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مقدمه

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دیپلماسی علم فنآوری و چابکی سازمانی با میاانجیگاری
سواد اطالعاتی پرداخگهایم .مسئله ای که ما را به انجاام ایان تح یا واداشاگه ایان اسات کاه اماروزه
بسیاری از سازمادها و از امله نهادهای آموز

عالی با ر ابت ف ایداده ،پایادار و ناامطمئدی روبارو

هسگدد که به واسطه نوآوریهای تکدولوژیکی ،تغییر محیطهاای باازاری و نیازهاای در حاال تغییار
ماگریاد شدت یافگه است ( )Nasr Esfahani, Allamhe, Shaemi, Teimouri, 2016که همین
مساائله ،سااازمادهااا را ملا م ماایسااازد تااا باارای تح ا اهااداف خااود ،ال ا

رضااایت ماااگریاد و

مراا هکدددگاد و ر ابت با سایر سازمادها ،سطح چابکی ساازمانی خاود را ارت اا دهداد؛ فلااا در
همین راسگا و برای چاب

شدد نی سازمادها باید بگواندد اطالعات و اب ارها و فن آوریهاای ماورد

نیاز خود را از محیط داخ و خارج از کاور فراهم نمایدد کاه بارای کسا فان آوریهاای مادرد
مورد نیاز خود از خارج از کاور نی نیاز به اسگفاده از دیپلماسی علام و فان آوری دارناد تاا بگوانداد
علم و فنآوری سازگار با سازماد خود را کس

نمایدد ( )Lijesevic, 2012و مگ ا

آد نی ب اد

از ورود علم و فن آوری تازه به سازماد ،باید از سواد اطالعاتی الزم به مدظور اسگفاده بهیداه از علام
و فنآوری تازه کس شده برخوردار باشدد تا بگواندد با ارت ا سطح چابکی ساازمانی باه اهاداف از
پیشت یینشده دست یافگه و همچدین پاسخگوی تغییرات محیطی که مدجر به تغییر نیازهای ماگریاد
میشود نی باشدد ( .)Patterson, 2009در ادامه باید به این نکگه اشاره نمود داناگاههاا در محیطای
پیچیده و بسیار پویا ،وظیفه تبادل و نار علم و همچدین تربیت نیروی انسانی مورد نیااز بارای اام اه
را نی بر عهده دارند که همین ویژگی و کارکرد مدحصر به فرد ،آدها را از سایر ساازمادهاا مگماای
مینماید ()Cullen, Clark, Esson, 2012؛ فلاا داناگاهها برای موف یات در انجاام ایان وظاای
اخگصا ی خود باید از چابکی الزم برخوردار باشدد؛ فلاا به مدظور بهرهمدادی بایشتار از چاابکی
سازمانی باید به عواملی همچود دیپلماسی علم و فن آوری و سواد اطالعااتی کاه مایتوانداد بار آد
مؤثر افگدد ،تواه نمایدد و با ت ویت این عوام سطح چابکی ساازمانی خاود را بااال بارده و باه نحاو
احسن از انجام وظای

ویژه و اخگصا ی خود برآیدد و بگواندد در بازار ر ابگی و پر تالطم اماروزی

دوام بیاورند .حال با تواه به مسا ذکر شده ،مسئله ا لی در پژوهش حاضر عبارت اسات از ایان
که آیا رابطه علّی بین دیپلماسی علم و فن آوری و چابکی سازمانی در بین کارکداد داناگاه ارومیاه
با ن ش میانجی سواد اطالعاتی واود دارد؟
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اما در خصوص اهمیت چابکی سازمانی برای داناگاهها باید چداین گفات کاه در حاال حاضار
داناگاهها و مؤسسات آموز

عالی همچاود دانااگاه ارومیاه در عر اهی ر ابات باا یکادیگر باا

مسا اساسی موااه هسگدد که از امله این مسا  ،کاهش نرخ موالید در کااور اسات کاه مدجار
به کاهش ام یت اواد و در نهایت کاهش ام یت دانااجویی شاده اسات کاه هماین امار ساب
ر ابت سخت داناگاه ها با یکدیگر اهات اااب افاراد باا اساگ داد و ام یات ااواد بارای اداماه
تحصی میشود؛ به نحوی که داناگاهها برای موف یت در این امر باید همواره آماادهی پاساخگویی
به نیازهای مگغیر ار اواد و تحصیلکرده خود باشدد که برای موف یت در این زمیداه نیا نااگ یر باه
اسگفاده از چابکی سازمانی هسگدد.
همچدین در کدار این امر مهم ،مسئله ی مهام دیگار نیا ایان اسات کاه ماا در عصاری زنادگی
میکدیم که در آد اطالعاات و داناش ،باا داناایی و دارایای پیوناد خاورده اسات و هماین امار نیا
مؤسسات آموز

عالی را با تغییرات و چالشهای محیطی فراوانی روبرو مایساازد باه نحاوی کاه

داناگاهها مل م میشوند تا برای ماندگاری خودشاد دست به ر ابت با یکادیگر ب نداد و در نهایات
امر نی سازمادهای ناکام به تدریج حاف میشوند ( Salehi, Hoseini, Dronkolaei, Ghasemi

 .) Komishani,2017فلاا نهادهای آماوز

عاالی بارای حفاا ب اا و حیاات خاود بایاد باه دنباال

توس هی توانمددیهایااد باشدد تا بگواندد با تولید انواع گوناگونی از محصوالت و ارا اهی خادمات
مگداوع بااا تواااه بااه نیازهااا و انگظااارات در حااال تغییاار ماااگریاد در یا

محاایط پویااا دوام بیاورنااد

) .(Khoshlahna , Sattari Ardabili,2016در همین راسگا یکی از اب ارهایی که مایتواناد یا
داناااگاه را در برخااورد بااا تغییاارات شااگاب زدهی محیطاای یاااری نمایااد ،چااابکی سااازمانی اساات.
( .)Heidari, Siyadat, Hoveyda, Shahin,2014به عبارت بهگر چابکی سازمانی سب

افا ایش

ان طافپایری ،سرعت و کیفیت در سازماد میشود و میتواند تغییرات مواود در محیط کااری را
پیشبیدی کدد ) )Sena, Coget Shani,2009و ابلیت ان طافپایری بسیار باالیی را برای ساازماد
در برخورد با تغییارات باه وااود آورد .)Abutorab. Pashaei Hola Su,2016( .باه نحاوی کاه
سازمادها میتواندد با بهرهگیری از چابکی سازمانی ،موف یت خود را در ی

محیط ر ابگی و مگغیار

تضمین نمایدد .فلاا با تواه به آدچه که در خصوص اهمیت چابکی سازمانی برشمرده شاد ،بسایار
ضروری است که عوام مؤثر بر ارت ا چابکی سازمانی را نی مورد بحث و بررسی رار داده شاود

نامهفنآوریاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربيتی/سالنهم/شمارهاول/پایيز5031


/فصل
511

کااه در تح یا ف لاای بااه دنبااال بررساای تاأثیر دیپلماساای علاام و فاانآوری باار چااابکی سااازمانی بااا
میانجیگری سواد اطالعاتی هسگیم.
واژه چاب

در فرهدگ لغات به م دای "حرکت سریع ،چاالﻙ ،ف ال" " ،توانایی حرکت بااااه

اااااااورت سریع و آساد" و ادر بودد به تفکر به ورت سریع و با ی

هوشمددانه به کار

رو

گرفگه شده اساااااااات ( .)Agaie,2014چابکی عبارت اساااااااات از مجموعهای از توانمددیها و
شایسااگگیهایاای که باعث ب ا و پیارفت سازماد در محیط کس و کار (ویژگی اساسی آد واود
تغییارات دا مای و عدم اطمیداد است) میشود (.)Liu , Ke, Wei, Hua, 2013کلمه شایسگگی
اولین بار توسط سل نی

