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طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری
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 .4دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی
 .2دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت34/3/2 :
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران پارکهای علم و
فناوری در دانشگاههای دولتی بهمنظور ارائة مدل مفهومی انجام گرفته است .روش تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات توصیفی -اکتشافی است .جامعة آماری پژوهش ،استادان
متخصص در این حوزه ،مدیران و کارشناسان خبرة پارکهای علم و فناوری دانشگاههای دولتی ایران
بود .برای نیل به هدف پژوهش ،ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با  24نفر از
خبرگان حوزة پارکها و متخصصان دانشگاهی برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد و ابزار
مطلوب پس از تعیین روایی صوری ،محتوایی و سازه ،همچنین تعیین پایایی با استفاده از آلفای
کرونباخ( )%39تدوین و اجرا شد .براساس یافتههای بهدستآمده ،مدل نهایی در سه بعد شایستگیهای
عمومی (فردی -ادراکی) ،شایستگیهای میان فردی (ارتباطی -اجتماعی) و شایستگیهای تخصصی
(دانشی -فنی) طراحی شد .با توجه به اهمیت پارکهای علم و فناوری و همچنین اهمیت
شایستگیهای مدیران برای موفقیت این پارکها ،مدل مذکور برای تصمیمگیرندگان و مشاوران
شغلی بهمنظور انتخاب مدیران این پارکها و هدایت و راهنمایی مدیران کاربرد دارد.
واژههای کلیدی :الگو ،الگوی شایستگی مدیران ،پارکهای علم و فناوری ،شایستگی.
 نویسندة مسئول:

