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چکيده
متخصصان ،بهعنوان ذخایر غیرمادی ،همواره مورد توجه کشورهای پیشرفته به شمار میروند و اهمیت
این موضوع تا حدی اس��ت که بهرهبرداری بهتر از این ذخایر ،از ش��اخصهای توسعهیافتگی جوامع به
شمار میآید .پژوهش حاضر ،درصدد است ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش توسط
دانشآموختگان ایرانی در کشورهای توسعهیافته ،به میزان اثرگذاری هرکدام از این شاخصها بپردازد.
به این منظور با بررس��ی نتایج تحقیقات پیش��ین در این زمینه ،عوامل مؤثر بر فرایند انتقال دانش در
تمامی سطوح انتقال دانش استخراج و دستهبندی شد .این عوامل با انجام مصاحبههایی با خبرگان در
این حوزه تکمیل و طی این مصاحبهها عواملی که با نگاه بومی بر این فرآیند تأثیرگذارند ،اس��تخراج
گردید .درنهایت عوامل مستخرج از مصاحبهها و ادبیات موضوع طی پرسشنامهای از طریق  115نفر از
خبرگان تکمیل و با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .در نتیجه ،معیارهای « توانایی
درک نتایج پژوهشها و پذیرش ایدههای جدید توسط گیرنده دانش»« ،وجود نیاز بهکارگیری نیروی
انس��انی متخصص » « ،تحریمهای اعمالش��ده توس��ط نهادهای بینالمللی»« ،وجود احترام متقابل»
و «تصوی��ب قوانین انگیزاننده» از مهمترین معیارهای اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش توس��ط ایرانیان
دانشآموخته در کشورهای توسعهیافته شناخته شدند.
کلمات كليدي:
انتقال دانش ،دانشآموخته ،جابجاییهای تحصیلی بینالمللی ،کشورهای توسعهیافته.
 . 1عضو هیئتعلمی ،دانشکده صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتfathian@iust.ac.ir :
 . 2عضو هیئتعلمی ،دانشکده صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
 . 3کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ،ایران تهران.
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 -1مقدمه
خبرگان ،برنامهريزان و انديش��مندان جهـان معتقدنـد كـه انسانمحور اصلی توسـعه اسـت و توسعه
انس��ـاني مهمترین نقـش و جايگاه را در توسـعه متعـادل و پايـدار اقتصـادي ،اجتمـاعي ،سياسـي و
فرهنگـي بر عهده دارد .از طرفي امروزه ،پیش��رفت س��ریع فناوری ،تغییر نیاز مشتریان ،بیشتر شدن
توانمندی رقبا و در بیانی دیگر تغییرات سریع فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف ،منجر
شده است که توسعه در فضایی پر از خطر صورت پذیرد؛ بنابراین ،بهرهبرداری بهینه از دانش ،امکان
ایج��اد مزیت رقابتی و بهب��ود عملکرد را فراهم ميآورد (تیس .)2000 ،1این پژوهش درصدد اس��ت
بی��ش از هر چیز عوامل انتقال دانش در س��طوح مختلف را با اس��تفاده از م��رور ادبیات و نظرخواهی
از خبرگان شناس��ایی کرده و در ادامه ،با توجه به ش��رایط کش��ور ایران از نظر فرهنگی و اجتماعی و
همچنی��ن موقعیت کش��ور عوامل تأثیرگ��ذار بر فرآیند انتقال موفق دانش از خارج مرزها و از س��وی
دانشآموختگان ایرانی در کشورهای توسعهیافته (مقیم یا غیر مقیم در ایران) را با نظرخواهی مستقیم
از انتقالدهندگان و سیاستگذاران این حوزه تعیین و مورد بررسی قرار دهد .در انتها ،بر اساس نتایج
تحقیق پیشنهادهایی برای رفع موانع و یا تسریع در انجام فرآیند انتقال مؤثر دانش به متصدیان این
حوزه ارائه میشود.
نول )1999( 2معتقد اس��ت يكي از ابزارهاي بهرهبرداري از دانش ،انتقال دانش است كه بهعنوان
یک فرآیند خطی به ش��مار میآید و در طی این فرآیند ،جریان انتقال از فرس��تنده دانش شروع و به
گیرنده دانش ختم میشود .در این فرآیند نقش خبرگان ،متخصصین و نخبگان یک جامعه بهعنوان
فرس��تنده دانش پررنگ به نظر میرسد و این نقش در کشورهایی که با پدیده موسوم به فرار مغزها
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و آثار مخرب آن مواجه هس��تند بیشتر قابل مشاهده است .ازاینرو است که کشورهایی مانند تایوان،
کره جنوبی ،چین و مالزی در برهههای متفاوت زمانی ،اقدام به استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی
خود در خارج از کش��ور میکنند .اين پژوهش با اس��تخراج و بررس��ی اهمیت عواملي كه ميتواند بر
فرآيند انتقال دانش توس��ط ايرانيان دانشآموخته در كشورهاي توسعهیافته تأثیرگذار باشد؛ سعي در
ارائه پیشنهادهایی برای اصالح روند سیاستگذاری در رفع موانع و يا تسهیل عوامل تسریعکننده بر
انتقال دانش دارد.
1 . Teece
2 . Newel
3 . Brain drain
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 -2مروري بر ادبيات موضوع
در این بخش ،ابتدا دانش ،انتقال دانش و موضوعات مرتبط با آنها تعریف میشوند؛ سپس به نظریههای
مهم در سطوح مختلف انتقال دانش میپردازیم و در ادامه به مفاهیم و مقوالتي مرتبط چون مهاجرت
و نخبگان اشاره میشود.
مفاهیم اولیه

