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 مقدمه

اا مف بشفیا، ملافارا   ةتحوالت مختلف  ا  مللفه ر فد ونفاورا و اوفمایال مپیفیت     فد       

وفید   منحصفیبه  ةر فت  ةبفی  ایف  اا  ر ته ب ن. نا ذیی کیده است اا را در عصی حاضی امتناب ر ته ب ن

مفا و مااعپفات   در  فوومال  بنفابیاین، . مختل  اسفت  ةچند ر ت مفام م میتبط به ممن ست، بلاه 

 رنفد ماا متنوعی ا  دانال حیفور دا و  وومشگیان مختل  با  باه تادانا  اس بس ارااا،  ر ته ب ن

 . دکننما را ویامم سیمایة امتلاعی در دانشگاه ةتوانند بستی توسپ که می

 NAS اا توسفط ر فته  ب ن ماا وومالتپیی   یی ا   ،بیاساس آخیین دستاوردما

 NAE و  

 و  

IM  
 :استخبیگان دانشگامی قیار گیوته تواوق  مورد 

مفا،  مفا، رو  ف اطیعفات، داده ما است که در آن ائفتی توسط اویاد یا گیوه  وومالرو ی ا  

بن فادا ومفم    اتخصصی علم به ارتقا ةما ا  دو یا چند ر ته یا بدنما، مفام م یا نظییهابمار، نگی 

خفا  یفا یفک رو  تحق فق      ةیک ر ت ةما خارج ا  ح ا ود که حل آنیا حل مسائل، منجی می

 (.NAS, 2005) مشخص است

 بفا  اغلب اکنون که ا،وناور و  وومال ةتوسپ مااگذارا س است در مدید اماهدیدگا ،ا  طیوی

 -اقتصفادا   تفی مللفوس  بفی اریبخشفی   گ ینفد، مفی  قفیار  نفوآورا  ةتوسپ اماس است تیکلی عنوان

 بفه  تومفه  مفا س اسفت  ایفن  امامنبه تیینممم ا  یای. کنند می  یادا تأک د ماوپاع ت این امتلاعی

(. Weckowska, 2015) اسفت  نفوین  امفا اونفاور  ةتوسفپ  و  وومشفی  دستاوردماا سا ااتجار

نتفای   ) مادانشگاه در توع د ده اختیاع و ممارت دانال، آن وس لة به که است ویایندا ، سا اتجارا

مفورد   و دسفتیس  در( آمو  فی  مفاا هدور ویاینفدما،  ابمارما، اختیاعات، ما،رو  قاعب در  وومال

 و خفدمات  مختلف   انفواع   وومشفی،  نتای  ا  منظور و گ یدر میقیا مامپه و ماسا مان اربیدا هبمی

 راسفتاا  در .(3   ،31   فورعمت و ح فدرا،   ) ماستدانشگاه  وومشی و دستاوردماا عللی
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 در  وومشفی  مفاا یاوتفه  کاربید امل ت دن آ اار و مادانشگاه تحول کارکیدماا و تغ  ی ضیورت

 مایح  وومشی مؤسسات با ملیاه «دانشگامی مااال ووم ماایاوته سا اجارات»، وناورا ةتوسپ

 (.   ،   3   عباسی اسفنجانی و ویو نده،) است  ده

 و بفا ارگیا  صفورتی  بفه  دانشفگامی  ماا وومال طلبداا میر ته ماا ب ن وومال سا اتجارا

 انتقفال  اگفی  .دانجفا  گ فی   خصوصفی و مامپفه   بخال و صنپت ن ا ماا تأم ن منظور به و تقاضامدار

 آمفو    در نوین مااگیایال آرار انپااس ،گ ید قیار مادانشگاه امداف ممء سا اتجارا و وناورا

 و ویادانشگامی ، علمکارآویین دانشگاه سا ا، دارا دانشگامی، تجاراسیمایه مانند مفام لی با عاعی

ة سا  یک بی یناظیاد ده  مفام م ةمل .است مشامده قابل عاعی آمو   متون در نوین گیایی مدیییت

 سفا ا ونفاورا سفخت    که مم  امل تجفارا  است با ار به سلت دانشگاه گ یا ممت یپنی ،اصلی

امل فت ایفن    بنفابیاین، . اار فته  سا ا ب ن تجارا ،عبارتی به ،سا ا وناورا نی  و مم تجارا است

 مادانشگاه و صنپت ارتباط به ما و تومهسیمایة امتلاعی در دانشگاه ةمقاعه، به ممت امل ت توسپ

این تحق ق بیگیوته  دادن و ضیورت انجا  استنی  با وناورا سخت  با مامپه و ارتباط ب ن وناورا

 نجم توسپه  ةساع  ن  ةبینام)اییان  ةتوسپ ةساع   ن ماابینامه ملله ا  ماا مختل گذارا س است ا 

مفاا  سفا ا  فوومال  راماار و مدعی مناسفب بفیاا تجفارا    بایدکه  است( 1  ةماد -وصل دو  -

ة اما آن ه تا کنفون دربفار  . مایح  ودما سیمایة امتلاعی در دانشگاه ةاا در راستاا توسپر ته ب ن

علو  ونفی ممندسفی     م نةدر  صیواً ،و ارتباط آن با سیمایة امتلاعی بحث  ده است سا ا تجارا

نی مفورد غفلفت واقفد  فده     علفو  انسفا    م نةدر  ویوه بهاا، ر ته ماا ب نبوده و متأسفانه  وومال

( مفاا نفی   وناورا) ماا علو  انسانی سا ا  وومالبه دنبال بیرسی تجارا بنابیاین، محققان. است

 مفاا سفا ا  فوومال   عبفارتی تجفارا   یفا بفه  ، (مفاا سفخت  ونفاورا ) ملیاه با علو  ونی ممندسی

اا  ر فته  مفاا بف ن  سا ا  وومال در تجارا. با ندسیمایة امتلاعی می ةاا با مدف توسپ ر ته ب ن

مایی را کفه در محف ط نفی     وناورا .استماا نی  ن م مد نظی  ماا سخت، وناوراعیوه بی وناورا

ایفن   . فوند  نام ده مفی ماا نی  وناورا ،مییان دارند، و بیاا ر د و توسپه به مح ط نی  ن ا  دارد

 ونفاورا نفی  بفیاا علفی    ما  امل وناورا امتلاعی، وناورا ویمنگی، وناورا نی  نظفامی،  وناورا

 (.Zouying, 2005)تجارا و وناورا س اسی است ، وناورا ممندسی نی ، وناورا ( ندگی)
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بففه سففخن دیگفی،    . داردریشفه  ماا ویمنگی یک نظفا  امتلفاعی امتلاعی در ویوگی ةسیمای

و مشارکت اعتلفاد  گفذارده بفی ویمنفگ امتلفاعی یفا سفا مانی،  ایفه ةامتلفاعی چا فد ةسفیمای