Email: rallahyari44@gmail.com
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مقدمه
امروزه دنیا دائم درحال تحول است ،برایناساس مدیران یکی از اهرمهای کلیدی در ادارة
سازمانها محسوب میشوند .داشتن مدیران توانمند برای هدایت سازمانها در کشاکش امواج
خروشان تحوالت و رقابت برای موفقیت در آرمانها ،مزیت رقابت ملی بهشمار میرود
(زاهدی و شیخ .)4983 ،همچنین تغییرات سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی و فناوری ،تأثیرهای
شگرفی بر سازمانها داشته است .سرعت این تغییرات همراه با افزایش رقابت جهانی ،سازمانها
را واداشته است تا با بازاندیشی در شیوههای انجامدادن کار خود ،فعالیتهایشان را دوباره
سازماندهی کنند (نیرومند و همکاران 4934 ،به نقل از باالنتاین و پوا .)4981 ،نوآوری و دانش
مهمترین عامل تولید شده است ( ،)Huseild & Becker, 1996ذهن کارکنان و مدیران بانک
اطالعات راهبردی شده ( ،)Soliman & Spooner, 2003دانش و مهارت کارکنان مهمترین
منبع مزیت رقابتی سازمانها لقب گرفته (Garavan, 2007؛  )Lepak, 1999و نقش منابع انسانی
بهدلیل کمیابی ،ارزشمندی ،جانشین و تقلیدناپذیری بااهمیتتر شده است (.)Cabrera, 2003
انسانها در قلب سازمانها ،نقشی حیاتی و تعیینکننده بر عهده دارند (نیرومند و همکاران،
)4934؛ بنابراین ،شایستگیهای آنها باید تقویت شود.
براساس سند چشمانداز  ،4414ایران باید به قدرت اقتصادی ،علمی و فناوری منطقه تبدیل
شده باشد .این آرمان با دوراندیشی ،پیشقدمی و استقبال از چالشهای آتی همراه است و
بهعالوه به مدیرانی نیاز دارد که نگرش و درک درستی از پیشگامی و شایستگیهای مدیریتی
در سطح استانداردهای جهانی داشته باشند (بابایی زکلیلی )4981 ،که این امر جز در سایة
تقویت اطالعات و آگاهیهای پیشین مدیران میسر نمیشود .تدوین الیحة حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی اختراعات و نوآوریها نیز نشاندهندة اهمیت توجه به
جایگاه ویژة این شرکتها در رشد و توسعة اقتصادی کشور است .درنتیجه ،پارکها و مراکز
رشد علم و فناوری طی مدت فعالیت خود نتوانستهاند در زمینة اشتغالزایی و حمایت از
کارآفرینان ،تسهیل فرایند تجاریسازی ایدههای ناب و نتایج تحقیقات دانشگاهی و درنهایت
توسعة ارتباط دانشگاه و صنعت نقش محوری ایفا کنند .بیشک انجامدادن پژوهشی در زمینة
ارائة الگوی شایستگیهای مدیران پارکهای فناوری دانشگاههای دولتی کشور بهمنظور
تخصیص بهینة امکانات ،مشوقها و زیرساختهای موردنیاز در رسیدن به جایگاه ویژة علمی،
اقتصادی و فناوری ضروری است.
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براساس مطالب مطرحشده ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای
شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری بهمنظور ارائة مدلی مفهومی است تا براساس آن
افراد شایسته برای مشاغل مدیریتی انتخاب شوند و این شایستگیها در آنها تقویت شود.
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی است؛
بنابراین ،برای انتخاب و انتصاب مدیران و تشخیص و برگزیدن شایستهترین افراد به معیارها و
مالکهایی نیاز است تا افراد واجد شرایط و الیق ،تصدی پستهای سازمانی را به عهده بگیرند
(تصدیقی .)4981 ،برای اینکه یک سازمان رویکرد مبتنی بر شایستگی را برای منابع انسانی درنظر
بگیرد ،باید شایستگیها تعیین شوند و مدلی طراحی شود تا این شایستگیها را توصیف کند
( .)Cochran, 2009لیونس و همکاران )2114( 4بیان کردند که شرکتها هر سال  411میلیون دالر
برای توسعه ،اجرا و اصالح مدلهای شایستگی هزینه میکنند .در تحقیقی که توسط  232عضو
گروه پژوهشی الگوبرداری منابع انسانی انجام شده مشخص شد :الف)  81درصد سازمانها در
گزینش ،ارتقا ،آموزش و بالندگی از شایستگیها استفاده میکنند ،ب)  91درصد سازمانها در
مدیریت عملکرد از شایستگیها استفاده میکنند ،ج) بسیاری از سازمانها در برنامهریزی موفقیت و
کار راهة شغلی از شایستگیها استفاده میکنند (.)Cook & Bernthal, 1998
رویکرد شایستگی در حوزة مدیریت منابع انسانی رویکرد جدیدی نیست .مککللند برای
اولینبار بهکارگیری شایستگی در عرصة مدیریتی را در سال  4389مطرح کرد (به نقل از
نیرومند و همکاران )4934 ،که به شایستگیهایی همچون حساسیت بینفردی ،مالحظات مثبت
چندفرهنگی و مهارتهای مدیریتی در سطوح مختلف توجه کرد .سپس بویاتزیس و همکاران
شایستگی را بهعنوان ترکیبی از انگیزه ،خصیصه ،مهارت ،خودپنداری ،نقش اجتماعی و دانش
مطرح کردند ( .)Boyatzis & Ratti, 2009دراگاندیس و منتاز معتقدند شایستگی یعنی ترکیبی
از دانش ،رفتار و مهارتهای صریح و ضمنی که پتانسیل و ظرفیت انجامدادن اثربخش وظایف
را به افراد میدهد (.)Draganidis & Mentzas, 2006
شایستگیها با عملکرد موفقیتآمیز در ارتباط هستند؛ بنابراین ،باید در الگوهای رفتار
1. Livens et al.
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قابلمشاهده بهصورت مثبت و سودمند مشاهده شوند تا بتوان آنها را در قالب الگوهای رفتاری
تعریف کرد (نیرومند و همکاران 4934 ،به نقل از کاردی و سلوراجان .)2119 ،هافریچر و اسپنسر
( )4339به این ویژگیها بهعنوان ویژگیهای زیر سطح آب اشاره کردهاند (نیرومند و همکاران،
 4934به نقل از  .)Hofrichter & Spencer, 1996شایستگیهای مدیریتی شبیه کوه یخی هستند که
بخش اعظم آن در زیر آب قرار دارد و بخش کوچکی از آن به مثابه مهارت و دانش در قلة آن
قرار گرفته و سر از آب برآوردهاند .عناصر در برگیرنده شایستگیها ،کمتر قابل مشاهده هستند؛ اما
به طور گسترده رفتار ظاهری را کنترل و هدایت میکنند .نقش اجتماعی و خویشتنشناسی در
سطحی از آگاهی فرد وجود دارند؛ لکن صفات اختصاصی و انگیزهها در سطح زیرین کوه یخ
هستند که در آب قرار دارد و در اعماق وجود فرد جا گرفتهاند ( .)Vazirani, 2010منسفیلد الگوی
شایستگی را توصیف دقیق ویژگیهایی میداند که کارکنان یک سازمان یا شرکت برای مؤثربودن
الزم دارند .شاید الگوی شایستگی مجموعهای از شایستگیهای مرتبط با یک شغل یا نقش در
سازمان درنظر گرفته شود

(1996

 .)Mansfield,از نظر فاگ ( ،)4333الگوی شایستگی ابزار

توصیفی برای شناسایی شایستگیهای الزم بهمنظور فعالیت در نقشی خاص در شغل ،سازمان و
صنعت (شرح رفتاری شغل) است .با توجه به نوع کار و محیط سازمانی ،معموال هفت تا نه
شایستگی برای شغلی ویژه نیاز است (.)Shippman, 2004
با توجه به اینکه نقش متخصصان منابع انسانی از فعالیت سنتی اداری خستهکننده به نقش
راهبردی بهمنظور پیشبرد اهداف سازمانی تکامل یافته است ،انتظار میرود به عملکرد سازمانی
نیز کمک کند (Scanlan, 2007؛  .)Long et al., 2013این مسئولیتها به شایستگیهای خاصی
نیاز دارد و متخصصان منابع انسانی برای موفقشدن دراین زمینه باید آنها را بهدست آورند .در
ادبیات منابع انسانی این شایستگیها در قالب مجموعهای از مهارتهای مرتبط ،دانش ،بینش،
صفات و توانایی تعریف شده است .شناسایی این شایستگیها باید در دستور کار مدیران
ارشد -که تحت فشارهای رقابتی ،سیاسی و اجتماعی و آگاهی ذینفعان هستند -قرار گیرد
(et al., 2010

