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های مختلف آن، تالش کرده اساات دالیل عدم کارکرد مناسااب نظام ملی  بندینیز با بررساای مفهوم نهاد   دسااته 

شاناسای سه بدعدی مبتنی بر   ایران را از زا یه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید. در این راساتا، یک وونه  نوآ ری
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 مقدمه 

راه  ،نوآ ریدارند   معتقدند مسیر  نوآ ریامر زه سیاستگذاران توجه  یژه ای به پیشبرد 
، وآ رینی باالتر هارسیدن به جامعه دانشی است   اغلب کشورها به امید دستیابی به قابلیت

که به صرج می دهند. آنچه مسلم است این نوآ ریی هاتالش فرا انی برای ارتقاء شاصص
نهادهای محیط بر آن، صلق  ، درفنا ری  به تبع آن  نوآ ریویرد   در انز ا شکل نمی نوآ ری

جدید امکان رشد، توسعه   بلوغ پیدا  فنا ریشده   اشاعه می یابد. با ایجاد محیط مناسب، یک 
ر های اصیر که ددر سال از جنبش می ایستد. فنا ریمناسب، کند   با از بین رفتن محیط می

ابع مالی ش یافته است؛ منهای ووناوون به منظور توسعه افزایکشور، توجه به سیاستگذاری حوزه
صرف شده است. هر چند این میزان، نسبت به بسیاری  فنا ری  انسانی نسبتاً صوبی برای علم   

تری است   به عنوان نمونه، سهم تحقیق   توسعه از تولید ناصالص از کشورهای دیگر رقم پایین
در این حوزه پیشرفت وذاری نیز نرسیده است؛ لکن بررسی ر ند سرمایه %1داصلی هنوز به 

رشد، سالمت    که بهبود درآمد،-اما هدف نهایی دهد. مناسبی را نسبت به وذشته نشان می
است. لذا بررسی این موضوع حیاتی است که چرا نهادهایی که  نشدهبرآ رده  -امنیت ملی است

؛ کارکرد انده  یا شکل ورفت اندبه انحاء مختلف برای دستیابی به اهداف مزبور شکل داده شده
از آنجا که بسیاری از  مورد نظر را از صود بر ز  نمی دهند   دلیل این ناکارآمدی چیست؟

محققان بر این با رند که ر ند شکل ویری نهادها باید متناسب با بوم   زمینه باشد   نهادهایی 
 متفا تکه از ر ی سایر موارد برای یک بوم متفا ت طراحی می شوند، ممکن است عملکردی 

ای متناسب با  مطالعه(؛ Pande & Urdy, 2005با آنچه که انتظار می رفت از صود نشان دهند )
شود ر ابط میان نهادهای تالش می مقالهشرایط بومی ایران ضر ری می نماید. از این ر  در این 

های مدنظر از هرنهاد در چینش نهادی ایران با توجه به صر جی نوآ ریموجود در نظام ملی 
موجود کشور بررسی شده   با شناسایی نقاط ضعف این ر ابط، راهبردهایی برای ایجاد تغییر 

 در هر نهاد متناسب با  ضعیت آن پیشنهاد شود. 

 مبانی نظری

یف است که تعار نوآ ریترین ر یکرد سیستمی به ، به نوعی مهمنوآ ریر یکرد نظام ملی 
به عنوان یکی از  Freeman (1987)برای آن در ادبیات بیان شده است. به عنوان نمونه،  مختلفی

ه داند کهای صصوصی   د لتی میای از نهادها در بخشپیشگامان این حوزه، این نظام را شبکه
 Niosi etشود. های جدید میفنا ریاصالح   انتشار  ها منجر به ابتکار،ها   تعامالت آنیتفعّال

al. (1993)  های د لتی در ن ها   سازمانها، دانشگاهرا سیستمی از بنگاه نوآ رینیز نظام ملی
نمایند، تعریف کرده   بیان مرزهای ملی که با هدف تولید علم   فنا ری با یکدیگر تعامل می
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د. باش تواند فنی، تجاری، حقوقی، اجتماعی   یا مالینماید که تعامالت میان این نهادها میمی
ها، فنا ریای از اجزاء شامل را مجموعه نوآ رینظام  Bergek et al. (2015)در تعریفی متأصر نیز 

ند. کمشارکت دارند، معرفی می فنا ریدر توسعه  فعّالها   نهادها که به صورت بازیگران، شبکه
با هم تشابه  هر چقدر هم که تعاریف با هم تفا ت داشته باشند، معموالً حداقل در یک مورد

جا که در است. از آن نوآ ریها در نظام داشته   آن، تأکید بر نقش نهادها   تعامالت میان آن
دامه ایران است، در ا نوآ ریاین مقاله نیز تأکید بر ارزیابی ر ابط   تعامالت میان نهادها در نظام 

شناسی پیشنهادی ارائه وونه   نوآ ریها در نظام های آنبندیتوضیحاتی راجع به نهادها، دسته
 شود.می

 تعریف نهاد

هر چند  اژه نهاد در سالیان اصیر جزء کلمات مورد استفاده از سوی اقتصاددانان   تاریخ 
 به معنای سازمان به کار واهینویسان بوده؛ اما هیچ واه به صورت شفاف تعریف نشده است. 

، واه به مفهوم قواعد   قوانین حاکم بر ر ابط رفته )به عنوان مثال یک بانک، یک نهاد مالی است(
به عنوان یک فرد یا مقام )مثل رئیس  اقتصادی میان مردم )مثل نهاد امالک شخصی(، بعضاً

(.  اژه نهاد در ادبیات موضوع Davis & North, 1970جمهور(   واهی حتی به منزله یک سند )
  اجتماعی به کار برده شده است   این ی مختلف اقتصادی، قانونی، سیاسی هابرای بیان جنبه

امر، رسیدن به یک تعریف  احد برای آن را دشوار می نماید. به عبارت دیگر، هر چند محققان 
 ؛ معنی دقیق این  اژه هنوز مشخص نیستاندی مختلف از  اژه نهاد استفاده نمودههادر حوزه

(Nelson, 2008لذا، پژ هشگران مختلف، از ظنّ صود، تع .) اریف مختلف   متفا تی را برای این
یکی از پیشر ان   تاثیروذاران عمده در حوزه تعریف نهاد، داوالس نورث اند. مفهوم ارائه نموده

یودی تر، قبه بیان نورث، نهادها قواعد بازی در جامعه هستند یا به عبارتی سنجیدهبوده است. 
 ,Northبا یکدیگر را شکل دهند ) هاانسان شوند تا ر ابط متقابلهستند که از سوی بشر  ضع می

(. نهادها کامال به قواعد بازی در یک  رزش دسته جمعی شباهت دارند. به این معنا که 1990
ویرند   هم قواعد   اصول نانوشته را. به عنوان نمونه، هم قوانین رسمی نوشته شده را در بر می

این مسابقات است. نورث معتقد است که  رعایت بازی جوانمردانه یکی از اصول نانوشته در
نهادها، قواعد بازی هستند   باید میان قواعد   بازیگران تمایز قائل شد. ا  چهارچوبی نهادی 

ی غیررسمی ها(، محد دیت1های رسمی )مانند قواعد، قوانین، نظام نامههاشامل محد دیت
پیشنهاد  3(   ساز کارهای اجرایی2ی، کدهای صودساصته اصالقهای رفتاری، عدرفها)مانند نُرم

                                                           
1- Constitutions 
2  - Self-imposed codes of conduct 
3  - Enforcement mechanisms 
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داده است که این موارد با هم، ساصتار انگیزشی جوامع     به طور صاص، اقتصادها را تعریف 
 هاهم چنین بیان می کند که اور نهادها، قواعد بازی هستند؛ سازمان North (1994)می کنند. 

ی ها، اتحادیههاسیاسی، بنگاهرا در قالب احزاب  هابازیگران محسوب می شوند. ا  سازمان
  نهادهاست.  هانیز قائل به تمایز میان سازمان Edquist (2001)  ... می داند.  هاتجاری، دانشگاه

ر ند. در به شمار می نوآ ری  نهادها مهمترین اجزاء سازنده سیستم  هااز دیدواه ا ، سازمان
ضح هستند که به صورت آواهانه صلق ساصتارهای رسمی با اهداف  ا هادیدواه ا ، سازمان

 نوآ ریسیاستگذاری  1وذاری صطرپذیر   کاروزارانهای سرمایه، سازمانهااند. دانشگاهشده
نهادها مجموعه ای از قوانین، قواعد،  به طور کلی، هستند. هاعمومی از جمله این سازمان

  عادات مشترک هستند که ر ابط   تعامالت میان اشخاص،  ها، ر یه2ی شناصته شدههاعرف
 Hindriks and Gualaترین تعاریف از این مفهوم، در تازهرا تنظیم می کنند.  ها  سازمان هاور ه

نمایند. در این تعریف، نهادها تعریف می "3تعادل قوا"   "قواعد"نهادها را در د  نقش  )2014(
یابند که باعث ایجاد توازن در میان بازیگران مختلف در تعامل با در نقش قواعدی بر ز می

کند که نهاد را قواعدی از بازی تعریف می Hedoin (2017)شوند. در همین راستا، ر مییکدیگ
م شوند. به طور صالصه، مفهومنجر به ایجاد شرایط بهتری برای درک متقابل میان بازیگران می