امتلفاعی را   ةتواند سیمایسا ا ویمنگ سا مانی، می بنابیاین، می گا ِ مدییان بیاا غنی. اویاد است

بفا تومفه بففه نقففال رمبففیا و نلادمففاا      طور علده بهمدیییت ویمنگ سا مانی، . اومایال دمد

تیك، گفی ماننفد احسفاس مویففت گیومففی و سففا مانی مشفف       نمفاا ویم تواند سا هویمنگی، می

ایفن   .ویدا و گیومی را تقویت کند اا مشتیك، مشارکت، و اعتلاد ب ن هاحسفاس وابستگی به آیند

علفل   ةماا سخت در عیص که باید در کنار وناورا است ماا نی  ماا ویمنگی، ملان وناوراسا ه

اا مف سفا ا  فوومال   اا و تجفارا ر ته ماا تحص لی ب نر ته ةتوسپ بنابیاین،. خود را نشان دمد

 ةو در راسفتاا توسفپ   ،مفاا سفخت  ماا نی  با ونفاورا اا در راستاا ارتباط ب ن وناورار ته ب ن

مففاا تحق قففاتی بففا ومففود تفف م اسففت،  یففیاسففیمایة امتلففاعی بفف ن  وومشففگیان و دانشففگام ان 

سفیمایة امتلفاعی    ةدمنفد  ما نشانما و تفایات متفاوت در دانشگاهماا متنوع و با نگی  تخصص

 فور و   عفاعی ) ن و خبیگان آمفو   عفاعی دارد  گذارا مسئوال که ن ا  به سیمایه استظ لی بس ار ع

سفیمایة امتلفاعی    ةبیرسی توسپ ،ن در این  وومال بودهاذمنی محقق ةآن ه دغدغ(. 31  عنایتی، 

 . استاا ر ته ماا ب نسا ا  وومال ما ا  طییق تجارادر دانشگاه

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 ها و سرمایة اجتماعیای در دانشگاهرشته ی تحصیلی بینها رشته

چنفان   موضفوعی  بیرسفی  یفا  مسفئله  حفل   یسفال،  یک به  اسخگویی ویایند» را اار ته ب ن ةمااعپ

 محفور . انفد  تپیی  کفیده  ،« ود حل حیوه یک یا ر ته یک وس لة به تواندنلی که     ده و گستیده

تأک د مشال  یک حل بیاا گونگونا مااممارت دانال و ردنآو گیدمم امل ت بی اا هر ت نم ا ةعلد

 نظیمفاا  و مفا مویفت  کشف دن  چاعال به است که بااا  هسا  مناظی  م نه اار ته ب ن  وومال .کند می

 مپنفاا  بفه  صفیواً  اار ته م ان مااعپات .دمد دست می به انتقادا و درکی مدید   ش ن، ة د  ذییوته

 در بلافه  ،ن ست مختل  مااتخصص اویادا با توسط کار مشتیك دادن  انجا یا ر ته چند بی احاطه

 نتفای ،  کفیدن  مفمفومی  و توضف    مفاا مفمفومی،  مفدل  بسفط  بیاا مختل  ماار ته مااآمو ه آن
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 فود   کار گیوته می به مختل  ماار ته اادانال  م نه ا  گیوتن ایده و یادیگی ماا رو  کارگ یا به

(Lynch, 2006, pp.1119-1122.) 

 در و   شفیوته  کشفورماا  در گ یانتصل م بیاا  وومال نتای  کارگ یا به و دانال انتقال امل ت

مفاا علفم    ارك یاوته، میاکم ر د،در کشورماا توسپه. است رو ن توسپه کامیً حالدرکشورماا 

 مفاا علفو  انسفانی ملفیاه بفا علفو  ونفی       سا ا  فوومال  ماا  ایشی و تجاراو وناورا،  یکت

 ,Farhan et al., 2015) نظی قیار گیوتفه اسفت   ما مدسی در مأموریت نسل مدید اکثی دانشگاهممند

p.223 .)توسفپة  و  نفدگی  ک ف ت ارتقاا در ماا مدرن،اا دانشگاهر ته ماا ب نماا  وومالیاوته 

 عللفی  مؤسسات و  وومشگیان .کندمی ایفا بسمایی نقال مامپه و ر د سیمایة امتلاعی رواه سا 

کفاربید عللفی   . ممندسی مستند ماا تحص لی علو  انسانی با علو  ونی هر ت ارتباط ب ن به مندیقهع

تفایات  وومشگیان و دانشلندان در  ةبیاا توسپ ااا، راماارر ته ب ن سا ا ما و تجارا وومال

 .سیمایة امتلاعی موامد خوامد  د ةتوسپ ،سا  مامپه و در نت جه

ه تحق قات کفارآویینی ن فم راه یاوتفه اسفت، مبفانی نظفیا کفارآویینی        امتلاعی ب ةسیمای نظییة

مفا را مفدیییت    مفا را خلفق و آن  ما  باهامتلاعی را در درك ایناه چگونه سا مان ةامل ت سیمای

مومفب ایجفاد ارتبفاط و    اا  ر فته  ماا بف ن سا ا  وومال تجارا بنابیاین، .کند میرو ن  ،کنندمی

 ةبف ن سفیمای  . ماا نی  خوامد بفود ماا سخت ملیاه با وناورااورا وومشگیان ون بم نة مشارکت

را  امتلفاعی  ةسفیمای کفه   طفورا  به .ردومود دا اتنگیگارتباط تنسا ا، کارآویینی  امتلاعی،  باه

کلفک   کفه بفه اوفیاد    دانسفت، ماا امتلاعی ویدا و ملپی، روابط و سفاختارمایی   باه توانمی

بفا ایفن دیفدگاه سفیمایة      .(31   ور و عنفایتی،   عاعی) ت یابندبه اطیعات و دانال ونی دسد کن می

 ایجفاد  فده  را   وومشگیان علو  ونی ممندسفی  که ب ن رویاید وناورا سخت استامتلاعی یک 

  فده  واقد امتلاعی روابط اا ا  باه در که است یندااوی ،اما با رویایدا دیگی، کارآویینی .است

ة مامپف  در .دکنف  تسفم ل  یفا  محدود ما،ویصت منابد با را ارآویینک ةرابا تواندروابط می این و است

 بفه دالیفل   مفدیییتی  و حقفوقی  اقتصادا، س اسی، عوامل ا  نظی صیف مواند کارآویینان امیو ، اییان

، 31  ،  رب پفی ) با فد  می ن م امتلاعی   وندماا و روابط گیوتن نادیده ا  ملله ویمنگی - امتلاعی

 امتلفاعی  سفیمایة  بنفابیاین، . استان نگاه وناورا نی  به سیمایة امتلاعی مل ،این رویاید(.   
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 در چه ،هسیمای یعنوان نوع و  ناسایی آن به استامتلاعی  و ویمنگی عوامل بی مبتنی طور علده، به

