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تحول حکمرانی دانشگاهی ضرورتی مغفول در تحقق بهینه خدمات تجاری سازی
پارک های علم و فناوری
جعفر امیری فرح آبادی
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 6دانش آموخته دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
همگام با ظهور مفاهیم جهانی شدن و اقتصادهای دانش بیان ،دانشگاه ها عهده دار کارویژه های نوینی در راستای توسعه
اقتصادی شده اند .رهگیری این کارویژه ها به واسطه ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و توسعه پارک های علم و فناوری مجال
تحقق یافته است .با این وجود نتایج پژوهش های مختلف نشان از عدم توسعه بهینه پارک های علم و فناوری دانشگاهی و در
نتیجه ناکارآمدی این نهادها در نقش آفرینی در توسعه اقتصادی در ایران داشته است .به نظر می رسد یکی از عمده دالیل
موثر در این رویداد را باید در جهت گیری حکمرانی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران جستجو نمود .در این راستا هدف از
انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری بود.
به منظور دستیابی به این هدف رویکرد متوالی -اکتشافی ،طرح تدوین ابزار مورد استفاده قرار گرفت .ابتدا ،جهت شناسایی
شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازارمحور ،مطالعات اسنادی -کتابخانه ای و سپس مصاحبه های نیمه ساختارمند با مدیران
دانشگاهی در سطوح دانشکده ،دانشگاه و وزارتخانه ،تا مرحله اشباع نظری صورت پذیرفت .به منظور بررسی برازش مدل نظری
پژوهش (به صورت تجربی ) ،در زمینه شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازارمحور ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .حاصل
این فرایند تایید  05شاخص در چهار بعد زمینه ای ( ،) 1مالی (  ،) 61علمی (  ) 61و سازمانی (  ) 60بود .خدمات تجاری سازی
پارک های علم و فناوری دانشگاهی نیز با استفاده از مطالعات پیشین در این حوزه ،در  65بعد و  21شاخص مدنظر قرار گرفت.
نتایج حاصل از اجرای رگرسیون همزمان نشان داد که بعد زمینه ای  ،5 /160بعد مالی ،5 /681 ،بعد سازمانی 5 /690 ،و بعد
علمی  ،5 /619از واریانس متغیر خدمات تجاری سازی پارک های علمی و فناوری دانشگاهی را تبیین می نمایند.
واژههای كلیدی :حکمرانی دانشگاهی ،حکمرانی دانشگاهی بازارمحور ،خدمات تجاری سازی ،پارک های علم و فناوری
دانشگاهی
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مقدمه و بیان مساله
امروزه آموزش عالی یکی از اصلیترین ارکان توسعه پایدار و همگون کشورها محسوب میشود و نقشی استراتژیک را در خلق،
انتشار و کاربرد دانش بر عهده دارند (موک  ،1565 ،6ص  ) 214و منافع شخصی ،اقتصادی و اجتماعی آنها ،کامال پذیرفته شده
است (نیسار  ،1562 ،1ص  .) 6طی سالهای اخیر دانشگاهها در راستای انتقال تکنولوژی و همکاری با صنعت تالشهای
فزایندهای داشتهاند (موسیو  ،686 ،1565 ،4بینکوفسکا و کالفستن  ) 158 ،1566 ،2و توسعه این همکاریهای فناورانه بین
بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه (به عنوان عاملین اصلی دانش) از اهمیت خاصی برخوردار شده است (براتی ،) 6 ،6491 ،به
گونهای که اغلب صاحباننظر بر ضرورت توسعه این همکاریها اذعان داشته و تالشهای علمی نیز بر ارائه راهکارهایی برای
افزایش اثربخشی این همکاریها متمرکز شدهاند (کزازی و دیگران .) 81 ،6491 ،میتوان گفت دانشگاهها عالوه بر ماموریتهای
آموزشی و تحقیقاتی پیشین ،ماموریت جدیدی یافته اند که مشارکت بیشتر در فرایند نوآوری و توسعه فناوری است (حافظیان و
صالحی .) 82 ،6490 ،این ماموریت جدید منجر به گزین ش رویکردهای نوینی از حکمرانی دانشگاهی در سرتاسر جهان شده
است و در عموم موارد سمت و سویی بازارگرایانه و کارآفرینانه یافته است (سم و سیج  .) 1 ،1562 ،0علیرغم اینکه توجهات
کنونی به دانشگاه به عنوان نهادی تجاری ،هنوز محل بحث است (آلستولو و پلتوال  ) 101 ،1551 ،1اما پارکهای علم و فناوری
به عنوان نمودی از تجاریسازی دانشگاه و یکی از ابزارهای سیاستی به منظور تسهیل بومیسازی رشد اقتصادی از طریق جذب
شرکتهای فناوری باال و خصوصاً شرکتهای کوچک و متوسط ( ،) SMEsتوسعهای پر شتاب داشته (چنگ و دیگران ،1562 ،1
 ،6514سامساک و دیگران  ) 121 ،1566 ،8و عهده دار نقشی مهم در ارتقای فناوری ،کارآفرینی ،رشد شرکتهای دانش بنیان و
توسعه اقتصادی مناطق شدهاند (راتینهو و هنریکو  ،118 ،1565 ،9ژنگ و دیگران  ،491 ،1565 ،65بیکاکسی و برینت،1550 ،
 .) 16این مراکز به عنوان جزئی از نظام ملی نوآوری و حلقهای از زنجیره توسعه اقتصاد دانشمحور ،با فراهم آوردن شرایط الزم
برای پژوهشهای بازارگرا و تجاریسازی نتایج تحقیقات ،نقشی موثر در تسریع روند تبدیل ایدهها به محصوالت و توسعه
فناوری ایفا مینماین د (سالمی و دیگران .) 14 ،6495 ،پارکها ارائهگر خدمات متنوعی از تهیه و تدارک زیرساختی تا خدمات
مشاوره و آموزش و غیره برای شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر در آنها می باشند (لیبراتی و دیگران .) 1 ،1560 ،66