نهاد در معنای وسترده صود، شامل قراردادهایی )رسمی یا غیررسمی( در جوامع انسانی است که 
یگر ها از یکدها   تعیین کردن حد د انتظارات آنظم بخشیدن به ارتباطات میان انسانبا هدف ن

ند باشها میترین شکل نهادها، نهادهای رسمی مانند سازمانشوند. ملموسدر بستر زمان ایجاد می
که برای دستیابی به هدف یا پاسخگویی به نیازی صاص ایجاد شده   به مر ر زمان، با سنجش 

ها را به بوته آزمایش توان میزان مطابقت عملکرد با اهداف تعیین شده برای آن، میعملکرد
  تحلیل پیشینه ادبیات موجود در زمینه تاثیر نهادها بر  مطالعهوذاشت. از همین ر  است که 

تر شود   هم به عنوان تواند باعث توسعه مناسبتوسعه نشان می دهد که محیط نهادی هم می
در این مقاله نیز تمرکز بر ارزیابی عملکرد نهادهای رسمی  توسعه نقش آفرینی نماید.مانعی برای 

 باشد.که عمدتاً شکل سازمانی دارند، می

 بندی نهادهادسته

های ووناوونی را بسته به هدف   کاربرد مورد نظر صود برای بندیپژ هشگران بسیاری دسته
نهادها را به د  دسته عمده رسمی    نورثوان نمونه، اند. به عنبندی نهادها پیشنهاد  دادهدسته

ی هاجنبه Dimaggio & Powell (2000)از دیگر سو، غیررسمی تقسیم بندی نموده است. 

                                                           
1- Agencies 
2- Established practices 
3- Equilibrium 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/on-defining-institutions-rules-versus-equilibria/066C70CB3C79A79A1DC21C679377C3AC#ref013
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)مانند  1متمایزکننده نهادهای مختلف را با ایجاد تمایز میان عناصر نهادی شامل ابعاد اجباری
 -)فرهنگی 3ی ارزشیابی مشاغل(   تقلیدیها)مانند نُرم 2ی اجتماعی(، هنجاریهار کراسیوب

نهادها را از لحاظ سرعت تغییر به د  دسته نیز  Roland (2004). اندشناصتی( صالصه نموده
کند. مثال اصلی برای   نهادهای با سرعت تغییر کم تقسیم می 4نهادهای با سرعت تغییر زیاد

د. شوهای اجتماعی میها، عقاید   نرمنهادهای با سرعت تغییر کم، فرهنگ است که شامل ارزش
وانند تهمواره تغییر نمی کنند اما در صورت نیاز به تغییر، می نهادهای با سرعت تغییر زیاد لز ماً

با سرعت باالیی این کار را انجام دهند. نهادهای سیاسی از جمله این دسته از نهادها محسوب 
ند. اکرده فنا ری   نوآ ریبه نهادها در حوزه  برصی محققین نیز توجه صود را معطوفشوند. می

معتقدند که در برصی از مطالعات، صصوصا در  Coriat & Weinstein, (2002)به عنوان نمونه
، نهاد به اجزاء مختلف که در تولید، اشاعه   مدیریت دانش علمی   فنی درویر نوآ ریحوزه 

 ی عمومیهاسازمان یی صاص، معموالًهابه سازمان هستند وفته می شود. در اینجا،  اژه نهاد غالباً
هم چنین، در مطالعاتی که محققانی مانند  اطالق می شود. هایی به غیر از بنگاهها  سازمان

(Lundvall, 1992, Nelson, 1987انجام داده )هستند که  5ی سختیهاموجودیت ، نهادها غالباًاند
ربوط ، انستیتوهای تحقیقاتی، قوانین مهاد مانند دانشگاهمرتبط می شون نوآ ریبه تولید یا اشاعه 

 هایمنظاهای مربوط به ی عمومی یا جوامع فنی. در بسیاری از نوشتههابه ثبت اصتراع، برنامه
های سخت اشاره می نماید   تای، بخشی(، غالباً نهاد به موجودی) اعم از ملی، منطقه نوآ ری
دهند، الگوهای همکاری   رقابت های تجاری چه کاری انجام میهایی مانند اینکه بنگاهبه بحث

دانشگاه، قوانین ثبت اصتراع،  - ، ر ابط صنعتها، نقش جوامع فنی   دانشگاههامیان بنگاه
توجهات به سوی نهادهای  (.  اما اصیراNelson, 2008ًی عمومی   ... پرداصته می شود )هابرنامه

آموزشی، مقررات بازار کار   محصول   حقوق مالکیت فکری ی سیاسی   هامرتبط با جنبه
را  هانظران مانند نورث، سازمانتر نیز ذکر شد، برصی از صاحبچه پیشچنان .جلب شده است

، سازمان را نیز 6(1793دانند اما در مقابل، بسیاری از محققان، مانند  ِبلن )جزئی از نهادها نمی
ویرند. در این مقاله نیز همراستا با نظرات دانشمندان ر نظر مییکی از نمودهای اصلی نهادها د

بندی دسته 1 جد لاند. در ها به عنوان زیرمجموعه نهادها در نظر ورفته شدهدسته د م، سازمان
Meeus & Oerlemans (2005)  ها ارائه شده است.از سازمان 

  

                                                           
1- Coercive 
2- Normative 
3- Mimetic 
4- Fast-moving institutions 
5- Concrete entities 
6- Veblen 
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 (Meeus & Oerlemans, 2005ها )بندی سازماندسته -1 جد ل
 ها/ بازیگرانهایی از سازمانمثال های سازمانیوونه ردیف

 فنا ریها، شوراهای ملی )عالی( علم    زارتخانه های سیاسیسازمان 1

 نوآ ریهای ها   دفاتر عمومی، اجراکننده سیاستسازمان های اداریسازمان 2

 ها، قوانیناستانداردها، وواهینامه های تنظیمیسازمان 3

 مجامع تخصصی های اجتماعیسازمان 4

 ها   مدارسدانشگاه های آموزشیسازمان 5

6 
های دانشی سازمان

 غیرتجاری

های غیرانتفاعی فاقد اهداف های د لتی در زمینه دفاع یا بهداشت، سازمانآزمایشگاه

 اقتصادی نظیر مراکز فنی یا آزمایشگاهی مجامع صنعتی

 هاهای مشترک، کنسرسیوموذاری، سرمایهنوآ ریهای بنگاه های تجاریبنگاه 9

 ایهای  اسطهسازمان 8

، نوآ ریدهند. مراکز را به صنعت پیوند می فنا ریهایی که قلمر های علم   سازمان

 هایها، پارکهای بازروانی، مجامع تخصصی،  احدهای ارتباط با صنعت دانشگاهاتاق

 فنا ریعلمی، مراکز انتقال 

های مختلف   در نظر داشتن استخر نهادی   با کنار هم قرار دادن دسته بندیدر مجموع 
 Capronنهاد مطرح شده از سوی  -ماتریس نهاد توان اصالح شدهحاصل از  اکا ی ادبیات، می

& Cincera (2001) صر جی نهادها در نظر ورفت که -ای برای بررسی  ر دیرا به عنوان پایه
های تجاری، نهادهای سیاستگذار حکومتی، نهادهای ا مشتمل بر سازماندسته از نهاده 8در آن 

زنی(، نهادهای مالی، نهادهای ، نهادهای  اسط )پلفنا ریهای تحقیقات   آموزش عالی، سازمان
نکته جالبی که از بررسی کارهای صورت  اند.مدیریت تعارض   نهادهای تر یجی؛ معرفی شده

 Capronآید آن است که هر چند در مقاالت تئوریک )مانند یورفته در حوزه نهادی بدست م

and Cincera, 2001 ،Malerba, 2002 ،Hodgson, 2004   North, 1994 بر اهمیت نهادهای )
غیررسمی در کنار نهادهای رسمی تأکید شده است؛ در کارهایی که به صورت عملی در این 

 Orstavik and Nas, 1998 ،Rodrik, 2000 ،Watanabe, 2003زمینه صورت ورفته است )مانند 
  Kuhlmann and Arnold, 2001 تنها )Watanabe   تالش کرده است برصی نهادهای غیررسمی

ند، ارا در حوزه عمل به کار ویرد   بقیه کارهایی که به صورت عملی به مبحث نهادی پرداصته
تا حد د بسیاری  اضح است چرا  . علت این امر نیزاندتمرکز صود را بر نهادهای رسمی نهاده

ای هیتفعّالها، رسوم، فرهنگ   ...( بر که ا الً سنجش تأثیرات نهادهای غیررسمی )مانند ارزش
نوآ رانه، سخت   پیچیده است   ثانیاً، امکان تجویز   تغییر برای این نوع از نهادها یا  جود 

حاضر نیز تمرکز بر بررسی  مقاله نداشته   یا در درازمدت قابل حصول است. از این ر ، در
 نهادهای رسمی صواهد بود.
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 نهادها شناسیگونه

ای در راستای  مطالعه نوآ ری   فنا ریشد، تا کنون در ادبیات حوزه علم، وفته  که چنان
های نهادی انجام نگرفته است. از همین ر ، در این بخش تالش می کنیم با بررسی تعریف وونه
 ینوآ ر، فنا ریهای نزدیک به علم، های انجام شده در سایر حوزهبندیطبقهها یا وونه شناسی