در سال  5312مطرﺡ گردید؛ اما مفهوم اساسی توادمداادی و شایسگگی ،به

م دااااا و مفهااااوم ف لی توسط پراهاالد و هم  5در سال  5336مطرﺡ گردید .شایسگگیهای اساسی،
مجموعهای از یادگیریهای ام ی در داخ سازماد هسگدد ،خصو اً ایدکه چطور مهااااارتهااااای
تولیدی مگدوع را هماهدگ و ریاههای چددگانه تکدولوژی را یاا

پارچاااه کدداااد & (Tallon

) .Pinsonneault, 2011در وا ع سازماد به ماندد درخگی میماند که رشد آد بسگه به ریاههای آد
دارد ،ی دی محصوالت ا لی بوسیله شایسگگیها تغایه میشوند و سپس واحدهای کس و کاااااار
ایجاد میشوند که محصوالت نهایی میوه آنها میباشدد ( Shahsavari Pour , Rezvan Doost,

 .)Mirzaie, Haidaribi,2016در خصوص اب اد چابکی سازمانی که در این پژوهش مورد بررسی
رار گرفگه شدهاند ،میتواد به موارد زیر اشاره کرد:
 -5پاسخگویی :به توانایی تاخیص تغییرات و واکدش سریع و بهرهاویی از آدهاا اشااره دارد.
(.)Nasr Esfahani, Allamhe, Shaemi ,Teimouri, 2016
 -0شایسگگی :که بر توانایی کس

اهداف و م ا د سازماد داللت دارد.

( .)Bahrami, Kiani, Fallah Zadeh, 2016
 -3ان طافپایری :که هماد ابلیت سازگاری اسات و عباارت اسات از تواناایی بارای اریااد
دادد به فرآیددهای مخگل

وکس

اهداف مخگل  ،با اسگفاده از امکانات وتسهیالت یکساد.

(.)Nasr Esfahani, Allamhe, Shaemi ,Teimouri, 2016
 -1سرعت :عبارت است از توانایی انجام ف الیتها در کمگرین زماد ممکن.
(.)Amin Beidokhti Hosseini, Hosseinpur, 2016
1. Hamel & Prahalads
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مگغیر دیگری که در این تح ی ماورد بررسای ارار گرفات ساواد اطالعااتی مایباشاد .ساواد
اطالعاتی مجموعاهای از مهاارت هاای الزم بارای اسات و ااو ،بازیاابی و اساگفاده ماؤثر از مداابع
اطالعاتی مخگل

است ) .)Khavari, Arasteh, Jafari,2016افاراد برخاوردار از ایان مهاارتهاا

ماایتواندااد نیاااز اطالعاااتی خااود را تاااخیص دهدااد و مدااابع الزم باارای رفااع ایاان نیاااز را شداسااایی
کددد ) .(Stewart,Basic, 2014همچدین میتواد گفت که سواد اطالعاتی ،ایجاد توانایی در افراد
است تا آد ها بگواندد تاخیص دهدد چه و ت به اطالعاات نیااز دارناد و بایاد از آد اساگفاده نمایداد
(.)Head & Eisenbery,2013
به طور کلی سواد با خوانادد ،نوشاگن و تفکار و ایاده سار و کاار دارد .در یا

ت ریا

میتواد سواد را توانایی خواندد و شرﺡ و تفسیر و تولید مگن مداس و ارزشمدد درود ی
خاص ت ری

کلای
ااگمااع

کرد ( .)Owusu,2003ساواد اطالعااتی مفهاومی اسات کاه در نگیجاهی تغییارات و

تحوالت سریع در فنآوریهای اطالعاتی پیدا شده است ( )Plotinck,2000کاه مایتواناد مبداای
یادگیری مادام ال مر کارکدااد را تااکی دهاد ( .) Gholami,2015ا اطالﺡ ساواد اطالعااتی را
نخسگین بار پ زورکوفسکی 5در ساال  5321باه کاار بارد.)Zamani, Heidari, Azimi,2016( .
افرادی که برای اسگفاده از مدابع اطالعااتی در کارهایاااد آماوز

مایبیدداد را مایتاواد باا ساواد

اطالعاتی نامید ) .(Rosmah, 2010آدها مهارتها و فدود الزم برای اسگفاده گسگرده از اب ارهاای
اطالعاتی و مدابع ردی

اول اهت بهرهبرداری از راهح های مواود در مدابع اطالعااتی باه مدظاور

ح مسا اطالعاتی را فرا میگیرند ( .)Corrall 2008داشگن سواد اطالعاتی کارکدااد ساازماد را
خالق میکدد که این امر نی باه نوباهی خاود مایتواناد بار چاابکی ساازمانی ماؤثر افگاد ( Hakim

.)Zadeh , Naqshineh, Biniyaz,2015
در خصوص اب اد سواد اطالعاتی که در این پژوهش مورد بررسی رار گرفگه شدهاند ،میتاواد
به موارد زیر اشاره کرد:
0

 -5تاخیص نیازهای اطالعاتی  :به م دی تاخیص ماهیات و میا اد اطالعاات ماورد نیااز اسات
( .)Mozafariramchahi, 2013فرد با سواد اطالعاتی باید بگواناد ماهیات و گساگردگی اطالعاات
مورد نیاز خود را ماخص کدد ).) Shafienikabadi ,Safavijahromi, 2017

1. paul zurkowski
2. Identify information needs
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 -0مکادیابی اطالعاتی :به م دی بازیاابی اطالعاات ماورد نیااز اسات ( Mozafariramchahi,

 .)2013فرد باسواد اطالعاتی ،به اطالعات مورد نیاز به طور مؤثر و کارآمد دسگرسی پیدا میکدد.
 -3ارزیابی اطالعات :5به م دی ارزیابی ن ادانه اطالعاات اسات(.)Mozafariramchahi,2013
فرد با سواد اطالعاتی ،اطالعات و مدابع آنها را به طور ن ادانه ارزشیابی میکدد و اطالعاات انگخااب
شده را با دانش پایه و یا نظام ارزشیابی بلی خود تلفی میکدد.
 -1اسگفاده از اطالعات : 0به م دی اسگفاده مؤثر از اطالعات است .فارد باا ساواد اطالعااتی ،باه
ااورت انفاارادی یااا گروهاای ،باارای رساایدد بااه مدظااور خا اای از اطالعااات اسااگفاده ماایکدااد
).)Shafienikabadi,Safavijahromi, 2017
دیگر مگغیر بررسی شده در این تح ی کاه در ایاراد نیا نسابگاً ادیاد اسات ،دیپلماسای علام و
فنآوری 3میباشد .موضوع ا لی دیپلماسی علام و فانآوری در درااهی اول اساگفاده از ظرفیات
دسگگاههای دیپلماتی

و همچدین داناگاهها و نهادهای علمی برای ورود علم و فنآوری ادید به

کاور و سپس بهرهگیری از این علم و فنآوری برای تح ا اهاداف ساازماد اسات ( Moghimi,

 .)Arasteh, Mohammad Khani, 2016د ت در م دای دیپلماسی علم و فنآوری ما را باه ایان
نگیجه میرساند که نباید از دیپلماسی علم و فنآوری تدها برای تح
بلکه میتواد از آد برای تح
سازمادها نی کما

اهداف سیاسی اساگفاده کارد؛

اهداف سازمانی اسگفاده نمود و با بهرهگیری از آد به چابکیساازی

نماود ( .)Sweet,2016در یا

دیگار ،دیپلماسای علام و فانآوری

ت ریا

عبارت است از بهرهگیری از همکاریهای علمای و فانآوری میااد ملاتهاا بارای رفاع مااکالت
ماگرﻙ و تح