پژوهشهای بسیاری به تحلیل نقش پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی به منظور ارتقا صنایع دانش -
بنیان و فعالیت فناورانه پرداختهاند (لمپرتی و دیگران  ،1 ،1560 ،61چنگ و دیگران .) 6514 ،1564 ،با این وجود تاثیر پارک -
های علم و فناوری (و خدماتشان) بر عملکرد فناورانه این شرکتها همچنان مورد نقد است (فیکرکوکا و ساریتاس ،1564 ،64
6511؛ البهاری و دیگران  .) 6 ،1561 ،62هرچند پارکها دارای ردیف بودجهای مستقل از دانشگاه ذیربط خود میباشند  60و به
لحاظ سازمانی نیز از استقالل نسبی برخوردارند ،اما به لحاظ نقش بنیادی و زیرساختهای فرهنگی و زمینهای که دانشگاه در
نضج و توسعه ساختارهایی همچون پارکهای علم و فناوری دارد ،میتوان مفروض داشت که یکی از عمده عوامل موثر بر
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کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری ،رویکرد حکمرانی دانشگاهی است .همچنانکه گاه همنوایی و انطباق این
رویکرد با فعالیتهای کارآفرینانه و بازارگرایا نه دانشگاه همچون توسعه پارکها ،توانسته منجر به موفقیت فزاینده این نهادها و
در نتیجه ایفاگری بهینه نقش خود در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقهای شود و گاه عدم سازگاری و نابسندگی این رویکرد
با زمینههای ساختاری و کارکردی پارک های علم و فناوری منجر به ناکارآمدی این مراکز شده است .حکمرانی دانشگاهی به
معنای روشها و فرایندهای قانونی است که دانشگاهها امورات خود را هدایت می کنند .به بیان دیگر ،حکمرانی دانشگاهی به
عنوان رفتاری مبتنی بر قدرت و اختیار در تخصیص و مدیریت منابع که شامل تصویب سیاستها ،تصمیمگیری ،کنترل و
هدایت سازمان ،به منظور افزایش اثربخشی است ،در نظر گرفته میشود (کوئن  ،1564 ،61ص  .) 819این مفهوم طی دهههای
اخیر دچار تحوالت اساسی شده است (کاپانو  ،1566 ،61ص  .) 6111خاستگاه تحوالت مذکور ،به پویاییها و چالشهای فراروی
آموزش عالی و دانشگاه بازمیگردد .پژوهش گران و اندیشمندان مختلف چالشهای مختلفی را در حوزه آموزش عالی مدنظر
قرار دادهاند ،که بر نحوه حکمرانی و مدیریت دانشگاه ها تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است و در عموم موارد موجب تحرک
دانشگاهها به گزینش رویکردهای حکمرانی بازارمحور و شبهتجاری و فاصله گرفتن از رویکردهای دولتمحور مرسوم داشته
است  .مواردی همچون :ظهور جوامع و اقتصادهای دانشبنیان ( 68سم و سیج  ،1562 ،69ص  ،8بروکر  15و دیگران ،1560 ،ص ،2
رولندز  ،1564 ،16ص  ،1نگ  ،1561 ،11ص  ،249دیگو  ،1562 ،14ص  ،) 6رویکرد نوین مدیریت عمومی ( 12سانتیاگو  10و دیگران،
 ،1560ص  ،6216موک ،211 ،1565 ،کریستینسن  ،) 054 ،1565 ،11تودهای شدن آموزش عالی (لو و تانگ ،4 ،1561 ،11
جیونا و ماسیو  ،1559 ،18ص  ،) 92افزایش مقیاس و محدوده پژوهشهای دانشگاهی (جیونا و ماسیو ،1559 ،ص  ،) 92ارتقای
پاسخ گویی اجتماعی ،افزایش شفافیت ،کارایی ،تجاریسازی  19و کاربردی نمودن دانش دانشگاهی (برادشاو و فریدت،1559 ،
ص  ،614بلیکلی و دیگران  ،1564 ،45ص  ،) 6مسائل بودجهای و تامین مالی دانشگاهها ،رقابتهای ناشی از بینالمللی و جهانی
شدن دانشگاهها ،پیشرفتهای تکنولوژیکی (زیلوا ،1550 ،ص 481؛ اختر و کلثوم  ،1561 ،46ص 81؛ اندرز ،1552 ،ص 416؛
یانوزاوا و شیمی  ،1560 ،41ص) ،خصوصیسازی ،تمرکززدایی و مقرراتزدایی آموزش عالی (دی بوئر و دیگران ،11 ،1551 ،44
موک ،) 40 ،1559 ،بررسی و کنترل بیشتر نظامهای دانشگاهی (کریستینسن ،1565 ،دابینز ،1566 ،ص  ،) 110افزایش تقاضا
برای تناسب و ارتباط بیشتر صالحیتها و مدارک دانشگاهی با نیازها و خواستههای بازار کار (دابینز ،1564 ،ص  ،) 989و
بسیاری چالش های دیگر از این نوع ،که موجب ایجاد تغییرات بنیادی در نحوه حکمرانی دانشگاهها و تغییر از حالتهای سنتی
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به رویکردهای کارآفرینانه ب ه منظور ا نطباق با محیط رقابتی عصر کنونی شده است (زیلوا  ،1550 ،42ص  ،481یوکویاما ،40
 ،1551ص .) 012
حال با توجه به اینکه از تاسیس اولین پارک علم و فناوری در ایران حدود دو دهه میگذرد و اسناد باالدستی نیز حمایت و
تاکید قانونی الزم را در جهت توسعه این مراکز داشتهاند (جدول  ،) 6ولی به نظر میرسد ،این مراکز هنوز نتوانستهاند جایگاه
حقیقی خود را در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کارآفرینی دانشگاهی بیابند و در این زمینه با چالشهای جدی مواجه بودهاند.
سهمی از این ناکارآمدی می تواند متوجه عدم تحول رویکرد حکمرانی دانشگاهی در آموزش عالی ایران در راستای رویکردهای
کارآفرینانه یا شبه بازاری باشد .بنابراین با توجه به مباحثی که شرح آن گذشت ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر
حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی بوده است.
جدول  - 9سیاستها ،قوانین و مقررات مرتبط با پارکهای علم و فناوری
شرح