 ا  مدیفد  ی فناخت  توانفد مفی  مفا، بنگفاه و  مفا سا  مدیییت سا مان در چه و کین مدیییت سا 

باعفث تسفم ل رابافه بف ن     اا  ر فته  ماا بف ن  کند و  وومال ایجاد امتلاعی و اقتصادا ماا س ستم

 . اقتصاد و امتلاع خوامند  د

 اسفت کفه   حق قفت  این ا  بیگیوته ،دانشی کارکنان ویوه به کارکنان بیاا امتلاعی سیمایة ار  

 یپنفی  .دارد  ذییانا لانتقا ویوگی و استما وید و دانشگاه بیاا قدرت اصلی منبد امتلاعی سیمایة

وفید   یفک (. Timmons, 2003) داد انتقفال  دیگیا به مستق م طور به را وید امتلاعی سیمایة تواننلی

 دارد امافان  ،  یفیا دمفد  انتقفال  بفیو فد یفا   دیگفیا  بفه  را خود یاوتة هتوسپ روابط  باة تواندنلی

 وفیدا  ارتباطفات   فباة  جفاد ای به تواندوید می .کنند رد را انتقال این ارتباطات، در مقابل ماا طیف

 سفیمایة  بفیاا  انتقال این که در حاعی .است غ یملان ویدا ارتباطات مستق م انتقال وعی دکن کلک

 در اوفیاد  مووق فت  و قفدرت  کفه  اسفت  آن مپنفاا  بفه  و ایفن  است یی ذ امااندانال  و ماعی و میای،

 نا ف امتلفاعی  سفیمایة   فذییا  الانتق و  منا علق، به بسته اا تا اندا ه خدماتی و دانشی ماا سا مان

 در ممفم ی نقشف  وسف د،  و متنوع ارتباطات ماا باه ایجاد که اندیاوتهرد کارکنان دانشی .بود خوامد

ا  ایال دانفال  ما باه .دارد سا مانی مووق ت به کلک بیاادر  ایال دانال  ما آن و قابل ت توانایی

  (.Park & Shin, 2005) امتلاعی دانست ةتوان ممء اصلی سیمایرا می و  وومال

اصفلی در سفیمایة    ةعفف ؤمفاا نفی  کفه م   اا و ونفاورا ر فته  ماا بف ن متأسفانه مایگاه  وومال

سفا ا   تجارا  م نةاا در اعبته تحق قات مداگانه. ما مغفول مانده استدر  وومال است،امتلاعی 

عنفایتی و   بفیاا مثفال   .اسفت  گیوتفه ماا نی  انجا   عبارتی وناورا یا به ،ماا علو  انسانی وومال

طیاحفی  مدل میاکم ر د  ایشی علو  انسانی را در راستاا دانشگاه نسل چمفار   (  3  ) ملااران

وناورا تجارا، ونفاورا  ) ماا نی کارکیدا وناورا ةماا اخیقی و حو و با تا ه بی ار   کیدند

، وناورا  یستی نی ، امتلاعی، وناورا ویمنگی، وناورا یادگ یا ا  طییق تجیبه و احساس ویدا

ماا  ایشفی  ، بستیسا ا بیاا خلق  یکت(وناورا س اسی و وناورا ممندسی نی ، وناورا نظامی،

سفا  مپیوفی    منظور حیکت در مس ی دانشگاه نسفل چمفار  بفه نفا  دانشفگاه تلفدن       علو  انسانی به

محففور،  همففاا مسففئل ففوومال دادن انجففا (  3  ) در تحق قففی محلففد ور و ملاففاران .انففد کففیده
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گ یا  فوومال،  سا ا، ایجاد میاکم با اریابی و سفار  کیدن ویمنگ تجارا سا ا و نمادینه ویمنگ

مفا در  نتفای   فوومال   گیوتنکفار  هایجاد دواتی ارتباط با صنپت و انتقال وناورا خا  آمو  ی، بف 

آمو  فی،  مفاا  وناورا ةماا انشپابی ویو یکتتأس س ، آن ةنت جگمار  ا   ةمح ط واقپی و ارائ

مفا و میاکفم   مفاا دانشفگاه  م ئفت عللفی و س اسفت    اعیفاا  اویانش م آمو  ی، تغ  ی نظا  ارتقا

علفو   مفاا  دادن  فوومال  سوق بیاا عواملسا ا ا  ملله  گستی  رویاید تجارا بیاا وومشی 

در تحق قی عوامل وفیدا  ( 31  )مامد و ملااران  ،مل ن ن .داندسا ا می سوا تجارا به انسانی

 ده ا  منس  که در این تحق ق عوامل  ناسایی بیرسی کیدندسا ا نتای   وومشی  ی در تجارارؤم

منبفد  طلبفی و   طلبی، خیق فت و نفوآورا، رقابفت    طلبی، قدرت وناورا نی  بوده که  امل مووق ت

مفاا   در تحق قات دیگیا اخیق  میوندا، صبی، اعتلاد، ادراك عداعت،  فباه  .بود نیروکنتیل د

ما ملان عفهؤاین م .( 3  اعوانی، ) ماا سیمایة امتلاعی ب ان  ده است عفهؤم ءو تپمد مم ارتباطی

کفه در ارتبفاط بفا     اسفت مفاا علفو  انسفانی    سفا ا  فوومال  عبارتی تجارا یا به ،ماا نی وناورا

 .اا را ایجاد خوامد کیدر ته سا ا ب نماا سخت، تجارا وناورا

اا ساع ان  یادا است که  فیوع  فده   ر ته ماا ب نالسا ا  ووم در کشورماا مدرن تجارا

سفیمایة   ةآمییاا، با مفدف توسفپ   MITدر دانشگاه  331 تا سال  331 که ا  سال  طورا بهاست، 

اا و ارتبفاط  ر فته  مفاا بف ن  سفا ا  فوومال   تجفارا  ،امتلاعی بف ن دانشفگام ان و  وومشفگیان   

 یکت  ایشفی وابسفته بفه دانشفگاه         ا   ممندسی و علو  انسانی، ب ال ماا علو  ونی ر ته ب ن

 دمنفدة   غل بیاا مامپه ایجاد کفیده اسفت کفه نشفان      3طور متوسط می  یکت  که به ،ایجاد  د

 ,Shane, 2004) اسفت سفیمایة امتلفاعی    ة ایی و توسفپ  اا در ا تغالر ته امل ت این ارتباط ب ن

p.22 .)سفا ا مووفق   چارچوبی بیاا تجفارا  طیاحیمنظور  به( 1 1 ) نورین و ملااران، مل ن ن

 .ماا منتخب ماعما انجا  دادندسا ا تحق قات را در دانشگاه وومال تجارا، تحق قات دانشگامی

