مركز و واحد بود .در سال  1396به منظور اصالح
روشهای مدیریتی و چابکسازی تصدیگری و ایجاد تشکیالت و ساختار جدید به صورت منطقهای و در راستای تحقق بند
یکم برنامه عملیاتی راهبرد یازدهم سند برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در افق  1399-1419ساماندهی مراكز ،واحدها و
رشتههای تحصیلی دانشگاه در دستور كار قرار گرفت .در فاز اول طرح 160 ،واحد از  490واحد موجود در دانشگاه
ساماندهی شده است و با تبدیل بخشهای علمی به دانشکدهها ،رشتههای تحصیلی نیز ساماندهی شدهاند .طی سالهای
 1396تا 1399دانشگاه تالش كرده كه پژوهش ها را به سمت كاربردی و كارآفرینی و خالقیت سوق دهد .تأسیس چندین
مركز رشد ،مركز نوآوری و خالقیت در استانهای مختلف نشان از جهتگیری دانشگاه به سمت دانشگاههای كارآفرین دارد.
تقویت بستر الکترونی و استفاده بهینه از امکانات موجود برای بهبود فرایند تولید محتوا و نیز انجام آزمونهای الکترونی از
جمله اولویتهای دانشگاه میباشد كه در طول سه سال گذشته همواره مورد توجه بوده است .برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور
در توسعه آموزش الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی در حال انجام است .توسعه زیرساختهای مورد نیاز؛
توسعه ابزارهای آموزشی مدرن و مبتنی بر فناوریهای نوین؛ ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب و نیروی انسانی آموزش
دیده؛ تولید محتوای الکترونیک به روز ،پویا و متناسب با نیاز؛ تامین منابع مالی و شخصیسازی آموزش بخشی از چشمانداز
آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور است.
واژههای کلیدی :آموزش باز ،آموزش از راه دور ،دانشگاه پیامنور ،ساماندهی ،آموزش تركیبی ،آموزش الکترونیکی.
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
گسترش آموزشعالی در كشور یکی از اركان توسعه
علمی ،رشد اجتماعی ،شکوفایی استعدادها و زمینهساز
خالقیتهای انسانی است و با توجه به رشد فزاینده
جمعیت و مشکالت سرمایهگذاری ،آموزشهای متعارف و
جاری به تنهایی برای برقراری این ركن مهم كافی نیست

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمدرضا زمانی zamani@nigeb.ac.ir

و توجه به روشهـای جـدید آموزشـی و اجـرای
برنامـههایی از قبیـل آموزش باز و آموزش از راه دور و
مجازی برای دستیابی به هدفهای توسعه الزم و ضروری
است.
نزدیکترین مفهوم آموزش باز ،كاهش موانع زمانی و
مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی از مقررات نظام
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آموزش متعارف به منظور ایجاد زمینههای ارائه آموزش
عالی به افرادی است كه به دلیل عدم دسترسی به مراكز
آموزشی ،نداشتن فرصت كافی و محدودیتهای شغلی و
اقلیمی ،از امکان كمتری برای بهرهمندی از آموزش
متعارف برخوردارند.
آموزش از راه دور ،نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن
به فرآیند یادگیری – یادهی است كه یک مركز آموزشی
را ،به منظور انتخاب و كاربرد راهکارهایی برای استفاده از
یک یا چند نوع مواد آموزشی ،رسانهها و سایر وسایل
ارتباط جمعی یاری میدهد .همچنین با بکارگیری این
نوع آموزش و با بهرهمندی از فناوریهای جدید در ارائه
خدمات آموزش از راه دور ،فرآیند یادگیری با مشاركت
خود یادگیرندگان آسانتر میشود.
آموزش باز جویندگان علم را از قید و بندهای دانشگاههای
سنتی میرهاند و با حذف محدودیتهای سنی و جنسی و
آزمون های سنگین ورودی ،راه را برای آنان هموار میسازد
و به آنان میآموزد كه بـا اسـتفاده از امکانـات گونـاگون و
اتکاء به شوق و نیاز و عالقة خود ادامه تحصیل دهند.
نظام آموزش باز به دلیل ویژگیهای ساختاری خـود تـوان
توسعه سـریع كمـی وكیفـی را در زمـانهـا و مکـانهـای
مختلف داراست و بدین سبب درآمـوزش عـالی جمهـوری
اسالمی ایران سریعا جایگاه قدرتمندی را یافته است.
 -2پیشینة آموزش از راه دور
 -2-1پیشینة آموزش از راه دور در جهان
آموزش از راه دور نخستین بار درسال  1850مـیالدی بـه
صورت مکاتبهای در شوروی سابق و پس از آن در آلمـان،
سوئد و كشورهای دیگر ارائه شد ] .[3
برخی كشور انگلیس را آغازگر رسمی این نظـام آموزشـی
میدانند ]  .[4درنیمة دوم قرن بیستم با پیدایی فـنآوری
ارتباطی نو و امکانـات آموزشـی تـازه ،آمـوزش مکاتبـهای
متحول شد و شکل دیگری به نام آموزش از راه دور پـا بـه
عرصــة وجــود گذاشــت ]  .[6آمــوزش از راه دور بــه ویــژه
دركشورهای آسیایی توفیق چشمگیری داشته بـه طـوری
كه نزدیک بـه نیمـی از دانشـجویان آمـوزش از راه دور در
آسیا هستند.
در آغاز رشـته هـای تحصـیلی بسـیار محـدود بـود امـا بـا
پیشرفت فنآوری وگسترش شناخت ایـن شـیوه آموزشـی
عالوه بر رشتههای علومانسانی ،علـوم محـو و پزشـکی و
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مهندسی نیز تحت پوشش قرار گرفت و در مقاطع مختلف
توسعه یافت.
اگر چه نمیتـوان محاسـن آمـوزش حضـوری و سـنتی را
بویژه به دلیل آموزش چهـره بـه چهـره و ارتبـاط نزدیـک
استاد و دانشجو نادیده گرفت ،اما نظام آموزشی باز و از راه
دور نیز به یمن مزایـایی چـون پـذیرش بیشـتر دانشـجو،
كاهش مهاجرت و خوداتکایی آموزشـی دانشـجو و فـراهم
آمدن شرائط تحصیلی در نقاط دورافتاده ،امروزه در اغلـب
كشورها اهمیت فراوان كسب كرده است.
 -2-2پیشینة آموزش از راه دور در ایران
 -2-2-1دانشکده مکاتبهای
در سال  1348مطالعاتی دربارة آموزش از راه دور به
طریق مکاتبهای انجام شد و در سـال  1350دانشکده
مکاتبهای در چند رشتة تحصیلی علوم انسانی و علوم در
دانشگاه ابوریحان بیرونی شکل گرفت و با گسترش آن به
سرعت به دو دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی و علوم
تبدیل شد .در سال  1355واحد جدیدی به نام كالجهای
منطقهای ،تأسیس شد كه شعب جدیدی از دانشگاه
ابوریحان را در مناطق مختلف كشور اداره میكرد .اساس
آموزش مکاتبهای را كتاب تشکیل میداد و برای ارائة
خدمات آموزشی آن از كتابها و مطالب مفید جنبی و
منابع كمکآموزشی كتابخانهای و دفترچههای ویژه مکاتبه
با استادان برای رفع اشکل درسی و آموزشهای حضوری
استفاده میشد و با آزمونهای ضمنسال و امتحانات پایان
نیمسال تحصیلی سنجش انجام میگرفت .دانشجویان دو
دانشکده و كالجهای منطقهای با معرفی سازمانهای
دولتی كه با دانشگاه قرارداد منعقد میكردند ،از طریق
آزمون ورودی انتخاب و در رشتة تحصیلی مناسب با
اشتغال و نیاز سازمانهای مربوط ،به تحصیل ادامه
میدادند .این دانشگاه كه از سال  1350شروع به كار
كرده بود ،در سال  1359تعطیل شد و نزدیک به 2000
نفر در مقطع كاردانی و بیش از  1000نفر در مقطع
كارشناسی از آن دانشآموخته شدند (فرجالهی و دهباشی
شریف.)1387 ،
 -2-2-2دانشگاه آزاد ایران
در سال  1351مقدمات تأسیس دانشگاهی كه عهدهدار
آموزش از راه دور باشد مورد بررسی قرارگرفت .ابتدا
شورایی به نام " شورای دانشگاه آزاد ایران" تشکیل شد،
سپس كمیتة اجرایی منتخب شورا ،مبانی برنامة این
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دانشگاه را تدوین كرد و با تأیید شورای دانشگاه در آذرماه
سال  1352دانشگاه آزاد تأسیس شد .روش كار این
دانشگاه با دانشگاههای سنتی تفاوت بسیار داشت .متون
درسی خودآموز به عنوان مهمترین رسانة آموزشی این
دانشگاه توسط گروههای تهیة مواد درسی فراهم میشد و
رسانههای دیگر از جمله نوارهای صوتی و تصویری نیز
مورد توجه قرار داشت و از خدمات مشاورهای كارشناسان
خارجی برای بهبود آموزش و مساعد نمودن زمینة آموزش
از راه دور استفاده میشد .اولین گروه دانشجویان این
دانشگاه در سال  1356انتخاب شدند و در سال 1359
بدون آن كه دانشآموخته داشته باشد به كار آن پایان
داده شد ] .[1
 -2-2-3دانشگاه پیامنور
از سال  1359تا  1366آموزش از راه در ایران وجود
نداشت .اما درخالل این سالها با مطالعات گسترده ،برنامة
تأسیس آن تهیه شد .به منظور توسعه برنامههای آموزشی
در قالب نظامهای آموزش نیمه حضوری ،آموزش باز و از
راه دور (مجازی  ،رادیو و تلویزیونی و  )...و تحقق شعار
«آموزش برای همه ،در همه جا و در همه وقت» دانشگاه
پیام نور براساس تصمیمات جلسات  94مورخ
 1365/08/27و  97مورخ  1365/09/25شورای عالی
انقالب فرهنگی و طبق اساسنامه مصوب جلسات  99و
 100مورخ  1367/09/01و  1367/09/08شورای
مشترک كمیسیونهای  1و  2شورای عالی انقالب
فرهنگی تاسیس شده است (ظهور.)1374 ،
 -3تاریخچه دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور با پذیرش اولین گروه دانشجویی
باقیمانده از دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران
از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت آموزشی خود
را آغاز كرد .مدرسة عالی دماوند سابق كه به دانشگاه
عالمة طباطبایی واگذار شده بود ،محل سازمانمركزی این
دانشگاه جدید تعیین شد .برخی از اعضای هیأت علمی و
كــارمندان دانشگاه آزاد ایران كه به دانشگاه عالمه
طباطبایی پیوسته بودند به این دانشگاه جدیدالتأسیس
منتقل شدند و بخشی از تجهیزات و تسهیالت این
مؤسسات هم در اختیار دانشگاه قرار گرفت(ظهور.)1374 ،
در تاریخ  67/9/1و  67/9/8شورای عالی انقالب فرهنگی
اساسنامة دانشگاه را به تصویب رساند و بدین ترتیب
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دانشگاه پیامنور در نیمة دوم سال تحصیلی 1367-68
فعالیت آموزشی خود را آغاز كرد.
 -3-1روند توسعه مناطق دانشگاه پیام نور
الف  -بر اساس اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب جلسات
 99و  100مورخ  1367/09/01و  1367/09/08شورای
مشترک كمیسیونهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،در
مورد ساختار دانشگاه پیام نور در كشور تنها به این
موضوع اشاره شده است كه «به منظور اجرای برنامههای
آموزشی
در سطح دانشگاه از طریق آموزش نیمه حضوری و از راه
دور ،دانشگاهی به نام دانشگاه پیام نور تاسیس میشود كه
مركز آن در تهران و شعب آن در مراكز استانها و
شهرستانهای كشور خواهد بود» .به همین دلیل تا سال
 1371مراكز دانشگاه به صورت مستقیم زیر نظر سازمان
مركزی به فعالیت خود مشغول بودند.
ب  -در سال  1371با افزایش و گسترش مراكز دانشگاه
پیام نور در سطح كشور (تعداد شعب دانشگاه حدود 70
مركز رسید) نیاز به ساماندهی این مراكز احساس شد .در
سال  1371بر اساس صد و نهمین جلسه هیات رئیسه
دانشگاه ،كل استانهای كشور تحت پوشش ده منطقه در
نظر گرفته شد (جدول .)1
جدول  .1مناطق دهگانه دانشگاه پیام نور در سال 1371
نام منطقه
منطقه1
منطقه2
منطقه3
منطقه4
منطقه5

مرکز

نام منطقه

به مركزیت سمنان منطقه6
به مركزیت تبریز منطقه7
به مركزیت اصفهان منطقه8
به مركزیت كرمان منطقه9
به مركزیت شیراز منطقه10

مرکز
به مركزیت همدان
به مركزیت اهواز
به مركزیت مشهد
به مركزیت ساری
به مركزیت تهران

ج -در سال  1372تغییراتی در ساماندهی مراكز دانشگاه
پیام نور صورت گرفت و حوزه عملیاتی هریک از مناطق
دانشگاه درجلسه مورخ ( 72/4/31هفدهمین جلسه
شورای دانشگاه) مورد تجدید نظر قرارگرفت و مركزیت
تعدادی از مناطق به شرح ذیل تغییر یافت (جدول .)2
جدول  .2مناطق دهگانه تجدید نظر یافته دانشگاه پیام
نور در سال 1371
نام منطقه
منطقه1
منطقه2
منطقه3

مرکز

استانهای تحت پوشش

اردبیل ،گیالن ،زنجان
به مركزیت قزوین
به مركزیت تبریز آذربایجانشرقی ،آذربایجان غربی
به مركزیت اصفهان اصفهان ،چهارمحال بختیاری
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نام منطقه

مرکز

منطقه4

به مركزیت یزد

منطقه5

به مركزیت شیراز

منطقه 6به مركزیت همدان
به مركزیت اهواز
منطقه7
منطقه 8به مركزیت مشهد
منطقه 9به مركزیت ساری
منطقه 10به مركزیت تهران

استانهای تحت پوشش

نام منطقه

كرمان ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،یزد
فارس ،بوشهر ،كهگیلویه و
بویراحمد
همدان ،كردستان ،كرمانشاه
خوزستان ،لرستان ،ایالم
خراسان
مازندران ،سمنان
تهران ،مركزی

خراسان شمالی ،خراسان رضوی،
منطقه 8به مركزیت مشهد
خراسان جنوبی
مازندران ،سمنان ،گلستان
منطقه 9به مركزیت ساری
تهران ،مركزی ،قم
منطقه 10به مركزیت تهران

د -با تغییر اساسنامه دانشگاه در سال  ،1379مناطق
دانشگاه به عنوان شعبی از دانشگاه در ساختار دانشگاه
تعریف شدند .ماده چهارم این اساسنامه با عنوان گستره
فعالیت دانشگاه عنوان میكند كه «سازمان مركزی
دانشگاه در تهران مستقر است و شعب آن به ترتیب تحت
عنوان منطقه ،مركز و واحد در داخل كشور فعالیت
میكنند» .همچنین در تبصره یکم این ماده آمده
است«:مراكز و واحدهای دانشگاه در چند منطقه
سازماندهی شده و مراكز زیر نظر مناطق به فعالیت
آموزشی اشتغال دارند .هر یک از مراكز میتوانند در
صورت نیاز و با موافقت شورای دانشگاه نسبت به ایجاد
واحد یا واحدهایی در شهرهای همجوار خود اقدام كند».
ه -با تقسیمات جدید كشوری درسال  1376استان قم به
منطقه ده ،درسال  1377استان قزوین به منطقه یک و در
سال  1378استان گلستان به منطقه نه اضافه شد.
همچنین در تقسیمات كشوری سال  1383استان پهناور
خراسان به سه استان تقسیم شد و منطقه هشت دانشگاه
سه استان خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان
جنوبی را تحت پوشش قرار داد (جدول .)3
جدول  .3مناطق دهگانه دانشگاه پیام نور در سال 1383
نام منطقه

مرکز

منطقه 1به مركزیت قزوین
منطقه 2به مركزیت تبریز
منطقه 3به مركزیت اصفهان
منطقه4

به مركزیت یزد

منطقه 5به مركزیت شیراز
منطقه 6به مركزیت همدان
منطقه 7به مركزیت اهواز

استانهای تحت پوشش
اردبیل ،گیالن ،زنجان ،قزوین
آذربایجانشرقی ،آذربایجان غربی
اصفهان ،چهارمحال بختیاری
كرمان ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،یزد
فارس ،بوشهر ،كهگیلویه و
بویراحمد
همدان ،كردستان ،كرمانشاه
خوزستان ،لرستان ،ایالم

مرکز

استانهای تحت پوشش

و  -با تغییر اساسنامه دانشگاه در سال  ،1385مناطق
دانشگاه از ساختار دانشگاه حذف شدند و دانشگاههای
مراكز استان جایگزین آن شدند .ماده چهارم این اساسنامه
با عنوان گستره فعالیت دانشگاه عنوان میكند كه
«سازمان مركزی دانشگاه در تهران مستقر است و
شعبههای آن تحت عنوان دانشگاه پیام نور استان ...در
مراكز استانهای كشور فعالیت میكنند .دانشگاه هر
استان از چند مركز و واحد تشکیل میشود».
 -3-2روند توسعه مراکز و واحدهای دانشگاه
پیامنور
پس از تاسیس دانشگاه پیام نور 28 ،مركز دانشگاهی قدیم
كه از كالجهای منطقهای دانشگاه ابوریحان و مراكز
دانشگاه آزاد ایران باقی مانده بودند و در ادغام دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی كشور جزء دانشگاه عالمه
طباطبایی محسوب شده بودند ،از دانشگاه عالمه
طباطبایی منتزع و به دانشگاه پیام نور منتقل شدند.
بنابراین دانشگاه پیام نور عمال با پذیرش اولین سری
دانشجویان از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت
آموزشی خود را با این  28مركز و مركز بیرجند كه مجوز
تأسیس شورای گسترش آموزش عالی را اخذ كرده بود
شروع به كار كرد .مراكز یاد شده عبارت بودند از :آباده،
ابهر ،اردبیل ،ارومیه ،اسالمآباد ،اصفهان ،اهواز ،بروجن،
بندرعباس ،بهشهر ،بیرجند ،تبریز ،تربت حیدریه ،تهران،
خوانسار ،خوی ،رشت ،ساری ،شهرضا ،شهركرد ،شیراز،
فریمان ،كرمان ،گلپایگان ،گنبدكاووس ،مشهد ،نجفآباد،
نقده و همدان.
با فعالیت دانشگاه پیام نور همه ساله هیأتهای مؤسس ،با
انجام تعهدات اولیه و پرداخت بخش قابل توجهای از
هزینههای عمرانی امکانات الزم برای تأسیس مراكز و
واحدهای دانشگاه را در شهرهای خود بوجود آوردند .روند
توسعه دانشگاه (تاسیس شعب جدید) از سال  1367در
جدول زیر (جدول  )4نمایش داده شده است:
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 -3-2روند توسعه مراکز و واحدهای دانشگاه

ردیف سال تاسیس تعداد شعب راه

پیامنور
پس از تاسیس دانشگاه پیامنور 28 ،مركز دانشگاهی قدیم
كه از كالجهای منطقهای دانشگاه ابوریحان و مراكز
دانشگاه آزاد ایران باقی مانده بودند و در ادغام دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی كشور جزء دانشگاه عالمه
طباطبایی محسوب شده بودند ،از دانشگاه عالمه
طباطبایی منتزع و به دانشگاه پیام نور منتقل شدند.
بنابراین دانشگاه پیام نور عمال با پذیرش اولین سری
دانشجویان از مهرماه سال تحصیلی  1367-68فعالیت
آموزشی خود را با این  28مركز و مركز بیرجند كه مجوز
تأسیس شورای گسترش آموزش عالی را اخذ كرده بود
شروع به كار كرد .مراكز یاد شده عبارت بودند از :آباده،
ابهر ،اردبیل ،ارومیه ،اسالمآباد ،اصفهان ،اهواز ،بروجن،
بندرعباس ،بهشهر ،بیرجند ،تبریز ،تربت حیدریه ،تهران،
خوانسار ،خوی ،رشت ،ساری ،شهرضا ،شهركرد ،شیراز،
فریمان ،كرمان ،گلپایگان ،گنبدكاووس ،مشهد ،نجفآباد،
نقده و همدان.
با فعالیت دانشگاه پیام نور همه ساله هیأتهای مؤسس ،با
انجام تعهدات اولیه و پرداخت بخش قابل توجهای از
هزینههای عمرانی امکانات الزم برای تأسیس مراكز و
واحدهای دانشگاه را در شهرهای خود بوجود آوردند .روند
توسعه دانشگاه (تاسیس شعب جدید) از سال  1367در
جدول زیر (جدول  )4نمایش داده شده است:
جدول .4تعداد شعب دانشگاه پیام نور به تفکیک سال
ردیف سال تاسیس تعداد شعب راه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1367-68
1368-69
1369-70
1370-71
1371-72
1372-73
1373-74
1374-75
1375-76
1376-77
1377-78
1378-79
1379-80

تعداد کل

اندازی شده

شعب

29
9
5
19
10
17
29
5
2
5
16
20
11

29
38
43
62
72
89
118
123
125
130
146
166
177

17

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1380-81
1381-82
1382-83
1383-84
1384-85
1385-86
1386-87
1387-88
1388-89
1389-90

تعداد کل

اندازی شده

شعب

8
9
22
12
28
16
158
31
12
15

185
194
216
228
256
272
457
488
500
512

با توجه به جدول فوق مشخص میشود كه به صورت
میانگین هر سال حدود  22/4شعبه جدید راهاندازی شده
است .بیشترین تعداد راهاندازی شعب مربوط به سال -87
 1386با  185شعبه جدید و كمترین تعداد راهاندازی
شعب مربوط به سال  1375-76با راهاندازی تنها  2شعبه
جدید بوده است.
روند تاسیس شعب جدید و تعداد شعب به تفکیک سال
تحصیلی در شکلهای زیر نمایش داده شده است
(شکلهای  1و :)2
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شکل  .2نمودار تعداد شعب به تفکیک سال
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شکل  .1نمودار روند تاسیس شعب جدید به تفکیک سال تحصیلی
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 -4ساماندهی دانشگاه پیام نور در دهه 90
در سال  1390در استان تهران تعداد  10و در سال
 1395تعداد  12واحد مورد ساماندهی قرار گرفت و در
نتیجه  512مركز و واحد به  490مركز و و واحد تقلیل
یافت.
در سال  1391با تغییر ساختار دانشگاه ،ساختاردانشکدهها
و گروههای آموزشی تغییر یافته اسـت .در سـاختار مزبـور
باید «بخش علمی» در سازمان مركزی تشکیل مـی شـد و
در تمام استانها« ،دانشکدهها» با حداقل سه گروه علمـی
تشکیل میشدند ،در واقـع بایـد حـدود  100دانشـکده در
دانشگاه تشکیل می شد كه عمالً این اتفاق نیافتـاده بـود و
اعضای هیأت علمی مشاركت قابل توجهی در امور آموزشی
و پژوهشی پیدا نمیكردند .تشکیل حـدود  100دانشـکده
در یک دانشگاه نیز امری غیرمتعارف و فاقد توجیه علمـی
و منطقی بود .تعداد « 9بخش علمی» در سازمان مركـزی
تشکیل شـده بـود و البتـه بـه دلیـل نامتعـارف بـودن در
تشکیالت آموزش عالی كشور؛ واگذاری امور علمی ستادی
به كارشناس؛ از بین رفتن هویت گروههای آموزشی و نیـز
قطع ارتباط اعضای هیأتعلمی صف و ستاد ،كارایی مـورد
انتظار را نداشتند .خصوصاً ایـن بخـشهـا نتوانسـته بودنـد
مشاركت اعضای هیأتعلمی مسـتقر در شهرسـتانهـا را در
امور آموزشی و پژوهشی جلب كننـد و بیشـترین مشـاركت
مربوط به اعضای هیأتعلمی مستقر در سازمان مركزی بود.
بر اساس مصوبه پنجاه و پنجم ستاد آمایش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورخ  1398/3/27در مورد لزوم
بازنگری و اصالح روشهای مدیریتی و چابکسازی
تصدیگری و ایجاد تشکیالت و ساختار جدید به صورت
منطقهای و در راستای تحقق بند یکم برنامه عملیاتی
راهبرد یازدهم سند برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در
افق  1399-1419ساماندهی مراكز ،واحدها و رشتههای
تحصیلی دانشگاه در دستور كار قرار گرفت.
 -4-1اهداف اصلی ساماندهی
الف) تقویت مراكز ،ساماندهی ساختار و متناسبسازی
مراكز و واحدها ،چابکسازی تشکیالت و پستهای
سازمانی و تمركززدایی و استفاده حداكثری و بهینه از
امکانات و فرصتهای دانشگاه؛
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ب) ارتقای كیفیت فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی ،اجتماعی ،دانشجویی ،حقوقی ،اداری ،مالی و
عمرانی دانشگاه؛
ج) ساماندهی گروههای علمی و رشتههای تحصیلی با
متناسبسازی رشتهها و مقاطع تحصیلی بر اساس
ماموریتهای دانشگاه ،درخواستهای متقاضیان ورود به
دانشگاه و نیازهای منطقهای و ملی كشور؛
د) ارتقا مراكز نوآوری و توسعه فناوری ،مراكز رشد وابسته
به پارکهای علم و فناوری ،افزایش و تقویت شركتهای
دانشبنیان فعال و برنامهریزی برای افزایش شركتهای
دانشبنیان توسط اعضای هیأت علمی ،كاركنان و
دانشجویان به منظور ایجاد كارآفرینی برای دانشجویان و
دانشآموختگان دانشگاه؛
هـ) افزایش تعامالت و تقویت اعضای هیأتعلمی در
شبکههای منطقهای و استفاده از همفکری و مشاركت
بخشهای مختلف علمی در تصمیمگیریها؛
و) تجمیع و بهرهمندی بهتر از توانمندیهای دانشگاه در
حوزه آزمایشگاهها ،كارگاهها ،پژوهشکدهها و تسهیل در
ایجاد و توسعه آزمایشگاههای ملی ،منطقهای و شبکه
آزمایشگاهی تخصصی؛
ز) ارتقا و افزایش سامانههای الکترونیکی دانشگاه در
راستای اهداف دولت الکترونیک؛
ح) ارتقا فرایندها و سازوكارهای بهینه و مناسب در
چگونگی ارتباط مراكز و واحدها با سازمان مركزی و با
یکدیگر و ارتقای كیفی روابط بین آنها؛
ط) افزایش اختیارات مراكز و واحدها ،تسهیل اجرای
تفویو اختیارات و متوازنسازی زیر ساخت ،امکانات و
تجهیزات در راستای ارتقای همسانسازی آموزشی و
پژوهشی در دانشگاه (در راستای بند سوم راهبرد كالن
ملی هفتم نقشه جامع علمی كشور)؛
ی) استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود اعم از
منابع مالی و انسانی و شناسایی و تحقق منابع درآمدی و
انضباط مالی ،شفافیت ،قانونمداری و تقویت نظم و
انضباط در سطوح مختلف اداری و علمی؛
ک) صرفهجویی در هزینهها و تجمیع امکانات و تسهیل
در بهرهمندی بیشتر از امکانات و توانمندیهای دانشگاه
توسط مراكز و واحدهای چند استان با یکدیگر؛
ل) تقویت نظارت و ارزیابی بر مراكز و واحدها؛
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شورای ساماندهی دانشگاه با مطالعه دقیق تمام مراكز و
واحدها در سطح كشور ،مراكز و واحدها ،رشتههای
تحصیلی و نیز ساختار بخشهای علمی را مورد بازنگری و
ساماندهی قرار داد.
 -4-2نتایج فاز اول ساماندهی
در فــاز اول طــرح ســاماندهی 160 ،واحــد از  490واحــد
موجود در دانشگاه سـاماندهی شـد ،ظرفیـت  716رشـته-
محل در این  160واحد صفر شد و ظرفیت  541رشته-محل
عیناً حفظ شـد ،در  330مركـز بـاقی مانـده ظرفیـت 1990
رشته-محل صفر شد و ظرفیت سایر رشته-محلها اصالح یـا
حفظ شد .در این راستا تاكنون بیش از  2700رشته محـل
كه عمدتاً فاقـد دانشـجو در سـه سـال گذشـته بودنـد ،از
دفترچه انتخاب رشته سال  1399حذف شدهاند .بهمنظـور
ارتقای اثر بخشی ،تفکیـک وظـایف سـتاد و صـف ،سـازگاری
بیشتر بـا سـاختارهای متعـارف آمـوزش عـالی و در راسـتای
تحقــق بنــد  4اساســنامه دانشــگاه پیــامنــور مصــوب شــورای
گسترش آمـوزش عـالی مـورخ  ،1396/4/25سـاختار جدیـد
گروههای علمی و دانشکدهها در دانشگاه پیامنـور ایجـاد شـد.
در این ساماندهی شش دانشکده و بیست و دو گروه علمی
به شرح زیر تشکیل شده است:
 دانشکده علوم تربیتی شامل گروه علـوم تربیتـی ،گـروهمدیریت ورزش ،گروه روانشناسی؛
 دانشکده مدیریت شامل گروه مـدیریت ،گـروه اقتصـاد،گروه حسابداری؛
 دانشکده علوم انسانی شامل گـروه الهیـات ،گـروه زبـانفارسی ،گروه زبانهای خارجی؛
 دانشکده علـوم اجتمـاعی شـامل گـروه حقـوق و علـومسیاسی ،گروه جغرافیا ،گروه تاریخ ،گروه علوم اجتماعی؛
 دانشکده فنی و مهندسی شامل گـروه مهندسـی ،گـروهكشاورزی ،گروه معماری و هنر؛
 دانشکده علوم پایه شامل گروه ریاضی و آمار ،گـروه شـیمی،گروه زیستشناسی ،گروه زمینشناسی و گروه فیزیک.
 گروه معارف اسالمی نیز با عنایت بـه مصـوبات شـورایعالی انقالب فرهنگی یک گروه منسجم كشوری زیـر نظـر
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی خواهد بود.
 ساماندهی این تعداد از واحدها عالوه بـر تقویـت علمـیسایر مراكز باعث صرفهجویی زیادی در هزینههای دانشگاه
خواهد شد .ساماندهی برخـی از واحـدهـای دانشـگاه ،بـه
معنای تعطیلی واحدهای ساماندهی شده نیست؛ بلکه این
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واحدها به مراكـز پژوهشـی دانشـگاه تغییـر كـاربری داده
می شوند و برای ایجاد پارک علم و فناوری ،مركـز رشـد و
توسعه و ارائه دهندة خدمات به شركتهای اسـتارتآپ و
دانش بنیان و نیز دفـاتر ارتبـاط بـا شـركتهـای صـنعتی
تجهیز میشوند .این واحدها با تغییر كـاربری بـرای انجـام
پــژوهشهــای بنیــادی ،توســعهای و كــاربردی اســتادان و
دانشجویان دانشگاه در همه مقـاطع تحصـیلی و بـه ویـژه
تحصیالت تکمیلی و عالقمندان حوزههای مختلف پژوهش
تبدیل می شوند .به ایـن ترتیـب بـا سـاماندهی واحـدهای
دانشــگاه ،اســتادان ،دانشــجویان و كاركنــان واحــدهای
ساماندهی شده از مزایای ذكر شـده سـاماندهی بهـرهمنـد
شده و این واحدها نیز محل مناسبی برای مهارتآموزی و
كارآفرینی و درآمد زایی دانشجویان و مردم بـومی خواهـد
شد .مراكز و واحدهای مرزی ،استراتژیک ،كمبرخوردار ،بـا
فاصله بیشتر از  100كیلومتر با مركـز همجـوار و یـا تنهـا
مركز آموزش عالی در یک شهرسـتان ،شـامل سـاماندهی
نخواهند شد و كماكان به فعالیتهـای قبلـی خـود ادامـه
خواهند داد.
رشتههای مصوب واحدهای ساماندهی شده به پیشنهاد
رئیس منطقه و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه و
تصویب شورای ساماندهی به سایر مراكز و واحدها منتقل
میشوند .درصورتی كه دانشگاه نسبت به حذف برخی از
رشتهها اقدام كند ،به ازای حذف هر سه رشته محل ،با
پیشنهاد معاونت آموزشی و تصویب شورای ساماندهی در
یکی از مراكز و واحدهای دایر یک رشته جدید با مصوبه
شورای دانشگاه ایجاد میشود.
كلیه دانشجویان واحدهایی كه مشمول ساماندهی شدند
(مبدا) در مراكز یا واحدهای همجوار یا در سطح استان با
شرایط و مقررات خاص ساماندهی بصورت مهمان دائم
طبق درخواست دانشجو ادامه تحصیل میدهند .در
صورتی كه تعدادی از دانشجویانی كه تمایل به ادامه
تحصیل در محل قبلی داشته باشند ،در صورتی كه واحد
قبلی ساختمان مناسب و متعلق به دانشگاه داشته باشد،
دانشجویان مجازند تا زمان دانشآموختگی در محل قبلی
ادامه تحصیل دهند .واحد ساماندهی شده صرفاً محل
تشکیل كالس و برگزاری امتحانات خواهد بود.
اعضای هیأتعلمی واحدهایی كه مشمول ساماندهی
شدهاند با درخواست عضو هیأتعلمی و نیاز سایر مراكز و
واحدها (به جز مراكز استان) با تأیید رئیس منطقه و
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موافقت كمیته نقل و انتقاالت هیأت اجرایی جذب به
مراكز و واحدهای دانشگاه پیامنور در منطقه و یا سایر
دانشگاهها و دستگاههای دولتی مورد تقاضا منتقل
میشوند ،در غیر این صورت اعضای هیأتعلمی واحدهای
ساماندهی شده در مراكز یا واحدهای ادغامی (مقصد) ادامه
خدمت خواهند داد.
اعضای غیرهیأتعلمی واحدهایی كه مشمول ساماندهی
شدند با درخواست اعضا و نیاز سایر مراكز و واحدها (به جز
مراكز استان) با تأیید رئیس منطقه و كمیته اجرایی منابع
انسانی دانشگاه به مراكز و واحدهای دانشگاه پیامنور در
منطقه و یا سایر دانشگاهها و دستگاههای دولتی مورد تقاضا
منتقل میشوند .در غیر این صورت در واحدهای ساماندهی
شده در مراكز یا واحدهای ادغامی(مقصد) ادامه خدمت
خواهند داد.
اموال منقول واحدهای ساماندهی شده با پیشنهاد رئیس
منطقه و موافقت معاونت اداری ،مالی و عمرانی و با تصویب
هیأت رئیسه در مراكز و واحدهای دیگر همان استان مورد
استفاده قرار میگیرد .پس از بررسی جامع از طریق
كمیتههای پیگیری مناطق و موافقت شورای ساماندهی
دانشگاه ،نحوه استفاده از اموال و ساختمانهای ساماندهی
شده به تصویب هیأت امنای دانشگاه برسد.
بهمنظور ارتقای اثر بخشـی ،تفکیـک وظـایف سـتاد و صـف،
سازگاری بیشتر بـا سـاختارهای متعـارف آمـوزش عـالی و در
راستای تحقق بند  4اساسنامه دانشگاه پیامنور مصوب شورای
گسترش آمـوزش عـالی مـورخ  ،1396/4/25سـاختار جدیـد
گروههای علمی و دانشکدهها در دانشگاه پیامنور ایجاد شد.
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تعداد دانشجوی دکتری:
1277