ر د های مد نظر برای وونه شناسی در پژ هش حاضر را مشخص کنیم.  یا کسب   کار،  یژوی
ها   نهادهای درویر در حوزه پژ هشی که در اتحادیه ار پا   به منظور ارزیابی عملکرد سیاست

م ورفته است، از مدلی که در شکل زیر نمایش داده شده، استفاده شده د لت الکتر نیکی انجا
در این مدل نیز نمایش داده شده است؛ برای سنجش عملکرد نهادی سه شاصص  که چنان است.
 . اند، اثربخشی   پایداری مورد استفاده قرار ورفتهکارایی

 

 .(Frissen et al. 2007ارزیابی نهادهای د لت الکتر نیکی ) چهارچوب -1 شکل

؛ سه تسباال که یکی به بررسی نهادهای مرتبط با د لت الکتر نیکی پرداصته ا هایپژ هش
د های اصلی مد نظر مور  پایداری/انعطاف پذیری را به عنوان شاصص ، اثربخشیکاراییشاصص 

ی مذکور   با توجه به هاحاضر نیز با الهام ورفتن از پژ هش مقالهاند. لذا در استفاده قرار داده
خشی   اثرب کاراییشرط الزم برای  نوآ ریهای نظام ملی تک تک نهاد کاراییکه اثربخشی  این

اثروذار  های، اثربخشی   تحول پذیری نهادها به عنوان  یژویکارایی یژوی کلی نظام است؛ سه 
ی   اثربخشی به عنوان معیارهای سنت کاراییدر  اقع د  معیار  اند.بر وونه شناسی شناسایی شده
شوند   در معیارهای جدید، عال ه بر این د  شاصص، معیار تحول ارزیابی عملکرد شناصته می

، اراییکان رکن سوم شناصته شده است. بنابر این، با در نظر ورفتن سه  یژوی پذیری نیز به عنو
وونه متفا ت از نهادها را شناسایی نمود که  8اثربخشی   تحول پذیری برای هر نهاد، می توان 

های مشخص شده در جد ل ذیل، کلیه حاالت ممکن برای وونه در جد ل زیر مشخص هستند.

های ر د اهداف ندیفرآ  هایصر ج   

شینتا  

 اثرات
جامعه یازهاین  

یکارای  
یاثربخش  

ی  پایای یسودمند  

 تناسب   تطبیق
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پس از بررسی عملکرد  عنوان مثال، چنان کهدهد. به آن را نشان مییک نهاد بر اساس عملکرد 
شود( مشخص شد که یک نهاد صاص )که در ادامه   بخش مطالعات موردی بدان پرداصته می

پذیری کمی دارد اما به لحاظ اثربخشی در  ضعیت ضعف داشته   تحول کاراییآن نهاد در 
د   الزم است راهبردهایی برای ارتقاء عملکرد آن ویرقرار می 6مناسبی است، در وونه شماره 

 . پذیری آن در نظر ورفت  با در نظر ورفتن سرعت تحول کاراییمبنی بر بهبود  ضعیت 

 ی نهادهاهاوونه -2 جد ل
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 0 0 1 0 1 1 1 کارایی

 0 0 1 0 1 0 1 1 اثربخشی

 0 1 0 0 1 1 0 1 تحول پذیری

  اثربخشی مطلوب برصوردار هستند   در  کارایینهادهای موجود در این وونه، از  :1گونه 
کوتاه مدت نیز قابل تغییر هستند. این نوع نهادها در جهت دستیابی به اهداف مشخص شده 

 ی آن، میزان متناسبی دارد.های حاصله به نسبت  ر دیهاعملکرد مناسبی داشته   نیز، صر جی
ن مناسبتری ،القاعده، این نوع نهادهادر کوتاه مدت  جود دارد. علی هاییر در آنهم چنین، امکان تغ

 هادر جهت حفظ  ضع موجود آن هاشوند   تالشمیمحسوب  نوآ رینهادها برای نظام ملی 
 صواهد بود.

  اثربخشی  ضعیت مناسبی دارند اما از نظر تحول  کارایینهادها از لحاظ  این نوع: 2گونه 
پذیری، به زمان زیادی نیاز است. هر چند این دسته از نهادها در دستیابی به اهداف معین شده 

در  هاکنند؛ اما توانایی ایجاد تغییرات در آنمی  نیز فرایند تبدیل  ر دی به صر جی موفق عمل 
   کارایی  بدلیل آن که نهادهای وونه حاضر از لحاظ کوتاه مدت  جود ندارد. با این  جود 

ی برای تواند وزینه مناسبمیاثربخشی عملکرد مناسبی دارند، حفظ  ضع موجود با نگاه به آینده 
 آنها باشد.
مناسب برصوردارند، در کوتاه مدت قابل تغییرند اما در  کارایینهادهای این وونه از : 3گونه 

ستند. لذا علیرغم آن که فرایند تبدیل  ر دی به صر جی در در ن اثربخشی با مشکل مواجه ه
پذیرد، لکن دستیابی به اهداف مد نظر ر ند مناسبی را ندارد   در میبه صوبی صورت  هااین آن

ی هاتواند به صوبی  ظایف صود را ایفا نماید. این وونه نهادها باید راهمینتیجه، نهاد مربوطه ن
تبدیل شوند.  1ین شده صود اصالحاتی را انجام دهند تا به نهادهای نوع دستیابی به اهداف مع

از آنجا که تحول پذیری در کوتاه مدت برای این نهادها امکان پذیر است، ایجاد تغییرات به 
 منظور بهبود اثربخشی تنها راه پیش ر ی صواهد بود.
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ت برند   امکان ایجاد تغییرامیدر این وونه، نهادهای ناکارا، از اثربخشی مطلوبی بهره : 4گونه 
در کوتاه مدت نیز  جود دارد. نظر به تحول پذیری این نهادها در کوتاه مدت، بررسی دالیل 

ی آن   نیز ایجاد تغییرات در نهاد به منظور کاراتر نمودن فرایندها، ها  یافتن ریشه کارایینا
 تواند این وونه را نیز به وونه ای ایده آل تبدیل نماید.می

مناسبی دارند اما در اثربخشی دچار ضعف  کارایینهادهای موجود در این وونه، : 5گونه 
باشند   برای تغییر نیز، نیازمند زمان نسبتا باالیی هستند. هر چند فرایندهای داصلی این وونه می

پذیرد؛ این نهادها نه می دی به صر جی به درستی صورت از نهادها مناسب است   تبدیل  ر
در دستیابی به اهداف صود   نه در حرکت در جهت اهداف سیستمی توفیق چندانی ندارند. به 

تواند  جود داشته باشد. اور نهاد مربوطه میدلیل اثربخش نبودن   نیز زمان زیاد تغییر، د  راه 
برنامه ریزی نمود که در بلندمدت، تغییراتی در جهت  از اهمیت باالیی برصوردار است، باید

ی تواند راهکاری مناسبمیبهبود اثربخشی بوجود آید. در غیر اینصورت، جایگزینی این نهاد 
 باشد.

 دچار کاراییبرد  لی میاثربخشی در نهادهای این دسته از  ضعیت صوبی بهره : 6گونه 
ر نهاد مورد نظپذیر. به عبارت دیگر، هر چند  ضعف است   تغییرات تنها در بلند مدت امکان

های معین شده موفق عمل کرده است؛ این موفقیت با اتالف منابع صورت در دستیابی به هدف
های اه، یکی از رکاراییورفته است. ایجاد تغییرات در افق زمانی بلند مدت در راستای بهبود 

 هادهای مشابه، اما کاراست.ممکن است   دیگر راه، حذف یا جایگزینی نهاد با ن
ی   اثربخش کاراییاین وونه نهادها، اورچه امکان تغییر در کوتاه مدت را دارند؛ اما در : 7گونه 

  عدم توفیق در برآ رده ساصتن اهداف  کاراییضعیف هستند. با  جود آن که ضعف عملکرد، نا
ی هانتوانند مجموعه را از آ ردهشود این نهادها از شرایط ایده آل د ر بوده   میمد نظر باعث 

 آ رداز را بوجود میانددر کوتاه مدت این چشم هاصود منتفع نمایند؛ امکان ایجاد تغییر در آن
 ایجاد نمود. ها  اثربخشی در آن کاراییکه بتوان تغییراتی در جهت اصالح 

ند   ایجاد   اثربخشی مشکل دار کارایینهادهای حاضر در این وونه، از لحاظ : 8گونه 
 جود ندارد. به عبارت دیگر، نهادهایی از این نوع، عال ه بر  هاتغییرات در کوتاه مدت برای آن

این که با اتالف منابع ر بر  هستند، در دستیابی به اهداف معین شده نیز با مشکل مواجهند   
ین رسد که حذف چنمیکم است. لذا با توجه به این شرایط، به نظر  هاامکان تغییر نیز برای آن

 نهادهایی، جا را برای پیشرفت سایر نهادها باز صواهد کرد.
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 نهادها سنجش اثربخشی

برای سنجش اثربخشی، ر یکردهای متفا تی  جود دارد. برصی از محققان بر فاکتورهای 
های سازمان برای دستیابی به این اهداف برای تعریف در نی سازمان مانند اهداف   ر یه

فرض بر این است که سازمان بر اساس یک سری  ،اند. در این دیدواهخشی تمرکز کردهاثرب
رای تواند معیار مناسبی باهداف مشخص تشکیل شده   میزان دستیابی سازمان به این اهداف می