کفه توانسفته بودنفد،     انجا  گیوتساختاریاوته با محققانی  رو  ک فی و مصاحبه ن له بااین تحق ق 

سا ا  اصلی تجارا ةعفؤمشت م ،حبهسا ا کنند، نتای  مصا ماا خود را با مووق ت تجارا وومال

 .این کشفور نشفان داد   1 1  ةمنظور حیکت در راستاا بینام ماا ماعما به تحق قات را در دانشگاه

کفه  فامل دانفال،     ،ماا سخت بفوده ماا نی  ملیاه با وناوراوناورا ةعفه دربیگ یندؤاین مشت م
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توع فدات،  ناسفایی مسف ی     اماا  خصی محققان، خلفق ایفده، توسفپه و ارتقفا    ممارت و ویوگی

سفاعم بفا بفا ار     ةتحق قات، دا تن ممیت رقابتی در با ار، انتخاب با ار تجارا مناسب، دا تن رابا

 ییبنفاا  بفوده و  سفا ا تحق قفات دانشفگامی     ماا ال   بیاا تجاراتجارا، تسم یت و حلایت

  (.Norain et al., 2015) دسیمایة امتلاعی ب ن دانشگام ان و  وومشگیان کشور ماعما بودن ةتوسپ

 روش تحقیق

کار گیوتفه   به ساختاریاوته  لهن  و اکتشاوی ةمصاحب ابمار ماداده گیدآورا در بخال ک فی تحق ق، بیاا

  م نفة در  دو  یسفال  فوندگان، بفیاا بیرسفی مقفدماتی،      ماا انفیادا با مصاحبهدر مصاحبه . د

 فوومال و   متون نظفیا  اا با درنظیگیوتنر ته  نسا ا بو تجارا مادر دانشگاه سیمایة امتلاعی

دیگفیا ن فم    مفاا   یسفال  فوندگان،   با تومه به  اسخ مصاحبه.  د کار گیوته بهخبیگان،  نظیماا

 .، استخیاج ممئ ات ب شتی ا  مصاحبه بودما  یسالمدف ا  طیح این . د مایح 

سفی و سفیمایة   سفا ا تحق قفات علفو  ونفی ممند     مفاا تجفارا   م نفه  در مصاحبه ماا  یسال

اا و ر فته  مفاا بف ن  سا ا تحق قات علو  انسانی و سیمایة امتلفاعی،  فوومال   امتلاعی، تجارا

مفورد تأی فد خبیگفان میاکفم ر فد       ما  یسالاین  . د تنظ م و ما تم هسیمایة امتلاعی در دانشگاه

تحق ق،  دیگیا در راستاا موضوع ماا  یسالمصاحبه،  دادن که ح ن انجا  ،دانشگامی قیار گیوت

 . وندگان  یس ده  د ا  مصاحبه

گ فیا در  در این نوع نلونفه  .است اامدولند ا  نوع سمل ه بخال ک فی، گ یا دررو  نلونه

عنفوان   مفایی بفه   ود چه تپدادا ا  اوفیاد بفا چفه ویوگفی      مان طیاحی  وومال، تصل م گیوته می

نففی   1 ما با مصاحبهاین  وومال  دربنابیاین، . (     ، 3  میعی، ) کننده انتخاب  وند  یکت

نففی ا     نفی ا  مدییان گیوه ماان فک و     ،(علو  انسانی ةر ت)ا  مدییان گیوه مدیییت آمو  ی 

 .انجفا  گیوفت  ما  نظیا داده ا باع حدتا  ،(ونی ممندسی اما ر ته) مدییان گیوه بیق و اعاتیون ک

سففا ا مففاا ال   بففیاا تجففارا هفففعؤعوامففل اصففلی و م ،مففاا حاصففل ا  مصففاحبهنتففای  دادها  

بفا  ( مفاا نفی   ونفاورا ) و علو  انسفانی ( ماا سختوناورا) ماا ونی ممندسیماا ر ته  وومال

 :اند ا  عبارتاین عوامل  .سیمایة امتلاعی دانشگام ان و  وومشگیان استخیاج  د ةمدف توسپ
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 .ااهر ت سا ا تحق قات ب ن ومود قوان ن و مصوبات حلایتی میتبط با تجارا -

 .اار ته ب ن ةتوسپماا حلایتی تحق ق و  ییساخت -

ویمنگفی   ةسفیمای  ةماا نی  در راستاا توسپماا قانونی در حلایت ا  وناوراومود مجو  -

 .و امتلاعی

 .ماا نظیا و بن ادا در راستاا تقویت ذمن دانشجویان حلایت ا   وومال -

سانی با مدف توع فد ایفده و   ماا تحص لی علو  ان گذارا  وومشی در ر ته تقویت س است -

 .اار ته ارتباط ب ن

ماا تحص لی علو  ونی ممندسی با علو  انسانی و مامپه بفا  ر ته ب نتسم ل ویایند ارتباط  -

 . ابپاد مختل  سیمایة امتلاعی ةمدف توسپ

 .یند انتشار و انتقال وناورا نی  ملیاه با وناورا سختاوی -

 .خدمات مشاوره در وناورا نی  ةتوسپ -

ب ن  وومشگیان اا  اا و ارتباط  باهر ته ماا ب نم ن منابد ماعی مورد ن ا  بیاا  وومالأت -

 .ونی با  وومشگیان علو  انسانی

 .ماا نی  در مامپهویمنگی و امتلاعی وناورا آرار -

 ة یسشفنام  ،تحق ق و عوامل استخیامی ا  نتای  مصاحبه با خبیگان متون نظیابا درنظیگیوتن 

 .د دوین ساخته ت محقق

 مفاا آ اد اسفیمی  دانشگاه تادانمامپة آمارا  امل رؤسا و مدییان گیوه و اسدر بخال کلی، 

واحفد   1د، در داردکتفیا   ةو تحصف یت تال لفی در دور   اسفت استان ما ندران که واحفد مفامد   

 فامل دانشفگاه ما نفدران و    ) مفاا دوعتفی اسفتان   دانشفگاه  ،مل ن ن ،نفی 1  دانشگامی به تپداد 

نفی، و کار ناسان و اعیفاا   11 به تپداد ( انشگاه نو  یوانی بابل و دانشگاه علو  دریایی نو مید

 .بفود  1    امل آمارا ةمامپ ،که در مجلوع. بودند نفی 11 ارك علم و وناورا ما ندران به تپداد

کفه   نففی محاسفبه  فد     1 مورگفان   ودر ایفن  فوومال بیاسفاس مفدول کیمسفی      حجم نلونه 

 .اا انتخاب  دند گ یا طبقه ن به رو  نلونه اسخگویا

مفاا  سا ا  فوومال  تجارا  یسشی   ةبیاا محاسبة  ایایی  یسشنامة  وومال، ابتدا  یسشنام
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ن ادانشگامی و متخصص تاداننفی ا  اس 1 سیمایة امتلاعی در اخت ار  ةاا با رویاید توسپر ته ب ن

