تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان
با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت  -عملکرد()IPMA
نويسندگان :حسین صفرزاد ،1سمیه سلمانی دنگالنی ،2پرویز سعیدی
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چكيده
هدف پژوهش حاضر شناسایی ،اولویت بندی و طراحی الگوی شاخصهای اقتصاد مقاومتی موثر
برتجاریسازیمحصوالتدانشبنیاندرمراکزرشدشمالکشور(گلستانومازندران)میباشد.
روش پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش تحقیق ،از نوع آمیخته ،جامعه آماری پژوهش
در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکتهای دانش
بنیان و در بخش کمی مدیران و مسئوالن خبرهی شرکتهای دانش بنیان می باشد .نمونهگیري
در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقهاي بود .در بخش کیفی 20نفر در فرآیند
مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه  118نفر 97 ،نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند .ابزار
جمع-آوري دادهها شامل مصاحبه وپرسشنامۀ محقق ساخته بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها
از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی استفاده
شد .الگوی طراحی شده با  7شاخص در تجاریسازی و  5شاخص در اقتصادمقاومتی ارائه گردید.
اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با  87گویه(تجاریسازی 51گویه
و اقتصادمقاومتی  37گویه) ،جمعآوري و از طريق نرمافزارهای SPSSو  PLSمورد تحليل
قرارگرفت .بر اساس نتایج رتبهبندی و اولویتبندی که بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد
( ) IPMAانجام شده ،شاخص مدیریتی و اقتصادی هم از نظر اهمیت و هم از نظرعملکرد حائز
رتبه ا ّول شده است .همچنین با توجه به تأئید شدن ضریب مسیر ،آماره  tو مقدار ، p-value
شاخصهایاقتصادمقاومتیبرتجاریسازی،تاثیرمعنیدارومستقیمدارد.
واژگان كليدي:
اقتصاد مقاومتی ،تجاری سازی ،شرکتهای دانش بنیان ،مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران).
 .1دکتری کارآفرینی-آموزش عالی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول(،نویسنده مسئول)@h.safarzad
yahoo.com

.2دکتری مدیریت مالی ،گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
.3دکتری مدیریت مالی ،گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
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-1مقدمه و بیان مساله

تجاريسازي از راهکارهاي اجرايي تبديل علم به ثروت ميباشد .تجاريسازي بهعنوان
فرايندي تعريف شده که از طريق آن ايده-ها و يافتههاي پژوهشي ،عملياتي و در قالب
محصوالت (فناوريهاي جديد ،کاالها و خدمات ) توسعه يافته و در سراسر جهان قابليت
فروش پيدا ميکنند( .)Moon and Sohn,2014,p201توجه به تجاريسازي نتايج
تحقيقات و نوآوريها يکي از نمودهاي رويکرد پذيرش اهميت علم و فناوري و قبول
تأثير مستقيم آن بر توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي است(Weckowska, 2015,
 .)p116پذيرش اين رويکرد نويدبخش ،برداشتن موانع موجود بر سر راه شکلگيري
اقتصاد دانش بنيان است و موجهاي اخير «تجاريسازي » نيز از همين رويکرد نشأت
گرفته است .تأکيدات مقام معظم رهبري و اقدامات در خصوص ترسيم چشم انداز ١٤٠٤
و هدفگذاري در زمينههاي مختلف از جمله علم و فناوري و نيز تدوين نقشه جامع
علمي کشور ،تأکيد بر نظام ملي نوآوري ،ايجاد صندوقهاي مالي حمايت از تحقيقات
و نوآوري ،تصويب و ابالغ طرح ثبت اختراعات ،تصويب اليحه شرکتهاي دانش بنيان،
تأسيس بنياد ملي نخبگان و حمايتهاي مالي و حقوقي از نوآوران و تشويق آنان و
نيز تصويب آييننامه تجاريسازي و  ...حکايت از آن دارد که اهميت علم و فناوري
در توسعه ملي درک شده و بايد گسترش يابد(نیکنام و همکاران،1390،ص.)153
طبق برآوردهاي دفتر مقام معظم رهبري ،تا سال  ١٤٠٤بيست درصد درآمد کشور
از محل فروش محصوالت علمي صنايع و فعاليتهاي تجاري دانش بنيان تأمين شود.
از نظر مقام معظم رهبري مساله تجاري-سازي بسيار مهم است و يافتههاي علمي
و صنعتي بايستي بتوانند در کشور توليد ثروت کنند .لذا موضوع تجاريسازي نتايج
تحقيقات از اولويتهاي ا ّول وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري میباشد .لزوم تطبيق
فعاليتهاي دانشگاهي با نياز جامعه ،افزايش عالقه مندي سياست گذاران و صرف منابع
زياد براي حمايت از تجاريسازي تحقيقات ،نيازمند تحقيقات بيشتري در چگونگي
استفاده از اين منابع موجود براي دستيابي به اهداف مورد نظر است .ناموفق بودن
اکثر تحقيقات در فرايند تجاريسازي و ضرورت آشنايي محققان و دست اندرکاران با
فعاليتهاي تجاريسازي بر اساس وضعیت موجود کشور و افزایش تحریمها نيازمند
مطالعه بيشتر در بهرهگیری از سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در اين زمينه
ميباشد(روحی،1396،ص .)23
پایگی اقتصاد دارد .با
فرآیند تجاریسازی ،تأثیر پذیری زیادی از سطح دانش
ِ
پیشرفت دانش ،اقتصادهای دانش پایه با شدت بیشتری به تولید ،توزیع و کاربرد دانش