سنجش اثربخشی باشد. پژ هشگران دیگری، با تاکید بر ر ابط سازمان با محیط صود، معیارهای 
توان به ر یکردی اشاره نمود که اند. از دیگر ر یکردها میا مشخص نمودهسنجش اثربخشی ر
 2یا مدل رضایت شرکا 1شناصتین کلیدی صارجی تمرکز دارد. مدل بومفعّاالبر ر ابط سازمان با 

ک در ن کلیدی   استراتژیفعّاالاثربخشی سازمانی را بر اساس توانایی سازمان در جلب رضایت 
ای هاند که با تلفیق این ر یکردها، مدلد. برصی از محققان نیز تالش کردهنمایمحیط تعریف می

-هایی که اثربخشی سازمانی را شکل میتر از جنبهجامعی ارائه نمایند که بتواند تصویری کامل

یکی از معضالتی که محققان در بررسی اثربخشی (. Sowa et al. 2004دهند فراهم نماید )
ویری است   لذا ی اندازهها، تعریف دقیق   مشخص شاصصاندبوده با آن مواجه هاسازمان

یی را بیابند که هم به عملکرد سازمان مرتبط بوده )ر ایی هاشاصص اندهمواره تالش کرده
مشکالت محققان  ها(   هم از پایایی مناسب برصوردار باشند. در برصی از انواع سازمانهاشاصص

 هایی که هدف مشخصی برایشتر بوده است صصوصاً در سازمانبی هادر یافتن این نوع شاصص
توان ارتباط مستقیمی میان منابع جذب شده   مییی که نهاتعریف نشده است یا سازمان هاآن

(. با توجه به همه مواردی که در این بخش راجع به Cameron, 1986محصوالت سازمان یافت )
خشی برای سنجش اثرب مقالهشد، تعریف مد نظر این  های سنجش آن ارائهمفهوم اثربخشی   شیوه

یعنی میزان موفقیت آن نهاد در  نوآ ریاثربخشی یک نهاد در نظام " به شرح زیر صواهد بود:
در این تعریف که به نحوی  "های نهاد بعدی در سیستمها    ر دیبرآ رده کردن نیازمندی

اثربخشی نهاد است؛ هدف از  جود محور   سیستمی برای سنجش های هدفتلفیق مدل
ها   در نهایت هایی از سایر نهادها، پردازش آنیک نهاد در یک سیستم، ورفتن  ر دی

بعدی در سیستم را برآ رده های نهادهای هایی است که بتواند نیازمندیارائه صر جی
وونی را از های ووناالبته باید در نظر داشت که نهادهای مختلف، ممکن است صر جی نماید.

ا هر د، اهمیت این صر جیها میاز آن نوآ ریصود بر ز دهند اما بسته به انتظاراتی که در نظام 
با یکدیگر تفا ت صواهد داشت. به عنوان نمونه، ممکن است  ظیفه اصلی نهادهای آموزش 

ای هیکه این نهادها، ممکن است صر جعالی، تربیت نیر ی انسانی در نظر ورفته شود حال آن

                                                           
1- Ecological 
2- Participant Satisfaction 
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های تخصصی   ... را نیز ارائه نمایند. از این ر ، الزم است در دیگری مانند دانش فنی، مشا ره
با این ا صاف، به صورت  های مد نظر از هر نهاد نیز لحاظ شود.محاسبه اثربخشی،  زن صر جی

 توان اثربخشی نهاد را به شکل زیر تعریف نمود:ریاضی، می

یبخشاثر نهاد      (1فرمول )   =
کیفیت   کمیت  اقعی صر جیهای آن  نهاد 

آنیمشتر تیکم مورد انتظار نهادهای    کیفیت   
 =  ∑ 𝑾𝒊 (

𝒀𝒊

𝑿𝒊
) 

میزان عملکرد مطلوب  X   "د"اُم نهاد  i اقعی  بردار صر جی هدهندنشان Yکه در این رابطه، 
های نیز بردار  زن Wاست.  "د"های نهاد از صر جی "ز"   " "، "ه"  مورد انتظار نهادهای 

 شود.محسوب می "د"های نهاد هر یک از صر جی

 نهادها کاراییسنجش 

داری از بر ندادها به در ندادها سازمانی با تعریف نسبت مجموعه  زن کاراییمعموال مفهوم 
یا ارزش پول هزینه -شود که در برصی موارد از آن تحت عنوان اثربخشیها( شناصته می)هزینه

ها تفا ت دارد   های هر سازمان با دیگر سازمانها   صر جیبرند. از آنجا که  ر دینیز نام می
رائه امکان ا از جانب محققان مختلف، متفا ت است؛ کاراییکه اهداف سنجش نیز با توجه به آن

در ادبیات موضوع، توان با این تفاسیر، نمی .شمول برای این مفهوم  جود نداردفرمولی جهان
یافت   الزم است که هر محقق، بسته به اهداف  کاراییهای دقیقی برای سنجش ر ش   شاصص

ارائه نماید. به همین دلیل،  کارایی  ابعادی که مد نظر دارد، تعریف   ر ش سنجش صود را از 
ک نهاد ی کارایی" شود:به شکل زیر تعریف می کارایی  با توجه به اهداف مد نظر،  مفالهدر این 
 در این "به معنی نسبت صر جی به  ر دی آن در ارتباط با سایر نهادها است نوآ ریدر نظام 

ز هایی را اشود که  ر دیدر نظر ورفته می نوآ ریتعریف، نهاد به عنوان جزئی از نظام 
ی های صود را به عنوان  ر دی به نهادهاها، صر جیسایر نهادها ورفته، با پردازش آن

 اراییکالذکر، شکل ریاضی محاسبه دهد. با توجه به موارد فوقبعد از صود در سیستم می
 به صورت زیر صواهد بود:

کارایی نهاد      (2فرمول ) =
میزان صر جی نهاد 

میزان  ر دی نهاد 
 =  ∑(𝑌𝑖𝑤𝑖/𝑋𝑖) 

های آن است. میزان  ر دی X   "د"های نهاد بردار صر جی هدهندنشان Yکه در این رابطه، 
W شود.های این نهاد محسوب میهای هر یک از صر جینیز بردار  زن 
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 نهادها سنجش تحول پذیری

هر چند تحلیل نهادی جایگاه رفیعی در علوم اجتماعی معاصر داشته است؛ ادبیات وسترده 
ی شکل چرایی بسیار صوبی در مورد هاآن توجه کمی به فرایند تغییرات نهادی کرده است. نظریه

یی برای توضیح هاویری نهادها در شرایط صاص   در زمانی صاص  جود دارد   نیز نظریه
ند اهای نهادی صاص با اشکال جدیدی از پیکربندی نهادی جایگزین شدهیی که پیکربندیهازمان

 Mahoneyصورد )ارائه شده است؛ اما هنوز در مورد سیر تطور نهادها کمبودهایی به چشم می

& Thelen, 2010هایی (. بسیاری از اقتصاددانان برای مدت زیادی نهادها را به عنوان موجودیت
  یا در بهترین حالت، تغییرات در نهادها را حاصل عواملی صارج از  اندپایدار در نظر ورفته

 هایی که در میان تعاریف مختلف از نهادرغم تفا تاند. به دیگر سخن، علیدانستهاقتصاد می
ی نسبتا پایدارِ زندویِ سیاسی   ها جود دارد؛ تقریبا همه تعاریف، نهادها را به چشم  یژوی

کنند. به یمدهند   به آسانی   با سرعت تغییر نمیکه به رفتار شکل  انداجتماعی در نظر ورفته
ک ه تحرتمایل کمی ب اندکند که چیزهایی که نهادینه شدهمیبیان  Powell (1991)عنوان نمونه، 

 شود نهادهایینمایند. مهمتر از این موضوع آن که تالش میمیدارند   در مقابل تغییر، مقا مت 
ی نهادهای موجود الگو بگیرند حتی اور نهادهای موجود هاویرند نیز از نسخهکه تازه شکل می

 ناکارا باشند. 
است، تحول  نوآ ریم ملّی حاضر، تمرکز بر شیوه عملکرد نهادها در نظا مقالهجا که در از آن

پذیری نهادی نیز از منظر تحول پذیری کارکردهای آن در ارتباط با دیگر نهادها مدّ نظر قرار 
ویرد. لذا، با این ا صاف، تعریف مد نظر این تحقیق برای سنجش تحول پذیری به شرح زیر می

ت ایجاد شده در یعنی میزان تغییرا نوآ ریتحول پذیری یک نهاد در نظام " صواهد بود:
های نهاد بعدی در ها    ر دیکارکردهای آن در بستر زمان در راستای برآ رده کردن نیازمندی

کل را به ش "د"توان تحول پذیری نهاد با این ا صاف، به صورت ریاضی، می "سیستم
 زیر تعریف نمود:

تحول پذیری نهاد د = ∑ 𝑾𝒊 (
𝝏𝑿𝒊

𝝏𝒕
(3فرمول )  (  

های بردار  زن W   "د"بردار کارکردهای مورد انتظار از نهاد  هدهندنشان iXکه در این رابطه، 
 شود. هر یک از کارکردهای آن می

 روش تحقیق

 ای دارد. از لحاظ فلسفیکاربردی است که ر یکرد مقایسه-پژ هش حاضر، تحقیق بنیادی
گر از ذهن پژ هش تفهمی منتسب کرد: اور چه  اقعیت صارج -توان آن را به مکتب تفسیریمی
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توان مستقیماً مورد مشاهده قرار داد   پژ هشگر  جود دارد، لیکن جهان پیچیده اجتماعی را نمی
آن نیاز به الگوهای ذهنی   در عین حال عقالنی   برصاسته از  اقعیت دارد. این  مطالعهبرای 