تعداد دانشجوی
کارشناسی ارشد36120 :

%0.3

%9.7

تعداد دانشجوی کارشناسی
333658:
%90

شکل  .3تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور به تفکیک
مقطع تحصیلی

 -5-2تعداد رشتههای تحصیلی
دانشگاه پیام نور دارای  357رشته تحصیلی است .وضعیت
این رشتههای تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح
زیر میباشد (شکل :)4

کارشناسی76:

دکتری50 :

%21

%14

کارشناسی ارشد231:
%65

 -5وضعیت فعلی دانشگاه
 -5-1تعداد دانشجویان
دانشگاه پیام نور دارای  371055دانشجو است .وضعیت
این دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح زیر
میباشد (شکل :)3

شکل  .4تعداد رشتههای تحصیلی دانشگاه پیام نور به
تفکیک مقطع تحصیلی

 -5-3تعداد اعضای هیات علمی
دانشگاه پیام نور دارای  3747عضو هیات علمی است.
وضعیت اعضای هیات علمی این دانشگاه به تفکیک مرتبه
علمی به شرح زیر میباشد (شکل :)5
دانشیار 304:استاد51:
%8
%1
مربی1677:
%45

استادیار1715:
%46
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شکل  .5تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به
تفکیک مرتبه علمی

 -5-4تعداد اعضای غیرهیات علمی
دانشگاه پیام نور دارای  8048عضو غیرهیات علمی است.
وضعیت اعضای غیرهیات علمی این دانشگاه به تفکیک
وضعیت استخدامی به شرح زیر میباشد (شکل :)6
پیمانی:

رسمی199:

داخل

39

کشور490:

%7

%93

تعداد دانشجو شاغل در
مرکز بین الملل 2049 :

تفکیک مراکز داخلی و بینالمللی

%25

%13

مراکز

تعداد مراکز بین الملل:

شکل  .8تعداد مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور به

7

1100

تعداد

قراردادی4805 :
%60

رسمی

 -6ماموریت دانشگاه

آزمایشی:
146

 -6-1حرکتتت در راستتتای دانشتتگاه ن تتل ستتوم و

%2

چهارم

شکل  .6تعداد اعضای غیرهیات علمی دانشگاه پیام نور
به تفکیک وضعیت استخدامی

 -5-5تعداد دانشآموختگان
دانشگاه پیام نور دارای  1571268دانشآموخته است.
وضعیت دانشآموختگان این دانشگاه به تفکیک مقطع
تحصیلی به شرح زیر میباشد (شکل :)7
دکتری1305 :
کاردانی1007:

%0.1

%0.1

کارشناسی
ارشد107223 :
%6.8

کارشناسی:
1451494
%92.4

کارشناسی
نا پیوسته:
10239
%0.7

شکل  .7تعداد دانشآموختگان دانشگاه پیام نور به
تفکیک مقطع تحصیلی

 -5-6تعداد مراکز و واحدها
دانشگاه پیام نور قبل از فاز اول ساماندهی دارای 490
مركز و واحد در داخل كشور و  39مركز بینالمللی است.
وضعیت مراكز و واحدهای این دانشگاه به تفکیک داخلی
یا بینالمللی به شرح زیر میباشد (شکل :)8

در راستای تحقق فصل دوم و راهبردهای سوم و هفتم
نقشه جامع علمی كشور مبنی بر دستیابی به وضع مطلوب
علم و فناوری و همچنین جهت دادن چرخه علم و فناوری
به ایفای نقش موثر در اقتصاد ،و نیز جهتدهی آموزش و
پژوهش برای رفع نیازهای واقعی كشور و همچنین
پیادهسازی راهبرد كالن هشتم نقشه جامع علمی كشور
مبنی بر تربیت نیروهای خالق و كارآفرین و نیز در
راستای تحقق بند دوم مربوط به بخش نظام آموزش عالی
شایستهمحور ،توانمندساز و كارآمد در برنامه پیشنهادی
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به مجلس شورای
اسالمی مبنی بر سوق دادن تدریجی دانشگاهها به سمت
دانشگاههای جامعهمحور ،كارآفرین و خالق؛ طی سالهای
 1396تا 1399دانشگاه تالش كرده است كه پژوهشها را
به سمت كاربردی و كارآفرینی و خالقیت سوق دهد.
تأسیس چندین مركز رشد ،مركز نوآوری و خالقیت در
استانهای مختلف نشان از جهتگیری دانشگاه به سمت
دانشگاههای كارآفرین دارد .ضمن این كه دانشگاه تالش
كرده است تا در حل مسائل اجتماعی مناطق مختلف
كشور هم نقش ایفا كند كه خوشبختانه در این زمینه
موفقیتهای بسیار خوبی را به دست آورده است.
آموزش مهارتافزا ،ارتقا مسئولیت اجتماعی و توسعه زیر
ساختهای پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای
پاسخگویی به نیازهای جامعه ،بحث ایجاد زمینه برای
مهارتآموزی و مهارتافزایی دانشجویان و دانشآموختگان
در دستور كار مدیریت دانشگاه قرار گرفت .مهارتآموزی
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در طول تحصیل و ایجاد زمینه برای اشتغال
دانشآموختگان دانشگاه از مواردی بوده كه به طور جدی
از سالهای  1396تا  1399پیگیری شده است و هم
اكنون فرصت مهارتآموزی در همه صنوف و بنگاههای
اقتصادی كشور با امضای تفاهمنامه با كانون عالی
كارفرمایان صنوف كشور و استقرار نیروهای این كانون در
مراكز استانی برای دانشجویان فراهم میباشد .ضمن این
كه با همکاری معاونت محترم توسعه روستایی ریاست
جمهوری هم اكنون در هفت استان كشور طرحهای
اشتغالزایی دانشآموختگان به صورت آزمایشی در حال
انجام می باشد و در سال آتی این طرح در تمام استانها
اجرایی خواهد شد.
ضمناً فعالیتهای زیر در راستای ایجاد پارکهای علم و
فناوری و كارآفرینی برای دانشجویان دانشگاه انجام شده
است:
الف) راهاندازی  10مركز نوآوری در استانها و استقرار 49
هسته نوآور؛
ب) تأسیس  22مركز رشد وابسته به پارک علم و فناوری
در استانها و استقرار  120هسته فناور؛
ج) ایجاد  7شركت دانشبنیان فعال و برنامهریزی برای
افزایش شركتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت
علمی ،كاركنان و دانشجویان دانشگاه؛
د) برگزاری  11استارتآپ و امضاء تفاهمنامه تأسیس
مركز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه با معاونت پژوهش
و فناوری وزارت متبوع.
عالوه بر این دانشگاه با اخذ مجوز از هیأت امنا ،اقدام به
تأسیس مركز آموزشهای كوتاه مدت كرده است كه این
امر میتواند منجر به كارآفرینی و اشتغال دانشآموختگان
شود.
 -6-2تقویت ب تر الکترونی
شیوه ارائه آموزش دانشگاه پیامنور به شکل تركیبی اسـت.
آموزش تركیبی به طور كلی به معنای به كارگیری بیش از
یک روش ،راهبرد ،روش یا رسـانه در امـر آمـوزش ،بـرای
ارائه محتوا و مطالب آموزشی است .این شیوه از آموزش به
عنوان رویکرد جدیـدی در برنامـه ریـزی آموزشـی مطـرح
می باشد كه در آن برای آمـوزش ،از تركیبـی از تجهیـزات
الکترونیکی و حضوری و نیز تركیبی از شیوههای دانشـجو
محور و استاد محور استفاده میشود .این رویکرد قـادر بـه
ایجاد ساختارهای چند وجهـی مجـزا بـا همـاهنگی كلیـه
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فاكتور های مجموعه آموزشی در كنار به كارگیری نظریهها
و روشهای نوین آموزشی ،نرمافزارهـای آموزشـی ،وب و...
در راســتای خلــق مجموعــههــای آموزشــی -یــادگیری
مشاركتی از راه دور می باشد .این رویکرد سعی دارد اصول
یادگیری شناختی و ساختنگرایی اجتماعی را با هم تلفیق
كرده و عناصر سه نظام آموزشـی آگـاهی دهنـده ،توانـایی
دهنده و خالق را یک جا گردهم آورد.
تقویت بستر الکترونی و استفاده بهینه از امکانـات موجـود
برای بهبود فرایند تولید محتـوا و نیـز انجـام آزمـونهـای
الکترونی از جمله اولویتهای دانشگاه میباشد كه در طول
ســالهــای  1396تــا  1399همــواره مــورد توجــه بــوده و
خوشبختانه گام های مؤثری در این مسـیر برداشـته شـده
است و هم اكنـون مسـیر بـرای حركـت سـریعتـر آمـاده
میباشد .افزایش آزمونهای الکترونی از حـدود  10درصـد
به بیش از  30درصد تـا قبـل از همـهگیـری كرونـا اقـدام
بسیار موفق دانشگاه در دو سال  1397و  1398میباشـد.
این در حالی اتفاق افتاده است كه به خاطر تحـریم امکـان
خرید و تجهیز امکانات سختافزاری مناسب فـراهم نبـوده
است .بحث تقویت زیـر سـاخت هـای الکترونیکـی و ارائـه
آمــوزشهــای الکترونیکــی و نیــز برگــزاری الکترونیکــی
آزمونها در دستور كار مدیریت دانشگاه قرار گرفته است و
در كلیه استان ها سرورهای متعددی خریداری و راهاندازی
شده است.
در اسفند  1398و با شروع شـیوع بیمـاری  Covid 19و
شروع اعمال شرایط ویژه برای دانشگاهها ،دانشگاه پیامنـور
با استفاده از بسترهای موجود الکترونیکی و نیز با اسـتفاده
از پتانسیل و توانمندی مراكز استانی اقدام به تغییر شـیوه
آموزش به الکترونیکی كرد و خوشبختانه بـا پیگیـریهـا و
تــالشهــای همــه اعضــای درگیــر در بحــث الکترونیکــی،
دانشگاه موفق شد كـه از نیمـه دوم فـروردین مـاه 1399
كلیــه دروس نظــری خــود را در سراســر كشــور در بســتر
آموزش های الکترونیکی ارائه كند ،به نحوی كه هیچ نیازی
به تغییر تقویم آموزشی دانشگاه احساس نشد .ضـمن ایـن
كه در آزمونهای پایان ترم هم تمـام آزمـونهـا در بسـتر
الکترونیکی و به صورت غیرحضوری برگزار شد.
ضــمناً در طــول ارائــه دروس در تــرم جــاری بــه صــورت
الکترونیکی ،نظارت و ارزیابی دانشگاه اقدام به ارزیابی ایـن
روش آموزشی از دیدگاه مدرسین و دانشـجویان كـرد كـه
نتایج این بررسی بسیار امیدواركننده و مثبت بود.
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به كارگیری شـیوه آموزشـی تركیبـی درسیسـتم آمـوزش
الکترونیکی دانشگاه پیام نـور مزایـای زیـر را ایجـاد كـرده
است:
 دستیابی به كیفیت باالی یادگیری با تلفیق فناوریهـایارتباطی– اطالعاتی در درون مجموعههای یادگیری متنوع
در جهت حمایت از آموزش حضوری و مجازی؛
 كاهش هزینههای دسـتیابی بـه اطالعـات بنیـادی و پـرهزینه مورد نیاز در پژوهشهای تخصصی؛
 منعطف كردن فرآیند سازماندهی و ارائه مـواد آموزشـیتوسط اساتید؛
 تشریح واضح محتوی دروس ،ارزشیابی و مالکهای آن؛ كوتاهتر شدن منحنی یادگیری برای كل فراگیران؛ تقویت فعالیت های فراگیران با بهرهگیـری از روش حـلمسئله و پرسـشگـری بـا اسـتفاده از تعـامالت گروهـی و
رقابت سالم در ساختاری پویا.
بنابراین با توجه به شیوه ارائه آموزش تركیبـی و بـه ویـژه
الکترونیکی ،توسعه رشته های تحصـیلی ایـن دانشـگاه بـر
مبنای اولویت رشته هایی است كه با این روش قابـل ارائـه
به دانشجویان دانشگاه باشد.
از جمله بسترهای الکترونیکی كه در دانشگاه پیام نور به
مرحله اجرا در آمده است ،یک برنامه به صورت LMS
برای تلفن همراه به نام "پیام من" است .این اپلکیشن
توانایی بسیار زیادی جهت ارتباط اساتید با دانشجویان در
زمینه ارائه دروس مختلف و اجرای آزمون  Onlineرا دارا
میباشد .تست موفق این برنامه در امتحانات پایان ترم
گذشته نوید یک برنامه موفق و كاربردی در دانشگاه را به
همراه داشت .ضمناً اطالعات زیادی از جمله مقاالت ،كتب
الکترونیکی و نیازمندیهای دانشجویان در این برنامه قابل
دسترسی برای آنان خواهد بود.
 -6-2-1ایجاد مرکز فناوری اطالعات در دانشگاه
مطابق مصوبه پنجاه و چهارمین نشست عادی هیأت امنا
مورخ  1399/4/17مصوب شده است تا به جای دفتر آمار
و فناوری اطالعات ،مركز فناوری اطالعات در دانشگاه
پیامنور ایجاد شود .با ارتقا سازمانی این مركز ،فعالیتها
تجمیع شده و تصمیمگیری با سهولت بیشتری صورت
خواهد گرفت.
الف) چشمانداز مرکز فناوری اطالعات
مركزی توانمند ،پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه
خدمات نوین فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه در حوزه

دانشگاه پیامنور و افق آموزش تركیبی در آینده

آموزش عالی كشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و
بینالمللی بهمنظور ارائه خدماتی در تراز هاب بینالمللی
آموزشهای مجازی در سطح منطقه.
ب) اهداف مرکز فناوری اطالعات
 استقرار حاكمیت فناوری اطالعات بهمنظور ارتقایجایگاه علمی دانشگاه پیامنور بهعنوان دانشگاهی با قطب
بینالمللی آموزش مجازی در منطقه؛
 ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ،از مسیرهایمتنوع اما یکپارچه ،روزآمد ،پایدار و امن برای همه
ذینفعان دانشگاه؛
 تسهیل فناورانه پایش ،راهبری و كنترل كیفیت خدماتدر دانشگاه؛
 بهرهگیری مؤثر از فناوری اطالعات بهمنظور پشتیبانی ازفرآیندهای اصلی و پشتیبان دانشگاه؛
 فراهمآوری زیرساختهای الزم بهمنظور ارائه جامعخدمات فناوری اطالعات بدون وابستگی به پلتفرم
(بنسازه) خاص؛
 مدیریت كارا و اثربخش داده ،اطالعات و دانش در سطحدانشگاه با نگاهی جامع ،یکپارچه و نظاممند؛
 تسهیم دانش انباشته در مركز در قالب مشاوره بهدانشگاهها و مراكز پژوهشی و آموزش عالی كشور؛
 حضور فعال و اثربخش در نهادهای عالی سیاستگذاریفناوری اطالعات كشور.
ج) وظایف مرکز فناوری اطالعات
بهمنظور تحقق این اهداف و ایجاد الگویی برتر در حوزه
ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ،در نظر است تا
این مركز با دقت روندهای توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات ملی و بینالمللی را رصد و با درک بههنگام
فرصتها و تهدیدهای این حوزه ،زیرساختهای الزم را
برای استقرار نظام حاكمیت فناوری اطالعات در دانشگاه
پیامنور فراهم آورد .برای این منظور مركز متعهد به ارائه
خدمات زیر میباشد:
 نیازسنجی ،تحلیل ،طراحی ،برنامهریزی و تأمینزیرساخت سختافزاری ،نرمافزاری ،شبکه و امنیت فناوری
اطالعات و ارتباطات دانشگاه؛
 تدوین و ابالغ برنامهها ،استانداردها و دستورالعملهایمرتبط با حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه
پیام نور؛
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 ن وآوری و ارتقای كیفیت و كمیت ارائه خدمات دانشگاهبا فراهم آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری
اطالعات؛
 طراحی ،راهاندازی و مدیریت مركز داده اصلی و مركزداده پشتیبان دانشگاه؛
 ط راحی ،استقرار و مدیریت سامانه یکپارچه دانشگاهیبهمنظور ارتقای فضای یادگیری ،تحقیق و كار كاربران
(دانشجویان ،كاركنان و اعضای هیئت علمی) دانشگاه؛
 تأمین پهنای باند وسیع ،پایدار و در دسترس؛ پاسخگویی و رفع مشکالت حوزه فناوری اطالعات(سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و امنیت) كاربران دانشگاه در
كوتاهترین زمان ممکن؛
 راهاندازی نظام هوش سازمانی؛ استقرار نظام جامع آماری دانشگاه؛ استقرار نظام مدیریت امنیت فناوری اطالعات وارتباطات؛
 ارائه خدمات آموزش فناوری اطالعات؛ توجه به یادگیری مستمر و ارتقای توانمندیهای فنی ومدیریتی همکاران مركز؛
 پایش و تضمین كیفیت داده و اطالعات در كلیه مراحلفرآیندهای سازمان؛
 توسعه روابط حرفهای ،مسئوالنه ،پایدار و دوستانه میانهمکاران مركز.
 -6-2-2چشمانداز آموزش الکترونیکی دانشگاه
پیامنور
چشمانداز آموزش الکترونیکی دانشگاه پیامنور به شرح زیر
در حال انجام است كه هم موجب ارتقا استاندارهای
امنیت فناوری اطالعات خواهد شد و هم كیفیت و كمیت
آموزش الکترونیکی را افزایش خواهد داد:
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز؛ توسعه ابزارهای آموزشی مدرن و مبتنی بر فناوریهاینوین؛
 ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب و نیروی انسانیآموزش دیده؛
 تولید محتوای الکترونیک به روز ،پویا و متناسب با نیاز؛ تامین منایع مالی؛ -شخصیسازی آموزش.
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برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور در توسعه آموزش
الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی به
شرح زیر است:
الف) فناوری
 توسعه زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز و با كیفیت؛ توسعه و استقرار نرمفزارها و ابزارهای عملیاتی به روز؛ ایجاد مدل یکپارچه چابک و عملیاتی با رویکرد حذفپیچیدگیهای اجرایی؛
 افزایش دسترسیپذیری با توسعه ابزارها و روشهایدریافت آموزش؛
 افزایش دسترسی به آموزشها ،با ایجاد و توسعهابزارهای نوین و در دسترس و حذف محدودیتهای
جغرافیایی؛
 استفاده بهینه از زیرساختها و امکانات موجود ،باتوجه به محدودیتهای كشوری؛
 ایجاد ابزارها و سیستم های اختصاصی دانشگاه مبتنیبر فناوریهای جدید.
ب) آموزش
 تنوعبخشی به روشهای آموزش؛ ارائه آموزش مبتنی بر تلفنهای هوشمند؛ توسعه امکانات ارتباطی بهروز؛ ارائه آموزشهای اختصاصی و شخصیسازی دورههایآموزش؛
 ایجاد سرویسهای آموزشی مبتنی بر مدلهای رقابتی؛ ارائه آموزش به زبانهای پر طرفدار و منطقهای؛ ایجاد مدلها و ابزارهای ارزیابی پویا.ج) سازمانی
 اصالح ساختار سازمانی مبتنی بر توسعه مدل آموزشالکترونیکی؛
 آموزش نیروی انسانی خبره برای ارائه و پشتیبانیسرویسهای آموزش از راه دور؛
 ایجاد و اصالح فرهنگ سازمانی؛ اصالح مدلهای كسب و كار؛ ایجاد مدلهای فرا سازمانی برای ارائه آموزشهایاشتراكی و سرویسدهی به سایر نهادها و مراجع؛
 برنامهریزی برای آمادهسازی مدلهای آموزش بر اساسفناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی.
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 -6-2-3ارائه دروس به صورت استانی و منطقهای و
الکترونیکی
در نیمسال جاری دروس دانشجویان در دانشگاه پیامنور
در سه سطح ارائه شده است:
الف) ارائه دروس در سطح مركز و واحد:
دروس عملی ،آزمایشگاهی و كارگاهی كه مطابق
سرفصلهای مصوب ،به صورت تمام عملی هستند در هر
مركز و واحد ،توسط هر مركز و واحد صرفاً برای
دانشجویان آن مركز و واحد ارائه میشود .البته این دروس
بسته به شرایط و اقتضائات امکان ارائه به صورت استانی و
منطقهای هم دارند.
ب) ارائه دروس در سطح استان و منطقه
دروس كامالً نظری به صورت الکترونیکی در سطح استان
ارائه میشوند .آن دسته از دروس تمامنظری كه مطابق
آییننامه فعالیتهای علمی دانشگاه ،از نظر تعداد دانشجو
برای تشکیل كالس به حد استاندارد نمیرسند و یا عضو
هیأتعلمی در استان مربوط برای تدریس این كالسها
موجود نباشد ،برای تکمیل تعداد دانشجو و یا دسترسی به
سایر اعضای هیأت علمی ،به صورت منطقهای هم قابل
ارائه هستند .با توجه به این كه حذف و اضافه دروس تا
 20مهرماه ادامه دارد و دانشجویان قبولی ورودی سال
جدید در آبان ماه به دانشگاه معرفی میشوند ،لذا تعداد
قطعی گروههای درسی پس از بازه زمانی حذف و اضافه
مشخص خواهد شد .اما پیشبینی آن است كه به این
ترتیب كاهش قابل مالحظهای در تعداد گروههای درسی
نسبت به سال گذشته ایجاد خواهد شد.
ج) ارائه دروس در سطح كشور
با فراهم شدن زیر ساختهای الکترونیکی ارائه برخی از
دروس در سطح ملی در تمام مناطق ،مراكز و واحدها
امکانپذیر است كه در دست مطالعه است.
 -6-4ایجاد هاب بینالمللی آموزش مجازی
در راستای تحقق بند بیست و هشتم سند چشمانداز20
ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم گسترش
همکاریهای دو جانبه بینالمللی و تحکیم روابط با جهان
اسالم و نیز راهبرد كالن نهم نقشه جامع علمی كشور
مبنی بر تعامل و اثرگذاری در حوزه علم و فناوری با
كشورهای دیگر به ویژه كشورهای منطقه و جهان اسالم و
بند هشتم بخش  2-2مبنی بر گسترش همکاری در در
حوزههای علم و فناوری با مراكز معتبر بینالمللی و
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همچنین بر اساس بند "د" ماده شصت و چهارم قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1396-1400كه به
دانشگاه پیام نور اجازه داده شده با همکاری دانشگاههای
معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد
قطب (هاب) بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی
(الکترونیکی) ،نیمه حضوری ،باز و از راه دور اقدام كند و
همچنین بندهای چهارم ،ششم و دوازدهم مربوط به
توسعة مشاركت و همکاریهای ملی و بینالمللی در برنامه
پیشنهادی وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری به
مجلس شورای اسالمی مبنی بر توسعه همکاریهای
بینالمللی ،راهاندازی شعب خارج از كشور و نیز حضور
دانشگاهها در عرصههای بینالمللی و همچنین مصوبة
هشتم نوزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه پیامنور
مورخ  1381/1/24مبنی بر تقویت و توسعه شبکه جهانی
در دانشگاه و نیز مصوبه یازدهم پنجاهمین نشست عادی
هیأت امنای دانشگاه پیامنور مورخ  1397/4/11مبنی بر
لزوم ایجاد واحدهای بینالمللی در مناطق مرزی و نهایتاً
بر اساس مصوبة چهاردهم پنجاه و یکمین نشست عادی
هیأت امنای دانشگاه پیامنور مورخ  1397/10/24مبنی بر
ایجاد مراكز ،واحدها و نمایندگیهای دانشگاه پیامنور در
خارج از كشور ،بخشهای مختلف دانشگاه در یک
هماهنگی مناسب در جهت تقویت ارتباطات بینالمللی و
نیز فعالسازی هاب بینالمللی آموزشهای مجازی
فعالیتهای مناسبی را انجام دادهاند .فعال كردن هاب
بینالمللی آموزشهای مجاری در طی دو سال گذشته در
دانشگاه انجام شده است .به نحوی كه تعدادی از كشورها
آمادگی خود را جهت پیوستن به این شبکه اعالم كردهاند.
اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده در دانشگاه پیامنور در
خصوص هاب بینالملل به شرح زیر است:
 -6-4-1اخذ مجوز پذیرش دانشجوی غیر ایرانی برای
دانشگاه پیامنور مراكز تهران جنوب ،تهران غرب ،تهران
شرق و ری و جذب تعدادی دانشجو غیر ایرانی
شهریهپرداز از نیمسال اول .1398
 -6-4-2در شرف امضا بودن تفاهمنامه ایجاد هاب
بینالمللی دانشگاههای فعال در ارایه آموزشهای مجازی
(الکترونیکی) با  5دانشگاه داخلی پیشرو در آموزش
مجازی شامل دانشگاههای تهران ،امیركبیر ،علم و صنعت،
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علوم پزشکی شیراز ،شبکه مجازی جهان اسالم و وزارت
ارتباطات.
 -3-6-4گسترش فعالیت برونمرزی دانشگاه در
افغانستان و پذیرش حدود یک هزار نفر دانشجو علیرغم
محدودیتهای ایجاد شده در فعالیت دانشگاه پیامنور
هرات و مزار شریف و ساماندهی آموزشی و مالی این مركز.
 -6-4-4پذیرش بیش از یک هزار دانشجوی دیگر ایرانی و
غیر ایرانی در  59كشور بر اساس آموزش مجازی و از راه
دور.
 -6-4-5گسترش فعالیت دانشگاه در شهرهای نجف
(عراق) ،اربیل (عراق) ،باتومی (گرجستان) ،تركیه
(استانبول ،آالنیا) ،اسلوونی ،توكیو (ژاپن) ،پکن و شانگهای
(چین) ،سئول (كره جنوبی) ،كیِف (اكراین) ،سوریه و
لبنان ،جمهوری آذربایجان (نخجوان) از سال 1397
تاكنون.
 -6-4-6ادامه فعالیت بیشتر دانشگاه در حوزه آموزش از
راه دور در كشورهای امارات ،قطر ،بلژیک ،گرجستان
(تفلیس) ،مالزی ،ارمنستان ،تاجیکستان ،تانزانیا ،نروژ،
ازبکستان ،ایتالیا ،كویت ،آلمان ،اتریش ،آذربایجان (باكو)،
و سوئد.
 -7-6-4ســاماندهی امــور آموزشــی و مــالی قرارداده ـای
قبلی دانشگاه در حوزه بینالملل.
 -6-4-8برنامــهریــزیهــای اولیــه بــرای در نظــر گــرفتن
ساختمان مركز هاب بین المللی در زمینی به مسـاحت 17
هکتار با یک ساختمان شش طبقه در شهر كرج.
 -6-4-9پیگیری پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی در
قالب دورههای مشترک تحصیلی برنامـه Dual Degree
و  Join Degreeبا دانشـگاه كـازارین خـاركف اكـراین و
پاریس  13كه تفاهمنامه همکاری منعقد شده است.
 -6-4-10اقدام برای برگزاری دورههای مجازی
آموزشهای كوتاه مدت بینالمللی.
 -6-4-11ارائه تمامی دروس اصلی و تخصصی در
رشتههایی كه دانشگاه دارای مجوز شیوه الکترونیکی است
برای تمامی دانشجویان برونمرزی.
 -6-4-12شروع همکاری با دانشگاه اقبال الهوری
( )Open Universityبا امضا تفاهمنامه و فعالیت دفاتر
هر دو دانشگاه و مذاكره برای تفاهم برای رشتههای
مشترک و ارائه دروس مشترک.
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 -7نتیجهگیری
اشتیاق وافر جامعه به امر یادگیری و نیاز شدید نسل
جوان و مستعد به تحصیالت دانشگاهی و تنگناهای
آموزش عالی برای پاسخگویی به این نیاز ،دستاندركاران
آن را واداشته تا از مرز دانشگاههای سنتی پافراتر نهند و
نظام آموزشی باز را كه از سرعت گسترش مطلوبی
برخوردار است ،برای شرایط پدید آمده تدارک ببینند.
ویژگیهای منحصر به فرد آموزشی دانشگاه پیامنور
ویژگی های یک نظام آموزش باز و راه دور است ،این
آموزش مبتنی بر یادگیری تركیبی (نیمهحضوری ،باز و از
دور) ،استفاده از منابع و محتوای آموزشی یکسان و به
صورت خودآموز و كارآمد؛ نظام ارزشیابی و سنجش
پیشرفت تحصیلی متمركز؛ استفاده از بستههای آموزشی
مکمل مانند بستههای آموزشی شنیداری و دیداری،
یادگیری از طریق تلفن همراه و سایر فناوریهای نوین؛
توانمندی در توسعه آموزش عالی برای همه و در همه
مناطق كشور به خصوص مناطق كمبرخوردار ،توانسته
است عدالت آموزشی را در تمامی مناطق كشور محقق
كند.
ساماندهی مراكز و واحدهای دانشگاه میتواند عالوه بر
تقویت علمی سایر مراكز ،باعث صرفهجویی زیادی در
هزینههای دانشگاه شود .تجمیع گروههای آموزشی موجب
خواهد شد كه كمبود شاخص هیأت علمی برای اخذ مجوز
رشتههای تحصیلی جدید در هر مركز مرتفع شده و هر مركز با
حداقل عضو هیأت علمی مرتبط با یک رشته تحصیلی بتواند
مجوز رشته محل را اخذ كند .به این ترتیب مراكز از نظر
كمیت و كیفیت میتوانند ارتقا پیدا كنند .ضمن این كه
اعضای هیأت علمی عضو هر گروه صرفنظر از محل جغرافیایی
در سراسر كشور در تصمیمسازی و مشاركت در اجرای موارد
علمی گروه خود ،مانند موارد آموزشی ،پژوهشی ،تدوین كتب،
تولید محتوای الکترونیکی ،برنامهریزی درسی ،تعیین منابع
علمی رشتهها ،طرح سوال و ...سهیم خواهند بود .ضمنا به
ازای حذف هر سه رشته محل كه فاقد دانشجو میباشد
یک رشتة جدید كه با اقبال داوطلبان روبرو باشد جایگزین
خواهد شد.
برنامه راهبردی دانشگاه پیامنور در توسعه آموزش
الکترونیکی در سه حوزه فناوری ،آموزش و سازمانی و نیز
تقویت زیر ساختهای الکترونیکی و ارائه آموزشهای
الکترونیکی و نیز برگزاری الکترونیکی آزمونها موجب
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ارتقا استاندارهای امنیت فناوری اطالعات خواهد شد و هم
كیفیت و كمیت آموزش الکترونیکی را افزایش خواهد داد.
مركز فناوری اطالعات در دانشگاه پیام نور مركزی
توانمند ،پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین
فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه در حوزه آموزش عالی
كشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و بینالمللی
منابع
 .1فرج الهی ،م؛ ده باشی شریف ،ف ،1378 ،رشد
آموزش از راه دور در ایران و جهان ،دانشگاه پیام نور.
 .2ظهور ،ح ،1374 ،دانشگاه پیام نور در گذشته ،حال و
آینـده ،مجموعـه مقـاالت آمـوزش از راه دور ،دانشگاه
پیام نور ،تهران.
3. Garrison, D. 1985, Three Generation of
Technological Innovation in Distance
Education; Distance education, 6,32,235-41.

بهمنظور ارائه خدماتی در تراز هاب بینالمللی آموزشهای
مجازی در سطح منطقه خواهد شد.
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فعال كردن هاب بینالمللی آموزشهـای مجـاری از سـال
 1397در دانشگاه پیام نور در راستای تحقق بند "د" ماده
شصت و چهـارم قـانون برنامـه پـنج سـاله ششـم توسـعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران
( ،)1396-1400موجب تقویت ارتباطات بینالمللی و نیـز
آموزشهای مجازی شده است.

4. Keegan, D. 2000, Distance Training
Taking Stock at a Time of Change,
Routledge, UK.
5. McIsaac, M.S. 2002, Editoriall, Past
present and future of educational technology,
Educational Media International 39 (2) 109110.
6. prewitt,T. 1998, The development of
distance learning delivery systems.higher
education in Europe, XXIII,2,187-194.
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چکیده
درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالشهای حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است .این صنعت به دلیل تقاضای دائمی
برای انواع محصوالتش ،با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن)
قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور ،سهم آن در تأمین نیازهای داخلی و صادرات به ویژه اشتغال زایی آن ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .لیکن کاستی های قانونی و اجرایی در این زمینه باعث گردیده است که این صنعت با آسیبهای جدی مواجه
شود .در این مقاله سعی شده است برخی از مسائل و چالشهای حقوقی این صنعت بررسی و ارزیابی گردد .براین اساس ابتدا به
جایگاه و اهمیت صنعت نساجی پرداخته و آنگاه مسائل حقوقی صنعت نساجی و چالشهای آن بررسی شدهاند .فرض اساسی
این مقاله بر این مبنا استوار است که ضروری است در بخش صنعت نساجی با تجزیه و تحلیل و مطالعه مزیتهای نسبی آن در
جهت ایجاد نظام حقوقی خاص حاکم بر آن گام برداشت.
واژههای کلیدی :نساجی ،حمایت حقوقی ،راهبرد حقوقی ،اقتصاد مقاومتی ،پوشاک..