 )A.N. & Scott, J.T. ,2016,p201همچنین بررسیها نشان میدهد که اتکا به دانش
و دانایی توام با بهرهوری در عمل و کار خردمندانه ،از طریق پویایی ،خالقیت و ترویج
نوآوری در تمام واحدهای صنعتی ،اداری و خدماتی میتواند زمینه الزم را برای تحقق
اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم فراهم سازد(علی احمدی و همکاران ،1394،ص
 .)198بر این اساس ،اقتصاد دانشبنیان تنها به تعداد محدودی صنایع مبتنی بر فناوری
بسیار پیشرفته وابسته نیست ،بلکه در این نوع اقتصاد تمامی فعالیتهای اقتصادی به
شکلی بر دانش متکی است .معالوصف با توجه به ادبيات موجود ،دستهاي از مطالعات
با رويکرد محتوايي به مقوله تجاريسازي پرداخته و بدنبال شناسايي عوامل تأثيرگذار
بر تجاريسازي و يا موانع تجاريسازي بودهاند .دستهاي ديگر تأثير تجاريسازي را
بر ارزشهاي سنتي دانشگاهها بررسي نموده و در تحقيقاتي نيز فرآیندها ،روشها
و سازوکارهاي تجاريسازي معرفي گرديده است .لذا ضرورت توجه به تجاریسازی
محصوالت دانش بنیان مهمترين دستاوردهاي نوآوري در بنگاههاي اقتصادي به شرح
زير است:
 -1فراهم شدن موجبات رشد اقتصادي بنگاه در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
به مقياس وسيع
 -2ايجاد اشتغال يا فرصتهاي شغلي جديد
 -3افزايش رقابتپذيري شركتها در قلمروي گوناگون
 -4دستيابي به بازارهاي جديد
	-5كسب شهرت و اعتبار بينالمللي در مواردي كه نوآوري از تقاضاي بااليي در
سطح جهاني برخوردار است(پورعزت و همکاران ،1393ص .)209
از طرفی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اساسی ،نقش مهمی در مقابله
با تحریمها و شرایط سخت اقتصادی دارد .در شرایطی که ابرقدرتهای جهانی
تالش میکنند با اتخاذ سیاستهای غیرمنطقی ،سایر کشورها را به خود وابسته
کنند(پیغامی،1393،ص ،)65اقتصاد مقاومتی که مورد تأکیدمقام معظم رهبری نیز
میباشد ،تدبیری است که میتواند زمینه را برای برون رفت از مشکالت ناشی از
تحریمهای اقتصادی فراهم سازد(گلی و همکاران ،1397 ،ص  .)112این تدبیر نه
تنها برای کشور ایران بلکه برای دیگر کشورهای جهان که قصد دارند به خودکفایی
اقتصادی دست پیدا کنند بسیارحائز اهمیت است .ایران از لحاظ تولید علم و دانش
جایگاه ارزشمندی در بین کشورهای جهان دارد .هر سال بخش زیادی از نتایج
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تحقیقات علمی کشوردر قالب مقاله در مجالت معتبر و کنفرانسهای بینالمللی
ارائه میشود و بهنظر میرسد کشورهای خارجی بیش از ما از نتایج این پژوهشها
بهرهمند میشوند(شیروانی،1387 ،ص  .)98تجاریسازی نتایج تحقیقات علمی به
عنوان یک راهکار مقابله با تحریمهای اقتصادی ،آنچنان که شایسته و بایسته است در
کشور جدی گرفته نمی-شود و نتایج بسیاری از پژوهشها که بابت انجام آنها هزینه
فراوان نیز پرداخت شده است ،بالاستفاده و یا مورد استفاده سایر کشورها قرار میگیرد.
مهمترین چالش پیشروی شرکتها در بازارهایی که دارای سطح باالیی از عدم اطمینان
هستند این است که چگونه به تجاری-سازی موفق تکنولوژی و محصوالت جدید دست
یابند( .)Cho, j., lee, j, 2013,p304و از طرفی تحريمها ،بخصوص تحريمهاي اخير و
كاهش درآمدهاي نفتي بر زخم اقتصاد ايران نمك پاشيده و هزينههاي اقتصاد ايران
را افزايش داده است .هر زمان كه برنامهريزيها دقيقتر و مداخله دولت با برنامه و
آگاهانهتر بوده است ،نتايج تحريم بياثر و يا كم اثر شده است و هر زمان كه مديريت
شرايط اقتصادي بدون برنامه و رويكرد مبتني بر دانايي محوري بوده است حتي در
شرايط كاهش تحريمها نتايج بدي به دست آمده است(روحی ،1396 ،ص .)85لذا
جهت اتخاذ راهبرد مناسب توسعه صنعتي در اقتصاد مقاومتي و با وجود تحريمها راه
حلهايی مانند تقويت همبستگي دورني ،حداقل نمودن تنشهاي اجتماعي ،كاهش
تفاوتهاي درآمدي بين طبقات اجتماع ،تحقق عدالت اجتماعي و برابري ،دخالت اگاهانه
دولت ،ايجاد اقتصاد توليدي و نه اقتصاد مصرفي و  ...ضروري خواهد بود.
اهمیت پژوهش حاضربا توجه به ادبيات موجود که دستهاي از مطالعات با رويکرد
محتوايي به مقوله تجاريسازي پرداخته و بدنبال بررسی و شناسايي عوامل تأثيرگذار
بر تجاريسازي بوده و دستهاي ديگر با رویکرد فرآیندی تأثير تجاريسازي را بر
ارزشهاي سنتي دانشگاهها بررسي نمودهاند ،در این تحقیق با تلفیق دو رویکرد
روشها و سازوکارهاي تجاريسازي را بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد
بحث قرار میدهد تا در جهت برون رفت از تحریم ،قدمی در جهت سرعت بخشیدن
به توسعهی محصوالت دانش بنیان وجبران بودجههای جاری صنعت قدمی بردارد.
بنابراین ضرورت ایجاب میکند که به شاخصهای تجاریسازی نتایج تحقیقات علمی
به عنوان یک راه حل ،توجه جدی شود .لذا در این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از
ماتریس اهمیت -عملکرد بررسی گردد.

تجاریسازی شامل تولید ایدههای جدید و پیاد سازی آن روی محصول ،فرایند و خدمت
جدید است که به رشد پویایی اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و سود خالص برای یک
بنگاه کسب وکار و نوآور منجر میشود(فرهان و همکاران  ،2015 ،ص  .)96فرآیند
پایگی اقتصاد دارد .با پیشرفت دانش،
تجاریسازی ،تأثیرپذیری زیادی از سطح دانش
ِ
اقتصادهای دانش پایه با شدت بیشتری به تولید ،توزیع و کاربرد دانش وابسته بوده و
تولید و اشتغال در صنایع با فناوری باال ،به سرعت رشد کرده است (Geuna, 2001,
 .)p216همچنین بررسیها نشان میدهد که اتکا به دانش و دانایی توام با بهرهوری در
عمل و کار خردمندانه ،از طریق پویایی ،خالقیت و ترویج نوآوری در تمام واحدهای
صنعتی ،اداری و خدماتی میتواند زمینه الزم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط
تحریم فراهم سازد(علی احمدی و همکاران ،1394،ص .)114بر این اساس ،اقتصاد
دانش بنیان تنها به تعداد محدودی صنایع مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته وابسته
نیست ،بلکه در این نوع اقتصاد تمامی فعالیتهای اقتصادی به شکلی بر دانش متکی
است .همچنین ،تجاریسازی یافتههای پژوهش؛ فرایندی است که در آن از تمام
فرصتهای ممکن استفاده میشود تا فواید حاصل از ایده پردازی و نوآوری محقق
شود( .)Ghanei Rad, 2004, p81به بیان دیگر ،عمل تجاریسازی فرایندی است که
یک ورودی معین دارد و مسیری را برای رسیدن به یک خروجی طی میکند و در
این مسیر در هر ایستگاه ،ارزش افزودهای برای آن ایجاد میشود .در این فرایند از
تمامی پتانسیلهای ممکن استفاده میشود .نیروی کار ،ساختار سازمانی ،قوانین و
مقررات ،فناوری و هر آنچه پتانسیل محسوب میشود ،درگیر در موضوع تجاریسازی
است(روحی فرشمی ,فاطمه ،۱۳۹۶،ص  .)125همچنین ،تجاریسازی فناوری بخشی
از نوآوری فناورانه است .اگر نوآوری از پرداختن به ایده تا ورود به بازار درنظر گرفته
شود ،بدون تجاریسازی بی شک چیزی به نام نوآوری وجود ندارد .درنهایت ،هدف
از اجرای این فرایند ،سودرسانی به سرمایه گذاران نوآور و کل جامعه است(احمدیان
دیوکتی و همکاران ،1397،ص.)88
رهبر معظم انقالب در ديدار با جمعی از كارآفرينان سراسر كشور در  22بهمن
سال  1392ضمن ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهکارها و استراتژیهای
جدیدی برای برونرفت از وضعیت فعلی و مقاومسازی اقتصاد را پیش روی مسئولین
قرار دادند .و«اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز
اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور
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 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2ادبیات نظری
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برای جهش» را معرفی نمودند .با تعمق در الزامات مطرح شده در سیاستهای اقتصاد
مقاومتی میتوان گفت؛ اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه
یک منطقه یا کشور تحریم شده ،با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص
نیازهای اساسی و راهبردی است.
چارچوب پژوهش حاضر با الهام از تئوریهای محتوایی و فرایندی در ادبیات مدیریت
و همچنین مطالعات قبلی که تجاریسازی را به دو دسته مطالعات فرایندی و محتوایی
طبقهبندی نموده و ضمن ساماندهی مطالعات موجود هدفمندسازی مطالعات بعدی و
نیز زمینه بهره-برداری از پژوهشهای انجام شده ،ارائه گردیده است.
جدول  -1مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب مفهومی فرایند تجاریسازی
مدل

مراحل و روش های تجاریسازی

نقاط برجسته هر مدل

کوپر
()1983

ایدهپردازی ،بررسی و غربال اولیه ایده ،بررسی
تفصیلی و غربال مجدد ایده بهمنظور ایجاد کس
بوکار ،توسعه ایده و تست و اعتبارسنجی آن،
تولید صنعتی و ورود به بازار برای تجاریسازی.

تسریع در عملکرد و افزایش کارایی

راسول و زگفلد
()1985

تحقیق و توسعه (،)R&Dتولید نمونه ،ساخت،
تجاریسازی و فروش.

ترکیبی از نیازهای بازار و فرصتهای
فناورانه است

جولی
()1997

مراحل تجاریسازی شامل به تصویر کشیدن ایده،
ن پذیری تجاریسازی ،نمایش و اثبات
بررسی امکا 
فناوری ،ورود به بازار و حفظ موقعیت تجاریسازی.

تعیین جزئیات فرآیند تجاری سازی و
مناسب برای کشورهای توسعه یافته

مارپیچ سه
گانه-لیدسروف
و فرنکن()1998

تحقیق وتوسعه ،بازاریابی ،تولید

تاکید بر تعامل سه عنصر دانشگاه ،
صنعت و دولت

گلداسمیت
()2003

تحقیق ،امکان سنجی ،توسعه ،معرفی ،رشد ،بلوغ فناوریهای پیشرفته و تجاریسازی
ایده های جدید ،تمرکز بر عناصر فنی و
بازار کسب و کار

رورک()2004

طراحی محصول نوآورانه یا فرایند ارزیابی بازار و نوآوري به عنوان فاز جداگانه در این
برنامه استراتژیک کسب و کار ،مدیریت توزیع ،مدل مورد تاکید قرار گرفته است-
تمرکز بر عناصر فنی ،بازار و کسب و کار
فروش ،نصب و راه اندازي محصول

اندرو و سرکین
()2007

معرفی سریع محصول به بازار و حداقل
سازی زیان حاصل از جریان نقدی تا
پیش از ورود به بازار

تولید ایده ،تجاریسازی ،تحقق

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش در پایان مراحل کیفی و کمی

 -2 -2پیشینه پژوهش

با توجه به بررسی ادبیات تحقیق در منابع داخلی و خارجی ،پیشینه تحقیقات به
شرح جدول زیر و بطور خالصه بیان گردیده است.