رفی طن با رعایت بیاالمکاهای تجربی، حتیورا نیست بلکه  اقعیتدیدواه به طور کامل ذهنی
ناسی شپردازی در این پژ هش، مبتنی بر وونهشوند. نظریهپژ هشگر، با الگوهای ذهنی مقایسه می

آل است. در مرحله ارزیابی نظریه از ر ش مطالعات چند موردی استفاده شده های ایده  وونه
فی ی کمی   کیهانماید. ر ش تحقیق، تلفیقی از ر شپردازی کمک میاست که به قوت نظریه

بوده است. در وام نخست   به منظور تعریف   شناسایی مفهوم نهاد   ارائه یک وونه شناسی، 
، نوآ ریاز ر ش تحقیق کتابخانه ای استفاده شد. در وام شناصت نهادهای موثر در نظام ملی 

ز با نهایی نی مورد استفاده قرار ورفته است. در وام هامصاحبه با صبروان   تحلیل آماری داده
های موردی، به بررسی یک نهاد از نهادهای موجود در هر یک از وونه مطالعهاستفاده از ر ش 

وانه پرداصته   راهبرد موجود برای هر وونه، به بوته آزمایش وذاشته شده است. به عبارت  8
اسی ا لیه نی پیشین، وونه شهادیگر، در وام ا ل   بر اساس ر یکرد قیاسی   مبتنی بر نظریه

(   سپس به صورت استقرایی   با بررسی نهادهای موثر در نظام ملی 2جد لانجام ورفته است )
ی هر وونه استخراج شده است هاایران، دالیل ناکارآمدی این چینش با توجه به  یژوی نوآ ری

در  ههای طی شدی الزم متناسب با هر وونه معین شود. شکل زیر، وامهاتا در نهایت، سیاست
 ینوآ رپژ هش حاضر برای پیشنهاد راهبردهای بهبود عملکرد ارتباطاتی نهادها در نظام ملی 

 دهد.ایران را نمایش می
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در نظام ملی  فعّالنهاد  8ای، عملکرد مرحله 12در این پژ هش، با استفاده از این الگوریتم 
ها پیشنهاد شد. در صصوص ایران ارزیابی شده   راهبردهای ارتقاء عملکرد برای آن نوآ ری

های این فصل جزئیات بیشتری ذکر شده است. ها، در ادامه بخششیوه اجرای هر یک از این وام
های هر مورد نیز دهی به صر جی   زن نامهپرسشچنین در صصوص شیوه ر ایی سنجی هم

( 1بندی هستند:  دسته قابل تقسیم 2صبروان پژ هش حاضر در شود. میجزئیات بیشتری بیان 
نفر از افراد اجرایی یا  11که در این دسته  نوآ ریدسته ا ل صبروان آواه به مفاهیم نظام ملی 

   به چاپ رسانده بودنداعضاء هیئت علمی دانشگاه که حداقل د  مقاله یا کتاب در این زمینه 
که در  مطالعهدر هر یک از نهادهای مورد  فعّالصبره(  3مورد  3 صبره )  در 2( حداقل 2

یت بوده   دیدواهی جامع نسبت به سازمان متبوع فعّالسازمان مشغول به  راهبردی یهابخش
 .صود داشتند

 های نهادینمونه بررسی

ارائه  نوآ ریدر حوزه نظام  فعّالهای ووناوونی برای نهادهای بندیدسته تر بیان شد کهپیش
ان ، نشپژ هشها با اهداف مد نظر در این ها   تطبیق آنبندیشده است. مر ر مفصل این دسته

 حاضر. مطالعههای طی شده در وام -2 شکل

 

2  1مراحل 

(ول پذیریکارایی، اثربخشی   تح)ارائه وونه شناسی نظری مبتنی بر سه مولفه ارزیابی عملکرد •

ینسرا   دسته بندی س)تعیین دسته بندی از نهادها برای سنجش ارتباطات میان هر دسته از نهادها •
(کاپر ن

4  3مراحل 

تعیین  ر دی ها   صر جی های عام هر دسته از نهادها در ارتباط با نهادهای دیگر•

ازاستفادهبادیگرنهادهایباارتباطدرنهادهاازدستههرعامصر جی های  ر دی هابهدهی زن•
صبرواننظرات

6  5مراحل 

انتخاب موردهای مد نظر برای مطالعه•

تعدیل  ر دی ها   صر جی ها   ا زان آن ها متناسب با نهاد مورد مطالعه•

8  9مراحل 

غییرپذیریتد ین پرسش نامه سنجش میزان موفقیت نهاد مورد مطالعه به لحاظ کارایی، اثربخشی   ت•

وردآ ری داده ها از نهاد مورد مطالعه •

  7مراحل 
10

تحلیل   ارزیابی داده ها   مشخص نمودن نقاط ضعف نهاد در هر یک از صر جی ها•

وانه8جایابی هر نهاد در وونه های •

  11مراحل 
12

7پیشنهاد راهبردهای ارتقاء عملکرد متناسب با ضعف های شناسایی شده در وام •

اعتبارسنجی راهبردهای پیشنهادی•
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بیشترین  Capron & Cincera (2001)ارائه شده از جانب  بندیها، دستهداد که از میان همه آن
ایران لحاظ  شرایطتغییراتی نیز در آن متناسب با  کهدارند  مقالهراستایی را برای کاربرد در این هم

   کشور نوآ ری، با توجه به اهمیت نقش هر یک از نهادها در حوزه بر این اساس شده است.
ران ای نوآ ریهای موردی برای بررسی نحوه کارکرد نهادها در نظام مطابق نظرات صبروان، نمونه

 وانه به شرح زیر انتخاب شدند. 8های در دسته

 مطالعههای انتخاب شده برای نمونه -3 جد ل
 مطالعهسازمان مورد  نهادها

 ایران صودر  های تجاریسازمان

 فنا ریمعا نت علمی    متیوهای سیاستگذار حکسازمان

 دانشگاه تربیت مدرس نهادهای آموزش عالی

 1مطالعات مؤسسه فنا ریهای تحقیقات   سازمان

 پردیس فنا ریپارک  نهادهای  اسط

 صند ق توسعه تکنولوژی نهادهای مالی

 مرکز مالکیت فکری نهادهای حقوقی

 فنا ریمجله سیاست علم    نهادهای تر یجی

یابد، بررسی ر ابط   ارتباطات میان این نهادها در قالب نظام ملّی چه در اینجا اهمیت می آن
سته از نهادها مشخص است   به همین سبب، نیاز است که داد   ستدهای میان هر د نوآ ری
های تجاری با سایر نهادهای نظام ، ارتباطات میان سازمان3شکلبه عنوان نمونه در شود. 
ه ها از نهادهای سیاستگذار بودجدانشگاهطبق این شکل، مثالً بررسی شده است.  نوآ ریملی 

 نمایند.می ها تأمین) ر دی( دریافت کرده   در مقابل، نیر ی انسانی )صر جی( را برای آن

                                                           
های تحقیقات   فنا ری، یکی از موسااسااات مطالعاتی کشااور انتخاب شااد که بنا به درصواساات مدیران آن سااازمانبرای  -1

 شود.مجموعه، نام موسسه در مقاله ذکر نشده   تنها به اصتصار به آن موسسه مطالعات اطالق می
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با سایر نهادهای نظام در ارتباط  نهادهای آموزش عالی هاینمایی از صر جی    ر دی -3 شکل

 .)محقق ساصته( نوآ ری

های محاسبه نشانگرهای که در فرمولها   با توجه به آنها    ر دیپس از تعیین صر جی
صبروان درصواست شد که به عملکرد از ضریب  زنی استفاده شده است، در قالب جد لی از 

 100ها هر دسته از نهادها امتیاز دهند به نحوی که مجموع امتیازات برابر ها   صر جی ر دی
م های نهادی در نظادر صصوص شیوه ارتباط هر نهاد با سایر دسته ای نامهپرسش سپسباشد. 

های سازمان

 تجاری

نهادهای 

 سیاستگذار

موسسات  

 تحقیقاتی

نهادهای 

  اسط

 نهادهای

مالی   

نهادهای 

 قضایی

نهادهای 

 تر یجی

 

 

 

 

 

 

 

نهادهای 

آموزش  

 عالی

ها و قوانبنسیاست -  

 حمایت مالی -

 بودجه عمومی -

هازیرساخت -  

 قراردادهای مشاوره -

 تحقیقات مشترک -

  تحقیقات مشترک -

-خدمات تجاری سازی  

 تأمین مالی -

ایخدمات مشاوره -  

 قراردادهای مشاوره -

 خدمات حقوق مالکیت فکری -

 دانش و اطالعات -

های سازمان

 تجاری
 

نهادهای 

 سیاستگذار

موسسات  

 تحقیقاتی

نهادهای 

  اسط

نهادهای 

 مالی

نهادهای 

 قضایی

نهادهای 

 تر یجی

 نیروی انسانی -

ایخدمات مشاوره -  

 نیروی انسانی -

ایخدمات مشاوره -  

onsultancy 

 نیروی انسانی -

 تحقیقات مشترک -

انسانیمنابع  -  

 دانش فنی -

ودجهب -  

 منابع انسانی -

 خدمات مشاوره ای -

 نیروی انسانی -

- ای خدمات مشاوره  

 منابع انسانی -

 دانش -
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ین چنتد ین شد. هم ی پایین(تایی )از صیلی باال تا صیل5کشور بر اساس طیف لیکرت  نوآ ری
سال وذشته نیز در قالب طیف لیکرت  5در  هاتغییرات هر یک از این  ر دی   صر جی نمیزا
که  از پاسخگویان پرسیده شد. بدیهی است نامهپرسشتایی )از صیلی بهتر تا صیلی بدتر( در  9

های نامهشپرسهای مختلف، های نهادها   سازمانها    ر دیبه دلیل متفا ت بودن صر جی
تد ین شده  نامهپرسشنمونه مورد بررسی تد ین شد. بخشی از  8متفا تی نیز برای هر یک از 

های های آن در ارتباط با سایر شرکتیها   صر جصودر  در صصوص  ر دیبرای شرکت ایران
 تجاری در جد ل زیر آ رده شده است.