نوع مقاله :ترویجی
-1مقدمه
بعد از تأمین غذا و مسکن مهم ترین نیاز اشخاص پوشاندن
خودشان است و این نیازی است که تا همیشه موجود است
بنابراین صنعت نساجی به زمان و مکان مشخصی محدود
نیست و در تمام ادوار نیاز به محصوالت و منسوجات آن
احساس میشود .در دهه اخیر صنعت نساجی ایران به
عنوان ریشهای ترین صنعت کشور ،با چالشهای بسیار
مواجه شده است [ .]2که بخشی از این چالشها جنبه
حقوقی دارند .بنابراین به دلیل پرکاربرد بودن محصوالت آن
بایستی نظام حقوقی و قوانین خاص خود را داشته باشد تا
زمینه سوءاستفاده از این صنعت تا حد ممکن به صفر برسد.
موضوعی که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

نویسنده عهدهدار مکاتبات :علی مشهدی droitenviro@gmail.com

روش تحقیق یک فرآیند نظاممند برای یافتن پاسخ یک
پرسش یا راه حل یک مسئله است [ ]1تحقیق پیش رو به
شیوه توصیفی – تحلیلی انجام میشود؛ بدین مفهوم که
ابتدا مشخصات هر بخش توصیف و سپس ،با توجه به اصول
حقوقی تجزیه و تحلیل میگردد و بر حسب هدف در حیطه
پژوهشهای کاربردی جای میگیرد .بدین دلیل که به
زمینهیابی برای حل یک مسئله در دنیای واقعی میپردازد
[ .]2روش کار نیز در این تحقیق ،کتابخانهای است .روش
کتابخانهای شامل بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل
آنها میباشد .سواالت اصلی تحقیق این است که:
-1برای صنعت نساجی در ایران چه جایگاهی در نظر گرفته
شده است؟
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ضرورت حمایت حقوقی از فعالیتهای صنعت نساجی

فراوردههای مشابه فعالیت میکنند« ،صنعت» گفته میشود

-2ضرورت تدوین نظام حقوقی حاکم بر صنعت نساجی
چیست؟
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بیآنکه

کثیری وجود دارد .صنعت دارای تعریفها و تعبیرهای

اعتقادی نسبت به آن موجود باشد پذیرفته میشود تا بتوان

متفاوتی است که براساس جایگزینپذیری فراوردهها ،فرایند

از آن نتایج منطقی استخراج کرد بدین ترتیب مطابقت آن

تولید و محدودههای گیتاشناختی ارائه شدهاند .مثالً مایکل

را با واقعیتهایی که نزد ما معلوم است یا میتوان آن را

پورتر ،صنعت را چنین تعریف میکند« :صنعت ،عبارتست

معلوم ساخت آزمود[ .]1بنابراین سواالت اصلی تحقیق در

از گروه شرکتهایی که فراوردههای آنها جایگزین نزدیکی

قالب فرضیات زیر مطرح میشوند:

برای هم میباشند [ .]6در آثار متفکران مسلمان بیش از

-1به نظر میرسد صنعت نساجی به دلیل اینکه یکی از سه
نیاز اصلی مردم را تأمین مینماید جایگاه مهمی در نظام
صنعتی ایران داشته باشد.
-2به نظر میرسد که صنعت نساجی به دلیل حساس بودن
و تأمین یکی از اساسیترین نیازهای مردم بایستی بیشتر
مورد توجه قرار بگیرد و در مورد آن قوانین ویژه وضع شده
و نظام حقوقی خاص خود را داشته باشد چرا که در غیر
اینصورت شاهد ورود حجم بسیار باالی کاالهای قاچاق در
زمینه صنعت نساجی خواهیم شد که به مرور زمان به افول
این صنعت خواهد انجامید.

صنعت ،واژه صناعت به کار برده شده است« .صناعت» از

بافته شوند .رشتههای تار در قطعه پارچه به صورت طولی،

-2مفهومشناسی

و رشتههای پود در عرض از این سو به آن سو میروند .به

برای موفقیت در هر تحقیق و پژوهش در گام نخستین

تعبیر دیگر صنعت نساجی شامل ریسندگی انواع نخ و

شناخت دقیق واژهها و مفاهیم محوری آن حائز اهمیت

بافندگی انواع پارچه است [ .]8و صنعت نساجی صنعتی

فراوان بوده و میتوان گفت در بادی امر موفقیت و یا عدم

است که فرآورده آن کاالی مصرفی است و امکان ندارد که

موفقیت هر پژوهشی به تبیین دقیق اصطالحات و مفاهیم

تولیدات این محصول بدون خواهان بماند چرا که یکی از

آن وابسته است .ازاینرو در این مبحث ،مفاهیم اصلی و

نیازهای اساسی مردم ،نیاز به پوشانیدن خود می باشد.

واژههای مهم موضوع تحقیق را موردبررسی قرار خواهیم

در بند ب ماده  2قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی

داد:

نساجی ایران ،صنعت نساجی عبارت است از کلیه واحدهای

-2-1صنعت

تولیدی و خدماتی در ارتباط با مواد اولیه طبیعی و مصنوعی

در لغت نامه دهخدا صنعت به معنی پیشه و هنر [ ]3و در

شامل الیاف ،نخ ،نوار ،پارچه ،طراحی پارچه و لباس،

فرهنگ معین واژه «صنعت» (ع .صنعه) بدین گونه تعریف

پوشاک ،چرم طبیعی و مصنوعی ،منسوجات نبافته،

شده است« :وسیله ای است که بشر بدان عقیده خود را

منسوجات خانگی (پرده ،پتو ،ملحفه ،حوله و ،)..الیاف و

راجع به کمال بیان می کند« ،هنر»« ،کار ،پیشه و حرفه»،

منسوجات بهداشتی و پزشکی ،الیاف و منسوجات صنعتی،

«حیله و چاره»« ،کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی

رنگ و مواد شیمیایی (مورد مصرف در صنایع نساجی)،

می دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده نماید [ .]4در یک

کفپوش فرش ماشینی و سایر فرشها و منسوجات سنتی و

تعریف ساده میتوان گفت :به مجموعه تمام یگانهایی که
در تولید ،توزیع یامصرف یک فراورده یا یک دسته از
-1قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی نساجی ایران

[ .]5البته در مورد تعریف دقیق «صنعت» ،اختالف نظرهای

ریشه صنع به معنای ساختن است .صناعت به معنی پیشه
صانع است و عمل صانع «صنعت» گفته می شود و
«مصنوع» شیء ساخته شده است [.]7
-2-2نساجی و تعریف قانونی آن
نساجی در لغت به معنای ریسندگی و بافندگی آمده است
[ ]3هنر بافتیاست که در آن برای تولید پارچه ،دو مجموعه
مجزا از نخها و رشتهها که تار و پود نامیده میشوند ،در هم

مواد اولیه فرش دستباف – صنایع نوین مرتبط و یراق آالت
نساجی"،نساجی" نامیده

میشود1.
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-3اهمیت صنعت نساجی

حیات این صنعت در آنجا ادامه دارد [ .]13از جمله

صنعت نساجی از بزرگ ترین و بااهمیت ترین صنایع جهان

مهمترین کشورها در این زمینه می توان به کشور هند اشاره

است و با گردش مالی فوق العاده زیاد خود مورد توجه

نمود [.]14

بسیاری از کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیاست [ .]9صنعت

-4جایگاه نساجی در میان صنایع ایران

نساجی همواره به عنوان رکن اساسی هر جامعه محسوب

صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صنایع

می شود و اهمیت آن تا بدانجاست که بسیاری از کشورهای

صادراتی جهان محسوب می شود .این صنعت همچنین

جهان جهش و انقالب اقتصادی خود را بر پایه صنعت

یکی از جهانی ترین صنایع می باشد .زیرا بیشتر کشورها

نساجی [ ]10پایه گذاری می کنند [ .]11این موضوع از

محصوالت خود را به منظور بازار بین المللی نساجی و

منظر حقوقی نیز مورد توجه برخی از کشورها استبه گونهای

پوشاک تولید می کنند .صنعت نساجی مهد صنعتی شدن

که می توان رابطه مستقیمی میان نظام حقوقی و حمایت

تمامی کشورهایی است که فرآیند رشد صنعتی را پیموده

یا عدم حمایت از صنعت نساجی برقرار نمود .رشد صادرات

اند و امروزه هیچ کشور صنعتی ای وجود ندارد که از صنعت

غیرنفتی به ویژه مصنوعات صنعتی از اهداف مهم اقتصاد

نساجی گذر نکرده باشد برای کشورهای در حال توسعه

مقاومتی در کشور ایران می باشد .در این میان نقش و

بخش منسوجات یکی از مهم ترین و بهترین فرصت ها در

جایگاه صنایع در کشور ایران بر هیچکس پوشیده نیست،

مزیت رقابتی را عرضه می کند [.]15

در میان صنایع کشور نیز تولید منسوجات و پوشاک از

انقالب صنعتی با ماشینی شدن تولیدات منسوجات آغاز شد

اهمیت فراوانی برخوردار می باشد به دلیل آنکه یکی از سه

و صنعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص خود

نیاز اساسی مردم را تأمین می نماید.صنعت نساجی و

زمینه رشد سایر صنایع را نیز فراهم آورده است .کاربر بودن،

پوشاک نخستین فعالیتی بوده که به کارخانه های بزرگ

مرتبط بودن آن با تأمین یکی از نیازهای اساسی انسان و از

منتقل شده است .نگاهی به تاریخچه تولید و تجارت مواد

همه مهم تر دانش فنی و تکنولوژی ساده برای ماشینی

اولیه و فرآوری شده صنعت نساجی ایران نشان می دهد که

کردن تولید و منسوجات از مهم ترین خصوصیات این

تا دهه  ، 1350ایران یکی از صادرکنندگان عمده پنبه در

صنعت می باشد.

جهان بوده است .میزان تولید پنبه محلوج ایران در سال

با این مقدمه جایگاه نساجی در میان صنایع دیگر ایران نیز

های نخست این دهه به حدود  240هزار تن رسید که بالغ

مشخص می گردد .به دلیل تقاضای زیاد برای پوشاک

بر  115هزار تن آن به خارج از کشور صادر می شد]12[ .

صنعت نساجی به یکی از پرکاربردترین صنایع تبدیل شده

بنابراین صنعت پوشاک و نساجی عالوه بر افزایش تولیدات

است و جایگاه ویژه ای در میان صنایع دیگر برای خود ایجاد

داخلی و حمایت از صنعتگران کشور در رشد صادرات نیز

نموده است .چرا که این صنعت نسبت به صنایع دیگر از

نقش مهمی ایفاء می نماید و همین موارد باعث اهمیت این

اشتغال زایی باالتری برخوردار است و در مقایسه با صنایع

صنعت در میان صنایع دیگر گردیده و جایگاه خاصی برای

دیگر برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد.

آن ایجاد نموده است.

در نتیجه نیاز به توجه هرچه بیشتر به این صنعت و رفع

هر چند که این صنعت در ایران سابقه چهار هزار ساله دارد

کمبودهای آن به روش های علمی و عملی احساس می

و بیش از صد سال پیش صنعتی شده است اما صنعتی شدن

شود.

آمریکا نیز از نساجی آغاز شد و تمام کشورهای اروپایی نیز

-5افراد مجاز به فعالیت در صنعت نساجی ،قلمرو

یک مرحله صنعت نساجی را گذرانده اند .البته برخی این

شمول و محدودیتها

صنعت را ادامه داده اند و برخی آن را با صنایع دیگر

تمام اشخاصی که مراحل اخذ مجوز برای اخذ پروانه نساجی

جایگزین کرده اند .مرحله صنعتی شدن کشورهای جنوب

را طی نمودهاند و مشکلی از جهت مراجع ذیربط در اعطای

شرقی آسیا نیز از صنعت نساجی آغاز شد و هم اکنون نیز

پروانه تولید برای آنها وجود نداشته باشد صالحیت اشتغال

ضرورت حمایت حقوقی از فعالیتهای صنعت نساجی
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در زمینه صنعت نساجی را خواهند داشت .البته صالحیت

اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه میباشد و اعتبار

داشتن در موردی خاص به معنی متخصص بودن در آن

جواز تاسیس صادر شده  12ماه است و با ارائه گزارش

زمینه نمیباشد و طبیعی است که اشخاص در صورت کسب

پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط سازمان برای دوره دیگر

مجوزهای الزم بایستی خود را با جدیدترین اطالعات به روز

تمدید میشود .تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش

نمایند و نسبت به تهیه دستگاههای مورد نیاز اقدام نمایند،

پیشرفت است و براساس ماده دو این دستورالعمل در

به آموزشهای اصولی کارکنان خویش بپردازند تا در این

صورتی که سرمایهگذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از

زمینه دچار مشکل نگردند.

قبیل زمین ،ساختمان و ماشینآالت تولید تقاضای صدور

-5-1قلمرو شمول صنعت نساجی

جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد

صنایع نساجی به عنوان یکی از صنایع مادر اهمیت قابل

جواز تاسیس صادر میشود .ماده سه این دستورالعمل مقرر

توجهی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی ایفا میکنند

نموده است که صدور جواز تاسیس در شعاع 120

به طور کلی صنایع نساجی به  3دسته تقسیم میشوند که

کیلومتری تهران و  50کیلومتری اصفهان و صرفا بر اساس

شامل صنایع پارچه بافی ،کاالهای چرمی و لباسشوییهای

مصوبات مراجع ذیصالح مجاز است [ .]19تمام این مواد

عمومی میباشند [ ]16و فعالیت صنایع نساجی شامل

شامل صنعت نساجی هم میشود همانطور که هم اکنون

بافندگی ،رنگرزی ،چاپ و تکمیل است [.]17

بالغ بر  9660واحد صنعتی با اخذ پروانه بهرهبرداری در

در تعبیر دیگر این صنعت را دارای  4دسته دانستهاند:

صنایع نساجی و پوشاک کشور فعال میباشند که این تعداد

-1تهیه الیاف شامل تولید انواع الیاف بازیافتی ،مصنوعی و

 11درصد از کل بنگاههای فعال صنعتی کشور را تشکیل

آمادهسازی الیاف طبیعی؛

میدهند []20

-2تولید نخ با استفاده از روشهای مختلف ریسندگی نظیر

-5-3محدودیتهای صنعت نساجی

سیستم ریسندگی الیاف کوتاه ،سیستم ریسندگی الیاف

صنعت نساجی ایران با وجود حمایتهای گسترده دولت از

بلند و روشهای تولید نخهای فیالمنتی؛

جمله اعطای وام های کم بهره از محل حساب ذخیره ارزی،

-3تولید انواع پارچه با روشهای تاری ،پودی و حلقوی؛

همچنان درگیر معضالت و مشکالت پرشماری است .گفته

-4رنگرزی ،چاپ و تکمیل پارچهها که نوع و میزان هریک

می شود استمرار بحرانهای ان صنعت ،میرود تا یکی از

از فرآیندها بستگی به کاربرد محصول دارد [.]18

کهنترین رشتههای صنعتی فالت دیرپای ایران را از مدار

-5-2مراحل اخذ مجوز نساجی

توجیه اقتصادی و مزیت سنجی خارج نماید [ .]21و این

براساس دستورالعمل جدید صدور جواز تاسیس برای

صنعت را با مشکالتی مواجه کرده است ،که به اختصار بیان

واحدهای صنعتی ،جواز تأسیس واحدهای صنعتی سندی

خواهیم نمود:

است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی

-1مشخص نبودن جایگاه خاص برای صنعت نساجی:

صادر میشود و بیانگر پیشبینی ظرفیت و نوع تولید برای

با اینکه برنامهریزی جامع در جهت رشد و توسعه صنعتی

محصول یا گروهی از محصوالت است .براساس ماده یک

در کشور تدوین شده است و در قالب استراتژیهایی در

این دستورالعمل جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیتهای

حال اجراست جایگاه صنعت نساجی در این استراتژی بر

جدید ،انتقال ،توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود صادر

خالف بسیاری از کشورها [ ]22مشخص نشده است و

میشود .اطالعات درج شده در جواز تاسیس شامل شناسه

همین امر باعث بسیاری از نابسامانیها و چالشها گردیده

کسب و کار ،شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه ،شرایط مربوط

است.

به جواز ،نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده جواز،

-2فرسودگی ماشین آالت نساجی :با اینکه صنعت

فهرست محصوالت ،پیشبینی سرمایهگذاری ،اشتغال،

نساجی به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع ایران شناخته

ظرفیت ،ارزش ماشین آالت داخلی و خارجی ،تعیین مدت

شده است صنایع و تجهیزات آن کامال به روز و متناسب با
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پیشرفتهای علوم در حوزه صنایع است .حال چنانچه در

قیمت فروش از بزرگترین مشکالت و موانع موجود در این

کارگاه یا کارخانهای همچنان تجهیزات سابق موجود بوده

صنعت می باشد که با رفع آن می توان به رشد و شکوفایی

باشد و در واقع دستگاهها دچار فرسودگی گردیده باشند

این صنعت کمک شایانی نمود.

بهرهوری در آن سازمان کاهش یافته و آنها را با مشکالت

-6نظام حقوقی ایران در حمایت از صنعت نساجی

عمده مواجه می نماید .بنابراین ضروری است در جهت رفع

صنعت نساجی در صادرات ایران نقش و جایگاه ویژهای دارد

این مشکل دستگاه ها با به روزترین تکنولوژیهای روز دنیا

و با توجه به بازار کشورهای همسایه میتوان شاهد صادرات

ساخته شوند تا زمینه این مشکال نیز از بین برود.

قابل توجه محصوالت این بخش بود .با توجه به حجم باالی

-3معضل قاچاق :مهمترین مشکل در زمینه تولیدات

استفاده از پوشاک در ایران ،صنعت نساجی از جمله صنایع

پوشاک معضل قاچاق کاال میباشد .امری که امروزه از سوی

پرکاربرد تلقی میگردد و شایسته است که به دلیل حجم

مسئولین مبارزه با قاچاق کاال به شدت مورد حساسیت واقع

زیاد استفاده از مواد این صنعت ،برای حمایت از آن قوانین

شده است .هرچند که پدیده قاچاق شامل تمام کاالهای

ویژه وضع گردد تا شرایط تولید و استفاده هرچه بهتر از این

مصرفی مردم میشود اما آمارها حاکی از آن است که

محصوالت فراهم گردد .خوشبختانه مجلس شورای اسالمی

کشفیات ساالنه اداره کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز در رابطه

در زمینه حمایت از تولیدات نساجی قوانینی وضع نموده

با منسوجات برابر  ٪30کل کاالی قاچاق است [ .]23با

است که به حمایت از تولیدکنندگان و کارگران این صنعت

وجودی که ساالنه  10میلیون دالر فراورده نساجی به طور

پرداخته است و شرایطی برای آنها وضع نموده است که در

رسمی وارد کشور میشود اما میزان قاچاق این محصوالت

ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

در سال  1/5میلیارد دالر است که در مقابله با قاچاق دیگر

-6-1اشخاص مورد حمایت

کاالها بسیار گسترده می باشد [ .]24عمده ترین دلیل برای

اصوال قوانین در جهت حمایت از اشخاص جامعه وضع

حجم باالی قاچاق پوشاک ،وجود تقاضای زیاد برای آن

میشوند و در این راستا مجلس شورای اسالمی قوانین

میباشد ،عدم توان رقابت داخلی محصوالت داخلی ،حقوق

متعددی را وضع نموده است چرا که نهادهای کارگزار و

گمرکی و سود بازرگانی باال برای واردات این کاال است.

پشتیبان دولتی باید به شکل غیرمستقیم و هدایت شده

مهمترین انگیزه قاچاق کاال ،فرار از پرداخت مالیات و حقوق

حمایت های خود را از توسعه خوشه های کسب و کار در

و عوارض گمرکی است [.]25

ایران انجام دهند و این نقش نباید به تولی و تصدی توسط

-4ضعف مدیریت :صنعت نساجی پایهگذار صنعتی شدن

این سازمان ها در توسعه خوشه ها منجر شود [.]27

تمام کشورهای دنیا است .انگلیس ،ژاپن ،تایلند ،کره

کارگران :در قوانین تصویب شده مجلس شورای اسالمی

جنوبی ،تایوان ،فیلیپین و مالزی از جمله کشورهایی است

در خصوص حمایت از فعاالن عرصه نساجی کشور از جمله

که با کمک صنعت نساجی به رشد و ارتقای کمی و کیفی

اشخاص مورد حمایت ،کارگران این صنعت میباشند .از این

در صنعت جهانی رسیدهاند .بنگالدش و کشورهای اروپایی

رو در مواد قانونی متعددی به حمایت از این اقشار پرداخته

نوپا که قدم در راه صنعتیشدن گذاشتهاند صنعت نساجی

است .از جمله در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی

را پایه و زیربنای صنعتی شدن خود قرار دادهاند و آن را

و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب  1380دولت سازمان

کانال ارتقای صنعتی شدن خود دانستهاند [ .]26در ایران

تأمین اجتماعی را موظف نموده است تا آن دسته از کارگران

نیز این صنعت جایگاه خاصی را در میان صنایع دیگر دارد

واحدهای مشمول این قانون را که در دوران بازسازی و

ولی متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتهای کالن در بسیاری

نوسازی (حتی واحدهایی کهقبالً از بیمه بیکاری استفاده

موارد دچار بحران شده است.

نمودهاند) موقتاً بیکار میگردند ،ظرف مدت یک ماه پس از

مشکالت دیگر این صنعت از جمله تورم نیروی انسانی و

اعالم وزارت صنایع و معادن تحت پوشش بیمه بیکاری

قانون کار ،تأمین مواد اولیه ،قیمت تمام شده و افزایش

قراردهد و در زمان تنظیم بودجه ساالنه ،عملکرد خود را به

ضرورت حمایت حقوقی از فعالیتهای صنعت نساجی

34

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نماید .چنانچه

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،هزینهها را دریافت
نماید.
تأثیر چنین مقررات زیست محیطی بر صنعت نساجی را
میتوانیم در سایر کشورها هم مشاهده نماییم [.]28

سنواتی پیش بینی و منظور میگردد .بند ج قانون حمایت

-6-2قوانین جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از

از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب مهرماه

این صنعت

 1380نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف ساخته است

صنعت نساجی به دلیل نیاز روزانه مردم به پوشاک جایگاه

تا آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون کهدر

ویژه ای در میان صنایع کشور دارد .در این میان به دلیل

دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردندرا تحت

حجم باالی فعالیت این صنعت باید قوانین خاص خود را

پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد .در صورت عدم تکافوی

داشته باشد .در مهرماه سال  1380به مانند بسیاری از

منابع صندوق بیمه بیکاری ،دولت به مقداری که

کشورها [ ]29قانونی تحت عنوان قانون حمایت از

الزمتشخیص دهد در بودجهسنواتی پیشبینی و به این

بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور به تصویب

صندوق کمک خواهد کرد.

مجلس شورای اسالمی رسید که طی یک ماده واحده

اختصاص دادن دو ماده به حمایت از کارگران این صنعت و

تسهیالتی به منظور رفع مشکالت موجود صنایع نساجی و

توجه به وضعیت بیمه و بیکاری آنها نشان از اهمیت دولت

در جهت بازسازی این صنایع دولت را موظف نموده که در

به این قشر از جامعه و حمایت از آنها می باشد که مورد

طول برنامه سوم توسعه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

توجه قانونگذار محترم قرار گرفته است.

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته است .بند

بابت اجرای این قانون نسبت به روالمعمول صندوق بیمه
بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد ،میزان کسری پس از
بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه

بند هـ قانون

الف این ماده واحده وزارت مسکن و شهرسازی و

حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور در جهت

شهرداریها را مکلف نموده است که با در نظر گرفتن طرح

حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی وضع گردیده

جامع شهرینسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت

است و مقرر داشته واحدهای صنعتی مشمول این قانون که

واحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون

در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و

که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در

نوسازی به خارج از شهرها منتقل میشوند و یا اینکه بنا

محدوده قانونی شهرها قرار دارند ،درصورت انتقال واحد

بر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی میباشد .شامل

صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی ،تجاری

حمایتهای ذیل میشوند:

و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل

-1شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تأیید
وزارت صنایع و معادن ،وزارت جهادکشاورزی موظفند زمین
موردنیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار
دهند و هزینههای مربوط را پس از بهرهبرداری به اقساط
پنج ساله دریافت نمایند.
-2وزارتخانههای نیرو ،نفت ،پست و تلگراف و تلفن و
شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینهای
نسبت به انتقال انشعابهای برق ،آب ،گاز و تلفن موجود
واحدهای مذکور به محلهای جدید اقدام نمایند .چنانچه
این انتقال مستلزم سرمایهگذاری واقعی (غیر از هزینه
اشتراک) باشد با اعالم هر یک از شرکتهای ذینفع و تأیید

و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت

تولیدکنندگان (واحدهای صنعتی):

آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری
نمایند .بند ج این ماده سازمان تأمین اجتماعی را موظف
ساخته است تا آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این
قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردند
را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد .در صورت عدم
تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری ،دولت به مقداری که
الزم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیشبینی و به این
صندوق کمک خواهد کرد.
در آذرماه  1380نیز بعد از گذشت سه ماه از تصویب قانون
سابق آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون
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حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور به

ذیصالح به ثبت رسیده اند ،دارای شناسنامه و اساس نامه

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که در این آیین نامه

مدون بوده و فعالیت آنها قانونی قلمداد شده است [.]32

نیز همانند قانون سابق الطرح به بیان مواردی در جهت

سازمان های غیردولتی یا NGOها به دلیل تأثیری که بر

حمایت از کارگران و بخش های تولیدی صنعت نساجی

افکار عمومی گروه های فعال خویش دارند می توانند در

پرداخته شده است.

زمینه های اقتصادی نقش بسیار مؤثری را ایفاء نمایند.

در خرداد ماه  1390نیز مجلس شورای اسالمی ضوابط و

اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی بزرگترین حمایت

معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی

این گروه ها از فعاالن اقتصادی همچون صنایع نساجی

را به تصویب رساند و در ماده  2خود واحدهای صنعتی و

است .از آنجا که این گروه ها بیشتر در میان بانوان شکل

تولیدی را به حصر بیان نموده است که واحدهای نساجی

می گیرد و بیشترین میزان خرید پوشاک از سوی بانوان

نیز مشمول آنها می گردد .بنابراین حمایت های این قانون

محترم صورت می گیرد فرهنگ سازی آنها در زمینه

شامل صنعت نساجی نیز می گردد از جمله اینکه مقرر شده

استقاده از تولید داخلی و عدم تهیه کاالهای خارجی می

است :واحدهای این رده مجاز میباشند تا در کاربریهای

تواند در جهت حمایت از صنعتگران مؤثر واقع گردد.

صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای
صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی

-6-4دعاوی مربوط به صنعت نساجی (جرایم و

استقرار یابند.واحدهای این ردهها مجازند در شهرکها و

تخلفات مرتبط با این صنعت)

نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در

صنعت نساجی جزء صنایع پرکاربرد در ایجاد اشتغال و

خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب

تولید کاال می باشد و درحالی که تنها حدود  5درصد از

روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها

سرمایهگذاری صنعتی در صنعت نساجی انجام شده است،

استقرار یابند.

حدود  12درصد از ظرفیت اشتغال صنعتی کشور به این

-6-3نقش برخی سازمان های غیردولتی در جهت

صنعت اختصاص دارد؛ بنابراین صنعت نساجی و پوشاک از

حمایت از صنعت نساجی

پتانسیلها و ظرفیتهای بسیار باالیی برخوردار بوده ولی

اصطالح سازمان های غیردولتی برای اولین بار توسط

متاسفانه تاکنون از این ظرفیت عظیم آن طور که باید و

انجمن اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در  27فوریه

شاید استفاده نشده است.

 1995به کار گرفته شد .از آن زمان تاکنون هنوز تعریف

از آنجا که میزان تولید شغل در این صنعت بیش از هر شغل

جامع و مانعی که مورد قبول اغلب صاحبنظران باشد ،ارائه

و یا صنعت دیگری است طبیعی است که میان نیروی

نشده است [ .]30به طور کلی واژه سازمان های غیردولتی

انسانی و کارفرما و یا بالعکس دعاوی ای رخ دهد که در این

به سازمان هایی غیرانتفاعی و مستقل از دولت اطالق می

موارد اگر موضوع مورد اختالف تحت شمول قانون کار قرار

شود و معموال انتظاری که از تشکل های غیردولتی می رود

گیرد طبق همان قانون میان کارگر و کارفرما رفع اختالف

ارزش محوری در ساختار نظام آن است که اهدافی

خواهد شد حتی اگر موضوع در دادگاه نیز طرح شده باشد

غیراقتصادی و غیرمادی دارد و از شاخصه های کلیدی این

دادگاه با توجه به مستندات قانون کار به رفع اختالف و حل

گونه سازمان ها فعالیت های داوطلبانه و خودجوش افراد

و فصل دعوی خواهد پرداخت .اما در خصوص تخلفات

جامعه می باشد [ ]31بر طبق این تعریفسازمان های

مرتبط با کارکنان این حرفه ،می توان گفت در مواردی که

غیردولتی را به دو گروه رسمی و غیررسمی تقسیم بندی

مشمول قوانین عام دیگر شوند باید بر طبق همان قوانین

کرده اند .در اغلب تعاریف از سازمان های غیردولتی به

رفتار نمود .مثال اگر مسئول خرید یک کارخاته نساجی

عنوان سازمان های رسمی سخن به میان آمده است .منظور

جنسی را به قیمت کمتر خریداری نماید و در فاکتورهای

از سازمان های رسمی سازمان هایی هستند که در مراجع

پرداخت وجه مبلغی مازاد بر مبلغ پرداخت شده قید نماید
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به مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

تغییر کرده و جزئیتر میگردد و همین موضوع موجب

مصوب  1375محکوم خواهد شد .یا مثال اگر کارمند بخش

میشود تا روابط اشخاص نیاز به مدیریت بیشتری داشته

انبار کارخانه نساجی که مواد خام اولیه نزد وی به امانت

باشد .در واقع دو طرف باید تعهد نمایند تا مطابق قرارداد

است تا در کارخانه مورد استفاده قرار بگیرد اجناس مرغوب

فیمابین خویش رفتار نمایند .از آنجا که عدم ایفاء تعهد از

کارخانه را به مرور با اجناس تقلبی خریداری شده توسط

بزرگترین مشکالت هر قراردادی میباشد میتواند خسارات

خودش تعویض نماید به مجازات خیانت در امانت مقرر در

فراوانی به طرف مقابل قرارداد وارد نماید بنابراین همانگونه

قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.

که اراده طرفین یک قرارداد را به وجود میآورد ،همان اراده

بنابراین در یک نگاه کلی باید بگوییم قانونی که به وضع

برای بیرون رفت از وضعیت بن بست در قرارداد ،راههای

جرایم برای متخلفان صنایع خاصه صنعت نساجی بپردازد

متنوعی را پیشنهاد داده و به وجود میآورد .ضرورت نهاد

وضع نگردیده است و در موارد سکوت قوانین خاص و یا

داوری در این موارد است که احساس میگردد .چرا که در

نبود قانون خاص در موضوع معین باید به قوانین مادری

هر حرفه و صنعت ،اختالف و دعوا غیر قابلانکار است و در

همچون قانون مجازات اسالمی و قوانین مشابه که به جرم

هر سطحی رخ میدهد و در حال حاضر نیز اختالفات

انگاری رفتارهای خاص پرداختهاند مراجعه نمود.

موجود در این زمینه طبق قواعد عام آیین دادرسی مدنی

-6-5داوری در دعاوی مربوط به نساجی

مورد داوری قرار میگیرند .بنابراین باید در صنعتهای

نهاد و تأسیس داوری در قوانین کشور ما سابقهای دیرینه

حساسی چون نساجی ،مرجعی به عنوان داور بر ای رفع

داشته ،به نحوی که بدوا در قانون اصول محاکمات حقوقی

اختالفات اشخاص ایجاد گردد تا بتوان از حجم پروندههای

مصوب سال  1329قمری نهاد داوری در مقررات ما

این زمینه کاست و اکثر اختالفات موجود در این زمینه را

پیشبینی گردید و مورد احترام و اهتمام قانونگذار قرار

با صلح و سازش حل نمود .امری که خأل قانونی در مورد آن

گرفت ،به بیان دیگر باید گفت که تمایل جامعه به استفاده

احساس میشود و شایسته است قانونگذار به ایجاد نهادی

از موضوع داوری در اختالفات فیمابین به گونهای بوده است

به نام داوری سازمانی در این حرفهها بپردازد.

که ضرورت داوری همواره مورد توجه تمامی نظامهای

جمع بندی و نتیجه گیری

معتبر دادرسی در دنیا قرار گرفته است ،در قوانین کشور ما

صنعت نساجی قدیمیترین و از لحاظ اشتغال بزرگترین

نیز در ادوار گوناگون قانونگذاری یعنی قانون حکمیت

صنعت کشور است .صنعت نساجی و پوشاک ایران با

مصوب اسفندماه سال  1306و سپس در قانون آیین

بهرهگیری از قدمت طوالنی ،حجم سرمایهگذاری ،نرخ باالی

دادرسی مدنی مصوب سال  1318و  1379همواره موادی

ارزشافزوده ،پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع دیگر

از قوانین مصوب به موضوع داوری اختصاص داده شده است

و اقتصاد ملی و نیروهای انسانی فراوان دارای امکانات بالقوه

[.]33

بسیاری در جهت پیشرفت و ارتقاء کمی و کیفی خود و

امروزه داوری به عنوان یکی از شیوههای حل اختالف در

اقتصاد ملی است و واند نقش مهمی در راستای تحقق

دعاوی مابین اشخاص رایج گردیده است .طرفین یک

آرمانهای کالن اقتصادی کشور ایفا نماید .بنابراین اتخاذ

اختالف با اغراضی از جمله تسریع در رسیدگی به دعوا،

راهکارهای علمی و عملی در جهت توسعه این صنعت از

کاهش هزینههای دادرسی ،اجتناب از آیینهای رسیدگی

اهمیت بسیاری برخوردار می باشد [ .]8به گفته مشاور وزیر

پر پیچ و خم و  ...با انعقاد قرارداد داوری ،حق مراجعه بع

صنعت در امور نساجی و پوشاکساالنه حدود  510هزار تن

دادگاههای دولتی را از خود سلب میکنند [.]34

نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد .در حالی که

با توجه به تخصصیشدن مشاغل و حرفههای اشخاص،

ظرفیت تولید معادل  300الی  320هزار تن است .تعداد

ارتباط افراد با یکدیگر و تجار بسیار فراوان و متنوع گردیده

واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک  1500واحد و واحدهای

است به گونهای که روز به روز خواستهها و نیازهای اشخاص

صنفی نیز  15الی  16هزار واحد است .به دلیل ممنوعیت

دو فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  43و  ،44بهار و تابستان 1398
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استقرار واحدهای صنعتی در شعاع  120کیلومتری شهرها،

قاعده مستثنی نمی باشد و ممکن است در تولید و مراحل

عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی

بعدی میان تولیدکنندگان با یکدیگر یا با کارمندان خود

صورت میگیرد .واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع

اختالف حاصل گردد .در جهت رفع این اختالفات می توان

برای  500هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.

به داوری مراجعه نمود .طریقه رجوع به داوری در این مسئله

علی رغم اهمیت صنعت در تولید پوشاک داخلی و اشتغال

با توجه به اینکه در قوانین خاص به مواردی اشاره نشده

زایی باالی آن ،متأسفانه مشکالت و محدودیت هایی در راه

است طبق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی صورت خواهد

پیشرفت صنعت نساجی به چشم می خورد .ضعف مدیریت،

گرفت و دعاوی مطروحه در این زمینه نیز در دادگاه های

افزایش قیمت تمام شده ،بحران بزرگ قاچاق کاال که مدتی

دادگستری طیق قانون کار و یا دیگر قوانین مرتبط صورت

است ذهن دولتمردان را درگیر نموده تا راه حل هایی برای

خواهد گرفت .در هر حال خأل یک قانون مدون و جامع در

مبارزه جـدی با این پدیده بیـابند از جمله این محدودیتها

خصوص صنعت نساجی به چشم می خورد و شایسته است

و مشکالت است .این موضوعی است که تقریبا اکثر کشورها

که قانونگذار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر این صنعت

بدان مبتالبه هستند [.]35

پرداخته و به جرم انگاری رفتارهای خاصی بپردازد که در

طبیعی است که اختالف و دعوا در هر حرفه و صنعت و در

این صنعت از سوی تولیدکنندگان صورت میگیرد.

