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تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مد یریت نظام نوآوری
علم و فناوری نیروی انتظامی استان کرمان

چکید ه

مهمترین سند باالدستی که راهنمای حرکت رو به جلو کشور و محور اصلی

جهتگیری کشور در کلیه حوزهها میباشد ،سند چشمانداز بیست ساله است .در این
سند به وظیفه خطیر نیروی انتظامی در حوزه امنیت و اجرای قانون اشاره شده است .یک
راه رسیدن به این مطلوب تهیه سند راهبردی توسعه دانش ،مطالعات و تحقیقات براساس
نظام نوآوری میباشد .از آنجا که گفته شده است اولین و مهمترین کارکرد نظام نوآوری

سیاستگذاری میباشد ،در نتیجه انجام پژوهشی که به تعیین نقاط قوت و ضعف بخش
سیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری نیروی انتظامی استان کرمان بپردازد

امری بسیار ضروری میباشد .تحقیق حاضر مطالعهای کاربردی است که در سال 1392
به صورت مقطعی در کرمان انجام شد .جامعه پژوهش فرماندهی نیروی انتظامی استان

کرمان بود .در این پژوهش پرسشنامهها بین تمام یگانهای نیروی انتظامی استان کرمان

( 19واحد) توزیع شد که توسط مسئولهای هر یگان تکمیل شد .در مجموع  21ویژگی
(سوال) در پرسشنامهها مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تجزیه و تحلیل آن معین

شد که  12تای آنها برای نیروی انتظامی استان کرمان نقطه قوت هستند و  9تای آنها
نقطه ضعف محسوب میشوند .در مجموع نتیجه گیری میشود که نیروی انتظامی استان
کرمان باید تالش کند که عالوه بر اینکه نقاط قوت خود را حفظ و تقویت میکند ،نقاط
ضعف خود را بررسی نموده و آنها را برطرف نماید.

واژگان کلیدی :نقاط ضعف و قوت ،نظام نوآوری،سیاستگذاری ،نیروی انتظامی،

استان کرمان

 -1کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی
در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایرانali@bums.ac.ir -09178578539 -
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آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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تاریخ پذیرش1394/11/20 :
تاریخ د ریافت1394/09/03 :
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1

بیان مسئله

امروزه کاربرد علوم مختلف و ترکیب موزونمهارتها ،دانشها ،اطالعات ،سخت

افزار و مدیریت مربوط به تهیه و تولید کاال و عرضه خدمات منجر به ایجاد فناوریهای

گوناگونی شده است (میرعمادی )5 :1391 ،اما این فناوریها روز به روز در حال تغییرند
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به طوری که این تغییرات سریع باعث شده است تا نگاه کشورها به سمت نوآوری
رود .نوآوری تبدیل ایدهای جدید به محصول و فرایندهای مورد نیاز جامعه است و
اندیشمندانی چون کونتز نوآوری را به کارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت میداند
(اسماعیل زاده.)3 :1391 ،

پیچیدگی ارتباط بین فناوری و نوآوری باعث به وجود آمدن نظام نوآوری گردیده

است که ایده آن ابتدا توسط فریمن ،1نلون 2و لوندوای 3در سالهای 1987 -1933

مطرح گردید .نظام ملی نوآوری شامل مجموعهای از سازمانها ،نهادها ،مؤسسات،
سیاستها ،برنامهها ،قوانین و مقررات و بسترهای تسهیل کننده است که حول هدف

واحدی برای ایجاد ،اشاعه و به کارگیری و بهرهبرداری از دانش علمی به منظور رشد
همه جانبه با نگاه به آینده میباشد(رادفر.)1 :1387 ،

بسياري از پيشرفتهاي اخير در همه زمينهها از رويکرد نظام مند پد يده نوآوري الهام

گرفتهاند ( )Soltani,1999این در حالی است که ناكارآمدي نظام ملي نوآوري ،منجر به

عدم گسترشفعاليتهاي علمي و فناوري و از دست رفتن مزيتها و فرصتها ميشود

( )Yosty,1990بنابراین هر کشوری سعی دارد تا بابرنامهریزی مناسب و بهرهگیری از
نظام نوآوری خود را در سطح جهان به عنوان یک قدرت علمی فناوری مطرح کند.

کشور ایران هم همانند سایر کشورها برای اینکه از قطار پرشتاب علم و فناوری جای

نماند و حرکت رو به جلویی داشته باشد ،برنامههای خاص خود را دارد .مهمترین برنامه
که راهنمای حرکت رو به جلو کشور و محور اصلی جهت گیری کشور در کلیه حوزهها

است (دهنویه.)2 :1392 ،
میباشد ،سند چشم انداز بیست ساله 
مسلم ًَا برای اینکه یک نظام نواوری پایدار و منطقی در کشور شکل بگیرد باید

مبتنی بر سیاستهای بسیار قوی باشد و به همین خاطر است که گفته شده است اولین
و مهمترین کارکرد نظام نوآوریسیاستگذاری میباشد.سیاستگذاری را طراحی و