، ضییب SPSSاومار  آمده به کلک نی  دست هاا بمداده کارگ یا بهبا  ،سپس. میاکم ر د قیار گیوت

 .است  ایایی  یسشنامه کنندة ، که ب ان دمحاسبه  1/ 1 مپادل آعفاا کیونباخ

 های تحقیق پاسخ به پرسش

اا با مدف ر ته ماا ب نسا ا  وومالمؤری در تجارا ة د عوامل  ناسایی :اصلی تحقیق پرسش

 سیمایة امتلاعی کدامند؟  ةتوسپ

سیمایة ة توسپ با مدفاا ر ته ماا ب نسا ا  وومال ری در تجاراؤ ناسایی عوامل م نظورم به

KMO آ مون باید عاملی تحل ل امیاا بیاا ابتدا در .امیا  دتحل ل عاملی اکتشاوی  ،امتلاعی
و   

 صفی بیابی مامپه در ملبستگی ماتییس ایناه و گ یانلونه کفایت ا  تا گ ید انجا   بارتلت آ مون

 سفا   اینافه  بفه  تومفه  بفا  دمفد، مفی  نشان  طور که مدول  ملان. ( مدول ) مالئن  د ن ست،

 عفاملی  تحل فل  توانمی و است دارامپن آ مون آمد، دست به 1/1 ا  کلتی KMO آ مون در مپنادارا

 مقفدار  آ مفون  کفه  دمفد مفی  نشفان  گ یا راکفایت نلونه ةاندا  1/ 11 عدد ،مل ن ن .داد انجا  را

 سفا   که آنجا ا  .است  ذیی  قابل  ود ومی تب  ن عوامل ةوس ل به و ستا ما درون داده واریانس

 . ودمی تأی د ماداده بودن عاملی توانایی ،است 1/1 ا  کلتی مپنادارا
 

 بارتلت و KMO آزمون .1جدول 

 1/ 11 دقت نلونه
 1 13/1  با تقییب

 1   آ ادا  ةدرم
 111/1 سا  مپنادارا 

 ةمفا، مفاتییس نحفو   گفذارا عامفل  ما و نا تو ید متغ یما در ب ن عامل ةمنظور آگامی ا  نحو به

منظفور تو یفد    بفه . نشان داده  ده اسفت   تو ید متغ یما ب ن عوامل مختل  محاسبه و در مدول 

                                                           
1. Kaiser Meyer Olkin 

2. Bartletts test 
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 ةو نحفو  گیوفت ما بفه رو  واریلفاکس انجفا     تی واریانس، تحل ل عاملی با چیخال دادهمتناسب

عنفوان   عامل بفه  3. دمدما را نشان می بودن و اختیف کم ب ن آن ما متپادلاریانس ب ن عاملتو ید و

درصد واریفانس متغ یمفا    1/11 توانند میاا  ر ته ماا ب نسا ا  وومال ری بی تجاراؤماا معفهؤم

 :است  یی واریانس این عوامل به  یح. را نشان دمند

 1/1 : عامفل چمفار    درصد؛ 11/1: عامل سو  ؛درصد 1/1 : عامل دو  ؛درصد 1/  : عامل اول

: عامل مشفتم  ؛درصد 11/1: عامل مفتم درصد؛ 1/ 3: عامل  شم؛ درصد 1/1 : عامل  نجم ؛درصد

 .درصد 1/ 1
 

 ها قبل و بعد از چرخش واریماکسشده توسط عامل ماتریس مقادیر واریانس تبیین .2جدول ادامة 

 شده بعد از چرخش استخراج عناصر شده عناصر استخراج عامل

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل 

  1 3/  1 1/   1 1/   313/    3/1   3/1 

  3  /   1 /1 131/ 3 3 1/   11/1  1 /   

  13 /  313/1 3 1/ 1 13 /  111/1 113/ 1 

  1 1/   3 /1   1/   111/   13/1 3 1/ 1 

1 11 /  1  /1  13/ 3 133/   11/1 1  /   

1   1/  13 /  11 /   1 3/  3  /1 331/ 3 

1   3/  1 1/  131/ 1 11 /  111/1 11 /   

3  13/  1 1/     /1    1/  1 1/1  1 /11 

3 111/     /    1/11    

 1 11 /  1  /   31/11    

   31 /1 1 3/     /1     

   3 1/1 111/  13 /11    

   3 3/1   1/  3 3/11    

   311/1  11/  1  /1     

 1 11 /1 313/  1  /11    

 1 1  /1 11 /  131/13    

 1 133/1 131/   3 /3     
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 ها قبل و بعد از چرخش واریماکسشده توسط عامل ماتریس مقادیر واریانس تبیین .2جدول ادامة 

 شده بعد از چرخش استخراج عناصر شده عناصر استخراج عامل

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل 

 3 113/1 1  /  1  /31    

 3 111/1  13/     /31    

 1 13 /1   1/  111/33    

   1 3/1 1  /  131/3     

   111/1 3  /  1 1/3     

    11/1 3 1/    1/31    

 
  هاچگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عامل .3جدول ادامة 

 

 عوامل

1 2 3 4 5 6 7 8 

1Q:  ومود قوان ن حلایتی میتبط با

اا، با تأک د ر ته سا ا تحق قات ب ن تجارا

بی بستیسا ا توسپة سیمایة امتلاعی در 

 .ب ن  وومشگیان

111/1        

 Q :ماا حلایتی تحق ق و توسپة  ییساخت

میاکم ر د، )ما اا در دانشگاهر ته ب ن

در راستاا گستی  ( دواتی انتقال وناورا

تپامیت ب ن دانشجویان و استادان 

 .ماا تحص لی مختل  ر ته

113/1        

3Q :ماا ملی ما و کارگاهاندا ا آ مایشگاه راه

اا ر ته ماا ب ن سا ا  وومال بیاا تجارا

 .با تقویت انتظارات استادان و  وومشگیان

1  /1        

 Q :ماا  تقویت روابط امتلاعی در  وومال

 .اا ر ته ب ن
  13/1       

1Q :ماا  حلایت ا  کار ت لی در  وومال

اا با ارتباط ب ن  وومشگیان علو   ر ته ب ن
 .ممندسی با علو  انسانی - ونی

 1  /1       
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  هاچگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عامل .3جدول ادامة 

 

 عوامل

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Q :دا ا  اماانات بخال خصوصی در من بمیه