هر سطحی از جامعه رخ می دهد صنعت نساجی نیز از این
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چکیده
هر جامعه ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم دو نهاد علمی و فنی است که در قالب
دانشگاه و صنعت شکل میگیرد .با توجه به روابط ارگانیک این دو نهاد که یک سیستم واحد را تشکیل میدهند نقض در هرکدام،
باعث نقض در کل سیستم میشود .پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالشها و موانع ارتباط بین صنعت و
دانشگاه را از نگاه مدیران صنایع و اساتید دانشگاه شناسایی کند .رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی
میباشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است .دادههای این پژوهش با استفاده از روش مشاهده
مشارکتی ،تکنیک مصاحبه نیمهساختار و تحلیل اسناد جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلثسازی ترکیب شدهاند.
روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونهگیری کیفی -هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد
 15نفر از اساتید دانشگاه و  10نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند .نگرش و دیدگاه آنها
نسبت به چالشها و موانع برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای اصلی این پژوهش با استفاده
از نظریه زمینهای شامل مقوالتی همچون ضعف در بستر سازی و حمایت ،ضعف دانشی و مهارتی ،فقدان سیستم مدیریتی
کارآمد ،بیمیلی در برقراری ارتباط ،فقدان فرهنگ و باور مناسب ،انعطاف ناپذیری ساختارها و فرایندها ،ناتوانی در شبکهسازی
میباشند .طبق نتیجه تحقیق می توان تمامی این مقوالت را زیر مقوله چالش ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،ضعف دانشی و مهارتی ،انعطاف ناپذیری ساختارها ،فقدان سیستم مدیریتی
نوع مقاله :ترویجی
-1مقدمه
شرایط جدید حاکم بر جهان که از تعامل مؤلفههایی چون
پیچیدگی پویای محیط و سازمانها ،تغییرات سریع ،جهانی
شدن ،نزدیکشدن معارفهای گوناگون بشری ،نظم بر آمده
از آشوب و ...شکل میگیرد [ .]27سازمان و صنعت را با
چالش های نوین و در رأس آن ،توسعه مبتنی بر دانایی1
روبه رو کرده است .اینک سازماندهی و مدیریت به ویژه در
سازمان بزرگ و پیچیده و باالخص با فناوری سطح باال 2با

پیروی از قوانین پویایی غیرخطی نیازمند رویکردهای جدید
برای دستیابی به کارایی و اثربخشی سازمانی است [.]32
یکی از فراگیرترین و پیچیدهترین نظاماتی که اینک
زیرساخت توسعه پایدار هر کشور است" ،نظام ملی
نوآوری ) N.I.S ( "3است [ .]9این نظام ،معرف نظام
ارتباطات دولت ،صنعت (دولتی و خصوصی) ،دانشگاه،
انجمن های حرفه ای ،مراکز تحقیقاتی مستقل ،شرکتهای
خدمات تخصصی و زیر نظامات پشتیبان در یک کشور است
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[ .]27 ،26در فضای توسعه مبتنی بر دانایی و اقتصاد دانش
محور 4و در عرصه ارایه محصوالت عملی و تکنولوژیک و
رقابتها و همکاریهای روزافزون ،نظام ملی نوآوری متولی
کالن مدیریت دانش( 5به ویژه پیشرفته) و تأمین
چارچوبهای خرد و کالن جهت نهادینه کردن و همافزایی
سرمایهگذاری بین بخش عمومی و خصوصی در توسعه نو
آوری است .و خالصه در یک جمله این نظام به سرمایه
انسانی به معنای منابع دانش ضمنی بهای فراوان میدهد
[.]24
بر این اساس کارکرد بهرهور این نظام بزرگ و پیچیده از
مهمترین مسائل حال و آینده جوامع انسانی است .در دل
این نظام ارتباط دو نهاد صنعت و دانشگاه به عنوان دو
زیرساخت اساسی تولیدکننده و مصرفکننده دانش و
فناوری در تمامی فضاهای علمی و صنعتی برتر دنیا به ویژه
در دهههای آخر قرن بیستم و آغازه هزاره جدید میالدی
مورد توجه اساسی بوده است [.]10
همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافقهای قرار دادی
است که در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی میان
دانشگاه و شرکت منعقد میگردد .این همکاری معموال با
ا ستفاده از توان علمی دانشگاه و تجربیات صنعت و تالش
برای دستیابی به این اهداف صورت میپذیرد [ .]11به طور
کلی ارتباط صنعت و دانشگاه شکل توافقات رسمی و غیر
رسمی بین این دو نهاد میباشد که با هدف دستیابی به
موفقیت بیشتر انجام میشود .در این ارتباط دانشگاه و
صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را
به طور مشترک انجام دهند []5 ،4
بلومنستیک ( )1998و مورا وایوا ( )2000بیان میکنند
ارتباط و همکاری صنعت و دانشگاه در پیشرفت کشور ها از
جایگاه و نقش ویژهای برخوردار است .دانشگاهها به منظور
تربیت نیروی انسانی توانا و نوآوریهای علمی نیازمند
گسترش خدمات علمی و حل مشکالت اجتماعی در راستای
بهبود زندگی مردم هستند [ .]14 ،19برای دستیابی به
چنین اهدافی ،ایجاد همکاری و ارتباطی منطقی با نهادهای
مثل بخش صنعت برای دانشگاهها ضروری به نظر میرسد
[ . ]26برای مثال صنعت با کمک های مالی ،ارائه
تخصصهای حرفهای و استخدام دانشآموختگان به دانشگاه
مدد میرساند و دانشگاه نیز با انجام پژوهشها ،تربیت

نیروی انسانی زبده به صنعت کمک میکند .با توجه به
تحوالت نظری و تجربی ،این دو نهاد به تنهایی نمیتوانند
موفقیت الزم را کسب کنند .در این میان هیتت علمی و
دانشجویان منابع اصلی اجرای رسالت دانشگاه و ارتباط با
بخش صنعت محسوب می شوند و منابع مالی ،پیشرفت علم
و ابداعات نوین از جمله انگیزهها و عوامل اصلی این همکاری
دو جانبهاند [.]5 ،4
دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و
آموزش دیده است که با برخورداری از ایدهها و اندیشههای
نو میتواند هر لحظه در شریانهای حیاتی جامعه که حرکت
رو به رشد دارد نیروی جدیدی تزریق کند .صنعت نیز با به
کار بستن ایدههای نوظهور دانشگاهیان ،میتواند
اندیشههای توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق
سازد [.]4
درگذشته به دلیل دولتی بودن صنایع و اتکای هرچه بیشتر
به منابع مالی حاصل از فروش نفت ،صنایع نیازمندیهای
خود را از طریق شرکتهای خارجی تأمین میکردند و به
همین دلیل برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیازی
احساس نمیشد و تنها از سوی دانشگاه برای ارتباط با
صنعت و آن هم به دلیل کمبود بودجه و ایجاد درآمد بیشتر
تمایلی کمرنگ وجود داشت .به عبارت دیگر انگیزهی دو
طرف برای ارتباط ،درک نیاز واقعی نبود []6،7
ارتباط صنعت و دانشگاه مقوله مهمی است که در چند
دهه گذشته ،افکار دانشگاهیان و صنعتگران دنیا را به خود
مشغول داشته است .طراحی و تبیین نحوهی این ارتباط با
توجه به نیاز و ساختار صنعتی و دانشگاهی کشور انجام
میشود و نقش دولتها در سیاستگذاری و ایجاد
زیرساختهای مناسب برای توسعهی آن بسیار تعیینکننده
است [ .]28همکاری صنعت و دانشگاه سبب به روز ماندن
دانش و تکنولوژی صنعت می شود و دانشگاه با استفاده از
منابع صنعت سیستم آموزشی خود را ارتقا می دهد
[ .]1،2،3اما به علت پیچیدگی موضوع ،برقراری چنین
ارتباطی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان
با مشکالت فراوانی روبه رو است .در این پژوهش سعی بر
آن است که مشکالت و چالشهایی که در ارتباط بین
صنعت و دانشگاه وجود دارد را با نگاهی تفسیرگرایانه مورد
بررسی قرار داد .بر اساس آنچه که به ذکر آن پرداختیم
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مستله پژوهش در قالب ستوال پژوهشی :موانع ارتباط بین
صنعت و دانشگاه کدامند؟ گنجانده شده است.
 -2روش تحقیق
روششناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با انجام
مطالعه میدانی و مشارکت در فرآیندهای مربوط به موضوع
پژوهش به درک و فهم چالشهای فراروی ارتباط صنعت و
دانشگاه اقدام شده است و برای رسیدن به این نتیجه ،در
مرحله عملیات تحقیق ،جهت گردآوری دادهها و اطالعات
از روش قوم نگاری و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش
نظریه زمینهای استفاده شده است.
الگوهای متعددی برای انجام پژوهش با روش نظریه
برخاسته از دادهها ارائه شده است ازجمله الگوی گلیزر و
اشتراس ،)1971( 6الگوی اشتراس و کوربین 1990( 7و
 ،)1998الگوی پندیت )1996( 8و الگوی شارماز،)2006( 9
اما همه این الگوها علیرغم تفاوتهای ظریف با یکدیگر
در جنبههای اساس اشتراک دارند که این جنبهها عبارتند
از گردآوری و تحلیل هم زمان دادهها ،استفاده از روش
نمونهگیری نظری ،حساسیت نظری در گردآوری و تحلیل
دادهها ،استفاده از یک فرایند کدگذاری منظم و در عین
حال منعطف ،تطبیق پیوسته مشاهدات و برداشتها در
کل فرایند گردآوری و تحلیل دادهها و ترسیم روابط
منطقی و سازگار بین عناصر استخراج شده.
در این مطالعه با استفاده از ویژگیهای مشترک این
الگوها ،الگویی انتخاب شده که به ترتیب پژوهشگران با
انتخاب مستله و تدوین یک یا چند سوال باز ،گستره
پژوهش خود را آغاز و با استفاده از روش نمونهگیری نظری
و با حساسیت نظری از طریق یک یا چند روش روش
گردآوری اطالعات به تحلیل و گردآوری هم زمان دادهها
مبادرت نمودهاند .در فرایند تحلیل دادهها با کدگذاری
نکات کلیدی و استنتاج مفاهیم ،با عنایت به تطبیق
پیوسته ،مقولهها را استخراج ،و سرانجام با برقراری ارتباط
بین همه عناصر استخراج شده به تکوین نظریه پرداخته
شده است.
 -2-1ابزار تحقیق
در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطالعات از ابزار مصاحبه
نیمهساختار با اعضای هیتت علمی دانشگاهها و مدیران
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صنایع ،استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهشگران به
نحوی با موضوع تحقیق درگیر هستند همراه با مصاحبه
از مشاهده آزاد و مشاهده مشارکتی و همچنین تحلیل
اسناد برای گردآوری اطالعات استفاده کردهند.
 -2-2مشارکتکنندگان در پژوهش
جامعه آماری این پژوهش متشکل از اعضای هیتت علمی
دانشگاهها و صاحبنظرانی از صنایع در شهر تهران که در
تعامل با دانشگاه بودهاند ،می باشد .روش نمونه گیری از
نوع نمونه گیری تحقیقات کیفی می باشد که به صورت
نمونه گیری هدفمند و با استفاده از شاخص اشباع نظری
نسبت به نمونه گیری از جامعه آماری اقدام شد[ .که از
لحاظ مفهوم بدان معنی است که تا زمانی که محقق در
مییابد که اطالعات دریافتی تکراری میباشند و به
اطالعات بیشتری نخواهد رسید ادامه پیدا میکند که
اصطالحاً در تحقیقات کیفی به آن شاخص اشباع نظری10
گفته میشود (گیون .]16 ،8[)2008 ،11که به این منظور
 15نفر از اساتید دانشگاه و  10نفر از صاحبنظران صنعت
که به نوعی با دانشگاهها در ارتباط بودهاند به عنوان نمونه
پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
 -2-3روش اجرای پژوهش
برای اجرای این پژوهش پس از تعمق در مبانی نظری و
تجربی موضوع پژوهش به انجام مصاحبه نیمه ساختار با
اساتید دانشگاه و مدیران صنایع (نمونه) از جامعه آماری
مورد نظر پرداخته شده که یافتههای حاصل از مصاحبه
همراه با تجربیات و مشاهدات پژوهشگران در قالب تحلیل
تماتیک و نظریه زمینهای ارائه شده است .پژوهشگر باید
به گونه ای عمل کند که اعتبار و اعتماد یافته ها خدشه
دار نشود ،که تحقق این امر هم منوط به آن است که
ضمن حساسیت نظری در گردآوری و تحلیل دادهها،
برداشتهای خود در هر مرحله را مبتنی بر معیارهایی که
در این بخش ذکر میشوند مورد ارزشیابی قرار داده است.
 -2-4معیار ارزشیابی اعتبار و تائید یافتههای
نظریه برخاسته از دادهها
دادههای نظریه برخاسته از دادهها با استفاده از شیوه
تطبیق پیوسته مورد گردآوری و تحلیل قرار میگیرد .این
شیوه عالوه بر اینکه شیوهای برای تحلیل دادهها است،
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یک شیوه اعتباربخشی و اعتماد بخشی نیز محسوب
میگردد .در این مورد آموس ( )2002میگوید« :به
کارگیری روش نظریه برخاسته از دادهها کافی است که
خوانندگان را متقاعد سازد که نتایج مطالعه برخاسته از
رویه های دقیق و نظام یافته گردآوری و تحلیل داده ها
میباشد» .در این روش ،پژوهشگران تبیینهای بالقوه و
جستجو برای الگوهای بالقوه را از طریق خواندن و
بازخوانی دقیق دادهها در کل فرایند تحلیل دادهها
شکلبندی میکند و راهبرد تطبیق پیوسته فعالیتهای
پژوهشگر را برای دست یابی به یک نظریه روییده از دادهها
جهت میدهد .پژوهش کیفی نیز همچون پژوهش کمی
مبتنی بر یکسری معیارها میباشد که بسیاری از آنها
معادل معیارهای ارزشیابی در پژوهشهای کمی است .گوبا
و لینکلن )1998( 12برای پژوهش کیفی ،معیار اعتبار 13را
معادل روایی درونی ،14انتقال 15را معادل روایی بیرونی،16
اعتماد 17را معادل پایایی ،18و تائید 19را معادل عینیت20
در پژوهش های کمی میدانند .آنها عالوه بر این معیارها،
معیار اصالت21را به عنوان یکی از معیارهای دیگر برای
ارزشیابی پژوهشهای کیفی تلقی میکنند [.]17 ،16 ،8

یابی است ،زمانی که الگویی از دادهها به دست آید باید
حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد به عبارتی تمها
از دادهها سرچشمه می گیرند[ .]17الگوهای متعددی برای
تحلیل تماتیک وجود دارد که شباهت های بسیار زیادی با
هم دارند .الگوی ارائه شده توسط استربرگ یکی از کامل
ترین الگوها میباشد که در زیر به اختصار بیان میشود
(الگوی استربرگ الگوی استفاده شده برای تحلیل تماتیک
دادهها در این پژوهش میباشد) :استربرگ در طرح خود
به پنج مرحله به صورت زیر اشاره میکند:
 -1مدیریت دادهها :تنظیم و سازماندهی دادهها
 -2درگیری با دادهها :22در این مرحله مقدمات تحلیل
دادهها با انجام یکسری کدگذاریها فراهم میشود ،مستلزم
توجه به موارد متعددی شامل ،کدگذاری باز،توسعه تمها،
کدبندی متمرکز میباشد.
 -3ترسیم دادهها :23در این مرحله مقولهها ،تمها و الگوهای
یافته شده در قالب نقشههای دادهای 24و دیاگرامهای
مفهومی 25به تصویر کشیده میشود.
 -4توسعه تحلیل :آغاز و توسعه تحلیلهای مبتنی بر
مقولهها و تمها.
 -5سنخشناسی :این مرحله آخرین گام تحلیل است.
پژوهشگر الگوها را دستهبندی کرده و بر حسب تفاوتها و
شباهتها آنها را سنخبندی میکند[.]16
در نتیجه این تحلیلها تحلیل تماتیک باید به مرحله اشباع
تماتیک (همگرایی مفهومی) برسد ،پژوهشگر باید بررسی
کند که آیا کدها ،تمها ،الگوها و سنخشناسیها تا حد امکان
از نظر مفهومی اشباع شدهاند یا خالء مفهومی وجود دارد
[ ]17نظریه زمینهای ترجمه واژهی ( grounded
 )theoryمیباشد.
اشتراوس و کوربین بیان میکنند که تتوری برخاسته از
دادهها نوعی استراتژی کیفی برای تدوین تتوری در مورد
یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی آن پدیده
و سپس طبقهبندی روابط این عناصر درون بستر و فرآیند
میباشد [ ]16در نظریه زمینهای یک رابطه میان داده و
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19
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20

 - 2-5روش تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به آنچه گفته شد و اهداف و سواالت تحقیق،
روش تجزیه و تحلیل روش تحلیل تماتیک و نظریه
زمینهای می باشد که به طور خالصه به توضیح و مراحل
انجام کار اشاره میشود:
امرسون و همکارانش ( )1995بیان میکنند که در همه
شیوههای تحلیل دادههای کیفی ،تحلیل موضوعی یا
تماتیک از اهمیت زیادی برخوردار است .تحلیل موضوعی
یا تماتیک ضمن اینکه خود یک روش مستقل تحلیلی است
میتواند در روشهای تحلیلی دیگر نیز به کار رود .این نوع
روش مخصوصاً در روش نظریه زمینهای از اهمیت زیادی
برخوردار است .دادههای مورد تحلیل در روش تماتیک
شامل دادههای متنی ،مصاحبهها و ای مشاهدهای متنی
شده هستند .این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگو

. Guba& Lincoln
. credibility
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. internal validity
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. transferability
16
. external validity
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. dependability
18
. reliability

. confirm ability
. objectivity
21
. authenticity
22
.engagement
23
.data display
24
. data map
25
. conceptual framework
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محقق وجود دارد پیبردن به تتوری از میان دادهها هنر
محقق است ،محقق در این نظریه از دانشی درباره دادهها،
ظرفیت شناسایی آنها و مفاهیم آن برخوردار است .در واقع
روش نظریه زمینهای از یک فرایند ثابت و از پیش تعیین
شدهای پیروی نمیکند و فرایند جمعآوری اطالعات و
تحلیل آنها باهم همپوشی کامل دارند به عبارت دیگر چون
در این روش محقق به دنبال آزمون فرضیه یا تتوری از پیش
معلومی نیست و بدون هیچ نظریه مفروضی نسب به
جمعآوری اطالعات اقدام می کند هم زمان با جمعآوری
اطالعات نسبت به تحلیل و بسط آنها و درک رابطه ما بین
آنها جهت بهرهگیری از این نتایج در مراحل بعدی
جمعآوری و تحلیل و ارائه نظریه زمینهای ،اقدام خواهد
کرد.
فرآیند اصلی در تکنیک نظریه زمینهای به عنوان روش
تحلیل اطالعات ،فرآیند کد گذاری و طبقه بندی از
دادههای خام و استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابط
بین آنها در چارچوب یک تتوری محقق ساخته است که با
توجه به شرایط و موقعیت پژوهش ،نسبت به ارائه آن اقدام
خواهد کرد .این فرایند مبنای اصلی تمایز این شیوه از سایر
روش های تجزیه و تحلیل اطالعات در پژوهش کیفی است.
بر این اساس جهت تحلیل اطالعات در این شیوه یعنی
نظریه زمینهای از سه شیوه کدگذاری استفاده میشود:
 -1کدگذاری باز -2 ،26کدگذاری محوری -3 ،27کدگذاری
انتخابی.]17[ 28
کدگذاری روند یا فرایندی است که طی آن دادههای خام
تفکیک ،مفهومبندی و ترکیب میشوند ،به گونهای که
حاصل این فرایند بتواند نظریه زمینهای نهایی را ارائه کند.
در فرآیند کد گذاری ،واحد تحلیل «مفهوم» است.
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کدگذاری باز به تولید مفاهیم اولیه منجر میشود .در این
مرحله میتوان از واحد تحلیل به صورت سطر به سطر،
پاراگراف به پاراگراف و یا صفحه به صفحه استفاده شود .در
این مرحله به هر یک از جمالت در سطر ،پاراگراف یا صفحه
یک کد اختصاص داده میشود.
کدگذاری محوری :در مرحله دوم (کدگذاری محوری)
یکی از طبقهها به عنوان طبقه محوری انتخاب و تحت
عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند ،مورد بررسی قرار
گرفته و ارتباط سایر طبقهها با آن مشخص میشود .ارتباط
سایر طبقهها با طبقه محوری به پنج صورت برقرار میشود
(محمدی.)1390 ،
 -3یافتههای پژوهش
همان طور که گفته شد این پژوهش با هدف بررسی
چالشهای فراروی ارتباط صنعت و دانشگاه انجام شده
است که به این منظور کدگذاری باز در دو مرحله انجام و
 64کد شناسایی و استخراج شد و در مرحله دوم کدگذاری
اولیه مفاهیم ،جهت انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر
منسجم تر در قالب  16مفهوم انتزاعیتر تقلیل یافتند که
این کدهای استخراج شده در مرحله کدگذاری محوری در
قالب  7مقوله عمده طبقه بندی شدند .این مقوالت انتزاعی
تر از مفاهیم قبلی هستند و شامل :ضعف در بسترسازی و
حمایت ،ضعف دانشی و مهارتی ،فقدان سیستم مدیریتی
کارآمد ،بیمیلی در برقراری ارتباط ،فقدان فرهنگ و باور
مناسب ،انعطافناپذیری ساختارها و فرایندها ،ناتوانی در
شبکهسازی میباشند .این مفاهیم ،مقوالت محوری و
هستهای به تفکیک در جدول  1نشان داده شده اند .مفاهیم
و مقوالت عمده در ادامه با اختصار توضیح داده میشوند.

جدول :1مفاهیم ،مقوالت محوری و هسته ای
مفاهیم ثانویه

مفاهیم کدگذاری اولیه
عدم هماهنگی بین اتحادیهها
عدم تعریف و اجرای دقیق نقش از سوی صنعت و دانشگاه در روابط
اکتفا نکردن دانشگاه به معرفی دانشجویان به عنوان کارورز
عدم ارتباط صحیح بین دانشگاه و بخش های مالی کشور
عدم توجه به محیط در انجام طرحهای پژوهشی
کمبود نشستهای تخصصی و سمینارهای کارآمد با همکاری صنعت دانشگاه
نبود سازوکارهای ارتباطی مناسب برای پیوند مؤسسات مختلف با دانشگاه
مقطعی بودن ارتباط

. open coding
. axial coding

26
27

تمها یا مقوالت عمده

موانع ارتباطی و شبکه
سازی
ناتوانی در شبکه
سازی

. selective coding

28

بررسی و شناسایی چلشهای ارتباط صنعت و دانشگاه

44
بیگانه بودن دانشگاه ها با نوع فعالیت سازمان
فقدان مدلهای بیزنسی در صنایع جهت ارتباط صنعت با دانشگاه
سهیم نبودن دانشگاه در پروژههای صنعت
سهیم نبودن صنایع در دانشگاه
عدم مشارکت دانشگاهها در مسائل و موضوعات مبتال به صنعت
سیاستهای بازار
عدم پیگیری دانشگاه برای پیاده سازی نتایج تحقیقات
فقدان فرایندهای ارتباطی مناسب در دانشگاهها جهت ارتباط با صنعت
نبود راهکارهای اجرایی برای پیاده کردن قوانین موجود و نتایج سمینارها
عقد قرداد شخصیت حقیقی (اساتید) با صنعت به جای دانشگاه با صنعت
طوالنی بودن زمان انجام تحقیقات و پروژههای دانشگاهی
به صورت سیستمی ندیدن صنعت و دانشگاه
نبود کارآفرینی شرکتی در صنایع
فقدان واحد های سازمانی منسجم برای اخذ اطالعات صنعت
فقدان واحدهای  R&Dکارآمد برای انتقال ایدهها از دانشگاه به صنعت
نبود فرهنگ مناسب برای ارتباط
جو نامساعد در ارتباط صنعت و دانشگاه
مدرک گرایی
جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط صنعت و دانشگاه
حس عدم اطمینان نسبت به فعالیت های پژوهشی
احساس عدم نیاز به دانشگاه ها از سوی صنعت
احساس عدم نیاز به دانشگاه ها از سوی صنعت
ناتوان جلوه گر شدن دانشگاه از دید صنعت
ضعف بینشی
نبود اراده الزم در تعمیم و کاربردی کردن نتایج
فقدان قدرت الزم از سوی دانشگاه برای جذب صنایع
منظور نکردن فعالیتهای صنعتی جهت ارتقاء مرتبهی علمی هیأت علمی
تمایل شدید دانشگاه به انجام روش های سنتی
تمایل دانشگاهها به انجام پژوهشهای بنیادی
دانشگاه زدگی
عدم تالش دانشگاه برای شناخت سازمان
عدم احساس نیاز به ارتباط از سوی دو طرف
متقاضی نبودن صنعت برای استفاده از خدمات دانشگاهی
عدم ارزیابی عملکرد دانشگاه در جهت بهبود ارتباط با صنعت.
عدم ارزیابی عملکرد صنعت در جهت بهبود ارتباط با دانشگاه
کارکرد نامناسب پارکهای علم و فناوری موجود
برنامهریزی نیروی انسانی بدون اطالع از نیازهای بازار کار
مدیریت ضعیف صنایع که خود را از دانشگاهها بینیاز میداند
مدیریت متمرکز
نقش میزان درآمد حاصل از انجام پروژه های تحقیقاتی برای صنایع
محدودیت های بودجه ای و اداری
اقتصاد مبتنی بر نفت
کمبود اطالعات و دادههای محیطی از صنعت
اطالع رسانی کم از سوی صنعت و دانشگاه
نارسایی در ایجاد بانکهای اطالعاتی از طرحهای تحقیقاتی مشترک صنعت و دانشگاه
وابستگی فناورانه

فقدان مرکز بازار یابی

فرایندها و روش های
کاری
انعطافناپذیری
ساختارها و فرایندها
عوامل ساختاری

موانع فرهنگی
فقدان فرهنگ و باور
مناسب
موانع نگرشی

سیاست های تشویقی

موانع آکادمیک

بی میلی در برقراری
ارتباط

موانع انگیزشی
سیستم نظارت و
ارزیابی

ضعف مدیریتی

فقدان سیستم
مدیریتیکارآمد

منابع مالی

موانع منابع
اطالعاتی

ضعف دانشی و
مهارتی
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آمادگی ضعیف نیروی انسانی دانشگاهها برای ارائه خدمات به صنعت
نقش فرهنگ خانواده ،در انتخاب رشته تحصیلی مناسب برای فرزندانشان
اثر برگزاری جلسات توجیهی در جهت آشنایی بهتر کارآموزان با محیط های صنعتی
نبودن مکانیزمهایی برای حمایت از دارایی های طرفین
نقش سیاست های کالن کشور
قوانین و قررات سازمان های دولتی و غیر دولتی
نقش دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه
میزان تخصیص اعتبار برای تحقیقات در بودجه عمومی کشور
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منابع انسانی

موانع قانونی

نبود برنامه نظامند و تعویق شده برای ارتباط صنعت و دانشگاه
عدم تشکیل جلسات مشترک با هدف تفاهم سازی
استفاده از دانش کشورهای دیگر

ضعف در بستر
سازی وحمایت

بستر سازی

توضیح تمها و مقولههای اصلی اسخراج شده
چالشها و موانع ارتباط صنعت و دانشگاه
 -1ناتوانی در شبکه سازی

به عنوان اشخاص حقوقی سهم چندانی در پژوهش های
صنایع ندارند .صنایع هم در دانشگاهها نقش آفرینی نکرده
و سهمی در آن ندارند ،دانشگاهیان یا عالقمند نیستند و یا
از مسائل مبتال به صنعت آگاهی ندارند و نمیتوانند در حل
و فصل این مسائل صنعت را کمک کنند .نتایج این بخش
از پژوهش با نتایج پژوهشهای برننرایتس و همکاران29
( )2006و پتل )2007( 30همسویی دارد[.]28 ،13

ایجاد شبکههای ارتباطی و اطالعاتی برای برقراری ارتباط و
تبادل اطالعات بین صنعت و دانشگاه از مهمترین
چالشهای ارتباط بین صنعت و دانشگاه میباشد .آنچه از
نظر صاحبنظران به عنوان چالش مطرح شده است عبارت
است از :مقطعی بودن ارتباط عدم ارتباط صحیح و مناسب
بین دانشگاهها و بخش مالی کشور ،بی توجهی به محیط در
انجام طرحهای پژوهشی «دانشگاه فعالیت پژوهشی خود را
انجام میدهد اما نه بر اساس نیازهای صنعت» ،نشستهای
تخصصی و سمینارها با همکاری دانشگاه و صنعت بسیار کم
است و در مواردی هم که این سمینارها برگزار میشود برای
به ثمر نشستن نتایج آن پیگیری انجام نمیشود ،در روابط
بین صنعت و دانشگاه یا نقشی برای طرف مقابل متصور
نشده یا اگر باشد بسیار اندک می باشد ،عدم وجود سازو
کارهای مختلف چه در دانشگاه و چه در صنعت برای
ارتباط ،بین اتحادیهها در صنایع اگر وجود داشته باشد و
دانشگاهها هیچ گونه همکاری وجود ندارد .در این ناتوانی
در شبکه سازی عامل مهم دیگری تأثیر دارد که تحت عنوان
فقدان مراکز بازار یابی شناخته میشود که شامل زیر
مجموعه های می باشد که در زیر ذکر میشوند :بیگانه بودن
دانشگاه با نوع فعالیت سازمانها «در بسیاری از دانشگاهها
در تربیت دانشجویان نیز نمیدانند آنها پس از دانش
آموخته شدن چه کاری را باید انجام دهند و به عبارتی دیگر
نوع کار سازمانها برای دانشگاه مهم میباشد» .دانشگاهها

انعطافپذیری ساختارها و فرایندها چالش دیگر در ارتباط
صنعت و دانشگاه میباشد .که به دو عامل فرایندها و روش
کاری و عوامل ساختاری برمیگردد .در دانشگاهها و
همچنین صنایع فرایندهای ارتباطی مناسب برای برقراری
ارتباط تعریف نشده ،پژوهشهایی که در دانشگاه انجام
میشود و گاهی آنها را در اختیار صنعت قرار میدهد برای
اجرا و پیادهسازی پیگیری نمیشوند .پژوهشهایی که به
ندرت به سفارش صنایع در دانشگاهها انجام میشوند
هیچگاه رنگ پیاده شدن را به خود نمیگیرند و دانشگاهها
نیز برای عملیشدن آنها اقدام نمیکنند .عقد قرداد صنعت
به جای شخصیت حقوقی دانشگاه با اساتید دانشگاه به
عنوان شخصیت حقیقی انجام میشود« .با توجه به گنگ
بودن فرایندهای موجود و نامشخص بودن سهم اساتید از
پژوهشهای انجام شده هم صنایع و هم اساتید دانشگاهها
ترجیح میدهند که با خود اساتید قرارداد ببندند».
همچنین به صورت سیستمی ندیدن صنعت و دانشگاه،
فقدان وجود کارآفرینی شرکتی در سازمانها و صنایع،
فقدان وجود ساختارهای منسجم برای اخذ اطالعات مناسب
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و منسجم از صنعت و فقدان واحدهای R&Dکارآمد برای
انتقال ایدهها از صنعت به دانشگاه چالش دیگر به شمار می
آید «در صنایع واحدهایی تحت عنوان  R&Dایجاد شده
و فقط در ساختار سازمانها وجود دارند بدون اینکه عملکرد
مناسبی داشته باشند و واحد سازمانی که بتواند اطالعات
صنعت را به بستر دانشگاه منتقل کند نه در دانشگاه و نه
در صنعت وجود ندارد .نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش
های میرعلیخانی و همکاران ( )1391و الکساندر)2011( 31
همخوانی دارند [.]6 ،11
 -3فقدان فرهنگ و باور مناسب
چالش دیگر نبود فرهنگ مناسب برای ارتباط و جو نامساعد
ارتباط صنعت و دانشگاه میباشد .به عبارت دیگر نه دانشگاه
به کار سازمانها و صنایع ایمان دارند و نه صنایع میتوانند
به فرایندها و فعالیتهای دانشگاهی اعتماد کامل داشته
باشند .صنایع و سازمانها نسبت به فعالیتهای پژوهشی
صورت گرفته در دانشگاهها بی اعتمادند« .مدیران صنایع
معتقدند برای انجام پژوهش باید در متن سازمان بود و
دانشگاهها نمیتوانند این کار را انجام دهند» .همچنین
صنایع این نگرش را با خود دارند که هیچ احساس نیازی به
دانشگاهها ندارند و خود آنها میتوانند بدون وجود
دانشگاهها نیز ادامه فعالیت دهند .عامل دیگر نگرش و
عالقمندی دانشگاهها به پژوهش های بنیادی میباشد که
بیشتر از پژوهش کاربردی به انجام میرسانند .نتایج این
بخش هم راستا با پژوهش فائض و شهابی ( )1389می باشد
[.]29
 -4بی میلی در برقراری ارتباط

به همان شکل سنتی دارند» .صنعت انگیزن الزم برای
استفاده از خدمات دانشگاه را نداشته و به گونهای عمل
میکند که هیچ نیازی به آن ندارد و در طرف مقابل
دانشگاه نیز هیچ تالشی برای شناخت سازمان و صنعت
انجام نمیدهد .از دیگر چالشهایی که مصاحبه شوندگان
بر آن تأکید داشتند و از طرف دانشگاه در برقراری این رابطه
انجام میشود این است که در ارتقاء مرتبه اعضای هیتت
علمی فعالیت هایی که مربوط به صنایع می شوند را نادیده
میگیرند و این باعث میشود که اساتید نسبت به صنایع
بیاعتنا شوند و تمایلی برای انجام کا در صنایع نشان ندهند.
یافته های این بخش با پژوهش های شفیعی ( )1386و
عثمان و عمر ( )2012همخوانی دارند [.]27 ،4
 -5فقدان سیستم مدیریتی
چالش دیگری که در روابط صنعت و دانشگاه وجود دارد
فقدان سیستم مدیریتی کارآمد از سوی صنعت و دانشگاه
میباشد .مدیریت ضعیف صنعت و دانشگاه که خود را بینیاز
از خدمات طرف مقابل میدانند ،برنامهریزی صنعت و
دانشگاه به صورت جداگانه و بیخبر از اوضاع و شرایط
یکدیگر «در بسیاری از مواقع دانشگاه برای تربیت نیروی
انسانی تالش میکنند که در بازار کار نیاز شدیدی برای
آنان احساس نمیشود» .همچنین پارکهای علم و فناوری
که وجود دارند به دلیل عدم مدیریت صحیح و کارآمد
نمیتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند .از سوی دیگر
نه سازمانها و صنایع و دانشگاهها در ارزیابی عملکرد ساالنه،
ماهانه و یا دورهای خود به بحث کمیت و کیفیت ارتباط
صنعت و دانشگاه توجه نمیکنند .بعالوه میتوان گفت با
وجود بعضی محدودیتها در تأمین منابع چه از طرف
صنعت و چه از طرف دانشگاه کم و کیف رابطه دچار کاستی
هایی شده است .یافته ها و نتایج این قسمت با مطالعات و
پژوهش های ایامی و کشتیآرای ( )2012و اویالران
اویینکا )2012( 32می باشد [.]26 ،12