اهداف سازمانی ماگرﻙ (.)Hormats,2012

رشد سریع و ف ایدده علام و داناش و فانآوری در ساالهاای اخیار ،انسااد اماروزی را نیازمداد
دستیابی به رو ها و سیسگمهای نوین آموزشی برای کسا

داناش و فانآوری روزآماد سااخگه

است ( .)Edjtehadi,Goli Ghourchian, Mirzaee, 2017فلاا سازمادها گاهی برای کس

علم

و فنآوری مورد نیازشاد به کاورهای دیگار توااه ماینمایداد و سا ی مایکدداد بارای اساگفاده از
فنآوریها و علوم ادید و به روز ،از دیپلماسی علام و فانآوری بهاره بگیرناد .دیپلماسای علام و

1. Information evaluation
2. Data usage
3. Diplomacy of Science and Technology
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فنآوری ،مفهوم ادیدی در عر هی سیاست خارای میباشد که باه همکااری نهادهاای علمای و
دسگگاه دیپلماسی ی

کاور اشاره میکدد (.)Zolfagharzadeh ,Sanaei ,2013

همکاری بین داناگاهها در سطح بینالمللی ،یا
میشود کاورهای مخگل

ویژگای مدحصار باه فاردی اسات کاه ساب

و علیالخصوص داناگاههای آد به توس هی همه اانباهی خاود توااه
5

ویژهای داشگه باشدد و به فکر رشاد و خودشاکوفایی خاود باشادد .زیارا بارای بر اراری رواباط در
عر ههای مخگل

نیازمدد این رشد و خود شکوفایی هسگدد؛ فلاا مسئوالد دسگگاههای دیپلماتیا

و مدیراد داناگاهی به خوبی مایدانداد کاه ادرت سیاسای و داناش دیپلماسای ارف باه تدهاایی
نمیتواند زمیدهی موف یت ی

کاور در رواباط باین الملا  0را فاراهم آورد؛ بلکاه کااورها بارای

موف یت در عر هی بینالمللی از اب ارهای ا گصاد و علم نی اسگفاده مینمایداد ).(Barston, 2006
نمونااهای از ا ااداماتی کااه دسااگگاههااای دیپلماساای و داناااگاههااای کاااورهای مخگل ا
دیپلماسی علم و فنآوری انجام میدهدد ،پایر

در ال ا

داناجوی خارای و اعطای بورسهای تحصایلی

به آدها است .برای مبال در وزارت خاراه آمریکا دفگر مااوره علمی تأسیس گردیده است کاه باا
همکاری داناگاههای آمریکا ا دام به ارا هی بورس برای نخبگاد خارای مینماید تا به این طریا
ب د از بازگات نخبگاد خارای به کاور خودشاد ،از این نخبگاد در راساگای مداافع ملای آمریکاا
بهره بگیرند (.)Zewail,2010
با تواه به اهمیت و اثرگااری که دیپلماسی علام و فانآوری دارد ،اخیاراً در ایاراد نیا باه آد
تواه ویژهای میشود و از املهی افرادی که به این مبحث تأکید ویاژهای دارد و در ایان راساگا بار
ن ش ویژه داناگاهها نی اشاره دارند ،م ام م ظم رهبری میباشدد .م ظم له علم و فنآوری را ابا ار
نظام سلطه برای سلطهگری خود میداندد و تدها راه م ابله باا نظاام سالطه را نیا پیاارفت در علام و
فنآوری و دیپلماسی مرتبط با آد میداندد .به این م دا که داناگاههای داخ کاور برای تارویج و
دور علم و فنآوری مواود در عر ههای مخگل

خود ،باید از رو های دیپلماتی

و مگدوعی همچود ااب داناجوی خارای اسگفاده نمایدد و همچدین برای کس
مورد نیاز خود نی از اب ارهای دیپلماتی

مخگل

گونااگود

علام و فانآوری

اسگفاده نمایدد (.)Barati,2012

1. Self-fulfillment
2. International Relations
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در خصوص اب اد دیپلماسی علام و فانآوری کاه در ایان پاژوهش ماورد بررسای ارار گرفگاه
شدهاند ،میتواد به موارد زیر اشاره کرد:
 -5علم در دیپلماسی :5در این ب د علم و فن آوری به عدواد حمایتگر و پاگوانه تأمین و تح
اهاداف سیاسات خاارای عما مایکداد ( American Association Advance of Science,

 .)2010ایجاد و بهرهمددی از ظرفیتها از دیگر مؤلفاههاای ب اد پیاابرد علام در دیپلماسای اسات
( .)Vinet,2010بر راری ارتباط میاد دانامدداد و دیپلماتها از دیگر مؤلفاههاای مهام در پیاابرد
علم در دیپلماسی است .به طور مبال از طری ت امالت میاد دانامدداد و سیاسگمداراد ،نظام سیاسی
دو کاور آمریکا و شوروی در اداگ سارد باه طاور غیار مساگ یم نسابت باه ادور ویا ا و ساایر
تسهیالت برای خبرگاد و مگخصصاد ا دام کردند؛ نگایج حا
بهبود نسابی رواباط سیاسای و باینالملا میااد آنهاا کما

از این ت امالت در طول  01سال به
باهسا ایی کارد (.)Turekian, 2012

ماارکت اساگاداد و خبرگااد دانااگاهی در حا مدا ااات باینالمللای توساط دولاتهاا از دیگار
مؤلفههای پیابرد ب د علم در دیپلماسای اسات .از کااورهای پیاارو در ایان زمیداه ونا و ال اسات
(.)Runde & Zargarian,2014
 -0دیپلماسی برای علم :0در این ب د ،دیپلماسی همکاریهای علمای و فان آوری باینالمللای را
تسهی میکدد .این رویکرد به م دای اسگفاده از ظرفیتهاای دیپلماتیا

در اهات رشاد و توسا ه

علم و فنآوری کاور اسات .ف الیاتهاای علمای در زمیداههاای نظاامی نظیار تولیاد تسالیحات در
آرژانگین در بیاگر سیاستهای دولت این کاور وارد شاده اسات .ساهولت فرایداد ادور روادیاد
برای مگخصصاد و اسگاداد و خبرگاد علمی از سوی نظام سیاسی هر کاور از دیگر مؤلفههاای ایان
ب د محسوب میشود .ت دد و کیفیت پروژههای عظیم باینالمللای در کااورها باه دلیا ریسا

و

ه یده باالی آد در چدد کاور باه طاور هامزمااد از دیگار مؤلفاههاسات ( Moghimi, Arasteh,

.)Mohammad Khani,2016
 -3علم برای دیپلماسی :3بهبود روابط بینالمللی از طری علم و فنآوری م دای ا لی ایان ب اد
است .درت نرم در تمامی ف الیتهای مرتبط با رهبری ،مدیریت ،امور نظامی و ا گصاادی کاارایی

1. Science in diplomacy
2. Diplomacy for science
3. Science for diplomacy
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دارد و دولتهایی که از آد به شک گساگرده اساگفاده مایکدداد در عر اه اهاانی پیاارو هساگدد
(.)Armitage,2007
در این رابطه ت داد و کیفیت اداره سازمادهای غیرانگفاعی که ایان ارتبااط را بر ارار مایکدداد،
حا اهمیت است ( .)Neureiter, Cheetham, 2013ت داد و کیفیت کدسرسیومهای (اتحادیه ها)
تخصصی برای ارتباطات بینالمللی میاد کاورها به ویژه توس ه مهاارتهاا و داناش کااورهای در
حال توس ه ( )Ozdasli, 2015زیرساختهای مورد نیاز برای ت هادات علمای باینالمللای عباارت
است از حمایتهای دساگگاه سیاسات خاارای کااور ،ساازوکارهای مارتبط باا آماوز

