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استادیار ،دانشکدة مدیریت و کمیسر دریایی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر ،نوشهر ،ایران

(تاریخ دریافت5932/40/52 :؛ تاریخ پذیرش)5932/40/53 :

چکیده
هدف از این مقاله ،طراحی الگوی تجاریسازی پژوهشهای بیننرشیههای ،ییا بیهعبیارتی تجیاریسیازی فایاوریهیای ریر  ،هایراا بیا
تجاریسازی فااوریهای سخت با هدف توسعة سرمایة اجهااعی بنن دارشگاهنان و پژوهشگران است .پژوهش حاضر مطالعهای آمنخهیه
است که در بخش کنفی ،خبرگان علو ارساری و علو فای – مهادسی به روش راورهگنری هدفااد از روع سهانهای در فرایاد مصیاحبه
شرکت دادا شدرد .در بخش کای تحقنق ،با حجم جامعة  054رفر 545 ،رفر بهعاوان راوره مشارکت کردرد که داداهیا در ایین بخیش بیا
ابزار پرسشاامه جاعآوری شد .برای تجزیهوتحلنل داداهای کای تحلنل عاملی اکهشافی و تأیندی اجرا شد .رهایج رشان مییدهید هشیت
عامل در تجاریسازی پژوهشهای بننرشههای با هدف توسعة سرمایة اجهااعی اثرگذار است که رهایج تحلنل عاملی تأینیدی رشیان داد،
بعد ایجاد مراکز رشد بننرشههای دارشگاهی ،با ضریب اسهاردارد  4/25و بعد حاایت از فایاوریهیای ریر در پیژوهشهیای دارشیجویان
تحصنالت تکانلی ،با ضریب اسهاردارد  4/04و بعد تقویت شبکههای اجهااعی بنن اسهادان و دارشجویان در پژوهشهای بننرشههای ،بیا
ضریب اسهاردارد  ،4/02بهترتنب بنشهرین سهم را در تجاریسازی پژوهشهای بننرشههای با هیدف توسیعة سیرمایة اجهایاعی در بینن
دارشگاهنان و پژوهشگران داررد.

کلیدواژگان
پژوهشهای بننرشههای ،سرمایة اجهااعی ،تجاریسازی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهalipoor.alireza@yahoo.com :
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مقدمه
تحوالت مختلف

ا مللفه ر فد ونفاورا و اوفمایال مپیفیت

فدة بشفیا ،ملافارامفاا

ب نر تهاا را در عصی حاضی امتنابنا ذیی کیده است .ب نر تهاا بفی ایفة ر فتة منحصفیبهوفید
ن ست ،بلاه مفام م میتبط به مم چند ر تة مختل

اسفت .بنفابیاین ،در فوومالمفا و مااعپفات

ب نر تهاا ،بس ارا ا استادان و وومشگیان مختل

با باهماا متنوعی ا دانال حیفور دارنفد

که میتوانند بستی توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما را ویامم کنند.
بیاساس آخیین دستاوردما ،تپیی
IM

یی ا وومالماا ب نر فتهاا توسفط

و

NAS

NAE

و

مورد تواوق خبیگان دانشگامی قیار گیوته است:
رو ی ا وومال توسط اویاد یا گیوهما است که در آن ائفتیف اطیعفات ،دادهمفا ،رو مفا،

ابمار ،نگی ما ،مفام م یا نظییهما ا دو یا چند ر ته یا بدنة تخصصی علم به ارتقاا بن فادا ومفم
یا حل مسائل ،منجی می ود که حل آنما خارج ا ح اة یک ر تة خفا

یفا یفک رو

تحق فق

مشخص است (.)NAS, 2005
ا طیوی ،دیدگاهماا مدید در س استگذاراماا توسپة وومال و وناورا ،که اکنون اغلب بفا
عنوان کلیتی س استماا توسپة نفوآورا قفیار مفیگ ینفد ،بفی اریبخشفی مللفوستفی اقتصفادا -
امتلاعی این وپاع تما تأک د یادا میکنند .یای ا مممتیین منبهماا ایفن س اسفتمفا تومفه بفه
تجاراسا ا دستاوردماا وومشفی و توسفپة ونفاورامفاا نفوین اسفت (.)Weckowska, 2015
تجاراسا ا  ،ویایندا است که بهوس لة آن دانال ،ممارت و اختیاع توع د ده در دانشگاهما (نتفای
وومال در قاعب رو ما ،اختیاعات ،ابمارما ،ویاینفدما ،دورهمفاا آمو فی) در دسفتیس و مفورد
بمیهبیدارا سا مانما و مامپه قیار میگ ید و منظور ا نتای

وومشفی ،انفواع مختلف

دستاوردماا عللی و وومشی دانشگاهماست ( فورعمت و ح فدرا، 31 ،

خفدمات و

 .) 3در راسفتاا

1. National Academy of Sciences
2. National Academy of Engineering
3. Institute of Medicine
4. Commercialization
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ضیورت تغ ی و تحول کارکیدماا دانشگاهما و آ اار دن امل ت کاربید یاوتفهمفاا وومشفی در
توسپة وناورا« ،تجاراسا ا یاوتهماا وومالماا دانشگامی» ملیاه با مؤسسات وومشی مایح
ده است (عباسی اسفنجانی و ویو نده، 3 ،

).

تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا میطلبد وومالماا دانشفگامی بفه صفورتی بفا ارگیا و
تقاضامدار و بهمنظور تأم ن ن ا ماا صنپت و بخال خصوصفی و مامپفه انجفا گ فید .اگفی انتقفال
وناورا و تجاراسا ا ممء امداف دانشگاهما قیار گ ید ،انپااس آرار گیایالماا نوین در آمفو
عاعی با مفام لی مانند سیمایهدارا دانشگامی ،تجاراسا ا ،دانشگاه کارآویین ،علم ویادانشگامی و
مدیییتگیایی نوین در متون آمو

عاعی قابل مشامده است .ملة مفام م یاد ده ناظی بی یک سا ة

اصلی ،یپنی ممتگ یا دانشگاه به سلت با ار است که مم امل تجفاراسفا ا ونفاورا سفخت
است و مم تجاراسا ا وناورا نی  ،بهعبارتی ،تجاراسا ا ب نر فتهاا .بنفابیاین ،امل فت ایفن
مقاعه ،به ممت امل ت توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما و تومه به ارتباط صنپت و دانشگاهما
با مامپه و ارتباط ب ن وناورا نی با وناورا سخت است و ضیورت انجا دادن این تحق ق بیگیوته
ا س استگذاراماا مختل

