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اين : كرد هاي كوچك و نوپاي دانش بنيان دارد، به نكته خوبي اشاره مي يكي از همكاران كه تجربه زيادي در مشاركت با شركت

شوند  گذار بنا مي دانشمند و فناور و نيز حمايت يك سرمايههاي چند شريك  افزايي قابليت ها كه عمدتاً براساس تجميع و هم شركت
   :رسند به يكي از دو حالت زير مي بعداز مدتي فعاليت، 

در اين حالت، تيم شركا دچار اختالف و از هم پاشيدگي شده و مشـكالت را بـه   . شود هاي شكست پديدار مي نشانه -الف
  . اندازند گردن هم مي

در اين حالت، باز هم تيم شركاء دچار اختالف و از هم پاشيدگي شده و سعي در . شود دار ميهاي موفقيت پدي نشانه –ب 
شوند كه اين موفقيت حاصل تـالش آنهاسـت و    مثالً شركاي جوان و دانشمند شركت، مدعي مي. كسب غنايم بيشتر دارند

   !گذار مربوطه، حقي براي تصرف آن ندارد سرمايه
امـا عمـده   . پيروزي چندين پـدر و مـادر دارد در حـالي كـه شكسـت، يتـيم اسـت       : اند كه از قديم گفته كرد همين همكار ما اشاره مي

  !شوند هاي ايراني در هر دو حال دچار اختالف و فروپاشي مي شركت
  ها در كار گروهي ضعيف هستيم اما آيا اين صفت مذموم، راه عالجي ندارد؟  ما ايراني. حق با اين همكار ماست

هاي  برداري موفق هستيم اما در ورزش هاي فردي مثل كشتي و وزنه گفت ما در ورزش اي وجود داشت كه مي ل قبل، افسانهتا چند سا
هاي گروهي مثل واليبال و بسكتبال مـا، بـه ثمـر     هاي يكي دو دهه قبل در ورزش يابي ها و استعداد امروزه برنامه. گروهي موفق نيستيم

  . اي را ابطال كرده است هاي مزبور، چنين افسانه نشسته و موفقيت ايران در رشته
  هاي علمي، فناورانه و صنعتي موفق باشيم؟ آيا اين امر ريشه ژنتيكي دارد؟  توانيم در كارهاي گروهي در حوزه پس چرا ما نمي

خوردن منافع شركا و نيز كتابت دقيـق   به هم گره ،آميز باشد شود كار گروهي موفقيت آنچه موجب مي. اين هم همان افسانه باطل است
هاي مقابـل را   هاي درگير خود را طلبكار و طرف كنيم و نهايتاً همه طرف شرايط شراكت است، موضوعي كه ما معموالً از آن غفلت مي

  .دانند ظالم مي
نوشـتن ترتيـب اسـامي روي مقـاالت علمـي       هاي قابل توافقي براي چه ايرادي دارد كه يكبار براي هميشه، ضوابط يا الاقل چارچوب

بريم، خيلي شـفاف   شود اگر هر سال كه حقوق كارمندان را باال مي تدوين كنيم تا همواره استاد و دانشجو از هم شاكي نباشند؟ چه مي
تـا ريـال آخـر     شان داريم؟ چطور است كه حكم حقوقي يـك كارمنـد،   وري بنويسيم كه در مقابل چه توقعي از آنها براي افزايش بهره

   كند اما وظايف او به هيچ وجه چنين شفافيتي ندارد؟ حقوق وي را تثبيت و تحكيم مي
قدر  توانيم همين صفحه؟ آيا ما هم نمي 10المللي باالي  چرا قرارداد چاپ يك كتاب با يك ناشر ايراني، نيم صفحه است و با ناشر بين

  در كارهاي خود ايجاد كنيم؟ شفافيت را
كنيم، تعهد پيمانكاران ژاپني بـه تـأمين بـه موقـع و بـا كيفيـت قطعـات و         شناسان معتقدند كه برخالف آنچه تصور مي ز ژاپنبسياري ا

هاي سنگين و دقيق مندرج در قرارداد است و  خدمات براي شركت كارفرما، يك مسأله اخالقي و فرهنگي نيست بلكه ناشي از جريمه
  . يج و با اين شكل قراردادهاست كه تثبيت شده استا گر اخالق و فرهنگي هم هست به تدر

. زنيم طرف مقابل ما قبول دارد، قاتل كـار تيمـي اسـت    ي و اتكا به مواردي كه حدس ميشفاههاي  اكتفا به گفته ،رودرواسي  ، تعارف
  .هم توصيه شرع كه هم حكم عقل است و مكتوب كنيمدقيق و شفاف را شرايط همكاري هاي علمي،  حداقل در كارها و شراكت

   




