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اکو در محاق سیاست

ــــــــــسرمقاله

حمله بر همصدایی

مردم و نیروهای امنیتی
مهدی مدبر
دیروز یکبار دیگر آرامش و امنیت شهروندان کابل توسط گروههای
تروریستی برهم زده شد .حوزه ششم امنیتی پولیس در غرب کابل
و یک مرکز امنیت ملی در شرق پایتخت ،هدف حمالت تروریستی
قرار گرفتند.
ایــن حمالت بعد از آن صورت میگیرد کــه در  ۹حوت ،روز ملی
نیروهای امنیتی ،مردم افغانســتان در سراســر کشور،حمایت و
پشتیابی شان را بصورت بی سابقه از نیروهای امنیتی اعالن کردند
و تالش و زحمات آنها را در مبارزه با تروریزم جهانی در افغانستان،
ستایش کردند.
حمایت مردم از نیروهای امنیتی کشــور ،بــه معنی اعالن انزجار
و نفرت از گروههای تروریســتی و اهداف شوم شان است .عالوه
بر آن ،حمایت مردم از نیروهای امنیتی ،نشــان داد که گروههای
تروریستی پشت هرنقابی که پنهان شوند ،برای مردم افغانستان به
عنوان دشمن ثبات و امنیت کشور به شمار میروند و نابودی آنها،
یکی از آرزوهای هر شهروند کشور است.
حملههای دیروز در شهر کابل ،واکنش گروه طالبان به همصدایی
مردم با نیروهــای امنیتی و حمایت آنها از ایــن نیروها بود .این
حمالت نشــان میدهد که گروههای تروریستی از همبستگی و
همصدایی مردم افغانستان هراس دارند و تالش میکنند تا با ایجاد
رعب و وحشت ،همبستگی مردم افغانستان را خدشه دار بسازند.
همچنان آنها تالش میکنند تا پایگا ه اجتماعی نیروهای امنیتی را
تضعیف کنند و آنها را ناتوان جلوه دهند.
این اولین بار نیست که گروههای تروریستی با راه اندازی حملههای
انتحاری ،تالش می کنند که همبســتگی مردم افغانستان را هدف
قرار دهند و تفرقه افگنی بکنند .حمله به زیارت ســخی و مسجد
باقرالعلوم نیز برای بوجود آوردن تفرقه مذهبی در افغانستان راه
اندازی شده بود.
گروههای تروریستی در تالش هستند تا با ایجاد تفرقه و تنش در
جامعه افغانســتان ،برای خود پایگاه اجتماعی بسازند ،اما افزایش
نفرت و انزجار مردمی از عملکرد آنها ،باعث می شود که این فرصت
از آنها گرفته شود و بیشتر از پیش در انزوای اجتماعی قرار گیرند.
مردم افغانســتان اکنون به این درک رسیده اند که همبستگی و
هماهنگی یکی از نیازهای اساسی آنها است و بدون همبستگی و
هماهنگی تمام مردم افغانستان ،تامین ثبات و امنیت کشور دشوار
ت
خواهد بود .جامعه افغانســتان تجربههای تلخ تاریخی را پشــ 
ســر گذاشته است و این تجربهها ضرورت همبستگی ملی را برای
همگان روشن ساخته است .مردم افغانستان نباید اجازه بدهند که
گروههای تروریســتی به اهداف شوم شان دست یابد و تنشهای
سیاسی و اجتماعی را در افغانســتان دامن بزنند و همبستگی و
وحدت مردم افغانستان را ،آسیب برساند.
امنیت و آرامش دغدغه و نگرانی تمام شهروندان افغانستان است،
اما تامین امنیت همانگونه که نیازمند اســتراتژی و اراده قوی از
سوی حکومت و ارگانهای امنیتی است ،نیازمند همکاری و حمایت
مردمی نیز اســت .نقش مردم در تامین امنیــت از اهمیت باالی
برخوردار اســت ،در صورتی که آنها با نهادها و نیروهای امنیتی
همکاری کنند ،مبارزه با تروریزم و گروههای هراس افگن ،بصورت
موثرتر به پیش خواهد رفــت و پایگاهها و مخفیگاههای آنها ،به
آسانی شناسایی و توسط نیروهای امنیتی ویران خواهد شد.
از ســوی دیگر ،نهادهای امنیتی کشــور نیز باید به نگرانی های
امنیتی مردم پاســخگو باشند .مردم افغانســتان همانگونه که از
نهادها و نیروهای امنیتی حمایت و پشتیبانی می کنند ،توقع دارند
که آنها در برابر خواســتها و نگرانیهای شان پاسخهای قناعت
بخش ارائه کنند و نگرانیهای آنها را جدی بگیرند.
در واقــع بعد از هر حملــهی انتحاری مردم افغانســتان از عدم
جلوگیری و خنثی سازی آن از سوی نهادهای امنیتی ،انتقاد کرده
اند .همچنان بعد از هر حملهی انتحاری در پایتخت ،این ســئوال
خلق گردیده اســت که تروریستان چگونه از کمربندهای امنیتی
شهری عبور می کنند و خود را به مرکز شهر می رسانند و حمالت
انتحاری شــان را انجام می دهند .اما هنوز به این سئوالها پاسخ
قناعت بخش ،داده نشده است .یافتن پاسخ این سئواالت از سوی
نهادهای امنیتی ،نیازمند تحقیق و بررسی جدی است و الزم است
که نهادهای امنیتی ،برای بهبود امنیت پایتخت و کشــور ،چنین
تحقیقی را انجام دهند و برنامههای امنیتی شان را آسیبشناسی
کنند.