ماده/بند
سیاست ها
سیاست های کلی علم و
فناوری ()3131

نقشه جامع علمی کشور
()3133

جزء  5بند 2

حمایت از تاسیس و توسعه شهرکها و پارکهای علم و فناوری

بند  22اقدامات ملی
راهبرد کالن 3

حمایت از توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی

بند  21اقدامات ملی
راهبرد کالن 21
بند  6اقدامات ملی
راهبرد کالن 22
بند ه ماده 55

ماده 54
قانون برنامه چهارم توسعه
()3131- 3133
ماده 45

قانون برنامه پنجم توسعه

بند د ماده 26

()3131- 3131

بند ب ماده 24

حمایت از توسعه پارک های علم و فناوری ویژه علوم انسانی و هنر بر اساس نیازها و استعدادهای
منطقهای و استانی
تشویق دانش آموختگان فنی و مهندسی به سمت ایجاد شرکتهای دانشبنیان خصوصی و تعاونی در
پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری از طریق ارائه تسهیالت خاص به آنها
توسعه ساختارها و زیر بناهای الزم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به
ویژ ه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت همکاریهای بین المللی ،اجازه داده میشود
واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت -
های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ،معافیتهای مالی و عوارض ،سرمایه -
گذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ،به منظور
بهرهگیری از قابلیتها و مزیت های سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل
موثر در اقتصاد بین المللی ،راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامههای اجرایی از ابتدای
برنامه چهارم ،به مرحله اجرا درآورد:
بهرهگیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصههای مختلف سرزمین ،برای توسعه علم و فناوری و
تعامل فعال با اقتصادجهانی ،از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی ،تحقیقاتی،
تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه
پنجم ،اقدامات زیر را انجام دهد:
د :نسبت به ایجاد ،راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه و موسسات آموزشی ،شهرکهای
دانشگاهی ،علمی ،تحقیقاتی ،شهرکهای فناوری ،پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق
دستگاههای اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید .بخشی از نیروی پژوهشی این
آزمایشگاهها می تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت ،اعضای هیات علمی و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تامین گردد .دستگاههای اجرایی و شرکتها می توانند بخشی از اعتبارات
پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه کنند.
ماده  : 24دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اقدامات
زیر را انجام دهد:
. Zilwa
. Yokoyama
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بند ه ماده 251

قانون حمایت از شرکت ها و

ماده 3

موسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوری ها و
اختراعات ()3133

ماده 9

آییننامه تاسیس و راه -

مصوب شورای
گسترش آموزش
عالی

ب :حمایت مالی و تسهیل شکلگیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی در
زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصوالت مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و صادرات
خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
از طریق بخش غیر دولتی
ماده  : 251وزارت صنایع ومعادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله
جمهوری اسالمی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت
در زیربخش های برگزیده صنعت و معدن ،درجهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت
محورهای راهبردی ذیل به گونه ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش
یابد.
ه :افزایش توانمندیها و قابلیت های طراحی ،تدارک ،ساخت ،گسترش همکاری صنعت و دانشگاه،
ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی ،تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و
فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع
نوین) در ترکیب تولید صنعتی ،نوسازی و ارتقای بهرهوری صنایع و معادن
ج :اولویت استقرار واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانشبنیان
موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد ،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه
علم و فناوری
به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده
می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام
ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتی و عوارض،
سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند.
مقررات و آیین نامه ها

اندازی پارک های علم و
فناوری ()3133

اساسنامه پارک های علم و
فناوری ()3133

آیین نامه ارزیابی و نظارت
بر فعالیت های پارک های
علم و فناوری ()3133

مصوب شورای
گسترش آموزش
عالی

مصوب شورای
گسترش آموزش
عالی

تعیین سقف کمکهای دولت برای محله تاسیس پارکها
تعیین نحوه اعطای مجوز تاسیس پارک (طی دو مرحله موافقت اصولی و موافقت قطعی)
تدوین سیاستها و اولویتبندی زمینههای فعالیت پارک د ر چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا
صورت میگیرد.
تصویب درخواستهای پذیرش جهت استقرار واحدهای فناوری در پارک و سایر وظایف اجرایی پارکها
بر عهده شورای پارک است.
پارک ها از نظر مقررات مالی مشمول آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها میباشند.
منابع مالی پارک ها عبارتند از بوجه ساالنه پارک که از محل بودجه عمومی کشور تامین میگردد ،درآمد
حاصل از فعالیتها و خدمات پارک ،قراردادهای منعقده با سایر دستگاههای اجرایی و کمکها و هدایای
اشخاص حقیقی و حقوقی
این آییننامه به استناد بند  6ماده  1آییننامه تاسیس و راهاندازی پارکهای علم و فناوری به منظور
ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر حسن اجرای امور آنان تدوین شده است.
ارزیابی مذکور توسط دفتر نظارت و ارزیابی مراکز فناوری و مبتنی بر شاخصهای عملکردی کمی و
کیفی صورت میگیرد .اطالعات مورد نیاز ،بر اساس گزارشهای ارسالی از سوی مراکز رشد ،بازدید و
مصاحبه با مدیران پارکها و همچنین واحدهای فناوری مستقر فراهم میگردد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش
بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازار محور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی.
اهداف جزئی پژوهش
شناسایی شاخصهای حکمرانی دانشگاهی بازارمحور در نظام آموزش عالی ایران؛
بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور (بعد زمینهای) بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی؛
بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور (بعد سازمانی) بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی؛
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بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور (بعد مالی) بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی؛
بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور (بعد علمی) بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی.
روش پژوهش