برنامهریزی روشها و راههایی برای دستیابی به اهداف معین در زمینههای مشخص

1 - Freeman
2 - Nylon
3 - Lindsay

تعریف کردهاند( .منطقی )5 :1388 ،و تعاریف دیگری نیز برای سیاست گذاری آورده
شده است اما با این وجود مفهوم سياستگذاري در علم و فناوري و تأكيد برنظامهاي

نوآوری به «فردریک لیست» بر میگرد د (.)Freeman,1995

انتشار آن از طریق تشویق جریان دانش و فناوری در بین شرکتها ،دانشگاهها و دیگر

مؤسسات میباشد .این سیاستها به سه گروه عمده تقسیم میشوند:
 -1سیاستهایی که هدف آن تشویق عرضه فناوری است.
 -2سیاستهایی که هدف آن تشویق تقاضای فناوری است.
 -3سیاستهایی که سعی میکند تا از طریق ایجاد شبکهها و زیرساختها به عنوان
بهبود جریان دانش کمک کند(رادفر.)3 :1387 ،
هر چند که این موارد سیاستهای کلی هستند ،اما درنظامهای بخشی نوآوری نیز

صدق میکنند" .نظامبخشی نوآوری" به دلیل تمرکز بر روی یک بخش و قراردادن آن

به عنوان کانون اصلی تحلیل خود و داشتن ویژگیهای منحصر به فرد خود ،با استقبال
زیادی مواجه شده است( .طباطبائیان )4 :1390 ،استفاده از این نظام در نیروی انتظامی هم
به عنوان بخشی از کشور که وظیفه خطیر برقراری امنیت را بر عهده دارد بسیار مهم به

نظر میرسد ،زیرا هر نوآوری و فناوری جدیدی که پا به عرصه بازار میگذارد میتواند
تهدیدی برای بر هم زدن امنیت جامعه باشد .در نتیجه نیروی انتظامی به عنوان نهاد و

مسئول مؤثر در حوزه امنیت ،باید بتواند ضمن اینکه همانند یک دیدهبان محیط اطراف
خود را به خوبی رصد میکند در همه عرصهها نیز پیشرو باشد و از فناوریهای روز
دنیا برخوردار باشد و خود سیاستهای نوآورانه را در دست کار داشته باشد .البته این

مستلزم اتخاذ سیاستهای قوی ،تدوین مقررات جامع و مدیریت همه جانبه توسط این
سازمان میباشد.

با توجه به اهمیتسیاستگذاری در نظام نوآوری هدف این مطالعه بررسی وضعیت

موجود و شناسایی چالشهای این حوزه در نیروی انتظامی استان کرمان میباشد تا میزان
شکاف موجود با هدف مطلوب مقایسه و مشکالت و نقاط ضعف آن برطرف گردد.

امید است تا نتایج این پژوهش راهنمای مناسبی برای اتخاذ سیاستهای مطلوب توسط

مسئولین نیروی انتظامی کشوری و این استان باشد.
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سیاستهای نظام نوآوری شامل سیاستهایی است که هدف آن تسهیل نوآوری و

3

چارچوب نظری پژوهش

مفهومنظامهای ملی نوآوری ( )NSIاولین بار توسط کریسفریمن  ( )1987محقق
1

2

واحد تحقیقاتسیاستگذاری علمی )PPRU( 3دانشگاه ساسکس 4و بنتاکهلوندول

5

و دیگران ( )2002از دانشگاه آلبورگ 6در  1987مطرح شد .امروزه این مفهوم به یک
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مدل کاربردی پیشرو برای تحلیل فرایندهای نوآوری تبدیل شده است .تاکنون تعاریف
زیادی از نظام ملی نوآوری شده است.

سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی یکی از جامعترین تعریفها را از نظام ملی

نوآوری ارائه داده است .بر اساس این تعریف نظام ملی نوآوری ،مجموعهای از نهادهای

متمایزی است که بطورمشترک یا جداگانه درگسترش وتوسعه فناوریهای جدید دخیل
هستند وچارچوبی را بوجود میآورند که دولت با استفاده از آن بتواند خط مشیهایی
را برای بهبود نوآوری ،تدوین و اجرا کند .بنابرایننظامهای ملی نوآوری،نظامهایی از
نهادهای مرتبط برای ایجاد ،حفظ و انتقال دانش و مهارتهایی هستند که فناوریها

بوجود میآورند (.)OECD,1997

اد كوييست و لوندوال ( )1993بیان کردند که يك سيستم نوآوري ميتواند به تمام

نهادها و ساختارهاي اقتصادي كه هم بر نرخ و هم جهتگيري تغيير فناورانه در جامعه

اثر ميگذارند ،تعريف شود؛ آنچنان كه فريمن ( )1987بيان ميدارد :يك سيستم نوآوري

عبارت است از"شبكهي نهادها در يك بخش عمومي يا خصوصي كه فعاليتها و

فناوريهاي جد يد را موجب
تعامالت آن آغازيدن ،وارد كردن ،اصالح كردن و اشاعهي 

میشود ".و به نقل از کاپرون و سیسنسرا ( ،)2001متکالف )1995(7سیستم ملی نوآوری

را این گونه تعریف میکند "مجموعهای از نهادهای جدا از هم که با هم یا به تنهایی در

توسعه و اشاعه فناوریهای جد يد مشاركت ورزيده و آن چه كه چارچوبي را فراهم
ميآورد كه در درون آن دولتها سياستهايي را براي تأثيرگذاري بر سيستم نوآوري