محمد هدایت

پس منظر
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی (اکو/
Economic
Cooperation
 ) Organizationیکــی از مهــم ترین
ســازمان های منطقه ای است که در سال
 1985از سوی سه کشور ایران ،پاکستان و
ترکیه با هدف همکاری های اقتصادی ،فنی
و فرهنگی میان کشــورهای عضو تاسیس
شد .این سازمان بعدها در سال  1992هفت
کشــور دیگر یعنی افغانستان ،آذربایجان،
قرقیزستان ،تاجیکســتان ،ترکمنستان،
ازبکســتان و قزاقســتان را به عضویت
پذیرفت .ســازمان اکو جایگزین سازمان
همكاريهاي عمــران منطقهاي ()RCD
شد که قبال توسط سه کشور ترکیه ،ایران
و پاکستان ایجاد شــده بود .سیزدهمین
اجالس اکو در اســام آباد روز چهارشنبه
با حضور کشــورهای عضو و بدون حضور
رهبری حکومت افغانستان برگزار شد.
این که اهداف اعالم شده اکو چه بود ،یک
مساله است ،اما نیت پنهان موسسان اولیه
اکو به نحوی تشکیل یک مجتمع غیر عربی
و تاثیرگذاری از این طریق در منطقه آسیا
و به خصوص خاورمیانه بوده است .در این
میان مــی بینیم که کشــورهای عربی به
عنوان مجموعه تاثیرگذار در منطقه از دایره
اکو بیرون مانده و هم چنین در این ســوی
آسیا ،هندوستان و کشورهای جنوب آسیا
با وجود قرابت جغرافیایی به طور معناداری
در اکو دعوت نشــدند .در آغاز تاسیس به
نظر می رسد که هر یک از سه کشور ایران،
ترکیه و پاکســتان نیت های سیاسی خود
را در پشت این ســازمان پنهان کرده بود
تا بتوانند هرکدام در زمان مناســب آز آن
استفاده سیاسی کنند .ایران می خواست
از تاثیرگذاری کشورهای عربی به خصوص
عربستان سعودی و عراق در منطقه بکاهد.
پاکستان در نظر داشــت که هند را از این
طریق تحت فشــار قرار دهد و ترکیه می
خواست با سردمداری بعضی از کشورهای
منطقه و جمع آوری کشورهای ترک زبان،
موثریت خود را بیش از دیگران در منطقه
به نمایش بگذارد .نوع جهت گیری سیاسی
در ابتدای ایجاد سازمان اکو نیز در راستای
عثمانیزم ترکی ،شعیسم ایرانی و با یارگیری
پاکســتان به عنوان یک بازیگر در جنوب
آسیا ،در برابر پان عربیسم عربستانی شکل
گرفته بود .چنان که می بینیم سازمان اکو در
نخست نیز در سایه اهداف سیاسی بیشتر
قابل توجیه بود تا اقتصادی و انکشــافی.
نیات نهفته در پس تاسیس سازمان اکو هم
در آن زمان قابل درک بود و هم اکنون که
سال ها از آن گذشته است ،روشن تر به نظر
می رسد.