ا ملله بینامهماا ن ساعة توسپة اییان (بینامة ن ساعة نجم توسپه

 وصل دو  -مادة  ) 1است که باید راماار و مدعی مناسفب بفیاا تجفاراسفا ا فوومالمفااب نر تهاا در راستاا توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما مایح ود .اما آن ه تا کنفون دربفارة
تجاراسا ا و ارتباط آن با سیمایة امتلاعی بحث ده است ،صیواً در م نة علو ونفی ممندسفی
بوده و متأسفانه وومالماا ب نر تهاا ،بهویوه در م نة علفو انسفانی مفورد غفلفت واقفد فده
است .بنابیاین ،محققان به دنبال بیرسی تجاراسا ا وومالماا علو انسانی (وناورامفاا نفی )
ملیاه با علو ونی ممندسی (ونفاورامفاا سفخت) ،یفا بفهعبفارتی تجفاراسفا ا فوومالمفاا
ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلاعی میبا ند .در تجاراسا ا وومالمفاا بف نر فتهاا
عیوه بی وناوراماا سخت ،وناوراماا نی ن م مد نظی است .وناورامایی را کفه در محف ط نفی
مییان دارند ،و بیاا ر د و توسپه به مح ط نی ن ا دارد ،وناوراماا نی نام ده مفی فوند .ایفن
وناوراما امل وناورا امتلاعی ،وناورا ویمنگی ،وناورا نی نظفامی ،ونفاورا نفی بفیاا علفی
( ندگی) ،وناورا ممندسی نی  ،وناورا تجارا و وناورا س اسی است (.)Zouying, 2005
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سیمایة امتلاعی در ویوگیماا ویمنگی یک نظفا امتلفاعی ریشفه دارد .بففه سففخن دیگفی،
سفیمایة امتلفاعی چا فدة ویمنفگ امتلفاعی یفا سفا مانی ،ایفهگفذارده بفی اعتلفاد و مشارکت
اویاد است .بنابیاین ،می گا ِ مدییان بیاا غنیسا ا ویمنگ سا مانی ،میتواند سیمایة امتلفاعی را
اومایال دمد .مدیییت ویمنگ سا مانی ،بهطور علده بفا تومفه بففه نقففال رمبففیا و نلادمففاا
ویمنگی ،میتواند سا همفاا ویمن گفی ماننفد احسفاس مویففت گیومففی و سففا مانی مشففتیك،
احسفاس وابستگی به آیندهاا مشتیك ،مشارکت ،و اعتلاد ب نویدا و گیومی را تقویت کند .ایفن
سا هماا ویمنگی ،ملان وناوراماا نی است که باید در کنار وناوراماا سخت در عیصة علفل
خود را نشان دمد .بنابیاین ،توسپة ر تهماا تحص لی ب نر تهاا و تجفاراسفا ا فوومالمفاا
ب نر تهاا در راستاا ارتباط ب ن وناوراماا نی با ونفاورامفاا سفخت ،و در راسفتاا توسفپة
سففیمایة امتلففاعی بف ن وومشففگیان و دانشففگام ان اسففت ،یففیا ومففود تف ممففاا تحق قففاتی بففا
تخصصماا متنوع و با نگی ما و تفایات متفاوت در دانشگاهما نشاندمنفدة سفیمایة امتلفاعی
بس ار عظ لی است که ن ا به سیمایهگذارا مسئوالن و خبیگان آمفو

عفاعی دارد (عفاعی فور و

عنایتی .) 31 ،آن ه دغدغة ذمنی محققان در این وومال بوده ،بیرسی توسپة سفیمایة امتلفاعی
در دانشگاهما ا طییق تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
رشتههای تحصیلی بینرشتهای در دانشگاهها و سرمایة اجتماعی

مااعپة ب نر تهاا را «ویایند اسخگویی به یک یسفال ،حفل مسفئله یفا بیرسفی موضفوعی چنفان
گستیده و

ده که نلیتواند بهوس لة یک ر ته یا یک حیوه حل ود» ،تپیی

کفیدهانفد .محفور

علدة م انر تهاا بی امل ت گیدممآوردن دانال و ممارتماا گوناگون بیاا حل یک مشال تأک د
میکند .وومال ب نر تهاا م نهسا مناظیهاا است که با بهچاعالکشف دن مویفتمفا و نظیمفاا
ذییوته دة ش ن ،درکی مدید و انتقادا بهدست میدمد .مااعپات م انر تهاا صفیواً بفهمپنفاا
احاطه بی چند ر ته یا انجا دادن مشتیك کار توسط اویادا با تخصصماا مختل
آن آمو هماا ر تهماا مختل

بیاا بسفط مفدلمفاا مفمفومی ،توضف

ن ست ،بلافه در

و مفمفومیکفیدن نتفای ،
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بهکار گیوته می فود

(.)Lynch, 2006, pp.1119-1122
امل ت انتقال دانال و بهکارگ یا نتای

وومال بیاا تصل مگ یان در کشفورماا شفیوته و در

کشورماا درحالتوسپه کامیً رو ن است .در کشورماا توسپهیاوته ،میاکم ر د ،اركمفاا علفم
و وناورا ،یکتماا ایشی و تجاراسا ا فوومال مفاا علفو انسفانی ملفیاه بفا علفو ونفی
ممندسی در مأموریت نسل مدید اکثی دانشگاهما مد نظی قیار گیوتفه اسفت (

