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چکيده
فرآیند تجاری سازی  ،انتقال فناوری یا یک مفهوم نوآورانه از مرحله ایده تا بازار است  .لذاا امییذت و اولویذت
زمانی ،مکانی و چگونگی عیلکرد در ارائه محصوالت به بازار از شاخص مای مهم می باشد که پژومش حاضذر بذه
تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد شاخص مای تجاری سازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر سیاست مای اقتصذاد
مقاومتی در شرکتمای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد شیال کشور (گلستان و مازندران) میپردازد .تحقیق از نظر
مدف ،کاربردی و از حیث روش تحقیق ،از نوع آمیخته ،جامعه آمذاری پذژومش در بخذش کیفذی شذامل خررگذان
دانشگامی و مدیران و کارشناسان مرترط و در بخش کیی مدیران و مسئوالن خرره شرکت مای دانشبنیان میباشذد.
نیونهگیری در بخش کیفی مدفیند و در بخش کیذی تصذادفی طرقذهای بذود .در بخذش کیفذی  20نفذر در فرآینذد
مصاحره و در بخش کیی با حجم جامعه  118نفر 97 ،نفر به عنوان نیونه مشارکت داشتند .ابزار جیعآوری دادهمذا
شامل مصاحره و پرسشنامه محققساخته بود .برای تجزیه وتحلیل داده ما از تحلیل محتوا در بخش کیفی و در بخش
کیی از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزارمای  SPSSو  PLSاستفاده شد .الگوی طراحیشذده بذا مفذت
شاخص در تجاری سازی و پنج شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید .با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر ،آماره
 tو مقدار  ،p-valueشاخص مای اقتصاد مقاومتی بر تجاریسازی ،تأثیر معنی دار و مستقیم دارد .میچنین بر اساس
نتایج بهدستآمده از رتره بندی ماتریس تحلیل امییت -عیلکرد ،شاخص مدیریتی و اقتصادی مم از نظر امییذت و
مم از نظر عیلکرد حائز رتره اول شدهاند.
کليد واژهها :تجاریسازی ،سیاستمای اقتصاد مقاومتی ،شرکتمای دانشبنیان ،ماتریس امییت  -عیلکرد
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 .1گروه کارآفرینی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .2گروه کارآفرینی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران و نویسنده مسئول
()Fereydoonazma@gmail.com
 .3گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .4گروه مدیریت صنعتی ،واحد بابلسر ،دانشگاه دولتی ،بابلسر ،ایران





مقدمه
تجاریسازی ،بخش مهیی از فرآیند نوآوری است و میچ فناوری و محصولی بذدون آن
با موفقیت وارد بازار نییشود .ایجاد بسترمایی برای عرضذه دانذش و فنذاوری ،عذالوه بذر
فرامم آوردن ارزشمای اقتصادی قابل توجه برای سازمانمذا ،منجذر بذه رشذد اقتصذادی و
فناوری جامعه میشود .لاا تجاریسازی داراییمای فکذری بذه امذداف نهذادی بسذیاری از
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