عاالی و

تح ی ات در کاور ،توس ه سرمایهگااریهای علمی در کااور ،آیدادهپژوهای علمای و فان آوری
کاورها ،توس ه همکاریهای ماگرﻙ علمی در دنیا و ف الیتهای بینالمللی مراک آماوز

عاالی

کاور در بیست سال گاشگه تال هایی در راسگای ظرفیتسازی پیابرد دیپلماسی علم و فانآوری
انجام گرفگه است؛ با این هدف در سال  0666برای اولین بار چهار دانامدد برای مدت ساه ساال باه
عدواد مااور علمی در وزارت امور خاراه آمریکا ماغول به کار شدند .زمانی ت امالت بینالمللای
داناگاهها به عدواد اب ار پیابرد دیپلماسی علم و فان آوری مطارﺡ مایشاود کاه باه تاأمین اهاداف
سیاسی کاورها مدجر شود (.)Moghimi, Arasteh, Mohammad Khani,2016
در ادامه نی پیایده تح ی مورد بررسی رار میگیرد:
خاوری ،آراسگه و ا فری تح ی ی با "عداواد تاأثیر ساواد اطالعااتی اعضاای هیاأت علمای بار
چابکی سازمانی داناگاهی" کاه اام اه آمااری آد اعضاای هیاأت علمای گاروههاای مادیریت و
مدیریت آموزشی واحدهای داناگاه آزاد اسالمی اسگاد مازندراد بود ،انجام دادند و باه ایان نگیجاه
رسیدند که سطح چابکی سازمانی واحدهای داناگاهی و سواد اطالعااتی اعضاای هیاأت علمای از
مگوسط باالتر است و همچدین سواد اطالعااتی اعضاای هیاأت علمای تاأثیر مببات و م دایداری بار
چابکی سازمانی در داناگاهها دارد ).)Khavari, Arasteh, Jafari,2016
بدیادی و دوق "در تح ی ی باا عداواد شداساایی عواما ماؤثر بار توسا هی دیپلماسای علام و
فنآوری" به این نگیجه رسیدند که عواملی همچود برنامهری ی و نظامساازی ،عواما زیرسااخت و
ال امات ،عوام برندیدگ و ارت ای ساخت ملی ،عوام ظرفیتسدجی و در نهایت عوام ت اامالت
آکادمی
)2017

داناگاهی بر توس هی دیپلماسی علام و فانآوری ماؤثر مایباشاد (Bonyad, Sadog,
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م یمی ،آراسگه و محمدخانی در تح ی ی با "عدواد مدل پیابرد دیپلماسای علام و فانآوری در
کاور از زاویه مطال ات میاد رشگهای نظامهاای آماوز

عاالی و سیاسات خاارای (ماورد مطال اه

داناگاه د گی خوااه نصیرالدین طوسی)" ا دام به طراحی مدل نهایی نمودند که این مادل شاام
 3ب د و  36مؤلفه برای پیابرد دیپلماسی علم و فانآوری در کااور و  1عاما و  05ماالﻙ بارای
ارت ا ن ش نظام آموز

عالی در پیابرد دیپلماسی علم و فن آوری است و در نهایت نگایج تح یا

نااد داد که دیپلماسی علم و فانآوری هام در حاوزه آماوز

عاالی و هام در عر اهی سیاسات

خارای کارآمد و مؤثر میباشد (.)Moghimi, Arasteh, Mohammad Khani,2016
طبرسا ،حسیدی و شریفی در تح ی ی با عدواد "بررسی تأثیر سواد اطالعاتی کارکداد بر چاابکی
سازمانی" که اام هی آماری آد کارشداساد سازماد فرهدگی هدری شهرداری تهاراد باود ،باه ایان
نگیجه رسیدند که تمامی مؤلفههای ساواد اطالعااتی اعام از تااخیص وسا ت و ماهیات اطالعاات،
دسگرسی مؤثر و کارا به اطالعات ،ارزیابی اطالعات و مدابع آنها و تلفی اطالعات انگخاب شاده باه
دانش بلی ،اسگفاده از اطالعات برای رسایدد باه مدظاوری خااص و آشادایی باا ماوارد ح او ی بار
چابکی سازماد به ورت مببت و م دیداری تأثیر دارند (.)Tabarsa, Sharifi, Hosseini,2016
اسچرر در تح ی ی با عدواد "بررسی ارتباط سواد اطالعاتی با چابکی سازمانی در بین کارکدااد
مدارس نروژ" که اام ه آماری آد شام  0100نفر از کارکداد مدارس نروژ بودند ،باه ایان نگیجاه
رسید که سطح سواد اطالعاتی کارکداد پیوسگه در حاال افا ایش اسات و بار چاابکی ساازمانی نیا
اثرگاار است (.)Scherer,2017
کولگالزیر که مااور علم و فنآوری وزیر امور خاراه آمریکا از سال  0655تا  0651میباشد
با انگاار م الهای "تحت عدواد ت ویت رابطه علم و سیاست در ساازماد ملا مگحاد" باه ایان نگیجاه
میرسد کاه بارای سارعتبخاایدد باه پیاارفتهاای علمای و فان آوراناه ادیاد و چابا

ساازی

داناگاهها ،نیاز به دیپلماسی علمای و همکااریهاای علمای باینالمللای اسات کاه ایان امار توساط
کارکدانی که سواد اطالعاتی باالیی دارند ،ورت مایپاایرد و باه دانااگاههاای هماهی کااورها
کم

مینماید تا توانمددیهای علم و فنآوری خود را اف ایش دهدد ).)Coulgazir,2016
ازداسلی در پژوهای با عدواد "روند کلیدی ،مسا و راه ح آماوز

رواباط باینالمللای در

ترکیه" به این نگیجه رساید کاه اساگفاده از ظرفیات دیپلماسای علام و فانآوری باه مدظاور تأسایس
اتحادیههایی برای حمایت از اعضای هیأت علمای و کارکدااد دانااگاهی اهات تباادل اطالعاات
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میتواند ن ش مهمی در چابکی دانااگاههاا و ارت اا ساطح ساواد اطالعااتی کارکدااد ایفاا نمایاد
).(Ozdasli, 2015
ادلر و کوهلماد در تح ی ی به بررسی وض یت دیپلماسی علم و فنآوری در آلمااد پرداخگداد
و بااه ایاان نگیجااه رساایدند کااه دیپلماساای علاام و فاان آوری در آلماااد در الا ساارویس تبااادالت
داناگاهی آلماد از دیمیترین نهادهای ف ال در اروپاست که از گاارگاه تباادالت دانااگاهی باه
دنبال تغییر و چابکی است و ش ار ایان مؤسساه ،تغییار از طریا تباادل اسات و از طریا اب ارهاای
مگ ددی چود اعطای بورسهای تحصیلی ،پژوهای ،فر تهای مطال اتی ،برگ اری نمایاگاههای
علمی و فنآوری به ارت ا سطح سواد اطالعاتی کم

مینماید ).)Edler& Kuhlmann,2008

نگاره.5مدل مفهومی پژوهش(محققساخته) 

بر اساس مدل مفهومی ،فرضیات پژوهش به ورت زیر ارا ه میشوند:
 - 5دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم و م دیداری دارد.
 - 0دیپلماسی علم و فنآوری بر سواد اطالعاتی اثر مسگ یم و م دیداری دارد.
 - 3سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم و م دیداری دارد.
 -1دیپلماساای علاام و فاانآوری باار چااابکی سااازمانی بااا ن ااش میااانجی سااواد اطالعاااتی اثاار
غیرمسگ یم و م دیداری دارد.
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روش

رو

پژوهش حاضر از نظر نحوۀ انجام تو یفی (غیرآزمایای) از ناوع پیمایاای مایباشاد .اام اه