Farhan et al., 2015,

 .)p.223یاوتهماا وومالماا ب نر تهاا دانشگاهماا مدرن ،در ارتقاا ک ف ت نفدگی و توسفپة
سا رواه مامپه و ر د سیمایة امتلاعی نقال بسمایی ایفا میکند .وومشگیان و مؤسسات عللفی
عیقهمند به ارتباط ب نر تهماا تحص لی علو انسانی با علو ونی ممندسی مستند .کفاربید عللفی
وومالما و تجاراسا ا ب نر تهاا ،راماارا بیاا توسپة تفایات وومشگیان و دانشلندان در
سا مامپه و در نت جه ،توسپة سیمایة امتلاعی موامد خوامد د.
نظییة سیمایة امتلاعی ب ه تحق قات کفارآویینی ن فم راه یاوتفه اسفت ،مبفانی نظفیا کفارآویینی
امل ت سیمایة امتلاعی را در درك ایناه چگونه سا مانما باهمفا را خلفق و آنمفا را مفدیییت
میکنند ،رو ن میکند .بنابیاین ،تجاراسا ا وومالماا بف نر فتهاا مومفب ایجفاد ارتبفاط و
مشارکت بم نة وومشگیان وناوراماا سخت ملیاه با وناوراماا نی خوامد بفود .بف ن سفیمایة
امتلاعی ،باهسا ا ،کارآویینی ارتباط تنگاتنگی ومود دارد .بهطفورا کفه سفیمایة امتلفاعی را
میتوان باهماا امتلاعی ویدا و ملپی ،روابط و سفاختارمایی دانسفت ،کفه بفه اوفیاد کلفک
میکند به اطیعات و دانال ونی دست یابند (عاعی ور و عنفایتی .) 31 ،بفا ایفن دیفدگاه سفیمایة
امتلاعی یک رویاید وناورا سخت است که ب ن وومشگیان علو ونی ممندسفی را ایجفاد فده
است .اما با رویایدا دیگی ،کارآویینی ،ویایندا است که در باهاا ا روابط امتلاعی واقد فده
است و این روابط میتواند راباة کارآویین را با منابد ویصتما ،محدود یفا تسفم ل کنفد .در مامپفة
اییان امیو  ،مواند کارآویینان صیف نظی ا عوامل س اسی ،اقتصادا ،حقفوقی و مفدیییتی بفه دالیفل
امتلاعی  -ویمنگی ا ملله نادیدهگیوتن روابط و وندماا امتلاعی ن م میبا فد (رب پفی، 31 ،
) .این رویاید ،ملان نگاه وناورا نی به سیمایة امتلاعی است .بنفابیاین ،سفیمایة امتلفاعی
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بهطور علده ،مبتنی بی عوامل ویمنگی و امتلاعی است و ناسایی آن بهعنوان نوعی سیمایه ،چه در
سا مدیییت کین و چه در سا مدیییت سا مانمفا و بنگفاهمفا ،مفیتوانفد فناختی مدیفد ا
س ستمماا اقتصادا و امتلاعی ایجاد کند و وومالماا بف نر فتهاا باعفث تسفم ل رابافه بف ن
اقتصاد و امتلاع خوامند د.
ار

سیمایة امتلاعی بیاا کارکنان بهویوه کارکنان دانشی ،بیگیوته ا این حق قفت اسفت کفه

سیمایة امتلاعی منبد اصلی قدرت بیاا وید و دانشگاهما است و ویوگی انتقالنا ذییا دارد .یپنفی
نلیتوان سیمایة امتلاعی وید را بهطور مستق م به دیگیا انتقفال داد ( .)Timmons, 2003یفک وفید
نلیتواند باة روابط توسپهیاوتة خود را بفه دیگفیا بفیو فد یفا انتقفال دمفد ،یفیا امافان دارد
طیفماا مقابل در ارتباطات ،این انتقال را رد کنند .وید میتواند به ایجفاد فباة ارتباطفات وفیدا
کلک کند وعی انتقال مستق م ارتباطات ویدا غ یملان است .در حاعی که این انتقال بفیاا سفیمایة
و میای ،ماعی و دانال اماان ذیی است و ایفن بفهمپنفاا آن اسفت کفه قفدرت و مووق فت اوفیاد در
سا مانماا دانشی و خدماتی تا اندا هاا بسته به علق ،منا و انتقال فذییا سفیمایة امتلفاعی فان
خوامد بود .کارکنان دانشی دریاوتهاند که ایجاد باهماا ارتباطات متنوع و وسف د ،نقشفی ممفم در
توانایی و قابل ت آنما در ایال دانال بیاا کلک به مووق ت سا مانی دارد .باهماا ایال دانفال
و وومال را میتوان ممء اصلی سیمایة امتلاعی دانست (.)Park & Shin, 2005
متأسفانه مایگاه وومالماا بف نر فتهاا و ونفاورامفاا نفی کفه مؤعففة اصفلی در سفیمایة
امتلاعی است ،در وومالما مغفول مانده است .اعبته تحق قات مداگانهاا در م نة تجاراسفا ا
وومالماا علو انسانی ،یا بهعبارتی وناوراماا نی انجا گیوتفه اسفت .بفیاا مثفال عنفایتی و
ملااران (  ) 3مدل میاکم ر د ایشی علو انسانی را در راستاا دانشگاه نسل چمفار طیاحفی
کیدند و با تا ه بی ار

ماا اخیقی و حو ة کارکیدا وناوراماا نی (وناورا تجارا ،ونفاورا

امتلاعی ،وناورا ویمنگی ،وناورا یادگ یا ا طییق تجیبه و احساس ویدا ،وناورا یستی نی ،
وناورا ممندسی نی  ،وناورا نظامی ،و وناورا س اسی) ،بستیسا ا بیاا خلق یکتماا ایشفی
علو انسانی بهمنظور حیکت در مس ی دانشگاه نسفل چمفار بفه نفا دانشفگاه تلفدنسفا مپیوفی
کففیدهانففد .در تحق قففی محلففد ور و ملاففاران (  ) 3انجففا دادن ففوومالمففاا مسففئلهمحففور،
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ویمنگسا ا و نمادینهکیدن ویمنگ تجاراسا ا ،ایجاد میاکم با اریابی و سفار گ یا فوومال،
ایجاد دواتی ارتباط با صنپت و انتقال وناورا خا
مح ط واقپی و ارائة گمار

آمو ی ،بفهکفارگیوتن نتفای

فوومالمفا در

ا نت جة آن ،تأس س یکتماا انشپابی ویوة وناورامفاا آمو فی،

ویانش م آمو ی ،تغ ی نظا ارتقاا اعیفاا م ئفت عللفی و س اسفتمفاا دانشفگاهمفا و میاکفم
وومشی بیاا گستی

رویاید تجاراسا ا ا ملله عوامل بیاا سوقدادن فوومالمفاا علفو

انسانی بهسوا تجاراسا ا میداند .مل ن ن ،مامد و ملااران ( ) 31در تحق قی عوامل وفیدا
مؤری در تجاراسا ا نتای