نظام مای دانشگامی تردیل شده است .در واقع دانشگاهما بهطور مشذتر

در حذال رسذیدن

بهنوعی مامیت کارآفرینانهاند؛ یعنی افزون بر پذژومش و آمذوزش ،مأموریذت سذوم توسذعه
اقتصادی را دارند (اسییت و الرییر .)20151،از این رو بایذد بذه طراحذی راهمذای متفذاوتی بذرای
نقشآفرینی دانشگاه در توسعه ،امتیام ورزید .از این جهذت ،دانشذی کذه در دانشذگاهمذا و
مراکز دانشگامی ایجاد میشود ،چنانچه در مراحل بعدی ترذدیل بذه محصذول ،خذدمت یذا
فناوری نشود ،از نظر اقتصادی دانش بیهودهای تلقی خوامد شد و نخوامذد توانسذت ارزش
افزودهای را برای جامعه ایجاد کند و در نتیجه ایجاد و ذخیرهسذازی دانذش در دانشذگاهمذا
بهتنهایی راضی کننده نروده و اطیینان از کاربرد آن بذهگونذهای کذه جامعذه بتوانذد از منذافع
سرمایهگااری در پژومشما بهرهبرداری کند ،یکی از امداف اصلی پژومشمای دانشذگامی
خوامد بود .از آنجایی که یافتهمای پژومشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سذط
رفاه جامعه و تحوالت اقتصادی و اجتیاعی بینالیللی نقش بهسزایی ایفا میکنند ولذی ایذن
یافتهما تا زمانی که جنره کاربردی پیذدا نکننذد و بذه بذازار عرضذه نشذوند یذا در دسذترس
متقاضیان قرار نگیرند ،از امییت الزم برخوردار نخوامند بود و مزینهمای تحقیق را جرذران
نخوامند کرد (مون و سون.)20142،
امییت تجاریسازی یافتهمای پژومش به حدی است که سازمانمای امروزی بذه بذازار
رساندن یک محصول و وارد کردن آن در زندگی اجتیاعی را یک مزیذت رقذابتی دانسذته و
آن را تضیینکننده موفقیت و عامل حیاتی سازمان میداننذد .بذهطذوریکذه سذاالنه بذیش از
 2000میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه و نوآوری میشود کذه ایذن رقذم حذدود
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دودرصد از تولیذد ناخذالص داخلذی دنیذا را تشذکیل مذیدمذد و در برخذی از کشذورمای
دانشگامی باید انتقال سریع نتایج به شرکتمای دانشبنیان با میکاری دستگاهما در راستای
منافع عیومی جامعه باشد (فکور .)1383 ،سهیم کردن پژومشذگران در دسذتاوردمای ناشذی از
تجاری شدن پژومشمای آنان ،یکی از عوامل مؤثر در توسعه امذر پذژومش در کشذورمای
توسعهیافته است (علیی .)1388 ،افذزایش نذوآوری ملذی تنهذا بذا افذزایش کییذت پذژومش و
طرحمای پژومشی محقق نییشود و اتصال نظذام پژومشذی بذه نظذام بذازار از مصذادیق و
الزامات نوآوری است (غنیراد.)2004 1،
از طرفی اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک رامررد اساسی ،نقش مهیی در مقابله با تحریممذا
و شرایط سخت اقتصادی دارد .در شرایطی که ابرقدرتمای جهانی تالش میکنند با اتخذاذ
سیاستمای غیرمنطقی ،سایر کشورما را به خود وابسته کننذد ،اقتصذاد مقذاومتی کذه مذورد
تأکید مقام معظم رمرری نیز میباشد ،تدبیری است که میتواند زمینه را برای بذرونرفذت از
مشکالت ناشی از تحریممای اقتصادی فرامم سازد .این تدبیر نهتنها برای کشور ایران بلکذه
برای دیگر کشورمای جهان که قصد دارند به خودکفایی اقتصادی دست پیذدا کننذد ،بسذیار
حائز امییت است .ایران از لحاظ تولید علم و دانش ،جایگاه ارزشیندی در بین کشذورمای
جهان دارد .مهمترین چالش پیشروی شرکتما در بازارمایی که دارای سط باالیی از عدم
اطیینان مستند این است که چگونه به تجاریسذازی موفذق فنذاوری و محصذوالت جدیذد

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

توسعهیافته به چهار درصد مذیرسذد (علیذی .)1388،لذاا سیاسذتمذای حذاکم بذر تحقیقذات

دست یابند (چاو و لی )2 :2013 ،و از طرفی تحریمما ،بهخصوص تحریممذای اخیذر و کذامش
درآمدمای نفتی ،بر زخم اقتصاد ایران نیک پاشیده و مزینهمای اقتصاد ایران را افزایش داده
است؛ اما طرق این اسناد مر زمان که برنامهریزیما دقیذقتذر و مداخلذه دولذت بذا برنامذه و
آگامانهتر بوده است ،نتایج تحریم بیاثر و یا کماثر شذده اسذت و مذر زمذان کذه مذدیریت
شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مرتنی بر داناییمحوری بوده است ،حتی در شذرایط
کامش تحریمما ،نتایج بدی به دست آمذده اسذت (پیغذامی .)1393 ،لذاا جهذت اتخذاذ رامرذرد
مناسب توسعه صنعتی در اقتصاد مقاومتی و با وجود تحریمما ،راهحلمذایی ماننذد تقویذت
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میرستگی درونی ،حداقل نیودن تنشمای اجتیذاعی ،کذامش تفذاوتمذای درآمذدی بذین
طرقات اجتیاع ،تحقق عدالت اجتیاعی و برابری ،دخالذت آگامانذه دولذت ،ایجذاد اقتصذاد
تولیدی و نه اقتصاد مصرفی و  ...ضروری خوامد بود (روحی.)1396 ،
امییت پژومش حاضر به لحاظ اینکه دستهای از مطالعات با رویکرد محتوایی به مقولذه
تجاریسازی پرداخته و به دنرال شناسایی عوامل تأثیرگاار بذر تجذاریسذازی مذیباشذند و
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