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

الگوی تجاریسازی در این تحقیق از نوع مدلهاي منطقي است؛ همه مفاهيم و
رويدادها و پديدههاي سازماني را ميتواند مورد بررسي ،مطالعه و مورد تجزيه و تحليل
قرار دهد؛ بهعبارتي ،با معيار و ساختار ،عوامل و متغيرهای تجاريسازي يافتههاي
پژوهشي به نوعي خاص طبقهبندي شدهاند .به اين ترتيب که شاخصهای مذکور
بستر و شرايطي را براي تسهيل فرايند تجاريسازي با رویکرد اقتصاد مقاومتی فراهم
ميسازند .تجاريسازي نتايج و يافتههاي پژوهشي متغير وابستهاي است که توفيق
در آن وابسته به شاخصهای مذکور ميباشد .در نهایت مدل کمیسازی شده تحقیق
بشرح ذیل تعیین میگردد:
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محقق  /سال

اهداف یا سواالت

دهدشتی و فرج طراحی مدل تجاریسازی
شوشتری پور کاالهای دانشبنیان در صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات
1397/
در استانهای تهران و قم

یافته های تحقیق
مراحل اصلی الگوی مذکور عبارتاند از :تحقیقات بازاریابی
(نیازسنجی)؛ ایدهیابی؛ تحلیل و تأمین مالی؛ تدوین و اجرای
استراتژیهای بازاریابی و تبلیغات؛ امکانسنجی جامع تولید-
تولید؛ آزمایش ،بهبود و ارتقا؛ تدوین و اجرای استراتژیهای
قیمتگذاری ،فروش و توزیع؛ پشتیبانی و خدمات پس از فروش.
برخالف اغلب مدلهای مبانی نظری بهخصوص مدلهای
خارجی ،مدل ارائهشده در پژوهش حاضر ،سازگار با شرایط
محیطی و بومی ایران است و میتواند در کشور استفاده شود

شمسی و
صادقی
1395/

شناسایی و رتبه بندی
عوامل موثر بر تجاریسازی
محصوالت دانش بنیان

عوامل تأثیرگذار در این تحقیق به چهار عامل فنی ،فرهنگی
واجتماعی ،اقتصادی و حقوقی و عوامل تسهیل کننده صادرات
تقسیم می شوند .که در این میان عوامل اقتصادی و حقوقی
و پس از آن عوامل تسهیل کننده صادرات باالترین تاثیر را
درفرآیندتجاریسازیمحصوالتدانشبنیانبهخوداختصاص
خواهند داد که در این زمینه پیشنهاداتی نیز ارایه شده است.

آزما و همکاران
1395/

شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر موفقیت شرکتهای
دانش بنیان در شهر تهران

براساس نتایج تحقیق ،عامل شرکتی در رتبه اول ،عامل
اقتصادی در رتبه دوم و عامل سیاسی و فرهنگی در
رتبه سوم به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر موفقیت
شرکتهای دانش بنیان شناسایی شدند

خبیری و
پورسبزی
1395/

شناسایی ورتبه بندی موانع نتایج نشان میدهد؛ شرکت پیام آوران هوای پاک در جایگاه
نخست ،شرکت بهساز صنایع سیستم در جایگاه دوم و شرکت
شرکتهای دانشبنیان
درتجاریسازی تکنولوژیهای ابتکار صنعت در جایگاه سوم قرار دارد و این نتایج بیانگر این است
کهشرکتپیامآورانهوایپاک،نسبتبهدوشرکتدیگرباموانع
نوظهور در تهران
بیشتری برای تجاریسازی فناوریهای نوظهور روبرو میباشد

محمدی
1393/

با استفاده از آزمون فریدمن به رتبهبندي عوامل مذکور و از طریق
رگرسیون خطی چندگانه به پیشبینی و بررسی وجود ارتباط
معنادار عوامل با تجاريسازي فناوري نانو پرداخته شده است

آقاجانی
و سروری
اشلیکی1392/

شناسایی و رتبهبندي
عوامل محیطی تاثیرگذار در
تجاريسازي فناوري نانو در
صنعت غذایی ایران

نتایج پژوهش نشان میدهد ،عوامل تکنولوژیکی با عامل
شناسایی و رتبهبندی
عوامل موثر بر تجاریسازی فرعی تکنولوژی نوآورانه به موقع؛ عوامل بازاریابی با عامل
فرعی نیاز مشتری ؛ عوامل مدیریتی با عامل فرعی تخصص
محصوالت شرکتهای
دانشبنیان(شاهد تجربی :مدیریت و عوامل محیطی با عامل فرعی حمایتهای
دولت به عنوان عوامل مهم در فرآیند تجاریسازی
شرکتهای دانشبنیان
مستقر در مراکز رشد منطقه محصوالت میباشند و باالترین اهمیت را داشتهاند
شمال ایران)

ژائو ،ژو و دنگ
2017/

عوامل موثر بر تجاریسازی
در شرکت-های خدمات
فناوری در چین

نتایج پژوهش آنان نشان داد که انتقال دانش به شرکتهای
مورد مطالعه به طور متفاوتی تحت تاثیر قابلیتها و
تالشهای دولت از طریق تیمهای منبع و گیرنده است

لین ،وانگ و
کونگ 2016/

تأثیر همکاری متقابل و
تولید دانش در تجاریسازی
فناوری شرکتهای
دانشبنیان در کشور تایوان

نتایج تحقیقات نشان داد که همکاری متقابل ،فرصتهای
جدیدیرابرایتولیددانشوتجاریسازیفناوریدرشرکتهای
دانشبنیان به وجود میآورد .همچنین تولید دانش نقش
مهمی در عملکرد تجاریسازی فناوری و به طور غیر مستقیم
در رابطه با تعامل متقابل و عملگرد تجاریسازی فناوری دارد

لین ،اسکات
2016/

تأثیر همکاری متقابل و تولید نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تولید دانش نقش
دانش در تجاریسازی فناوری مهمی در عملکرد تجاریسازی فناوری و به طور غیر مستقیم
شرکتهای دانشبنیان تایوان در رابطه با تعامل متقابل و عملگرد تجاریسازی فناوری دارد

سیگل و فان
2015/

نتیجه گرفتند که استفادهی مؤثر از دفتر انتقال فنآوری
عوامل مؤثر در بهرهوری
مؤسسات و کارگزاران مرتبط میتواند ارزش اقتصادی حاصل از فرایند تجاریسازی دانشگاه
را افزایش دهد.
با تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی

ترز میالک
2014/

بررسی تجاریسازی نتایج نتایج پژوهش وی نشان داد که سرمایه گذاری های
حوزه کسب و کار در پژوهش و توسعه به طور قابل
پژوهش علمی و فروش
کارآمد تکنولوژیهای جدید مقایسهای در لهستان در مقایسه با استفاده از محصوالت
تحقیق و توسعه در بازار بینالمللی کمتر است.
در کشور لهستان

النگفورد و
همكاران
2014/

الگوهاي خطي اعتبار خود را از دست دادهاند و بسياري
از دانشگاهها كه تركيبي از معيارهاي ورودي هم چون
حمايتهاي مالي تحقيق و توسعه ،معيارهاي خروجي
ازجمله انتشارات و ارجاعات و معيارهاي نتايج از جمله
مجوزدهي و تشكيل شركت هاي اسپين آف دانشگاهي
استفاده ميكنند دچار مشكل شده اند و در نتيجه با استفاده
از الگوهاي جديد نوآوري شاخصهاي ارزيابي تجاري-سازي
پژوهشهاي کارآفرینی دانشگاهي را طراحي و ارائه كرده اند.