 شرکت ایران صودر  نامهپرسشبخشی از  -4 جد ل

 السؤ

اال
ی ب

صیل
 

اال
ی ب

کم
 

ط
وس

مت
ین 

پای
ی 

کم
ین 

پای
ی 

صیل
 

 ای/طراحی/مهندسی/مدیریت ...(های مشا رههای تولیدی/صدماتی، شرکتهای تجاری )شرکتشرکت

های تجاری به میزان دانش فنی ارائه شده از جانب سایر شرکت -1

 کنید؟شرکت ایران صودر  را چگونه ارزیابی می
5 4 3 2 1 

سال قبل چه  5موضوع نسبت به  این -1-1

 تغییری کرده است؟

صیلی 

 بهتر

تاحد دی 

 بهتر

اندکی 

 بهتر

بی 

 تغییر

اندکی 

 بدتر

تاحد دی 

 بدتر

صیلی 

 بدتر

های ای ارائه شده از جانب سایر شرکتمیزان صدمات مشا ره -2

 کنید؟تجاری به شرکت ایران صودر  را چگونه ارزیابی می
5 4 3 2 1 

سال قبل چه  5موضوع نسبت به این  -2-1

 تغییری کرده است؟

صیلی 

 بهتر

تاحد دی 

 بهتر

اندکی 

 بهتر

بی 

 تغییر

اندکی 

 بدتر

تاحد دی 

 بدتر

صیلی 

 بدتر

میزان دانش فنی ارائه شده از جانب شرکت ایران صودر  به سایر  -3

 کنید؟های تجاری را چگونه ارزیابی میشرکت
5 4 3 2 1 

سال قبل چه  5به این موضوع نسبت  -3-1

 تغییری کرده است؟

صیلی 

 بهتر

تاحد دی 

 بهتر

اندکی 

 بهتر

بی 

 تغییر

اندکی 

 بدتر

تاحد دی 

 بدتر

صیلی 

 بدتر

-دانش فنی ارائه شده از جانب شرکت ایران صودر  به سایر شرکت -3-2

 نماید؟ها را برآ رده میهای تجاری، تا چه حد نیاز این شرکت
5 4 3 2 1 

سال قبل چه  5نسبت به  این موضوع -3-3

 تغییری کرده است؟

صیلی 

 بهتر

تاحد دی 

 بهتر

اندکی 

 بهتر

بی 

 تغییر

اندکی 

 بدتر

تاحد دی 

 بدتر

صیلی 

 بدتر

  ر ایی  تسؤاالها، به منظور اطمینان از شیوایی، مرتبط بودن نامهپرسشپس از تد ین ا لیه 
ری ای حضوها در جلسهمربوطه با یک یا د  تن از کارکنان هر یک از سازمان نامهپرسشساصتار، 

امع ها جنامهپرسشت سؤاالجا که مطابق نظر آنان اصالح شد. از آن نامهپرسشبررسی   ایرادات 
پاسخگویان نسبت به  های سازمان مرتبط شده   نیازمند دید جامعها    ر دیبه کلیه صر جی
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های صاصی از هر سازمان ها به صورت هدفمند   برای بخشنامهپرسشود بود، سازمان متبوع ص
شده در هر سازمان، نرخ بازوشت   آلفای کر نباخ محاسبه تکمیل  نامهپرسشارسال شد. تعداد 

 ها در جد ل زیر قابل مشاهده است.نامهپرسششده برای سنجش پایایی 

 نامهپرسشسنجش پایایی  -5 جد ل

باخآلفای کر ن  نرخ بازوشت 
پر  نامهپرسشتعداد 

 شده
 عنوان نهاد  احد سازمانی

0884 80% صودر ایران معا نت مدیریت استراتژیک 28   

0871 95% فنا ریمعا نت علمی    معا نت سیاستگذاری 12   

0893 51%  دانشگاه تربیت مدرس معا نت پژ هشی 18 

0888 100% مطالعات مؤسسه مدیران ارشد 13   

0898 80%  پارک پردیس مدیران ارشد   بخش مالی 16 

0872 90%  صند ق توسعه تکنولوژی مدیران ارشد 9 

0893 53%  مرکز مالکیت معنوی مدیران ارشد 16 

0883 46% فنا ریمجله سیاست علم    هیئت تحریریه 9   

توان چنین اظهار نمود است، می 089ها باالی نامهپرسشکه آلفای کر نباخ کلیه  با توجه به آن
در باال نیز ذکر شد، ر ایی  همانطور کهچنین از پایایی الزم برصوردار است. هم نامهپرسشکه 

نظران موجود در هر یک از نیز در تعامل با صبروان   صاحب نامهپرسشساصتار   محتوای 
 ها احراز شده بود.سازمان

 های پژوهشیافته

بیان شده های   بر اساس فرمول SPSSافزار استفاده از نرم ها بانامهپرسشپس از تحلیل 
برای هر سازمان محاسبه  هاآن، اندازه هر یک از   اثربخشی   تحول پذیری کاراییبرای سنجش 

ر های مربوط به هها با یکدیگر، یافتهسازی   امکان مقایسه این شاصصشد. به منظور یکسان
     ، اثربخشی   کاراییشده مربوط به نهایت، مقادیر نرمالسازی شدند که در سازمان نرمال

 آمده است. 6جد لوانه در هشت پذیری هر یک از مواردتحول

 های مورد بررسی، اثربخشی   تحول پذیری برای نهادکاراییمقادیر نرمال شده - 6 جد ل
 پذیریتحول اثربخشی کارایی نام نهاد

 0853 0857 0861 ایران صودر 

 0866 0850 0841 فنا ریمعا نت علمی   
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 0866 0858 0861 دانشگاه تربیت مدرس

 0824 0845 0839 مطالعات مؤسسه

 0860 0847 0841 پردیس فنا ریپارک 

 0860 0860 0859 صند ق توسعه تکنولوژی

 0851 0821 0812 مرکز مالکیت فکری

 0869 0864 0856 فنا ریمجله سیاست علم   

، اثربخشی   کارایی( به عنوان مرز 60)یا  086با در نظر ورفتن نتایش به دست آمده   تعیین عدد 
 ویرند.شناسی نظری جای میدر وونه 9جد لتحول پذیری، نهادهای انتخابی مطابق 

 وونه شناسی تجربی نهادها -9 جد ل

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 0 0 1 0 1 1 1 کارایی

 0 0 1 0 1 0 1 1 اثربخشی

 0 1 0 0 1 1 0 1 پذیری تحول

 - - نهادها

س
در

ت م
ربی
ه ت
گا
نش
دا
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 عل

ت
اس
سی
ه 
نام
صل

ف
ری

ا 
فن
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ا ن
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ا 
فن

 

سه
ؤس

م
 

ت
لعا
طا
م

وی 
معن

ت 
کی
مال
ز 
رک
م

 

ها وونه دارای آناز ترتیب، هیچ یک از نهادهای مورد بررسی در د  وونه ا ل )که یکی بدین
رکز   م مطالعات مؤسسهاند. اما د  نهاد ، اثربخش   تحول پذیر است( قرار نگرفتهانهادهای کار

مهور رئیس ج فنا ریاند. قرار ورفتن معا نت علمی   مالکیت معنوی، در وونه آصر جای ورفته
ک وونه مشابه نیز پردیس )به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه معا نت( در ی فنا ری  پارک 

 شود. ها محسوب میاز نکات جالب یافته

 گیریبحث و نتیجه

، کارایینهاد بررسی شده، بر اساس میزان  8در بخش قبل، مشخص شد که هر یک از 
اند. اینک هنگام آن است که ها قرار ورفتهیک از وونهاثربخشی   تحول پذیری صود، در کدام

 وونه   به تبع آن، هر یک از نهادهای مورد بررسی پیشنهاد شود.های پیشنهادی برای هر سیاست
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ها در بخش قبل، وانه مورد بررسی در هر یک از وونه 8با عنایت به ترکیب قرارورفتن نهادهای 
بدین ترتیب، . های پیشنهادی برای هر وونه ارائه نمودرا به عنوان سیاست 8جد لتوان می

جایگاه هر یک از نهادهای بررسی شده در راستای نیل به عملکرد استراتژی پیشنهادی برای بهبود 
   اثربخشی باالتر، به صورت زیر صواهد بود: کاراییبهتر   دستیابی به 