دستهای دیگر با رویکرد فرآیندی به تأثیر تجاریسذازی بذر ارزشمذای سذنتی دانشذگاهمذا
پرداختهاند ،در این تحقیق تلفیق دو رویکرد روشما و سذازوکارمای تجذاریسذازی را بذر
اساس سیاستمای اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار میدمد.
در این راستا این پژومش با تعیین الگوی تجاریسازی با تأکید بر سیاستمذای اقتصذاد
مقاومتی و با مدف برونرفذت از تحذریم ،قذدمی در جهذت سذرعت بخشذیدن بذه توسذعه
محصوالت دانشبنیذان و جرذران بودجذهمذای جذاری صذنعت برخوامذد داشذت؛ بنذابراین
ضرورت ایجاب میکند که به شاخصمای تجاریسازی نتایج تحقیقات علیی بهعنوان یک
راهحل ،توجه جدی شود .لاا در این پژومش ،محقق در جستجوی پاسخ بذه سذؤاالت زیذر
میباشد:
شاخصما و مؤلفهمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی کدامند؟
اولویتبندی شاخصما و مؤلفهمای تجاریسازی و اقتصاد مقذاومتی از نظذر امییذت و
عیلکرد چگونه است؟
الگوی ساختاری ارائهشده و برازش آن چگونه است؟
اولویتبندی مؤلفهمای سیاستمای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر تجاریسازی به چه ترتیذب
است؟
ادبيات نظری و پيشينهسازی پژوهش
پيشينه تحقيق
با توجه به بررسی ادبیات تحقیق در منابع داخلی و خارجی ،پیشینه تحقیقات بذه شذرح
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جدول زیر و بهطور خالصه بیان گردیده است.


جدول شماره  :1خالصه پيشينه تحقيقات انجامشده داخلي و خارجي
موضوع تحقيق

حریباهلل

ارائه الگوی تجاریسازی

طراطراییان و

فناوریمای نوظهور در

میکاران1397/

شرکتمای دانشبنیان

مجید شیسی و

شناسایی و رترهبندی عوامل مؤثر

تورج

بر تجاریسازی محصوالت

صادقی1395/

دانشبنیان

الگوی مفهومی حاصل از بررسی ایذن شذرکت مذا در ابعذاد رونیذایی
کسبوکار ،عوامل سازمانی ،چرخه عیر ،سیاست دولذت ،زیسذتبذوم
نوآوری ،عوامل محیطذی ،توسذعه بذازار ،موفقیذت دامنذهدار محصذول
تجاریسازیشده ترسیم شدند.
عوامل تأثیرگذاار در ایذن تحقیذق بذه چهذار عامذل فنذی ،فرمنگذی و
اجتیاعی ،اقتصادی و حقوقی و عوامل تسهیلکننذده صذادرات تقسذیم
میشوند که در این میان عوامل اقتصادی و حقوقی و پس از آن عوامل
تسهیل کننذده صذادرات ،بذاالترین تذأثیر را در فرآینذد تجذاری سذازی
محصوالت دانشبنیان به خود اختصاص خوامند داد که در این زمینذه
پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.
نتایج نشان داد که تولید و تجاریسازی محصوالت دانشبنیذان حذوزه

اکرر سرزی1395/

نقش شرکتمای دانشبنیان

داروسازی و ابزارآالت پزشکی بهعنوان یکی از مهمتذرین حذوزهمذای

داروسازی در تحقق اقتصاد

اقتصاد دانشبنیان میتوانذد موجذب ارزآوری و ارزش افذزوده بذاالیی

مقاومتی

برای کشور شود که می تواند کشور را در عیذل بذه اقتصذاد مقذاومتی
یاری رساند.

محید اسیاعیل و
ترکیان ترار1394/
ژائو ،ژو و
دنگ20171/
لین،
اسکات20162/
سیگل و
فان20153/

بررسی تجاریسازی نتایج
تحقیقات علیی و نقش آن در
اقتصاد مقاومتی

مهیی در مقابله با تحریمما و شرایط سخت اقتصادی دارد.

عوامل مؤثر بر تجاریسازی در

نتایج پژومش آنان نشان داد که انتقال دانذش بذه شذرکتمذای مذورد

شرکتمای خدمات فناوری در

مطالعه به طور متفاوتی تحت تأثیر قابلیت مذا و تذالشمذای دولذت از

چین

طریق تیممای منرع و گیرنده است.