وومشی بیرسی کیدند که در این تحق ق عوامل ناسایی ده ا منس

وناورا نی بوده که امل مووق تطلبی ،قدرتطلبی ،خیق فت و نفوآورا ،رقابفتطلبفی و منبفد
کنتیل درونی بود .در تحق قات دیگیا اخیق میوندا ،صبی ،اعتلاد ،ادراك عداعت ،فباهمفاا
ارتباطی و تپمد ممء مؤعفهماا سیمایة امتلاعی ب ان ده است (اعوانی .) 3 ،این مؤعفهما ملان
وناوراماا نی  ،یا بهعبارتی تجاراسفا ا فوومالمفاا علفو انسفانی اسفت کفه در ارتبفاط بفا
وناوراماا سخت ،تجاراسا ا ب نر تهاا را ایجاد خوامد کید.
در کشورماا مدرن تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا ساع ان یادا است که فیوع فده
است ،بهطورا که ا سال  331تا سال  331در دانشگاه  MITآمییاا ،با مفدف توسفپة سفیمایة
امتلاعی بف ن دانشفگام ان و وومشفگیان ،تجفاراسفا ا فوومالمفاا بف نر فتهاا و ارتبفاط
ب نر تهماا علو ونی ممندسی و علو انسانی ،ب ال ا

یکت ایشفی وابسفته بفه دانشفگاه

ایجاد د ،که بهطور متوسط می یکت  3غل بیاا مامپه ایجاد کفیده اسفت کفه نشفاندمنفدة
امل ت این ارتباط ب نر تهاا در ا تغال ایی و توسفپة سفیمایة امتلفاعی اسفت (

Shane, 2004,

 .)p.22مل ن ن ،نورین و ملااران ( ) 1 1بهمنظور طیاحی چارچوبی بیاا تجفاراسفا ا مووفق
تحق قات دانشگامی ،وومال تجاراسا ا تحق قات را در دانشگاهماا منتخب ماعما انجا دادند.
این تحق ق با رو

ک فی و مصاحبه ن لهساختاریاوته با محققانی انجا گیوت کفه توانسفته بودنفد،

وومالماا خود را با مووق ت تجاراسا ا کنند ،نتای مصاحبه ،مشت مؤعفة اصلی تجاراسا ا
تحق قات را در دانشگاهماا ماعما بهمنظور حیکت در راستاا بینامة  1 1این کشفور نشفان داد.
این مشت مؤعفه دربیگ یندة وناوراماا نی ملیاه با وناوراماا سخت بفوده ،کفه فامل دانفال،
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ممارت و ویوگیماا خصی محققان ،خلفق ایفده ،توسفپه و ارتقفاا توع فدات ،ناسفایی مسف ی
تحق قات ،دا تن ممیت رقابتی در با ار ،انتخاب با ار تجارا مناسب ،دا تن راباة سفاعم بفا بفا ار
تجارا ،تسم یت و حلایتماا ال

بیاا تجاراسفا ا تحق قفات دانشفگامی بفوده و ییبنفاا

توسپة سیمایة امتلاعی ب ن دانشگام ان و وومشگیان کشور ماعما بودند (.)Norain et al., 2015
روش تحقیق
در بخال ک فی تحق ق ،بیاا گیدآورا دادهما ابمار مصاحبة اکتشاوی و ن لهساختاریاوته بهکار گیوتفه
د .در مصاحبهماا انفیادا با مصاحبه فوندگان ،بفیاا بیرسفی مقفدماتی ،دو یسفال در م نفة
سیمایة امتلاعی در دانشگاهما و تجاراسا ا ب نر تهاا با درنظیگیوتن متون نظفیا فوومال و
نظیماا خبیگان ،بهکار گیوته د .با تومه به اسخ مصاحبه فوندگان ،یسفالمفاا دیگفیا ن فم
مایح د .مدف ا طیح این یسالما ،استخیاج ممئ ات ب شتی ا مصاحبه بود.
یسالماا مصاحبه در م نفهمفاا تجفاراسفا ا تحق قفات علفو ونفی ممندسفی و سفیمایة
امتلاعی ،تجاراسا ا تحق قات علو انسانی و سیمایة امتلفاعی ،فوومالمفاا بف نر فتهاا و
سیمایة امتلاعی در دانشگاهما تم ه و تنظ م د .این یسالما مفورد تأی فد خبیگفان میاکفم ر فد
دانشگامی قیار گیوت ،که ح ن انجا دادن مصاحبه ،یسالماا دیگیا در راستاا موضوع تحق ق،
ا مصاحبه وندگان یس ده د.
رو

نلونهگ یا در بخال ک فی ،مدولند ا نوع سمل هاا است .در این نوع نلونفهگ فیا در

مان طیاحی وومال ،تصل م گیوته می ود چه تپدادا ا اوفیاد بفا چفه ویوگفیمفایی بفهعنفوان
یکتکننده انتخاب وند (میعی، 3 ،

) .بنابیاین ،در این وومال مصاحبهما با  1نففی

ا مدییان گیوه مدیییت آمو ی (ر تة علو انسانی) ،نفی ا مدییان گیوه ماان فک و نففی ا
مدییان گیوه بیق و اعاتیون ک (ر تهماا ونی ممندسی) ،تا حد ا باع نظیا دادهما انجفا گیوفت.
ا نتففای دادهمففاا حاصففل ا مصففاحبه ،عوامففل اصففلی و مؤعففهمففاا ال بففیاا تجففاراسففا ا
وومالماا ر تهماا ونی ممندسی (وناوراماا سخت) و علو انسفانی (ونفاورامفاا نفی ) بفا
مدف توسپة سیمایة امتلاعی دانشگام ان و وومشگیان استخیاج د .این عوامل عبارتاند ا :
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 ومود قوان ن و مصوبات حلایتی میتبط با تجاراسا ا تحق قات ب نر تهاا.-

ییساختماا حلایتی تحق ق و توسپة ب نر تهاا.

 ومود مجو ماا قانونی در حلایت ا وناوراماا نی در راستاا توسپة سفیمایة ویمنگفیو امتلاعی.
 حلایت ا وومالماا نظیا و بن ادا در راستاا تقویت ذمن دانشجویان. تقویت س استگذارا وومشی در ر تهماا تحص لی علو انسانی با مدف توع فد ایفده وارتباط ب نر تهاا.
 تسم ل ویایند ارتباط ب ن ر تهماا تحص لی علو ونی ممندسی با علو انسانی و مامپه بفامدف توسپة ابپاد مختل

سیمایة امتلاعی.