 .)Ulrichگزارش انجمن مدیریت منابع انسانی نشان میدهد مدیران با داشتن

قابلیتهای مدیریتی ،موقعیتهای خود را در عرصة رقابتی بهبود دادهاند و ابزارهای مدیریتی
جای راهبرد شرکت را گرفتهاند ( .)HRMS, 2012از نظر اولریش و همکاران (

Ulrich et al.,

 )2007شایستگیهای متخصصان منابع انسانی عبارتاند از :راهبردی ،ایجاد اعتبار ،بهدست
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آوردن دانش کسبوکار و فناوری اعمال نفوذ با شیوههای منابع انسانی با استفاده از شبکههای
مبتنیبر وب ( .)Amechi & Long, 2015درنتیجه ،داشتن مجموعهای از صالحیتهای مدیریتی
بهعنوان پیششرط رشد اقتصادی و بقای کسبوکار از طریق جلب مشتری کمک میکند
(.)Tahmasb et al., 2014; Königová et al., 2012
انواع صالحیتهای مدیریتی در پژوهشهای مختلف واکاوی شدهاند که به برخی از آنها
اشاره میشود .نیرومند و همکاران ( )4934چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل
شرکتهای فناوریبنیان را ترسیم و ابعاد و مؤلفههای آن را بدین شرح تعیین کردند :عمومی
(ادراکی ،نوآوری ،اجرایی) ،اجتماعی (کار گروهی ،رهبری ،شبکهسازی) و وظیفهای
(مدیریت فناوری ،مدیریت مالی ،مدیریت بازاریابی) .با بررسی و تحلیل سند راهبرد مدیران
فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،مقولههای اصلی الگوی شایستگی
مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها در ایران شامل قابلیتهای ذهنی /فکری ،شایستگیهای
اجرایی ،مهارتهای بینفردی تعیین شدند (چیتساز .)4934 ،در طراحی الگوی شایستگیهای
رؤسای دانشگاههای دولتی ایران 98 ،شایستگی در قالب هشت مؤلفة دانش ،توانایی ،مهارت،
ویژگیهای اخالقی ،عاطفی -شخصیتی ،بینش ،نگرش و اعتبار بهدست آمد (رضایت.)4931 ،
همچنین ،محققان خارج از کشور نیز موضوع شایستگیهای مدیریتی را بررسی کردهاند.
شایستگیهای مدیریتی در الگوی بویاتزیس ( )4382عبارتاند از :جهتگیری به سمت
کارایی ،آیندهنگری ،قضاوت ،کارسازیبودن ،اعتمادبهنفس ،ارائة سخنرانی ،مفهومسازی،
استفاده از قدرت اجتماعی ،مدیریت فرایندهای گروهی ،شفافیت ادراکی ،خودکنترلی ،داشتن
تحمل و طاقت .در الگوی شایستگی دانشگاه منچستر ( )2114پنج مؤلفة شایستگیهای دانشی،
بینفردی ،اجتماعی ،تحول و نوآوری و مدیریت منابع و شایستگیهای مدیران بخش عمومی
کانادا (چیتساز 4934 ،به نقل از  )2112 ،Rattiشامل پنج مؤلفة شایستگیهای حرفهای،
شناختی ،اجتماعی ،تغییر و فردی اعالم شده است .ابعاد و مؤلفههای شایستگی تیم مدیران
اجرایی شرکتهای نوپای فناوریبنیان در الگوی بریکمن ( )Brinckman, 2007عبارتاند از:
عمومی (ادراکی ،نوآوری ،اجرایی) ،اجتماعی (کار گروهی ،رهبری ،شبکهسازی) و وظیفهای
(مدیریت فناوری ،مدیریت مالی ،مدیریت بازاریابی) .در الگوی کرافورد و ناهمیاس
( )Crawford & Nahmias, 2010شایستگیهای مورد نیاز برای مدیریت تغییر عبارت است از:
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رهبری مدیریت ذینفعان ،برنامهریزی ،انتخاب و توسعة تیم ،ارتباطات ،تصمیمگیری و حل
مسئله ،دانش و مهارتهای فرهنگی ،مهارتهای مدیریت پروژه.
در الگوی توسعة شایستگی منابع انسانی پزشکان مالزیایی سه گروه شایستگی شامل
شایستگیهای سازمانی ،فکری و کاربردی ( )Salleh et al, 2015و در الگوی شایستگی مدیران و
مالکان شرکتهای فناوری در حال ظهور در آفریقای جنوبی چهار مؤلفة سرمایة انسانی مورد نیاز،
منابع و قابلیتها ،عوامل محیطی و محیط سازمانی ( )Rambe & Makhalemele, 2015شناسایی شدند.
الگوهای شایستگی اغلب براساس مبانی یادشده از نظر شکل ،محتوا و اجزا با هم تفاوتهایی
دارند .برخی از الگوها فقط براساس مهارتهای فنی خاص یک شغل یا یک گروه شغلی است،
درحالیکه تعدادی از آنها بر مؤلفههای بیشتری از جمله دانش ،تواناییها ،مهارتها و سایر
ویژگیها در ترکیبی از شایستگیهای فردی ،سازمانی و شغلی تأکید دارند .درمورد الگوهای
شایستگی معموال این پرسش مطرح میشود :آیا برای تمام مشاغل موجود در سازمانها یک الگوی
شایستگی وجود دارد؟ مؤسسة مشاورة «هایگروپ» از بزرگترین مؤسسات فعال در حوزة
شایستگی است؛ از نظر این مؤسسه تعداد زیادی شغل و پست در هر سازمان وجود دارد ،اما
براساس نظر خبرگان پنج الگوی شایستگی برای هر سازمان کفایت میکند (.)Hay Group, 2004
بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد تاکنون چارچوب بومی کارآمد و مناسبی برای تدوین الگوی
شایستگی مورد نیاز پارکهای علم و فناوری دانشگاههای دولتی ایران تدوین و ارائه نشده است .حال
این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در این مدت توانستهاند