بی میلی در برقراری رابطه از سوی دو طرف تحت عنوان
چالش دیگر در نظر گرفته شده است .از آنجا که اراده الزم
برای تعمیم نتایج پژوهشها و کاربردی کردن آنها چه از
سوی صنایع و چه از سوی دانشگاهها وجو ندارد افراد درگیر
در هر دو طرف رابطه تشویق نشده و انگیزه خود را از دست
میدهند ،همچنین دانشگاه قدرت الزم را برای جلب منابع
برای آنکه آن را در اختیار کارکنان ،اساتید و دانشجویان
قرار دهند ندارند .دانشگاهها نیز تمایل شدید به انجام
کارهای خود به همان شکل سنتی دارند« .بسیاری از اساتید
دانشجویان و کارکنان هنوز از رسالت سوم دانشگاهها
(کارآفرینی) بی خبرند و تمایل شدید به انجام وظایف خود

در بسیاری از موارد ضعف و کمبود اطالعات ،دانش و مهارت
میتواند به عنوان یک چالش برای ارتباط صنعت و دانشگاه
معرفی شود .دانشگاه و صنعت برای اینکه بتوانند به خوبی
با هم تعامل داشته باشند و از منابع یکدیگر استفاده نمایند
نیازمند این هستند که بتوانند اطالعات خود را در اختیار
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یکدیگر قرار دهند و این مهم در صنایع و دانشگاههای ما
محقق نشده است .همچنین در بسیاری از موارد
دانشگاهیان (اعم از کارکنان ،دانشجویان و اعضاء هیتت
علمی) توانایی الزم برای ارائه خدمات را ندارند و نمیتوانند
از دانش و مهارت کسب شده خود در صنایع و سازمانهای
مختلف استفاده نمایند .یافتهها و نتایج این بخش نشان
دهندهی همسویی با پژوهش مولر ( )2006و دونگ و
همکاران ( )2012می باشد [.]25
 -7ضعف در بستر سازی و حمایت
در رابطه بین صنعت و دانشگاه چالش دیگری که مطرح
میباشد ضعف در بسترسازی و حمایت از رابطه صنعت و
دانشگاه میباشد .مکانیزم و ساخت و کار مناسبی برای
حمایت از داراییهای صنعت و دانشگاه در روابطی که بین
آنها برقرار است وجو ندارد و این عامل به عنوان چالشی
برای ارتباط صنعت و دانشگاه میباشد .همچنین در بحث
بسترسازی نبود برنامه نظاممند و تعریف شده برای ارتباط
صنعت و دانشگاه میباشد .چنانچه دانشگاه و صنعت بتوانند
تفاهمنامهها و آییننامههایی برای بهبود ارتباط برقرار کنند
به بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه منجر میشوند .نتایج
این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق رسی ( )2010و
کرولوزا ( )2011همسویی دارند [.]15 ،29
بحث و نتیجه گیری
نیاز صنعت به همراهی با تغییرات محیطی و دگرگونیهای
سریع فناوری از یکسو و در اختیار داشتن نیروهای کارآمد
از سوی دیگر ،لزوم تطبیق مأموریت نظام آموزش عالی با
استراتژی صنعت کشور را به صورت یک ضرورت اجتناب
پذیر در آورده است .پیوند این دو نهاد با یکدیگر و توجه به
عوامل مؤثر در بهبود کیفی روابط میتواند ریسک
خطاپذیری ارتباط صنعت و دانشگاه را به حدأقل ممکن
برساند و آن دسته از برنامههایی را که با احتمال بیشتر برای
رسیدن به اهداف پیشبینی شده مناسبترند ،مورد توجه
قرار دهد .پر واضح است که این مهم حاصل نخواهد شد،
مگر آنکه دانشگاه و صنعت نقش خود را بازیابند و با درک
ارزش همراهی یکدیگر در اعمال مدیریت صحیح فرایندهای
مورد نیاز ،حساسیتهای الزم را به خرج دهند.
هدف از این پژوهش بررسی چالشها و موانع ارتباط صنعت
و دانشگاه بوده است .برای این منظور از روش تحقیق کیفی
استفاده شده است .برای جمعآوری یافتهها در این تحقیق
از روشهای مصاحبه نیمه ساختار ،مشاهده مشارکتی و
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تحلیل اسناد به کار رفته است و در نهایت با استفاده از
روش مثلثسازی ترکیب شدهاند .که پس از تجزیه و تحلیل
یافته در سه مرحله به نتایج زیر رسیده است.
با توجه به یافتههای پژوهش  ،به منظور بررسی چالشها
و موانع برقرای ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،از روش
تحقیق کیفی ،نظریه زمینهای استفاده شده است .در نظریه
زمینهای سه مرحله کدگذاری وجود دارد که به ترتیب
عبارتنداز:کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی .در مرحله کدگذاری باز دادههای به دست آمده
از مصاحبهها به صورت سطر به سطر جهت استخراج
مفاهیم اولیه کدگذاری شدند .در پژوهش حاضر در
مجموع 64 ،مفهوم یا کد باز به دست آمده است؛ سپس
مفاهیم (کدهای اولیه) مشترک و مشابه از نظر معنایی در
قالب  16مقولۀ اولیه طبقهبندی شدند و بعد از انجام
عملیات کدگذاری باز ،در مرحله کدگذاری محوری ،مقوله
های مشترک و مشابه از نظر معنایی در قالب  7مقولۀ
عمده (ضعف در بستر سازی و حمایت ،ضعف دانشی و
مهارتی ،فقدان سیستم مدیریتی کارآمد ،بیمیلی در
برقراری ارتباط ،فقدان فرهنگ و باور مناسب ،انعطاف
ناپذیری ساختارها و فرایندها ،ناتوانی در شبکه سازی)
برگرفته از  16مقولۀ ثانویه ،شناسایی شدند .در مرحله
کدگذاری گزینشی مقولۀ هسته انتخاب شده و ارتباط بین
کلیۀ مقولههای عمده حول محور مقوله هسته ،مورد
بررسی قرار گرفته است .در پژوهش حاضر ،بعد از چندین
بار مطالعه ،مشخص شده است که یک مقولۀ اصلی بیش
از همه در دادهها و مصاحبهها خود را نمایان میسازد و به
نوعی همۀ مقوله های زیرمجموعۀ آن محسوب میشوند.
این مقوله به عنوان مقولهی مرکزی یا هستهای پژوهش
حاضر که تحت عنوان «چالشها و موانع ارتباط بین صنعت
و دانشگاه» شناسایی شده است .این مقوله به این دلیل
مقوله هستهای انتخاب شد که:
 -1در هنگام مصاحبه بارها و به شکل های گوناگون به آن
اشاره شد.
 -2به خوبی ویژگی تحلیلی را دارا می باشد.
 -3کلی است و می توان سایر مقوالت را زیر این مقوله قرار
داد.
 -4مقوله ای است که سایر مقوالت به نوعی با آن در ارتباط
و یا ناشی از آن هستند.
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تمرکز بر تمهیدات زیر میتواند راهگشای بخش عمدهای از
موانع ارتباطی صنعت و دانشگاه تلقی شود ،مشروط به آنکه
نگرش مثبت ،برنامهریزی ،حوصله و استمرار فراموش نشود.
 -1سیاستگذاری و ابالغ سازکارهای الزم برای احیا و تقویت
منزلت دانشگاهیان و محققان در اولویت برنامههای ارتباطی
دانشگاه و صنعت قرار گیرد.
 -2با توجه به نبودن نظام جامع اطالع رسانی یافتههای
پژوهشی در کشور ،دانشگاهها و صنایع به صورت بخشی یا
گروهی ،نظام اطالع رسانی و فرایند نحوه دستیابی به نتایج
تحقیقات انجام شده را طرحریزی کنند.
 -3بیش از تقویت منابع مالی ،تخصیص عادالنه بودجههای
منابع
 .1انتظاری ،یعقوب .)1382( ،تعامل علم و صنعت در
چارچوب نظام ملی توسعه دانش ،نشریه علوم انسانی
مجلس و پژوهش ،شماره  ، 41صص206-159
 .2باقری نژاد ،جعفر ()1387؛ "سیاست علم و فناوری
سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری
در ایران ،سازو کارها و پیشنهادها" ،فصلنامه علمی-
پژوهشی سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شماره 1
 .3سید نورانی ،سید محمد رضا و امیری ،محمدرضا
و درگی ،غالم رضا .)1381( ،بررسی راهکارهای

تقویهت و تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه ،مجموعه
مقاالت ششمین کنگره سراسری سه جانبه دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،ص 56
 .4شفیعی ،مسعود (” ;)1382تاریخچه ارتباط صنعت
و دانشگاه و کنگره سه جانبه“; مجموعه مقاالت

هفتمین کنگره سراسری همکاری های دولت ،دانشگاه
و صنعت برای توسعه ملی ،اصفهان
 .5شفیعی ،مسعود ()1383؛ "ارتباط صنعت و
دانشگاه"؛ تهران  :انتشارات دانشگاه امیرکبیر
 .6شفیعی ،مسعود ()1386؛ "ارتباط صنعت و
دانشگاه :آینده ای تابناک ،پیشینه ای تاریک ،انتشارات
امیر کبیر ،چاپ هشتم
 .7میرعلیخانی ،کریم و کبیری ،محمد ،وردیلو،
هوشنگ ()1388؛ "بررسی موانع همکاری صنعت و
دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در ایران" نشریه
صنعت و دانشگاه ،شماره 3و 4

تحقیقاتی در دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گیرد.
 -4سازمانهای واسط دانشگاه و صنعت که در کاربردی
کردن دانش و استقرار آن در مراکز صنعتی رسمیت و اعتبار
بیشتری دارند ،باید آمادگی الزم را کسب کنند و با نظاممند
ساختن فعالیتهای خود این ارتباط را سامان دهند.
 -5مراکز سیاستگذار با جهت دادن به آموزشها «بهویژه
آموزشهای حوزهی مدیریت» ،تعریف دقیق و مطمتنی
برای روابط با مراکز علمی جهانی ارائه کنند.
 -6زمینهسازی فرهنگی بهعنوان مهمترین اصل در بسط
فرهنگ پژوهش و ایجاد روحیه تحقیق مورد توجه جامعه
صنعتی و دانشگاهی قرار گیرد.
 .8وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری ()1386؛
"مشخصات اعضای هیتت علمی دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی کشور" مؤسسه پژوهش و
برنامه ریزی آموزش عالی :تهران
 .9هومن ،حیدرعلی ( .)1385راهنمای عملی پژوهش
کیفی .تهران :سمت.
10. Afonso, A., Ramirez, J., Diaz Puente,
j.m, (2012). University- industry
cooperation in the education domain
to foster competitiveness and
employment, Procedia - Social and
– Behavioral Sciences 46, pp. 3947
3953.
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چکیده
پیرامون پیامدهای بکارگیری مدیران چندشغله در هیئت مدیره ،بهلحاظ نظری ،دیدگاههای متناقضی وجود دارد .ازاینرو هدف
از انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین مدیران چندشغله و مدیریت سود با تاکید بر نقش راهبری شرکتی است .دادههای
مورد نیاز این تحقیق شامل  90شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390تا 1396
میباشد .نتایج مبتنی بر مدلهای رگرسیونی ،نشان میدهد که مدیران چندشغله تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود واقعی
دارند .بدین ترتیب بکارگیری مدیران چندشغله در هیئت مدیره موجب کاهش مدیریت سود واقعی و بالتبع افزایش کیفیت
سود می گردد .این درحالی است که رابطه معناداری بین چند شغله بودن هیئت مدیره و مدیریت سود تعهدی مشاهده نشده
است .عالوه براین ،یافتهها حاکی از آن است که راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیران چندشغله با مدیریت سود تاثیر معناداری
ندارد .در مجموع یافتهها شواهد تجربی پیرامون سیاستهای کلی اشتغال فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :مدیران چندشغله ،مدیریت سود ،راهبری شرکتی ،سیاستهای کلی نظام
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین محصوالت سیستم
حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم نمودن
اطالعات الزم برای تصمیمگیری اقتصادی استفاده کنندگان
پیرامون ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی
است .مدیریت مسئولیت اصلی کیفیت گزارشگری مالی را بر
عهده میباشد .از آنجا که منافع مالکان و مدیران الزاما
همسو نمیباشد ،لذا مدیران میتوانند با اتخاذ روشها و
برآورد های حسابداری سود مورد نظر خود را گزارش کنند.
با اینحال ،فعاالن بازار سرمایه با وضع قوانین و مقرراتی نظیر
دستورالعمل راهبری شرکتی سعی نمودند
Council of Institutional Investors

رفتارهای منفعت طلبانه مدیریت را خنثی نمایند .یک نمونه
از این قوانین و مقررات که معطوف اعضای هیئت مدیره
میباشد محدود کردن تعدد عضویت اعضای هیئت مدیره به
عنوان عضو هیئت مدیره در سایر شرکتها
میباشد .برای مثال ،انجمن ملی مدیران شرکتها ()1996
توصیه میکند که مدیران شرکتهای بزرگ نباید در بیش
از سه شرکت عضو هیئتمدیره باشند .همچنین شورای
سرمایهگذاران نهادی )1998( 1بیان میکند که در غیاب
شرایط غیرمعمول و بسیار خاص ،مدیران تماموقت نباید در
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بیشتر از دو شرکت دیگر در نقش هیئتمدیره دیگر فعالیت
کنند .در ایران نیز طبق ماده  4دستورالعمل راهبری شرکتی
مصوب سال  1397سازمان بورس و اوراق بهادار ،اعضای
موظف هیئتمدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر ،مدیرعامل
یا عضو موظف هیئتمدیره باشند .هیچیک از اعضای
هیئتمدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی
همزمان در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیرموظف
هیئتمدیره انتخاب شوند .همچنین در بخش اشتغال
سیاستهای کلی نظام به ارتقاء توان کارآفرینی ایجاد فرصت
های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و
اقتصاد دانش بنیان ،بهبود محیط کسب و کار و برقراری
حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های
آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار توصیه شده
است.
این مفاد قانونی حاکی از نگرانی قانونگذاران از ناتوانی مدیران
چندشغله در انجام وظایف خود به دلیل مشغله زیاد میباشد.
بااینحال ،نتایج تحقیقات نظری و تجربی پیرامون پیامدهای
بکارگیری مدیران چندشغله متناقض است .از یک سو برخی
محققان معتقدند اعضای هیئتمدیرهای که در چندین
شرکت خدمت میکنند از تجربه و اطالعات بیشتری
برخوردار هستند و آشنایی بیشتری با انواع مشکالت داشته
و لذا در حل بحرانهای موجود در سازمان تواناتر هستند به
اعتقاد این محققان ،شرکتها از استخدام و بکارگیری
مدیران چندشغله منفعت حاصل میکنند [ 16 ،6و .]25
درمقابل ،برخی دیگر معتقدند که مدیران چندشغله به لحاظ
زمانی با محدودیت روبرو هستند و ممکن است زمان کافی
برای انجام وظایف خود در سازمان را نداشته باشند .بنابراین
افزایش حجم کاری اینگونه مدیران میتواند تاثیر منفی بر
عملکرد نظارتی آنها از جمله گزارشگری مالی داشته باشد
[.]26
این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بین
وجود مدیران چند شغله در هیئت مدیره با کیفیت
گزارشگری مالی و بطور خاص با مدیریت سود واقعی و
تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟ بعالوه در این تحقیق
به این موضوع نیز پرداخته میشود که آیا راهبری شرکتی
بر رابطه مذکور موثر است یا خیر؟

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بررسی ادبیات نظری و تجربی پیرامون پیامدهای مدیران
چندشغله حاکی از نتایج متفاوتی است .از یکسو در راستای
پیامدهای مثبت مدیران چندشغله میتوان اینگونه عنوان
کرد که در محیطهای رقابتی و در شرایط عدم اطمینان ،که
نیازمند انتخاب بین اهداف مخالف است ،علم جامعه شناسی
بیان میدارد زمانیکه یک سازمان در زمینه کاری خود موفق
باشد یا به عنوان یک سازمان پیشگام شناخته شود ،سازمان-
های دیگر بیشتر به پیروی از این سازمان مبادرت می ورزند.
با توجه به اینکه سازمانهای دیگر به دنبال افزایش منافع
سازمانی و یا مقبولیت اجتماعی هستند ،سازمانها تمایل
دارند که از سازمان پیشگام پیروی نموده و خودشان را طبق
این سازمانها مدل سازی کنند [ .]28فرآیند تقلید بین
سازمانی منجر می شود که سازمانها به تقلید از فعالیتها
و ایدههای سازمانی نوآورانه و جدید یکدیگر بپردازند و این
باعث می شود که سازمانها به هم شبیهتر شوند .تقلید
سازمانها از هم ،به آنها در جهت انجام معامله معقوالنهتر در
شرایط ابهام و محدودیت کمک میکند [ .]11تقلید
سازمانها از یکدیگر از طریق ارتباطاتی که در بین سازمانها
وجود دارد صورت میگیرد .ارتباطات بین سازمانی یکی از با
ارزشترین منابع سازمان تلقی شده به گونهای که بخش قابل
توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمانها مربوط به
کیفیت روابطی می شود که با سایر سازمانها برقرار کردهاند
[ .]1بهرهگیری از مدیران چندشغله ،یکی از راهکارها جهت
ب رقراری ارتباطات بیشتر است .وجود این ارتباطات درون
سازمانی که از طریق عضو چندشغله هیئت مدیره انجام می-
گیرد فوایدی برای شرکتها دارد .از جمله فواید به وجود
آمده از طریق ارتباطات درون سازمانی اطالعات مفیدی است
که جهت کاهش ریسک در تصمیم گیری برای مدیران فراهم
میشود .با توجه به اینکه اعضای چندشغله در شرکتهای
مختلف عضو هیئت مدیره هستند میتوانند از تجربیات خود
در مواجهه با مشکالت مشابه استفاده کرده و تصمیم
مناسبتری اتخاذ کنند .عالوه بر آنچه گفته شد ،اعضای چند
شغله این امکان را به مدیران شرکت می دهند که از طرح-
های جدید و سودآوری که در شرکتهای دیگر اجرا شدهاند
اطالع یابند و به روشن شدن این موضوع که چگونه و تحت
چه شرایطی این روشهای جدید ،میتوانند برای فرصتها و
نیازهای سازمانی مفید واقع شوند ،کمک کنند .با توجه به
مزایای گفته شده وجود عضو چندشغله در هیئت مدیره
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شرکتها ،اعتبار شرکتها را در نظر سهامداران باال میبرد و
عالئم مثبتی را برای آنها ایجاد میکند [ .]10اعتقاد بر این
است که اعضای چندشغله هیئت مدیره تجربیات خود را بین
سازمانهایی که عضو آنها هستند انتقال میدهند ،که این
کار باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود .افرادی که به
طور همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت هستند می-
توانند مدیران باتجربه و کارآمدی برای سازمانها باشند.
مدیران چندشغله نوعی سرمایه اجتماعی محسوب میشوند
که دسترسی به اطالعات بسیاری را برای شرکتها میسر
میکنند .فاما و جنسن [ ]12شواهدی مشاهده نمودند مبنی
بر اینکه به مدیران معتبر و مشهور با انتصاب های بیشتر در
پست های مدیریتی ،پاداش داده میشود .آنها دریافتند
انتصابهای اضافی مدیر نتیجه عملکرد عالی شرکتی است
که فرد در سمتهای مدیریتی و اجرایی آن خدمت میکرده
است .فریز و همکاران [ ]14یک رابطه مثبت و معنادار بین
عملکرد گذشته شرکت و تعداد انتصابهای بعدی مشاهده
نمودند .این شواهد حاکی از آن است که بازار به وجود
مدیران چندشغله واکنش مثبت نشان میدهد .در این راستا
فیچ و شیودسانی [ ]15مشاهده نمودند مدیران
چندشغلهای که در خدمت شرکتهای متقلب بودهاند بعد از
افشای تقلب شرکتها ،تعداد عضویت در هیئت مدیره آنها
کاهش یافته است.
هاریس و شیمزو [ ،]16در پژوهشی به این مهم دست یافتند
که مدیران چندمشغله منبع مهمی از دانش و تجربه در
هیئت مدیره هستند و استفاده از آنها نقش مهمی در بهبود
عملکرد شرکت دارد .همچنین میتوان از مدیران چندشغله
به عنوان مکملی برای مدیران داخل یا خارج از هیئت مدیره
استفاده کرد .جیمز و همکاران [ ]19دریافتند که مدیران
پرمشغله شرکتهای کالنشهر بهطور قابلمالحظهای
عملکرد شرکت را بهبود میبخشند .فالی و همکاران []13
دریافتند که مدیران چندشغله تاثیر مثبتی برروی عملکرد
نظارتی هیئت مدیره میگذارند.
لوپز و موروس [ ]24مشاهده نمودند که در بازار اسپانیا
استفاده از مدیران چندشغله در ابتدای عملکرد شرکت
سودمند است اما بعد از یک نقطه آستانه خاص زیانبار می-
شود .مندز و همکاران [ ]26دریافتند در شرکتهای با
مدیران چندشغله احتمال گزارش غیرمقبول حسابرس
کاهش مییابد .آنها همچنین مشاهده نمودند مدیران
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چندشغله نظارت موثرتری بر سایر مدیران اعمال کرده که
این امر کاهش مدیریت سود را به همراه داشته است.
از سوی دیگر عنوان میشود که اعضای هیئتمدیره برای
انجام درست وظیفه خود نیاز به زمان و انرژی کافی دارند و
لذا اعضای هیئتمدیرهای که در چندین شرکت خدمت می-
کنند زمان و انرژی محدودی دارند و این به نوبه خود بر
توانایی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت [ .]5کاشمن و
همکاران [ ]7به این نکته دست یافتند که مدیران چندشغله
بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارند .فیچ و شیودسانی []15
بیان میکنند که حضور مدیران پرمشغله برای ارزش شرکت
زیانآور است.آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
شرکتهایی که در آنها اکثریت مدیران غیرموظف آنها در
سه شرکت دیگر نیز عضو هیئت مدیره هستند عملکرد
ضعیفی دارند .این شرکتها دارای ارزش بازار پایین ،سود
دهی ضعیف و حساسیت کمتر مدیران ارشد به عملکرد
شرکت هستند .آنها عنوان کردند که اعضای غیر موظف
هیئت مدیره ،که چندشغله هستند به احتمال زیاد اخراج
خواهند شد زیرا بر عملکرد شرکت تاثیر منفی
میگذارند .همچنین ،هوسر [ ]17دریافت کاهش در انتصاب
مدیران پرمشغله سبب افزایش سود عملیاتی و نسبت ارزش
بازار به دفتری میشود.
عالوه بر این تحقیقات نشان میدهد که وجود اعضای
چندشغله در شرکتها باعث ایجاد تبانی بین مدیران میشود
و در شرکتهایی که مدیر چندشغله داشتهاند روشهای
انجام مدیریت سود به سایر شرکتها منتقل میشود .چیو و
همکاران [ ]9دریافتند زمانیکه فردی همزمان در چندین
شرکت ،عضو هیئت مدیره میباشد احتمال انتقال روشهای
گزارشگری مالی متقلبانه به منظور مدیریت سود افزایش
مییابد .لوکس و لوکس [ ]21بیان میکنند که انگیزه های
مدیران چندشغله برای کیفیت نظارت بر عملکرد شرکت
میتواند تحت تاثیر عضویت آنها در چند شرکت قرار گیرد.
همچنین طبق مطالعات هوتیش و هوتیش [ ]18مدیران
چندشغله ممکن است مسولیتهایی را برعهده بگیرند که با
یکدیگر تضاد منافع داشته باشد و این موضوع میتواند بر
کیفیت عملکرد آنها تاثیر بگذارد.
فروغی و شمسآبادی [ ]4به بررسی تاثیر هیئت مدیره
مشترک بر افشای اختیاری اطالعات و کیفیت سود پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که هیئت مدیره مشترک با کیفیت
سود رابطه مثبت دارد به گونهای که وجود هیئت مدیره
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مشترک باعث بهبود کیفیت سود در شرکتهای نمونه می-
شود .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که هیئت مدیره
مشترک بر افشای اختیاری اطالعات تاثیر مثبت دارد .به
طوری که عضو مشترک هیئت مدیره باعث ترغیب مدیران
به افشای داوطلبانه اطالعات میشود .صمدی [ ]3دریافت
بین وجود عضو هیئت مدیره مشترک با حق الزحمه
حسابرسی آتی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که این
رابطه برای حق الزحمه حسابرسی سال جاری معنادار نمی-
باشد.
با توجه به مطالب مذکور فرضیههای تحقیق به شرح زیر
تدوین میشود:
فرضیه  :1بین هیئت مدیره چندشغله و مدیریت سود واقعی
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین هیئت مدیره چندشغله و مدیریت سود تعهدی
رابطه معناداری وجود دارد.
نظام راهبری شرکتی ،ساز و کاری است که موجب برقراری
روابط بین ذینفعان میشود تا منافع آنها به حداکثر برسد و
از تضاد منافع و ضایع شدن حقوق یکی به نفع دیگری
جلوگیری کند .به عبارت دیگر نظام راهبری شرکتی
مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت ،هیات مدیره،
سهامداران و سایر گروههای ذینفع است که از طریق آن
اهداف بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت
برعملکرد تعیین میشود (سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی .)2004 ،2این مکانیزم در واکنش به رفتارهای
فرصت طلبانه مدیران که ناشی از مشکالت نمایندگی و
تفکیک مدیریت از مالکیت است مطرح شده است .انتظار بر
این است که اثرات مدیران چندشغله بر مدیریت سود متاثر
از میزان راهبری شرکتی باشد .لویت و مالنکو [ ]22معتقدند
در محیطی که مکانیزمهای شدید راهبری شرکتی حکمفرما
است مدیران تعهد بیشتری به انجام وظایف نظارتی خود
دارند .چن [ ]8معتقد است رابطه بین تعدد عضویت اعضای
هیئتمدیره در هیئتمدیره سایر شرکتها و پیامدهای
مختلف ازجمله کیفیت گزارشگری مالی ،به میزان نیاز به هر
یک از کارکردهای مشاوره بیشتر در مقابل نظارت بیشتر
کامالً حساس است .چراکه مدیران پرمشغله از یکسو به دلیل
تخصص باال مشاوران خوبی هستند اما از دیگر سو به دلیل
محدودیت های زمانی ،قادر به نظارت کافی نیستند .در این
2
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راستا ،وی دریافت در شرکتهایی با فرصتهای رشد باال
(نیازمند به مشاوره بیشتر) و تضاد منافع کم (احتمال نیاز به
نظارت کم) ،تعدد عضویت اعضای هیئتمدیره در
هیئتمدیره سایر شرکتها منبعی مفید برای مشاوره را
ایجاد میکند که عملکرد هیئتمدیره و عملکرد شرکت را
بهبود میدهد .لی و لی [ ]23دریافتند انتصاب مدیران
چندشغله در شرکتهایی با نیازهای مشاورهای باال به سبب
تسهیل در انتقال تجربه ،تخصص ،اطالعات و دانش مفید
است و به مدیران در یادگیری بهترین شیوههای مدیریت
کمک میکند .جیراپورن [ ]20دربافت مدیرانی که در
چندین شرکت عضو هیئت مدیره هستند تمایل بیشتری به
غیبت در جلسات هیئت مدیره دارند .اما تصویب قانون
ساربینزاکسلی تاثیر بااهمیتی بر حضور در جلسات داشته
است .به این ترتیب فرضیههای تحقیق به شرح زیر تدوین
میگردد:
فرضیه  :3راهبری شرکتی بر رابطه بین هیئت مدیره چند
شغله و مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :4راهبری شرکتی بر رابطه بین هیئت مدیره چند
شغله و مدیریت سود تعهدی تاثیر معنا داری دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی محسوب
میشود و روش انجام پژوهش ،توصیفی -همبستگی
میباشد .در پژوهش حاضر به دلیل اینکه دادههای مورد
مطالعه آن در فاصله زمانی در طی یک دوره  8ساله گردآوری
و بررسی میشوند ،از نظر افق زمانی طولی
میباشد و از نظر ماهیت دادهها (به علت به کارگیری
اطالعات واقعی و تاریخی) پس رویدادی محسوب میشود.
همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی-استقرایی انجام
شده است .دادههای مرتبط با متغیرهای پژوهش از
صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس اوراق
بهادار تهران مندرج در سایت کدال (سامانه جامع اطالع
رسانی ناشران) و نرم افزار رهآورد نوین گردآوری شده است.
برای آزمون و تحلیل رابطه بین متغیرها از نرم افزارهای
 Excelو  Eviewsاستفاده شده است.
 -1-3جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  1390الی
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( 1396دوره  7ساله) است که با دارا بودن شرایط زیر انتخاب
شدهاند.
-1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی شرکتها
 29اسفند باشد.
-2شرکتها در طی دوره مورد نظر سال مالی خود را تغییر
نداده باشند.
-3شرکتهای عضو صنایع واسطهگری مالی ،هلدینگ و
بانکها ،بیمه و سرمایهگذاری نباشند .علت این امر از این
جهت است که چنین شرکتهایی از نظر ماهیت فعالیت و
طبقه بندی اقالم صورتهای مالی با دیگر شرکتها دارای
تفاوتهایی میباشند.
-4شرکتها حداقل از ابتدای سال  90در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده باشند.
-5معامالت شرکتها نباید طی دورهی پژوهش به طور کامل
متوقف شده باشد (نماد شرکت از بورس حذف شده باشد).
-6کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای آن شرکتها ،در
طی دوره زمانی پژوهش ،موجود و در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد  90شرکت به عنوان
نمونه انتخاب شدند.
 -2-3مدلهای پژوهش و اندازهگیری متغیرها
جهت آزمون فرضیه اول یعنی وجود رابطه معنادار بین هیئت
مدیره چندشغله و مدیریت سود واقعی از مدل زیر استفاده
میشود:
AEM= α₀ + α₁Busy + α₂Large1 +α₃INDE
+α₄ MANOWN +α₅ CEO chair +α₆ Size
+α₇ LEV +α₈ ROA +α₉ AUDFEE + α₁₀
BIG+α₁₁ Switch +∑ year +∑ IND
که در آن:
 REMمدیریت سود واقعی است که با بهرگیری از مدل
رویچاوداری ( )2006به شرح زیر محاسبه میشود.
روی چاوداری ( )2006برای عملیاتی کردن مدیریت سود
واقعی مدلی سه بخشی به شرح زیر معرفی نمود:

رابطه اول:
CFOt /A t-1 = β₀ + β₁1/At-1+ β₂ Salest /At1+β₃ ∆Salest /At-1+ɛ
رابطه دوم:
CGSt /At-1 =β₀ + β₁1/A t-1 + β₂ Salest /At1 +β₃ ∆Salest /At-1+β₄ ∆Salest-1/ At-1 +ɛ
رابطه سوم:
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DISEt / At-1 = β₀ + β₁ 1/A t-1 + β₂ Salest
/At-1+ɛ
که در آن:
 :CFOجریان نقد عملیاتی.
 :CGSبهای تمام شده کاالی فروش رفته.
 :Salesفروش.
 :Aکل داراییها.
 :DISEهزینه های عمومی و اداری.
به این ترتیب میزان مدیریت سود واقعی از فرمول زیر بدست
میآید:
( εهای رابطه سوم × ε( + )-1های رابطه دوم)  ε( +های
رابطه اول ×  =)-1شاخص یکپارچه مدیریت سود واقعی
 :Busyنسبت تعداد مدیران غیر موظف چند شغله به کل
اعضای هیئت مدیره (اگر مدیر هم زمان عضو هیئت مدیره
شرکت دیگری باشد چند شغله محسوب میشود)
 :Largeدرصد سهام در مالکیت بزرگترین سهامدار.
 :INDEدرصد اعضای غیرموظف هیئتمدیره به کل اعضا.
 :MANOWNدرصد مالکیت هیئتمدیره.
 :CEO chairاگر مدیر عامل رییس یا نایب رییس هیئت
مدیره باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را اختیار
میکند.
 :Sizeلگاریتم طبیعی متوسط درآمد فروش و دارایی.
 :LEVنسبت بدهی که حاصل تقسیم کل بدهی بر کل
دارایی است.
 : ROAنسبت سود عملیاتی به کل دارایی.
 :Audfeeلگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی.
 :Bigاگر شرکت توسط سازمان حسابرسی یا موسسه مفید
راهبر حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت
عدد صفر را اختیار میکند.
 :Switchاگر موسسه حسابرسی شرکت در سال مورد نظر
نسبت به سال قبل تغییر یافته باشد عدد یک و در غیر این
صورت صفر خواهد بود.
 :Yearسال مورد بررسی.
 :INDصنعت مورد بررسی.
جهت آزمون فرضیه دوم یعنی وجود رابطه معنادار بین
هیئت مدیره چندشغله و مدیریت سود تعهدی از مدل زیر
استفاده میشود:
REM= α₀ + α₁Busy + α₂Large1 +α₃INDE
+α₄ MANOWN +α₅ CEO chair +α₆ Size
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+α₇ LEV +α₈ ROA +α₉ AUDFEE + α₁₀
BIG+α₁₁ Switch +∑ year +∑ IND
که در آن:
 :REMمدیریت سود تعهدی است که با بهره گیری از مدل
جونز تعدیل شده ( )2002به شرح زیر محاسبه میشود:
 TACCt-1= β₀ +β₁ 1/TA t-1 +β₂ (∆REVt∆RECt) +β₃ PPE t +ɛ
 :TACCکل اقالم تعهدی است که حاصل تفاضل سود
عملیاتی و جریان نقد عملیاتی میباشد.
 :TAکل دارایی ها.
 :REVفروش شرکت.
 :RECحسابهای دریافتنی.
 :PPEداراییهای ثابت مشهود.
در این مدل قدر مطلق خطاهای حاصل از برازش مدل بیانگر
اقالم تعهدی اختیاری و معیاری از مدیریت سود تعهدی می-
باشد.
جهت آزمون فرضیه سوم یعنی بررسی تاثیر معنادار راهبری
شرکتی بر رابطه هیئت مدیره چندشغله و مدیریت سود
واقعی از مدل زیر استفاده میشود:
*AEM= α₀ +α₁ Busy +α₂ CGI +α₃Busy
CGI +α₄ Large1 + α₅INDE +α₆ MANOWN
+α₇ CEO chair +α₈ Size +α₉ LEV +α₁₀
ROA +α₁₁ AUDFEE + α₁₂ BIG+α₁₃ Switch
+∑ year +∑ IND
 :CGIشاخص راهبری شرکتی میباشد که جهت
اندازهگیری این شاخص از شاخص ارائه شده توسط صفرزاده
و همکاران ( )1393استفاده میشود .این شاخص برگرفته از
 18معیار است که به هریک از معیارها کد یک یا صفر
اختصاص داده میشود .در نهایت مجموع امتیازات بر عدد