هدف اصلی این پژوهش برر سی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازار محور بر كیفیت خدمات تجاری سازی پارکهای علم و
فناوری دانشگاهی بود (شکل  . ) 6از حیث هدف ،پژوهش حاضر کاربردی و توسعهای به شمار میرود .برای دستیابی به هدف
پژوهش ،روش متوالی ،اکتشافی  -طرح تدوین ابزار 41به عنوان راهبرد پژوهش مدنظر قرار گرفت .در گام نخست ،به منظور
شناسایی شاخصهای حکمرانی دانشگاهی بازار محور در نظام آموزش عالی ایران ،ابتدا به مطالعات اسنادی و کتابخانهای
پرداخته شد و لیستی از شاخصهای مربوطه استخراج گردید  .در گام بعد ،به منظور در نظر گرفتن ویژگیهای خاص آموزش
عالی ایران و همچنین موارد پنهان دیگری که تاکنون مدنظر قرار نگرفته بود ،با محوریت قرار دادن مطالعات صورت گرفته،
مصاحبههای عمیق و نیمهساختارمند با مدیران آموزش عالی که حداقل  0سال تجربه مدیریت در سطوح دانشکده ،دانشگاه و
وزارت علوم را داشتند  -طی فرایندی هدفمند و همچنین رویکرد گلوله برفی ،به منظور مشارکت در پژوهش انتخاب شده
بودند  -طراحی و اجرا شد .این فرایند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت .به منظور روایی پژوهش ،مواردی همچون،
تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار ،مدنظر قرار گرفت .با این شیوه  9مصاحبه صورت پذیرفت که زمان آنها با توجه به مالک -
هایی همچون اطالعات مشارکتکننده ،عالقه و غیره ،بین  05تا  85دقیقه متغیر بود .در پایان این مرحله ،لیستی از شاخص -
های حکمرانی دانشگاهی بازارمحور تدوین شد .همچنین به منظور شناسایی خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری نیز،

پس از مطالعات صورت گرفته ،از یافتههای پژوهش آقازاده و دیگران ،6491 ،با عنوان شناسایی و اولویتبندی خدمات
تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران ،استفاده شد  .یافتههای
مذکور در قالب  65بعد و  21شاخص گزارش شده است (جدول  .) 6در مرحله کمی پژوهش ،به منظور بررسی تاثیر حکمرانی
دانشگاهی بازار محور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی ،به توزیع پرسشنامههای مذکور – که
بر اساس یافتههای مراحل قبل تدوین شده بود  -در سطح جامعه (جدول  4و  ) 2پرداخته شد .ابتدا ،به منظور بررسی پایایی،
آلفای کرونباخ ،برای ابزارهای پژوهش در این بخش محاسبه گردید ،که مقدار آن ،به ترتیب برای پرسشنامههای حکمرانی
دانشگاهی بازارمحور و خدمات تجاریسازی برابر با  5 /816و  5 /951بدست آمد .در راستای تایید مدل نظری حکمرانی
دانشگاهی بازار محور در عمل ،با استفاده از نرم افزار لیزرل ،تحلیل عاملی تاییدی اجرا شد که نتایج نشاندهنده تایید مدل بود.
در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل آماری ،از آزمونهای پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
بازاریابی
تامین مالی و سرمایه
گذاری
امور قراردادها و ضمانت
آموزش

نامه ها

بعد زمینهای

مشاوره
امور حقوقی فناوری

خدمات تجاریسازی

حکمرانی دانشگاهی

پارکهای علم و فناوری

بازارگرا

روابط عمومی

بعد مالی
بعد سازمانی
بعد علمی

روابط بین سازمانی
ارزیابی و امکانسنجی

. The exploratory sequential design-Instrument Development

بازرگانی بینالملل

چارچوب مفهومی پژوهش
16

36

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،3مهر 9318

یافتههای پژوهش

به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش كه بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر كیفیت خدمات تجاری -
سازی پارک های علم و فناوری دانشگاهی بود ،رویکرد متوالی -اکتشافی :طرح تدوین ابزار ،مدنظر قرار گرفت .در مرحله
نخست ،با مرور مطالعات پیشین در حوزه حکمرانی دانشگاهی ،مواردی را که میتوانست به عنوان شاخص در ارزیابی وضعیت
حکمرانی دانشگاهی بازارمحور مورد استفاده قرار گیرد ،شناسایی شد .در مرحله دوم ،به منظور در نظرگیری بسترهای خاص
نظام آموزش عالی ایران (به لحاظ فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی) و توجه به موارد پنهان ،مصاحبههای نیمه ساختارمند با
خبرگان و متخصصان مدیریت آموزش عالی انجام گرفت .لیست حاصل از مرور پیشینه و یافتههای مصاحبهها ،به صورت
ترکیبی در جدول  2ارائه شده است .همچنین پس از مطالعات صورت گرفته در زمینه خدمات تجاریسازی پارکهای علم و

فناوری ،از یافتههای پژوهش آقازاده و دیگران با عنوان شناسایی و اولویتبندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز
واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران ،استفاده شد (جدول  .) 0بر اساس یافتههای مذکور
ابزارهای پژوهش در قالب گویههایی با طیف پنج درجهای لیکرت ،طراحی و در جامعه پژوهش (جداول 1و  ) 4توزیع و جمع -
آوری گردید .به منطور بررسی برازش مدل نظری پژوهش (به صورت تجربی) ،در زمینه شاخصهای حکمرانی دانشگاهی
بازارمحور ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .به جهت بررسی مناسب بودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی ،ابتدا آزمون
 KMOو کرویت بارتلت انجام شد که مقادیر محاسبه شده نشان از تناسب دادهها داشت .با انجام تحلیل عاملی تاییدی مرتبه
اول و دوم و با توجه به مقادیر گزارش شده شاخص های نکوئی برازش ،مدل نظری سنجه پژوهش حاضر به صورت تجربی نیز
تایید شد (جداول 1و  .) 1رتبه بندی ابعاد حکمرانی دانشگاهی بازارمحور نیز بر اساس آزمون فریدمن در جدول  8گزارش شده
است .در راستای بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری
دانشگاهی ،آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد استفاده قرار گرفت ،که به تفکیک ،در جداول  65 ،9و 66
ارائه شده است .جدول  ،65خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل را نشان میدهد .همانطور که مشخص است R ،که نشان -
دهنده میزان همبستگی بین متغیر مالک (کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی ) و متغیر پیشبین
(حکمرانی دانشگاهی بازارمحور ) می باشد ،مقدار  5 /189محاسبه شده است .همچنین  R1تعدیل شده نیز ،که مجذور ضریب
همبستگی یا همان ضریب تعیین است 5 /215 ،به دست آمده است .جدول  ،66مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیون می باشد و به
بررسی میزان تاثیر هر یک ابعاد حکمرانی دانشگاهی بازارمحور در نظام آموزش عالی ایران بر کیفیت خدمات تجاریسازی
پارکهای علم و فناوری دانشگاهی می پردازد .دو دسته ضرایب تاثیر رگرسیون در ج دول مذکور نشان داده شده است :ضرایب
تاثیر رگرسیون استاندارد نشده ( ) Bو ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد شده یا بتا ( .) Betaبه علت مقایسه بهتر سهم هر یک
متغیرها در تبیین تغییرات متغیر مالک (کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی ) از ضرایب () Beta
استفاده می شود .هر چه ضریب بتای یک متغیر بیشتر باشد ،نقش آن در پیش بینی تغییرات متغیر مالک بیشتر است .همان -
طور که از اطالعات جدول  66برمی آید ،بیشترین و کمترین تاثیر ،مربوط به ابعاد زمینهای و علمی در نظام آموزش عالی ایران
می باشد .همچنین تاثیر تمامی ابعاد در سطح 5 /56معنادار بوده و فقط الزامات علمی در سطح  5 /50معنادار گزارش شده است.
جدول - 2توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری در بخش حکمرانی دانشگاهی
نمونه آماری