 ویایند انتشار و انتقال وناورا نی ملیاه با وناورا سخت. توسپة خدمات مشاوره در وناورا نی . تأم ن منابد ماعی مورد ن ا بیاا وومالماا ب نر تهاا و ارتباط باهاا ب ن وومشگیانونی با وومشگیان علو انسانی.
 آرار ویمنگی و امتلاعی وناوراماا نی در مامپه.با درنظیگیوتن متون نظیا تحق ق و عوامل استخیامی ا نتای مصاحبه با خبیگان ،یسشفنامة
محققساخته تدوین د.
در بخال کلی ،مامپة آمارا امل رؤسا و مدییان گیوه و استادان دانشگاهمفاا آ اد اسفیمی
استان ما ندران که واحفد مفامد اسفت و تحصف یت تال لفی در دورة دکتفیا دارد ،در  1واحفد
دانشگامی به تپداد 1

نفی ،مل ن ن ،دانشفگاهمفاا دوعتفی اسفتان ( فامل دانشفگاه ما نفدران و

دانشگاه نو یوانی بابل و دانشگاه علو دریایی نو می) به تپداد  11نفی ،و کار ناسان و اعیفاا
ارك علم و وناورا ما ندران به تپداد 11نفی بودند .که در مجلوع ،مامپة آمارا امل 1

بفود.

حجم نلونه در ایفن فوومال بیاسفاس مفدول کیمسفی و مورگفان  1نففی محاسفبه فد کفه
اسخگویان به رو

نلونهگ یا طبقهاا انتخاب دند.

بیاا محاسبة ایایی یسشنامة وومال ،ابتدا یسشنامة

یسشی تجاراسا ا فوومالمفاا
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ب نر تهاا با رویاید توسپة سیمایة امتلاعی در اخت ار  1نفی ا استادان دانشگامی و متخصصان
میاکم ر د قیار گیوت .سپس ،با بهکارگ یا دادهماا بهدستآمده به کلک نی اومار  ،SPSSضییب
آعفاا کیونباخ مپادل  1/1محاسبه د ،که ب انکنندة ایایی یسشنامه است.
پاسخ به پرسشهای تحقیق

پرسش اصلی تحقیق :عوامل ناسایی دة مؤری در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا با مدف
توسپة سیمایة امتلاعی کدامند؟
بهمنظور ناسایی عوامل مؤری در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة
امتلاعی ،تحل ل عاملی اکتشاوی امیا د .در ابتدا بیاا امیاا تحل ل عاملی باید آ مون

KMO

و

آ مون بارتلت انجا گ ید تا ا کفایت نلونهگ یا و ایناه ماتییس ملبستگی در مامپه بیابی صفی
ن ست ،مالئن د (مدول ) .ملان طور که مدول نشان مفیدمفد ،بفا تومفه بفه اینافه سفا
مپنادارا در آ مون  KMOکلتی ا  1/1بهدست آمد ،آ مون مپنادار است و میتوان تحل فل عفاملی
را انجا داد .مل ن ن ،عدد  1/11اندا ة کفایت نلونهگ یا را نشفان مفیدمفد کفه آ مفون مقفدار
واریانس درون دادهما است و بهوس لة عوامل تب ن می ود و قابل ذیی

است .ا آنجا که سفا

مپنادارا کلتی ا  1/1است ،توانایی عاملیبودن دادهما تأی د می ود.
جدول  .1آزمون  KMOو بارتلت

دقت نلونه
با تقییب
درمة آ ادا
سا مپنادارا

1/11
1 1/ 13
1
1/111

بهمنظور آگامی ا نحوة تو ید متغ یما در ب ن عاملما و نا گفذارا عامفلمفا ،مفاتییس نحفوة
تو ید متغ یما ب ن عوامل مختل

محاسبه و در مدول نشان داده ده اسفت .بفهمنظفور تو یفد
1. Kaiser Meyer Olkin
2. Bartletts test
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متناسبتی واریانس ،تحل ل عاملی با چیخال دادهما بفه رو

واریلفاکس انجفا گیوفت و نحفوة

تو ید واریانس ب ن عاملما متپادلبودن و اختیف کم ب ن آنما را نشان میدمد 3 .عامل بفهعنفوان
مؤعفهماا مؤری بی تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا میتوانند  11/ 1درصد واریفانس متغ یمفا
را نشان دمند .واریانس این عوامل به یح یی است:
 1/درصد؛ عامل دو  1/ 1 :درصد؛ عامل سو  1/11 :درصد؛ عامفل چمفار 1/ 1 :

عامل اول:

درصد؛ عامل نجم 1/ 1 :درصد؛ عامل شم 1/3 :درصد؛ عامل مفتم 1/11 :درصد؛ عامل مشفتم:
 1/1درصد.
ادامة جدول  .2ماتریس مقادیر واریانس تبیینشده توسط عاملها قبل و بعد از چرخش واریماکس

عامل

عناصر استخراجشده
کل
3

درصد واریانس

درصد تجمعی

/1

/1

1

1

/3

1/ 1

3/131

/13

1/313

1 /3 1

/1

1/ 3

/11

1 /1

1

1

/1

1

1

/

/13

1

3

/

1

/1

3

13

/

1

/1

3
1

عناصر استخراجشده بعد از چرخش

1

/

3/ 13
/11

1

/111

/

11/ 1

/11

/1

11/ 31

/1

1

1/31

3

/

1 /3 1

/111

11/13

1 /3 3

1

/

11/3 3

1/311

11

/

1 /1

1

1/11

/313

11/1

1

1 /1

/11

13/131

1

1/133

/131

3

3

/

/313

1/ 3

1/ 3

/3

1/ 11

1

/13

1/111

1/113

/111

1/ 13

1 /3 1

/133

1/ 11

/1

1 /3

/11

1/111

/11

/

1 /1 1

11/ 1

1

3

1/131
/

کل

درصد واریانس درصد تجمعی

1

/

/1

3/331
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ادامة جدول  .2ماتریس مقادیر واریانس تبیینشده توسط عاملها قبل و بعد از چرخش واریماکس

عامل

عناصر استخراجشده
کل

درصد واریانس

3

1/113

3

1/111

13

1

1/13

1

عناصر استخراجشده بعد از چرخش

درصد تجمعی

/1

31/1

/

31/

/

33/111

1 /1 3

/1

3 /131

1/111

/3

3 /1 1

/3

31/ 1

1

1/ 11

کل

درصد واریانس درصد تجمعی

ادامة جدول  .3چگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عاملها

عوامل
1
:Q1

2

ومود قوان ن حلایتی میتبط با

تجاراسا ا تحق قات ب نر تهاا ،با تأک د
بی بستیسا ا توسپة سیمایة امتلاعی در

1/111

ب ن وومشگیان.
 :Qییساختماا حلایتی تحق ق و توسپة
ب نر تهاا در دانشگاهما (میاکم ر د،
دواتی انتقال وناورا) در راستاا گستی

1/113

تپامیت ب ن دانشجویان و استادان
ر تهماا تحص لی مختل .
 :Q3راهاندا ا آ مایشگاهما و کارگاهماا ملی
بیاا تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا

1/1

با تقویت انتظارات استادان و وومشگیان.
 :Qتقویت روابط امتلاعی در وومالماا
ب نر تهاا.