شكل داده و به اجرا ميگذارند.
4

1 - national systems of innovation
2 - Chris Freeman
3 - Science Policy Research
4 - Sussex
5 - Bengt- Ake Lundvall
6 - Aalborg
7 - Metcalf

در سانجاى لل و كارلوپيتروبلى ( )2005نقل مىكنند كه فردريشليست 1سيستم ملى

اقتصاد سياسى را در تحليل راهبرد كه آلمان نياز داشت تا به انگلستان به شدت صنعتى

شدهى آن روز برسد مطرح كرد .مفهومى كه وى مطرح ساخت ،هستهى آن چيزى كه
از منظر هكرت و همكاران( ،)2007مفهوم «سیستم نوآوری» تالشی است ابتکاری

که به تحلیل همهی زيرسيستمهاي اجتماعي ،بازيگران ،و نهادهايي كه به هر صورتي،

مستقيم يا غيرمستقيم ،تعمدي يا غيرتعمدي ،به ظهور و توليد نوآوري كمك ميكنند،
ميپردازد.

نظامهای نوآوری را میتوان در سه سطح تحلیل مطالعه کرد:
-نظامهای ملی نوآوری در سطح ملی و کشوری

 -نظامهای منطقهای نوآوری که مناطق جغرافیایی خاصی در درون یک کشور یا

بخشهایی از کشورهای مختلف را مد نظر دارد.

-نظامهای بخشی نوآوری که بر یک زمینه فناوری یا تولیدی خاصی تمرکز دارد

(فقیهی.)3 :1388 ،

از جمله مباحث نوين در انواع نظامهاي نوآوري "نظامبخشی نوآوری" است که

به دلیل قرار گرفتن در فاصلهي نزد يك تري نسبت به بنگاه ،به عنوان محور نوآوري،

همچنين تمركز بر يك بخش و قرار دادن آن به عنوان كانون اصلى تحليل خود ،با استقبال
زيادي مواجه است (طباطبائیان.)4 :1390 ،

نوآوری بخشی را شبکهای از عوامل درگیر در تولید ،گسترش و بهره گیری از دانش

جدید در بخش خاصی از اقتصاد میداند که با محیط نهادی خود (مقررات ،حقوق

مالکیت ،هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است (فقیهی)5 :1388 ،

از آنجا که این تحقیق بر بررسی نظام نوآوری یکی از بخشهای کشور (نیروی انتظامی)

متمرکز است ،الزم است توضیح مختصری درباره رویکرد بخشی به نظام نوآوری داده
شود .این مفهوم عمدت ًا توسط مالربا معرفی شده است.

مالربا ( )2002سيستمبخشي نوآوري و توليد را اين گونه تعريف ميكند :مجموعهاي

از محصوالت جد يد و جا افتاده براي استفادههاي خاص و مجموعهاي از عوامل كه
تعامالت بازاري و غيربازاري را براي خلق ،توليد و فروش آن محصوالت انجام ميدهند.

سيستمهاي بخشي داراي يك پايگاه دانش ،فناوريها ،وروديها و تقاضا هستند.

1 - List, 1841
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امروز به نام سيستم ملى نوآورى خوانده مىشود را در بر داشت.

5

بر این اساس عناصر اصلینظامهای بخشی نوآوری عبارتند ا ز قلمرو دانش و فناوری،

بازیگران و شبکهها ،و نهادها (فقیهی.)7 :1388 ،

به نقل از د ينر و پيلر   ( )2009مانسفيلد 1نشان داده است كه پروژههاي نوآوري

كه تا حد زيادي بر توسعههاي بيروني مبتني هستند ،نسبت به پروژههاي مشابه كه
كام ً
ال به تحقيق و توسعهي داخلي ابتنا دارند ،زمانهاي توسعهي كوتاهتري دارند و به
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سرمايهگذاري كمتري محتاجند.

جوتيد و جانبسنت( )2009بيان ميدارند كه كليد كار براي بيشتر فعاليت امروزي

ما ،خالقيت مشترك ،يا به بياني د يگر ،حل مسايل با هم و با به كارگيري اين حقيقت
است كه افراد گوناگون ،واجد مهارتها و تجربيات متفاوتي هستند كه ميتوانند به ميدان

بياورند .در جهان واقع ،هر ايدهي خوبي كه پيشنهاد ميشود ،بر همه نوع درونداد از مردم

گوناگون و منظرهاي متنوع تكيه دارد.