تأثیر میکاری متقابل و تولید

نتایج این پژومش حاکی از آن است که تولید دانذش نقذش مهیذی در

دانش در تجاریسازی فناوری

عیلکرد تجاریسازی فناوری و بهطور غیر مستقیم در رابطه با تعامذل

شرکتمای دانشبنیان تایوان
عوامل مؤثر در بهرهوری مؤسسات
و کارگزاران مرترط با تجاریسازی
تحقیقات دانشگامی
بررسی تجاریسازی نتایج

ترز میال 2014/4

نتایج نشان داد که اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک رامررد اساسذی ،نقذش

پژومش علیی و فروش کارآمد
فناوریمای جدید در کشور
لهستان

متقابل و عیلکرد تجاریسازی فناوری دارد.
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محقق  /سال

نتيجه تحقيق

نتیجه گرفتند که استفاده مؤثر از دفتر انتقال فنذاوری مذیتوانذد ارزش
اقتصادی حاصل از فرآیند تجاریسازی دانشگاه را افزایش دمد.
نتایج پژومش وی نشان داد که سرمایهگااریمای حوزه کسبوکار در
پژومش و توسعه بهطذور قابذل مقایسذهای در لهسذتان در مقایسذه بذا
استفاده از محصوالت تحقیق و توسعه در بازار بینالیللی کیتر است.
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بررسی ادبیات و پیشینه پژومش نشان می دمد اگرچذه پژومشذگران خذارجی الگومذای
بسیاری در زمینه تجاریسازی محصوالت ارائه کردهاند و بعضی از پژومشگران داخلی نیذز
به طراحی و ارائه الگومای تجاریسازی نتایج تحقیقات پرداختهاند ،ولی بهندرت مذیتذوان
الگویی در زمینه تجاریسازی محصوالت دانشبنیان در مراکز رشد و در میان پژومشذگران
داخلی یافت ،میچنین اکثر مطالعات با رویکرد محتوایی یا فرآیندی به مقوله تجاریسذازی
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

پرداخته ولی این تحقیق با تلفیق دو رویکرد انجام شده که خذود دارای نذوآوری مذیباشذد.
بهطوریکه الگو ارائهشده بذر مرنذای بررسذیمذای میذدانی و عییذق پژومشذگر در فرآینذد
تجاریسازی شرکتمای مزبور بوده و برخالف الگومای مرانی نظری ،الگذومذای پذژومش
حاضر سازگار با شرایط محیطی و بومی ایران مستند و میتوانند در کشذور بذه کذار گرفتذه
شوند.
تجاريسازي
فرآیند تجاریسازی ،تأثیرپایری زیادی از سط دانذش پذایگیِ اقتصذاد دارد .بذا پیشذرفت
دانش ،اقتصادمای دانشپایه با شدت بیشتری به تولید ،توزیع و کاربرد دانذش وابسذته بذوده و
تولید و اشتغال در صنایع با فناوری باال ،بهسرعت رشد کرده است .میچنین بررسیمذا نشذان
میدمد که اتکا به دانش و دانایی توأم با بهرهوری در عیل و کار خردمندانه ،از طریق پویذایی،
خالقیت و ترویج نوآوری در تیام واحدمای صنعتی ،اداری و خدماتی میتواند زمینذه الزم را
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم فرامم سازد (علی احیدی و میکذاران .)1394 ،بذر ایذن
اساس ،اقتصاد دانشبنیان تنها به تعداد محدودی صنایع مرتنی بر فناوری بسیار پیشرفته وابسذته
نیست ،بلکه در این نوع اقتصاد تیامی فعالیتمای اقتصادی به شکلی بر دانش متکی است.
سياستهاي اقتصاد مقاومتي
با تعیق در الزامات مطرحشده در سیاستمذای اقتصذاد مقذاومتی ،تعذاریف مختلفذی از
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سیاستمای اقتصاد مقاومتی مطرح میگردد .برای توضی بیشذتر مذیتذوان گفذت؛ اقتصذاد
مقاومتی روشی برای مقابله با تحریممای اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریمشذده ،بذا