«دانش» 1مخلوط سیالی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای کارشناسی نظامیافته است
که چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میدهد .در عصر جدید،
دانش يكي از منابع مهم سازمانها و شركتها براي رسيدن به مزیتهای رقابتي به شمار میآید و به
دليل پويا بودن نيازمند مديريت دقيق است (ماسا و تستا .)2009 ،2مدیریت دانش ،مدیریت صریح و
سامانمند دانش حیاتی و فرآیندهای مربوط به ایجاد ،سازماندهی ،انتشار و استفاده و اکتشاف دانش
است ( گروور و مادهاوان .)1998 ،3این فرآیند ،شامل همهی روشهایی است که سازمان ،داراییهای
دانش خود را اداره میکند که ش��امل چگونگی جمعآوری ،ذخیرهس��ازی ،انتق��ال ،بهکارگیری ،بهروز
س��ازی و ایجاد دانش است ( روبیتز و ویکراماس��ینگ .)2007 ،4امروزه مفهوم مدیریت دانش در قالب
استراتژیهای توسعه مبتنی بر دانش از سطح بنگاه فراتر رفته و در سطح کالن (کشوری) مطرح شده
است (اخوان و جعفری.)1388 ،
يكي از وجوه مديريت دانش ،انتقال دانش اس��ت كه در حفظ مزيت رقابتي س��ازمانها و توس��عه
کش��ورها نقش مهمي را ايفا ميكند .واژهي انتقال دانش در معناي عام آن شامل هرگونه تبادل دانش
در ميان افراد ،گروهها ،گروهها يا س��ازمانهای داخل و یا خارج از مرزهای جغرافیای یک کش��ور است
( هوش��یار و دیگران .)1389 ،به نقل از آرگوت و دار ،)1999 ( 5انتقال دانش ،ارتباطی از جنس دانش
اس��ت .ارتباطی که پیام آن ،دانش��ی است که توس��ط گيرنده درک و به کار گرفته شود .لی و دیگران
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( ،)2012انتقال فناوری را انتقال دانش جدید ،محصوالت یا فرآیندها از یک س��ازمان به سازمان دیگر
1 . Knowledge
2 . Masa & Testa
3 . Grover & Madhavan
4 . Rubitz & wickramasinghe
5 . Argote & darr
6 . Lee et al.
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ب��ا هدف منافع تج��اری 1تعریف میکنند .طبق نظر نوناكا و تاکوچ��ی 2دو بعد براي دانش موجود در
نظر گرفته میشود :دانش صريح و دانش ضمني .اين دو نوع دانش در عملکردها ،تجربهها و بسترهای
س��ازماني ریش��ه دارد .وجهه ضمني بودن دانش ،شامل دو بعد ذهني و فنی است .بعد ذهني دانش با
مدلهاي فكري فرد شامل مدل ذهني ،اعتقادات ،تجارب گذشته و نقطه نظرات فرد ارتباط دارد .بعد
فنی شامل دانش فنی كار ،مهارتي است كه در يك بستر و محيط خاص كاربرد دارد .بعد صريح دانش،
نظاميافته و كدگذاري ش��ده اس��ت كه با استفاده از س��مبلها يا يك زبان طبيعي ميتواند به ديگران
منتقل ش��ود ( یزدانی و دیگران .)1386 ،س��ه مدل انتقال دانش و فناوری بهعنوان مرس��ومترین انواع
تقسیمبندی انتقال شناخته شده است:
تصرفی که بر اهمیت کیفیت پژوهش و فشار بازار رقابتی در دستیابی به فناوری دانش داللت
مدل ّ

دارد .فرض در این مدل این اس��ت که دانش ،مش��تری خود را پیدا میکند ( که البته این موضوع در
دنیای واقعی کمتر اتفاق میافتد) ( دوان و دیگران .)1987 ،3مدل دوم یا مدل انتش��ار بر نشر نوآوری
متمرکز است .هدف اصلی این مدل این است که دانش بین افراد منتشر شود ولی ارتباط یکطرفه به
کاربر دانش ،فرآیندی مشخص ایجاد نمیکند.

شکل ( .)1چهار سطح انتقال دانش ( گیبسون و اسمیلر)1991 ،
1 . Business Benefit
2 . Nonaka & Takeuchi
3 . Duan et al.
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اغلب انتقال دانش با مدل بهرهبرداری از دانش شناخته میشود که در وهله اول بر اهمیت ارتباط
بین محققان و کاربران دانش و در وهله دوم بر موانع سازمانی و نقش تسهیلکنندگان دانش تأکید دارد
( راجر و کینسید .)1981 ،در پژوهش حاضر سعی شده عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش در مدلهای
مختلف ارائهشده ،بررسی و استخراج شوند .گیبسون و اسمیلر 1و اسزوالنسكي 2چهار سطح انتقال دانش
را تعریف نمودهاند كه در شکل ( )1و شكل ( )2مشخص شده است.

شکل ( .)2فرآیند انتقال دانش (اسزوالنسکی)2000 ،

نظریههای انتقال دانش
الف) انتقال دانش در سطح فردی

طبق نظر الوندال ( ،)2001دانش در سطح فردی به افراد متصل است .به بیانی دانش فردی مهمترین
منبع دانش در س��ازمان اس��ت که به مدارک تحصیالت رسمی ،تجربیات ،ویژگیها و تواناییهای فرد
وابس��ته اس��ت (اخوان و دهقانی .)1394 ،ثابت شده اس��ت که بخشی از سهم دانش یک سازمان را به
دلیل نهادینه شدن این دانش در ضمیر افراد نمیتوان مدون نمود؛ بنابراین در هر فرآیند انتقال دانش،
الزم است هستهای انسانی در سازمان باشد که با دانش نهادینهشده در سازمان یا افرادی که خارج از
سازمان هستند و پایه دانش متناسب دارند؛ آشنا باشد.
در انتقال دانش در سطح فردی ،آن چیزی که نمود بیشتری دارد ،دانشی است که در اختیار افراد
1 . Gibson & Smilor
2 . Szulanski
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است و توسط افراد ایجاد میشود و توسعه مییابد .برای انتقال دانش در این سطح در کنار ارتباط افراد
با هم ،درک مدل مفهومی ایپ 1برای به اش��تراکگذاری دانش نیز ضروری به نظر میرس��د .ایپ چهار
عامل اصلی انگیزش برای به اش��تراکگذاری ،فرصت به اشتراکگذاری ،فرهنگ حاکم بر محیط کار و
ماهیت دانش را عوامل مؤثر بر انتقال دانش در سطح فردی میداند.
ب) انتقال دانش در سطح بین سازمانی

در انتقال دانش در س��طح بین س��ازمانی عامالن انتقال دانش سازمانهایی هستند که بهمنظور بهبود
بین
عملکرد خود اقدام به تسهیم دانش با سازمانهای دیگر میکنند .با این تفسیر ،در فرآیند
ِ
انتقال ِ

س��ازمانی دانش حداقل دو س��ازمان درگیر هس��تند و به همین دليل داشتن فهم از میزان تعامل بین
آنها بس��یار مهم اس��ت .در اغلب موارد ،دهنده و گیرنده دانش در موقعیت نامتقارنی از قدرت هستند
بهنحویکه دهنده از موقعیت برتری برخوردار است (اسمیث و دیگران.)2008 ،2