نيوسى( )1999در مقالهى خود تحت عنوان "نسل چهارم تحقيق و توسعه ،از الگوهاى

خطى به نوآورى انعطافپذیر" اظهار مىكند كه در اواخر دههي هشتاد و دههي نود،

اتحادهاي فناورانه با كاربران ،تأمين كنندگان و رقبا ،جريانات دانشي غيرخطي را ،با
آميختن اطالعات توليد شده در خارج از شركت ،افزايش داد.

داگسون و هينز( )2001معتقدند در آن چه كه به عنوان اقتصاد دانشي معروف است،

خالقيت و يادگيري عناصر اصلي نوآوري موفقيتآميز هستند .چسبراو و كراودر()2006
بيان ميدارند كه آن چه در عرصهي نوآوري بيشتر در حال ظهور است ،الگو نوآوري باز

است ،زيرا شركتها خود به اين تشخيص ميرسند كه واقعا نه همهي ايدههاي خوب
فقط از داخل سازمان نشأت ميگيرد و نه اين كه تمام ايدههاي خوبي كه در داخل

شركت خلق ميشوند :رفا با اتكاي به كانالهاي بازاري شناخته شده و جاري شركت به
صورتي موفقيتآميز بازاريابي ميشوند .اتخاذ اثربخش رويكرد نوآوري باز ،نوع ًا مستلزم

غلبه بر دو چالش حياتي است.
6

مهمترین چالش ،رويارويي با «مجموعه امراض این جا اختراع نشده است» مىباشد
2

كه در داخل جامعهي تحقيق و توسعه به خوبي شناخته شده و توسط كاتز و آلن

3

مورد اشاره قرار گرفته است .بنگاههايي كه در تحقيق چسبراو و كراودر ( )2006مورد

مصاحبه قرار گرفتهاند با تبيين صريح شكاف رشد و بيان اين كه چراتالشهاي تحقيقاتي
1 - Mansfield, 1986
)2 - Not Invented Here Syndrome(NIH
3 - Katz & Allen, 1985

داخلي كفايت نيل به اهداف را نمیکنند ،بر  NIHفائق آمدهاند و به اين وسيله ،هم
راستايي و تعهد بزرگتر سازماني نسبت به رويكرد نوآوري باز را به وجود آوردهاند.

هنريچسبراو ( )2003مالحظه كرد كه الگو رايج نوآوري بسته در طول دههي 1990

زير ،دوران پارادايم نوآوري بسته گذشته است:

 -تحرك و جابه جايي افزايش يافته كاركنان ماهر و دانشي ،مهندسان كارآزموده و زبده

و دانشمندان كه هر روز كنترل ايدهها و تخصصهاي مالكانه را براي بنگاهها سختتر
ميكرد؛

 -گسترش سرمايه گذاريهاي خطرپذير ،و افزايش اهميت آن به عنوان جايگزيني

توسعه كه بهتأمين

براي منابع اختصاص داده شده توسط بنگاههاي بزرگ به تحقيق و
منابع مالي براي شكلگيري شركتهاي جد يد و تالش آنها براي تجاري سازي ايدههايي

بنگاههاي بزرگ بيرون ميآمدند ،كمك ميكرد (.)2003
پژوهشگاههاي 

كه از
فناوريهاي استفاده نشده از بيرون سازمان؛
 -امكان انتخاب و كسب 

 -دسترسي افزايش يافته به همكاران بسيار توانمند براي برونسپاري تحقيقات؛

 -افزايش كيفيت تحقيقات دانشگاهي؛

 -انتشار بيشتر دانش در سراسر جهان؛

همكاريهاي مجازي به واسطهي

 -كوتاه شدن فاصلهها ،تسهيل ارتباطات و افزايش

توسعهي فناورى اطالعات؛

 -افزايش رقابت ميان شركتها در بازار محصول ،به طور مثال بر اثر آزادسازي بازار

در اتحاد يهي اروپا و وضع سياستهاي رقابت؛

نوآوريهاي تجاري و

 -تغيير در ماهيت نوآوريها گذشته از نوآوري فناورانه،

سازماني ،كه در الگوهاي كسب و كار جد يد ميتواند متجلي شود ،به همان اندازه در

سودآوري مهم شده اند؛ و...

سیاست یا خطمشیگذاری فرایندی است که در آن اهداف وارزشهای مورد نظر
1

یک حکومت در عمل اجرا میشوند (جیمز  2 :1997و )3سیاست و خطومشیگذاری
طرف قانون را تعیین میکند از این رو اعم از قانون هستند .بر این اساس قانون گذاری

به عنوان یکی از مراحلسیاستگذاری به عملیاتی بودن سیاستها و خط مشیها کمک
میکند.

- 1 Policy Making

تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری

شروع به تغيير كرده است .بر اساس نظر چسبراو ،به علت ظهور عواملي همچون موارد

7

مفهوم سياستگذاري در علم و فناوري و تأكيد برنظامهاي نوآوری به «فردریک

لیست» بر میگردد« .لیست» در تحلیل خود مجموعه وسیعی از نهادهای ملی و زیر
ساختها را در نواوری موثر دانست (.)Freeman, 1995

اولين كاركرد نظام ملي نوآوري و از جهاتي ،مهمترين كاركرد آن،سياستگذاري است

كه با دولت و ساختار حاكميت ارتباط مستقيمي دارد .نظام ملي نوآوري به دليل تأثيرات
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و ويژگيهاي زير به ارتقاي سياستگذاري و تصميم گيري كمك ميكند(1995:82
.)Dahlman,

 -1هماهنگی مناسب نهادهایسیاستگذار در جهت هماهنگی و انسجام ان ها.