1/ 13

 :Q1حلایت ا کار ت لی در وومالماا
ب نر تهاا با ارتباط ب ن وومشگیان علو
ونی  -ممندسی با علو انسانی.

1/1

3

4

5

6

7

8
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ادامة جدول  .3چگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عاملها

عوامل
1

2

3

4

5

 :Qبمیهمندا ا اماانات بخال خصوصی در
تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا و

1/111

ارتباط وومشگیان با بخال خصوصی.
 :Q1مشتیا و مشتیامدارا.
 :Q3گستی

1/1 1

تپداد کسبوکارماا ب نر تهاا

وناورمحور توسط استادان دانشگاه.
 :Qومود باهماا با اریابی ب نر تهاا.
 :Q 1مدف ا

1/1
1/131

تجاراسا ا تحق قات

ب نر تهاا ،توسپة سیمایة امتلاعی و
انتقال وناورا سخت و نی با د ،نه کسب

1/11

درآمد.
وست

 :Qتپیی ماا وناورا نی

و

ویمنگی و امتلاعی در

وومالماا

1/1 3

ب نر تهاا
1/11

 :Qویایند انتشار وناورا نی
 :Qومود مجو ماا قانونی در حلایت ا
وناوراماا نی با مدف توسپة سیمایة

1/131

امتلاعی
 :Qویایند حلایت و اعی

ن ا مندا

ایاننامهماا دانشجویان تحص یت تال لی
در وومالماا ب نر تهاا و ارتباط آن با

1/11

سیمایة امتلاعی
 :Q 1قابل ت بینامهریما بیاا توسپة سیمایة
امتلاعی در مامپه با تجاراسا ا ایدهماا
وومالماا ب نر تهاا

1/1

6

7

8
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ادامة جدول  .3چگونگي توزیع متغیرهاي بارشده بر روي عاملها

عوامل
1

2

3

4

5

6

7

8

 :Q 3تسم ل در سا وکارماا تصویب
راهاندا ا میاکم ر د ب نر تهاا در
دانشگاهماا مامد با مدف تنوع ر تهاا در
اعیاا م ئت عللی و گستی

1/ 3

تاثی

ویمنگی میاکم ر د دانشگامی
 :Q 1حلایت ا ایجاد باهماا دانشی ب ن
ملة ر تهماا تحص لی در دانشگاهما
 :Q 3توسپة خدمات مشاوره در میاکم ر د
ب نر تهاا

1/ 13
1/11

 :Q 1تقویت آرار ویمنگی و امتلاعی
تجاراسا ا

ب نر تهاا

وومالماا

1/ 1

توسط میاکم ر د
 :Q 1دستیسی به منابد اطیعاتی و دانشی
مورد ن ا وومالماا ب نر تهاا با مدف
بها تیاكگذارا دانال ب نر تهاا و ایجاد

1/1

امتلاع دانشی
 :Qتقویت س استگذارا وومشی در
ر تهماا تحص لی علو انسانی با مدف
گستی

1/ 1

سیمایة امتلاعی

 :Qتسم ل در ویایند ارتباط ب ن میاکم ر د
ب نر تهاا -دانشگاه – مامپه

1/131

 :Qتسم ل در ویایند اخذ مجو طیحماا
تحق قاتی ب نر تهاا به منظور امیاا این
طیح ما با مجلوعهاا ا استادان علو
انسانی و علو ونی ممندسی در راستاا
درنظیگیوتن

منجارماا

طیحماا تحق قاتی

امتلاعی

در

1/1 1
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ملانطور که در مدول نشان داده ده است ،در مجلوع 3 ،عامل استخیاج د که با تومفه
به مام ت یسالما ،عاملما نامگذارا دند .عاملماا بهدستآمده به یح مدول است.
جدول  .4نام عوامل استخراجشده با بهکارگیري تحلیل عاملي اکتشافي

نام عامل

ردیف

ومود ییساختماا ال در دانشگاهما بیاا تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا در راستاا
توسپة سیمایة امتلاعی
تقویت باهماا امتلاعی ب ن استادان و دانشجویان در وومالماا ب نر تهاا
انتقال وناورا ب نر تهاا
تدوین وستماا ویمنگی بیاا توسپة سیمایة امتلاعی
1

حلایت ا وناوراماا نی در وومالماا دانشجویان تحص یت تال لی

1

ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا دانشگامی

1

ومود منابد اطیعاتی و دانشی ب نر تهاا

3

توسپة باهماا ارتباطی ب ن دانشگاه  -میاکم ر د ب نر تهاا و مامپه

پرسش دوم تحقیق :سمم مؤعفهماا تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا در راسفتاا توسفپة
سیمایة امتلاعی در دانشگاهما چقدر است؟
تحل ل عاملی تأی دا بیاا ایجاد اعتبار سا ه ،عوامل و مؤعفهما بی مبناا یاوتهماا بخفال ک ففی
و تحل ل اکتشاوی وومال انجا گیوت .در تحل ل عاملی تأی دا با استفاده ا نی اوفمار ،Lisrel
گویة یسشنامه به تفا ک عاملماا اصلی و ویعی کفه بفهدسفت آمفده بفود ،وارد تحل فل عفاملی
تأی دا دند .در ال ضیایب استاندارد مستق م ،و ال  ،مدل در حاعت ضفیایب مپنفادارا
را نشان میدمد.
ضیایب استاندارد ابپاد مومود در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا ،حاکی ا آن است کفه
در م ان  3بپد مومود در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلفاعی،
ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا دانشگامی ،با ضییب استاندارد  1/1و بپد حلایفت ا ونفاورامفاا
نی در وومالماا دانشجویان تحصف یت تال لفی ،بفا ضفییب اسفتاندارد  1/ 1و بپفد تقویفت
باهماا امتلاعی ب ن استادان و دانشجویان در وومالماا بف نر فتهاا ،بفا ضفییب اسفتاندارد
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 1/ 1بهتیت ب ،ب شتیین سمم را در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا با مدف توسفپة سفیمایة
امتلاعی در ب ن دانشگام ان و وومشگیان دارند.