اهداف اقتصادی اکو
اکو که در آغاز حداقــل در ظاهر با اهداف
اقتصادی ایجاد شده بود ،اما در پی تحوالت
سیاسی منطقه نه تنها به اهداف اقتصادی
دســت نیافت بلکه به تدریــج به یکی از
ســازمان های منطقه ای غیر موثر تبدیل
شد .اهداف اولیه اکو از سوی موسسان آن
موارد زیر اعالم شده بود:
«توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو»،
«حذف تدریجی موانع تجاری و پیشــبرد
تجــارت بین منطقــه ای»« ،نقش بزرگتر
منطقه اکو در رشــد تجــارت جهانی»،
«همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو
با اقتصاد جهانی»« ،توســعه ترانسپورتی
و پیوند زیربنای ارتباطی کشــورهای عضو
با یکدیگر و جهان خارج»« ،آزاد ســازی
اقتصادی و خصوصی سازی»« ،بسیج و بهره
برداری از منابع مادی منطقه اکو»« ،استفاده
موثر از پتانسیل های کشاورزی و صنعتی
منطقه اکو»« ،همــکاری منطقه ای جهت
کنترل مواد مخــدر و حمایت اکولوژیکی و
زیست محیطی و تقویت پیوندهای تاریخی
و فرهنگی میان مردم منطقه»« ،همکاری
سودمند متقابل با سازمانهای منطقه ای و
بین المللی».
اما اکنــون وقتی وضعیت عینی منطقه اکو
و کشورهای عضو را در پرتو اهداف تعیین
شده مورد بررسی قرار می دهیم ،به خوبی
روشــن می گردد که سازمان اکو نتوانسته
است به حداقل های اهداف اولیه دست یابد.
توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو
نخستین هدف اکو توسعه اقتصادی پایدار
کشــورهای عضو در نظر گفته شده بود.
اکنــون می بینیم که کشــورهای عضو از
آغازین روزهای تاســیس تا کنون نه تنها

رشــد چندانی نداشــته اند بلکه در موارد
بســیاری حتی به عقب نیز برگشــته اند.
نابرابری که در میان کشــورهای عضو حاکم
است و فقر شــدید برخی از اعضا نشانه ها
واضحی بر عدم رشــد اقتصادی است .آن
تعداد از کشورهای عضو اکو که تا حدودی به
توسعه اقتصادی دست یافته اند ،نیز از عدم
پایداری و فقدان ثبات اقتصادی رنج می برند.
حذف تدریجی موانع تجاری
ارتباط منســجم و ارگانیــک میان اقتصاد
کشــورهای منطقه و حذف تدریجی موانع
تجــاری یکی دیگر از اهداف ســازمان اکو
بوده است که متاسفانه امروزه نه تنها موانع
تجاری میان کشورهای عضو حذف نگردیده
است بلکه بیشتر نیز شده است .موانع تجاری
میان کشــورهای عضو هر روزه بیشتر می
شود و اکنون به گونه ای است که هیچ رابطه
اقتصادی در چارچوب تسهیالت سازمان اکو
تعریف نمی شــود .اگر ارتباطاتی هست به
صورت خودانگیخته و از روی اضطرار است
و البته در ســایه قواعد بازرگانی جهانی .نه
در قالب ساختارهایی که در اکو تعریف شده
است.
تاثیرگذاری ســازمان اکو بر رشــد اقتصاد
جهانی
واقعیت این است که رشد اقتصاد جهانی در
سایه پدیده جهانی شدن به قدری گسترده
و سریع است که ســازمان اکو در رشد آن
اگر تاثیری هم داشــته باشد ،اصال به چشم
نمی آید .ســازمان های بزرگ بین المللی به
خصوص ســازمان ها و نهادهای اقتصادی و
پولی روی ســازمان اکو و تاثیرگذاری آن به
کلی محاسبه نمی کنند .این موضوع نشان
می دهد که ســازمان اکو در رشــد اقتصاد
جهانی چندان نقشی ندارد.