جامعه آماری

ردیف

دانشگاه

3

تهران

3

6

شهید بهشتی

7

99

1

تربیت مدرس

7

13

11

1

صنعتی شریف

3

96

11

361

9

صنعتی امیرکبیر

3

19

11

311

13

631

163

911

جمع کل

هیات رئیسه دانشگاه

رئیس و معاونین دانشکده

مدیران گروه

جمع

فراوانی

درصد

93

33

393

96

69

73

313

19

61

333

13

37

19

33

17

31

616

311
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جدول  - 3توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری در بخش كیفیت خدمات تجاری سازی
نام پارک
پارک علم و فناوری دانشگاه
تربیت مدرس
پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه
صنعتی شریف

مجموع واحدهای فناور مستقر در

تعداد افراد شاغل در

پارک و مراکز رشد وابسته

واحدهای فناور

15/15/15

212

364

34

15/15/12

314

2231

225

93/14/19

19

2312

232

137

1733

131

تاریخ تاسیس

جمع

تعداد نمونه

جدول  - 4شاخصهای حکمرانی بازار محور در آموزش عالی ایران

زمینهای

ابعاد

شماره
.2
.2

میزان تمایل فراسیستمهای سیاسی در تمرکز زدایی سیاستگذاری آموزش
عالی

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

.3

وجود زیرساختهای تنوعبخشی به بودجهها و درآمدهای آموزش عالی

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

.5

سرعت انعطاف پذیری و سازگاری آموزش عالی با تغییرات محیطی

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

.5

درون زا یا برون زا بودن فرایند ارزیابی فعالیتهای مختلف دانشگاهی

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

.6

پارادایم مدیریتی غالب در بخش آموزش عالی (بروکراتیک ،کارآفرینانه یا )...

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

.4

ممیزی مالی (توسط دولت یا دانشگاه)

فیلدن55 ،2111 ،

رویکرد تامین مالی دولتی (تعیین شده و آیتمی  -پرداخت مجموعی – ترکیبی -
مبتنی بر ورودی  -مبتنی بر خروجی)
اختیار عمل در منابع مالی غیر دولتی (ارائه به وزارتخانه  -اختیار کامل در
تخصیص)
هزینهها (به صورت آیتمی  -استقالل کامل در تخصیص بودجه)

دابینز و دیگران ،646 ،2122 ،آگاستیسی و کاتاالنو،252 ،2116 ،
دابینز و نیل ،511 ،2119 ،دابینز و لیزیت992- 992 ،2123 ،
اختر و کلثوم14 ،2122 ،؛ آقیون ،24 ،2121 ،دیبوئر35 ،2114 ،
دابینز649 ،2122 ،

. 22

تعیین شهریه برای دانشجویان بومی و بین المللی (ثابت و تعیین شده توسط
وزارتخانه  -در اختیار دانشگاه)

آگاستیسی و کاتاالنو 252 ،2116؛ فیلدن ،55 ،2111 ،اختر و
کلثوم14 ،2122 ،

. 22

خصوصی بودن یا عمومی بودن منابع بودجهای دانشگاه

آگاستیسی و کاتاالنو252 ،2116 ،؛ موک36 ،2119 ،

. 23

میزان دخالت دولت در تعیین دستمزدها و حقوقها

آقیون24 ،2121 ،

. 25

سهم بودجه دانشگاه از بودجههای تحقیقاتی

آقیون24 ،2121 ،

. 25

میزان تاکید دانشگاه بر افزایش درآمدها

کارنگی و تاک536- 531 ،2121 ،

میزان توجه دانشگاه بر استانداردهای گزارشگری مالی ،مکانیسمهای نظارتی به
منظور تسهیل کنترل سازمانی و توجه به بحث هزینه – فایده به منظور
گزارشدهی
میزان توانمندی و مهارت اعضای هیات علمی دانشگاه در مدیریت مالی و
پاسخگویی

کارنگی و تاک ،536- 531 ،2121 ،دیبوئر35 ،2114 ،

.9
. 21

. 26
. 24

ع

. 29

ی

ل

. 21
م

شاخص
میزان رقابتی بودن بخشهای مختلف کشور

.1

مالی

منبع
برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

تصمیم گیری درباره سیاستهای ثبت نام دانشجویان و اختیار در گزینش
دانشجویان (دولت  -استقالل دانشگاهی)
میزان و تعداد ثبت نام دانشجویان

14

ترکمن64 ،2111 ،
آگاستیسی و کاتاالنو252 ،2116 ،؛ اختر و کلثوم14 ،2122 ،
فیلدن55 ،2111 ،

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
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. 21

تعیین و پذیرش سهمیههای گروه های خاص

فیلدن55 ،2111 ،

. 22

تعریف دوره های تحصیلی جدید و ملغا نمودن دورههای قبل

آگاستیسی و کاتاالنو252 ،2116 ،

طراحی برنامه درسی و گزینش منابع درسی (دولت – مدیریت دانشگاه و ذی -
نفعان دانشگاهی)
تعیین استانداردهای آزمون و فارغالتحصیلی