نقش محوری در زمینة اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینان ،تسهیل فرایند تجاریسازی ایدههای ناب و
نتایج تحقیقات دانشگاهی و درنهایت توسعة ارتباط دانشگاه و صنعت ایفا کنند.
برایناساس ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران
پارکهای علم و فناوری بهمنظور ارائة مدلی مفهومی است تا براساس آن افراد شایسته برای مشاغل مدیریتی
انتخاب و این شایستگیها در آنها تقویت شود .در راستای این هدف پرسشهای زیر مطرح میشود:
 .4ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری کدام است؟
 .2مؤلفههای شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری تا چه اندازه اهمیت دارد؟
 .9برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب ،مدل مفهومی شایستگی مدیران پارکهای علم و
فناوری چیست؟
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روششناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر دادهها آمیخته اکتشافی و از نظر روش گردآوری
دادهها توصیفی -اکتشافی است .ابتدا با کمک روش تحقیق کیفی (فن دلفی) و انجامدادن مصاحبه
با خبرگان این موضوع دادههای مورد نیاز احصا و ابزار الزم تهیه شد .سپس با کمک روشهای
تحقیق کمی دادههای حاصل از پرسشنامه تحلیل شد .جامعة آماری این پژوهش استادان متخصص
در این حوزه و همچنین مدیران و کارشناسان خبرة پارکهای علم و فناوری دانشگاههای دولتی
ایران است .اعضای نمونة بخش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تا حد اشباع نظری با
 24نفر مصاحبه شد و در بخش کمی ،تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به روش
نمونهگیری طبقهای اقدام شد .ابزار گردآوری اطالعات بخش کیفی مصاحبة نیمهعمیق و ابزار
بخش کمی پرسشنامة محققساخته بود که روایی و پایایی بخش کیفی با فن دلفی و روایی بخش
کمی با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ( )%39انجام
گرفت .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل ترسیم جدولهای آماری و میانگین و
آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و خی دو استفاده شد.
یافتهها
برای پاسخ به پرسشهای پژوهش در زمینة شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی
مدیران پارکهای علم و فناوری دانشگاههای دولتی ایران ،چهار مرحله به این شرح طی شد:
مرحلة اول ،مطالعات اسنادی :نخستین مرحلة مطالعات کتابخانهای ،استفاده از منابع اینترنتی
و آگاهی از ادبیات پژوهش ،شامل حوزة نظری و پیشینة پژوهش است.
مرحلة دوم ،مشاهده و تحلیل نظری موضوع در حوزة شایستگی مدیران :در این مرحله،
مسائل مربوط به دنیای واقعی از لحاظ نظری تحلیل شد تا شناخت مناسبی از چارچوبهای
رایج شایستگی مدیران در داخل و خارج از کشور بهدست آید .در این زمینه ،مدلهای
مختلف شایستگی در سایر نهادها و مؤسسات داخلی و خارجی بررسی و مطالعه شد و عاملها
و شاخصهای آنها احصا و از لحاظ نظری تحلیل شد.
مرحلة سوم ،مصاحبههای عمیق :در این مرحله ،مصاحبههای عمیق با خبرگان حوزة
شایستگی مدیران پارکها انجام گرفت ،آنها توانایی کمک به شناخت ابعاد مختلف موضوع
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پژوهش را داشتند .در پایان هر مصاحبه ،کدگذاری انجام گرفت و مصاحبهها تا جایی ادامه
یافت که دیگر مفهوم جدیدی بهدست نیامد و بهعبارتی دستة مفهومی جدیدی ایجاد نشد.
درواقع ،کدگذاری محوری دستة مفهومی جدیدی را ایجاد نکرد.
مرحلة چهارم ،کدگذاری و تحلیل مصاحبهها :با توجه به روش ،نظریة دادهبنیاد در این
پژوهش از طریق برهمکنش مداوم ،بین جمعآوری دادهها و تحلیل چارچوب نظری انجام شد.
کدگذاری مصاحبهها به موازات انجامدادن مصاحبهها صورت گرفت .پس از استخراج کدها
یا نشانگرهای باز از طریق ادغام و تجمیع چندین کد باز در قالب یک مقوله ،کدگذاری
محوری انجام گرفت و سرانجام با انتخاب چند مقوله از میان مقولههای بهدستآمده در
کدگذاری محوری ،متغیرها و مؤلفههای اصلی تشکیلدهندة مدل پژوهش تعیین شدند
(کدگذاری انتخابی) (دانایی فرد و امامی.)4989 ،
بنابراین ،بهمنظور انجامدادن مرحلة اول و دوم ،ابتدا محقق متون علمی (کتب ،مقاالت،
پایاننامه و )...مرتبط با موضوع شایستگی را شناسایی و طبقهبندی کرد .فیشبرداری از
جمالت ،عبارات و پاراگرافهای مربوطه انجام گرفت و مبانی نظری موضوع شایستگی
مدیران تجزیه و تحلیل و مفاهیم اولیه استخراج شد و در پایان کدگذاری صورت گرفت.
برخی از مفاهیم شناساییشده بهشرح زیر است:
جدول  .1برخی از مفاهیم بهدستآمده از تحلیل مبانی نظری پژوهش
ردیف