 18تقسیم میشود و میانه این اعداد محاسبه میشود .اگر
اعداد حاصله در هر شرکت از میانه اعداد کل شرکتها
بزرگتر باشد عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر را
اختیار میکند.
جهت آزمون فرضیه چهارم یعنی بررسی تاثیر معنادار
راهبری شرکتی بر رابطه هیئت مدیره چندشغله و مدیریت
سود تعهدی از مدل زیر استفاده میشود:
REM= α₀ +α₁ Busy +α₂ CGI +α₃Busy* CGI
+α₄ Large1 + α₅INDE +α₆ MANOWN +α₇
CEO chair +α₈ Size +α₉ LEV +α₁₀ ROA
∑+α₁₁ AUDFEE + α₁₂ BIG+α₁₃ Switch +
year +∑ IND
 -4یافتههای پژوهش
 -1-4آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  1ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود متوسط نسبت اعضای غیر
موظف هیئت مدیره ،به کل اعضا  0/6میباشد .به طور
میانگین نسبت بازده دارایی های شرکتهای مورد مطالعه
 %13است .حدود  %65از سهام شرکتها در اختیار هیئت
مدیره و حدود  %53از سهام در اختیار بزرگترین سهامدار
میباشد .به طور متوسط نسبت بدهی ها به داراییهای
شرکتهای مورد مطالعه  %65میباشد .همچنین ،به طور
متوسط ،در  %25از مشاهدات مدیر عامل شرکت ،رئیس یا
نایب رئیس هیئت مدیره بوده است .در  %23از مشاهدات
موسسه حسابرسی شرکت ،نسبت به سال قبل تغییر کرده
است و به طور میانگین  %32از مشاهدات توسط سازمان
حسابرسی و مفید راهبر حسابرسی شدهاند.
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متغیر

تحقیق
توصیفی متغیرهای
حداکثر
جدول  .1آمار میانه
میانگین
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حداقل

انحراف معیار

متغیرهای پیوسته تحقیق
AEM

0/106

0/086

0/411

0/000

0/088

REM

0/189

0/144

0/891

0/000

0/164

AUDFEE

20/558

20/435

23/102

18/928

0/871

BUSY

0/125

0/000

0/600

0/000

0/163

INDE

0/624

0/600

1/000

0/000

0/149

LARGE

0/538

0/510

0/951

0/114

0/202

LEV

0/654

0/632

2/215

0/108

0/341

MANOWN

0/654

0/714

0/989

0/009

0/250

ROA

0/135

0/104

0/499

-0/281

0/155

SIZE

14/083

14/094

18/125

10/999

1/336

متغیرهای دوگانه تحقیق
BIG

0/320

0/000

1/000

0/000

0/467

CEO

0/253

0/000

1/000

0/000

0/435

CGI

0/678

1/000

1/000

0/000

0/468

SWITCH

0/226

0/000

1/000

0/000

0/419
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جدول  .2آزمونهای برازش مدل
شماره
فرضیه

نوع
آزمون

مقدار
آماره

معناداری

نوع برازش
مدل

اول

اف لیمر
هاسمن

3/549
15/110

0/000
0/178

پانل با اثرات
تصادفی

دوم

اف لیمر

17/789

0/000

هاسمن

134/910

0/087

پانل با اثرات
تصادفی

اف لیمر

3/517

0/000

هاسمن

15/917

0/195

پانل با اثرات
تصادفی

اف لیمر
هاسمن

1/987
20/302

0/000
0/062

پانل با اثرات
تصادفی

سوم
چهارم

در جدول  ،3نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه
اول نشان داده شده است .در این مدل ،رابطه بین هیئت
مدیره چند شغله و مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار
میگیرد .همانگونه که مشاهده می شود که آماره  Fوالد

دارای مقدار  2/041و معناداری آن نیز کمتر از  0/05است.
در نتیجه کلیت مدل رگرسیون پذیرفته میشود و مدل
معنادار است .بعالوه حدود  16درصد از تغییرات مدیریت
سود واقعی توسط متغیرهای توضیحی ،توضیح داده
میشود.
ضریب متغیر هیئت مدیره چند شغله دارای مقداری منفی
و برابر با  -0/028و آماره  tمربوط به آن برابر با -2/082
است .از آن جایی که سطح معناداری این آماره کمتر از 0/05
( )0/008است ،میتوان وجود رابطه منفی و معنادار بین
مدیران چند شغله و مدیریت سود واقعی را پذیرفت و در
نتیجه فرضیه اول تحقیق پذیرفته میشود .بعالوه بین بازده
داراییها و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معنا داری
وجود دارد.

جدول  .3نتایج تخمین مدل تحقیق
انحراف

آماره t

معناداری

-0/076

0/940
0/038

1/097
1/086

عنوان

نماد

ضریب

عرض از مبدا

C

-0/041

0/544

هیئت مدیره چند شغله

BUSY

-0/028

0/013

-2/082

LARGE

-0/021

0/068

-0/306

0/760

استقالل هیئت مدیره

INDE

0/057

0/065

0/879

0/380

1/067

مالکیت هیئت مدیره

MANOWN

0/046

0/045

1/026

0/306

1/137

دوگانگی مدیر عامل

CEO

0/007

0/019

0/382

0/703

1/080

SIZE

0/016

0/033

0/489

0/625

1/392

نسبت بدهی

LEV

-0/002

0/050

-0/037

0/971

1/462

بازده دارایی

ROA

0/181

0/087

2/090

0/037

1/269

حق الزحمه حسابرسی

AUDFEE

-0/003

0/012

-0/276

0/783

1/078

اندازه حسابرس

BIG

0/008

0/038

0/196

0/844

1/099

تغییر حسابرس

SWITCH

0/016

0/012

1/381

0/168

1/086

سهام در اختیار بزرگترین
سهامدار

اندازه شرکت

معیار

VIF

آماره  Fوالد

معناداری F

 𝑅2مدل

 𝑅2تعدیل شده

دوربین واتسون

2/041

0/000

0/311

0/159

2/084
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جدول  .4نتایج تخمین مدل تحقیق
عنوان

نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معناداری

عرض از مبدا

C
BUSY

-0/627

0/257

-2/437

0/015

-0/003

0/008

-0/384

0/701

1/097

LARGE

0/045

0/043

1/050

0/294

1/086

هیئت مدیره چندشغله
سهام در اختیار بزرگترین
سهامدار

VIF

INDE
MANOWN
CEO
SIZE
LEV
ROA
AUDFEE
BIG
SWITCH

-0/008

0/035

-0/215

0/830

1/067

0/025

0/024

1/053

0/293

1/137

0/025

0/013

1/910

0/057

1/080

0/041

0/015

2/727

0/007

1/392

0/075

0/028

2/679

0/008

1/462

0/006

0/055

0/114

0/909

1/269

0/002

0/006

0/377

0/707

1/078

0/032

0/024

1/302

0/194

1/099

0/014

0/008

1/714

0/087

1/086

آماره  Fوالد

معناداری F

𝑅 مدل

2/041

0/000

استقالل هیئت مدیره
مالکیت هیئت مدیره
دوگانگی مدیر عامل
اندازه شرکت
نسبت بدهی
بازده دارایی
حق الزحمه حسابرسی
اندازه حسابرس
تغییر حسابرس

2

0/311

در جدول ،4نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه
دوم نشان داده شده است .در این مدل ،رابطه بین هیئت
مدیره چند شغله و مدیریت سود تعهدی مورد بررسی
قرار میگیرد .همانگونه که مشاهده میشود آماره  Fوالد
دارای مقدار  2/041و معناداری آن نیز کمتر از 0/05
است .در نتیجه کلیت مدل رگرسیون پذیرفته می شود.
بعالوه حدود  16درصد از تغییرات مدیریت سود تعهدی
توسط متغیرهای توضیحی ،توضیح داده میشود.
ضریب متغیر هیئت مدیره چند شغله دارای مقداری
منفی و برابر با  -0/003و آماره  tمربوط به آن برابر با
 -0/384است .از آن جایی که سطح معناداری این آماره
بیش از  )0/701( 0/05است ،نمی توان وجود رابطه
معنادار بین مدیران چند شغله و مدیریت سود تعهدی را
پذیرفت و در نتیجه فرضیه دوم تحقیق پذیرفته نمی
شود .همانگونه که مشاهده میشود بین اندازه و اهرم
شرکت با مدیریت سود تعهدی ،رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
در جدول  ، 5نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه سوم نشان داده شده است .در این مدل ،تاثیر
راهبری شرکتی بر رابطه بین هیئت مدیره چند شغله و
مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار میگیرد.
همانگونه که مشاهده می شود که آماره  Fوالد دارای
مقدار  4/482و

2

𝑅 تعدیل شده

دوربین واتسون

0/159

2/084

مقدار  4/482و معناداری آن نیز کمتر از  0/05استتتت.
در نتیجه کلیت مدل رگرسیون پذیرفته می شود.
ضتتریب اثر تعاملی هیئت مدیره چند شتتغله و حاکمیت
شرکتی دارای مقداری مثبت و برابر با  0/012و آماره t
مربوط به آن برابر با  0/655است .از آن جایی که سطح
مع ناداری این آ ماره بیش از  )0/513( 0/05استتتتت،
فرضیه سوم تحقیق پذیرفته نمی شود.
در جدول  ، 6نتایج حاصتتتل از برازش مدل مربوط به
فر ضیه چهارم ن شان داده شده است .در این مدل ،تاثیر
راهبری شرکتی بر رابطه بین هیئت مدیره چند شغله و
مدیر یت ستتتود تع هدی مورد بررستتتی قرار میگیرد.
همانگونه که مشتتتاهده می شتتتود آماره  Fوالد دارای
مقدار  2/023و معناداری آن نیز کمتر از  0/05استتتت.
در نتیجه مدل معنادار است.
ضتتریب اثر تعاملی هیئت مدیره چند شتتغله و حاکمیت
شرکتی دارای مقداری مثبت و برابر با  0/008و آماره t
مربوط به آن برابر با  0/673است .از آن جایی که سطح
معناداری این آماره بیش از  )0/454( 0/05استتت ،نمی
توان اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین هیئت مدیره چند
شتتتغله و مدیریت ستتتود تعهدی را پذیرفت و در نتیجه
فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته نمی شود.
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جدول  .5نتایج تخمین مدل تحقیق
عنوان

نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معناداری

عرض از مبدا

C

-0/037

0/548

-0/067

0/947

اثر تعاملی

CG*BUSY

0/012

0/019

0/655

0/513

1/785

هیئت مدیره چندشغله

BUSY

-0/036

0/016

-2/205

0/028

1/656

سهام در اختیار بزرگترین سهامدار

LARGE

-0/022

0/068

-0/320

0/749

1/043

استقالل هیئت مدیره

INDE

0/057

0/065

0/870

0/385

1/131

مالکیت هیئت مدیره

MANOWN

0/048

0/045

1/066

0/287

1/042

دوگانگی مدیر عامل

CEO

0/007

0/019

0/350

0/727

1/094

اندازه شرکت

SIZE

0/016

0/033

0/482

0/630

1/657

نسبت بدهی

LEV

0/000

0/050

-0/006

0/995

1/350

بازده دارایی

ROA

0/185

0/087

2/134

0/033

1/536

حق الزحمه حسابرسی

AUDFEE

-0/003

0/012

-0/294

0/769

1/195

اندازه حسابرس

BIG

0/008

0/038

0/208

0/835

1/100

تغییر حسابرس

SWITCH

0/017

0/012

1/407

0/160

1/098

VIF

آماره  Fوالد

معناداری F

 𝑅 2مدل

 𝑅 2تعدیل شده

دوربین واتسون

4/482

0/000

0/501

0/389

1//755

جدول  .6نتایج تخمین مدل تحقیق
عنوان

نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معناداری

VIF

عرض از مبدا

C

-0/624

0/257

-2/424

0/016

-

اثر تعاملی

CG*BUSY

0/008

0/011

0/746

0/456

2/002

هیئت مدیره چندشغله
سهام در اختیار بزرگترین سهامدار

BUSY
LARGE

-0/008

0/011

-0/749

0/454

1/915

0/045

0/043

1/035

0/301

1/097

استقالل هیئت مدیره

INDE

-0/008

0/035

-0/220

0/826

1/070

مالکیت هیئت مدیره

MANOWN

0/027

0/024

1/092

0/275

1/165

دوگانگی مدیر عامل

CEO

0/025

0/013

1/873

0/062

1/089

اندازه شرکت

SIZE

0/041

0/015

2/719

0/007

1/400

نسبت بدهی

LEV

0/076

0/028

2/731

0/007

1/472

بازده دارایی

ROA

0/009

0/055

0/158

0/874

1/302

حق الزحمه حسابرسی

AUDFEE

0/002

0/006

0/351

0/725

1/085

اندازه حسابرس

BIG

0/032

0/024

1/312

0/190

1/101

تغییر حسابرس

SWITCH

0/015

0/008

1/735

0/083

1/111

آماره  Fوالد

معناداری F

 𝑅 2مدل

 𝑅 2تعدیل شده

دوربین واتسون

2/023

0/000

0/312

0/158

2/085
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 .5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
همواره نگرانی هایی پیرامون کیفیت اطالعات ارایه شده از
سوی مدیریت وجود داشته است و موضوع مدیریت سود و
شناسایی عوامل موثر بر آن مورد عالقه بسیاری از محققان و
صاحبنظران قرار گرفته است .یکی از این عوامل که تحقیقات
اندکی پیرامون آن صورت گرفته است چندشغله بودن
مدیران میباشد .این در حالی است که به لحاظ نظری و
تجربی پیامدهای متضادی پیرامون این ویژگی مدیران مورد
انتظار است .هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین
مدیران چندشغله با مدیریت سود واقعی و تعهدی و نیز
بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه مذکور است .در این
راستا ،تعداد  90شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در بازه زمانی سالهای  1390تا  1396مورد بررسی
قرار گرفتهاند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد مدیران چندشغله تاثیر
منفی بر مدیریت سود واقعی دارد .بدین معنا که با افزایش
منابع
 .1زارعی ،بهروز و زارعی ،عظیم .)1385( .پارادایم های
تئوریک تبیین کننده ارتباطات بین سازمانی ،فصلنامه
دانش مدیریت ،دوره  ،20شماره  ،78صص .62-45
 .2صفرزاده ،محمدحسین .)1393( .نقش راهبری
شرکتی در توضیح چسبندگی هزینهها ،فصلنامه
حسابداری مالی ،جلد  ،6شماره  ،23صص .21-1
 .3صمدی ،علی .)1395( .بررسی تاثیر انگیزهها و
مشوق های هیئت مدیره و اعضای مشترک هیئت
مدیره بر حق الزحمه حسابرسی ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه امام رضا(ع).
 .4فروغی ،داریوش و شمسآبادی ،جمال.)1396( .
تأثیر هیئتمدیره مشترک بر افشای اختیاری اطالعات
و کیفیت سود ،پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،سال نهم ،شماره  ،43صص .43 – 16
5. Ahn, S., Jiraporn, P., & Kim, Y.
(2010). Multiple directorships and
& acquirer returns. Journal of Banking
Finance, 34(9), 2011–2026.
6.Brickley, J., Linck, J., & Coles, J.
(1999). What happens to CEOs after
they retire? New evidence on career
concerns, horizon problems, and CEO
incentives. Journal of Financial
Economics, 52(3), 341–377.
& 1. Cashman, G. D., Gillan, S. L.,
?Jun, C. (2012). Going overboard
On busy directors and firm value.
Journal of Banking & Finance,
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مدیران چندشغله در هیئت مدیره ،مدیریت سود واقعی
کاهش مییابد .این نتیجه ناسازگار با پژوهش مندز و
همکاران ( )2017است .همچنین طبق یافتهها مدیران
چندشغله تاثیر معناداری بر مدیریت سود تعهدی ندارد .به
این معنا که افزایش یا کاهش تعداد مدیران چندشغله در
هیئت مدیره تاثیری در افزایش یا کاهش مدیریت سود
تعهدی ندارد .این نتیجه ناسازگار با پژوهش مندز و همکاران
( )2017است .همچنین نتایج نشان میدهد راهبری شرکتی
بر رابطه بین هیئت مدیره چندشغله و مدیریت سود واقعی
و تعهدی تاثیر معناداری ندارد.
با توجه به پذیرفته شدن فرضیه اول پژوهش میتوان به
قانونگذاران توصیه کرد که در محدود نمودن مدیران
چندشغله احتیاط بیشتری بنمایند و از منظرهای مختلف
این پدیده را مورد کنکاش قرار دهند .همچنین پیشنهاد
میشودکه نقش مدیران چندشغله بر عملکرد شرکتها،
کیفیت حسابرسی و  ...بررسی شود.
7.Cashman, G. D., Gillan, S. L., & Jun,
C. (2012). Going overboard? On busy
directors and firm value. Journal of
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چکیده
برون سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد منافع بیشماری را برای سازمان به همراه دارد و در صورتی که اصول
برون سپاری به درستی رعایت نگردد و تصمیمات عجوالنه گرفته شود خسارات جبرانناپذیری به دنبال دارد .این پژوهش به
شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برون سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد فازی
در دانشگاه سمنان ،طی بازه زمانی مهر تا آذر سال  1398میپردازد .لذا این تحقیق با مطالعه ادبیات تحقیقات مختلف  6عامل
اصلی و  39عامل فرعی برای عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت دانشگاه سمنان شناسایی نمود .جامعه
آماری تحقیق شامل تمامی مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی و معاونت مالی و اداری دانشگاه سمنان میباشد و نمونهها
بصورت قضاوتی هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدهاند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آزمون فرضیه AHP ،فازی و
 ARASفازی استفاده شده و نتایج پژوهش نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت به ترتیب عبارتند از؛ مشارکت و حمایت
از طرف مدیران ارشد ،وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف ،وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
قابلیت مدیریت تغییر ،وجود نیروی کار متخصص ،مهندسی مجدد فرآیندها ،پایداری جو سیاسی ،در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها و نوآوریها.
واژههای کلیدی :عوامل کلیدی موفقیت ،برونسپاری ،خدمات نگهداری و تعمیرات ،آراس فازی.
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
امروزه اکثر سازمانها با فضای رقابتی نامطمئنی مواجه
شدهاند که نوآوریهای فناورانه و تغییرات محیط و نیازهای
متغییر مشتریان آن را دو چندان کرده است .شرایط کنونی
سبب اصالحات مهمی در سند چشمانداز سازمانها،
اولویتهای فعالیتها و تغییرات الگوهای سنتی و مدلهای

کسب و کار شده است .اقدامات گذشته دیگر توان مقابله با
چالشهای جدید سازمان و محیط در حال تغییر بیرون از
سازمان را ندارد ،یا به بیان دیگر باید رویکردهای نوینی
جایگزین شوند .این تغییرات اقتصادی و نوآوریهای جدید
هـمهی سطوح سازمان از سطـح جهانی تا رفتـار و عمـلکرد
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کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ] .[41سازمانهای بزرگ
نیز تنها بر کارهایی متمرکز میشوند و فعالیتهایی را انجام
میدهند که مستقیماً با اهداف کسب و کار آنها مرتبط
میباشد و از این طریق درآمدهای عالی بدست آورده و به
اهداف خود به بهترین شکل دست پیدا میکنند ،بنابراین
لزومی ندارد که این سازمانها به مجموعهای وسیع تبدیل
شوند که افراد زیادی را در استخدام خود داشته باشند.
کارهایی را که در آن مهارت کافی دارند و به طور کامل از
عهدهی آن بر میآیند را انجام داده و کارهای خدماتی را به
سازمانها یی که تخصص کافی در این امر دارند واگذار می
نمایند ] .[40مانند هر روش دیگری ،برون سپاری نیز
همانطور که می تواند مفید باشد ،چنانچه دارای شرایط و
استانداردهای تعریف شده و شفاف با برنامه ای منسجم،
علمی و استراتژیک نباشد ،ممکن است ضرر و زیان های
بسیاری به همراه داشته باشد .براساس آمار از هر چهار پروژه
برون سپاری یکی از آن ها با شکست مواجه می شود].[31
مجموعهای از ویژگیها ،متغییرها ،فعالیتهایی که در
صورتیکه به طور صحیح مدیریت شوند ،بر موفقیت جایگاه
رقابتی سازمان تاثیرگذار میباشند را به عنوان عوامل
کلیدی موفقیت شناختهاند ] .[36شاید بتوان گفت در
بیست سال گذشته در میان رشتههای مدیریتی ،نگهداری
و تعمیرات بیشتر دچار تغییر و تحول گشته است .که این
امر به دلیل افزایش تعداد کارخانهها ،تعداد ساختمانها و
یا تنوع تجهیزات در سراسر دنیا است که نیاز به نگهداری و
تعمیر دارند .از دیگر عواملی که سبب گستردگی این
تغییرات شده است میتوان به تغییر نگرش نسبت به
سازمان و مسئولیتهای نگهداری و تعمیرات ،روشهای
جدید نگهداری و تعمیرات ،ازیاد طرحهای دشوار نیز اشاره
کرد ] .[7دانشگاه سمنان به عنوان یک نهاد آموزشی ،بر
فعالیتهای علمی و پژوهشی و هرچه بهتر نمودن کیفیت
ارائه خدمات آموزشی تمرکز نموده و فعالیتهای خدماتی
را برونسپاری نموده است .از آنجائیکه ارائه فعالیتهای
مناسب آموزشی نیازمند وجود زیرساختهای مناسب و
امکانات به روز میباشد ،مدیران ارشد دانشگاه در پی یافتن
بهترین تأمینکنندگان حوزه نگهداری میباشند تا با کنترل
به هنگام از بروز خرابی زیرساختها جلوگیری نمایند و در
صورت خرابی تجهیزات فیزیکی ،تعمیر به موقع و با هزینه
کمتر و کیفیت باالتر داشته باشند .به بیان دیگر فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات در نهادهای آموزشی جز فعالیتهای

عمومی و پشتیبانی میباشد .از اهداف دانشگاهها ،مهیا
ساختن محیطی سالم و امن و به دور از تنش برای آموزش
و تحقیق دانشجویان و اساتید میباشد تا از این طریق
سهمی در تربیت نخبگان علمی برای کشور داشته باشد .اما
هدف اصلی دانشگاه تربیت علمی و اخالقی جوانان کشور
میباشد و جهت تمرکز بر فعالیت اصلی خود سعی دارد
خدمات عمومی و پشتیبانی را برونسپاری نماید ،در
سالهای اخیر و باتوجه به برنامههای اخیر توسعه کشور
برخی از فعالیتهای عمومی نظیر واحدهای تاسیسات،
واحد تعمیرات و نگهداری ،شبکههای برق و آب ،حفاظت
و ...برونسپاری گردیده است .اما برخی از این پروژهها با
موفقیت روبه رو نبوده است .هدف دانشگاه ایجاد مزیت
رقابتی حاصل از برونسپاری نیستند ،زیرا دانشگاهها به
دنبال رقابت سازمانی نیستند؛ بلکه به دنبال منافعی مانند
حذف کاغذبازیها ،کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان،
کاهش حجم فعالیتهای غیرضروری و خدمات رسانی به
موقع را از برونسپاری میباشند .بر همین اساس در این
تحقیق تالش شده است تا با بهرهگیری از نظرات مدیران
متخصص در این حوزه از دانشگاه سمنان به شناسایی
عوامل کلیدی موفقیت و میزان اولویت اهمیت هر یک از
این عوامل بر تصمیمات برون سپاری دانشگاه سمنان در
حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات و همچنین رتبه بندی
این عوامل بپردازد تا مدیران را در اتخاذ تصمیمات برون
سپاری یاری رساند.
 -2مبانی نظری پژوهش
با توجه به هدف اصلی مقاله ،ادبیات پژوهش به سه بخش
برونسپاری ،خدمات نگهداری و تعمیرات و منطق فازی
تقسیم شده است.
 -1-2برونسپاری
تاریخچه برونسپاری طوالنی میباشد .از برخی آیات قرآن
مجید گرفته که به گرفتن دایه بر فرزندان اشاره دارد تا
ضربالمثلهایی مانند کار به کاردان سپردن که مصادیقی
از برونسپاری هستند ] .[1نخستین شکل برونسپاری به
صورت واگذاری فعالیت جمعآوری مالیات به پیمانکاران
توسط دولت در زمان رومیها بوده است ] .[5اگرچه واژه
برونسپاری برای اولین بار در سال  1989میالدی به منظور
تشریح تصمیمات شرکت کداک جهت واگذاری انجام
فعالیتهای فناوری اطالعات به یکی از شرکتهای تابعه به
عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت ولی برونسپاری به
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اشکال مختلف قبل از انقالب صنعتی و بعد از آن نیز وجود
داشته است .در قرن هجده و نوزده میالدی عملیات مدیریت
زندانها ،نگهداری چراغهای خیابانها ،جمعآوری مالیاتها
و نگهداری بزرگراهها در انگلستان به پیمانکاران واگذار شده
بود .تقریباً در همین زمان در فرانسه ،ساخت و مدیریت
خطوط راه آهن و توزیع منابع آب و در آمریکا و استرالیا،
تحویل محمولههای پستی نیز برونسپاری شدهاند ].[9
بصورت عامیانه میتوان برونسپاری را اینگونه تعریف کرد
که برخی از فعالیتها و مسئولیتهای یک سازمان با بستن
قرارداد به یک پیمانکار بیرون از سازمان سپرده شود .امروزه
سازمانهای زیادی از برونسپاری به عنوان یک ابزار اجرایی
در جهت کوچکسازی ساختار خود و دستیابی به مزیت
رقابتی بهره میگیرند اما در تعریفی جامع سپردن کلیه
فرایندهای یک فعالیت سازمانی به سازمانی دیگر با هدف
بهرهگیری از منابع و خدمات سازمان بیرونی را برونسپاری
گویند .دالیل متعددی برای سازمانها جهت برونسپاری
وجود دارد اما به طور کلی مهمترین دالیل منقبض شدن
مرزهایشان و کوچکتر شدن بدنه مرکزی سازمان است که
باعث تمرکز سازمان روی شایستگیهای اصلی میشود ،و
محرک اصلی سازمان برای برونسپاری است ] .[17در واقع
سازمانها تنها بر روی کارهایی تمرکز میکنند که مستقیماً
با هدف سازمان ارتباط دارند و مابقی فعالیتهای خدماتی
وعمومی خود را به پیمانکاران خصوصی واگذار میکنند؛
هدف از این کار دستیابی به درآمد باالتر در سازمانهای
انتفاعی و رسیدن به رضایت بیشتر ارباب رجوع و سطح
باالی ارائه خدمت در سازمانهای غیرانتفاعی میباشد
] .[38چهار مرحله اصلی برای برونسپاری فعالیتها تشریح
داده شده است .مرحلهی اول را بررسی مزایا و معایب
برونسپاری در قالب آمادهسازی گویند؛ در مرحله بعد
فعالیتهایی که قابلیت برونسپاری دارند و تأمینکننده
مناسب را مشخص میکنند؛ در مرحله سوم مذاکره با
تأمینکنندگان خارجی و در نهایت عملیات برونسپاری
شده و مباحث کنترلی آغاز میشود ] .[2با اینکه
برونسپاری سابقهی زیادی در برخی صنایع تولیدی
همچون خودروسازی دارد اما تنها در سالهای اخیر ،روند
برونسپاری حوزه خدماتی را شاهد بودیم .مباحثی مانند
ایدئولوژیهای لیبرال نوین و انتقاد آن بر ناکارآمدی،
بوروکراسی سازمانهای دولتی اساس کوچکسازی دولت و
یا به عبارتی خصوصیسازی بودند ،و به دنبال آن
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خصوصیسازی بخشها ی دولتی به دو شکل شبه بازارها و
سازمانهای پیمانی به وجود آمدند ] .[19در نتیجه تمامی
این مباحث ساختارهای بوروکراتیک جای خود را به
خصوصیسازی خدمات دولتی و اصول بازار محور مدیریت
دولتی نوین دادند .برونسپاری در اکثر سازمانها از
شرکتهای خصوصی و بینالمللی و انتفاعی گرفته تا
سازمانها ی دولتی و آموزشی و غیرانتفاعی به عنوان
راهکاری مناسب جهت کاهش هزینهها و افزایش درآمد
تلقی میگردد .در صورتی که اصول برونسپاری به درستی
رعایت شود سبب کوچکسازی سازمان شده و تمرکز بر
روی مهارتهای اصلی میگردد و همین امر باعث افزایش
کارایی سازمان میشود .در برنامههای اخیر توسعه کشور
نیز با هدف کاهش تصدیگری و کوچکسازی سازمانها
توجه ویژهای به برونسپاری شده است .برنامههای توسعه
کشور سبب تغییر رفتار سازمانهای خصوصی ،دولتی،
نظامی گردیده و گرایش بیشتر این سازمانها به امر
برونسپاری را در سالهای اخیر شاهد بودیم ] .[4یکی از
گزینههای مهم برونسپاری در اکثر سازمانها فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات (نت) میباشد .از آنجائیکه فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات به عنوان مهارتهای اصلی سازمان به
شمار نمیآید معموالً در اکثر سازمانها جزء گزینههای مهم
برونسپاری میباشد .تحقیقات مراکز مختلف پژوهشی در
سال  2008حاکی از آن است که واگذاری فعالیتهای نت
به بیرون از سازمان (پیمانکاران) رو به افزایش است .در
همهجای جهان این نوع واگذاری (سپردن فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات به منابع خارج از سازمان) بنا به دالیلی
چون افزایش بهرهوری کار ،کاهش هزینههای نت ،تمرکز
بیشتر سازمان روی فعالیتهای اصلی ،استفاده از مهارت
تخصصی در نت ،کاهش حجم کاری نیروهای داخلی،
افزایش دسترسی به تجهیزات تخصصی ،کاهش خطر،
افزایش امکان اطمینان ،افزایش کیفیت ،همگام شدن با
تغییر سریع فناوری و تنوع و تعداد پیمان کاران از حالت
قرارداد موقت به یک حالت شریک تجاری و پیمان اخوت
تغییر وضعیت داده است ].[12
 -2-2خدمات نگهداری و تعمیرات
منظور از نگهداری شامل مجموعه عملیاتی است که جهت
حفظ و افزایش عمر مفید تجهیزات ،ماشینآالت ،تاسیسات
و ساختمانها در شرایط مطلوب صورت میگیرد و منظور
از تعمیرات فعالیتهایی است که با تغییر شرایط نامطلوب
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تاسیسات ،تجهیزات ،ساختمانها و ماشینآالت به شرایط
مطلوب مطابق با استانداردهای مناسب عملیاتی و با هدف
بازگشت به چرخه بهرهبرداری صورت میپذیرد .نتیجه
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات شامل حفظ توانمندی
عملیاتی ،ایجاد آمادگی و تداوم عملیاتی تجهیزات برای
وظایف محول شده میباشد ] .[14مجموعه فعالیتهایی که
به منظور حفظ داراییهای فیزیکی مانند ماشینآالت و
تاسیسات و ساختمانها در حد استاندارد و با هدف افزایش
عمر مفید آنها و پیشگیری از تخریب مجدد و نابه هنگام
صورت میگیرد را نگهداری گویند که این عمل سبب
افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها میشود.
تعمیرات به مجموعه فعالیتهایی گویند که بر روی تجهیزات
یا وسایلی که دچار عیب و نقص و یا از کارافتادگی گردیده،
انجام میشود تا مجدداً آن را به حالت بهرهبرداری برگردانند
تا بتوانند برای وظایفی که در نظر گرفته شده ،آماده گردد
] .[11بطور کلی مجموعه فعالیتهایی که با هدف
پیشگیری از خرابی ناگهانی تجهیزات فیزیکی (ماشینآالت،
تاسیسات ،ساختمانها) بطور مشخص و دقیق و با
برنامهریزی صحیح انجام میگیرد را فعالیتهای نگهداری
نامیدهاند .تعمیرات شامل سلسله فعالیتهایی است که بر
روی یک وسیله ،قطعه یا سیستمی که دچار خرابی شده،
انجام میشود تا ازکارافتادگی آن را تعمیر و به حالت قابل
استفاده و آماده به کار برگردانند؛ در واقع بتواند وظیفهای
که به آن محول شده بود را انجام دهد .بطور کلی میتوان
گفت نگهداری و تعمیرات شامل مجموعه فعالیتها و
اقداماتی است جهت حفظ تجهیزات در درجهی قابل قبولی
از نظر عملیاتی و قابل بهرهبرداری نمودن تجهیزات معیوب
و بازگشت آنها به چرخه استفاده ،که هدف از این فعالیتها
ایجاد آمادگی ،حفظ قابلیت عملیاتی ،تداوم و استمرار
عملیاتی تجهیزات میباشد( .نت) مخفف کلمات نگهداری و
تعمیرات میباشد و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات شامل
برنامهریزی دقیق و مناسب و تدابیر صحیح جهت
فعالیتهایی است که با هدف آماده به کار نگه داشتن کلیه
داراییهای فیزیکی و حفظ شرایط ابتدایی به منظور
استمرار عملیات پیشبینی شده انجام میگیرد ].[13
تقسیم بندی فعالیتهای نت به شرح زیر میباشد:
 .1نت برنامهریزی شده (نت پیشگیرانه – نت اصالحی) :پایه
و اساس راهبرد جامع نت ،نت پیشگیرانه میباشد .بنابراین
اگر برنامه نت پیشگیرانه ،فاقد اثربخشی الزم باشد با