شکل ( .)3مدل انتقال دانش پژوهش و توسعه کامینگز و تنِگ ()2003
1 . Ipe
2 . Smith et al.
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کامینگز و ت ِنگ )2003( 1طی پژوهش��ی که در خصوص انتقال دانش ،پژوهش و توسعه در پانزده
صنعت انجام دادند به مدلی که حاوی  9عامل کلیدی بود ،دست یافتند که بر انتقال صحیح دانش بین
سازمانی تأثیرگذار هستند .این عوامل در چهار حوزهی گسترده بستری( 2بستر دانش ،3بستر ارتباطی،4
بستر دریافت 5و بستر فعالیت )6طبقهبندی شدهاند (شکل .)3

شکل ( .)4مدل نظری انتقال دانش درونسازمانی ( نارته)2008 ،
ج) انتقال دانش در سطح درونسازمانی

انتقال دانش درونس��ازمانی را میتوان انتقال دانش در تمامی سازمان با بهرهمندی از توان فرد ،گروه،
1 . Cummings & Teng
2 . Broad Contextual Domains
3 . Knowledge Context
4 . Relational Context
5 . Recipient Context
6 . Activity Context
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شبکه سازمانی و یا بخشهای سازمانی دانست .از این تعریف این موضوع متبادر میشود که بازیگران
این س��طح از انتقال دانش را نمیتوان معطوف به فرد دانس��ت .بهعبارتیدیگر در این س��طح از انتقال
دانش گروهها و بخشهای مختلف یک سازمان در بستری از ساختارها و فرآیندها به انتقال مؤثر دانش
کمک مینمایند .شکل ( )4معرف مدل نظری در انتقال دانش درونسازمانی است .این مدل بیانگر این
اس��ت که در فرآیند انتقال دانش درون مرزهای سازمان ،هم عوامل مرتبط با منبع دانش و هم عوامل
مرتبط با گیرنده دانش مهم هستند .همچنین این مدل در راستای مدل اسزوالنسکی (  ،)2000فرض
بر این دارد که انتقال دانش یک فرآیند است ولی میتواند به مراحل مجزا تقسیم شود (نارته.)2008 ،
واکاوی مفهوم جابجاییهای بينالمللي 1علمي دانشجویان
به نظر نان ،)2009 ( 2ظرفیتهای انس��انی در هر کش��وری عامل اساسی توسعه پایدار است و آموزش
عنصر کلیدی ایجاد این ظرفیتها است .از طرفی پدیده مهاجرت ،در دورانی که مهمترین عامل تولید
نه منابع طبیعی ،بلکه نیروی انسانی ماهر و کارآمد بوده و ارزشافزوده حرف اول را در اقتصاد محلی
و جهانی میزند؛ به عاملی برای انتقال هر چه بیشتر ثروتها از کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال
وسعه یا کشورهای جنوب به کشورهای توسعهیافته یا شمال مبدل شده است (ریاحی و دیگران.)94 ،
مهاجرت ،حرکت انس��انها در سطح جغرافیا است که با قصد قبلی صورت گرفته باشد و به تغییر
محل اقدامات افراد برای همیش��ه یا مدت طوالنی بیانجامد .بنا بر تعریف س��ازمان ملل متحد کسانی
مهاجر به ش��مار میروند که  -1جهانگرد ،بازرگان ،دانشجو یا مسافر عادی نباشند  -2ساکنان نواحی
مرزی نباش��ند  -3جزو پناهندگان یا افراد یا جمعیتهای جابجا شده یا انتقال یافته نباشند (روحانی
و رمضان��ی .)1391 ،ناظمی و ضیغمی (  )1391در پژوهش��ی واژه «مهاجرت نخبگان» را دربردارنده
مفاهیم زیر تلقی مینمایند:
فرار مغزها :3که اش��اره دارد به مهاجرت دانشجویان و دانشآموختگان زبده از یک کشور به کشور
دیگر
مبادله مغزها :4که مبتنی بر این ایده است که جابهجایی در جهان امروزی اجتنابناپذیر است ،لذا
در عمل این نیروهای دارای توانمندی هستند که در میان جوامع مختلف مبادله میشوند.
1 . International mobillity
2 . Nunn
3 . Brain drain
4 . Brain Exchange
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چرخش مغزها 1که اش��اره به جابهجایی موقت نیروهای خبره دارد و به همین دلیل مغزها مبتنی
ب��ر امکانات ،موضوع فعالیتهای کاریش��ان و مناطق جذاب تصمیم ب��ه اقامت موقت در یک محیط را
میگیرند.
شکار استعدادها 2که اشاره دارد به جذب یک نیروی کار دارای خبرگی و تخصص توسط سایر رقبا.
مهاجرت نیروی کار ماهر یا دانشآموخته س��طح باال :3که اش��اره به مهاجرت نیروهای کار ماهر یا
دانشآموختگان سطح باال به کشورهای توسعهیافته دارد.
جابهجایی اس��تعدادهای درخش��ان :4که اش��اره دارد ب��ه مهاجرت فیزیکی نیروه��ای کار خبره و
استعدادهای درخشان حوزههای تخصصی به یک کشور یا جامعه دیگر.
سیاس��تگذاران ب��رای مدیریت پدیده مهاجرت نخبگان و کاهش عواق��ب و پیامدهای آن ،نیاز به
مدارک و ش��واهد کافی در خص��وص عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری نخب��گان برای مهاجرت دارند
(فرتوکزاده و اشراقی .)1387 ،در این میان دو دستهبندی کلی در خصوص مهاجرت نخبگان موجود
است .شرح مختصری از این دیدگاهها در ادامه آمده است:
الگوی جهان گرا یا بینالمللی ،این دیدگاه که جانس��ون ،گروبل و اس��کات را بهعنوان نظریهپرداز
اصلی در کنار خود میبیند؛ اعتقاد دارد سرمایه انسانی ،بهمثابه سرمایه فیزیکی ،از بخش یا شغل دارای
بازده پایینتر خارج و به س��مت بخش یا شغل دارای بازده بیشتر حرکت مینماید .در این دیدگاه هم