تجاريسازي پژوههاي
کارآفرینی دانشگاهي

سوتهنتا و جک نقش حمایتی مراکز رشد نتایج عوامل تأثیرگذار بر ایجاد شرکتهاي زایشی
دانشگاهی در شرکتهاي زایشی پژوهش راحمایتاي منطقهاي ،حمایتهاي دولتی ،اقتصاد
2014/
دانشگاهی بریتانیا ،هلند و نروژ منطقهاي ،تخصصهاي دانشگاهی ،فناوریهاي برتر،
حمایتهاي دانشگاه و ارائه ضمانتهاي کافی برشمردند.

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

محقق  /سال

اهداف یا سواالت

یافته های تحقیق
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--3روششناسی پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف ،تحقيقي كاربردي است و از نظر روش ،توصیفی-
تحلیلی(غیر آزمایشی) از گروه پیمایشی و بصورت مقطعی و ماهیت پژوهش از روش
آمیخته اکتشافی با تلفیق روشهای کیفی و کمی استفاده شده است .جامعه آماری
پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و مرتبط در شرکتهای
دانش بنیان مستقر در مراکز رشد پارکهای علمی و فناوری درشمال کشور(استانهای
گلستان ،مازندران) که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخصها و ابعاد متغیرها
در این تحقیق حضور داشتند و در بخش کمی تعداد  118نفر از مدیران و مسئوالن
خبرهی شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد پارکهای علمی و فناوری
درشمال کشور(استانهای گلستان ،مازندران) در تابستان سال  1397میباشند .روش
نمونهگیری در بخش کیفی هدفمند از نوع " نمونهگیری گلوله برفی" یا زنجیرهای و
براساس قانون اشباع به تعداد 20نفر استفاده شده است و در بخش کمی تعداد 97
نفر بر اساس جدول مورگان و بصورت تصادفی طبقهای تعیین گردیدند.
از مجموع مؤلفهها و کدهاي استخراج شده از متن مصاحبهها و با در نظر گرفتن
مبانی نظري تحقیق ،پرسشنامهاي محقق ساخته آماده شد .براي تحلیل دادههاي
کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و فرآیند کدگذاري استفاده شد .در بخش کمی با
توجه به پرسشهاي پژوهش و براي تعیین روابط بین متغیرها و ضرایب اهمیت آنها
از روشهاي آمار توصیفی و استنباطی و براي رتبهبندي مؤلفهها از تحلیل ماتریس
اهمیت -عملکرد( )IPMAاستفاده گردید .بواقع پرسشنامه و مدل تحقیق ،در پایان
مرحله کیفی بدست آمده و نتایج و عصاره مرحله کیفی تحقیق ،مدل تحقیق و پرسشنامه
بر اساس مدل میباشد .پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل پیشنهادی در اختیار
 20نفر از خبرگان (شامل  10نفر از خبرگان دانشگاهی و  10نفر از مدیران ارشد و
مرتبط در شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد پارکهای علمی و فناوری)
قرار گرفته و از آنها خواسته میشود ،در مورد متغیرها ،مولفههای آنها و روابط بینشان
اظهار نظر نمایند .بعد از اتمام مصاحبه با خبرگان امر ،تمام پرسشنامهها بهطور دقیق
بررسی شده و بر اساس برآیند نظرات خبرگان ،پرسشنامه نهایی طراحی میگردد و
مجددا ً در اختیار خبرگان قرار داده میشود تا روایی پرسشنامه ثانویه بدست آید .بعد
از تأئید روایی پرسشنامه ،به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیار 30
نفر از اعضای جامعه آماری(مدیران و مسئوالن خبرهی شرکتهای دانش بنیان مستقر
در مراکز رشد پارکهای علمی و فناوری درشمال کشور(استانهای گلستان ،مازندران)

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

در تابستان سال  ،1397قرار گرفت تا با روش آلفای کرونباخ ،میزان پایایی پرسشنامه
مشخص گردد .بعد از تعیین پایایی هم ،پرسشنامه با  7شاخص برای تجاریسازی
با  51گویه (شامل شاخص فردی  11گویه  ،شاخص مدیریتی و سازمانی  4گویه ،
شاخص فرهنگی اجتماعی  10گویه  ،شاخص قوانین و تأئیدیهها  7گویه ،شاخص مالی
و اقتصادی  4گویه ،شاخص توانمندی بازاریابی و فروش  8گویه و شاخص قابلیتهای
فناورانه با  7گویه) و برای اقتصاد مقاومتی با  5شاخص و  37گویه ( شامل شاخص
مدیریتی و اقتصادی  11گویه ،شاخص بینالمللی  7گویه ،شاخصهای تولید ملی 7
گویه ،شاخص راهبردی  8گویه و شاخصهای الگوی مصرف با  4گویه) طراحی و
نهایی گردید .و در اختیار کل آزمودنیهای تحقیق قرار گرفت تا با شناسایی میزان تأثیر
هر یک از مؤلفهها و ارتباط آنها با یکدیگر ،مدل نهایی تحقیق بدست آمد .همچنین
برای اطمینان از مناسب بودن دادهها از آزمون بارتلت استفاده شده است .به عبارت
دیگر با استفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل کرد
که در این پژوهش ( KMO=0.779بزرگتر از  )0.7بدست آمد و عدد معناداری آزمون
بارتلت  )<0.05sig( 5532.451میتوان گفت که دادهها برای اجرای تحلیل عاملی
مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.
این پرسشنامه شامل دو بخش سواالت عمومی و سواالت تخصصی میباشد .تعیین
روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به روش روایی صوری و روایی محتوایی بوده است.
بدین نحو که تهيه پرسشنامه مناسب و منطبق بر مدل مفهومی پژوهش با استفاده از
جلسات گفتگوي آزاد با خبرگان انجام گرفته و پرسشنامه مناسب طراحی شدهاند كه
با توجه به سوالهای پژوهش و همچنین رجوع به تحقیقهای مشابه آن ،در نهایت
مناسب تشخيص داده شد .با محاسبه  CVRو  CVIروایی محتوایی نیز مورد بررسی
قرار گرفت که تمام گویههای تحقیق دارای  CVIبین  0/87تا  1و  CVRبین 0/60
تا  1بوده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از یکی از معتبرترین روشها ،یعنی محاسبه
آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی هر یک از مؤلفههای مدل بشرح  .1شاخص
فردی( .2 ،)0/92شاخص مدیریتی و سازمانی ( .3 ،)0/85شاخص فرهنگی اجتماعی
(.4 ،)0/93شاخص قوانین و تأئیدیهها ( .5 ،)0/91شاخص مالی و اقتصادی (.6 ،)0/92
شاخص توانمندی بازاریابی و فروش ( ،)0/92و .7شاخص قابلیتهای فناورانه (،)0/93
تبیینکننده مولفهها و شاخصهای تجاریسازی و مولفههای  .1شاخص مدیریتی و
اقتصادی ( .2 ،)0/86شاخص بین-المللی (.3 ،)0/91شاخصهای تولید ملی (،)0/85
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.4شاخص راهبردی ( )0/82و .5شاخصهای الگوی مصرف ( ،)0/80تبیینکننده
شاخصهای اقتصاد مقاومتی ،در حد مناسب و مطلوبی محاسبه گردید.
با استفاده از روشهای آمار توصیفی به توصیف دادهها شامل ویژگیهای دموگرافیک
آزمودنیها پرداخته شد و برای بررسی روبط بین متغیرهای پیشنهادی از آزمون تی
تک نمونهای و تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی استفاده گردید .از نرم افزارهای SPSS
و  Plsجهت بررسی روابط و ازآزمون کولموگروف-اسمرینوف جهت بررسی نرمال بودن
دادههای حاصل از متغیرهای تحقیق ،بهره گرفته شده است.
جدول  -3روایی همگرا و پایایی ترکیبی در برازش مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

میانگین واریانس ضریب پایایی ترکیبی
()CR؛ CR >7/0
استخراجی ()AVE

ضریب پایایی
آلفای کرونباخ

توانمتدی بازاریابی و فروش

0/602

924/0

905/0

شاخص فردی

0/526

924/0

909/0

فرهنگی اجتماعی

0/568

929/0

915/0

قابلیت های فناورانه

0/647

927/0

908/0

قوانین و تاییدیه ها

0/598

912/0

887/0

مالی و اقتصادی

0/732

916/0

877/0

مدیریتی و سازمانی

0/688

897/0

848/0

الگوی صرف

0/800

889/0

750/0

بین المللی

0/531

772/0

559/0

تجاریسازی

0/728

949/0

938/0

تولید ملی

0/849

944/0

911/0

راهبردی

0/768

908/0

848/0

مدیریتی و اقتصادی

0/737

894/0

823/0

-4تجزیه و تحلیل داده ها
-1-4یافته های توصیفی

در بررسی توصیفی در بین خبرگان ،تعداد  3نفر ( 15درصد) زن و تعداد  17نفر (85
درصد) مرد بودهاند .در شاخص تأهل تعداد 3نفر(15درصد) مجرد و تعداد  17نفر
(85درصد) متأهل میباشند .در ردههای سنی آزمودنیها ،تعداد  7نفر ( 25درصد)
 31تا  40سال 8 ،نفر ( 35درصد)  41تا  50سال و تعداد  5نفر ( 40درصد) بیشتر از