 -2ارتباطات و تعامالت ساختاریافته و نظام مند نهادهایسیاستگذار با سایر نهادها

و اجزای نظام.

 -3جريان سريع اطالعات و دانش در اين نظام؛

 -4تسهيل فرايند تصميمسازي يا سياست سازي.

بر اساس طبقهبندی  ،OECDکارکردسیاستگذاری شامل دو فعالیت زیر است:
• هدايت و تدوين چارچوبهاي كلي؛

• تدوين سياستهاي نوآوري و فناوري ،هماهنگي ،نظارت و ارزيابي.

به طور كلي نقشسياستگذاري در نظام ملي نوآوري را چنين ميتوان بيان نمود:

 -1ايجاد برخيسازمانها و بازيگران كه براي عملكرد نوآورانه كل نظام ضروري

است؛

 -2بهبود عملکرد بازيگران موجود ،در راستاي اهداف و رأي گيري نظام؛
 -3ارتقاي روابط اجزاي نظام در براي هدفگيري واحد نظام؛

 -4تالش براي تغيير عرفهاي تأثيرگذار بر بازيگران و روابط آنها.

براي تعيين سياستهاي كلي يك نظام ملي نوآوري الزم است وضعيت موجود

سنجيده و با وضعيت مطلو ب مقايسه شود .سپس ميزان شكاف موجود شناسايي و نقاط
8

قوت و ضعف آنها تعيين گردد .بنابراین نیروی انتظامی کشور که وظیفهی خطیری در
برقراری نظم و امنیت دارد باید به خوبی بتواند که سیاستهای الزم و مکفی را اتخاذ

کند .چون در پژوهش حاظر بحث سیاستگذاری در نظام نواوری مطرح میباشد،

بنابرای تعیین نقاط قوت و ضعف سیاستهای اتخاذی نیروی انتظامی در خصوص

نظام نوآوری بسیار ضروری میباشد .برای تعیین نقاط قوت و ضعف در مطالعات

سیاستگذاری از تکنیک  SWOTاستفاده میشود.

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهد ید ات

نقطه قوت :عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان میتواند در

زمینههایی مانند نوع منابع مالی ،تصویر مثبت ذهنی میان خریداران ،روابط مثبت با
نقطه ضعف :نوع محدودیت یا کمبود در منابع،مهارتها و امکانات و تواناییهایی

است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود .عملکرد مدیریت نیز در
تشدید نقاط ضعف موثر است.

فرصت :عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند

شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود .تغییر در وضعیت رقابت یا
قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان (پیرس و رابینسون)307 :1380،

تهدید :یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت

چانه زنی خریداران یا تأمینکنندگان کلیدی ،تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و
مواردی از این است که میتوانند تهدید عمدهای در راه موفقیت سازمان باشند (پیرس
و رابینسون)307 :1380،

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر مطالعهای کاربردی است که در سال  1392به صورت مقطعی در

کرمان انجام شد .جامعه پژوهش فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان بود .در این
پژوهش پرسشنامه بین تمام یگانهای نیروی انتظامی استان کرمان ( 19واحد) توزیع شد

که توسط مسئولهای هر یگان تکمیل شد .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق
ساخته ارزیابی وضعیت موجود بود که شامل  21سوال میشد .الزم به ذکر است که

روایی این پرسشنامه توسط متخصصین تایید شد .برای سنجش پایایی که بیشتر به دقت،
اعتماد ،ثبات یا تکرار پذیری نتایج حاصل از پرسشنامه اشاره دارد ،از میان روشهای

موجود از روش ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار  SPSSانجام شد .میزان آلفای
 91بدست آمد.
کرونباخ برای پرسشنامه مورد استفاده 

همچنین ارزشدهی متغیرها بر اساس مقیاس لیکرت انجام شد (خیلیکم=  0کم=
1

 1متوسط= 2زیاد=  3خیلی زیاد=  .)4مقیاس لیکرت یکی از رایجترین مقیاسهای اندازه

گیری نگرش و شامل مجموعهای از سنجهها یا عبارات است که پاسخ دهندگان میزان

موفقیت خود را با هر یک از عبارتها در یک طیف درجهبندی شده که معموال از  0تا
1 - Likert scale

تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری

تأمینکنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

9

 4درجه است نشان میدهند.

در مرحله بعد با توجه به نمره میانگین نقاط ضعف و قوت مشخص شد به این

صورت که متغیرهایی که میانگین  2و باالتر داشتند به عنوان نقطه قوت ( )strengthو

متغیرهایی که نمره  2به پایینتر داشتند به عنوان نقطه ضعف ( )weaknessدر نظر گرفته
شدند .در این مطالعه آنالیز اطالعات با استفاده از تحلیلهای توصیفی (میانگین و انحراف
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معیار) و توسط نرم افزار  18 spssانجام شد.