توسعه ارتباطات زیربنایی میان کشورهای
عضو دیگر نقاط جهان
در بخش ارتباطات زیربنایی و ترانسپورتی
میان کشــورها نیز وضع به همان صورت
سابق است .ممکن اســت ارتباطات میان
کشورها بهبود یافته باشد ولی این بهبودی
نه در سایه اکو و در راستای اهداف اقتصادی
آن بلکه از روی ضرورت و اقتضائات جدید
منطقه ای و ژئوپلیتیکی بوده است .عالوه
بر آن اساســا در بسیاری از موارد رشد نیز
نکرده است .به خاطر این که هنوز کشورهای
عضو از طریق خطوط ترانسپورتی مهم مثل
خط ریل برخوردار نیستند.
رشد بازار آزاد و خصوصی سازی
در این مورد بســیار جالب است که هرسه
کشور موسســان اصلی هم چنان از عدم
رشــد بازار آزاد و عــدم تحرک در بخش
خصوصی رنج می برند .شاهرگ های اقتصاد
در هر سه کشور در دست دولت ها هستند
و بخش خصوصی هم چنان تحت ســیطره
دولت های متبوع هستند .در هر سه کشور
ایران ،ترکیه و پاکســتان از رشــد نابرابر
اقتصاد دولتی و اقتصاد غیر دولتی برخوردار
هستند و دولت ها در این کشورها تصدی
گری اصلی را در بخــش اقتصاد به عهده
دارند.
همکاری های سودمند با سازمان های بین
المللی
فلســفه اصلی ســازمان های بین المللی
ارگانیک ساختن ارتباطات است .به عبارت
دیگر ســازمان های بیــن المللی به مثابه
شریان های زنده کشورها ،جهان و مردمان
آن را با همدیگــر از طریق ارتباطات زنده
و قابل حس وصل مــی کنند .در حالی که
چنین رابطه ای میان ســازمان اکو و دیگر

نوآوري در کشورهاي در حال توسعه
زهرا عبديزدان ،عليرضا استکي ،داوود کلکي نما

چکيده
اين مقاله به تشــريح مفاهيــم نوآوري و
خالقيت وتفــاوت عمده اين دو تعريف مي
پردازد و ســپس موانع و چالشهاي موجود
در گسترش نوآوري در کشورهاي در حال
توسعه را مشخص مي نمايد.
مقدمه
با پيشــرفت روز افزون دانش و تكنولوژي

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

و جريان گسترده اطالعات ،امروزه جامعه
ما نيازمند آموزش مهارتهايي اســت كه
با كمك آن بتواند همگام با توســعه علم و
فناوري به پيش بــرود .هدف بايد پرورش
انسانهايي باشد كه بتوانند با مغزي خالق با
مشكالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند.
به گونهاي كه انســانها بتوانند به خوبي با
يكديگر ارتباط برقرار كرده و با بهره گيري
از دانش جمعي و توليد افكار نو مشــكالت
را از ميان بردارند .امروزه مردم ما نيازمند
آموزش خالقيت هستند كه با خلق افكار نو
به سوي يك جامعه سعادتمند قدم بردارند.
رشد فزاينده اطالعات ،سبب شده است كه
هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخوردار
باشد كه ديگري فرصت كسب آنها را نداشته
باشد ،لذا به جريان انداختن اطالعات حاوي
علم و دانش و تجربه در بين انسانها يكي
از رموز موفقيت در دنياي امروز است .هيچ
كس قادر نيست به ميزان اطالعات واقعي
هر كس كه در گوشــه ذهن او نهفته است
پي ببرد .اين اطالعات زماني به حركت در
ميآيد كه انگيزهاي قوي ســبب رها شدن
آن به بيرون ذهن ميشــود .در اين مرحله
انسانها به سرنوشــت يكديگر حساسند
و در جهت رشــد يكديگر ميكوشند و در
نهايت سبب ميشود جرياني از علم و دانش
و تجربيات ميان آنها جاري شود كه همين
امر زمينهساز نوآوري خواهد بود.
يكي از عوامل مؤثــر در بروز خالقيت در
يك جامعه ،زمينهســازي و بسترسازي در
بين انســانها جهت ايجاد فرهنگي است
كه در آن همگان در تالش براي رشد دادن
ديگري هســتند و با تأثير بر روي يكديگر
به پيشــرفت جامعه كمك ميكنند .يكي
از شــرايط الزم براي پديدار شدن افكار
نو ،وجود آرامش براي مغز است .به همين
خاطر الزم است انسانها بكوشند در جامعه
شــرايطي پديد آيد كه در بســتر آن مغز
بينديشــد و تكامل يابد و سبب ساز افكار
نو شده و شرايط براي سازندگي در جامعه
مهيا شود .با افزايش ســپردهگذاريهاي
اخالقي ميتوان شرايط را براي شكل گيري
يك محيط آرامبخش در جامعه فراهم كرد.
كاهش سپردهگذاريهاي اخالقي در جامعه
سبب ميشود كه زمينه براي گسسته شدن
روابط اجتماعي گســترش يابد و با سست
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شدن پيوندهاي اجتماعي ،شرايط الزم براي
بروز خالقيت در جامعه ســخت تر ميشود.
زيرا فرصتي براي تفكر كردن وجود نخواهد
داشت.
تعريف علمي نوآوري
نوآوري از جمله مفاهيمي اســت که در اکثر
جلســات و محافل علمي از آن استفاده مي
شــود ولي آيا مفهوم آن به درســتي درک
گرديده اســت ،در اذهان عامه خالقيت و
نوآوري به يک مفهوم تلقــي مي گردند با
وجود اينکه اين دو مفهوم مترادف نيستند،
در حقيقت نوآوري نتيجه خالقيت مي باشد،
به بيــان ديگرخالقيت يک ايده و يک تفکر
اســت در حالي که نوآوري به کار بستن آن
تفکر است .در ادامه به تعاريف اين دو مفهوم
اشاره گرديده است:
خالقيت ( :)Creativityخالقيت ،اشاره به
قدرت ايجاد انديشــههاي نو دارد .خالقيت،
عبارت اســت از درخشش يک انديشه و به
وجود آمدن نظر و ايدههاي نو ،از نظر معني،
خالقيت بيشتر در جنبههاي فکري و نظري و
به اصطالح فعاليتهاي ذهني و طراحي ،مطرح
است.
نــوآوري( :)Innovationبه معني کار تازه
کردن با روحيه نوجويي و دگرگون ساختن