شکست تمام راهبردهای نت در اجرا مواجه میشویم و
هزینههای باالیی به سازمان تحمیل میشود .متاسفانه
سازمانها با وجود اهمیت نت پیشگیرانه ،هنوز هم در قبال
طراحی رویکرد پیشگیرانه مقاومت میکنند .میتوان سه
دلیل برای این مقاومت ذکر کرد:
 نبود شفافیت و واضح نبودن فعالیتهای فعالییت های
موجود در این رویکرد و عدم تمرکز سازمانها بر
فعالیتهای نت پیشگیرانه.
 نبود مهارتهای پایهای نت.
 نبود یک فرآیند منظم توسعه نت پیشگیرانه.
 .2نت برنامهریزی نشده (نت اضطراری) :در این فرآیند ،تا
قبل از خرابی هیچ مداخلهای انجام نمیگیرد و تنها بعد از
خرابی ،فعالیتها اعمال میشود.
نگهداری و تعمیرات در یک سیستم منظم میتواند حدود
 94درصد از کارهای خالص تعمیراتی جنبه بازرسی و
پیشگیری ،و تنها  6درصد از کارهای خالص تعمیراتی
طبیعت اضطراری به خود بگیرد ].[15
 -3-2منطق فازی
منطق فازی ،نظریهای در شرایط عدم قطعیت است که
میتواند متغیرهای مبهم و نامفهوم را که در حالت طبیعی
اکثر متغیرها اینگونه هستند ،به شکل ریاضی درآورده تا
به راحتی بتوان آنها را تجزیه و تحلیل کرد و با اطمینان
کامل در رابطه با مسائل تصمیمگیری نمود .پروفسور زاده
( )1965نظریه مجموعههای فازی را بنیان نهاد .منطق
فازی عبارت است از مجموعهی وسیعی از تئوریها و
تکنیکها که بر پایهی قوانین اگر-آنگاه فازی و مفاهیم
مجموعههای فازی ،متغیرهای کالمی ،توزیع احتمال (تابع
عضویت) به وجود آمده است ].[46
 -3پیشینه تجربی پژوهش
] ،[47تأثیر ویژگیهای مبادله بر موفقیت برونسپاری
لجستیک را مورد بررسی قرار دادند ،این مطالعه بر مبنای
نظریه هزینه مبادله ( )TCTو دیدگاه مبتنی بر منابع تعمیم
یافته ( )ERBVبه بررسی ساز و کارهایی که از طریق
ویژگیهای مبادالتی (به عنوان مثال ،خصوصیات
داراییهای تأمینکنندگان شخص ثالث و عدم قطعیت
تکنولوژیکی لجستیک) بر موفقیت برونسپاری لجستیک
تأثیر میگذارد ،میپردازد .برای بررسی مدل پژوهش،
دادهها از  250شرکت تولیدی در چین جمعآوری گردید.
نتایج حاکی از آن است که مدیریت ارشد نقش مهمی را به
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عنوان یک متغیر میانجی در اثرگذاری ویژگیهای مبادلهای بر
موفقیت برونسپاری لجستیک ایفا میکند .با این حال ،چنین ساز
و کارهای میانجیگری تنها زمانی مفید است که جایگزین قابل
اعتمادی برای تأمینکنندگان شخص ثالث در بازار موجود باشد.
در مقالهای با عنوان عوامل تعیینکننده موفقیت در خدمات
برونسپاری حمل و نقل :مطالعه تجربی در اروپا [41] ،با این هدف
که تعیین کند آیا الگوهای تعامل ایدهآل ،تعیینکننده موفقیت
تعامل است؟ برای این منظور از نظر مدیران ارشد در بخش
ماشینآالت اروپایی ،الکترونیک و از کارخانههای تولید خودرو در
بخش صنعت استفاده شده است .نتیجه حاکی از آن است که
هنگامی که شرکتها تعامل ایدهآل با خریدار و تأمینکننده برقرار
میکنند موفقیت بیشتری در فرایند برونسپاری حاصل میشود.
در پژوهش دیگری با عنوان عوامل کلیدی موفقیت برای همکاری
متقابل با تأمینکنندگان در فناوری اطالعات برونسپاری صنعت:
(مطالعه موردی :یک شرکت برونسپاری  ITدر کره جنوبی) ][23
عوامل مهم موفقیت برای همکاریهای استراتژیک مشترک را
مشخص میکنند و چارچوبی برای ارزیابی و مدیریت
تأمینکنندگان را ارائه میدهند .این مقاله یک مدل فرایند
سازمانی برای همکاری مبتنی بر مدیریت رابطه با تأمینکننده
( )SRMایجاد کرده که شامل برخی از ساختارهای کلیدی
مطالعات قبلی و مصاحبه با افراد صنعت فناوری اطالعات
برونسپاری است .در این مطالعه ،چهار نوع تأمینکنندگان
استراتژیک شناسایی شده و رویکردهایی برای بهبود روابط
همکاری بین یک شرکت برونسپاری فناوری اطالعات و
شرکتهای شریک آن ارائه شده است .نتیجه مقاله ازگار با عنوان
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بررسی قابلیتهای اصلی برای تصمیمات برونسپاری استراتژیک
در تعمیر و نگهداری حمل و نقل هوایی ،شامل ارائه مدلی با
قابلیتهای اصلی برای تصمیمات برونسپاری استراتژیک و
ارزیابی شایستگیهای اصلی مراکز نگهداری حمل و نقل هوایی
برای برونسپاری استراتژیک میباشد.
] [35پژوهشی با عنوان طراحی خدمات برونسپاری پایدار برای
مدیریت امکانات را با هدف بررسی مفهوم مدیریت امکانات موجود
در برونسپاری و درجه اهمیت عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری به انجام رساندند .در این پژوهش عوامل استراتژی
برونسپاری از دیدگاه مشتریان و ارائهدهندگان خدمات از طریق
تکنیک دلفی در هنگکنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن است که عوامل کلیدی موفقیت از نظر
مشتریان ،اندازهگیری عملکرد ،بهرهوری هزینه و هماهنگی
هستند ،در حالی که از نظرارائهدهندگان خدمات ،عواملی مانند
هسته مهارتها ،هماهنگی ،راهبردهای تدارکات ،اندازهگیری
عملکرد ،تخصیص منابع انسانی ،اثربخشی هزینه ،رضایت مشتری
و به اشتراکگذاری منابع میباشد .بهطورکلی ،مهارتها ،قابلیتها
و هماهنگی ارائهدهندگان خدمات برای دستیابی به موفقیت
برونسپاری حیاتی است .این تحقیق ارتباط معناداری بین انواع
ارتباطات فرماندهی  FMو خدمات را در زمینه بخش آموزش
عالی هنگکنگ نشان میدهد.
در جدول 1خالصهای از دیگر پژوهشهای انجام شده در زمینه
برونسپاری و خدمات نگهداری و تعمیرات آورده شده است.

جدول  .1خالصه ای از پیشینههای مرتبط با موضوع پژوهش
عنوان

محقق (سال)

ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای
برونسپاری با استفاد از روش
ISMوGDEMATEL
)مزالعه موردی شرکت مدیریت
تولید برق(

] [3

یافتهها
در ایــن پــژوهش ابتــدا بــا اســتفاده از تکنیــک  ISMو GDEMATELو
ادبیــات پــژوهش مهــمتــرین شــاخصهــا شناســایی گردیــد .طبــق نتــایج
تحقیــق ریســکهــای شناســایی شــده عبارتنــد از :مشــکالت فنــی،
تضــعیف روحیــه کارکنــان داخلــی ،امنیــت اطالعــات ،افــزایش هزینــههــا،
مشــکالت مــرتبط بــا ذخیــرهســازی وانبــار ،خرابــی تجهیــزات پیمانکــار،
فقدان کارکنان مـاهر شـرکت پیمانکـار ،مشـکالت قـرارداد ،تـأخیر ،عـدم
توانــایی مــالی پیمانکــار ،مشــکل ارتباطــات ،حــواد طبیعــی ،کیفیــت
تولید ،از دست دادن دانش شرکت ،مقیاس.
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عنوان

محقق (سال)

تعیین ابعاد و مؤلفههای
برونسپاری در توسعه
محصوالت با فناوری باال
(مورد مطالعه :پروژههای سازمان
صنایع هوایی)

][6

شناسایی معیارهای
تصمیمگیری به منظور
برونسپاری فعالیتهای آموزش
انتظامی با استفاده از روش دلفی
فازی

] [10

مدل مدیریتی برای برونسپاری
منابع انسانی در میان شرکت
های خدماتی

] [48

برونسپاری برون مرزی و عملکرد
شرکت :اثرات تعدیل کننده بر
اندازه ،رشد و منابع ضعیف

][38

بازخوانی جدول زمانی برای
مقابله با فعالیتهای نگهداری راه
آهن

] [22

یافتهها
طبـــق نتـــایج پـــژوهش در ایـــن مطالعـــه ویژگـ ـیهـــای پـــروژههـــا
تعیین کنندهی نیازمنـدیهـای سـازمان هسـتند و همـین نیازمنـدیهـا؛
شایستگیهای الزم را بـرای توسـعه محصـوالت تبیـین مـینمایـد امـا بـا
ایــن وجــود یافتــههــای تحقیــق نشــان داد کــه رابطــه مســتقیم و
معناداری بین ویژگی پروژهها با شایستگیها وجود ندارد.
هــدف ایــن پــژوهش ،شناســایی معیارهــای مــؤثر بــرای تصــمیمگیــری
دربــاره بــرونســپاری آمــوزش پلــیک اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیــک
دلفی فـازی بـه نتـایج مطلـوبی دسـت یافتنـد .براسـاس یافتـههـا چهـار
مؤلفـه و شــانزده شــاخص بــه عنــوان معیـار اخــذ تصــمیم بــرای انتخــاب
فعالیت های آمـوزش انتظـامی جهـت بـرون سـپاری مشـخص شـد کـه از
بــین آنهــا مؤلفــه فنــاوری و بهــرهمنــدی از منــابع انســانی مــاهر در بــه
کـــارگیری مـــؤثر فنـــاوریهـــای موجـــود در فعالیــتهـــای آموزشـــی
بااهمیتترین معیارها در تصمیمگیری بودند.
نتایج نشان میدهـد کـه بـرون سـپاری منـابع انسـانی بـه طـور خـا بـا
شــرکتهــای خــدماتی مربــوط م ـیشــود بــرای اینکــه عامــل انســانی در
چنین سازمانهـایی بسـیار مهـم و حیـاتی اسـت .مطـابق بـا یافتـههـای
محققان ،با توجـه بـه اهمیـت کیفیـت در شـرکتهـای خـدماتی ،و نیـاز
آنهــا بــه تمرکــز بــر فعالی ـتهــای اصــلی ،بــرونســپاری منــابع انســانی
فعالیتهای غیـر اصـلی را قـادر مـیسـازد تـا ارائـهدهنـدگان خـدمات را
ارجاع دهند و در نتیجه کارایی عملیاتی بهبود یابد.
ایــن مطالعــه بــه بررســی تــاثیر بــرونســپاری فــن آوری هــای خــارجی و
خــدمات حرفــه ای بــر عملکــرد مــالی شــرکت مــی پــردازد .طبــق
یافتــههــای تحقیــق ،مــدیران بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه عملکــرد
مــالی شــرکت بســتگی بــه مجموعــه ای از منــابع موجــود در کســب و
کــار دارد و در صــورتی کــه شــرکت مشــکالت مــالی نــدارد نیــازی بــه
صــرف منــابع در حــوزههــای غیرتخصصــی را ندارنــد و چنــین خــدماتی
اگر توسط شـرکت هـای خـارجی انجـام مـیپـذیرد بـه صـرفه اسـت کـه
برونسـپاری شـود .و اگـر شـرکت دارای مشـکالت مـالی مـی باشـد ،بـه
راحتی می توانید بـه منـابع مـورد نظـر خـود از طریـق فـروش آن هـا از
فروشــندگان بــه جــای توســعه دادن آنهــا بــه صــورت داخلــی ،بــه منــابع
مــورد نظــر تبــدیل شــوند .خریــد ممکــن اســت گرانتــر باشــد ،امــا مــی
توانــد زمــان و تــالش را صــرفه جــویی کنــد ،کــه ممکــن اســت بــرای
شرکت های فعال در بازارهای با رشد باال ،حیاتی باشد.
در ایــن مقالــه ،یــک فرمــول برنامــهریــزی خطــی حــاوی عــدد صــحیح
ترکیبــی کــه مرتــب ســازی زمــان بنــدی را بــرای مقابلــه بــا مصــرف
ظرفیـت تولیــد شـده توســط فعالیـتهـای تعمیــر و نگهـداری ارائــه مــی
شودکه شـامل در نظـر گـرفتن زمـان رسـیدن قطـار ،تعمیـر و نگهـداری
و دیگر محـدودیتهـای خـا  ،ماننـد محـدودیت سـرعت موقـت اسـت.
در ایـــن فرمولبنـــدی ،بـــازنگری جـــدول زمـــانی براســـاس نماینـــدگی
میکروســکوپی هــر دو زیرســاخت و ســازه نــورد بهینــه ســازی مـیشــود.
ســه الگــوریتم مبتنــی بــر ایــن فرمــول را در یــک مطالعــه واقعــی در
شبکه راه آهن فرانسه ارزیابی شده است.
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عنوان

محقق (سال)

یکپارچه سازی روابط برونسپاری
فناوری اطالعات:
عوامل کلیدی موفقیت بر اساس
مشکالت رتبهبندی ( )P.γو
تجزیه و تحلیل همبستگی
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69
یافتهها

بــرونســپاری فنــاوری اطالعــات جــایگزین جــالبی بــرای شــرکتهــایی
است کـه مـیخواهنـد مزایـای خاصـی را از طریـق اعطـای فعالیـتهـای
فناوری اطالعـات بـه یـک ارائـه دهنـده حفـظ کننـد تـا تمرکـز آنهـا بـر
فعالیـتهــای اصــلی آنهــا باشــد .ایـن برونســپاری شـامل فراینــدی اســت
که از انتخـاب ارائـه دهنـده ،بـا عبـور از یـک سـری مـذاکرات و رسـیدن
بـه تعریـف یـک قــرارداد آغــاز مـیشــود کــه ادامــه فعالیـتهــا ،تعامــل و
ارتبــاط بــین طــرفین مربوطــه را هــدایت و تعریــف مــیکنــد .بــرای
اطمینـان از موفقیـت ایـن رابطــه ،عوامـل متعــددی تحــت مــدیریتهــای
قــراردادی و رابطــهای در ادبی ـات تعری ـف شــدهانــد .هــدف از ای ـن مقالــه،
تــأثیر اهمیــت یافتــههــای ادبیــات در مــورد جنبــههــای قــراردادی و
عوامـل کلیـدی موفقیـت بـا ارائـه یـک رتبـهبنـدی و تحلیـل همبسـتگی
است و تأکید میکند که شـرکتهـا مـیتواننـد از ایـن عوامـل بـه عنـوان
معیاری بـرای بهبـود روابـط بـرونسـپاری خـود بـا ایجـاد یـک وضـعیت
مشارکت استفاده کنند.

با مطالعه ادبیات مربوطه ،عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای

برون سپاری خدمات نت در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .2عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت
عوامل اصلی

عوامل راهبردی
و مدیریتی

عوامل فرهنگی

ساختارها و
فرآیندهای
سازمانی
(تاکتیکی)

عوامل فرعی


مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد



وجود راهبردها و تعیین اهداف مشخص جهت اجرای برون سپاری



قابلیت مدیریت تغییر



بهینه کردن وقت مدیریت



قوانین و مقررات جاری در سازمان



درک واضح و صحیح از اهداف مورد نظر از به کارگیری برون سپاری

رفرنک ها
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پیچیدگی وظایف مدیریت



وجود اتحاد استراتژیک با پیمانکاران



وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و شفاف



تجزیه و تحلیل مستمر فرهنگ سازمانی



تعهدات اخالقی کارکنان



وجود جو کار گروهی در بین همکاران
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وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برون سپاری



مستندات کلیه فعالیتهای انجام شده و خدمات ارائه شده (حافظه سازمانی)



هزینه های مرتبط با برون سپاری



حجم فعالیت های سازمان



میزان یکپارچگی عملکرد و ساختار
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مهندسی مجدد فرآیندها



وجود نیروی کار متخصص



مقدار سرمایه در دسترس بیشتر برای فعالیت های کلیدی



وجود یک رویه رسمی برای برون سپاری



تجزیه و تحلیل برای انتخاب دقیق وظایف و فرآیندها برای برون سپاری



میزان دسترسی به تجهیزات /ابزار



وجود یک نظام منسجم و مشخص برای انتخاب دقیق تامین کنندگان



وجود رابطه مناسب و دوطرفه با تامین کنندگان



وجود یک سیستم برای نظارت و ارزیابی بر فرایند و عملکرد تامین کنندگان



قابلیت دسترسی به پیمانکاران



میزان منابع داخلی در دسترس

 70رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاهها با استفاده از رویکرد فازی (مورد
مطالعه :دانشگاه سمنان)
عوامل اصلی

عوامل مرتبط با
فناوری

محیطی

ویژگی های
پیمانکار برون
سپاری

عوامل مرتبط با
فناوری

رفرنک ها

عوامل فرعی



بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری سازمان



کسب مستمر مهارت های جدید یا دانش فنی جدید



دستیابی به انعطاف پذیری با توجه به تغییرات تکنولوژی



پایداری جو سیاسی



قوانین و مقررات دولتی



تراز نمودن اهداف برون سپاری و ارائه دهندگان خدمت



سطح آموزش کارکنان ارائه دهندگان



میزان تعهد مدیران شرکت برون سپاری



قابلیت دسترسی به پیمانکاران
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شهرت و موقعیت اجتماعی پیمانکاران



در دسترس بودن برای اشتراک گذاری دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها



بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری سازمان



کسب مستمر مهارت های جدید یا دانش فنی جدید



دستیابی به انعطاف پذیری با توجه به تغییرات تکنولوژی

 -4فرضیه های پژوهش
با توجه به مرور صورت گرفته بر ادبیات تحقیق ،فرضیات
تحقیق بدین صورت خواهد بود:

 مجموعه عوامل راهبردی و مدیریتی جزء عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.
 مجموعه عوامل فرهنگی جزء عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.

 ساختارها و فرآیندهای سازمانی (تاکتیکی) جزء عوامل
کلیدی موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان
میباشد.
 عوامل مرتبط با فناوری جزء عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.
 عوامل محیطی جزء عوامل کلیدی موفقیت برونسپاری
نت در دانشگاه سمنان میباشد.

 ویژگیهای پیمانکار برونسپاری جزء عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.

] [37
] [33
] [44
] [18
] [21
] [24

] [37
] [33
] [44
] [18
] [21
] [24

 -5روش گردآوری و تحلیل دادهها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
داده ها توصیفی – پیمایشی است .به منظور جمع آوری
اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق ،بررسی
فرضیه ها و سواالت تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران و روسای دانشکده
ها و خبرگان و متخصصان حوزه معاونت فنی و عمرانی و
معاونت مالی و اداری دانشگاه سمنان بودند .از آنجائیکه
تعداد مدیران و تصمیمگیرندگان این حوزه در دانشگاه
سمنان حجم نسبتا کمی داشتهاند ،نمونهها به صورت
قضاوتی هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدهاند .حجم
نمونه آماری در مرحله اول برابر با حجم جامعه آماری و
تعداد  18نفر بوده است .پاسخ این  18نفر در شناسایی
معیارها و همچنین در محاسبات آزمون فرض استفاده شده
است .و در مرحله دوم از نظر  8نفر از مدیرانی که سابقهی
بیشتر و تجربه باالتری در حوزه برونسپاری و خدمات نت
داشتند ،برای محاسبات  AHPفازی و  ARASفازی استفاده
گردیده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای مرحله اول از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است و از آنجائیکه نرمافزارهای
موجود جهت تحلیل سلسله مراتبی قادر به محاسبات فازی
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نمیباشد برای دادههای مرحله دوم و سوم از صفحه گسترده
 EXCELاستفاده گردید.
 -6یافته های پژوهش
 -1-6نتایج مرحله اول پژوهش
-1-1-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله اول
پژوهش
در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی در جدول ()3
آورده شده است .تعداد پاسخدهندگان در مرحله اول 18
نفر بوده است که طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها
بیشترین فراوانی مربوط به سطح دکتری با میزان 72.2
درصد میباشد .از نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین فراوانی
مربوط به بیشتر از  20سال سابقه با میزان درصد 44.4
میباشد.
جدول  .3توزیع فراوانی مصاحبهشوندگان در مرحله اول
پژوهش
درصد

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

سطح

کارشناسی
ارشد

5

27.8

27.8

تحصیالت

دکتری

13

72.2

100

مجموع

18

100

-

 10سال

1

5.6

5.6

بیشتر از
 10سال

6

33.3

38.9

 20سال

3

16.7

55.6

بیشتر از
 20سال

8

میزان
سابقه
شغلی

44.4

تجمعی

100

 -2-1-6شناسایی عوامل اصلی و فرعی
جهت انجام این پژوهش ،اولین مرحله شناسایی عوامل
اصلی موفقیت فعالیت برونسپاری خدمات نت در دانشگاه
سمنان میباشد .با مرور ادبیات تحقیق و ضمن بهرهمندی
از نظرات مدیران با تجربه در این حوزه عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری خدمات نت شناسایی شدند که به
عنوان عوامل اصلی انتخاب شده است که عبارتند از:
راهبردی و مدیریتی ،فرهنگی ،ساختارها و فرایندهای
سازمانی (تاکتیکی) ،عوامل مرتبط با فناوری ،محیطی،
ویژگیهای پیمانکار برونسپاری .با مرور ادبیات تحقیق
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برای هر یک از معیارهای اصلی ،همه زیرمعیارهای ممکن
شناسایی شدند که تحت عنوان عوامل فرعی در فصل دوم
به آنها اشاره شد 8 .عامل فرعی برای عوامل راهبردی و
مدیریتی 4 ،عامل فرعی برای عوامل فرهنگی 16 ،عامل
فرعی برای عوامل تاکتیکی 3 ،عامل فرعی برای عوامل
مرتبط با فناوری 2 ،عامل فرعی برای عوامل محیطی و 6
عامل فرعی برای ویژگیهای مرتبط با پیمانکار برونسپاری
که در مجموع  39زیرمعیار شناسایی گردید.
 3-1-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله اول
پژوهش
 -1-3-1-6آزمون میانگین
با برقراری آزمون میانگین در خصو فرضیههای ابتدای
پژوهش به مقدار  Sigهر یک از آنها دست یافتیم .فرض
صفر را برای هر یک از فرضیه به صورت (عامل  1تا  39جزء
عوامل کلیدی موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان
میباشد) در نظر گرفتهایم Sig .آزمون فرضیه عوامل
مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد ،قابلیت مدیریت
تغییر ،قوانین و مقررات جاری در سازمان ،وجود برنامه
ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف ،وجود یک تیم ویژه و آموزش
دیده برای اجرای برونسپاری ،مهندسی مجدد فرآیندها،
وجود نیروی کار متخصص ،پایداری جو سیاسی ،در
دسترسبودن برای اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها و
نوآوریها کوچکتر از  0/05بوده است ،بنابراین این عوامل
تأیید میشود و مابقی عوامل به دلیل باال بودن مقدار معنی
داری حذف میگردند .بطور کلی ما به دنبال مهمترین
عوامل بودیم تا به عنوان عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای
برونسپاری خدمات نت در دستور کار تصمیمات این حوزه
از دانشگاه قرار گیرد ،به همین دلیل عواملی که مقدار Sig
نزدیک به  0/05داشتهاند را نیز براساس نظر خبرگان حذف
نمودیم .خروجی آزمون فرضیه در جدول ( )4نشان داده
شده است:
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه
تصمیم

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

عدم تأیید

مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد

.004

تأیید

وجود راهبردها و تعیین اهداف مشخص
جهت اجرای برونسپاری

.115

عدم تأیید

قابلیت مدیریت تغییر

.012

تأیید

تأیید یا

 72رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاهها با استفاده از رویکرد فازی (مورد
مطالعه :دانشگاه سمنان)
تصمیم

تصمیم

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

عدم تأیید

عدم تأیید
تراز نمودن اهداف برونسپاری و
ارائهدهندگان خدمت

.126

عدم تأیید

بهینه کردن وقت مدیریت

.176

عدم تأیید

قوانین و مقررات جاری در سازمان

.060

عدم تأیید

.089

عدم تأیید

درک واضح و صحیح از اهداف مورد نظر
از به کارگیری برونسپاری

.162

عدم تأیید

سطح آموزش کارکنان فعال در
شرکتهای ارائه دهنده خدمت

عدم تأیید

پیچیدگی وظایف مدیریت

.148

عدم تأیید

وجود اتحاد استراتژیک با پیمانکاران

.112

عدم تأیید

میزان تعهد مدیران شرکت برونسپاری
(پیمانکاران)

.097

وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و
شفاف

.021

تأیید

قابلیت دسترسی به پیمانکاران

.086

عدم تأیید

شهرت و موقعیت اجتماعی پیمانکاران

.174

عدم تأیید

تجزیه و تحلیل مستمر فرهنگ سازمانی

.080

عدم تأیید

تعهدات اخالقی کارکنان

.085

عدم تأیید

در دسترس بودن برای اشتراکگذاری
دانش ،شایستگیها و نوآوریها

.026

تأیید

وجود جو کار گروهی در بین همکاران

.093

عدم تأیید

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای
اجرای برونسپاری

.001

تأیید

مستندات کلیه فعالیتهای انجام شده و
خدمات ارائه شده

.174

عدم تأیید

دوم پژوهش

هزینههای مرتبط با برونسپاری

.172

عدم تأیید

حجم فعالیتهای سازمان

.098

عدم تأیید

میزان یکپارچگی عملکرد و ساختار

.084

عدم تأیید

مهندسی مجدد فرآیندها

.030

تأیید

وجود نیروی کار متخصص

.007

تأیید

مقدار سرمایه در دسترس بیشتر برای
فعالیتهای کلیدی

.075

عدم تأیید

وجود یک رویه رسمی برای برونسپاری

.083

عدم تأیید

تجزیه و تحلیل برای انتخاب دقیق
وظایف و فرآیندها برای برونسپاری

.110

عدم تأیید

در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی در جدول ()5
آورده شده است .تعداد پاسخدهندگان در مرحله دوم  8نفر
بوده است که طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها
بیشترین فراوانی مربوط به سطح دکتری با میزان 72.2
درصد میباشد .و از نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین
فراوانی مربوط به بیشتر از  20سال سابقه با میزان درصد
 75میباشد.

میزان دسترسی به تجهیزات /ابزار

.142

عدم تأیید

وجود یک نظام منسجم و مشخص برای
انتخاب دقیق تأمینکنندگان

.155

عدم تأیید

وجود رابطه مناسب و دوطرفه با
تأمینکنندگان

.085

عدم تأیید

وجود یک سیستم برای نظارت و ارزیابی
بر فرایند و عملکرد تأمینکنندگان

.087

عدم تأیید

ساختار مناسب در قراردادها

.178

عدم تأیید

میزان منابع داخلی در دسترس

.060

عدم تأیید

بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری
سازمان

.068

عدم تأیید

تأیید یا

تأیید یا

 -2-6نتایج مرحله دوم پژوهش
 -1-2-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله

جدول  .5توزیع فراوانی مصاحبهشوندگان در مرحله دوم
پژوهش

تحصیالت

 20سال

2

25

25

کسب مستمر مهارتهای جدید یا دانش
فنی جدید

.076

عدم تأیید

بیشتر از
 20سال

6

75

100

دستیابی به انعطافپذیری با توجه به
تغییرات تکنولوژی

.082

عدم تأیید

مجموع

8

100

-

پایداری جو سیاسی

.030

تأیید

قوانین و مقررات دولتی

.092

عدم تأیید

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

سطح

مجموع

8

100

-

تجمعی

دکتری

5

72.2

100

درصد

کارشناسی
ارشد

3

27.8

27.8
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 -2-2-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله
دوم پژوهش
 -1-2-2-6وزندهی عوامل فرعی با استفاده از
تکنیک  AHPفازی (تحلیل سلسله مراتبی)
در این بخش وزن هر یک ازمهمترین عواملی که در مرحله
قبل شناسایی شد و به عنوان مهمترین عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری خدمات نت تعیین شدند ،با استفاده از
تکنیک  AHPفازی مشخص میشود .در واقع در این مرحله
مقایسههایی را ما بین عواملی که باقی ماندهاند به کمک
ماتریک مقایسات زوجی و از نظر هدف پژوهش انجام داده
و وزن هر یک نسبت به یکدیگر مشخص میشود .درایههای
ماتریک مقایسات زوجی از مقایسه عنصر هر سطر با عناصر
ستونها بدست میآید .در ادامه جزئیات مراحل وزندهی
عوامل با کمک تکنیک  AHPفازی ارائه خواهد شد.
 -2-2-2-6ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل
برای تجزیهوتحلیل دادههای بدست آمده از محیط نرمافزار
اکسل و کدنویسی استفاده شده است .و جهت انجام تحلیل
 AHPفازی نخست مهمترین معیارها براساس هدف بصورت
زوجی در قالب پرسشنامه مقایسه شدهاند .در این مطالعه
چون  8معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام
شده برابر است با:
)𝑛(𝑛 − 1) 8(8 − 1
=
= 28
2
2
در نتیجه  28مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از متخصصان
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و مدیران انجام شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از
مقیاس فازی کمی شده و به وسیله طیف نه درجه ساعتی
درجدول ( )6گردآوری شده است.
جدول  .6طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در
تکنیک AHP
عبارت کالمی وضعیت

معادل

معادل فازی

مقایسه  iنسبت به j

فازی

معکوس

ترجیح یکسان Equally
Preferred
بینابین

)(1, 1, 1

)(1,1,1

)(1, 2, 3

1 1
)( , , 1
3 2
1 1 1
) ( , ,
4 3 2
1 1 1
) ( , ,
5 4 3
1 1 1
) ( , ,
6 5 4
1 1 1
) ( , ,
7 6 5
1 1 1
) ( , ,
8 7 6
1 1 1
) ( , ,
9 8 7
1 1 1
) ( , ,
9 9 9

کمی مرجح moderately
Preferred
بینابین
خیلی مرجح Strongly
Preferred
بینابین
خیلی زیاد مرجح very
strongly Preferred
بینابین
کامالً مرجح Extremely
Preferred

)(2, 3, 4
)(3, 4, 5
)(4, 5, 6
)(5, 6, 7
)(6, 7, 8
)(7, 8, 9
)(9, 9, 9

در گام بعدی و در جدول ( )7ماتریک مقایسه زوجی
براساس میانگین هندسی فازی دیدگاه خبرگان تنظیم شده
است.
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مطالعه :دانشگاه سمنان)
جدول  .7ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل

دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها

در دسترس بودن برای اشتراک گذاری

(2.34, 2.84,
)3.35

(2.23,
2.92,
)3.61

(1.59,
1.98,
)2.35

)(1, 1, 1

(0.37, 0.41,
)0.46

(0.18, 0.22,
)0.3

(0.4, 0.55,
)0.72

(0.17,
0.2,
)0.25

مهندسی مجدد فرآیندها

(2.97, 3.84,
)4.62

(2.14,
2.56,
)3

)(1, 1, 1

(0.42, 0.5,
)0.63

(0.37, 0.45,
)0.55

(0.4, 0.47,
)0.58

(0.87,
1.08,
)1.42

(0.38,
0.45,
)0.59

وجود نیروی کار متخصص

(1.7, 2.01,
)2.35

(1, 1,
)1

(0.33,
0.39,
)0.47

(0.28,
0.34,
)0.45

(0.31, 0.36,
)0.41

(0.43, 0.53,
)0.7

(0.76,
0.98,
)1.34

(0.23,
0.27,
)0.33

پایداری جو سیاسی

)(1, 1, 1

(0.42,
0.5,
)0.59

(0.34,
0.26,
)0.34

(0.3, 0.35,
)0.43

(0.15, 0.18,
)0.23

(0.28, 0.32,
)0.38

(0.28,
0.34,
)0.45

(0.26,
0.33,
)0.41

پایداری جو سیاسی

وجود نیروی کار متخصص

(4.44, 5.51,
)6.55

(2.42,
2.8,
)3.22

(1.83,
2.22,
)2.68

(2.17,
2.42,
)2.72

)(1, 1, 1

(0.19, 0.25,
)0.34

(0.48,
0.66,
)0.91

(0.26,
0.3,
)0.37

اجرای برون سپاری

(2.62, 3.09,
)3.58

(1.42,
1.87,
)2.32

(1.72,
2.12,
)2.49

(3.33,
4.48,
)5.56

)(2.9, 4.05, 5.14

)(1, 1, 1

(0.26,
0.33,
)0.41

(0.13,
0.15,
)0.18

پک از تشکیل ماتریک مقایسه زوجی ،بسط
فازی هر سطر محاسبه میشود .نتیجه این
محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.

قابلیت مدیریت تغییر

مهندسی مجدد فرآیندها

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای

وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و شفاف

مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد

(2.23, 2.9,
)3.55

(0.75,
1.02,
)1.31

(0.71,
0.92,
)1.15

(1.38,
1.83,
)2.53

)(1.1, 1.52, 2.09

(2.45, 3.05,
)3.82

)(1, 1, 1

(0.2,
0.22,
)0.24

از نظر هدف پژوهش

(2.45, 3.05,
)3.82

(3,
3.67,
)4.35

(1.71,
2.21,
)2.61

(3.96, 5,
)6.02

(2.67, 3.29,
)3.83

(5.46, 6.46,
)7.42

(4.1, 4.5,
)4.89

(1, 1,
)1

مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد
قابلیت مدیریت تغییر
وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و
شفاف
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده
برای اجرای برون سپاری

در دسترس بودن برای اشتراک گذاری
دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها

محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.
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)(6.32, 7.59, 9.18

= 𝒋𝟏̃
𝒙

∑

)(6.4, 7.42, 8.64

= 𝒋𝟐̃
𝒙

∑

در مرحله  AHPبا همان مشخصات توصیفی بودهاند که
طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها بیشترین فراوانی
مربوط به سطح دکتری با میزان  72.2درصد میباشد .و از
نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین فراوانی مربوط به بیشتر
از  20سال سابقه با میزان درصد  75میباشد.