-2-4یافته های تحلیلی
• نتیجه تحلیل سوال ا ّول پژوهش :شاخصها و مؤلفههای تجاریسازی محصوالت
دانش بنیان کدامند؟

طبق نتایج به دستآمده از جدول مولفههای استخراجی براساس دوران وایماکس
در تحلیل عاملی اکتشافی؛ نشان داد که هفت شاخص بشرح -1 :شاخصهای فردی -2
شاخصهای سازمانی و مدیریتی  -3شاخصهای فرهنگی و اجتماعی  -4شاخصهای
قوانین و تاییدیهها  -5شاخصهای مالی و اقتصادی  -6شاخصهای توانمندی بازاریابی
ص اصلی ومولفههای متغیر
و فروش  -7شاخصهای قابلیتهای فناورانه ،بهعنوان شاخ 
تجاریسازی محصوالت دانشبنیان احصاء و نهایی شده است.
بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش
در مقابل همبستگی آن شاخصها با سایر سازهها (روش فورنل و الرکر) ،که نتایج آن
در جدول  4آمده است ،نشان از تأئید روایی واگرا به روش دوم دارد .قطر اصلی این
ماتریس حاوی جذر مقادیر  AVEسازههای تحقیق میباشد .اگر میزان جذر مقادیر
 AVEهر سازه از میزان همبستگی آن سازه با سایر سازهها بیشتر باشد ،از نظر فورنل
و الرکر دارای روایی واگرا خواهد بود

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

 50سال ،داشتهاند .در مقوله میزان تحصیالت؛ تعداد  5نفر ( 25درصد) دارای مدرک
کارشناسی 2،نفر(10درصد) دانشجوی دکتری و تعداد  13نفر(65درصد) دارای
مدرک دکتری بودهاند .در سابقه خدمت؛ تعداد 7نفر (  35درصد)  10تا  15سال5 ،
نفر (  25درصد)  16تا  20سال و تعداد  6نفر ( 30درصد)  21تا  25سال و تعداد 2
نفر(10درصد) بیشتر از  25سال سابقه خدمت ،داشتهاند.
در بررسی توصیفی در بین آزمودنیها 87 ،نفر مرد ( 89/69درصد) و  10نفر زن
(  10/31درصد) و  15نفر مجرد ( 15/46درصد) و  82نفر متأهل (  84/54درصد)
بودهاند .در ردههای سنی آزمودنیها 4 ،نفر کمتر از  30سال ( 4/45درصد) 31 ،نفر
بین  31تا  40سال ( 31/96درصد) 42 ،نفر  41تا  50سال ( 43/30درصد) و 20
نفر (  20/62درصد) بیشتر از  50سال ،داشتهاند .در مقوله میزان تحصیالت؛ 11نفر
کارشناسی (  11/34درصد)  69 ،نفر (  71/13درصد) کارشناسی ارشد و  17نفر
( 17/53درصد) دارای تحصیالت دکتری بودهاند .در سابقه فعالیت و در مراکز رشد
هم  7نفر کمتر از  5سال (  7/22درصد) 26 ،نفر ( 26/80درصد)  6تا  10سال34 ،
نفر ( 35/05درصد)  11تا  15سال 17 ،نفر ( 17/53درصد)  16تا  20سال و  13نفر
(  13/40درصد) بیشتر از  20سال سابقه خدمت داشتهاند.
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تجاری سازی

توانمندی بازاریابی و فروش

شاخص فردی

فرهنگی اجتماعی

قابلیت های فناورانه

قوانین و تاییدیه ها

مالی و اقتصادی

مدیریتی و سازمانی

تجاریسازی

1/000

توانمتدی بازاریابی و فروش

0/668

0/776

شاخص فردی

0/656

0/725 0/334

فرهنگی اجتماعی

0/704

0/258 0/304

0/754

قابلیت های فناورانه

0/611

0/226

0/328

0/298

0/804

قوانین و تاییدیه ها

0/655

0/364

0/348

0/421

0/773 0/203

مالی و اقتصادی

0/617

0/279 0/517

0/297

0/855 0/356 0/328

مدیریتی و سازمانی

0/586

0/251

0/442

0/829 0/322 0/236 0/363

0/306

این امر در مورد تمام سازههای پژوهش صدق میکند و این امر نشان از تایید روایی
واگرا دارد .بر اساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی نرم افزار Smart
 PLSدر جداول فوق ،نشان دهنده این است که مدلهای اندازهگیری از روایی (همگرا
و واگرا) و پایایی ( بار عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب
برخوردار میباشد .حال به بررسی تائیدی متغیرهای پنهان در مدل متغیر تجاریسازی
میپردازیم:
جدول  -5جدول ضرایب مسیر و ضرایب معنی داری مدل تأئیدی تجاریسازی

مسير ميان متغيرها

ضرايب مسير

آماره t

p-value

نتیجه

توانمندی بازاریابی و فروش  >-تجاریسازی

0/247

10/638

0/0009

معنیدار است.

شاخص فردی  >-تجاریسازی

0/273

13/421

0/0009

معنیدار است.

فرهنگی اجتماعی  >-تجاریسازی

0/299

11/450

0/0009

معنیدار است.

قابلیت های فناورانه  >-تجاریسازی

0/244

9/629

0/0009

معنیدار است.

قوانین و تأئیدیه ها  >-تجاریسازی

0/221

12/876

0/0009

معنیدار است.

مالی و اقتصادی  >-تجاریسازی

0/124

10/621

0/0009

معنیدار است.

مدیریتی و سازمانی  >-تجاریسازی

0/129

9/932

0/0009

معنیدار است.

• نتیجه تحلیل سوال دوم پژوهش :شاخصها و مؤلفههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
کدامند؟

طبق نتایج به دستآمده از جدول مؤلفههای استخراجی براساس دوران وایماکس
در تحلیل عاملی اکتشافی؛ نشان داد که شش عامل بشرح -1 :شاخصهای مدیریتی
و اقتصادی  -2شاخصهای بینالمللی  -3شاخصهای تولید ملی  -4شاخصهای
راهبردی  -5شاخص-های الگوی مصرف ،به عنوان شاخص اصلی و مؤلفههای متغیر
سیاستهای اقتصاد مقاومتی احصاء و نهایی شده است.

شکل  -3مدل اقتصاد مقاومتی در حالت ضرایب استاندارد

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

نتایج جدول  5نشان میدهد که با توجه به ضرایب مسیر میان متغیرهای شاخص
فردی ،شاخص مدیریتی و سازمانی ،شاخص فرهنگی اجتماعی ،شاخص قوانین و
تأئیدیهها ،شاخص مالی و اقتصادی ،شاخص توانمندی بازاریابی و فروش ،شاخص
قابلیتهای فناورانه همچنین آماره  tو مقادیر  p-valueکمتر از  0/05است ،مدل
مربوط به متغیر تجاریسازی بهطور کامل تأئید میگردد .در بررسی کلی مدل نیز
مقدار  SRMRریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده که یک مقدار تقریبی
از نیکویی برازش مدل است برابر با  0/082بوده که مقدار مناسب و قابل قبولی است.
نتایج تحقیق حاضر در شناسایی شاخصهای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان
با نتایج تحقیقات حبیباله طباطباییان و همکاران( )1397و فریدون آزما و
همکاران( ،)1395که عوامل و شاخصهای مؤثر بر تجاری فناوری را کسب و کار،
عوامل سازمانی ،چرخه عمر ،سیاست دولت ،زیست بوم نوآوری ،عوامل محیطی ،توسعه
بازار و همچنین عامل اقتصادی و عامل سیاسی  ،فرهنگی احصاء و شناسایی نمودند،
همخوانی دارد.
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همانطور که در جدول  1مشاهده بیان گردید ،مدل از لحاظ هر سه معیار اندازهگیری
از روایی (همگرا و واگرا) و پایایی( بار عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای
کرونباخ) مناسب برخوردار میباشد .همچنین جدول  6مربوط به ماتریس همبستگی
فورنل و الکر در برازش اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد و همانطور که مشخص است
تمامی ضرایب نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
جدول  -6ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر( )1981اقتصاد مقاومتی
اقتصاد
مقاومتی

الگوی صرف

بین المللی

تولید ملی راهبردی

اقتصاد مقاومتی

1/000

الگوی مصرف

0/707

0/894

بین المللی

0/774

0/400

0/729

تولید ملی

0/723

0/471

0/530

0/921

راهبردی

0/813

0/547

0/580

0/386

0/876

مدیریتی و اقتصادی

0/372

0/040

0/078

0/026-

0/252

مدیریتی و
اقتصادی

0/860

این امر در مورد تمام سازههای پژوهش صدق میکند و این امر نشان از تایید
روایی واگرا دارد.
جدول  -7ضرایب مسیر و ضرایب معنی داری مدل تأئیدی اقتصاد مقاومتی

مسير ميان متغيرها

ضرايب مسير

آماره t

p-value

نتیجه

الگوی مصرف  >-اقتصاد مقاومتی

0/252

14/406

0/0009

معنیدار است.