یافته های تحقیق

جدول شماره  1مربوط به بخشسياستگذاري ،مقررات و مد يريت نظام نوآوری

علم و فناوری فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان میباشد که نمرات میانگین و

انحراف معیار هر متغیر قابل مشاهده است.

همانطور که قبال گفته شد متغیرهایی که میانگین  2و باالتر داشتند به عنوان نقطه قوت

( )strengthو متغیرهایی که نمره  2به پایینتر داشتند به عنوان نقطه ضعف ()weakness

در نظر گرفته شدند .طبق جدول باال از میان  21ویژگی ،میانگین  12تای آنها باالی

میباشد ،این ویژگیها نقطه ضعف سازمان از نظرسیاستگذاری میباشد .برای درک
بهتر نقاط قوت و ضعف در زیر از هم تفکیک شدهاند.

نقاط قوت

 -1انتخاب مدیران بر حسب معیارهای از قبل تعیین شده (میانگین)2/05 :
 -2ثبات دستورالعملها و مقررات کشوری و استانی (میانگین)2/58:

 -3مشارکت افراد صاحب نظر در تصمیمگیریهای مهم (میانگین)2/21:

 -4انتخاب اعضای شوراهای سیاستگذاری بر اساس معیارهای منطقی

(میانگین)2/07:

 -5انتخاب مناسب مشاوران و جلب مشارکت آنها جهتسياستگذاری مناسبتر

(میانگین)2/16 :

 -6اقدامات مناسب جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای اعضای شوراهاي

سیاستگذاری (میانگین)2/05:

 -7تعیین اولویتها و سیاستهای کالن نیروی انتظامی در حوزههای مختلف

آموزشی و پژوهشی (میانگین)2/42:

 -8تدوين و اصالح قوانين و دستورالعملها در راستای تقویت مسیر ایده تا عمل و

نظارت بر اجراي آن (میانگین)2/21 :

 -9ایجاد ساختار سازماني جهت فراهم سازی اطالعات برای تصمیمگیری

(میانگین)2/53:

 -10انجامسیاستگذاریهای نیروی انتظامی در سطح استان بر اساس واقعیتها و

نیازهای جامعه (میانگین)2/53:

 -11ارايه آمار ،اطالعات وعملكرد واحدهاي نیروی انتظامی به صورت ساالنه و

نظارت بر آن (میانگین)2/94:

 -12ارزیابی فعالیت واحدهای نیروی انتظامی بر اساس میزان انجام پژوهش و یا

ایجاد خالقیت و نوآوری (میانگین)2/27 :

تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری

 2میباشد که بدین سان نقطه قوت محسوب میشود و میانگین  9تای آنها کمتر از 2
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نقاط ضعف

 -1عدم مشارکت مدیران سابق در تصمیمگیریهای مهم (میانگین)1/31 :
 -2عدم راهاندازی شوراهای ضروری (میانگین)1/89 :

 -3عدم اعطای اختیارات به شوراهای کاری در جهت تصمیمگیری (میانگین)1/79 :
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 -4عدم تغییر رویه مدیران ارشد از سمت درگیری در امور جاری به سمت

سیاستگذاری کالن (میانگین)1/84:

 -5عدم تقويت بدنه کارشناسي نیروی انتظامی و تأکيد بر نظر آنها درسياستگذاري

(میانگین)1/95 :

 -6عدم تدوین برنامه استراتژیک با دید واقع گرایانه (میانگین)1/78 :

 -7عدم انجامسیاستگذاریهای نیروی انتظامی در سطح استان بر اساس آیندهنگری

و نیازهای آتی (میانگین) 1/95 :

 -8عدم راهاندازی ساختار مدیریت علم و فناوری در کلیه سطوح نیروی انتظامی

(میانگین)1/69 :

 -9عدم ارزیابی سطح دانش ومهارتهای مورد نیاز کارکنان نیروی انتظامی (میانگین:

)1/94

بحث و نتیجه گیری

هر سازمانی برای اینکه بتواند به وضعیت مطلوبی که در نظر دارد برسد باید بتواند

از وضعیت فعلی خود آگاهی کاملی داشته باشد یا به عبارتی دیگر وضع موجود خود

را تحلیل کند .همان طور که در چارچوب نظری پژوهش گفته شد برای تحلیل وضع
موجود از تکنیک  SWOTانجام میشود .در تحلیل  SWOTعوامل مؤثر بر شرکت یا

سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم میشود.
در این مطالعه فقط عوامل درونی بحث میشوند و به عوامل بیرونی پرداخته نخواهد شد.
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بنابراین الزم است ابتدا عوامل درونی تعریف شوند و بعد از اینکه اجزای آن توضیح داده

شدند به تفکیک در مورد یافتهها توضیح داده خواهد شد.