آماری این پژوهش شام کلیهی کارمدداد داناگاه ارومیه در ساال  32مایباشادد .حجام اام اهی
آماری  036نفر است .در این تح ی برای ت یین حجم نموناه از فرماول کاوکراد اساگفاده شاد و باا
اسگفاده از این فرمول حجم نمونه  036نفر برآورد شد .رو

نمونهگیری به کاار گرفگاهشاده رو

تصادفی طب های است .یافگههای تو یفی پژوهش حاضر نااددهدده آد است که در مورد ادسایت
پاسخگویاد از  036نفری که به این سؤال پرسشنامه پاسخ گفگهاند 516،نفر مرد و مااب ی ی دای 06
نفر زد بودند .همچدین  10نفر از پاسخدهددگاد مجرد و ماب ی ی دی  521نفر از ایااد مگأه بودناد.
همچدین  530نفر دارای مدرﻙ کارشداسی 02 ،نفر دارای مدرﻙ کارشداسای ارشاد و 2نفار دارای
مدرﻙ دکگری بودند و همچدین مااهده گردید که بیاگرین گروه سدی پاسخدهدادگاد باین  16تاا
 13سال با  03نفر و با میانگین سدوات خدمت  03سال و کمگرین گروه سدی  06تا  03باا  3نفار و باا
میانگین سدوات خدمت  30سال را شام میشدند .برای ت یین رابطهی دیپلماسای علام و فانآوری
و چابکی سازمانی با میاانجیگاری ساواد اطالعااتی از مادل م اادالت سااخگاری باه رو

حادا

مرب ات ا ی ( )plsو با اسگفاده از نرماف ار آماری  spss22و Smart pls2در دو ساطح تو ایفی
و اسگدباطی اسگفاده گردید .در پژوهش حاضر از پرسادامه برای امعآوری اطالعات اساگفادهشاده
است که در ادامه به م رفی اب ارهای اندازهگیری (پرساادامه) در الا
میشود ( :فحه ب د)

اادول شاماره  5پرداخگاه

فنآوریوچابکیسازمانیبا… 501/
رابطهیدیپلماسیعلمو 


نامههایمورداستفادهدرتحقيقفعلی 
ش 
جدول.5پرس 
سال

تعداد

تعداد

نام

نام

پرسشنامه سازنده ساخت

سواالت

ابعاد

دیپلماسی
علم و

اطالعاتی

بهروش
AVE

آلفای

مورد تایید
م یمی

0650

33

3

فنآوری
سواد

رواییمحتوایی

رواییهمگرا

ضریب

مگخصصاد علوم

کرانباخ

6/00

مورد تایید
نی

پور 0655

31

1

5333

03

1

6/05

تربیگی

چابکی

شریفی و

سازمانی

ژانگ

مورد تایید

هر سه پرسشنامه مورد اسگفاده در این تح ی بر اساس طی

مگخصصاد علوم
تربیگی

ترکيبی

6/00
خوب

تربیگی
مگخصصاد علوم

پایایی

6/21

6/30
اب

./30
خوب

6/31
اب

6/00
خوب

پدج دراه ای لیکرت ساخگه شده است.

بول

بول
6/30

اب

بول
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یافتهها

همادگونه که در ادول شماره  0مااهده میگردد ،بارهای عااملی بارای مگغیرهاای تح یا بااالی
 6/1میباشدد و م دار مالﻙ برای مداس

بارهای عاملی 6/1 ،هست؛ بدابراین مداسا

بودد ضرای

بودد پایایی مدل تا ید میگردد .بارهای عاملی در ح ی ت همبساگگی باین ساازه و اب ااد

یاا باین

سازه با سؤاالت مربوطه میباشد.
جدول.1ضرایببارعاملی

فنآوری 
دیپلماسیعلمو 
اب اد
علم در
دیپلماسی
دیپلماسی برای
علم
علم برای
دیپلماسی

سواداطالعاتی

چابکیسازمانی 

بار عاملی

اب اد

بار عاملی

6/00

سرعت

6/05

6/31
6/31

اب اد
تاخیص نیازهای
اطالعاتی

بار عاملی
6/00

پاسخگویی

6/33

مکادیابی اطالعات

6/30

شایسگگی

6/23

ارزیابی اطالعات

6/30

ان طافپایری

6/33

اسگفاده از اطالعات

6/00

م یار  Q2یا اسگود – گی ر درت پیشبیدی مدل را ماخص میساازد و در اورتیکاه م ادار
 Q2در ماورد یا

سااازۀ باارودزا سااه م اادار 6/0؛ 6/51؛  6/31باشااد ،بااه ترتیا نااااد از اادرت

پیشبیدی ض ی  ،مگوسط و وی سازه یا سازههاای بارودزای مرباوط باا آد دارد اادول شاماره 0
نااااد مایدهااد کااه م اادار  Q2سااازۀ درودزای عملکاارد  6/10و  6/01اساات ،ایاان نااااددهداادهی
پیشبیدی خوب مدل در خصوص این سازه است و براز

مداس مادل سااخگاری تح یا را تا یاد

مینماید.
باارای بااراز

ماادل کلاای تح یاا از فرمااول  GoFاسااگفاده گردیااد کااه در ایاان فرمااول

 Communalitiesناانه میانگین م ادیر اشگراکی سه سازه میباشد و این م ادیر در دیپلماسای علام
و فنآوری ،چابکی سازمانی و سواد اطالعاتی ،به ترتی
 Communalitiesبرابر است با6/06 :

برابرناد باا  6/05 ،6/00و  .6/20در نگیجاه

فنآوریوچابکیسازمانیبا… 503/
رابطهیدیپلماسیعلمو 


 R2نی م دار میانگین  R-Squaresسازههاای درودزای مادل اسات کاه داخا دایارههاا در
شک خروای نرماف ار نمایش داده میشود .این م دار برابر است با  .6/10باا توااه باه ساه م ادار
 6/56؛  6/01؛  6/30که به عدواد م ادیر ض ی  ،مگوسط و وی م رفی گردیدهاند و حصاول 6/15
برای  GOFدر مورد تح ی حاضر ،میتواد به مداس

بودد براز

مدل کلی تاکید داشت.

جدول.0ضریبQ2مدلتحقيق 

مجموع مجاور

مجموع مجاور م ادیر خطا در

شاخصها SSE

پیشبیدی شاخصهای درودزا SSO

6/101365

103/006111

050/6

سواداطالعاتی 

6/011033

036/361230

5056/6

چابکیسازمانی 

1-SSE/SSO

متغير

فرضیه اول :دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم م دی داری دارد.
نگایج تج یه و تحلی دادههای مربوط به فرضیه شماره ی

تح ی ف لی ناااد داد کاه ضارای

مسیر میاد مگغیر دیپلماسی علام و فانآوری باا چاابکی ساازمانی برابار ( )2/30اسات کاه در ساطح
خطاای  6/61بیاااگر از  5/30مایباشااد .همچداین ضااری مسایر باه دساات آمااده از بارهااای عاااملی
اسگانداردشده ،بین دیپلماسی علم و فنآوری با چابکی سازمانی برابر باا ( )6/15اسات .ایان مطلا
بیانگر آد است که دیپلماسی علم و فنآوری به میا اد  15در اد از تغییارات چاابکی ساازمانی را
تبیین مینماید؛ بدابراین با اطمیداد  31در د میتواد ادعا نمود کاه دیپلماسای علام و فانآوری بار
چابکی سازمانی اثر مسگ یم م دیداری دارد.
فرضیه دوم :دیپلماسی علم و فنآوری بر سواد اطالعاتی اثر مسگ یم م دیداری دارد.
نگایج بررسیهای مربوط به این فرضیه تح ی نااد داد که ضرای