بین المللی  >-اقتصاد مقاومتی

0/295

14/456

0/0009

معنیدار است.

تولید ملی  >-اقتصاد مقاومتی

0/336

12/899

0/0009

معنیدار است.

راهبردی  >-اقتصاد مقاومتی

0/306

16/163

0/0009

معنیدار است.

مدیریتیواقتصادی>-اقتصادمقاومتی

0/270

9/809

0/0009

معنیدار است.

نتایج جدول  7نشان میدهد که با توجه به ضرایب مسیر میان متغیرهای شاخص
مدیریتی و اقتصادی ،شاخص بینالمللی ،شاخص تولید ملی ،شاخص راهبردی و
شاخص الگوی مصرف همچنین آماره  tو مقادیر  p-valueکمتر از  0/05است ،مدل
مربوط به متغیر اقتصاد مقاومتی بطور کامل تأئید میگردد .در بررسی کلی مدل نیز
مقدار  SRMRریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده که یک مقدار تقریبی

جدول  -8روایی همگرا و پایایی ترکیبی در برازش مدلهای اندازه گیری مدل اصلی
متغیرهای تحقیق

میانگین واریانس ضریب پایایی ترکیبی
()CR؛ CR >7/0
استخراجی ()AVE

ضریب پایایی
آلفای کرونباخ

الگوی صرف

0/800

889/0

750/0

بینالمللی

0/531

772/0

759/0

تجاریسازی

0/728

949/0

938/0

تولید ملی

0/849

944/0

911/0

راهبردی

0/768

908/0

848/0

مدیریتی و اقتصادی

0/737

894/0

823/0

جدول زیر مربوط به ماتریس همبستگی فورنل و الکر در برازش مدل اصلی را نشان
میدهد و همانطور که مشخص است تمامی ضرایب نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
جدول  -9ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر( )1981مدل اصلی
الگوی صرف
الگوی صرف

0/894

بینالمللی

0/397

بین المللی تجاری سازی

0/728

تولید ملی

راهبردی

مدیریتی و
اقتصادی

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

از نیکویی برازش مدل است برابر با  0/071بوده که مقدار مناسب و قابل قبولی است.
نتایج تحقیق حاضر در شناسایی شاخصهای اقتصاد مقاومتی با نتایج تحقیقات
پیمان اخوان و همکاران( )1394که نشان میدهد مؤلفههای اجتماعی ،حمایتی،
فرهنگی ،انسانی  ،دولتی و سیاسی ،فناورانه ،اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
ضروریست و همچنین نتایج تحقیقات زکیه مومنی ( ،)1394مؤلفههای اصالح الگوی
مصرف ،کاهش واردات ،حمایت از تولید ملی ،فعالسازی سیستمهای پولی و بیمهای
بخش تولید ،تداوم سیاستهای خودکفایی ،تبدیل تهدیدها به فرصتها ،مدیریت
مصرف ،روح خود باوری و خود اتکایی و اقتصاد دانشبنیان ،استفاده حداکثری از همه
ظرفیتها را شناسایی نمودند ،همخوانی دارد.
• نتیجه تحلیل سوال سوم پژوهش :الگوی ساختاری ارائه شده و برازش آن چگونه است؟
نتایج تحلیل عاملی تأئیدی(جدول  )1نشان داد که مدل از روایی(همگرا و واگرا) و
پایایی( بار عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار
میباشد .ماتریس همبستگی فورنل و الکر در برازش مدل اصلی(جدول  )8را نشان
میدهد و همانطور که مشخص است تمامی ضرایب نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

73

74
تودوم  /شماره / 84پاییز1398
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیس 

الگوی صرف

بین المللی تجاری سازی

تولید ملی

راهبردی

تجاریسازی

0/633

0/656

0/853

تولید ملی

0/470

0/532

0/630

0/921

راهبردی

0/546

0/579

0/735

0/384

0/876

مدیریتی و اقتصادی

0/045

0/067

0/377

0/023-

0/243

مدیریتی و
اقتصادی

0/859

شکل  -4مدل اصلی در حالت ضرایب استاندارد

بررسی تأئیدی متغیرهای پنهان در مدل اصلی

جدول -10جدول ضرایب مسیر و ضرایب معنی داری مدل اصلی

مسير ميان متغيرها

ضرايب مسير

آماره t

p-value

نتیجه

الگوی مصرف  >-تجاریسازی

0.230

4.107

0/0009

معنیدار است.

بینالمللی  >-تجاریسازی

0.209

3.526

0/0009

معنیدار است.

تولید ملی  >-تجاریسازی

0.300

4.680

0/0009

معنیدار است.

راهبردی  >-تجاریسازی

0.304

4.812

0/0009

معنیدار است.

مدیریتی و اقتصادی  >-تجاریسازی

0.286

5.091

0/0009

معنیدار است.

همچنین نتایج جدول  10نشان میدهد ،که ضریب مسیر شاخص الگو مصرف
بر تجاریسازی برابر با  0/23و آماره  tبرابر با  4/107و مقدار  p-valueکمتر از 0/05
بوده در نتیجه ،شاخص الگوی مصرف بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارد.
ضریب مسیر شاخص بینالمللی بر تجاریسازی برابر با  0/209و آماره  tبرابر با 3/526
و مقدار  p-valueکمتر از  0/05بوده در نتیجه ،شاخص بین-المللی بر تجاریسازی،
تأثیر معنیدار و مستقیم دارد .ضریب مسیر شاخص تولید ملی بر تجاریسازی برابر
با  0/300و آماره  tبرابر با  4/680و مقدار  p-valueکمتر از  0/05بوده در نتیجه،
شاخص تولید ملی بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارد .ضریب مسیر شاخص
راهبردی بر تجاریسازی برابر با  0/304و آماره  tبرابر با  4/812و مقدار  p-valueکمتر
از  0/05بوده در نتیجه ،شاخص راهبردی بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم
دارد .ضریب مسیر شاخص مدیریتی و اقتصادی بر تجاریسازی برابر با  0/286و آماره
 tبرابر با  5/091و مقدار  p-valueکمتر از  0/05بوده در نتیجه ،شاخص مدیریتی و
اقتصادی بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارد.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات حسن میرزاخانی و زهره پورحاتمی(،)1393
حسنلعی آقاجانی وزهرا سروری اشلیکی()1392همخوانی دارد .همچنین در مورد
مقایسه یافتههای تحقیق حاضر با سایر یافته محققان ،باید اشاره کرد که این پژوهش
با استفاده از بیشتر شاخصها و مؤلفههای مؤثر ارائه شده بر فرایند تجاریسازی و
شاخصهای اقتصاد مقاومتی توسط دیگر محققان مورد ذکر در پژوهش ،سعی بر توسعه
این مدلها داشته است ،پس میتوان گفت که این تحقیق همسو با این تحقیقات گامی
در جهت شناخت بهتر شاخصها ،مولفهها و عوامل مؤثر بر فرآیند تجاریسازی برداشته
است .قطعاً و بدون هر گونه تردیدی تحقق اقتصاد مقاومتی که در چند سال اخیر مورد
تأکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئوالن ارشد کشور میباشد با سخنرانی ،شعار،
حرف و بنرهای رنگارنگ محقق نخواهدشد بلکه تحقق اقتصادمقاومتی با اجرای کامل
مؤلفههای مختص اقتصاد مقاومتی ممکن خواهد شدکه افزایش بهرهوری ،استفاده
حداکثری از حداقل امکانات ،بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و قابلیت به معنای کمال
و تمام آن و در نهایت رونق تولیدات داخلی و افزایش اشتغال به عنوان مهمترین

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

مسير ميان متغيرها

ضرايب مسير

آماره t

p-value

نتیجه
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راهبردهای آن محسوب میشوند.