ول   تح کاراییمالحظه شد، دانشگاه تربیت مدرس از  کهچنان. دانشگاه تربیت مدرس: 1
، یلبدتذا بر اساس استراتژی پذیری مناسبی برصوردار است اما اثربخشی آن مناسب نیست. ل

های جدید تغییر نماید. در  اقع ها به سوی اهداف، کارکردها   غایتویری آنالزم است جهت
آن  هایویریبه دلیل کارآ   تحول پذیر بودن دانشگاه، امکان ایجاد تغییرات در اهداف   جهت

نجش اثربخشی دانشگاه های سلفهؤدر میان م .شودمی ممکن -تبدیل استراتژی همان یعنی–
بودجه تخصیصی »  « های تجاریدانش فنی ارائه شده به شرکت»تربیت مدرس، د  موضوع 
اند   در  هله بعد، د  موضوع کمترین میزان را به صود اصتصاص داده« دانشگاه به نهادهای  اسط

   ی تحقیقاتیهای مشترک با نهادهاپژ هش»  « ارائه راهکارهای سیاستی به نهادهای حاکمیتی»
ر ی تربیت نی»اند. این در حالی است که دانشگاه تربیت مدرس از لحاظ قرار ورفته« فنا رانه
ترین مأموریت صود، کارکرد مناسبی را نشان داده است. از این ر    با ، به عنوان اصلی«انسانی

وده د انتظار بتر از حد مورکه در مجموع، اثربخشی دانشگاه تربیت مدرس پایینتوجه به این
یشتر چون تأکید بشود مطابق استراتژی تبدیل، اهداف   کارکردهای جدید، هماست، پیشنهاد می

تجاری  های  انتقال آن به شرکت« های توسعه یافته در دانشگاهفنا ریسازی دانش   تجاری»بر 
بیشتر از حمایت  ،فنا ری  نانو  فنا ریمانند زیست محور  -های دانشصصوصاً در حوزه-
، مرکز رشد   دفتر انتقال فنا ریعلم    چون پارکهم« ویری   رشد نهادهای  اسطشکل»

به منظور انتقال دانش « انعقاد قراردادهای مشا ره با نهادهای سیاستگذار حکومتی»   فنا ری
 موجود در دانشگاه به این نهادها، به عنوان اهداف عمده دانشگاه تعریف   دنبال شود. 

ثربخشی رغم اهای پژ هش، این فصلنامه علیمطابق یافته: فناوریفصلنامه سیاست علم و  .2
هد، دمناسبی که داشته   در عین حال در مقابل تغییرات نیز مقا مت زیادی از صود نشان نمی

، «لیاتیعم کاراییافزایش »در شرایط مناسب قرار ندارد. از این ر ، استراتژی  کاراییلکن از نظر 
های سازمانی در قیاس با وذشته   یا رقبا، یتفعّالکاری موجود به نحوی که  یعنی ارتقاء شیوه

شود. به عبارت دیگر، الزم است فصلنامه به شکل بهتری انجام پذیرد، برای آن توصیه می
دهد که ضعف اصلی های پژ هش نشان مییافته تری را از صود بر ز دهد.های مناسبصر جی

آن با نهادهای مالی بوده که کمترین مقدار « ارتباط صدماتی   تبلیغاتی»های فصلنامه، در صر جی
نظران به صود اصتصاص داده است. پس از این موضوع، حجم پایین عملکردی را از نظر صاحب

 ضع شده از جانب نهادهای مدیریت تعارض   امنیت   نیز ضعف « اشاعه قوانین   مقررات»
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اند. از این ر ، در مرتبه بعدی قرار داشته« های تجاریاطالع رسانی به شرکتصدمات »در ارائه 
افز دن » ،«ها   صدمات نهادهای مالییتفعّالمقاالت با موضوعات مرتبط با »چاپ   انتشار بیشتر 

   فنا ریهای  ضع شده در حوزه علم، نامهترین قوانین، مقررات   آئینبخشی برای اشاعه تازه
، «یهای تجارهای کارکردی   عملیاتی برای شرکتپذیرش مقاالتی با زمینه»  « شورک نوآ ری

 این فصلنامه کمک نماید.  کاراییتواند به بهبود می
مناسب ایران  کاراییرغم نشان داد که علی نامهپرسشنتایش حاصل از خودرو: . ایران3

نتظار توان از آن اتاه مدت نیز نمیصودر ، اثربخشی آن در شرایط مطلوبی نیست   البته، در کو
« فانحرا»های ایجاد تغییر، راهبرد جهت   با توجه به استراتژی تغییرات جدی داشت. از این

رسد. در این راهبرد، هر چند شکل   سطح نهاد همان چیزی برای این شرکت مناسب به نظر می
ات شده   کارکردهایی متفا ت را است که پیش از این نیز  جود داشته اما در در ن دچار تغییر

، کارکردهای جدیدی برای نهاد «به صورت تدریجی»شود دهد. در این ر ش، تالش میبر ز می
ای همورد نظر تعریف شود تا به مر ر زمان، این نهاد به سوی عملکرد بهتر حرکت نماید. یافته

« های تجاریه سایر شرکتانتقال دانش فنی از شرکت ایران صودر  ب»دهد که پژ هش نشان می
انعقاد »چنین ترین عامل ضعف اثربخشی این شرکت تلقی شده است. همبه عنوان مهم

به عنوان د مین عامل مهم در نامناسب بودن « قراردادهای مشا ره با مراکز تحقیقاتی   فنا رانه
بودن پایین لبه بررسد برای غاثربخشی ایران صودر  شناسایی شده است. با این ا صاف، به نظر می

تغییر بودن این نهاد، باید مدیران شرکت به  -اثربخشی شرکت ایران صودر    با توجه به کند
انتقال دانش فنی ایجاد شده در ایران »صورت تدریجی   در افق میان یا بلندمدت، به سوی 

له ، از جمفنا ریهای مختلف انتقال دانش   در قالب شیوه «های تجاریصودر  به دیگر شرکت
انعقاد قراردادهای مشا ره، به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت، البته پس از اهداف مالی   

رفاً کشور، ص نوآ ریترتیب، کارکرد شرکت ایران صودر  در نظام تجاری، حرکت نمایند. بدین
 زهای کشور نیز صواهند توانست امحد د به تولید محصوالت نهایی نخواهد بود   دیگر بخش

ایجاد شده در این شرکت استفاده نمایند. از این راه، اثربخشی شرکت  فنا ریسرریز دانش   
 تری صواهد رسید.نیز به حالت مطلوب

های وردآ ری شده توسط حاصل تحلیل داده. صندوق مالی توسعه تکنولوژی: 4
عف وژی از ضرغم اثربخشی مناسب، صند ق مالی توسعه تکنولها نشان داد که علینامهپرسش
اد هم آسان نبوده   به نوعی، برد   این در حالی است که تحول پذیری این نهرنش می کارایی

ود. در صواهد ب« گذاریالیه»شود. لذا، استراتژی پیشنهادی برای این نهاد، تغییر محسوب میکند
ال، در عین ح(   نوآ ریاین استراتژی، برای حفظ نهاد )به دلیل اثربخشی مناسب آن در نظام 

ا، نهاد ه اسطه افز ده شدن این الیههایی بدان افز ده شود تا بهبهبود عملکرد آن، الزم است الیه
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برای شناصت  تری را از صود به نمایش بگذارد.مورد نظر به مر ر زمان، کارکردهای مناسب
ها نامهپرسشل از هایی که باید به این صند ق افز ده شود، الزم است نگاهی به نتایش حاصالیه

ترین صر جی این نهاد، ارائه آن بیندازیم. این نتایش نشان از آن دارد که ضعیف کاراییدر باب 
سازی به صدمات تجاری»بوده است. پس از این مورد، « دانش   اطالعات به نهادهای تر یجی»

ذا برای بهبود کمترین نمره عملکردی را به صود اصتصاص داده است. ل« نهادهای آموزش عالی
با  «دفتر تحقیقات   آموزش عالی»ای تحت عنوان توان الیهرسد میصند ق، به نظر می کارایی
های حمایت مالی صند ق، ارائه آمارها   مستندات علمی مربوطه ارائه جدیدترین مدل»هدف 

 نوآ ری   فنا ری  انتشار این موارد در قالب مدارک   مستندات علمی در مجالت حوزه علم، 
های دارای قابلیت فنا ریارتباط با نهادهای آموزش عالی به منظور شناسایی »  نیز  «کشور
 وانه موجود در صند ق افز د. 5به دفاتر  «سازیتجاری

 فنا ریها نشان از آن دارند که هر چند معا نت علمی   یافته :فناوری. معاونت علمی و 5
ر   اثربخشی مورد نظ کاراییرصوردار است، لکن هنوز رئیس جمهور، از تحول پذیری مناسبی ب

دهد. استراتژی پیشنهادی برای چنین نهادی، کشور از صود بر ز نمی نوآ ریرا در نظام 
است، بدین مفهوم که در صورتی که به هر دلیل، شرایط برای صودنمایی « جایگزینی»

ران به سوی استفاده از آرایش های نهادی جدید فراهم شود   تعداد بیشتری از کنشگچهارچوب
تازه وام بردارند؛ آرایش جدید جایگزین آرایش نهادی پیشین صواهد شد. در  اقع در این ر ش، 