مسیر میااد مگغیار دیپلماسای

علم و فنآوری با سواد اطالعااتی برابار ( )50/30اسات کاه در ساطح خطاای  6/61بیااگر از 5/30
میباشد .در نهایت نی ضری مسیر بارهای عاملی اسگانداردشده بین دیپلماسای علام و فانآوری باا
سواد اطالعاتی برابر ( ) 6/20به دست آمد کاه ایان مطلا

بیاانگر آد اسات کاه دیپلماسای علام و

فنآوری به می اد  20در د از تغییرات سواد اطالعاتی را تبیین ماینمایاد؛ بداابراین باا اطمیدااد 31
در د میتواد ادعا نمود که دیپلماسی علم و فنآوری بر ساواد اطالعااتی اثار مساگ یم م دایداری
دارد.
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فرضیه سوم :سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم م دیداری دارد.
یافگههای حا

از این فرضیه نی ناااد داد کاه ضارای

مسایر میااد مگغیار ساواد اطالعااتی باا

چابکی سازمانی برابر ( )50/53است که در سطح خطای  6/61بیااگر از  5/30مایباشاد و همچداین
ضری
این مطل

مسیر بارهای عاملی اسگانداردشده بین سواد اطالعاتی با چابکی سازمانی برابر ( )6/06است.
بیانگر آد است که سواد اطالعاتی به میا اد  06در اد از تغییارات چاابکی ساازمانی را

تبیین مینماید؛ بدابراین با اطمیداد  31در د مایتاواد ادعاا نماود کاه ساواد اطالعااتی بار چاابکی
سازمانی اثر مسگ یم م دیداری دارد و فرضیۀ فر تح ی رد و فرض م اب تا ید میگردد.
فرضیه چهارم :دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی با ن ش میانجی ساواد اطالعااتی اثار غیار
مسگ یم م دیداری دارد.
در رابطاه بااا تصامیمگیااری در خصاوص فرضایه چهاارم پااژوهش ،ی دای میااانجی باودد سااواد
اطالعاتی در رابطه بین دیپلماسی علم و فنآوری و چابکی سازمانی ،میتاواد چداین گفات کاه باا
تواه به ضرای

اسگانداردشده مسیر ،دیپلماسای علام و فانآوری باه میا اد  20در اد از تغییارات

سواد اطالعاتی را تبیین میکدد .سواد اطالعاتی نی به می اد  6/06در د تغییرات چابکی ساازمانی
را به طور مسگ یم تبیین میکدد .با احگساب موارد یاد شده میتواد اذعاد داشات :دیپلماسای علام و
فنآوری از طری مگغیر سواد اطالعاتی اثر غیر مسگ یم و م کوس به می اد )6/20 ×6/06( ،6/13بار
چابکی سازمانی دارد و در ادامه نی در رابطه با سدجش م داداری تأثیر میانجی ی
بین دو مگغیر از آزمود سوب (برای م داداری تأثیر میانجی ی

مگغیار در رابطاه

مگغیر در رابطه میاد دو مگغیار دیگار

به کار میرود) اسگفاده گردید .در آزمود سوب اگار م ادار ادر مطلا  z-valueاز  5/30بیااگر
باشد ،میتواد در سطح اطمیداد  31در د ،م دادار بودد تأثیر میانجی ی

مگغیر را تأییاد کارد کاه

در این تح ی م دار م داداری  2/30به دست آمد که با تواه به اینکه در مطل  z-valueحا ا
از آزمود سوب بیاگر از  5/30است ،میتواد اظهار کرد که تأثیر مگغیر میاانجی ساواد اطالعااتی در
رابطه میاد دیپلماسی علم و فنآوری و چابکی سازمانی م دادار میباشد.

فنآوریوچابکیسازمانیبا… 515/
رابطهیدیپلماسیعلمو 


با تواه به ادول شماره  1در سطح اطمیداد  31در د و با سطح خطای  6/61به اهت ایانکاه
م دار ضری

مسیر یا سطح م دیداری ب رگتر از م دار  5/30میباشادد ،بداابراین م اادیر ضارای

بارهای عاملی اسگانداردشده م دادار بوده و هر چهار فرضیه تح ی تا ید میگردد.
جدول.1خالصهنتایجفرضياتتحقيق 

فرضياتتحقيق
دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم
م دیداری دارد.
دیپلماسی علم و فنآوری بر سواد اطالعاتی اثر مسگ یم
م دیداری دارد.

سطح

مقدار

معنیداری


ضریب

5/30>2/30

6/15

پایر

فرضیه

5/30>50/30

6/20

پایر

فرضیه

6/06

پایر

فرضیه

6/13

پایر

فرضیه

سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی اثر مسگ یم م دیداری دارد.

5/30> 50/53

دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی با ن ش میانجی

با آزمود سوب
2/30

سواد اطالعاتی اثر غیر مسگ یم م دیداری دارد.


نتيجه 
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نگاره.1ضرایبt-valueمدلتحقيق 


يمشدهبههمراهضرایباستانداردشدهبارعاملی 
نگاره.0مدلترس 

فنآوریوچابکیسازمانیبا… 510/
رابطهیدیپلماسیعلمو 


بحث و نتیجهگیري

در فرضیه اول پژوهش ،ضری

مسیر بین مگغیر مکدود یا پدهاد (مسگ ) دیپلماسی علام و فانآوری

با مگغیر مکدود (وابسگه) چابکی سازمانی برابر  2/30است؛ بدابراین در سطح اطمیداد  31در اد ایان
ضری

ب رگتر از  5/30میباشد ،این مطل

حاکی از اثر مساگ یم مگغیار مساگ

بار مگغیار وابساگه

است .همچدین بار عاملی اسگانداردشده برابر  6/15است ی دی دیپلماسی علام و فانآوری باه میا اد
 15در د از تغییرات چابکی سازمانی را در اهت تبیین میکدد .در تبیین نگیجاه حا ا از فرضایه
اول پژوهش حاضر میتواد چدین گفت که امروزه بسیاری از ساازمادهاا و مؤسساات آموزشای در
عر هی ر ابگی پیچیدهای رار دارند که یکی از عوام دخی در این ر ابت ،واود تغییرات مداوم
و مسگمر در بازار و نیازهای ماگریاد میباشد کاه ساازمادهاا بارای پاساخگویی باه ایان تغییارات و
خواسگههای ادید باید از رو ها و رویکردهای ادید اسگفاده نمایدد؛ زیارا اساگفاده از رو هاای
دیمی دیگر پاسخگوی خواسگهها و نیازهای ماگریانااد نیست و مداومت سازمادها بار اساگفاده از
رو های مدسوخ شده ،سب

میشود تا در ر ابت با سایر سازمادهاای مااابه شکسات بخورناد .از

اینرو سازمادها برای بهرهمددی از ان طاف الزم و پاسخگویی سریع باه نیازهاای مااگریاد ،نیااز باه
اف ایش دادد سطح چابکی خودشاد دارند که در این زمیداه مادیراد ساازمانی بایاد عاواملی را کاه
میتواندد بر چابکی سازمانی مؤثر بوده را تاخیص دهدد و از آد اسگفاده بهیده نمایدد .در ایان راساگا
یکی از اب ارهایی که میتواند ساب

ارت اا چاابکی ساازمانی گاردد ،دیپلماسای علام و فانآوری

میباشد .دیپلماسی علم و فنآوری ظرفیتهای فراوانی را پیش روی مسا و چالشهای ساازمانی
خواهد گااشت و سازماد را در برخورد باا تغییارات محیطای توانمدادتر خواهاد کارد .اماا مادیراد
سازمانی و از امله مسئوالد داناگاه ارومیه برای اسگفاده بهیداه از دیپلماسای علام و فانآوری بایاد
ابگدا ظرفیتها و کم و کاسگیهای سازماد را به خوبی باداسدد و سپس با شداسایی فانآوری ماورد
نیاز سازماد خود و مکانی که میتواد علم و فنآوری مورد نظر را تهیه کارد و بر اراری ارتباطاات
مداس