اا و  ر ته ماا ب ن سا ا  وومال تجارا

 .ارتباط  وومشگیان با بخال خصوصی

 111/1       

1Q :1/1 1  .مدارا مشتیا و مشتیا       

3Q :اا  ر ته وکارماا ب ن گستی  تپداد کسب

 .وناورمحور توسط استادان دانشگاه
 1  /1       

 Q :131/1   .اار ته ابی ب نماا با اری ومود  باه      

 1Q :سا ا تحق قات  مدف ا  تجارا

اا، توسپة سیمایة امتلاعی و  ر ته ب ن

انتقال وناورا سخت و نی  با د، نه کسب 

 .درآمد

  11 /1      

  Q : ماا وناورا نی  و   وست  تپیی

ماا  ویمنگی و امتلاعی در  وومال

 اا ر ته ب ن

   1 3/1     

  Q :1/ 11    د انتشار وناورا نی ویاین     

  Q :  ومود مجو ماا قانونی در حلایت ا

ماا نی  با مدف توسپة سیمایة  وناورا

 امتلاعی

    131/1    

  Q : ویایند حلایت و اعی  ن ا مندا

ماا دانشجویان تحص یت تال لی  نامه  ایان

اا و ارتباط آن با  ر ته ماا ب ن در  وومال

 یسیمایة امتلاع

    11 /1    

 1Q :بیاا توسپة سیمایة  ریما قابل ت بینامه

ماا سا ا ایده امتلاعی در مامپه با تجارا

 اار ته ماا ب ن وومال

    1  /1    
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  هاچگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عامل .3جدول ادامة 

 

 عوامل

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3Q :ا تصویب تسم ل در سا وکارما

اا در ر ته اندا ا میاکم ر د ب ن راه

اا در ماا مامد با مدف تنوع ر تهدانشگاه

ی و گستی  تاثی اعیاا م ئت علل

 ویمنگی میاکم ر د دانشگامی

      3 /1   

 1Q :ماا دانشی ب ن  حلایت ا  ایجاد  باه

 ماماا تحص لی در دانشگاه ملة ر ته
      13/1   

 3Q : توسپة خدمات مشاوره در میاکم ر د

 اا ر ته ب ن
     11 /1   

 1Q : تقویت آرار ویمنگی و امتلاعی

اا ر ته اا ب نمسا ا  وومال تجارا

 توسط میاکم ر د

       1/1   

 1Q : دستیسی به منابد اطیعاتی و دانشی

اا با مدف  ر ته ماا ب نمورد ن ا   وومال

اا و ایجاد ر ته گذارا دانال ب ن ا تیاك به

 امتلاع دانشی

      1  /1  

  Q :گذارا  وومشی در  تقویت س است

 ماا تحص لی علو  انسانی با مدف ر ته

 گستی  سیمایة امتلاعی

        1 /1 

  Q : تسم ل در ویایند ارتباط ب ن میاکم ر د

 مامپه –دانشگاه  -اا ر ته ب ن
       131/1 

  Q :ماا تسم ل در ویایند اخذ مجو  طیح

اا به منظور امیاا این  ر ته تحق قاتی ب ن

اا ا  استادان علو  طیح ما با مجلوعه

دسی در راستاا انسانی و علو  ونی ممن

درنظیگیوتن منجارماا امتلاعی در 

 ماا تحق قاتی طیح

       1 1/1 
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عامل استخیاج  د که با تومفه   3 در مجلوع،شان داده  ده است، ن   طور که در مدولملان

  .است  آمده به  یح مدول  دست هماا بعامل. نامگذارا  دند ما عامل ما،  یسالبه مام ت 
 

 اکتشافي تحلیل عاملي کارگیري  با بهشده  استخراج نام عوامل. 4جدول 

 نام عامل ردیف

  
اا در راستاا ر ته ماا ب ن وومال سا ا ما بیاا تجاراماا ال   در دانشگاهومود  ییساخت

 سیمایة امتلاعی ةتوسپ

 اار ته ماا ب نو دانشجویان در  وومال ستادانماا امتلاعی ب ن اتقویت  باه  

 اار ته ناورا ب نانتقال و  

 سیمایة امتلاعی ةتوسپ بیااماا ویمنگی   وست تدوین  

 ماا دانشجویان تحص یت تال لیماا نی  در  وومالحلایت ا  وناورا 1

 اا دانشگامیر ته ایجاد میاکم ر د ب ن 1

 اار ته ومود منابد اطیعاتی و دانشی ب ن 1

 اا و مامپهر ته میاکم ر د ب ن -ماا ارتباطی ب ن دانشگاه  باه ةتوسپ 3

 ةاا در راسفتاا توسفپ  ر ته ماا ب نسا ا  وومالماا تجارامؤعفه سمم :دوم تحقیق پرسش

 ؟چقدر استما سیمایة امتلاعی در دانشگاه

ماا بخفال ک ففی   ما بی مبناا یاوتهتحل ل عاملی تأی دا بیاا ایجاد اعتبار سا ه، عوامل و مؤعفه

   ، Lisrel اوفمار  نی در تحل ل عاملی تأی دا با استفاده ا  . گیوتوومال انجا  و تحل ل اکتشاوی  

وارد تحل فل عفاملی    دسفت آمفده بفود،    بفه ماا اصلی و ویعی کفه  گویة  یسشنامه به تفا ک عامل

 ، مدل در حاعت ضفیایب مپنفادارا    و  ال، ضیایب استاندارد مستق م  در  ال . تأی دا  دند

 .دمد را نشان می

، حاکی ا  آن است کفه  اار ته ماا ب نسا ا  وومال تجاراضیایب استاندارد ابپاد مومود در 

، سیمایة امتلفاعی  ةاا با مدف توسپر ته ماا ب نسا ا  وومال بپد مومود در تجارا 3در م ان 

اا مف حلایفت ا  ونفاورا  و بپد  1/ 1اا دانشگامی، با ضییب استاندارد ر ته ایجاد میاکم ر د ب ن

تقویفت  و بپفد   1/1 ، بفا ضفییب اسفتاندارد    ماا دانشجویان تحصف یت تال لفی  نی  در  وومال

بفا ضفییب اسفتاندارد     ،اار فته  ماا بف ن و دانشجویان در  وومال تادانماا امتلاعی ب ن اس  باه
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سفیمایة   ةتوسفپ با مدف  اار ته ماا ب نسا ا  وومالدر تجارا سمم راب شتیین  ،تیت ب به 1/1 

 .متلاعی در ب ن دانشگام ان و  وومشگیان دارندا

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد .1شکل 

 

 
 ري ضرایباحالت معنادمدل در . 2شکل 
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 را نشفان  اار فته  بف ن مفاا  سا ا  وومال ، مپنادارا ضیایب و ابپاد اصلی در تجارا  ال 

تفک   ار آ مفون مپنفادارا تفک    ییا مقفد  .ند، مپناداردرصد 1ضیایب در سا  خااا  ملة .دمد می

بپفد ابپفاد اصفلی     3تفوان گففت، ایفن    مفی  ،بنفابیاین . گ فید قیار نلی( - /31،  /31)ما در با ة  آن

 . با ند می ما سیمایة امتلاعی در دانشگاه ةاا در راستاا توسپر ته ب نماا  وومال سا ا تجارا
 