کش��ور مبدأ و هم کش��ور مقصد از این فرآیند بهرهمند میش��وند و سیاست دولت در این نگرش عدم
مداخله است .این سود دوطرفه موجب افزایش منافع جهانی میشود و مادامیکه ضرر کشور مقصد از
سود کشور میزبان بیشتر نباشد این منفعت یابی جهانی ادامه خواهد یافت ( ناظمی و ضیغمی.)1391 ،
الگوی ملیگرا ،در این دیدگاه سرمایه انسانی جزء جداییناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
است و مهاجرت سرمایه انسانی ماهر موجب میشود تا اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پایینتر از
سطح حداقل موردنیاز سرمایه انسانی ماهر تنزل یابد و با ایجاد خأل نیروی انسانی ماهر ،موجب کاهش
تولید در کش��ور مادر خواهد ش��د و درنهایت ،برنامههای توسعه را به مخاطره میافکند .طبق این الگو
مهاجرت نیروی انسانی ماهر به نفع کشورهای پیشرفتهتر و ثروتمندتر و به زیان کشورهای جهان سوم
1 . Brain Circulation
2 . Head Hunting
3 . Migration of high-skilled (workers) and highly educated people
4 . Mobility of Talent
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اس��ت .ازاینرو ،در این الگو پیشنهاد میشود که در اینارتباط دخالتهایی شبیه به حمایت از صنایع
نوپا الزم است تا بتواند ثبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تضمین نماید ( سلجوقی.)1379 ،
مقاصد اصلی دانشجویان
افزایش جمعیت دانش��گاهیان ،نیاز آموزش عالی مناس��ب را بیشازپیش مهم مینماید .در این میان
س��هم کشورهای توس��عهیافته و اقتصادهای نوظهور بیشتر به نظر میرسد .طبق پیشبینی انجامشده
در گزارش علم یونس��کو در س��ال  ،2015اقتصادهای در حال ظهور در سال  2025حدود  65میلیون
دانشجو بیشتر از امروز خواهد داشت و با دو برابر شدن جمعیت جهانی دانشجویان به  262میلیون نفر
خواهد رس��ید .طبق همین گزارش در سال  2013حدود  2درصد از جامعه دانشجویان را دانشجویان
خارجی تشکیل میدادند .طبق این پیشبینی این عدد در سال  2025به دو برابر خواهد رسید ( یزدان
پور .)1395 ،در س��الهای اخیر برخی کش��ورها عالقه زیادی به ایجاد امکان تحصیل نخبگان خود در
دانش��گاههای برتر دنیا پیدا کردند ،به حدی که کش��ورهایی مانند کویت ،عربستان و برزیل با افزایش
بودجه آموزشی خود سعی در باال بردن سطح تحصیالت در داخل نمودهاند تا بتوانند سهم بیشتری از
پذیرش دانش��جو در س��طوح بینالمللی را از آن خود کنند .سیاست افزایش کیفیت آموزشی به همراه
پرداخت کمکهزینههای سفر به دانشجویان مهاجر باعث شده در طی  10سال اخیر بتوانند سهم خود
را از مهاجرت دانشجویان تنها به ایاالتمتحده به چهار برابر ارتقا بدهند.
طبق آمار یونسکو ،بیش��تر دانشجویان جهان به آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،کانادا و استرالیا
س��فر مینمایند و همین  5کش��ور ،نیمی از دانش��جویان س��یار جهان را به خود جذب میکنند .باال
بودن سطح علمی دانشگاهها در این کشورها بر اساس رتبهبندیهای معتبر جهانی و وضعیت اشتغال
تحصیلکردهها از مهمترین دالیل سفر به این کشورها عنوان شده است .از طرفی یافتههای پژوهشی
در ارتباط با سفرهای تحصیلی نخبگان به هر یک از کشورهای توسعهیافته و صنعتی جهان نشان داد
که مقصد بیش از  53درصد از افراد ،دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی ایاالتمتحده امریکا و
کانادا اس��ت (ریاحی و دیگران .)94 ،جدول ( ،)1اطالعات جابجایی دانشجویان در چند کشور را نشان
میدهد که از سامانه  UIS1استخراج شد ه است.
مروتی و دیگران در سال  1393طی یک نظرسنجی از  4569ایرانی مقیم خارج از کشور به بررسی
1 . Unesco institute of statistics
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عوامل ،انگیزهها و موانع بازگش��ت به ایران پرداختند %71 .نمونه آماری این پژوهش در پاس��خ به این
پرسش که آیا کمک به پیشرفت ایران بخشی از دغدغههای اصلی شماست ،پاسخ مثبت دادهاند و حدود
 %83مایلان��د ک��ه حتی در صورت حضور در خارج از کش��ور ،در فعالیتهای مرتبط با ایران همکاری
داش��ته باش��ند .همچنین در ادامه این پژوهش مجموعه انگیزههای بازگشت ،یا بهطورکلی حضور در
چرخه خدمت به جامعه ،به پنج دس��ته مالحظات ش��غلی ،احساس وظیفه نسبت به ایران ،فرهنگی و
اجتماعی ،شخصی و سایر تقسیمبندی شدهاند .موانع بازگشت به کشور نیز در  6دستهبندی اقتصادی،
ش��خصی ،فرهنگی و اجتماعی ،شغلی ،سیاسی و سایر بیان ش��ده است که بیشترین درصد تمرکز به
مشکالت فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته است.
جدول ( .)1تعداد دانشجویان جابجا شده در برخی کشورها در سال 2014
به آمریکا بهانگلیس به استرالیا به فرانسه به آلمان به روسیه به ژاپن به کانادا به چین به ایتالیا
از ایران