عوامل درونی :این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی میباشند .پس

در عین حال که بر فعالیتهای سازمان تأثیر دارند سازمان نیز بر آنها تأثیر دارد .هدف

از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای بدست آوردن

سود بایستی از آنها بهرهبرداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا

کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند.

الف -نقاط قوت سازمان

نیروی انتظامی برای رسیدن به اهداف خویش (در این جا:سیاستگذاری نظام علم

مهارت میباشد و اهمیت آن تا اندازهای است که عامل نيروي انساني به عنوانمهمترين

عامل توسعه در هر کشور و سازماني در نظر گرفته ميشود (پورقاز .)138 :1389 ،نقش
این عامل درسازمان مقدس نیروی انتظامی بسیار حائز اهمیت است .خوشبختانه از نظر

پاسخگویان پژوهش حاضر ،مدیران نیروی انتظامی در استان کرمان بر اساس معیارهای

از پیش تعیین شده انتخاب میشوند .این نکته به عنوان امتیاز بسیار مثبتی برای نیروی
انتظامی استان کرمان میباشد .زیرا اوالً افراد شایسته به درجه مدیریت منصوب میشوند
و ثانی ًا وقتی مدیران آتی سازمان قابل پیش بینی باشند به راحتی میتواندبرنامهریزی
مناسبی را در جهت گام برداشتن نظام نوآوری بر دارند .هم چنین برای اینکه تصمیمات

بجا و راهبردی در حوزه نیروی انتظامی اتخاذ شود عالوه بر اینکه به ساختارهای سازمانی
مناسب جهت جمع آوری و هدایت اطالعات نیاز میباشد ،یک مدیر نیاز دارد تا نظرات
افراد مهم و صاحب نظر را در تصمیم گیری لحاظ کنند که این امر تا حد زیادی در

نیروی انتظامی استان کرمان رعایت میشود .برای اتخاذ سیاستهای مناسب توسط
شوراهایسیاستگذاری مسلم ًا نیاز به اعضای ماهر و خبره وجود دارد ،انتخاب اعضای

این شورا در استان کرمان تقریب ًا بر اساس معیارهای منطقی میباشد و اقدامات مناسب
نیز جهت توانمند سازی این افراد نیز صورت میگیرد.

نیروی انتظامی هر استان باید سعی کند تا تصمیمات و سیاستهای خود را بر

اساس واقعیتها و نیازهای واقعی خود اتخاذ کند ،برای انجام این مهم نیروی انتظامی

میتواند (و باید) اولویتها و سیاستهای کالن خود را در حوزههای مختلف آموزشی

و پژوهشی تعیین کند که نیازهای جامعه به خوبی شناخته شوند .البته به پژوهشهای

واقعیتمحور نیاز است که خوشبختانه در هر دو حیطه نیروی انتظامی استان کرمان موفق
عمل نموده است .جهت تصدیق این ادعا ،ارزیابی واحدهای نیروی انتظامی بر اساس

میزان انجام پژوهش یا ایجاد خالقیت و نوآوری باید به خوبی صورت بگیرد که در
نیروی انتظامی استان کرمان این ارزیابی از نظر کارشناسان نمره قابل قبولی کسب کرده
است .این مورد به عنوان یکی از نقاظ قوت نیروی انتظامی استان کرمان به عنوان پیش

تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری

و فناوری) به ابزارهای مختلفی نیاز دارد .یکی از این ابزارها نیروی انسانی کارآمد و با
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زمینهای جهت تشویق واحدها برای رفتن به سمت پژوهش و نوآوری میباشد.

همچنین یکی از نقاط قوت دیگر ،گزارش مناسب ساالنه اطالعات و عملکرد

واحدهای نیرو انتظامی استان کرمان میباشد .گزارش به موقع این اطالعات منجر خواهد

شد تا کارشناسان خبره و مومن نیروی انتظامی تصمیمات و قوانین مناسب را اتخاذ کنند

و به دنبال آن اگر نیاز باشد قوانین را در راستای تقویت و تبدیل ایده به عمل اصالح
فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال ششم/شماره چهاردهم /زمستان 1394

نمایند.

مسلم ًا همهی این امور در بستری انجام میگیرد که مقررات و دستورالعملهای خاصی

بر آن حاکم است .هرگاه قوانین دچار نوسان شوند ،برنامهها وبرنامهریزیها سختتر
و دشوارتر خواهد شد ،پس جهت اتخاذ تصمیمات وبرنامهریزیها نیاز به ثبات قوانین
وجود دارد .اکثر کارشناسان این پژوهش بیان کردند که قوانین به اندازه کافی دارای ثبات

است.

ب -نقاط ضعف سازمان

جهت اینکه نیروی انتظامی بتواند در مسیر تعالی گام بردارد ،نیاز به برنامه استراتژیک

مناسبی دارد و این برنامه باید به صورت واقع بینانه اتخاذ شود .متأسفانه این امر از نظر
کارشناسان در نیروی انتظامی استان کرمان به خوبی انجام نمیگیرد و در واقع نقطه

ضعفی بزرگی محسوب میشود.