 

  شده اولویت عوامل استخراج. 5جدول 

 ضریب استاندارد ر حسب اولویتنام عامل ب اولویت

 1/ 1 اا دانشگامیر ته ایجاد میاکم ر د ب ن اول

 1/1  ماا دانشجویان تحص یت تال لیماا نی  در  وومالحلایت ا  وناورا دو 

 1/1  اار ته ماا ب نو دانشجویان در  وومال تادانماا امتلاعی ب ن استقویت  باه سو 

 نتیجه و بحث

  فده  آ اارتی نی  ن م ماا وناورا امل ت سخت، ماا وناورا به تومه کنار در یام،و ب ست قین در

 ب سفتم  قفین  اواخی در که نگارا ده با رویاید آیندهگستی بیرسی در ویانسه دوعت نلونهبیاا . است

 ممفان  در کفه  بفید  ناته  فی  این به انجا  گیوت، کشور این بیاا ماوناورا تیین ممم تپ  ن منظور به

 تفا  وفیدا  امفور  ا  مختلف ،  در تیا ماا موامد امور در مملی بس ار نقال نی  مااتانوعوژا ه،آیند

 بفی  سفا مانی  یفا  نفی   مفاا ونفاورا  .خوامند دا فت  بیعمده ما،دوعت علل ةح ا تا و مابنگاه سا 

 تنظف م  ،دانفال  مفدیییت  مفاا ونفاورا  ،مللفه  ا  .کننفد  مفی  تأک فد  امتلاعی مااعیصه در نوآورا

 ،تیک بفی  نحفو  بفه  حسی مااتوانایی با متناسب طیاحی کننده، فمصی خواست مبناا بی تمحصوال

 بیاا ماچارچوب ایجاد ردگ یا، قابل ت ،سا ا  ب ه ،سا ا مدل بیاا مناسب نظیا ابمارماا ایجاد

 اییمدانال به متای نی ، مااوناورا اعظم بخال .کید ا اره توانمی نظایی آن و سا مان در ملامنگی

مفاا  سا ا در دانشفگاه  تجارابنابیاین، . است یاوته بسط امتلاعی و انسانی علو  ةدر حو  که است

سفا ا   تجفارا  آرفار تفیین   یافی ا  ممفم   .اسفت اا ر فته  سفا ا بف ن   کنونی ممان، ا  نوع تجفارا 
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ه در اا ب ن متغ یمایی کف ر ته م ان ماا وومال  ییا در. استسیمایة امتلاعی  ةاا، توسپ ر ته ب ن

بنفابیاین،  . داردماا دیگی، تأر ی متقابل و تپامل ومفود   حو ة یک ر ته قیار دارد با متغ یماا ر ته

 .سیمایة امتلاعی دارد ةاا ارتباط و وابستگی تنگاتنگی با توسپر ته ماا ب ن سا ا  وومال تجارا

 1علو  انسفانی و   تاداننفی ا  اس 1 تحق ق و مصاحبه با متون نظیادر این مقاعه  س ا  بیرسی 

اا ر فته  مفاا بف ن  سفا ا  فوومال   ری در تجفارا ؤمف  ةعفف ؤم 1 ، علو  ونی ممندسی استاداننفی ا  

    ةسفاخت  محقفق  ة یسشفنام  ،تحق فق  متفون نظفیا  عفه و ؤم 1 نظیگیوتن این با در. استخیاج  د

امل اصفلی کفه   ع 3تحل ل عاملی اکتشاوی،  دادن که با انجا   دآمارا تو ید  ةنلون در م ان  یسشی

سیمایة امتلاعی دا ت،  ةتوسپاا با مدف ر ته ماا ب نسا ا  وومال ب شتیین تأر ی را در تجارا

سا ا  ما بیاا تجاراماا ال   در دانشگاهومود  ییساخت اند ا  عبارتعامل  3این  . ناسایی  د

امتلفاعی بف ن   مفاا  سیمایة امتلفاعی، تقویفت  فباه    ةاا در راستاا توسپر ته ماا ب ن وومال

مفاا  اا، تدوین   وسفت ر ته اا، انتقال وناورا ب نر ته ماا ب ن و دانشجویان در  وومال تاداناس

مفاا  مفاا نفی  در  فوومال   سفیمایة امتلفاعی، حلایفت ا  ونفاورا     ةویمنگی در راسفتاا توسفپ  

عفاتی و  اا دانشگامی، ومود منفابد اطی ر ته دانشجویان تحص یت تال لی، ایجاد میاکم ر د ب ن

 . اا و مامپهر ته میاکم ر د ب ن -ماا ارتباطی ب ن دانشگاه  باه ةاا، توسپر ته دانشی ب ن

 مفاا سفا ا  فوومال   بپفد مومفود در تجفارا    3تحل ل عفاملی تأی فدا در م فان     دادن با انجا 

ییب اا دانشفگامی، بفا ضف   ر ته ، ایجاد میاکم ر د ب نسیمایة امتلاعی ةاا با مدف توسپر ته ب ن

، بفا  مفاا دانشفجویان تحصف یت تال لفی    ماا نی  در  وومالحلایت ا  وناورا، 1/ 1استاندارد 

و دانشففجویان در  تادانمففاا امتلففاعی بفف ن اسففو بپففد تقویففت  ففباه ،1/1 ضففییب اسففتاندارد 

سفا ا  در تجفارا  سفمم را ب شفتیین   ،تیت فب  به 1/1 ، با ضییب استاندارد اار ته ماا ب ن  وومال

 .سیمایة امتلاعی ب ن دانشگام ان و  وومشگیان دارند ةبا مدف توسپ اار ته ماا ب ن وومال

 ةتوسپبیاا  ن آمو   عاعی کشورکاربیدا  یی به مسئوال ماا  شنماددر نت جة  وومال حاضی 

 : ود مایح می اار ته ماا ب ن سا ا  وومال سیمایة امتلاعی ا  طییق تجارا

مفاا  در حلایفت ا   فوومال  ( سفاعه   فن   ةماا توسپبینامه در) قوان ن دوعتی  فاف تدوین -

سا ا آن، توسط مپاونت عللی و وناورا ریاست ملمفورا و   یند تجاراااا و ویر ته ب ن
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 مفاا امتلفاعی بف ن   ارتباطفات  فباه   ةو ارت علو ، تحق قات و وناورا در راستاا توسپ

  .ماماا تحص لی دانشگاهر ته 

مفاا دانشفجویان   نامفه  مفاا تحق قفاتی و  ایفان   مامپه در طفیح   ناسایی با ار و ن ا سنجی -

 . ماا تحص لی علو  انسانی در ارتباط با ویمنگ مامپه و دانشگاهتحص یت تال لی ر ته

 مففاامففاا امتلففاعی دانشففی در  ففوومالمففا ا  ایجففاد  ففباهن دانشففگاهحلایففت مسففئوال -