شکل  .1مدل در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .2مدل در حالت معناداري ضرایب

622
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ال  ،مپنادارا ضیایب و ابپاد اصلی در تجاراسا ا وومالمفاا بف نر فتهاا را نشفان
میدمد .ملة ضیایب در سا خااا  1درصد ،مپنادارند .ییا مقفدار آ مفون مپنفادارا تفکتفک
آنما در با ة ( )- /31 ، /31قیار نلیگ فید .بنفابیاین ،مفیتفوان گففت ،ایفن  3بپفد ابپفاد اصفلی
تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا در راستاا توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما میبا ند.
جدول  .5اولویت عوامل استخراجشده

اولویت

نام عامل بر حسب اولویت

ضریب استاندارد

اول

ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا دانشگامی

1/1

دو

حلایت ا وناوراماا نی در وومالماا دانشجویان تحص یت تال لی

1/ 1

سو

تقویت باهماا امتلاعی ب ن استادان و دانشجویان در وومالماا ب نر تهاا

1/ 1

بحث و نتیجه
در قین ب ستویام ،در کنار تومه به وناوراماا سخت ،امل ت وناوراماا نی ن م آ اارتی فده
است .بیاا نلونه دوعت ویانسه در بیرسی گستیده با رویاید آیندهنگارا که در اواخی قفین ب سفتم
بهمنظور تپ ن مممتیین وناوراما بیاا این کشور انجا گیوت ،به این ناته فی بفید کفه در ممفان
آینده ،تانوعوژاماا نی نقال بس ار مملی در امور موامد در تیا ماا مختلف  ،ا امفور وفیدا تفا
سا بنگاهما و تا ح اة علل دوعتما ،بیعمده خوامند دا فت .ونفاورامفاا نفی یفا سفا مانی بفی
نوآورا در عیصهماا امتلاعی تأک فد مفیکننفد .ا مللفه ،ونفاورامفاا مفدیییت دانفال ،تنظف م
محصوالت بی مبناا خواست مصیفکننده ،طیاحی متناسب با تواناییماا حسی بفه نحفو تیک بفی،
ایجاد ابمارماا نظیا مناسب بیاا مدلسا ا ،ب هسا ا ،قابل ت ردگ یا ،ایجاد چارچوبما بیاا
ملامنگی در سا مان و نظایی آن میتوان ا اره کید .بخال اعظم وناوراماا نی  ،متای به دانالمایی
است که در حو ة علو انسانی و امتلاعی بسط یاوته است .بنابیاین ،تجاراسا ا در دانشفگاهمفاا
کنونی ممان ،ا نوع تجفاراسفا ا بف نر فتهاا اسفت .یافی ا ممفمتفیین آرفار تجفاراسفا ا
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ب نر تهاا ،توسپة سیمایة امتلاعی است .ییا در وومالماا م انر تهاا ب ن متغ یمایی کفه در
حو ة یک ر ته قیار دارد با متغ یماا ر تهماا دیگی ،تأر ی متقابل و تپامل ومفود دارد .بنفابیاین،
تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا ارتباط و وابستگی تنگاتنگی با توسپة سیمایة امتلاعی دارد.
در این مقاعه س ا بیرسی متون نظیا تحق ق و مصاحبه با  1نفی ا استادان علو انسفانی و 1
نفی ا استادان علو ونی ممندسی 1 ،مؤعففة مفؤری در تجفاراسفا ا فوومالمفاا بف نر فتهاا
استخیاج د .با درنظیگیوتن این  1مؤعفه و متفون نظفیا تحق فق ،یسشفنامة محقفقسفاختة
یسشی در م ان نلونة آمارا تو ید د که با انجا دادن تحل ل عاملی اکتشاوی 3 ،عامل اصفلی کفه
ب شتیین تأر ی را در تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلاعی دا ت،
ناسایی د .این  3عامل عبارتاند ا ومود ییساختماا ال در دانشگاهما بیاا تجاراسا ا
وومالماا ب نر تهاا در راستاا توسپة سیمایة امتلفاعی ،تقویفت فباهمفاا امتلفاعی بف ن
استادان و دانشجویان در وومالماا ب نر تهاا ،انتقال وناورا ب نر تهاا ،تدوین وسفتمفاا
ویمنگی در راسفتاا توسفپة سفیمایة امتلفاعی ،حلایفت ا ونفاورامفاا نفی در فوومالمفاا
دانشجویان تحص یت تال لی ،ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا دانشگامی ،ومود منفابد اطیعفاتی و
دانشی ب نر تهاا ،توسپة باهماا ارتباطی ب ن دانشگاه  -میاکم ر د ب نر تهاا و مامپه.
با انجا دادن تحل ل عفاملی تأی فدا در م فان  3بپفد مومفود در تجفاراسفا ا فوومالمفاا
ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلاعی ،ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا دانشفگامی ،بفا ضفییب
استاندارد  ،1/1حلایت ا وناوراماا نی در وومالمفاا دانشفجویان تحصف یت تال لفی ،بفا
ضففییب اسففتاندارد  ،1/ 1و بپففد تقویففت ففباهمففاا امتلففاعی ب ف ن اس فتادان و دانشففجویان در
وومالماا ب نر تهاا ،با ضییب استاندارد  1/ 1بهتیت فب ،ب شفتیین سفمم را در تجفاراسفا ا
وومالماا ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلاعی ب ن دانشگام ان و وومشگیان دارند.
در نت جة وومال حاضی شنمادماا کاربیدا یی به مسئوالن آمو

عاعی کشور بیاا توسپة

سیمایة امتلاعی ا طییق تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا مایح می ود:
 تدوین قوان ن دوعتی فاف (در بینامهماا توسپة فن سفاعه) در حلایفت ا فوومالمفااب نر تهاا و ویایند تجاراسا ا آن ،توسط مپاونت عللی و وناورا ریاست ملمفورا و
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و ارت علو  ،تحق قات و وناورا در راستاا توسپة ارتباطفات فباهمفاا امتلفاعی بف ن
ر تهماا تحص لی دانشگاهما.
-

ناسایی با ار و ن ا سنجی مامپه در طفیحمفاا تحق قفاتی و ایفاننامفهمفاا دانشفجویان
تحص یت تال لی ر تهماا تحص لی علو انسانی در ارتباط با ویمنگ مامپه و دانشگاه.