اســت .شــرايط الزم و کافي براي اينکه
کااليي ،خدمتي يا روشــي نوآوري قلمداد
شود ،اين است که اوال نو باشد و ثانيا کاربرد
آن تغيير قابل توجهي در وضعيت موجود
و تاثيري اساســي در انجــام کاررا در پي
داشتهباشد.
نــوآوري يکي از موضوعــات مورد توجه
بشر اســت  ،به طوري که پيشرفت علم و
تکنولوژي بر پايه نوآوري هاي بشر در طول
زمان بوده است  – ،کانتر ( )R.Kanterدر
تعريف نوآوري ،بــر فرآيند آن تاکيد دارد
و نــوآوري را فرايند گردآوري هر نوع ايده
جديد و مفيد براي حل مسئله ميخواند و
معتقد است که نوآوري شامل شکل گرفتن
ايده ،پذيرش و اجراي آن است.
موانع و چالشــهاي موجود در گســترش
نوآوري
در عرصه صنعــت و تکنولوژي ســاالنه
محصوالت زيادي بــا قابليتهاي جديد به
بازار عرضه مي گردد که اکثر اين محصوالت
متعلق به کشورهاي توسعه يافته مي باشد
و اين در حالي اســت که کشــورهاي در
حال توسعه همچنان محصوالت دهه هاي
گذشــته را با همان قابليتهاي قبل توليد
مي نمايند .به جود آمدن بازارهاي رقابتي