 . اا ر ته ب ن

 .اار ته ماا ب نوومالسا ا   بن ان تجارا ماا دانالایجاد  یکت -

سفا ا   مفاا نفی  و تجفارا   ونفاورا ماا  وعماا آمو  ی با موضما و دورهبیگمارا کارگاه -

 .سیمایة امتلاعی ةاا با رویاید توسپر ته ماا ب ن وومال

سفیمایة   ةاا بفا محوریفت توسفپ    اا و ویار فته  ر فته  ماا تحص لی بف ن  گستی  ر ته -

 .علو ، تحق قات و وناوراما توسط و ارت  امتلاعی در دانشگاه

مفاا  ماا نفی  بفا ونفاورا    ارتباط وناورا ةماا  وومشی در حو  گذاراتدوین س است -

 .سخت و تاثی ویمنگی توسط  وراا عاعی انقیب ویمنگی

مفاا ممندسفی    ماا ویمنگی، امتلاعی، بومی و ملی در امیاا طفیح  سا ا   وست   اده -

 .ونی ممندسی تادان  انسانی در تپامل با اسماا تحص لی علور ته تادانکشور توسط اس

سفا ا  مفاا نفی  امتلفاعی در تجفارا    مفاا نفی  ویمنگفی، ونفاورا     حلایت ا  وناورا -

 . و  وومشگیان علو  انسانی تادانتحق قات اس

سفا ا   مفدل تجفارا   ،تحق فق  متفون نظفیا  و  تأی فدا  با درنظیگفیوتن نتفای  تحل فل عفاملی    

 . ود طیاحی می   ال سیمایة امتلاعی به  یح  ةسپتو با مدفاا ر ته ماا ب ن  وومال

مفاا سفخت و   ونفاورا  ةتحق فق در  م نف   متفون نظفیا   بیگیوتفه ا     شنمادا ماا مدلعفهؤم

ما، تیک ب و تپامل بف ن ایفن   سیمایة امتلاعی در دانشگاه ةکه با مدف توسپاست ماا نی  وناورا

مصاحبه بفا خبیگفان   که  س ا   است پیوی  دهاا مر ته سا ا ب ن عنوان تجارا دو نوع وناورا به

اا بفا  ر فته  ماا بف ن سا ا  وومالعامل مؤری بی تجارا 3بخال کلی تحق ق،  در و تحل ل عاملی
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سفا ا تحق قفات    منظفور تجفارا    عففه بفه  ؤم 3د که ایفن   سیمایة امتلاعی استخیاج  ةمدف توسپ

ر د علو  ونی ممندسی دا ته  انی و میاکماا باید ارتباط تنگاتنگی با میاکم ر د علو  انسر ته ب ن

ممندسفی   اا که  امل تحق قات علو  انسانی با علو  ونیر ته سا ا تحق قات ب نبا تجارا. با ند

 .خوامد  د بستیسا اب ن  وومشگیان  ما وسیمایة امتلاعی در دانشگاه ةبیاا توسپ است،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اساس رها بسرمایة اجتماعي در دانشگاه ةاي با هدف توسعرشته هاي بینپژوهش سازي مدل پیشنهادي تجاري. 3شکل 

 ناهاي محققیافته

 ما و میاکم ر د  ارك
 علو  ونی ممندسی

ما و میاکم ر د  ارك
 علو  انسانی

سا ا  ومود  ییساخت ال   بیاا تجارا
  اار ته ماا ب ن وومال

ماا ماا نی  در  وومالحلایت ا  وناورا
 دانشجویان تحص یت تال لی

 اار ته انتقال وناورا ب ن

لاعی ب ن استادان و ماا امتتقویت  باه
  اار ته ماا ب ندانشجویان در  وومال

ماا ویمنگی در راستاا تدوین   وست
 توسپة سیمایة امتلاعی

اا ر ته ایجاد میاکم ر د ب ن       
 دانشگامی

ماا ارتباطی ب ن دانشگاه، میاکم توسپة  باه
 مامپهاا و ر ته ر د ب ن

 اا تهر ومود منابد اطیعاتی و دانشی ب ن

 هادر دانشگاه توسعة سرمایة اجتماعی
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ف توسپة سیمایة امتلاعی
با مد

 

 ماا سختماا نی  ملیاه با  وناوراوناورا
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 منابع و مآخذ

 نامفة  وصل .مانظییه سیمایة امتلاعی؛ مفام م و(.  3  ) یلوا، م یعقس دن و اعوانی، س دممدا . 
 .  -1 صفحات  ،  و    ماا ،  لارهتات مدیییپمااع

مفا و موانفد   بنفدا چفاعال   ناسفایی و دسفته  (. 31  )و ح فدرا، اعمفا     اصفغی  علی ورعمت،  . 

،  فلارة   دورة ، س است علفم و ونفاورا   نامة وصل .سا ا دانال با استفاده ا  رو  ک و تجارا

 . 3 - 1صفحات  ، 

تپ  ن و تب  ن عوامفل وفیدا   (. 31  )مامد، حس نپلی، آراسته، حل درضا و مپفیا،  ییو   . 

،  ،  فلارة   ، سفال  س اسفت علفم و ونفاورا    نامفة  وصل. نتای   وومشی سا ا مؤری در تجارا

 . -1 صفحات 

تحق قفات ک ففی در علفو      ةمجلف  .مفاا ک ففی  گ یا در  فوومال نلونه(.  3  ) میعی، رستم . 
 .1  -1   ، صفحات  ة،  لار ، سال سیمت

 .رآویینیبیرسفی رابافة سفیمایة امتلفاعی بفا کفا      . ( 3  )  اده، حا لفه  صادق و رب پی، علی .1

 . -  صفحات  ،   لارة  ،  ، سال نامة عللی  وومشی رواه امتلاعی وصل

ماا  ایشی  وومشی بفا مفدف   طیاحی مدل  یکت(. 31  )عنایتی، تیانه  و  ور، عل یضا عاعی .1

،   فلارة   ، دورة ، مفدیییت سفیمایة امتلفاعی    ةمجلف . ماتوسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاه

 . -   صفحات

 ناسفایی و تب ف ن عوامفل    (.  3  )اهلل سفنجانی، حس ن و دمافیدا ویو نفده، عاف    عباسی ا .1

نامفة   وصفل  . فاخگی  سا ا تحق قات دانشگامی با استفاده ا  اعگفوا سفه   کننده در تجاراتپ  ن
 .  -1 ، صفحات  ة ،  لار1، سال س است علم و وناورا

یاکفم ر فد  ایشفی علفو  انسفانی        شفنماد مفدل م  (.  3  ) ور، عل یضفا   عنایتی، تیانه و عاعی .3

،  لارة 1 دورة ، نامة ر د وناورا وصل .ماا نسل چمار دانشگامی، حیکت به سلت دانشگاه

 3،  3- 1. 
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