همان طور که در قبل گفته شد ،نیروی انسانی یکی ازمهمترین منابع هر سازمانی

است .برای اینکه سازمان بتوانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند نیاز به مدیران قوی
وکارشناسان کارکشته دارد .در اینکه مدیران فعلی افراد توانایی باشند شکی نیست ،ولی

اگر مدیران گذشته که بر بسیاری از امور واقف هستند در تصمیمگیریها دخالت داده

شوند و از آنها کمک گرفته شود مسلما تصمیمات مطمئنتری گرفته میشود .متأسفانه

در استان کرمان از مدیران گذشته جهت مشارکت در تصمیم گیری دعوت چندانی به

عمل نمیآید یا اینکه این افراد خود تمایل چندانی به مشارکت در تصمیمگیریهای
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فعلی سازمان از خود نشان نمیدهند .این در حالی است که حتی خود مدیران فعلی
سازمان هم بیشتر درگیر امور جاری سازمانند وعم ً
ال وقت چندانی برای مشارکت در

سیاستگذاریهای کالن ندارند .از طرفی دیگر به شوراهای کاری ،اختیارات کافی
جهت مشارکت در تصمیصمگیری داده نمیشود .عالوه بر این گاهی اوقات برای حل
برخی از مسایل نیاز است که سریع تصمیم گیری شود ،اما متأسفانه شوراهای ضروری

همیشه راهاندازی نمیشوند .چون امر تصمیمگیری در سازمان نیروی انتظامی بسیار مهم
و حیاتی میباشد این امر ماهیت نیروی انتظامی را میتواند به مخاطره اندازد.

یکی از نقاط ضعف اشاره شده این است که کارشناسان نیروی انتظامی به مقدار کافی

شاید یکی از دالیل اینکه کارشناسان به اندازه کافی درگیرسیاستگذاری نمیشوند به

خاطر عدم راهاندازی ساختار مدیریت علم و فناوری در تمامی سطوح نیروی انتظامی

میباشد .یا اینکه برخی از کارشناسان از سطح دانش ومهارتهای مورد نیاز برخوردار

نباشند .مسلما اگر سطح دانش ومهارتهای کارکنان نیروی انتظامی ارزیابی شود نقاط
ضعف ومهارتهای قابل اموزش الزم یافت میشود که متأسفانه این امر هم در نیروی

انتظامی استان کرمان به نحو مناسبی انجام نمیگیرد .عالوه بر موارد ذکر شده یکی از
نقاط ضعف مهم در مبحثسیاستگذاری نظام نوآوری استان کرمان عدم لحاظ کردن

نیازهای آتی و آیندهنگری میباشد.

نتیجه گیری

در مجموع میتوان گفت از  21عاملی که بر بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت

نظام نوآوری علم و فناوری نیروی انتظامی استان کرمان تأثیر گذارند 12 ،مورد از آنها

(در قسمت یافتهها به آنها اشاره شد) برای سازمان نقطه قوت میباشند و امتیازی است

که سازمان نیروی انتظامی را میتواند به اهداف خود در بخشسیاستگذاری نزدیک
کند .نیروی انتظامی استان کرمان باید تالش کند که عالوه بر اینکه نقاط قوت خود
را حفظ و تقویت میکند ،در مورد نقاط ضعف خود هم اندیشه کند و اگر نیاز است

در برنامههای خود بازنگری کند و بتواند این نقاط ضعف را هم تبدیل به نقاط قوت
کند .بعد از رفع نقاط ضعف نیروی انتظامی موفق خواهد شد تا بهترین و مناسبترین

سیاستگذاریها و مقررات را حیطه نظام نوآوری و علم وفناوری انجام دهد.

پیشنهاد ها

 -1بازبینی و به روزرسانی سند راهبردی هر سه سال یکبار و در سطح اقدامات به

صورت ساالنه

 -2بهبود کمیت و کیفیت تعداد برنامههای تدوین شده توسط واحدها در جهت

تعیین نقاط قوت و ضعف بخشسیاستگذاری ،مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری

در سیاستگذاریها درگیر نمیشوند یا اینکه کارشناسانی که در سیاستگذاریهای
نیروی انتظامیخصوص ًا در مبحث علم و فناوری درگیر هستند به اندازه کافی نمیباشند.
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اجرایی کردن سند راهبردی

 -3عملیاتی شدن برنامههای تدوین شده در راستای اجرایی شدن سند راهبردی به

صورت گزارش ساالنه

 -4بازنگری برنامههای استراتژیک سازمان بر اساس سند راهبردی

 -5داشتن برنامه مشخص و زمانبندیشده جهت توسعه حوزههای علمی اولویتدار
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 -6تصویب آیین نامه مربوط به تولید و انتشار علم و فناوری بر اساس مبانی و دیدگاه

حاکم در سند راهبردی

 -7تصویب آیین نامه تخصیص منابع مالی در بخشها و ساختارهای درون سازمان

 -8بررسی گزارش تفصیلی پیشرفت علم و فناوری سازمان بر اساس سند راهبردی

به صورت ساالنه
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