• نتیجه تحلیل سوال چهارم پژوهش :اولویت بندی مؤلفههای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مؤثر بر تجاریسازی به چه ترتیب است ؟

تحلیل نقشه عملکر-اهمیت ( )IPMAبرای مدل اصلی

شکل -5خروجی مدل اصلی در تحلیل IPMA

جدول  -11جدول اهمیت -عملکرد متغیرهای پنهان مربوط به مدل اصلی
مسير ميان متغيرها

اهمیت
IMPORTANCE

رتبه

عملکرد
PERFORMANCE

رتبه

مدیریتی و اقتصادی()Me

0/261

اول

54/192

ا ّول

راهبردی()Str

0/243

دوم

46/796

سوم

تولید ملی ()Np

0/222

سوم

44/781

پنجم

بین المللی ()int

0/171

چهارم

47/632

دوم

الگوی مصرف ()cp

0/152

پنجم

45/435

چهارم

-5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
-1-5بحث و نتیجه گیری

در تحقیق حاضر و در نتایج حاصله از سوال ا ّول که شاخصهای تجاریسازی شامل؛
شاخصهای فردی ،شاخصهای سازمانی و مدیریتی ،شاخصهای فرهنگی و اجتماعی،
شاخصهای قوانین و تأئیدیهها ،شاخصهای مالی و اقتصادی ،شاخصهای توانمندی
بازاریابی و فروش و شاخصهای قابلیتهای فناورانه شناسایی شدند؛ نتایج تحقیقات
مجید شمسی و تورج صادقی( ،)1395در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر تجاریسازی
محصوالت دانشبنیان بود که محققان نتیجه گرفتند که عوامل تأثیرگذار در این
تحقیق به چهار عامل فنی ،فرهنگی واجتماعی ،اقتصادی و حقوقی و عوامل تسهیل
کننده صادرات تقسیم میشوند .در این میان عوامل اقتصادی و حقوقی و پس از
آن عوامل تسهیلکننده صادرات باالترین تأثیر را درفرآیند تجاریسازی محصوالت
دانشبنیان به خود اختصاص دادند .لذا نتیجه حاصل از سوال اول تحقیق حاضر در
خصوص مولفه ذکر شده با نتایج تحقیقات مذکور و همچنین تحقیقات زهرا سنایی و
همکاران( )1395که عوامل مدیریتی (ریسکپذیری مدیریت ،تعهد مدیریت ،تخصص
مدیریت) ،عوامل تکنولوژیکی (تکنولوژی بازار محور ،تکنولوژی نوآورانه به موقع،
ظرفیت تحقیق و توسعه) ،عوامل بازاریابی (استراتژی رقابتی ،سیاست قیمت گذاری،
تبلیغات ،نیاز مشتری) و عوامل محیطی (حمایت های دولت ،قوانین اداری و قانونی،
قوانین دولتی) را شناسایی نمودند .و همچنین با نتایج تحقیقات مهران مولوی و علی
مهدیزاده( ،)1395سوتهنتا و جک ( ،)2014انجمن دانشگاهها و كالجهاي كانادا
( )2013همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

همانطور که مالحظه میگردد ،با توجه به تحلیل  IPMAاز بین متغیرهای مؤثر
بر تجاریسازی (مدل اصلی) از نظر اهمیت بیشترین رتبه و اولویت بهترتیب مربوط
به متغیر شاخص مدیریتی و اقتصادی با ضریب اهمیت  ،0/261شاخص راهبردی با
ضریب اهمیت  ،0/243شاخص تولید ملی با ضریب اهمیت  ،0/222شاخص بینالمللی
با ضریب اهمیت  0/171و شاخص الگوی مصرف با ضریب اهمیت  0/152میباشند.
از نظرعملکرد بیشترین رتبه و اولویت بهترتیب مربوط به متغیر شاخص مدیریتی و
اقتصادی با ضریب عملکردی  ،54/192شاخص بین-المللی با ضریب عملکرد ،47/632
شاخص راهبردی با ضریب عملکرد  ،46/796شاخص الگوی مصرف با ضریب عملکرد
 45/435و شاخص تولید ملی با ضریب عملکرد  44/781میباشند.
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نتایج حاصله از سوال دوم تحقیق ،که شاخصهای اقتصاد مقاومتی را شامل؛
شاخصهای مدیریتی و اقتصادی ،شاخصهای بینالمللی ،شاخصهای تولید ملی،
شاخصهای راهبردی ،شاخصهای الگوی مصرف شناسایی و احصاء شده است؛ با
نتایج تحقیقات زکیه مومنی-نیا( ،)1394که مؤلفههای اصالح الگوی مصرف ،کاهش
واردات ،حمایت از تولید ملی ،فعالسازی سیستمهای پولی و بیمهای بخش تولید ،تداوم
سیاستهای خودکفایی ،تبدیل تهدیدها به فرصتها ،مدیریت مصرف ،روح خودباوری
و خوداتکایی ،توجه به اقتصاد دانشبنیان ،استفاده حداکثری از همه ظرفیتها را
شناسایی نمود ،همراستا میباشد .همچنین با نتایج تحقیقات علیرضا عرب و ایمن
قاسمیان صاحبی( ،)1395که مهمترین مؤلفههای تحقق اقتصاد مقاومتی را؛ فراهم
آوردن نظام ملی نوآوری و تجاریسازی دستاورهای پژوهشی ،برپایی همه جانبه
سامانه فراگیر حقوق مالکیت معنوی ،ملی و جهانی نوآوریها ،راه اندازی و گسترش
کانونهای پژوهش و پیشرفت ،وجود بخش پژوهش و پیشرفت افزون بر درآمدزایی،
و راهاندازی و پشتیبانی دانشگاه کارآفرین شناسایی نمودند همخوانی داشته و در یک
راستا قرار دارد.
نتایج حاصله از سوال سوم تحقیق ،که بر اساس خروجی حاصل از نرم افزار PLS
نشاندهنده این است که مدلهای اندازهگیری از روایی(همگرا و واگرا) و پایایی (
بارعاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار میباشد.
و شاخصهای پنج-گانه اقتصاد مقاومتی ( شامل :شاخصهای مدیریتی و اقتصادی،
بینالمللی ،تولید ملی ،راهبردی و الگوی مصرف) بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و
مستقیم دارد .لذا نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات فایزه شفیعی و علی اکبر
سبزی( )1395که تولیدو تجاریسازی محصوالت دانشبنیان را به عنوان یکی از
مهمترین حوزههای اقتصاد دانشبنیان میتواند موجب ارزآوری و ارزش افزوده باالیی
برای کشور شود که میتواند کشور را در عمل به اقتصاد مقاومتی یاری رساند .و
همچنین تحقیقات علیرضا عرب و ایمن قاسمیان صاحبی( )1395و حسن میرزاخانی
و زهره پورحاتمی( ،)1393حسنلعی آقاجانی وزهرا سروری اشلیکی( )1392و مجتبی
جباری پورهریس( ،)1391همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد .بنابراین با توجه
به نقش و جایگاه این حوزه و توانمندیهای باالی متخصصان ایرانی انتظار می-رود
حمایتها و تسهیالت بیشتری در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد تا شاهد
پیشرفت روزافزون کشور شود.
نتایج حاصله از سوال چهارم تحقیق ،که بر اساس تحلیل ماتریس اهمیت-

تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد ( / )IPMAحسین صفرزاد ،سمیه سلمانی دنگالنی ،پرویز سعیدی