عنوان مفهوم

ردیف

عنوان مفهوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

تفکر سیستمی
جامعنگری
طراحی و تحلیل راهبردهای سازمانی
نگرش مثبت به فعالیتهای ملی ،منطقهای
اعتمادبهنفس
خودیادگیری
درک پیامدهای سیاسی تصمیمات
خوشهسازی
بهاشتراکگذاشتن منابع و تجهیزات
درک و انتقال مفهوم مدیریت فناوری

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

تصمیمگیری
تفکر راهبردی
خودآگاهی
درک واقعیتهای سازمانی
تفکر خالق
ایجاد و خلق تغییر
هوشیاری محیطی
پایداری دربرابر مخاطرات
ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری
توانایی تخصصگرایی در بازار
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پس از استخراج مفاهیم از مبانی نظری ،مصاحبة نیمهمدون نیز با تعدادی از افراد نمونه انجام
گرفت .بعد از انجامدادن هر مصاحبه ،مفاهیم بهدستآمده بهلحاظ مفهومی یکسانسازی و
کدگذاری شد .درنهایت ،مفاهیم کدگذاریشدة بهدستآمده از ادبیات نظری و همچنین مفاهیم
کدگذاریشدة حاصل از مصاحبهها در هم ادغام و دوباره یکسانسازی و کدگذاری شدند که
درمجموع  438کد مفهوم بهدست آمد .سپس کد مفهومهای بهدستآمده همدسته شد و برای هر
دسته ،یک مفهوم انتخاب شد .این نوع مقولهبندی براساس کدگذاری باز و محوری انجام گرفت و
درنهایت  84مقوله (شاخص) بهدست آمد که درادامه ،در جدولهای  2تا  4ارائه میشود.
سپس مقولههای شناساییشده ذیل مؤلفهها و مؤلفههای مرتبط با ابعاد دستهبندی شدند و
برای هریک از مؤلفهها و ابعاد نامگذاری انجام گرفت .در نهایت  84شاخص شناسایی شده
مرتبط با  3مؤلفه و  9بعد اصلی قرار گرفتند .شایان ذکر است این فرایند به روش کیفی تحلیل
محتوا و با کمکگرفتن از رویکرد نظریة دادهبنیاد انجام گرفت که با اخذ نظرهای خبرگان
موضوعی و استادان دانشگاه در زمینة دستهبندی و کدگذاریها روایی کار تأیید شد.
شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد شناساییشده بهشرح زیر هستند:
جدول  .2شاخصها و مؤلفههای بعد اول
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

شایستگیهای عمومی (فردی– ادراکی)

ادراکی
خالقیت و نوآوری

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

تفکر سیستمی
تصمیمگیری
اعتمادبهنفس
جامعنگری
شناسایی فرصتها و تهدیدها (تفکر راهبردی)
خود یادگیری
طراحی و تحلیل راهبردهای سازمانی
خودآگاهی
درک پیامدهای سیاسی تصمیمات
نگرش مثبت به فعالیتهای ملی ،منطقهای و بینالمللی
درک واقعیتهای سازمانی
توجه به آینده و آیندهنگری
تفکر خالق
هوشیاری محیطی ،تحلیل محیط
نوآوری در روشها و فرایندهای نو برای جذب فناوران در پارک
ایجاد و خلق تغییر
پایداری در برابر مخاطرات (مدیریت ریسک)
حل مسئله با رویکرد نوآورانه
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جدول  .3شاخصها و مؤلفههای بعد دوم
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

کار تیمی
شایستگیهای میان فردی (اجتماعی– ارتباطی)

رهبری
شبکهسازی

.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44
.45

ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر با اعضای تیم
بهاشتراکگذاشتن دانش
اعتمادداشتن به اعضای تیم و اخذ مشاوره از آنها
تقسیم مؤثر کار متناسب با تخصص افراد و وظایف واحدهای سازمانی
نقش حمایتی و تقویت روحیة کارکنان
ایجاد هماهنگی
رعایت عدالت در تیم و حل تعارض
داشتن چشمانداز مناسب برای آیندة سازمان و بهبود مستمر عملکرد
انسجام سازمانی
نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگران
همدلی و ایجاد انگیزش (مشارکت و تفویض اختیار)
مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی
انعطافپذیری و تحول
داشتن پشتکار در رسیدن به اهداف و اجرای برنامهها
ثبات هیجانی در عملکرد ،رفتار و گفتار
استفادة مناسب از ابزارهای تشویقی (مادی و غیرمادی)
صداقت و صداقتآفرینی
مهارت در تعامل و ارتباط با ذینفعان
حسن خلق و فروتنی
وفای به عهد
شبکهسازی در سطح منطقهای ،ملی ،بینالمللی
ارتباط پارکهای علم و فناوری با صنعت
ایجاد خوشههای متناسب با پتانسیل علمی پارکها و نیاز جامعه
ارتباط با دولت و دستگاههای دولتی
حضور مؤثر در کنفرانسها ،سمینارها و نمایشگاههای تخصصی
بهاشتراکگذاشتن منابع و تجهیزات
توجه به تبادل تجارب حرفهای همکاران در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی

جدول  .4شاخصها و مؤلفههای بعد سوم
ابعاد

مؤلفهها

شایستگیهای تخصصی (دانشی– مهارتی)

مدیریت فناوری

شاخصها
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55

هوشیاری و پایش محیط فناوری
درک و انتقال مفهوم مدیریت فناوری
تجزیه و تحلیل رقابتی فناوری
نیازسنجی فناوری
تجزیه و تحلیل فرصتهای فناوری
داشتن راهبرد مدون فناورانه
حمایت از توانمندی فناورانه
ایجاد هماهنگی بین تولید محصول و فرایندهای مربوطه
انتقال دانش فنی و حمایت از تبادل دانش فنی
حفظ سرمایههای فکری
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ادامةجدول  .4شاخصها و مؤلفههای بعد سوم
شاخصها

مدیریت مالی
مدیریت بازاریابی
مدیریت عملکرد

.56
.57
.58
.59
.61
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.81
.81
.82
.83
.84

هدفگذاری مالی (تدوین اهداف مالی روشن برای پارک)
درک مفهوم مدیریت مالی (اهمیتدادن به مدیریت مالی)
توانایی بهرهبرداری از منابع مالی عمومی
آگاهی از فرایند و روشهای اعطای تسهیالت مالی به واحدها
شناخت سرمایههای مورد نیاز
تعامل با مسئوالن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهمنظور مشارکت و اعطای تسهیالت
رصدکردن و جذب سرمایهگذاران
مدیریت و هدایت منابع مالی با استفاده از دانش و فناوری روز
ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری
توانایی تفسیر صورتها ،نسبتها و گزارشهای مالی
آگاهی از قوانین مربوط به روابط حقوق کارفرما و کارگر
آگاهی از قوانین مالی و محاسباتی و کار (مالیاتی ،گمرکی ،کار ،بیمه و)...
درک مفهوم مدیریت بازاریابی (هوشیاری بازاریابی)
تجاریسازی محصوالت و خدمات
موقعیتیابی در بازار
ارتقای توانمندیهای مدیریت بازار
شناخت مفهوم مدیریت بازار و بازاریابی
نیازسنجی مشتریان با رویکرد بازاریابی
تصویرسازی مثبت از پارک در شبکة بازار
هوشمندی در تعیین بازار هدف
توانایی تخصصگرایی در بازار
مشتریمداری
پایش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده
توانایی نظارت و کنترل
قاطعیت در امور اجرایی
آگاهی از رویههای سازمانی و شناخت ساختارهای دولتی
وظیفهگرایی
قابلیت اجرایی راهبردها (توانایی اجراییکردن راهبردها)
نتیجهگرایی و دستیابی به اهداف

براساس دادههای بهدستآمده ،محقق پرسشنامهای را طراحی و تدوین کرد که برایناساس
و با اخذ نظرهای استادان دانشگاه ،پرسشنامة محققساخته تأیید شد .بهدنبال آن ،پرسشنامه
بهمنظور تعیین اولویت هریک از مؤلفهها اجرا شد.
بهمنظور پاسخ به پرسش دوم تحقیق در زمینة میزان اهمیت مؤلفههای شایستگی مدیران
پارکهای علم و فناوری اقدامات زیر انجام گرفت.
در این مرحله ،بهمنظور اولویتبندی مؤلفههای شایستگی مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد.
در راستای اولویتبندی این مؤلفهها باید حداقل یک تفاوت در بین میانگین رتبة مؤلفههای
شایستگی وجود داشته باشد .میانگین هریک از مؤلفهها و نتایج آزمون فریدمن در جدول  1میآید.
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جدول  .5میانگین و رتبة هریک از مؤلفههای شایستگی مدیران
میانگین
7/17
6/13
5/37
5/23
4/83