و اع ام افرادی که هم با ا ول دیپلماسی آشدایی دارند و هم با علم و فانآوری ماورد نیااز

خود آشدایی کام دارند ،ا دام به وارد کردد علم و فانآوری مطلاوب خاود نمایداد تاا بگوانداد باا
ارت ای سطح چابکی خود ،به چالشها سریعتر پاسخ داده و خدمات ادیدی را عرضه نمایدد تاا از
این طری بگواندد به ب ای خود ادامه داده ،رشد کددد و ر ابت نمایدد .در نهایت امر این که یافگههاای
این پژوهش با نگایج تح ی ات ) Ozdasli(2015همسو میباشد.
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در فرضیه دوم پژوهش ،ضری

مسیر مواود بین دیپلماسی علم و فانآوری و ساواد اطالعااتی

برابر  50/30است و این نااددهددۀ تأثیر مگغیر برودزای ی دی دیپلماسی علام و فانآوری بار ساواد
اطالعاتی است .برای بررسی می اد و شدت رابطه از بارهای عااملی اسگانداردشاده اساگفاده گردیاد
که نااد میدهد بیش از  20در د از واریانس سواد اطالعاتی ،ناشی از دیپلماسی علم و فانآوری
میباشد .این مطل

حاکی از اثر مسگ یم دیپلماسی علام و فانآوری بار ساواد اطالعااتی اسات .در

تبیین نگیجه حا

از فرضیه دوم پژوهش حاضر میتواد چدین گفت کاه ساواد اطالعااتی یکای از

مهارتهای اساسی زندگی در ه ارهی ادید شداخگه میشود و داشگن این مهاارت بارای کارکدااد
در اام هی اطالعاتی امروز بسیار مهم میباشاد .ساواد اطالعااتی باا توسا هی علام و فانآوری در
اوامع مخگل

اهمیت ویژهای پیدا کرد .در وا ع میتواد گفت که علم و فنآوری یکی از عواما

مهم و مؤثر بر سواد اطالعاتی میباشد که همین امر تواه مدیراد را به ارت ا سطح سواد اطالعااتی
از طری علم و فنآوری مدرد ال

مینماید اما ب ضی او ات برای ارت اا ساطح ساواد اطالعااتی

کارکداد الزم است که ا دام به وارد کردد علم و فنآوری از داناگاههاای خاارج از کااور نماود
که در این زمیده نیاز به اسگفاده از دیپلماسی علم و فنآوری میباشد تا بگواد با اساگفاده از آد علاوم
و فنآوری مورد نیاز را اهت ارت ا سواد اطالعاتی کارکداد وارد نمود .همچدین باا اتکاا باه نگاایج
حا

از تایید فرضیه دوم پژوهش میتواد چدین اسگدباط نمود که داناگاهها و مؤسساات آماوز

عالی از امله داناگاه ارومیه در اسگفاده کارآمد از دیپلماسی علم و فنآوری ن ش مهمی بر عهاده
دارند؛ از همینرو داناگاهها باید با تمام تواد ا دام به شاداخت درسات از اریااد علام و فانآوری
نمایدد تا بگواندد ضمن اسگفاده از علوم و فنآوری که از راه دیپلماسی به دست میآورند ،هم ساطح
سواد اطالعاتی کارکداد را ارت ا دهدد و هم با بهرهمددی از ارت ا سطح سواد اطالعاتی کارکدااد،
مأموریت ا لی خود ی دی تربیت یادگیرندگاد و داناجویاد بر اساس علوم و فنآوریهای باه روز
را به خوبی انجام دهدد .در نهایت امر اینکه یافگههای این پژوهش باا نگاایج تح یا )edler (2008

همسو میباشد.
در فرضیه سوم پژوهش ،ضری

مسیر بین سواد اطالعاتی و چاابکی ساازمانی برابار باا ()50/53

است که نااد از اثر مببت م دادار سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی دارد .همچدین شادت و میا اد
سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی برابر با 06در د است ی دی سواد اطالعاتی به میا اد  06در اد
از تغییرات چابکی سازمانی را تبیین میکدد .بدابراین می تواد چدین گفات کاه ساازمانی کاه در آد
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کارکداد از سطح سواد اطالعاتی باالیی برخوردارند میتواندد نیازهای اطالعاتی خاود را باه خاوبی
تاخیص دهدد و طی

مگدوعی از مدابع اطالعاتی را برای رفع این نیازها باهکاار گیرناد .در مجماوع

میتواد گفت که نگایج و یافگههای پژوهای مبین آد است کاه افا ایش ساواد اطالعااتی مایتواناد
ن ش مسگمری در مدیریت مدابع انسانی هر سازمانی داشگه باشد و آموز

سواد اطالعااتی باه مداابع

انسانی سازمادها ،ن ش مهمی در اسگفاده از امکانات مطلوب و بهرهگیاری از راهبردهاای فرآیدادی
دارد که در نهایت امر میتواند چابکی سازمانی را ارت اا دهاد .پدیاده انفجاار اطالعاات و اهاانی
شدد ،داناگاهها را با اطالعات انبوه و ف ایددهای روبرو ساخگه است و هماین مسائله ،دانااگاههاا را
مل م میسازد تا برای بهرهگیری بهگر از این اطالعات ،ا دام به ارت ای سطح چاابکی ساازمانی خاود
نمایدد و یکی از عواملی که میتواند آدها را در این زمیده یاری نمایاد ،ساواد اطالعااتی مایباشاد.
زیرا سواد اطالعاتی ،کارکداد را ادر مینماید که بر محگوی اطالعات تسلط یابدد و کدادوکاوهای
خود را گسگر

دهدد ،خودهدایتگری را ت ویت کددد و کدگرل بیاگری بر ف الیاتهاای خاود باه

دسات آورناد .در نهایات ایانکاه نگاایج پاژوهش ف لای باا نگاایج تح ی اات khavari, Arasthe,

) Jafari(2016همسو میباشد.
نگایج تحلی آماری در خصوص فرضیه چهارم پژوهش نااد میدهد اثر غیر مسگ یم دیپلماسای
علم و فنآوری بر چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطالعاتی  6/13میباشد که در سطح 6/661
م دیدار است .همچدین ضری

مسیر بین مگغیر مکدود یا پدهاد (مسگ ) تروماای ساازمانی باا مگغیار

مکدود (وابسگه) نوآوری سازمانی با ن ش میاانجی اخاالق ساازمانی برابار  2/30اسات؛ بداابراین در
سطح اطمیداد  31در د این ضری

ب رگتر از  5/30میباشد ،این مطل

حاکی از اثر غیر مسگ یم

مگغیر دیپلماسی علم و فنآوری بر چابکی سازمانی است .با توااه باه ایان یافگاه ،از فرضایه چهاارم
پژوهش حمایت میشود و مایتاواد گفات کاه ساواد اطالعااتی در رواباط باین دیپلماسای علام و
فاانآوری و چااابکی سااازمانی ن ااش میااانجی را دارد .در تبیااین نگیجااهی حا ا از فرضایه چهااارم
پژوهش حاضر ،میتواد چدین گفت که اگر داناگاهها بگواندد از دیپلماسی باه نحاو احسان اساگفاده
نمایدد و نمایددگانی را اهت کس

علم و فنآوریهای مادرد باه دانااگاههاای خاارج از کااور

اع ام نمایدد ،میتواد امیدوار باود کاه باا ورود علام و فانآوری ادیاد بار ساطح ساواد اطالعااتی
کارکداد اف وده شود و در نهایت نی کارکداد داناگاهها و از امله داناگاه ارومیه با بهارهگیاری از
مدابع اطالعاتی ادید ،بهگر بگواندد در م ابا تغییارات ماداوم کاه ساازمادهاا باا آد مواااه هساگدد،
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خواسگههای سازمانی را به سرانجام برساندد و مؤسسات آموز