دابینز و لیزیت992 ،2123 ،
برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

. 25

اولویتهای پژوهشی

فیلدن55 ،2111 ،

. 25

تعیین چشم انداز و اهداف برای سیستمهای آموزش عالی

دیبوئر35 ،2114 ،

. 26

پژوهش در زمینه سیاستها و اهداف سیستم های آموزش عالی

کاپانو2626- 2621 ،2122 ،

. 24

ارزیابی کیفیت تدریس

دابینز و دیگران646 ،2122 ،

. 21

جهتگیری تدریس و پژوهش

بلیکلی23 ،2123 ،

ماموریت اولیه دانشگاه (رضایتبخشی در زمینه اهداف اجتماعی و اقتصادی
دولت  -ارائه خدمات به مصرف کنندگان دانشگاهی و رضایت بخشی به خواسته -
های بازار)
تنظیم برنامههای درسی

دابینز و دیگران646 ،2122 ،

نیبوم255 ،2113 ،

. 32

اختیار در تصویب سیاستها و تصمیمات مربوط به دانشجویان

آگاستیسی و کاتاانو252 ،2116 ،

. 32

اختیار در تعیین سیاستهای بهبود بازار کار

آگاستیسی و کاتاالنو252 ،2116 ،

میزان توجه به نیازهای ذی نفعان اعم از دانشجویان ،کارکنان ،دولت  ،اعضای
هیات علمی و ...
میزان توجه به ارتقا رتبه دانشگاهی

ترکمن42 ،2111 ،؛ بلیکلی ،23 ،2123 ،دیبوئر و دیگران،2114 ،
35
پاالس و ویلدن22 ،2123 ،

انتصابی یا انتخابی بودن مدیران دانشگاه و بخشها

فیلدن55 ،2111 ،

استخدام (انتصاب) یا اخراج اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهی و تعیین
مشخصات اعضای هیات علمی
میزان همگونی تصمیمات ،قوانین و رویه های موجود آموزش عالی در حمایت
از حکمرانی دانشگاهی شبه تجاری
میزان توجه به مهندسی مجدد ساختارهای سازمانی دانشگاه و آموزش عالی بر
اساس محرک های درونی و بیرونی
توافق در زمینه گستره و شکل سیستمهای آموزش عالی

آقیون24 ،2121 ،؛ دیبوئر و دیگران35 ،2114 ،

اختر و کلثوم14 ،2122 ،

. 51

نظارت بر عملکرد دانشگاهی

فیلدن55 ،2111 ،

. 52

بلوغ سازمانی دست اندر کاران مختلف آموزش عالی

برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

. 52

گردآوری دادههای آماری از بخشهای مختلف آموزش عالی

فیلدن55 ،2111 ،

. 53

وضع مقررات دانشگاهی(دولت  -مدیریت دانشگاه  -اعضای هیات علمی)

دابینز و دیگران645 ،2122 ،

استانداردها و الگوهای کنترلی و ارزیابی کیفیت (وزارتخانهای – دولتی یا شبه
دولتی  -خود کنترلی علمی)
پیشینه حرفه ای مدیران (مدیریت عمومی  -مدیریت ( - )management
متخصصین و عالمان)
میزان (و مبانی قانونی) استقالل دانشگاهی و آزادی علمی

دابینز و نیل ،511 ،2119 ،پاالس و ویلدن،3 ،2123 ،

بلیکلی ،6- 9 ،2123 ،ترکمن65 ،2111 ،

. 54

میزان تاکید بر ذینفعان دانشگاهی در فرایند سیاستگذاری

بلیکلی23 ،2123 ،

. 51

میزان کنترل مدیریت بر فرایند سیاستگذاری دانشگاهی

بلیکلی23 ،2123 ،

. 59

میزان نقش دولت در بهبود کیفیت و کاهش دادن هزینهها

فرلی321- 324 ،2111 ،

. 51

میزان اعطای قدرت به اعضای هیات علمی در زمینه تصمیمگیری و سیاست -
گذاری

ترکمن66 ،2111 ،

. 22
. 23

. 29
. 31

. 33
. 35
. 35
. 36
. 34
. 31

سازمانی

. 39

. 55
. 55
. 56
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برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش
برآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای پژوهش

دابینز و دیگران641 ،2122 ،
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جدول - 5خدمات تجاری سازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی
ابعاد

بازاریابی

تامین مالی و
سرمایهگذاری

امور قراردادها و
ضمانتنامه ها

آموزش

مشاوره

شماره
.2

خدمات فروش ،تبلیغات و برندینگ (داخلی و خارجی)

.2
.3

انجام تحقیقات بازاریابی
برگزاری رویدادها (رونمایی ،فن بازار ،همایش و جشنواره ایدهها و طرحهای برتر)

.5
.5

برگزاری تورهای بازدید از صنایع و شرکتهای کارفرمایی به همراه سمینار و جلسات مذاکره

.6

روابط عمومی

.4
.1
.9
. 21

صدور ضمانتنامه (حسن انج ام کار ،حسن انجام تعهدات ،شرکت در مناقصات ،پیش پرداخت)

. 22
. 22
. 23
. 25
. 25

آموزش تامین مالی و سرمایهگذاری

سنجی

. 24
. 21

آموزش امور مالیاتی و بیمه ،امور بانک و گمرکی
آموزش مفاهیم مالکیت فکری ،ارزشگذاری و انتقال فناوری

. 29

مشاوره امور مالیاتی و بیمه ،امور بانکی و گمرکی

. 21
. 22

مشاوره حقوق کار و تامین اجتماعی
مشاوره بازاریابی و مدیریت پروژه

. 22
. 23

مشاوره تامین مالی و سرمایهگذاری و امور قرارددهای داخلی و بینالمللی
مشاوره در زمینه مالکیت فکری ،ارزشگذاری و انتقال فناوری
ثبت اختراع و عالمت تجاری در داخل و خارج از کشور