مؤلفهها
خالقیت و نوآوری
رهبری
کار تیمی
مدیریت عملکرد
مدیریت فناوری

رتبه
1
2
3
4
5

مؤلفهها
ادراکی
شبکهسازی
مدیریت مالی
مدیریت بازاریابی

میانگین
4/7
4/2
3/8
3/57

رتبه
6
7
8
9

جدول  .6ضرایب آماری آزمون خی دو و سطح معنیداری آن
آزمون خی دو

درجة آزادی

سطح معنیداری

21/411

8

1/116

با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری محاسبهشده برای آزمون ،کوچکتر از  1/11بود،
فرض صفر با  31درصد اطمینان رد شد؛ بنابراین ،وجود حداقل یک تفاوت در بین میانگین
رتبة مؤلفهها پذیرفته شد .درحقیقت ،تفاوت معنیداری بین میانگین مؤلفههای پژوهش وجود
داشت؛ بنابراین ،اولویتبندی مؤلفهها و رتبة هریک از آنها تأیید شد.
نتایج نشان میدهد بهترتیب اولویت مؤلفههای خالقیت و نوآوری ،رهبری و کار تیمی
باالترین رتبه و مؤلفههای مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی پایینترین رتبه را داشتند.
بهمنظور پاسخ به پرسش سوم تحقیق در زمینة حرکت به سمت وضعیت مطلوب و چگونگی
مدل مفهومی شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری اقدامات زیر صورت گرفت.
با استفاده از ابزار تحقیق و همچنین مرور ادبیات و مبانی نظری و تجربی پژوهش ابعاد ،مؤلفهها
و شاخصهای مربوط به شایستگیهای مدیران پارکهای علم و فناوری استخراج ،کدگذاری و
مقولهبندی شد .با استفاده از آزمون فریدمن اولویتبندی آنها مشخص شد و درنهایت سه بعد
شایستگیهای عمومی ،میانفردی و تخصصی برای طراحی مدل مفهومی شناسایی شد که
مؤلفههای هر بعد در چارچوب طراحیشده آمده است .این ابعاد و مؤلفهها شامل  84شاخص
میشوند که چارچوب مفهومی شایستگی مدیران پارکهای علم و فناوری را بهمنظور حرکت به
سمت وضعیت مطلوب شکل دادند .درنهایت ،مدل نهایی تحقیق به شرح زیر بهدست آمد.
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نمودار  .1مدل نهایی تحقیق