2082

2529

1653

3135

147

4254 209

34

3637

از ترکیه 3310 10288

2740

5422 1884

561

777

14

947

15357 15583 6686

384

660

330 1224 2275 2314

16

از کره جنوبی 4752 64693

6551

1875

3469

702 4685 16509 307

592

6645

6316

290

1767

47

136 2502 164

889

از فرانسه

11228 7893

1069

*

5682

5

29 10842 723

1882

از آلمان

13846 9659

1240

6615

*

183

45

1413

از مالزی

9692

از پاکستان 4692

154

1137 553

با توجه به این موضوع که دانشآموختگان ایرانی که در کشورهای توسعهیافته تحصیل نمودهاند،
ام��کان انتق��ال دانش را به تمام روشهای انتقال دانش دارند؛ به همین منظور س��عی ش��ده هر س��ه
زمینه انتقال دانش بین سازمانی ،درونسازمانی و فردی مورد توجه قرار گیرد .بدیهی است هرکدام از
مدلهای انتقال دانش که پیشتر نیز به آنها اشاره شد میتوانند مدل مطلوب برای انتقال دانش توسط
دانشآموختگان ایرانی در کشورهای توسعهیافته باشد .با بررسي ادبيات و استخراج عواملي كه بر فرآيند
انتقال دانش در تمام آن س��طوح تأثیرگذارند 138،ش��اخص در  7پژوهش (کامینگز و تنگ،2003 ،
اسمیث و دیگران ،2008 ،گیبسون و اسمیلر ،1991 ،دوان و دیگران ،2010 ،جین و ژانگ ،2013 ،سو
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شان  ،2012 ،حمزه جونقانی )1393 ،حاصل شد .نظر به شرایط خاص ايران ،خأل برخی موارد که به
نظر میتوانند تأثیر مهمی در این فرآیند داشته باشند؛ مشاهده میشد .از طرفی برخی از عوامل که در
فرآین��د انتقال دانش بینالمللی مهم مینمود (مانند زبان) ،به دلیل حدود پژوهش از درجه معناداری
برخ��وردار نبود .همچنی��ن از مطالعات تطبیقی که در خصوص اقدامات چند کش��ور به بهرهمندی از
دانش دانشآموختگان غیر مقیم خود داش��تهاند این موضوع حاصل ش��د که برای هر کشور بهضرورت
مالحظاتی که بر فضای سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی آن کش��ور مترتب است؛ الزم است عواملی که
مرتبط و تأثیرگذار با ش��رايط آن کش��ور است ،در نظر گرفته شود .ازاینرو انجام مصاحبه با خبرگان و
استخراج عواملی که بر فرآیند انتقال دانش توسط ایرانیان دانشآموخته در کشورهای توسعهیافته تأثیر
میگذارد ،ضروری مینمود.
 -3روش پژوهش
اين پژوهش از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،پژوهشی توصیفی
و از نوع پیمایش��ی محسوب میش��ود .بهطورکلی پژوهش حاضر در طی س��ه مرحله به انجام رسیده
است .در مرحله اول ،پس از طرح دقیق و موشکافانهی عنوان پژوهش ،مطالعه مقدماتی مبانی نظری و
پیشینهی پژوهش در ارتباط با عوامل مؤثر بر انتقال دانش انجام پذیرفت .خروجی این مرحله استخراج
تعاریف و مفاهیم اولیه پژوهش است که مقاالت استفادهشده بهعنوان مبنایی برای مصاحبهها و تحلیل
محتوایِ کیفی قرار گرفتند؛ بنابراین در مرحله دوم ،بر اساس پژوهش اکتشافی شاخصها استخراج و
در مراحل بعدی از آن استفاده شد .بر این اساس ،مصاحبههای باز و عمیق از ده نفر از خبرگان به عمل
آمد .اس��اس انتخاب این افراد بهعنوان خبره بر اساس میزان تخصص و سوابق آنها در حوزه مدیریت
استعدادهای درخشان و مدیریت دانش بوده است .این افراد شامل اعضای هیئتعلمی تحصیلکرده در
کشورهای توسعهیافته و آشنا با مفهوم انتقال دانش و همچنین برخی از مدیران مرتبط در وزارت عتف
و بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند .خروجی این مرحله بهعنوان
مبنایی در قالب مدل مفهومی پژوهش برای طراحی پرسش��نامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در
مرحله سوم پژوهش ،دادههای جمعآوریشده از پرسشنامه بر مبنای آنالیز عاملی تأییدی مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفت .برای انجام تحلیلها از نرمافزار لیزرل و  SPSSاستفاده شده است.
برای انتخاب خبرگان و بهمنظور تکمیل پرسشنامه سه معیار مدنظر محققین قرار گرفت .در وهله
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نخبگان مورد تائید بنیاد ملی نخبگان باشند ،در وهله دوم حتماً
اول خبرگان در زمره جامعه مستعدان و
ِ
یکی از مقاطع تحصیلی خود را در یکی از کشورهای توسعهیافته تحصیل کرده باشند و در وهله سوم

بهنوعی با موضوع انتقال دانش آشنا و مرتبط گردند .بر این اساس تعداد  500نفر شناسایی گشتند که
پرسشنامه برای تمامی آنها ارسال شد .پس از ارسال 115 ،نفر پرسشنامه را تکمیل کردند .از مجموع
 115نفر شرکتکننده بیشتر افراد در رده سنی  30تا  40سال قرار دارند و مقطع تحصیلی  83نفر از
این افراد دکتری و باالتر بوده که  72/1درصد از نمونه را شامل میشود .همچنين در این پژوهش 35
نفر مسبوق به سابقه فعالیت در شرکتها و مؤسسات غیردولتی بودهاند و  11نفر سابقه فعالیت بهعنوان
عضو هیئتعلمی در کشورهای توسعهیافته را داشتهاند.
در این پژوهش بهمنظور برآورد روایی پرسش��نامه از دو روش روایی محتوا و روایی همگرا استفاده
شده است .در مرحله اول پژوهش حاضر ،بهمنظور اطمینان از ارتباط پرسشنامه با اهداف تعیینشده،
پسازآنکه پرسش��نامه بر مبنای مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه اولیه و بر پایه مدل مفهومی پژوهش
طراحی گردید ،به رؤیت تنی چند از اس��اتید مرتبط رس��ید و از پیشنهادهای ایشان جهت رفع عیوب
مربوط به س��ؤاالت پژوهش استفاده ش��د .درنهایت پس از اطمینان از اعتبار شاخصهای پرسشنامه،
فرآیند جمعآوری دادهها آغاز شد و در مرحله دوم بهمنظور اطمینان از ارتباط عوامل اصلی با شاخصها
با اس��تفاده از نرمافزار لیزرل نسخه  ،8.8روایی همگرا مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تعیین پایایی
پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان پایایی کلی پرسشنامه  0/94است .پایایی
برای پنج عامل اصلی در جدول  2نشان داده شده است که مقدار باالی  0/7پایایی را تائید میکند.
جدول ( .)2مقادیر آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر

تعداد سؤال

مقدار آلفای کرونباخ

عامل 1

5

0/72

عامل 2

8

0/82

عامل 3

9

0/84

عامل 4

3

0/71

عامل 5

9

0/82
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عوامل و معیارهای شناساییشده

در این بخش  34معیار یا ش��اخص شناساییش��ده مبتنی بر مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان مطابق
توضیحات داده ش��ده در بخش روش پژوهش و بر اس��اس نظر اکثریت خبرگان در پنج دسته مطابق
جدول  3دستهبندی و نامگذاری شدند .این عوامل عبارتاند از:
عام��ل  :1محی��ط حقوقی ،عامل  :2ماهیت و توانمندیهای فرس��تنده و گیرن��ده دانش ،عامل :3
زیرساخت ،عامل  :4شرایط سیاسی ،عامل  :5شرایط فرهنگی و اجتماعی
جدول ( .)3دستهبندی شاخصهای شناساییشده
عوامل اصلی