عالی را در عر هی ر ابت باا ساایر

مؤسسات یاری نمایدد .همچدین داناگاهها میتواندد در راسگای اسگفاده مطلوب از علام و فانآوری
که داناگاههای خارج از کاور در اخگیار دارند ،با اسگفاده از روابط دیپلماتیا
اساتید و افراد اح

 ،ا ادام باه دعاوت

علم از خارج از کاور نمایدد تا این افراد با حضور در داناگاهها و برگا اری

کالسها ا دام به انگ ال علوم و فنآوریهای ادیدی کاه در دانااگاههایاااد ماورد اساگفاده ارار
میدهدد ،نماید تا بدینوسیله کارکداد باا علاوم و فداود ادیاد و باهروز آشادا شاده و ساطح ساواد
اطالعاتی خود را ت ویت نمایدد تا بگواندد در برخورد با تغییرات محیطی از ان طااف الزم برخاوردار
باشدد .خال ه سخن اینکه ،داناگاهها میتواندد با بهرهگیری از دیپلماسی علم و فنآوری و ارت ا
سطح سواد اطالعاتی کارکدااد ،کارکدااد را در تفکار اندیاامددانه مدط ای و بهارهگیاری از مداابع
اطالعاتی د ی در اهت تصمیمگیری برای انجام وظای

و کارهای سازمانی خاود مجها نمایداد،

در این ورت سازمادها میتواندد در راسگای ارت ای کمیت و کیفیت خدمات ،کااهش ه یداههاا،
الوگیری از اتالف مدابع ،کاهش بوروکراسای و باالگبع افا ایش کاارآیی و بهارهوری و در نهایات
چابکی سازمانی عم نمایدد.
در حال حاضر ،داناگاهها به عدواد عاما کلیادی توسا هی ااگمااعی ،ا گصاادی ،فرهدگای و
سیاسی اوامع باری ،ن ش حیاتی در امر آموز

سرمایهی انسانی ایفاا مایکدداد .تج یاه و تحلیا

عوام مؤثر در رشد و توس هی اوامع باری اعم از پیارفگه و در حاال رشاد بیاانگر آد اسات کاه
کارآمد و اثربخش بودد نظام آموزشی در هر کااور باه رشاد و توسا هی هماهاانباهی آد کااور
کم

شایانی میکدد .نهادهای آموزشی به تدریج پی بردهاند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز

بدود داشگن نیروی انسانی مجه به سواد اطالعاتی و علم و فنآوری مدرد ،ادر نخواهدد باود کاه
پاسااخگوی نیازهااای روزاف ا ود آمااوز
دیپلماتی

اام ااهی خااود باشاادد .بدااابراین تواااه بااه ظرفیااتهااای

برای ورود علم و فنآوری ادید توسط دانااگاههاا و سارمایهگاااری بار روی نیاروی

انسانی با سطح ساواد اطالعااتی بااال در محایطهاای ساازمانی و آموزشای ،زمیداه را بارای چاابکی
سااازمانی مااداوم ایجاااد کاارده و مبادلااه دانااش و ایاادههااا را در میاااد کارکداااد داناااگاه بااا سااایر
داناگاههای اهاد آساد میکدد و از این طری  ،تولیاد داناش و ناوآوری ادیاد تارویج ماییاباد.
سازمادهای عصر حاضر در محیطی پیچیده و کامالً ر ابگی به سر میبرند کاه الزماه اداماه حیاات و
ب ای آدها ،داشگن اطالعات بهروز و نیروی انسانی با سواد اطالعاتی باال میباشد .با تواه باه ایدکاه
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داناگاهها به سازمادهای ااگماعی مهمی تبدی شدهاند که در توس ه همهاانباه و پایادار کااورها
ن ش عمده ایفاا مایکدداد و مدااا هماه تحاوالت اساسای اام اه از املاه ا گصاادی ،فرهدگای و
ااگماعی هسگدد و نظر به اینکه یکای از عدا ار مهام در ایان فرایداد ،علام و فانآوری مایباشاد،
بدابراین شایساگه اسات باا نگااه ویاژهای ،باه مساا دیپلماسای علام و فانآوری و ساواد اطالعااتی
نگریسگه شود تا بگوانیم شاهد ارت اای ساطح چاابکی ساازمانی در برخاورد باا تغییارات پای در پای
محیطی باشیم.
بررسیهای انجامشده در ایان پاژوهش پیاادهادهایی را بارای برناماهریا اد و دساتانادرکاراد
داناگاه ارومیه و مؤسسات آموز

عالی دیگر دارد که در ذی عدواد شده است:

* با تواه به فرضیه تأثیر دیپلماسی علم و فانآوری بار چاابکی ساازمانی و تاییاد ایان فرضایه،
پیادهاد میگردد که مدیراد داناگاه برای اسگفاده بهیده از ظرفیتهای دیپلماسی علام و فانآوری،
از دسگگاههای دیپلماسی همچود وزارت امورخاراه در سطح کاوری و یا اساگانداری آذربایجااد
غربی در سطح اسگاد بهرهگیری نموده و همچدین ا دام به اااب و اساگخدام افارادی نمایداد کاه از
توانایی چانهزنی باالیی برخوردار باوده و باه فداود ماااکره وارد هساگدد و باا بهارهگیاری از داناش
دیپلماتی

خود میتواندد علم و فانآوری موردنیااز ساازماد را کاه مایتواناد باه ارت اای چاابکی

سازمانی کم

نماید ،از طری دیپلماسی از داناگاههای خارج از کااور وارد کدداد .هامچداین باا

تواه به نگایج حا

از این فرضیه ،پیادهاد میگردد مسئوالد دانااگاه ارومیاه در راساگای ت ویات

چابکی سازمانی خود و کس

موف یتهای بیاگر در سایر عر هها ،باا همکااری وزارت خارااه و

سایر دسگگاههای دیپلماسی ،مرک ی را با نام مرک دیپلماسی علام و فانآوری یاا هار ناام و عداواد
دیگری در سطح داناگاه ارومیه راهاندازی نمایدد و از طری این مرکا و ایجااد شابکهی ارتبااطی،
اطالعات د ی و بهروزی در خصوص فنآوریهای مدرنی که میتواند باعاث موف یات و چاابکی
هرچه بیاگر سازماد شود ،کس نمایدد.
* با تواه به فرضیه تأثیر سواد اطالعاتی بر چابکی سازمانی و تایید آد ،پیادهاد مایگاردد کاه
مسئوالد داناگاه ارومیه به ارت ا سطح سواد اطالعاتی کارکداد خود بپردازند و لااا بارای موف یات
در این زمیده باید مدابع وسیع و مگدوع اطالعاتی در دسگرس کارکداد رار دهدد و همچداین مباادرت
به برگ اری دورههای آموزشی با هدف ت ویت مهارتهاای ارزیاابی ن اداناه ،شاداخت اطالعاات و

نامهفنآوریاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربيتی/سالنهم/شمارهاول/پایيز5031


/فصل
511

اب اد آد و در نهایت بهکاارگیری اطالعاات آموخگاه شاده در ساطح دانااگاه و در انجاام وظاای
محوله نمایدد.
بدیهی است در ورتی که این ا دام به درسگی ورت پایرد ،میتواد شاهد باود کاه سارعت
عم  ،ان طافپایری ،می اد پاسخگویی و شایسگگی کارکداد باه نحاو چاامگیاری ،افا ایش یافگاه
است.

 513/…فنآوریوچابکیسازمانیبا
 رابطهیدیپلماسیعلمو
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