ســازمان های بین المللی و منطقه ای دیده
نمی شود .به عنوان مثال اگر فرض کنیم که
سازمان اکو وجود نمی داشت ،چه سرنوشتی
بر کشــورهای عضو حاکم می شد .در پاسخ
می توان گفت که هیچ تغییر در سرنوشــت
کشورها و رابطه آن ها با دیگر سازمان های
بین المللی ایجاد نمی شد .این ناکارآمدی به
طور آشکار قابل درک است.
همکاری منطقه ای جهت کنترل مواد مخدر
اندیشیدن در ســازمان اکو به چنین هدفی
تا حدودی طنزآمیز اســت .بــه خاطر این
که اکنون مواد مخدر دریکی از کشــورهای
عضو این ســازمان یعنی افغانستان به طور
بی ســابقه و بی مانندی رشــد کرده است.
بخشــی از عوامل این رشد به سیاست های
واگرایانه کشورهای همسایه افغانستان و هم
چنین به وجود مافیا درکشــورهای همسایه
باز می گردد .جالب اســت که مواد مخدر در
افغانستان کشت می شود ولی از کشورهای
پاکستان ،ایران و ترکیه به سمت دیگر نقاط
دنیا ترانزیت می گــردد .تمام اهداف اولیه
سازمان اکو از جمله حمایت های اکولوژیکی و
زیست محیطی ،تقویت روابط فرهنگی میان
کشورهای عضو ،بهره برداری از منابع مادی
منطقه و ...با سرنوشــت دیگر اهداف مواجه
است و هیچکدام تحقق نیافته است.
واگرایی به جای همگرایی منطقه ای
در مجموع سازمان اکو که به منظور همگرایی
منطقه ای ایجاد شده بود ،به گونه آشکار به
سمت واگرایی منطقه ای حرکت کرده است.
امروزه تقریبا در مورد عدم موفقیت سازمان
اکو در میان تحلیل گران کشــورهای ایجاد
کننده اجماع وجــود دارد .همگی باور دارند
که سازمان اکو به سمت واگرایی رفته است
و هیچگاه در در هیچ مورد از روندهای منطقه
ای موثر واقع نشده است.
دلیل این واگرایی و عدم موثریت ســازمان
اکو عملکرد سیاسی کشورهای عضو دانسته
شده است .همان گونه که از آغاز سازمان اکو
در سایه سیاســت های نهانی ایجاد شد ،در
فرجام نیز در محاق سیاست فرو رفته است.
درست به همین خاطر است که افغانستان در
سیزدهمین دور اجالس اکو که در پاکستان
برگزار شده است در پاین ترین سطح ممکن
اشتراک ورزیده است .در گذشته ها رهبران
افغانســتان با وجد و شوق زایدالوصف و در
باالترین ســطح در اجالس اکو شرکت می
کردند .اما امسال رهبری حکومت افغانستان
اجالس اکو را جدی نگرفته و در آن شرکت
نکرده است .ممکن است که مکان برگزاری
اجالس یکی از دالیل این تصمیم باشد .ولی
به نظر می رســد دلیل اصلی این است که
رهبری افغانســتان نیز عدم کارآیی اکو را
درک کرده است.

و نياز بشر به رشــد و توسعه در زمينه هاي
اقتصادي و اجتماعــي موجب توجه خاص
جوامع و به خصوص ســازمانها به نوآوري
شده است .اقتصاد دانان و دانشمندان علت
پايين بودن رشد اقتصادي سازمانها را عمدتا
در ضعف نوآوري مي دانند نه کمبود سرمايه
و منابع مالي .با وجود اينکه نوآوري يکي از
ارکان مهم براي ادامه حيات سازمان ها است
 ،اکثر سازمانها به خصوص سازمانهاي موجود
در کشــورهاي در حال توسعه در اجراي آن
دچار مشکالت عديده اي هستند.
موانع و چالشهاي موجود در گسترش نوآوري
را مي توان به دوبخش عمده تقسيم نمود :
 )1عوامل فرهنگي
آنچــه در تحقق نوآوري اهميت دارد  ،بومي
سازي ونشر آن در سطوح مختلف سازمان
مي باشــد که اين امر همواره از مشــکالت
عمــده در راه عمومي ســاختن نوآوري در
سطح ساختارهاي مختلف از جمله سازمان
هاست چرا که انسانها عناصر تشکيل دهنده
سازمان ها هستند .اگر چه حقيقت دارد که
ما بيش از هر زمــان ديگر در عصر تغيير و
نوآوري زندگي مي کنيم اما ساختار اجتماعي
حاکم بخصوص در برخي از کشور هاي جهان
ســوم غالبا مانع جاري شدن نوآوري ها مي
گردد.
عوامل فرهنگي را مي توان به دسته هاي زير
تقسيم نمود:
– نا سازگار بودن نوآوري با باورهاي اجتماعي
و فرهنگي افراد سازمان
– وجود هنجارها و روابط غير رســمي ميان
اعضا سازمان
– عدم وجود ديدگاه انتقادي و ميل به حفظ و
تثبيت جايگاه سازماني
 )2عوامل ساختاري و محيطي
عوامل ســاختاري و محيطي خود به دسته
هاي زير تقسيم مي شود:
– به روز نبودن علم در عرصه هاي مختلف
– وجود سلسله مراتب در سازمانها موجب
مي شــود پيام ها در حين عبور از کانالهاي
موجود دچار تحريف گردند
– عدم انتقال اطالعات درست و پنهانسازي
آن به علت ترس از تزلزل در موقعيت کاري
– عــدم اعتماد رده هاي پايين و متوســط
سازمان به رده هاي باال و بالعکس
– ايجاد نظام استبدادي در سازمانها و عدم
وجود انگيزش در کارکنان
– عدم مشارکت دادن کارکنان وتوجيه آنان
در مزاياي ناشي از نوآوري
– عدم وجود سيستمي جهت ارزيابي نتايج
نوآوري

روزنامةافغانستان ما از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و
تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