شاخص

اص�لاح قوانین مالکیت فکری ،انگی��زش مالی و اقتصادی در داخل ای��ران ،وضع قوانین
تسهیلگر در بهکارگیری دانشآموختگان و رعایت آن قوانین ،وجود یک نهاد مستقل برای
 -1محیط حقوقی
حضور در پروژههای بینالمللی ،تصوی��ب قوانین انگیزاننده بهغیراز قوانین بهکارگیری و
انگیزشهای مالی
 -2ماهیت و
توانمندیهای
فرستنده و
گیرنده دانش

ماهیت دانشی که منتقل میشود ،نوع انتقال دانش ،وجود ابهام و پیچیدگی در دانشی که
انتقال مییابد ،وجود فاصله دانشی ،سازمانی ،فیزیکی ،هنجاری ،وجود مدیریت شفاف و
مبتنی بر تجربه ،وجود توانمندی مدیریت تغییر در گیرنده ،میزان پذیرش ایدههای جدید
توسط گیرنده ،وجود توانایی درک نتایج پژوهشها

 -3زیرساخت

ش��فافیت فرآیند انتقال دانش ،وجود مکانیس��مهای ارتباط پژوهش��ی مس��تمر ،وجود
زیرس��اختهای مکان ارتباط از راه دور ،زیرساختهای فناوری و علمی کشور ،نبود نظام
ارزشیابی در اثربخشی دریافت دانش ،وجود نظام اداری کارا و مؤثر در کشور برای پذیرش
دانش ،عدم بوروکراس��ی در فرآیند بهکارگیری ،وجود نیاز به بهکارگیری نیروی انس��انی
متخصص در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و  ،...وجود کانال مستقیم برای ارتباط

تحریمهای اعمالشده توسط نهادهای بینالمللی ،ریسکی که دانشگاهیان در فرآیند انتقال
 -4شرایط سیاسی
دانش به داخل ایران متحمل میشوند ،مسائل سیاسی و حکومتی حاکم بر فضای کشور
 -5شرایط
فرهنگی و
اجتماعی

عرق و تعلقات هویتی به مبدأ ،آزادی فرهنگی ،اجتماعی در ایران ،تعهد و تمایل مدیران
داخ��ل در اس��تفاده از ظرفیت خبرگان ،رعایت اخالق حرفهای در مش��اغل ایران ،س��ن
فرستنده دانش ،استقرار نظام شایستهساالری ،وجود اعتماد بین فرستنده و گیرنده ،وجود
احترام متقابل ،حساسیت داشتن و اهمیت قائل بودن به مشکالت گیرنده

با توجه به تجمیع عوامل فوق ،مدل مفهومی مستخرج در شکل ( )5ارائه شده است.

عوامل مؤثر بر فرآيند انتقال دانش توسط ايرانيان دانشآموخته در ...

شکل (  .)5مدل مفهومی پژوهش
 . 1بر گرفته از مصاحبه با خبرگان
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 -4نتايج پژوهش
در اين بخش یافتههای پژوهش بر مبنای تحلیلهای انجام شده ارائه میشود.
بهکارگیری تحلیل عاملی تائیدی جهت ارزیابی مدل پژوهش
مدل مفهومی پژوهش که در بخش قبل ارائه گردید شامل  5عامل اصلی و  34شاخص مرتبط است که
از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از تعداد  115پرسشنامه دریافتی مورد بررسی قرار میگیرد.
ميتوان گفت بار عاملي (روایی همگرا) بيانگر همبستگي بين يک متغير مکنون با متغير مشاهده شده
مربوط به آن است و هرچه ميزان بار عاملي بيشتر باشد اين همبستگي باالتر خواهد بود .درباره اينکه
مقدار بار عاملي حداقل چقدر باش��د بحث بس��يار اس��ت ،اما آنچه بهعنوان حداقل قابلقبول از آن ياد
ميش��ود مقدار  0/3اس��ت ولی مقدار باالی  0/5توصیه شده اس��ت .مقادیر بار عاملی یا ضرایب مسیر
همه ش��اخصها در ش��کل  5آمده است .برای عامل اول ،مقدار بار عاملی شاخصها بهجز شاخصهای
«اص�لاح قوانی��ن مالکیت فکری» و «انگیزشه��ای مالی و اقتصادی در داخل ای��ران» ،باالتر از مقدار
قابلقبول ( )0/3قرار دارد .از میان این شاخصها ،تصویب قوانین انگیزاننده بهغیراز قوانین بهکارگیری
و انگیزشهای مالی بیشترین بار عاملی را دارد .عالوه بر بار عاملی ،همه شاخصها بهجز «اصالح قوانین
مالکیت فکری» معنادار نیز هس��تند که مقدار آماره تی آنها باالتر از  1/96قرار دارد .در ش��کل ()6
بارهای عاملی و در شکل ( )7مقادیر تی برای عامل اول نشان داده شده است؛ بنابراین شاخص «اصالح
قوانین مالکیت فکری» کمتر از مقدار قابلپذیرش اس��ت و چون معنادار نیس��ت (کوچکتر یا برابر با
 )1/96نمیتواند قابلقبول باشد.

شکل ( .)6مقدار بار عاملی برای شاخصهای عامل اول (محیط حقوقی)

عوامل مؤثر بر فرآيند انتقال دانش توسط ايرانيان دانشآموخته در ...