به لحاظ  شود.نهاد یا آرایش نهادی جدیدی به جای نهاد یا آرایش نهادی قبل جایگزین می
زان می»  « رای نهادهای مالیها   قوانین اتخاذ شده از جانب معا نت بسیاست»، متغیرهای کارایی
اند   از نظر اثربخشی ترین عملکرد را داشتهضعیف« های مالی معا نت به نهادهای  اسطکمک

ها استسی»  نیز ضعف در « های مالی به نهادهای تحقیقاتی   فنا رانهکمک»نیز، ضعف در شیوه 
ترین عوامل صودنمایی ان مهمبه عنو«   قوانین اتخاذ شده از جانب معا نت برای نهادهای مالی

   کاراییبودن کنند. با توجه به تحول پذیر بودن ساصتار معا نت   در عین حال، پایینمی
یشنهاد پ -کشور است نوآ ریمشخص نبودن نقش آن در نظام  دلیل به عمدتاً که –اثربخشی آن 

. یشتر جایگزین شودتر   قدرت اجرایی بشود این معا نت، با نهادی با کارکردهای مشخصمی
باشد که ضمن سپردن مسئولیت توسعه « نوآوریو  فناوریوزارت »تواند نهاد جایگزین، می

   هاتوان از قدرت اجرایی   نفوذ آن در سایر بخشدر کشور به این نهاد، می نوآ ری   فنا ری
ت   اثربخشی معا ن کاراییهای ها نیز استفاده نمود. این نهاد باید بتواند بر ضعف زارتخانه
 فائق آید. فنا ریعلمی   

ک ، پارفنا ریهمانند سازمان متبوع صود، یعنی معا نت علمی   پردیس:  فناوری. پارک 6
های اصیر از صود های صوبی که در سالیتفعّالرغم تحول پذیری   پردیس نیز علی فنا ری
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 کشور از جهت فنا ریزه علم   بر ز داده است، هنوز نتوانسته نظر کارشناسان   صبروان حو
راتژی توان از است  اثربخشی مطلوب را جلب نماید. به همین دلیل، برای این نهاد نیز می کارایی

های اجرای پژ هش»  ر ی آ ردن به آرایش نهادی جدید، استفاده نمود. ضعف در « جایگزینی»
ها   دستا ردهای پارک در یتلفعّاانتشار »، عملکرد ضعیف در «مشترک با نهادهای آموزش عالی

های میزان دانش فنی ارائه شده از جانب پارک به سازمان»  نیز پایین بودن « مجالت علمی
اند. از سوی دیگر، این نهاد  اسط بوده کاراییبودن ترین عوامل پایین، از جمله مهم«تجاری

تأمین »  « زش عالیسازی مراکز آمونیازهای تجاری»سازی ضعف پارک پردیس در برآ رده
 ند.ااز عوامل مهم اثربخشی پایین این نهاد شناصته شده« های تجاریدانش فنی مورد نیاز شرکت

   اثربخشی، ارتباط کاراییپردیس در هر د  جنبه  فنا ریهای پارک جا که یکی از ضعفاز آن
یگزینی   تحت شود که در استراتژی جاآن با نهادهای آموزش عالی بوده است، پیشنهاد می

ه کشور ب فنا ریهای علم   پردیس نیز همانند سایر پارک فنا ریآرایش نهادی جدید، پارک 
 اضافه شود.  فنا ریمجموعه  زارت علوم، تحقیقات   

های پژ هش نشان از آن دارد که مرکز مالکیت معنوی، ضمن یافته. مرکز مالکیت معنوی: 7
شی، نسبت به تغییرات نیز مقا مت زیادی از صود نشان   اثربخ کاراییرنش بردن از ضعف در 

 شود که فرایندی است که در آنپیشنهاد می« فرسایش»دهد. برای چنین نهادهایی، استراتژی می
برند. البته ر ش فرسایش بنیان قواعد موجود را از بین می رفتارهای مجاز تحت قواعد موجود،

حذف آن از یک بخش   افز دن آن به بخشی دیگر با  لز ماً به معنای انحالل نهاد نیست بلکه
 اراییکضعف اصلی  تواند از مصادیق فرسایش تفسیر شود.کارکردها   اهدافی متفا ت نیز می

صدمات تضمین »ترین مأموریتش، یعنی ارائه این نهاد، ناشی از کارکرد نامناسب آن در اصلی
ثیر این مرکز تأ کاراییبوده است. مسئله دیگری که بر « ی تجاریهاامنیت تجارت به شرکت

ه است. بود« ارائه مشا ره به نهادهای سیاستگذار حکومتی/د لتی»منفی داشته است، ارتباط   
د   عملکر« های تجاری به صدمات تضمین امنیت تجارتشرکت» چنین برآ رده نکردن نیاز هم

ردادها   قرا هاضوابط مرتبط با تضمین امنیت طرح»کردن  نه چندان مناسب در راستای برآ رده
ترین عوامل پایین بودن اثربخشی مرکز مالکیت معنوی تشخیص از عمده« برای نهادهای مالی

د حذف رسبدین منظور   در راستای پیاده سازی استراتژی فرسایش، به نظر می داده شده است.
 تر دراندازی سازمانی با  ظایف   اهداف  سیعراه»تدریجی این نهاد در مجموعه قوه قضائیه   

تواند ضمن حل مشکل این ، می«راستای حفاظت از حقوق مالکیت فکری در زیرمجموعه د لت
های تجاری برای های نهادهای مالی   سازمانمرکز در همکاری با نهادهای سیاستگذار، نیازمندی
 حفاظت از حقوق مالکیت فکری را برآ رده سازد.
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ودن، تغییر بون مرکز مالکیت فکری، در ضمن کندچنیز هم مؤسسهاین سسه مطالعات: ؤ. م8
از صود  اندها پاسخ دادهنامهپرسشنظرانی که به   اثربخشی مناسبی را از دیدواه صاحب کارایی

برای این نهاد نیز قابل اِعمال صواهد بود. ارتباط « فرسایش»نمایش نداده است. لذا، استراتژی 
ات صدم»  نیز کمبود ارائه « مؤسسهای به نهادهای  اسط توسط صدمات مشا ره»کم   ارائه ناچیز 

ند. ااین نهاد بوده کاراییترین دالیل پایین بودن از جمله مهم« های تجاریای به سازمانمشا ره
از « ریهای تجاسازمان»  « ای نهادهای  اسطنیازهای مشا ره»از جانب دیگر، برآ رده نکردن 

با این ا صاف   برای  اند.کشور بوده نوآ ریمطالعات در نظام  مؤسسهعلل ضعف اثربخشی 
سسه مزبور از زیرمجموعه ؤرسد حذف تدریجی مسازی استراتژی فرسایش، به نظر میپیاده

  اثربخشی آن را بهبود  کاراییتواند مشکالت د لت    اوذاری آن به بخش صصوصی، می
مانند  ،مؤسسهکه با  ر د بخش صصوصی، ضمن حفظ برصی اهداف پیشین نبخشد، صصوصاً آ

   معدن صنعت،  زارت جمله از –ای به نهادهای سیاستگذار حکومتی های مشا رهارائه کمک
 نتریعمده   ورفته قرار ا لویت در نیز صصوصی بخش هایشرکت به مشا ره دادن -تجارت
 .ر دمی میان از مؤسسه موجود  ضعیت در اثربخشی   کارایی ضعف دالیل

 های پیشنهادی برای بهبود عملکرد هر دسته از نهادهاسیاست -8 جد ل
 1 2 3 4 5 6 9 8 

 0 0 0 1 0 1 1 1 کارایی

 0 0 1 0 1 0 1 1 اثربخشی

 0 1 0 0 1 1 0 1 یتغییرپذیر
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قرار بگیرند، با توجه به مناسب بودن  1الزم به ذکر است که برای نهادهایی که در وونه 
ه نمود. توان از استراتژی رشد استفادها، میتغییر بودن آن-  اثربخشی   نیز تند کارایی ضعیت 

 تغییر بودن، استراتژی حفظ  ضع-هم با توجه به کند 2چنین برای نهادهای حاضر در وونه هم
شود. با این حال، به دلیل آن که در پژ هش حاضر، هیچ یک از نهادهای موجود توصیه می

وصیه ها تتوان راهکار اجرایی برای آنوانه مورد بررسی در این د  وونه قرار نگرفتند، نمیهشت
ترین محد دیت پژ هش حاضر، نادیده ورفتن نهادهای غیررسمی در سنجش عملکرد مهم کرد.

، کاراییتر نیز ذکر شد، ا الً سنجش پیش کهِکشور است. چنان نوآ ریدر نظام  عّالفنهادهای 
تغییر -های فرا انی ر بر ست   ثانیاً، به علت کنداثربخشی   تغییرپذیری این نهادها با دشواری

کند. محد دیت دیگر این تحقیق، استفاده ها، برصورد تجویزی اصوالً معنی پیدا نمیبودن آن
، اثربخشی   تغییرپذیری آن است. البته کاراییدر هر نهاد برای سنجش  فعّالغالب از نیر های 

از  های مختلفیطراحی شده باید جنبه نامهپرسشاین امر نیز بدین سبب ایجاد شده است که 
اد   به جز مدیران   کارشناسان دهای هر نهاد را مورد سنجش قرار میها   صر جی ر دی
 ها پاسخ دهد.توانست به پرسشای میدر هر نهاد، کمتر صبره فعّالارشد 
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