)(10.44, 12.75, 15.3

= 𝒋𝟑̃
𝒙

∑

 -2-3-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله

)(10, 12.07, 14.21

= 𝒋𝟒̃
𝒙

∑

)(12.73, 16.06, 19.67

= 𝒋𝟓̃
𝒙

∑

فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات

)(12.91, 14.9, 17.39

= 𝒋𝟔̃
𝒙

∑

در دانشگاه سمنان با استفاده از تکنیک F-ARAS

)(14.62, 17.7, 21.32

= 𝒋𝟕̃
𝒙

∑

)(15.33, 17.5, 20.6

= 𝒋𝟖̃
𝒙

∑

)(6.91, 8.66, 10.7

= 𝒋𝟗̃
𝒙

∑

جدول  .8بسط فازی هر سطر
معیارها

بسط فازی

𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣

فازیزدایی مقادیر آخرین مرحله تکنیک  AHPفازی
میباشد که وزن هر یک از عوامل را مشخص میکند .نتایج
این محاسبات در جدول ( )9ارائه میشود.
جدول  .9فازیزدایی مقادیر وزن نهایی مهمترین عوامل
معیارها

Deffuzy

Normal

مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد

0.30

0.280

قابلیت مدیریت تغییر

0.13

0.125

وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح
و شفاف

0.18

0.165

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده
برای اجرای برونسپاری

0.15

0.143

مهندسی مجدد فرآیندها

0.10

0.097

وجود نیروی کار متخصص

0.11

0.100

پایداری جو سیاسی

0.06

0.059

در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها
و نوآوریها

0.03

0.031

 -3-6نتایج مرحله سوم پژوهش
 -1-3-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله
سوم پژوهش
در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی همان  8نفر

سوم پژوهش
 -2-2-3-6رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت

با مرور ادبیات پژوهشهای مختلف و همچنین طبق نظر
مدیران و متخصصان حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات و
برونسپاری دانشگاه؛ مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد ،قابلیت مدیریت تغییر ،وجود برنامه ارتباطات مؤثر،
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
مهندسی مجدد فرآیندها ،وجود نیروی کار متخصص،
پایداری جو سیاسی ،در دسترس بودن برای اشتراکگذاری
دانش و شایستگیها و نوآوریها به عنوان عوامل کلیدی
موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و
تعمیرات دانشگاه سمنان انتخاب شده است .در این قسمت
با در نظر گرفتن وزن این معیارها که در مرحله قبل با
استفاده از تکنیک  Fuzzy AHPتعیین گردید ،الویت هر
یک از این عوامل کلیدی موفقیت مشخص میگردد .برای
الویتبندی نمودن معیارها تکنیکهای مختلفی شناسایی و
معرفی شدهاند ،در این تحقیق جهت تعیین الویت عوامل
کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت از
روش  Fuzzy ARASاستفاده میکنیم .در همین راستا
پرسشنامهای فازی طراحی گردید و از نظر مدیران
تصمیمگیرنده در این حوزه برای الویتبندی مهمترین
عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت
استفاده شده است .نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک
آراس فازی در جدول ( )10ارائه شده است.
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جدول  .7ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل

رتبهبندی نهایی

Si
Ki

Defuzzifiy Si

1

0.991221251

3.490098285

4.335551754

4

0.371527639

1.308151912

1.701417963

1.321832259

2

0.456367798

1.60687482

2.158823862

1.547107399

1.114693199

3

0.402858196

1.418467064

1.763038978

1.435642728

1.056719487

وجود یک تیم ویژه و
آموزش دیده برای
اجرای برونسپاری

6

0.273652671

0.963533334

1.302966658

0.948269339

0.639364004

مهندسی مجدد
فرآیندها

5

0.287544226

1.012445615

1.3243159

1.023522938

0.689498006

وجود نیروی کار
متخصص

7

0.154809713

0.545086289

0.725722241

0.546654961

0.362881665

پایداری جوسیاسی

8

0.090313216

0.317993585

0.41076597

0.322871605

0.22034318

در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش،
شایستگیها و نوآوریها

 .7بحث ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
خدمات نگهداری و تعمیرات در دانشگاه دارای فعالیتهای
بیشماری است که تمامی آنها تا به امروز به طور کامل
برونسپاری نشده است و همچنین بخشهایی که
برونسپاری شده است با مشکالت متعددی از نارضایتی
دانشجویان گرفته تا عدم صالحیت پیمانکاران روبرو گردیده
است .هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویتبندی
عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات
نگهداری و تعمیرات در دانشگاه سمنان بوده است که طی
سه مرحله دادهها از طریق مصاحبه و پرسشنامه توسط
خبرگان و مدیران جمعآوری گردید .طبق نتایج تحقیق و
همچنین با توجه به مصاحبههایی که با متخصصان این
حوزه در دانشگاه صورت گرفت جهت بهبود تصمیمات
برونسپاری دانشگاه سمنان و باتوجه به اولویتهای
مشخص شده در این پژوهش پیشنهاداتی در قالب طرحهای
قابل اجرا در دانشگاه ارائه گردیده است که هم میتواند با
در نظر گرفتن اصول و پایههای اجرایی به عرصهی

معیارها

U

M

L

3.588688211

2.54605489

مشارکت و حمایت از
طرف مدیران ارشد

0.901205515

قابلیت مدیریت تغییر
وجود برنامه ارتباطات
مؤثر ،واضح و شفاف

پیادهسازی درآمده و هم به عنوان طرحهای پژوهشی مورد
بررسی قرار بگیرند .همچنین عمل به این راهکارها کمک
به هر چه بهتر انجام شدن فعالیت برونسپاری دانشگاه
مینماید.
مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد و قابلیت مدیریت
تغییر به عنوان مهمترین عوامل راهبردی و مدیریتی در
موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .شواهد نشان
داده است که متاسفانه هدف مدیران ارشد از برونسپاری
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات این است که فقط دایره
فعالیتهای خود را کاهش دهند .به منظور موفقیت
تصمیمات برونسپاری پیشنهاد میگردد که مدیران
تصمیمگیرنده در این حوزه مدیران منعطف و جهادی باشند
به این معنی که بعد از گرفتن تصمیمات دقیق و صحیح
جهت اجرای برونسپاری برنامهریزی نمایند .همچنین
بسیاری از کاستیهای که در امر برونسپاری خدمات
نگهداری و تعمیرات مشاهده میشود به دلیل این است که
مدیران واهمه دارند که برونسپاری آن بخش ،شهرت و
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قدرت مانور آنها را تخریب کند ،به بیانی دیگر منافع آنها
را میگیرد به همین منظور از مشاوران بیرون از سازمان که
فقط منافع سازمان را در نظر میگیرد و کامالً بی طرف
میباشد جهت مشاوره در کنار مدیران اصلی استفاده
نمایند .در رابطه با قابلیت مدیریت تغییر هم میتوان
پیشنهاد به تغییر ساختار و فرهنگ سازمان در راستای
پذیرش برونسپاری از طریق برگزاری جلسات تعاملی با
همکاران و آگاهی از مزایای برونسپاری در حوزههای کاری
آنها را داد.
وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف به عنوان
مهمترین عامل فرهنگی و دومین عامل کلیدی موفقیت
فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات در
موفقیت شناسایی شد .به منظور تحقق این امر پیشنهاد
میگردد جلساتی در طی مدت قرارداد با شرکت پیمانکار
برگزار گردد و ضمن بررسی پیشرفت کار ،هم شنوای
مشکالت پیمانکاران بوده و هم پیشنهادات سازمان در
خصو بهبود پروژه مطرح گردد.
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
وجود نیروی کار متخصص ،مهندسی مجدد فرآیندها به
عنوان مهمترین عوامل تاکتیکی در موفقیت تصمیمات
برونسپاری شناسایی شدند .به همین منظور پیشنهاد
میگردد کارشناسانی که مستقیماً در بخش نگهداری و
تعمیرات فعالیت و تجربه داشتهاند چک لیستی از
فعالیتهایی که باید پیمانکار انجام دهد با تمامی خرده
کارها تهیه نمایند تا از این طریق بتوان تمامی موارد ضروری
را در قرارداد منعکک نمود و در صورت تخطی پیمانکار به
راحتی نقاط ضعف قابل شناسایی و کنترل و پیگیری باشد.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای این تیم به منظور
به روزرسانی اطالعات علمی و عملی ضروری میباشد .طبق
دیدگاه مهندسی مجدد فرایندها یعنی کنار نهادن روشهای
قدیمی و به کار گرفتن نگاهی نو در فرایندهای سازمانی،
واحدها نیاز به تغییرات اساسی در جهت پذیرش
برونسپاری دارد .به نظر میرسد پروژههای نت به طور
کامل برونسپاری نمیگردد در واقع با وجود سپردن بخشی
از این واحد به پیمانکار هنوز هم دخالتهای دانشگاه در
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امور پیمانکاران ادامه داشته و اختیارات را به آنها واگذار
نمینماید ،به همین دلیل با وجود برونسپاری نه تنها
سازمان کوچکتر نشده بلکه کارکنان شرکت برونسپاری
هم به آن اضافه گردیده است و همین دخالتها سبب نقض
اصول قراردادها شده و شرکت پیمانکار به راحتی کم کاری
مینماید ،در واقع دانشگاه به جای اینکه تنها ناظر بر کیفیت
فعالیتهای پیمانکار باشد ،در جایگاه عمل پا به پای
پیمانکار فعالیت مینماید؛ بر همین مبنا پیشنهاد میگردد
سیستم برونسپاری مطابق با استانداردهای جهانی عمل
نماید و دانشگاه تنها از یک سیستم کنترلی متخصص
استفاده نماید .همین رعایت نکردن اصول برونسپاری،
سبب شده که نه تنها فعالیتها کمتر شود بلکه دوچندان
شده و هزینههای هنگفتی را به همراه داشته که باعث شده
دیدگاه مدیران نسبت به برونسپاری پروژههای دانشگاه
منفی گردد و نسبت به برونسپاری مابقی واحدها رغبتی
وجود نداشته باشد.
پایداری جو سیاسی به عنوان مهمترین عامل محیطی در
موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .کوچکسازی
سازمانها و برونسپاری در قالب قوانین و آییننامههای
اجرایی به سازمانهای دولتی ابالغ میشود که با تغییر جو
سیاسی جامعه در هر دوره موافقان و مخالفان زیادی دارد
که همین امر سبب کند شدن اجرای برونسپاری میگردد.
ثبات سیاسی در جامعه نیز موفقیت برونسپاری را تضمین
میکند.
در دسترس بودن برای اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها
و نوآوریها به عنوان مهمترین عامل پیمانکار برونسپاری
در موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .پیشنهاد
میگردد همکاری و تعامل شرکت کارفرما با مسئول
برونسپاری دانشگاه ادامه داشته باشد تا با ایجاد بانک
اطالعاتی از تجربه و دانش شرکت پیمانکار برای
برونسپاری بخشهای دیگر استفاده نماید .همچنین
طراحی الگوی ارتباطات و همکاری بر مبنای اعتماد برای
وقتی که امور را در افق زمانی بلند مدت به تأمینکنندگان
واگذار مینماییم ضروری میباشد.
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راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر می شود .این فصلنامه

میتوا ند شطططا مل روش تحقیق ،مدت ز مان اجرا ،م کان اجرای پژوهد،
جامعه مورد مطالعه ،رعایت موازین ا القی در پژوهد ،نحوهی جمعآوری
اطالعات ،ابنارهای اندازهگیری و آزمونهای آماری باشد.

 مقاالت مروری که معموالً توسططس سططردبیر از صططاحبنرران در واسططت

 یافته ها :در این بخد باید یافته های به د ست آمده از تحقیق بدون

میشود.

بحث بیان گردد و نباید داده های جدول ها ،شکل ها و نمودارها مجدداً
در این ق سمت تکرار شوند .شماره ی جدول ها ،ت صاویر و نمودار ها باید
با دقت در متن آورده شوند و هر کداذ در صدحات جداگانه ای آورده و
شماره گ اری شوند.

حاوی مقاالتی در زمینههای گوناگون میباشد.
 .2نوع مطالبی که در فصلنامه چاپ میشود عبارتند از:

 مقاالت تحقیقاتی
 مقاالت کوتاه
 .3مقاله باید در مجالت دیگر به چاپ نرسطططیده و همنمان برای چاپ به
نشریهی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4مسطططیولیططت صطططحططت مطططال ط

منططدرد در مقططال طه بططه عهططدهی

نویسنده(ها) است.
 .5مقالهی ار سال شده ،تو سس هیأت تحریریه مورد برر سی قرار واهد
گرفت و فصطططلنامه در ویراید ادبی و محتوایی و در صطططورت لنوذ ح
بخد یا بخدهایی از مقاله مجاز است.
 .6زبان فصلنامه فارسی است ،ل ا حتماً بایستی یک چکیده انگلیسی هم
داشططته باشططد و حتی المقدور از واژههای فارسططی برای بیان مطال علمی
اسططتداده شططود .الزذ اسططت مقاله فاقد اشططکاالت امالیی یا نکات دسططتوری
باشد.
 .7ت مامی م طا ل

متن و م نابع با ید با فاصططط له یک س در م یان

 بحث و نتیجهگیری :در این بخد نویسططنده (ها) تدسططیری منطقی از
یافتههای به دسطت آمده اراهه نموده و هم چنین یافتههای به دسطت آمده
را با مطالعات انجاذ شطططده مقایسطططه مینمایند .محدودیتهای مطالعه و
همچنین پیشطططنهاد ها برای مطالعات آینده از قسطططمت های مهم بحث و
نتیجهگیری میباشد.
 سپا سگزاری :از منابع کمکهای مالی ،افراد یا سازمانهای همکار در
انجاذ این پژوهد
 منابع :منابع به ترتی حرو الدبا شططمارهگ اری شططده (منابع فارسططی
ابططتططدا و بططعططد مططنططابططع انططگططلططیسططططی) و بططه صططططورت زیططرآورده
میشوند.
منابع فارسی:
م قا له :ناذ

انوادگی نویسططط نده( ها) ،ناذ کو چک نویسططط نده( ها)،

با نرذ افنار  wordتایپ شده و دارای حا شیهی  2سانتیمتر از هر طر

عنوان مقاله ،ناذ کامل مجله ،شمارهی جلد ،شمارهی صدحه ،محل برگناری،
شهر ،ماه ،سال.

 .8تمامی مقاالت باید مشتمل بر بخدهای زیر باشد:

مثال :شدیعی ،مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موانع اساسی و
راهکارهای توسعهای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
صدحات  ،41-50دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،آذر.1383 ،

باشد .قلم بهکار رفته نازنین و اندازه آن  12باشد.
 عنوان مقاله :عنوان مقاله با قلم سیاه تایپ شود ،آنگاه ناذ نویسنده
یا نوی سندگان ،رتبه ی علمی ،ن شانی( شامل ناذ دان شگاه یا دان شکده،
مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتبس و  )...قید شود.
 چکیدهی مقاله :چکیدهی فارسططی سططا تارمند باید پس از مقدمهای

ك تاب :ناذ انوادگی نویسططط نده( ها) ،ناذ کو چک نویسططط نده( ها)،
ناذ کتاب ،شماره چاپ ،ناذ ناشر ،محل انتشار ،سال انتشار.

ا تصطططار بیان نماید (حداقل  150کلمه و حداکثر  250کلمه) .این نکته
برای چکیدهی مقاله به زبان انگلیسططی نین صططادت اسططت .در پایان چکیده

مثال :شدیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناک،
پیشینهای تاریک ،چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران،
.1386

کلمه) ،در چکیدهی فارسی به زبان فارسی و در چکیدهی انگلیسی به زبان

منابع انگلیسی:

انگلیسی ،باشد.

م قا له :ناذ انوادگی نویسط ط نده ( ها) ،ناذ کو چک نویسط ط نده ( ها)،
عنوان مقاله ،ناذ کامل مجله ،شمارهی جلد ،شماره صدحه ،سال انتشار.

کو تاه هد از تحقیق ،روش تحقیق ،یاف ته ها و نتی جهگیری را به طور

مقاله ،کلیدواژه باید شطططامل تعدادی کلمات کلیدی(حداقل  3و حداکثر 5

 مقدمه :مقدمه باید ضططمن بیان هد و مسططألهی مورد تحقیق ،حاوی
الصططه ای از مطالعات و مشططاهدات مرتبس با تحقیق مورد نرر(دا لی و
ارجی) در چند سططال ا یر همراه با یادآوری منابع آنها باشططد .الزذ به
یادآوری ا ست که نباید در این ق سمت دادهها و یا نتیجهگیری کار گنارش
شود.
 روش برر سی :به نحوی باید نوشططته شططود که هر وانندهای بتواند با
اسطططتدططاده از آن ،تجربططه ی نویسطططنططده مقططالططه را تکرار نمططایططد و

مثال:
Antonelli, C, “The evolution of the Industrial organization of
the production of Knowledge”. Cambridge Journal of
Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتاب :ناذ انوادگی نویسنده(ها) ،ناذ کوچک نویسنده(ها) ،ناذ کتاب،
شماره چاپ ،ناذ 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 کتابها یا مقاالت النامی است.
 .9شمارهگذاری بخشها :تمامی بخدهای مقاله،
بخدهای ستاره ورده باال به صورت نمونه شمارهگ اری شود.
 .2مبانی نرری مرتبس با کیدیت در آموزش عالی
 1.2جایگاه و نقد آموزش عالی در نراذ نوآوری ملی
 1.1.2سیرتکاملی الگوهای نوآوری

به غیر از

 . نگاره ها ،نمودارها و جدول ها :نسخه ی اصلی نگاره ها ،نمودارها و
جدول ها هر کداذ در صدحات جداگانه و در کاغ ( A4حتی االمکان

گال سه) ار سال گردد .آوردن شماره ی هر کداذ ،ناذ نوی سنده ی اول و
جهت درد ت صویر ،در پ شت هر صدحه ضروری ا ست .الزذ ا ست تعداد
نگاره ها ،نمودارها و جدول ها با حجم کلی مق اله متناسططط باشطططد و
عکس ها به صورت سیاه و سدید تهیه شده باشند.
 .11زیرنویس شککک ها و نمودارها :در این بخد زیرنویس شطططکلها و
نمودارها در صططدحهای جداگانه با آوردن شططمارهی آنها به دقت شططرد داده
میشططود .الزذ اسططت ا تصططارات موجود در نگارهها در زیرنویس فارسططی
توضیح داده شود.
 .12ار سال مقاله :نوی سندهی م سیول باید یک ن سخه 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  1383با اهدا زیر تشکیل شد:
 کمک به پیشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طریق ارتباط دانشگاهها و مراکن تحقیقاتی با صنعت.
 حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعتی در بخدهای دولتی و صوصی.
 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طریق بازنگری مساهل ،طرد موانع و اراههی راهبردها و راهکارها

وظایف
 ایجاد و تقویت زمینههای همکاری بین مراکن علمی تحقیقاتی و صنایع کشور
 ارایه دمات آموزشی ،پژوهشی ،علمی و مشاورهای به بخدهای مختلف صنعتی
 تشکیل هستههای تخصصی برای بررسی نیازهای صنایع مسیلهیابی و تالش در جهت رفع آنها با کمک دانشگاهها و مراکن تحقیقاتی
 اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در جهت همکاریهای متقابل
 برگناری همایدهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در جهت انطبات برنامههای آموزشی دانشگاهها با نیازهای واقعی صنعت
 تالش در جهت ایحاد تسهیالت کارآموزی دانشجویان و کارورزی داندآمو تگان در بخدهای اقتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صنایع
 تالش در جهت ایجاد زمینههای مناس ج ب داندآمو تگان دانشگاهها در صنایع
 همکاری مؤثر با دیگر حلقههای واسس بین دانشگاه و صنعت نریر شهرکهای علمی تحقیقاتی ،مراکن رشد فناوری ،واحدهای
تحقیق و توسعه ،صندوتهای مالی توسعه فناوری و مراکن تجاریسازی فناوری
 همکاری با نهادهای سیاستگ اری ،برنامهرینی و اجرایی کشور در جهت حمایتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها از جمعیت
و برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمایت از انتخاب و اجرای پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی در جهت مساهل و مشکالت مبتال به صنعت
 ایجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی مشابه
 انجاذ مطالعات امکانسنجی در اجرای پروژههای مشترک در حوزههای مرتبس با فعالیتهای جمعیت از جنبههای گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و برنامه و اشاعه اطالعات مرتبس در حوزههای علمی تحقیقاتی و صنعتی و به ویژه عرضه و تقاضای فناوری

برنامهها
جمعیت بهمنرور تحقق اهدا

ود ،برنامههای زیر را در اولویت فعالیتهاید قرار داده است:

 ترویج و توسعه فرهنگ پژوهد و فرهنگ صنعتی در کشور
 افناید کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چر ه 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 مردذ
 سازگارسازی آموزشها و پنوهدهای دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نین همگامی با برنامهها و سیاستهای توسعه صنعتی کشور
آ شنا سازی صنعت و دان شگاه با نیازها و تواناییهای یکدیگر و ایجاد ف ضای منا س گدتو شنود و تبادل نرر بین متخ ص صین
صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناها موجود

كمیتههای اجرایی جمعیت
 کمیته مالی و پشتیبانی
 کمیته عضویت و اطالعرسانی
 کمیته آموزش و پژوهد
 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 دبیر انه:
تهران -یابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر -سا تمان ابوریحان -طبقه ششم -اتات .612
تلدن ، 021-66485856 :تلدکس021-66495433 :

هزینه اشتراک:
هنینه اشتراک یکساله:
هنینه اشتراک دوساله:

پست پیشتاز 16.000 :تومان
پست پیشتاز 28.000 :تومان

پست عادی 12.000 :تومان
پست عادی 20.000 :تومان

اطالعات متقاضی:
 عضویت حقیقی:
سمت:
ناذ محل تحصیل........................................................................................................................ :

ناذ و ناذ انوادگی:
رشته و مقطع تحصیلی......................................................................................... :

...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................

 عضویت حقوقی:
ناذ متقاضی......................................................................................................................................... :
ناذ شرکت /سازمان.................................................................................................... :
سمت................................................................................................................................................ :
تعداد نسخه در واستی از هرشماره............................................................................................. :
نسخة شروع اشتراک از شماره:

اشتراک جدید 

.....................................................................................

تمدید اشتراک 

(شماره اشتراک قبلی ).........................................................
نشانی:

آدرس:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

استان:
تلدن:

...........................................................................

.............................................................................

شهر:

.............................................................................

کدپستی:

همراه:

.........................................................................

پست الکترونیک:

...................................................................................................

...........................................................................

ازعالقهمندان به اشططتراک فصططلنامهی « صنعت و دان شگاه» در واسططت مینماییم برگ اشططتراک را به دقت و با س وانا تکمیل نموده و وجه
اشتراک را براساس تعرفه ،به حساب جاری شماره  56762418نند بانک تجارت ،شعبه کارگر شمالی ،به ناذ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت
و دانشگاه وارین کرده و اصل فید بانکی و فرذ اشتراک را به یکی از دو شیوهی زیر برای ما ارسال نمایند.
 .1ازطریق دورنگار با شماره 021 -66495433
 .2ازطریق پست به آدرس :تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سا تمان ابوریحان ،طبقه ششم ،اتات 612
 اعضای جمعیت از  20درصد تخدیف بر وردار میشوند.
 واهشمند است ،مشترکان محترذ درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع فرمایند.
 باتوجه به اینکه تنها عدذ وصول مجالتی که به صورت پیشتاز ارسال می شوند قابل پیگیری ا ست ل ا توصیه می شود از دمات پست پی شتاز
استداده شود.

فرم سفارش آگهی
گرامی ارجمند
احتراماً به استحضار میرساند مجله علمی – ترویجی «صنعت و دانشگاه» توسس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه و
با تیراژ یک هنار نسخه انتشار مییابد.
انترار میرود با سدارش چاپ آگهی ضمن معرفی توانمندیهای آن سازمان به برگان صنعت ،نخبگان ،دانشگاهها و نین
مدیران اجراهی باعث پیشبرد اهدا این جمعیت گردد.

ناذ سدارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

ضمن قبول شرایس مندرد در این فرذ تقاضای قرار گرفتن در نوبت آگهی بهشرد ذیل میباشم:
تعرفه چاپ رنگی

تعرفه چاپ سیاه و سفید

ابعاد
پشت جلد
دا ل جلد

همت عالی
(ریال)
2500000

(ریال)
-

یک صدحه کامل

1500000

1000000

نیم صدحه

1000000

500000

یکچهارذ صدحه

500000

250000

-

100000

کادر راهنما ( 6×4حداقل برای سهماه)
شماره در واستی:

نوع سفارش

دفعات چاپ:

شرایس:






طرد آگهی بر عهده سدارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرذ ارسال گردد.
 %20تخدیف برای شرکتهای حقوقی عضو جمعیت.
 %10تخدیف برای  4شماره چاپ متوالی.
 %20تخدیف برای  8شماره چاپ متوالی.
جهت تخصیص کادر سدارش حداقل چهار شماره متوالی الزذ می باشد.

لطداً جهت هماهنگی بیشتر و رزرو با شماره تلدن  66485856تماس حاصل فرمایید و پس از تکمیل فرذ آنرا به شماره  66495433فاکس نمایید.

مهر 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

سال

جنس :مرد  زن  تاریخ تولد:

شماره شناسنامه ................................................................. :محل تولد:

شماره ملی:

..........................................................................................................

سمت .................................................................. :سابقه كار:

..........................................................................................................

 -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

 100.000ریال

 100.000ریال

 50,000ریال

شماره حساب :حساب جاری  266111444بانک 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  3×4برای دبیرخانه جمعیت ارسال نمایید.
امضا:
تاریخ:
عضویت پیوسته :مؤسسان جمعیت و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجة كارشناسی ارشد دریکی از رشتههای دانشگاهی باشند.
تبصره :افراد دارای درجه كارشناسی با سابقه درخشان مدیریتی (حداقل  5سال) 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 رشتههای دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .612تلفن 021 - 66485856 :تلفکس021 -66495433 :

«فرم درخواست عضویت حقوقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
«جمعیت ایرانی پی شبرد ارتباط صنعت و دان شگاه» در ادامه یک دهه فعالیتهای كمیته دائمی «کنگره سرا سری همكاریهای دولت ،دان شگاه و صنعت برای
توسعه ملی» و بهمنظور ارتقاء سطح همکاریهای فیمابین صنعت و دانشگاه در سال  1383تأسیس 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 ع ضویت ساالنه برای ع ضویت حقوقی حداقل دو میلیون ریال میبا شد .مؤ س سات دارای امکانات مالی منا سب میتوانند مبلغ بی شتری جهت تو سعه جمعیت
پرداخت نمایند شماره حساب 266111444: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  .612تلفن ، 021 - 66485856 :تلفکس021 - 66495433 :

The Incentives and Methods of Moving towards Self-governance at Iran’s
Universities: A Critical Investigation
Mohammad-reza Zahiremami
reza@farassan.org

Abstract
The author of this research is an experienced investor with a long-standing and established presence in
the industry and has a dynamic relationship with local universities .He considers the first step as clearly
defining the goals of academic self-governance, followed by a thorough identification of incentives for
self-governance at higher education institutions .Why should universities be self-governed?What
measures need to be taken to achieve “self-governance” at universities?Below, the underlying reasons
for progressing towards “self-governance” in higher education institutions will be explained in detail:
-The need for investment to develop infrastructure pertinent to universities.
-The Government’s limited and arguably insufficient funding for universities.
-The need to foster financial and income diversity among universities.
-Benefiting from the process of financing as a tool for transformation .
-The need to increase welfare benefits and enhance general standards of living for academics through
wealth creation by universities themselves.
-The need for quantitative and qualitative enhancement of resources made available to university
researchers, specialists, and consultants in the field of Industry and Economy.
-Helping mitigate the “brain drain” crisis.
-The need for improved standards of accountability with respect to university stakeholders. (Through a
more prominent involvement of universities in the nation’s development process.)
-The need for innovation in the field of technology.
-Increasing the competitiveness of local universities in accordance with international standards.
-The need for independence and financial autonomy of universities to grow and evade restrictions. In
this section, we will attempt to clarify our definition of "self-governance at universities" as financial selfgovernance – aiming to minimize reliance on public funds as the main source of endowments .By
emphasizing on the lawful self-governance of universities, in line with their institutional missions, the
potential of universities will no longer be constrained by the “what ifs” and “only ifs” commonly heard
at academic institutions dependent on public funds .
The need for self-governance (financial self-sufficiency) can also be traced in the Constitution .Finally, it
is essential to note that by paving the way for self-governance at universities through the allocation of
responsibilities among academia as their “national commitment”, we can help transform the industry
and promote the sustainable development of the country. Addressing the methods of achieving selfgovernance, we should reevaluate our perception of universities by looking through a different lens.
Perceiving universities as “enterprises” or “firms” reveals the nuanced dimensions of the issue and
allows for greater emphasis to be put on "industry" as the main customer of universities .At the third
and final stage of the quest, the deviser of the Bridge plan suggests that there will be a systematic yet
creative connection between the notion of academic self-governance and the Bridge plan itself. The
wagons of academic self-governance will fit perfectly on the railway tracks of the Bridge plan, and the
train will head for the destination. In this part, we will provide a brief overview of the Bridge plan for
those not familiar with it .The Bridge Plan :The metaphorical use of the term “bridge” is meant to
describe the dynamic relationship between the industry and universities, as the driving forces behind
the economic development of the country .
It should be noted that the Bridge plan is a trnasformational progress towards tackling the most
fundamental issues in the national economy–through a process-oriented and purposeful act of “bridgin
Key words: Industry, University, Self-Governance, Bridge

Payame Noor University and the horizon of future combined education
Mohammad Reza Zamani, Mohammad Khalaj
m_khalaj@pnu.ac.ir

zamani@nigeb.ac.ir

Abstract
Distance education is a new education system to organize the learning-memory process, the open
education system due to its structural features has the ability to develop rapidly quantitatively and
qualitatively at different times and places. Payame Noor University, as the only public university,
with its open education system and a combined educational method, started its educational activities
in 5 academic disciplines and 28 centers in October of year 1989, and had 512 centers and units until
the beginning of 2011. In 2017 in order to reform the management methods and streamlining the
enterprise and to create a new organization and structure in a regional manner and in line with the
realization of the first paragraph of the 11th Strategic Action Plan of Payame Noor University, the
organizing plan of the university centers, units and fields of study The agenda was put. In the first
phase of the project, 160 units out of 490 units in the university have been organized, and by
converting the scientific departments into colleges, the fields of study have also been organized.
During the years 2019 to 2020, the university has tried to direct research towards application,
entrepreneurship and creativity. The establishment of several growth centers, innovation and
creativity centers in different provinces shows the orientation of the university towards
entrepreneurial universities. Strengthening the electronic platform and the optimal use of existing
facilities to improve the content production process as well as conducting electronic tests are among
the priorities of the university that have always been considered during the last three years. Payame-Noor University's strategic plan for the development of e-learning in three areas: technology,
education and organization is underway. Development of required infrastructure; Development of
required infrastructure; Development of modern educational tools based on new technologies;
Creating appropriate organizational structures and trained manpower; Production of up-to-date,
dynamic and tailored electronic content; Funding and personalization of education is part of the vision
of Payame Noor University e-learning.
Key words: open education, distance education, Payame Noor University, organization, combined
education, e-learning.

The Necessity of Legal Support from Textile Industry
Ali Mashhadi, Maedeh Pour barkhordari
Paris_barkhordari@yahoo.com

Droitenviro@gmail.com

Abstract
In recent years, the country's textile industry has faced numerous legal challenges. It can be said that
the textile industry due to the constant demand for its types of products, considering that among the
basic economic needs is in the third place the importance (after food and housing), as well as its
history in the country, its contribution to domestic and export needs Especially its job creation is of
great importance. Legal and executive shortcomings in this area have caused the industry to suffer
serious damage. This article attempts to address some of the legal issues and challenges of this
industry. So first deals with the status and importance of the textile industry and then examines the
legal issues of the textile industry and its challenges. The basic premise of this paper is that it is
necessary to take a step in the textile industry by analyzing and studying its relative advantages in
establishing the specific legal system.
Keywords: Textile, Legal system, Legal Support Economic Strength, Clothing

Investigate and identify the challenges of the relationship between industry and
academia
Kamran Malekpour, Ali Delavar, Saeed Ghiasi
malekpour.k92@gmail.com

delavarali@yahoo.com

ghiasi.saeed@gmail.com

Abstract:
In order to achieve the goals of real and sustainable development, every society needs the interaction
and continuous action of two scientific and technical institutions that are formed in the form of
universities and industry. Due to the organic relations of these two institutions that form a single
system, a violation in each of them causes a violation in the whole system. The present study tries to
identify the challenges and barriers of the relationship between industry and academia from the
perspective of industry managers and university professors with an interpretive approach. The
research approach used is qualitative methodology and ethnographic method has been used to conduct
research operations. The data of this study were collected using participatory observation, semistructured interview technique and document analysis and then combined using triangulation
technique. The sampling method used in this study is qualitative-purposeful sampling and using the
theoretical saturation index, 15 university professors and 10 industry managers were interviewed as
a research sample. Their attitudes and views on the challenges and barriers to communication between
industry and academia were examined. The main findings of this study using contextual theory
include categories such as weakness in context and support, lack of knowledge and skills, lack of
efficient management system, reluctance to communicate, lack of appropriate culture and beliefs,
inflexibility of structure. Processes are the inability to network. According to the research, all these
categories can be placed under the category of industry-university relationship challenge.
Keywords: University, industry-university relationship, lack of knowledge and skills, inflexibility of
structures, lack of management system

Investigate the relationship between busy managers and earnings management
with emphasis on the role of corporate governance at listed companies in Tehran
Stock Exchange
Ameneh Bazrafshan, Aynaz Khorasanian
aynaz.kho@yahoo.com

bazrafshan_63@yahoo.com

Abstract:
There are controversial views about the implications of the use of busy managers on the board.
Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between busy managers and
earnings management with an emphasis on the role of corporate governance. The data required for
this study included 90 companies that were accepted in Tehran Stock Exchange during the years
2011-2017. Results based on regression models show that busy managers have a negative and
significant effect on real earnings management. In this way, employing busy managers on the board
reduces the real earnings management and, consequently, increases the quality of earnings. However,
there is not a meaningful relationship between the number of busy managers and accrual earnings
management. In addition, the findings suggest that corporate governance does not have a significant
effect on the relationship between busy managers with earnings management. In sum, the findings
provide empirical evidence on overall employment policies.
Keywords: busy managers, earnings management, corporate governance, General policies of the
system

Ranking of the key success factors of outsourcing activities of universities
maintenance and repair services using the Fuzzy approach
(Case: Semnan University)
Nasrin Rahae, Mohsen Shafiei Nikabadi, Azim Zarei
mohsenshnaj@yahoo.com

a_zarei@semnan.ac.ir

nasrin.rahae@yahoo.com

Abstract:
Outsourcing, if done right, has numerous benefits for the organization, and if the principles of
outsourcing are not properly observed and hasty decisions are made, irreparable damages will
follow.This research identification and prioritization of the key factors for the success of outsourcing
maintenance and repair services using the Fuzzy approach in Semnan University, during the period
of October to December 2019. Therefore, this study identified 6 main factors and 39 sub-factors for
key success factors of outsourcing activities of semnan university net services by studying different
research literature. The statistical population of the study includes all managers in the field of
technical and civil engineering and financial and administrative vice chancellor of Semnan University
and the samples have been selected as a purposeful and accessible judgment. Hypothesis test, fuzzy
AHP and fuzzy ARAS were used to analyse the data and the results showed that the most important
key success factors are: participation and support from senior managers, existence of effective clear
and transparent communication program, existence of a special and trained team to perform
outsourcing, ability to manage change, existence of specialized workforce, process reengineering,
stability of political climate, availability to share knowledge, competencies and innovations.-based
economy and also its strategic position in the innovation ecosystem, has been studied.
Keyword: key success factors, outsourcing, maintenance services, ARAS fuzzy, AHP
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