25

شکل ( .)7مقدار آماره تی برای شاخصهای عامل اول

برای عامل دوم مقدار بار عاملی همه ش��اخصها بهغیراز ش��اخصهای «ماهیت دانشی که منتقل
میش��ود»« ،وجود ابهام و پیچیدگی در دانش��ی که انتقال مییابد» و « وجود فاصله دانش ،فیزیکی و
هنجاری بین مبدأ و مقصد» ،باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/3قرار دارد .از میان این شاخصها« ،توانایی
درک نتایج پژوهشها و میزان پذیرش ایدههای جدید توس��ط گیرنده» بیش��ترین بار عاملی را دارند.
ش��اخصهای «ماهیت دانش��ی که منتقل میش��ود» و «وجود ابهام و پیچیدگی در دانشی که انتقال
مییابد» به دلیل اینکه معنادار نیستند (تی کوچکتر از  )1/96نمیتوانند قابلقبول باشند و به همین
منوال ش��اخص « وجود فاصله دانش ،فیزیکی و هنجاری بین مب��دأ و مقصد» ،به دلیل معنادار بودن
(بزرگتر از  )1/96قابلقبول است.
برای عامل سوم مقدار بار عاملی همه شاخصها باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/3قرار دارد .از میان
این ش��اخصها« ،وجود نیاز به بهکارگیری نیروی انس��انی متخصص در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و »...
بیشترین بار عاملی را دارد .عالوه بر بار عاملی ،همه شاخصها معنادار نیز هستند که مقدار آنها باالتر
از  1/96قرار دارد.
برای عامل چهارم مقدار بار عاملی همه شاخصها بهجز شاخص «ریسکی که دانشگاهیان در فرآیند
انتقال دانش به داخل ایران متحمل میشوند» باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/3قرار دارد .از سوی دیگر
ش��اخص «ریسکی که دانش��گاهیان در فرآیند انتقال دانش به داخل ایران متحمل میشوند» معنادار
نیست (مقدار تی کوچکتر از  )1/96بنابراین نمیتواند قابلقبول باشد .بقیه شاخصها معنادار هستند
که مقدار تی آنها باالتر از  1/96قرار دارد .از میان همه ش��اخصها« ،تحریمهای اعمالش��ده توس��ط
نهادهای بینالمللی»؛ بیشترین بار عاملی را دارد.
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برای عامل پنج مقدار بار عاملی همه ش��اخصها بهجز س��ه ش��اخص «عرق و تعلقات هویتی»« ،
آزادیهای فرهنگی و اجتماعی» و «سن فرستنده دانش» باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/3قرار دارد .به
دلیل اینکه این سه شاخص معنادار نیز نیستند (تی کوچکتر از  )1/96بنابراین قابلقبول نمیباشند.
از میان شاخصهایی که بار عاملی قابلقبول دارند« ،وجود احترام متقابل» بیشترین بار عاملی را دارد.
همانطور که از نتایج (جدول  )4قابل مشاهده است همه شاخصهای کیفیت مدل بهغیراز ریشه
میانگین مجذورات خطای برآورد ( ،)RMSEAدر س��طح قابلقبول قرار دارند .اولمن )2006( 1اشاره
میکند که در نمونههای کمتر از  150ش��اخص ( )RMSEAنمیتواند معیار مناس��بی برای ارزیابی
خوب یا بد بودن مدل باش��د (محس��نین و اسفیدانی .)1393 ،همچنین نتایج نشان میدهد که سطح
معنیداری قابلقبول است.
جدول ( .)4شاخصهای کیفیت مدل
شاخص برازش

معیار برازش قابلقبول

نتایج مدل

کای اسکوئر تقسیم بر درجه آزادی ()X2/df

<5

2/14

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

<0/10

0/122

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

>0/90

0/98

شاخص نکویی برازش ((GFI

>0/90

0/93

سطح معنیداری

<0/05

0/01

 -5نتيجهگيري
هفت ش��اخص «اصالح قوانین مالکیت فکری»« ،ماهیت دانشی که منتقل میشود» و «وجود ابهام و
پیچیدگی در دانش��ی که انتقال مییابد»« ،ریسکی که دانش��گاهیان در فرآیند انتقال دانش به داخل
ایران متحمل میشوند»« ،عرق و تعلقات هویتی» « ،آزادیهای فرهنگی و اجتماعی» و «سن فرستنده
دانش» از میان  34شاخص استخراج شده در تحلیل عاملی تأییدی مورد قبول واقع نشدند.
با توجه به مقدار بار عاملی هر شاخص در هر یک از عوامل ،به عقیده خبرگان به ترتیب در عامل
اول «تصویب قوانین انگیزاننده بهغیراز قوانین بهکارگیری و انگیزشهای مالی» ،در عامل دوم «توانایی
1 . Ulman
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درک نتایج پژوهشها و میزان پذیرش ایدههای جدید توس��ط گیرنده» ،در عامل س��وم «وجود نیاز به
بهکارگیری نیروی انس��انی متخصص در دانشگاهها ،پژوهش��گاهها و  ،»...در عامل چهارم «تحریمهای
اعمالشده توسط نهادهای بینالمللی» و در عامل پنجم « وجود احترام متقابل » بیشترین بار عاملی
را دارا بودند.
با توجه به نتایج تحقیق برخی از پیشنهادهای کاربردی برای تسهیل انتقال دانش به ترتیب عوامل
مذکور عبارتاند از:
1.1در خص��وص تصویب قوانی��ن انگیزاننده بهغیراز قوانین جذب و بهکارگیری مهمترین مس��ئله این
است که در این میان چه تسهیالت و قوانینی میتوانند انگیزش بیشتری را در انتقال دانش ایجاد