عملکرد( ) IPMAانجام پذیرفته است؛ اولویتبندی شاخص و مؤلفههای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مؤثر بر تجاریسازی را از نظر اهمیت بیشترین رتبه و اولویت بهترتیب
مربوط به متغیر شاخص مدیریتی و اقتصادی ،شاخص راهبردی ،شاخص تولید ملی،
شاخص بینالمللی ونهایتاً شاخص الگوی مصرف میباشند .از نظرعملکرد بیشترین
رتبه و اولویت بهترتیب مربوط به متغیر شاخص مدیریتی و اقتصادی ،شاخص
بینالمللی ،شاخص راهبردی ،شاخص الگوی مصرف و نهایتاً شاخص تولید ملی در
رتبه آخرمیباشند .لذا نتایج پژوهش حاضر میتواند با رتبهبندی شاخصهای مورد
مطالعه کاربردهایی را نیز برای شرکتها ،دانشگاهها و سازمانها داشتهباشد ،نقش،
اهمیت و رتبه شاخصهای مؤثر بر فرآیند تجاریسازی و همچنین شاخصهای اقتصاد
مقاومتی را برای مدیران شرکتها ،سیاستگذاران و سازمانهای درگیر و تصمیمساز
آشکار سازد ،تا در برنامهریزیهای کالن خود ،این شاخصها و عوامل را مورد توجه
بیشتر قرار دهند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر برخی شاخصها به عنوان شاخصهای کلیدی
موفقیت تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتی در سطح ملی و همچنین برخی اقدامات به عنوان الگوی پیشنهادی در سطح
ملی به منظور ارتقای وضعیت تجاریسازی محصوالت با تأکید بر نقش مهم سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در کشور شناسایی و ارائه گردیده است .لذا با توجه به جهتگیریهای
کالن کشور در راستای توسعه محصوالت دانشبنیان ،حمایتها و سیاستهای دولت
باید در مسیر تجاریسازی فناوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری قرار گیرد .دولت
باید همانند بسیاری از کشورها با ساز و کارهای مختلف و توان بالقوه و ظرفیت داخلی
مانند ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی را باالفعل سازد و با شکوفا سازی استعدادها،
توانمندیها و قابلیتهای کسب و کاری جامعه خویش را افزایش دهد .بنابراین باید
در مسیر رشد تجاریسازی محصوالت و کارآفرینی مبتنی بر فناوری و با بهرهمندی از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کلیه ملزومات مورد نیاز و با هزینه کم و معقول فراهم
گردد تا مسیر صعبالعبور ایجاد ارزش و خلق ثروت از فناوری ،به یک بزرگراه فراخ و
راهوار تبدیل گردد تا هر کارآفرین بنا به تواناییهای خویش بتواند به این عرصه وارد
شده و به موفقیت دست یابد.
امروزه کشورهای مستکبر جهان سعی وافر دارند به دلیل آنکه ایران اسالمی
کشوری مستقل ،آباد ،امن و دارای قابلیتها ،امکانات و ظرفیت-های باال در سطح
منطقه و جهان به شمار میرود و نمیخواهد با سیاستهای استکباری آنها همراه

79

80
تودوم  /شماره / 84پاییز1398
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیس 

شود با اعمال تحریمهای مختلف و به زعم خود فلج کننده ،ایران اسالمی را از پای
درآورند ،غافل از آنکه ایران اسالمی به دفعات مختلف ثابت کرده است که با اتکاء به
قابلیت و ظرفیتها و توانمندیها روزمینی و زیرزمینی و از همه مهمتر منابع انسانی
توانمندش قادر خواهد بود مشکالت خود را بدون نیاز به کشورهای مستکبر جهان و
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی درونزا حل نماید که الزمه آن در این راه دشوار اما ممکن
ایجاد رونق تولیدات داخلی در کشور و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد بود .اما در دهه
مدنظر قرار بگیرد که تکميل کننده فعاليتهاي
پنجم انقالب بايستي اهداف جديدي ّ
چهاردههی گذشته باشد .اين اهداف بايد متمرکز بر به نتيجه رساندن پژوهشها و
ارايه دستاوردهاي فناوري به جامعه و تجاريسازي جهت «رونق توليد » و به تبع آن
«توليد ثروت » و «افزايش کيفيت زندگي مردم » و «اقتدار نظام اسالمي » باشد که
قبال به آن کمترتوجه شده است.
-2-5پیشنهادات کاربردی

 پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای حاصل از سوال ا ّول پژوهش :الف -تعداد مراکزرشد در زمینههای مختلف در دو استان مورد پژوهش رضایت بخش است ،اما تعداد
شرکتهای موجود به چند مورد و رشته محدود شده است .یکی از دالیل آن برای درک
شکاف میان پژوهش و تولید ممکن است نقص در تجاریسازی باشد .جایی که بخش
ضروری از تولید علم در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی اتفاق میافتد کاربرد پربار
و مؤثر علم نیاز به فرآیند ترجمان دانش دارد ،به همین لحاظ ارتباط مؤثر ،کارآمد و
پویایی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی آشنایی کامل
دارند ،بسیار کارساز خواهد بود .ب) پیشنهاد میگردد قانون حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و مؤسسات پژوهشی در جهت تکمیل آن بازنگری جدی گردد .ج) اعمال
شفاف مشوقها و ارزیابی چگونگی استفاده از آن میتواند راهگشا باشد ،اعطای یارانه
سرمایهگذاری جهت توسعه این صنعت و مشوقهایی مانند معافیت از اخذ مجوزهای
دولت ،معافیت از حقوق گمرکی ،کاهش مالیات بر فروش (اکثر شرکتهای پیشرو).د)
پیادهسازی پیوستهای فرهنگی ،اجتماعی ،ملی و بومی هر منطقه در اجرای طرحهای
اقتصاد مقاومتی در تعامل با کارآفرینان و مراکز رشد در پارکهای علمی و فناوری
همان منطقه.
 پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای حاصل از سوال دوم پژوهش :الف) مشکالتياز قبيل کندي روند خصوصيسازي و ندادن اختيارات کافي به بخش خصوصي و
عدم حمايت الزم از تشکلهاي تخصصي غيردولتي و همسان نبودن برخي از قوانين
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و ضوابط تجاري با شرايط موجود و بعضاً بروکراسي ناهمگون که منجر به کندي روند
کارها ميگردد ،مرتفع گردند .ب) شـايد بتـوان گفـت ا ّوليـن مانـع بـراي تحقـق ايـن
مهم،كافـي نبـودن علـم اقتصـاد اسالمي در دانشـگاههاسـت .پیشنهاد میشود فضـاي
اقتصادي داخلـي و بينالمللـي را بـه خوبـي بررسـي و بـا اسـتفاده از شـاخصهـاي
بومـي و اسالمي ،وضعيـت اقتصـادي خـود را به خوبـي شناسـايي كنيم و متناسـب
با آن آمـوزشهاي الزم را داشـته باشـيم .ج) به حداقل رساندن تورم در سطح جامعه
و کاهش قابل توجه کارمزدها و سودهای بانکی برای رونق تولید و افزایش اشتغال.
د) فعال نمودن ظرفيـتهـاي بالقوه و فرصـتهـاي جهانـي در اقتصـاد مقاومتـي
که فرصتـي مناسـب در اختيـار فعـاالن و محققان اقتصـادي قـرار داده و همچنيـن
دولـت و ملـت ايران بايـد بتوانيـم تعريفي جهـادي از اقتصـاد مقاومتي را به جهـان
ارائـه دهيم.
 پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای حاصل از سوال سوم پژوهش :الف) تدوینقوانین دولتی شفاف در حمایت از پژوهشهای فناورانه و فرآیند تجاریسازی آنها
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم در راستای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی .ب) شناسایی بازار و نیازسنجی جامعه در طرحهای
تحقیقاتی در ارتباط با فرهنگ تجاریسازی با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ج)هدفمند نمودن تولیدات داخلی به سمت صادرات برای افزایش توان اشتغالزایی
واحدهای تولیدی بزرگ .د) ایجاد بستر پشتیبانیکننده و تسهیلکننده تجاریسازی
محصوالت دانشبنیان با تدوین اسناد بخشی و منطقهای برای اجرایی نمودن نقشه
جامع علمی با رویکرد تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
 پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای حاصل از سوال چهارم پژوهش :الف) عالوه بردولت که باید در جهت ترغیب مشتریان به مصرف کاالی داخلی ،دانشگاه نیز باید با
توجه به مأموریت سوم خود ارتباط با صنعت و بحث تجاریسازی تحقیقات و تربیت
پژوهشگران و متخصصان نخبه را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهد .ب) شکلگیری
روحیه جهاد اقتصادی ،تولید ملی و حمیت ایرانی؛ ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی
ملی ،دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز الزم است .هدف از این نوع دیپلماسی تبیین
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است .فشارها در مورد کاالی
مصرفی و شاخصهای روزمره اقتصادی وارد میشود ،ولی دستاوردهای مقاومت کشور،
دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند؛ همچون خود کفایی در تکنولوژیها و
فناوریهای برتر(هستهای) ،استقالل درسیاست خارجی و ...ج)تجدید نظر در ساختار
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برنامهریزي آموزشی و درسی ،شیوههاي مدیریت و تدریس دانشگاهی براساس پرورش
دانشجویان براي ایدهپردازي و برقراري ارتباط مناسب با بخش تجاري از مهمترین
اولویتهایی است که در این راستا بایستی مورد توجه قرار گیرد.
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