 -حلایففت مسففئوالن دانشففگاهمففا ا ایجففاد ففباهمففاا امتلففاعی دانشففی در ففوومالمففاا

ب نر تهاا.
 ایجاد یکتماا دانالبن ان تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا. بیگمارا کارگاهما و دورهماا آمو ی با موضوعماا ونفاورامفاا نفی و تجفاراسفا اوومالماا ب نر تهاا با رویاید توسپة سیمایة امتلاعی.

 -گستی

ر تهماا تحص لی بف نر فتهاا و ویار فتهاا بفا محوریفت توسفپة سفیمایة

امتلاعی در دانشگاهما توسط و ارت علو  ،تحق قات و وناورا.
 تدوین س استگذارا ماا وومشی در حو ة ارتباط وناورا ماا نفی بفا ونفاورامفااسخت و تاثی ویمنگی توسط وراا عاعی انقیب ویمنگی.
-

ادهسا ا وست ماا ویمنگی ،امتلاعی ،بومی و ملی در امیاا طفیحمفاا ممندسفی
کشور توسط استادان ر تهماا تحص لی علو انسانی در تپامل با استادان ونی ممندسی.

 حلایت ا وناورامفاا نفی ویمنگفی ،ونفاورامفاا نفی امتلفاعی در تجفاراسفا اتحق قات استادان و وومشگیان علو انسانی.
با درنظیگفیوتن نتفای تحل فل عفاملی تأی فدا و متفون نظفیا تحق فق ،مفدل تجفاراسفا ا
وومالماا ب نر تهاا با مدف توسپة سیمایة امتلاعی به یح ال طیاحی می ود.
مؤعفهماا مدل شنمادا بیگیوتفه ا متفون نظفیا تحق فق در م نفة ونفاورامفاا سفخت و
وناوراماا نی است که با مدف توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما ،تیک ب و تپامل بف ن ایفن
دو نوع وناورا بهعنوان تجاراسا ا ب نر تهاا مپیوی ده است که س ا مصاحبه بفا خبیگفان
و تحل ل عاملی در بخال کلی تحق ق 3 ،عامل مؤری بی تجاراسا ا وومالماا بف نر فتهاا بفا
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مدف توسپة سیمایة امتلاعی استخیاج د که ایفن  3مؤعففه بفهمنظفور تجفاراسفا ا تحق قفات
ب نر تهاا باید ارتباط تنگاتنگی با میاکم ر د علو انسانی و میاکم ر د علو ونی ممندسی دا ته
با ند .با تجاراسا ا تحق قات ب نر تهاا که امل تحق قات علو انسانی با علو ونی ممندسفی
است ،بیاا توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما و ب ن وومشگیان بستیسا ا خوامد د.

ومود ییساخت ال بیاا تجاراسا ا
وومالماا ب نر تهاا
تقویت باهماا امتلاعی ب ن استادان و
دانشجویان در وومالماا ب نر تهاا
انتقال وناورا ب نر تهاا
تدوین وستماا ویمنگی در راستاا
توسپة سیمایة امتلاعی

عوامل مؤری بی تجاراسا ا وومالماا ب نر تهاا
با مدف توسپة سیمایة امتلاعی

اركما و میاکم ر د
علو انسانی

پژوهشهای بینرشتهای

توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها

اركما و میاکم ر د
علو ونی ممندسی

حلایت ا وناوراماا نی در وومالماا
دانشجویان تحص یت تال لی
ایجاد میاکم ر د ب نر تهاا
دانشگامی
ومود منابد اطیعاتی و دانشی ب نر تهاا
توسپة باهماا ارتباطی ب ن دانشگاه ،میاکم
ر د ب نر تهاا و مامپه

وناوراماا نی ملیاه با وناوراماا سخت
شکل  .3مدل پیشنهادي تجاريسازي پژوهشهاي بینرشتهاي با هدف توسعة سرمایة اجتماعي در دانشگاهها براساس
یافتههاي محققان
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منابع و مآخذ

 .اعوانی ،س دممدا و س دنقوا ،م یعلی (  .) 3سیمایة امتلاعی؛ مفام م و نظییهما .وصلنامفة
مااعپات مدیییت ،لارهماا

و

 ،صفحات . - 1

 .ورعمت ،علیاصفغی و ح فدرا ،اعمفا ( .) 31ناسفایی و دسفتهبنفدا چفاعالمفا و موانفد
تجاراسا ا دانال با استفاده ا رو

ک و .وصلنامة س است علفم و ونفاورا ،دورة  ،فلارة

 ،صفحات . 3-1
 .مامد ،حس نپلی ،آراسته ،حل درضا و مپفیا ،ییو
مؤری در تجاراسا ا نتای

( .) 31تپ ن و تب ن عوامفل وفیدا

وومشی .وصلنامفة س اسفت علفم و ونفاورا ،سفال  ،فلارة ،

صفحات . - 1

 .میعی ،رستم (  .) 3نلونهگ یا در فوومالمفاا ک ففی .مجلفة تحق قفات ک ففی در علفو
سیمت ،سال  ،لارة  ،صفحات . 1- 1
 .1رب پی ،علی و صادق اده ،حا لفه (  .) 3بیرسفی رابافة سفیمایة امتلفاعی بفا کفارآویینی.
وصلنامة عللی وومشی رواه امتلاعی ،سال

 ،لارة

 ،صفحات

. -

 .1عاعی ور ،عل یضا و عنایتی ،تیانه ( .) 31طیاحی مدل یکتماا ایشی وومشی بفا مفدف
توسپة سیمایة امتلاعی در دانشگاهما .مجلفة مفدیییت سفیمایة امتلفاعی ،دورة  ،فلارة ،
صفحات

. -

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

تپ نکننده در تجاراسا ا تحق قات دانشگامی با استفاده ا اعگفوا سفه فاخگی .وصفلنامفة
س است علم و وناورا ،سال  ،1لارة  ،صفحات . - 1
 .3عنایتی ،تیانه و عاعی ور ،عل یضفا (  .) 3شفنماد مفدل میاکفم ر فد ایشفی علفو انسفانی
دانشگامی ،حیکت به سلت دانشگاهماا نسل چمار  .وصلنامة ر د وناورا ،دورة  ، 1لارة
. 1- 3 ، 3
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