نماین��د .طبعاً این فعالیت نیاز به پژوهش��ی جداگانه دارد ولی میت��وان به ایجاد قوانین حمایتی از
س��وی دستگاههای قانونگذار و پش��تیبانیهای معنوی از سوی نهادهای مسئول همچون معاونت
علمی فناوری ریاس��ت جمهوری ،بنیاد ملی نخبگان و یا دس��تگاههای مرتب��ط دیگر نظیر وزارت
عتف و بهداش��ت و درمان اش��اره کرد .این قوانین میتواند تسهیلکننده شرایط انتقال دانش باشد.
با توجه به اس��ناد پشتیبان سند راهبردی کش��ور در امور نخبگان میتوان به قوانینی در خصوص
ارائ��ه تس��هیالت در قالب بورس ،نظاموظیفه ،جوایز و پاداشه��ای معنوی در قالب مدالهای ملی،
فرصتهای پژوهش��ی از سوي س��ازمانهای دولتي ،صنعت و بخش خصوصي و امکان بهرهمندی
از ارتباطات علمی با دانش��گاهیان اشاره کرد .همچنین با توجه به همین موضوع میتوان پژوهشی
با عنوان « شناس��ایی قوانین انگیزاننده بهمنظور بازگشت فیزیکی دانشمندان غیر مقیم در کشور»
تعریف نمود.
2.2در خصوص ایجاد توانایی درک نتایج پژوهشها و پذیرش بهتر ایدههای جدید توسط گیرنده دانش،
از یکس��و الزم اس��ت گیرنده در خصوص ضرورت انتقال دانش و اهمیت آن توجیه باش��د .در این
خصوص طرحهای آموزش��ی ،آگاهسازی و مش��اوره برای ایجاد ظرفیت پذیرش در گیرندگان مؤثر
اس��ت .در همین راستا بدیهی است نیازمندیهای اساسی کشور استخراج شود و مرجعی بهمنظور
تجمیع این نیازمندیها در کش��ور وجود داش��ته باش��د که با رصد امکان جذب دانش ،به تبیین
ضرورت انتقال دانش بپردازد .از سوی دیگر الزم است زبان مشترکی بین فرستنده و گیرنده دانش
برقرار نمود تا انتقال منجر به حداکثر پذیرش گردد .به نظر به این منظور تعریف فرایندی مشخص
در س��تادها و مراکز توس��عه علم و فناوری که ذیل معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور فعالیت
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مینمایند میتواند به ایجاد این زبان مشترک کمک کند.
3.3در خصوص شاخص «وجود نیاز به بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها ،پژوهشگاهها
و سایر مراکز علمی و فناوری» ،پیشنهاد میشود موضوع ارتباط با متخصصین و دانشمندان ایرانی
خارج از کش��ور بهعنوان یک ضرورت در دس��تور کار همه نهادهای مرتبط قرار گیرد تا س��ازمانها
ضم��ن توج��ه به این مهم س��ازوکارهای الزم بهمنظور بهرهمندی از اینگون��ه متخصصین را پدید
آورند .در این راس��تا ضروری است سامانه جذب و بهکارگیری دانشآموختگان ایرانی در کشورهای
توسعهیافته طراحی و اجرا گردد .بیشک دستگاههایی نظیر بنیاد ملی نخبگان میتوانند در طراحی
چنین س��امانهای نقش مهمی را ایفا نمایند .همچنین وجود تغییری در الیحه دائمی نمودن قانون
مدیریت خدمات کش��وری که دس��تگاهها را مکلف به بهرهمندی از این توانمندیها نماید میتواند
تأثیرگذار باشد.
4.4تحریمهایی که از جانب نهادهای بینالمللی بر کش��ور ما تحمیل میشود ،دالیل گسترده و خاصی
دارد که پرداختن به آنها در مجال این پژوهش نیست .با توجه به شرایط کنونی و تغییر سیاستهای
نظامهای حکومتی در دنیا ،به نظر میرس��د باید س��ازوکاری در نظر داشت که بتواند در هر شرایط
امکان بهرهمندی از دانش دانشآموختگان ایرانی در کشورهای توسعهیافته را فراهم سازد .بهرهمندی
از فرصتهای پدید آمده از فضای مجازی میتواند تا حدودی به کاهش محدودیتهای جغرافیایی
کمک نماید بهگونهای که میتوان در تبادل افکار و اندیش��هها از شبکههای علمی تشکیل شده در
چنین فضایی بهره جس��ت و یا با ارائه دورههای آموزش��ی تحت وب از این فرصت حداکثر استفاده
را به عمل آورد .در این خصوص الزم اس��ت وزارت عتف با اعطای مجوزهای الزم به دانش��گاهها در
تس��هیل این فرآیند همکاری نماید .همچنین دانشگاهها با شناسایی و رصد دانشجویانی که مقطع
و یا مقاطعی را در همان دانش��گاه تحصیل کردند میتوانند ضمن ایجاد ارتباط با ایشان زمینههای
همکاری بهصورت ارتباط از راه دور را پدید آورند.
5.5وج��ود احترام متقابل بی��ن طرفین انتقال از ضرورتهای انکارناپذیر اس��ت بدی��ن منظور تدوین
پروتکلهای ش��فاف و تعریفش��ده بین طرفین میتواند در اس��تمرار احترام متقابل مؤثر باش��د.
ازجمله ش��اخصهای مه��م دیگر در عامل فرهنگی اجتماعی وجود اعتماد بین طرفین و اس��تقرار
نظام شایستهس��االر است .نظام شایستهس��االر بهنوبه خود میتواند مزایای فراوانی به همراه داشته
باش��د که بیشینه نمودن تأثیر یک شخص در مجموعه محل فعالیت ،افزایش رضایتمندی شغلی،
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تعلقخاطر به اهداف و شناس��ایی و هدایت هدفمند اس��تعدادها نمونهای از فواید آن اس��ت .برای
استقرار نظام شایستهساالر وجود نظام ارزشیابی در مراکز علمی فناوری از اهمیت خاصی برخوردار
اس��ت .برخی دیگر از پیشنهادهای مطرح برای تسهیل فرایند انتقال دانش توسط دانشآموختگان
ایرانی کشورهای توسعهیافته عبارتاند از:
•طراحی ش��بکه نخبگان با امکان شناسایی ،ارزشیابی و ردهبندی توانمندیهای دانشآموختگان
داخل و خارج از کشور (با همکاریبنياد ملي نخبگان)
•تهیه بانک اطالعاتی مدیران و التزام به اس��تعالم دس��تگاههای دولتی در انتصاب مدیران از این
بانک ( با همکاری دستگاههایی همچون وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي ،سازمانهاي مرتبط
مثل سازمان مديريت صنعتي ،بنياد ملي نخبگان)
•اجرای یکی از اقدامات س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان با موضوع شبکهس��ازي افراد و
گروهه��اي نخبه در حوزهه��اي تخصصي و ح��ول فعاليتهاي نخبگاني بهمنظ��ور همافزایی و
همگرايي ،تقويت همکاري ،اشتراک دانش و اطالعات و انجام کارهاي مشترک.
با توجه به مقادیر بار عاملی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی میتوان گفت ش��اخصهای :تصویب
قوانین انگیزاننده ،وجود احترام متقابل بین فرستنده و گیرنده دانش ،وجود نیاز به بهکارگیری نیروی
انس��انی متخصص ،توانای��ی درک نتایج پژوهشها ،میزان پذیرش دانش توس��ط گیرنده و تحریمهای
اعمالشده توسط نهادهای بینالمللی مهمترین شاخصهای مؤثر بر انتقال دانش بوده و از سوی دیگر
در میان ش��اخصهای تائید شده وجود فاصله دانشی ،سازمانی ،فیزیکی و هنجاری بین طرفین ،توجه
به انگیزش مالی و اقتصادی ،نوع انتقال دانش ( بهصورت فردی یا از طریق انعقاد تفاهمنامه یا قرارداد)،
وجود کانال مستقیم برای ارتباط و شفافیت فرایند انتقال از بار عاملی کمتری برخوردارند.
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