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران پارکهای علم و
فناوری در دانشگاههای دولتی بهمنظور طراحی یک مدل شایستگی انجام گرفته است .روش
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات توصیفی-اکتشافی است .جامعة
آماری پژوهش ،استادان متخصص در این حوزه و همچنین مدیران و کارشناسان خبرة
پارکهای علم و فناوری دانشگاههای دولتی ایران بود .برای نیل به هدف پژوهش ،ادبیات و
مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با  24نفر از خبرگان حوزة پارکها و متخصصان
دانشگاهی برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد .سپس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها شناسایی
شدند و براساس یافتهها ،پرسشنامة محققساخته طراحی و تدوین شد .پس از تعیین روایی و
پایایی ،ابزار تهیهشده اجرا شد و یافتههای آن تجزیه و تحلیل شد .ضمن اولویتبندی
مؤلفههای شایستگی مدیران ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران پارکهای علم و
فناوری درنهایت تأیید شد و مدل نهایی تحقیق استخراج و ترسیم شد.
همانطورکه در مدیریت منابع انسانی مطرح میشود ،هر عضو سازمان بهدلیل نقش خود
جایگاهی ویژه دارد و مدیر کارگردانی محسوب میشود که شاید در تمام زمینهها تخصص
نداشته باشد ،اما باید توانایی و مهارت هماهنگسازی فعالیتهای تمام اعضا را در راستای
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رسیدن به اهداف تعیینشده داشته باشد .درنتیجه ،توفیق عملکردهای مدیریتی در گرو همدلی
و همکاری تمام اعضای سازمان است .از اینرو ،رفتار مدیر در بهادادن به نقش هریک از اعضا
از طریق توجه به نیازهای شخصیتی ،امنیتی و اجتماعی و دفاع از حقوق آنها اهمیت فراوانی
دارد .در این پژوهش بهطورویژه مجموعة ویژگیهای مورد نیاز مدیران پارکهای علم و
فناوری دانشگاههای دولتی ایران با هدف شناسایی شاخصهای شایستگی مدیران پارکها و
طراحی الگو صورتبندی شده است.
نتایج نشان میدهد شایستگیهای موردنیاز مدیران پارکهای علم و فناوری در سه بعد
شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای میانفردی و شایستگیهای تخصصی قرار دارند .بعد اول
دو مؤلفة ادراکی و خالقیت و نوآوری ،بعد دوم سه مؤلفة تیمسازی ،رهبری و شبکهسازی و
بعد سوم چهار مؤلفة مدیریت مالی ،مدیریت بازاریابی ،مدیریت فناوری و مدیریت عملکرد را
دارند .نتایج این پژوهش از چند جنبه اهمیت دارد که درادامه بیان میشود .از آنجاکه ایدة
راهاندازی و تأسیس پارکهای علم و فناوری با هدف تبدیل دانش به ثروت و تولید ثروت
دانشبنیان از طریق ایجاد شبکة فناوری بین صنعت و دانشگاه بوده است ،مدیران این مؤسسات
در حوزة شایستگیها عمومی و میانفردی مدیران تقریبا به هم شبیه هستند هرچند میزان نیاز به
هریک از شاخصهای شایستگی در بین مدیران متفاوت است .نتیجة این پژوهش در دو بعد
عمومی و میانفردی در مقایسه با سایر الگوهای ارائهشده تفاوت چندانی ندارند و بیشتر مدلها
و الگوهای ذکرشده برای مدیران بخشهای مختلف درمورد این ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها
اتفاق نظر دارند .مؤلفة شبکهسازی در بعد میانفردی از قابلیتهای ضروری برای مدیران
پارکهاست و این موضوع در هدف تشکیل پارکها نیز بهخوبی نمایان است .از جمله
الگوهای مشابه با الگوی بهدستآمده در این تحقیق بهلحاظ موضوع و جامعة مورد بررسی،
الگوی شایستگی بریکمن ( )2118است که برای شرکتهای دانشبنیان طراحی شده است.
نتایج این تحقیق با نتایج سایر تحقیقات نیز همخوانی دارد؛ برای مثال شایستگیهای عملکردی
در تحقیقات صالح و همکاران ( )2141و چیتساز ()4934؛ شایستگیهای بینفردی در تحقیقات
دانشگاه منچستر ( ،)2114مدیران بخش عمومی کانادا ( )2112و چیتساز ()4934؛ شایستگیهای
فردی در تحقیقات کانادا ( ،)2112رضایت ( )4931و چیتساز ()4934؛ شایستگیهای ادراکی در
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تحقیقات کانادا ( ،)2112رضایت ( )4931و چیتساز ()4934؛ شایستگیهای تخصصی در
تحقیقات دانشگاه منچستر ( ،)2114کانادا ( ،)2112رضایت ( )4931و چیتساز ( )4934و خالقیت
و نوآوری در تحقیقات دانشگاه منچستر ( ،)2114کانادا ( )2112نیز شناسایی شدهاند.
پارکهای علم و فناوری در ساختار سازمان دولتی ایران طراحی شده است و از نظر
ساختاری انتصاب مدیران پارکها و مراکز رشد درعمل در چارچوب ساختارهای دولتی از
باال به پایین صورت میگیرد و توجه به سیاست باالدستی و تغییر رویکرد انتخاب و انتصاب
مدیران اهمیت دارد .از نظر محتوایی ،شاخصهای الگوی بریکمن در ابعاد فردی (فراتر از
وظیفه) سه مؤلفة ادراکی ،نوآوری ،اجرایی و مدل تحقیق پیش رو دو مؤلفة ادراکی ،خالقیت
و نوآوری را ارائه میدهند .این دو پژوهش در بعد میانفردی تقریبا از نظر مؤلفهها و شاخصها
همسویی زیادی با یکدیگر دارند .البته در بعد تخصصی ،تفاوت بین مدیریت شرکتهای
دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری مشاهده میشود .بهلحاظ نظری ،شرکتهای دانشبنیان
تولیدمحور هستند ،ولی پارکهای علم و فناوری سیاستگذار بهمنظور حمایت ،بسط و گسترش
شرکتهای دانشبنیان بهوجود آمدهاند.
براساس نتایج ،انتصاب مدیران پارکهای علم و فناوری در سیستم ساختار دولتی با ویژگی
مدیران دولتی با چالشهای روبهرو است که به توجه سیاستگذاران و مدیران باالدستی حوزة
آموزش عالی کشور نیاز دارد ،زیرا این مدیران عالوهبر داشتن ابعاد فردی و میانفردی در
حوزة تخصصی باید روحیة تجاریسازی داشته باشند .اجرای مدل الگوی شایستگی مدیران
زمانی به اهداف مورد نظر دست مییابد که انتصاب مدیران با اجرای ارزیابی عملکرد متناسب
عملی شود .امروزه تجاریسازی دانش اهمیت فراوانی دارد ،بهشرطیکه اهداف پارکها فقط
در حوزة ارائة خدمات تشویقی و سیاستهای حمایتی خالصه نشود؛ بلکه در قالب اجرای
شبکهسازی برای ارائة خدمات و خوشهسازی برای تولید با هزینة کمتر و رعایت استاندارها
صورت بگیرد تا پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی باشد .در کشور ما ،تجربة بیش از یک
دهه فعالیت در حوزة پارکها و مراکز رشد نشان میدهد هنوز مشکالت اداری و نظام
بوروکراسی برطرف نشده است .بررسیهای انجامگرفته در این پژوهش بیان میکند هنوز
پارکها و مراکز رشد بیشتر خدماتی هستند تا تولیدی و حمایت چندانی از سیاستهای
تولیدی و تجاریسازی دانش نمیشود .براساس نتایج ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود.
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پیشنهادها
متولیان و تصمیمگیرندگان پارکهای علم و فناوری باید در انتخاب ،انتصاب و بهکارگیری
مدیران در پارکهای دانشگاههای دولتی ،به شایستگیهای شناساییشده توجه کنند و فقط
بهدلیل داشتن سمت ،جایگاه علمی و تجارب مدیریتی در سایر مشاغل ،هدایت پارک علم و
فناوری و مراکز رشد را به آنها نسپارند .همچنین ،آنها باید مالکهای مشخص و
قابلاعتمادی را بهمنظور انتصاب مدیر پارکها درنظر گیرند .با شناسایی ویژگیهای مدیران
بخش خصوصی که در حوزة تولید و تجارت عملکرد مطلوبی داشتهاند ،ضمن اخذ مشاوره از
آنها در مشاغل مدیریتی پارکها نیز استفاده کنند تا پارکها بهجای ارائة خدمات به مراکز
تولیدی موفق و کارآفرین در زمینة تجاریسازی دانش تبدیل شوند.
بهمنظور ایجاد اطمینان در مدیران برای بهکارگیری شاخصهای شناساییشده ،پیشنهاد
میشود محققان برای هریک از مولفهها و شاخصها با استفاده از روش معادالت ساختاری
اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تأییدی ،میزان تأثیر آنها را مشخص و سپس در اختیار مسئوالن
و تصمیمگیرندگان قرار دهند.
درنهایت ،محدودیتهای مهم پژوهش حاضر عبارتاند از :نوپایی پارکهای علم و
فناوری در ایران ،پایینبودن سابقة مدیریتی مدیران پارکهای علم و فناوری ،مدیریت و ادارة
پارکها به روش دولتی و نبود الگوی مدیریت موفق بومی در کشور.
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