. 25
. 26

تنظیم قراردادهای حق امتیاز بهرهبرداری برای شرکتها و سازمانهای صاحب گواهی ثبت اختراع
رصد فناوری با استفاده از ابزار تحلیل گواهی ثبت اختراع در زمینه فناوریهای خاص مورد تقاضا

. 24
. 21

کمک به جذب و توسعه نیروی انسانی شرکتها
پوشش خبری دستاوردهای واحدهای فناور
بازدید از فعالیتهای پارکهای داخلی و خارجی

. 31
. 32

استفاده از مزایای تفاهمنامههای همکاری پارک (سازمانهای داخلی و خارجی ،پارکهای سایر کشورها)
ایجاد شبکه داخلی بین واحدهای فناور به منظور شرکت در پروژههای چند تخصصی و مناقصات

. 32
. 33

کمک به برقراری ارتباط بین شرکت های داخلی و خارجی در جهت توسعه و یا انتقال فناوری و خرید و فروش آن
معرفی مناقصهها و اولویتهای پژوهشی سازمانها و دستگاههای اجرایی به شرکتهای مستقر
تشکیل خوشههای فناوری واحدهای فناور مستر در پارک و تدوین کتابچه محصوالت شرکتهای هرخوشه

. 35
. 36

تهیه طرح کسب و کار
ارزشگذاری فناوری

. 34
. 31

تهیه طرح توجیهی

. 39
بازرگانی بین الملل

برگزاری دورههای آموزشی کسب و کار
آموزش آشنایی با قوانین شرکت در مناقصهها

. 26

. 35
ارزیابی و امکان -

لیزینگ محصوالت دانشبنیان جهت توسعه بازار فروش شرکتهای دانشبنیان
مشارکت مدنی در طرحهای دانشبنیان
خرید تضمینی فناوری (پیش خرید) جهت ایجاد سرمایه در گردش برای طراحی و ساخت محصوالت دانشبنیان
تضمین گارانتی محصوالت از طریق تضمین کیفیت و فناوری محصول و جبران خسارتهای احتمالی ناشی از عملکرد آن

. 29

روابط بین سازمانی

اطالع رسانی و حمایت از حضور شرکتها در نشستهای اقتصادی و نمایشگاههای خارجی
تخصیص اعتبار مالی به واحدهای فناور مستقر در پارک جهت استفاده از خدمات پارک
هماهنگی و ارائه وام و تسهیالت بانکی
کمک به جذب سرمایهگذار (داخلی و خارجی)

. 25
امور حقوقی فناوری

گویه ها

شناسایی منابع تامین کاال در بازارهای خارجی
عقد قرارداد خرید بین المللی و هماهنگی با طرفهای ثالث

. 51
. 52

انجام هماهنگی الزم جهت امور مربوط به حمل و بازرسی کاال
ترخیص کاال از گمرکات اجرایی کشور و نمایندگی کارفرما در تعامل با گمرک ایران

. 52

ارائه خدمات از حمل تا تحویل برای اقالم وارداتی و صادراتی
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جدول  - 6مقادیر شاخص های نکوئی برازش حاصل تحلیل عاملی مرتبه اول
شاخص های نیکوئی برازش برای بعد زمینه ای
شاخص برازندگی

χ6/df

مقادیر قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

<2
2.224

مقادیر محاسبه شده

شاخص های نیکوئی برازش برای بعد مالی
1.91
1.92
1.146
2.316

GFI
>1.9
1.95

RMSEA
<1.2
1.162

NFI
>1.9
1.96

AGFI
>1.9
1.92

NNFI
>1.9
1.92

1.96

IFI
1 -2
1.95
1.92

1.95

شاخص های نیکوئی برازش برای بعد علمی
مقادیر محاسبه شده

1.129

2.522

1.92

1.93

1.95

1.93

1.94

1.92

1.92

1.95

شاخص های نیکوئی برازش برای بعد سازمانی
مقادیر محاسبه شده

1.155

2.643

1.92

1.93

جدول  - 7مقادیر شاخص های نیکوئی برازش در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
شاخص برازندگی

χ6/df

مقادیر قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

<2
2.616

RMSEA
<1.2
1.153

AGFI
>1.9
1.95

GFI
>1.9
1.94

NFI
>1.9
1.95

IFI
1 -2
1.93

NNFI
>1.9
1.96

جدول  - 8نتایج آزمون فریدمن
متغیر

میانگین رتبه ها

بعد سازمانی

6/631

بعد علمی

6/113

بعد مالی

3/336

بعد زمینه ای

3/391

جدول - 1همبستگی بین ابعاد حکمرانی دانشگاهی بازارمحور و خدمات تجاری سازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی
حکمرانی
خدمات

بعد زمینهای

بعد مالی

همبستگی

Sig

همبستگی

بازاریابی

1/342

1/111

1/542

بعد علمی

حکمرانی دانشگاهی بازارمحور

بعد سازمانی

Sig
1/111

همبستگی
1/513

Sig
1/111

1/612

تامین مالی

1/393

1/111

1/552

1/111

1/521

1/111

1/556

1/111

امور قرارداد

1/535

1/111

1/325

1/111

1/355

1/111

1/535

1/111

1/566

آموزش

1/326

1/111

1/525

1/111

1/552

1/111

1/623

1/111

1/596

1/111

مشاوره

1/532

1/111

1/295

1/111

1/246

1/111

1/514

1/111

1/229

1/112

امور حقوقی

1/551

1/111

1/392

1/111

1/295

1/131

1/345

1/111

1/335

1/111

روابط عمومی

1/545

1/111

1/512

1/111

1/622

1/111

1/519

1/111

1/314

1/111

روابط بین سازمانی

1/525

1/111

1/352

1/111

1/565

1/111

1/531

1/111

1/524

1/111

ارزیابی و امکانسنجی

1/592

1/111

1/525

1/111

1/391

1/111

1/554

1/111

1/511

1/111

بازرگانی بین الملل

1/519

1/111

1/214

1/111

1/519

1/111

1/522

1/111

1/352

1/111
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1/522
1/562

1/111
1/111

Sig
1/111
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جدول  - 91آمارههای برازش مدل پژوهش
مدل پژوهش

همبستگی ()R

مجذور همبستگی ()R6

( )R6تعدیل شده

برآورد خطای انحراف استاندارد

1/619

1/545

1/541

1/3352

جدول  - 99ضرایب تاثیر رگرسیون
ضرایب استاندارد شده
Beta
1/225

t

Sig

2/196

1/111

بعد مالی

1/216

5/226

1/111

بعد علمی

1/249

3/544

1/121

بعد سازمانی

1/295

5/565

1/111

مدل پژوهش
بعد زمینه ای

تفسیر و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری
دانشگاهی بود .با توجه به یافته های پژوهش ،متغیر حکمرانی دانشگاهی بازارمحور به عنوان پیشبین ،قادر به تبیین  5 /215از
واریانس متغیر مالک خدمات تجاریسازی پارک های علم و فناوری بوده است .مقدار ضریب تعیین گزارش شده گویای تاثیر
قابل توجه حکمرانی دانشگاهی بازارمحور بر کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و فناوری دانشگاهی است .این در
حالی است که تحول رویکرد حکمرانی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران در راستای گزینش رویکردهای شبه بازاری و
کارآفرینانه نبوده است و در ابعاد چهارگانه این حکمرانی ،میانگین های گزارش شده تفاوت معناداری با وضعیت بهینه دارند
(جدول  . ) 8از این حیث بعد زمینهای با میانگین  6 /810پایینترین رتبه را دارد .همچنان که در جدول  6گذشت ،تقریبا عموم
اسناد و قوانین با الدستی بر توسعه کمی و کیفی پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از الزامات تحقق توسعه اقتصادی و
اجتماعی در منطقه و جهان تاکید داشتهاند ،ح ال آنکه بنا بر آرای اندیشمندان و پژوهشهای صورت گرفته ،ا ین مراکز
نتوانستهاند به گونهای بسنده ،از عهده این نقش برآیند .در این راستا به نظر می رسد که یکی از عمده دالیل این نابسندگی در
کارکرد پارک ها به مساله ناهمخوانی حکمرانی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران و عدم جهتگیری کارآفرینانه و شبه بازاری
دانشگاهها در سالیان اخیر بوده است که تالش مضاعفی را در مجمو عه نظام آم وزش عالی ایران به منظور انطباق بیشتر رویکرد
حکمرانی و فعالیتهای کارآفرینانه و بازارگرایانه میطلبد .هدف جرئی اول پژوهش حاضر شناسایی شاخصهای حکمرانی
دانشگاهی بازارمحور بوده است که با استفاده از مطالعات اسنادی و انجام مصاحبههای نیمهساختارمند در  05شاخص و  2بعد
زمینهای ،مالی ،علمی و سازمانی تدوین شد .اهداف جز ئی بعدی پژوهش مربوط به بررسی تاثیر هر یک از ا ین ابعاد بر کیفیت
خدمات تجاریسازی پارکهای ع لم و فناوری بود .به منظور شناسایی این خدمات ،پس از مطالعات صورت گرفته از یافتههای
پژوهش آقازده و دیگران ،6491 ،که مشتمل بر  65بعد و  21شاخص بوده استفاده شد .با توجه به نتایج جدول  66و ضرایب
استاندارد شده  ،Betaبعد زمینهای توانایی تبیین  ،5 /160بعد مالی ،5 /681 ،ب عد علمی 5 /619 ،و بعد سازمانی 5 /690 ،از
تغییرات متغیر کیفیت خدمات تجاریسازی را داشتهاند که تمامی موارد ذکر شده به جز بعد علمی در سطح  5 /56و بعد علمی
در سطح و  5 /50معنادار بوده است .بنابراین در راستای تحقق بهینه کارکرد پارکهای علم و فناوری میتوان راهکارهایی را در
هر یک از ابعاد چهارگانه حکمرانی دانشگاهی بازارمحور در نظر گرفت .در بعد زمینهای میتوان کاستن از انحصار موجود در
صنعت و بخشهای خدماتی و تولیدی کشور ،حرکت در جهت تمرکززدایی از نظام آموزش عالی کشور و تنوع بخشی به منابع
درآمدی دانشگاهها را مدنظر قرار داد .همچنین به علت فقدان باور درونزا به فرایند ارزیابی در نزد مدیران و دستاندرکاران
دانشگاهی نیز ،لزوم توجه بیشتر به انگیزهها و مشوقهایی به منظور ارتقا این باور احساس میشود .در بعد مالی میتوان گفت
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که افزایش سهم بودجه دانشگاه از مجرای بودجههای تحقیقاتی و همچنین اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاهها در زمینه
تعیین حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی ،میتواند کمک شایانی به افزایش کیفیت خدمات تجاریسازی پارکهای علم و
فناوری دانشگاهی نماید .در ب عد سازمانی ،اعطای اختیارات بیشتر به اعضای هیات علمی در زمینه تصمیمگیری و سیاست -
گذاری در آموزش عالی و دانشگاه و همچنین تاکید بیشتر بر فرایندهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و در نظرگیری نیازهای ذی -
نفعان دانشگاه اعم از دانشجویان ،کا رکنان ،اعضای هیات علمی و  ...میتواند منجر به افزایش کیفیت خدمات تجاریسازی
پارکهای علم و فناوری شود .در بعد علمی نیز شاخصهایی که میتواند نقش بیشتری در افزایش کیفیت خدمات تجاریسازی
پارکهای علم و فناوری دانشگاهی شود عبارتند از اعطای اختیار به دانشگاهها در زمینه طراحی برنامه درسی و گزینش منابع و
پژوهش در زمینه سیاستهای مرتبط با دانشگاه (سیاستپژوهی).
میتوان امیدوار بود که در جهانی که تغییرات فزاینده و لحظهای جز الینفک آن است ،دانشگاههای ایران نیز عالوه بر ماموریت -
های پیشین خود در آموزش و پژوهش ،در تحقق کارای ماموریتهای کارآفرینانه و تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی
و پذیرش ایفاگری نقش بیشتر در ارتباط دانشگاه و صنعت ،اهتمام جدیتری داشته باشند و تاکید بیشتری بر تحوالت رویکرد
حکمرانی دانشگاهی کنونی در راستای فعالیتهای تجاری و شبه بازاری نمایند.
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