کیترین وابستگی به خارج از کشور در خصذوص نیازمذای اساسذی و رامرذردی اسذت .در
که از لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی یا دارای دموکراسیمذای ضذعیف و از نظذر اقتصذادی،
دارای اقتصادی وابسته و تکمحصولی مستند ،پس از مواجهذه بذا بحذرانمذای اقتصذادی و
تهدیذد بذذه تحذذریم ،بذذه سذذیت اقتصذذاد مقذذاومتی و مقذذاومسذذازی نظذذام اقتصذذادی حرکذذت
میکنند(پیغامی.)1393 ،
روششناسي پژوهش
این پژومش از نظر مدف ،تحقیقی کاربردی است و از نظذر روش ،توصذیفی -تحلیلذی
(غیرآزمایشی) است و از گروه پییایشی و بهصذورت مقطعذی و مامیذت پذژومش از روش
آمیخته اکتشافی با تلفیق روش مای کیفی و کیی استفاده شده است .جامعه آماری پذژومش
در بخش کیفی شامل خررگان دانشذگامی کذه دارای مذدر

دکتذری ،باتجربذه و در رشذته

تحصیلی مرترط و دارای سذابقه پژومشذی و تذألیفی در زمینذه تجذاریسذازی ،کذارآفرینی،
مذذدیریت و اقتصذذاد و مذذدیران و کارشناسذذان خرذذره و مطلذذع از فرآینذذد تجذذاریسذذازی در
شرکتمای مطالعهشده که بهعنوان تیم تصییم در شناسایی شاخصمذا و ابعذاد متغیرمذا در
این تحقیذق حضذور داشذتند و در بخذش کیذی تعذداد  118نفذر از مذدیران و مسذئوالن و
کارشناسان شرکتمای دانشبنیان مستقر در مراکذز رشذد پذار مذای علیذی و فنذاوری در

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

شرایطی که صادرات و واردات میچکدام برای آن کشور مجاز نییباشد .معیوالً دولتمایی

شیال کشذور (اسذتانمذای گلسذتان ،مازنذدران) در تابسذتان سذال  1397مذیباشذند .روش
نیونهگیری در بخش کیفی مدفیند از نوع «نیونهگیری گلوله برفی» یا زنجیرهای و براساس
قانون اشراع به تعداد  20نفر استفاده شده است و در بخش کیی تعذداد  97نفذر بذر اسذاس
جدول مورگان و بهصورت تصادفی ،طرقهای تعیین گردیدند .از مجیوع مؤلفهما و کذدمای
استخراجشده از متن مصاحرهما و بذا در نظذر گذرفتن مرذانی نظذری تحقیذق ،پرسشذنامهای
محققساخته آماده شد .برای تحلیل دادهمذای کیفذی پذژومش ،از تحلیذل محتذوا و فرآینذد
کدگااری استفاده شد .در بخش کیی با توجه به پرسشمای پژومش و برای تعیین روابذط
بین متغیرمذا و ضذرایب امییذت آنمذا ،از روشمذای آمذار توصذیفی و اسذتنراطی و بذرای
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رترهبندی مؤلفهما از تحلیل ماتریس امییت -عیلکرد1استفاده گردید .بذهواقذع پرسشذنامه و
الگوی تحقیق ،در پایان مرحله کیفی به دست آمده و نتایج و عصاره مرحله کیفذی تحقیذق،
الگوی تحقیق و پرسشنامه بر اساس الگوی میباشد .پرسشنامه طراحیشده بر اساس الگوی
پیشنهادی در اختیار  20نفر از خررگان (شامل  10نفذر از خررگذان دانشذگامی و  10نفذر از
مدیران ارشد و مرترط در شرکتمای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد پذار مذای علیذی و
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

فناوری) قرار گرفته و از آنما خواسته میشود در مورد متغیرما ،مؤلفهمای آنمذا و روابذط
بینشان اظهار نظر نیایند .بعد از اتیام مصاحره با خررگان امر ،تیام پرسشنامهما بهطور دقیذق
بررسی شده و بر اساس برآیند نظرات خررگان ،پرسشنامه نهایی طراحی میگذردد و مجذدد
در اختیار خررگان قرار داده میشود تا روایی پرسشنامه ثانویه به دسذت آیذد .بعذد از تأییذد
روایی پرسشنامه ،بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیذار  30نفذر از اعضذای
جامعه آماری ،مدیران و مسئوالن خرذره شذرکتمذای دانذشبنیذان مسذتقر در مراکذز رشذد
پار مای علیی و فناوری در شیال کشور (استانمای گلستان ،مازندران) در تابسذتان سذال
 ، 1397قرار گرفت تا با روش آلفای کرونراخ ،میزان پایایی پرسشنامه مشخص گردد .بعد از
تعیین پایایی مم ،پرسشنامه با مفت شاخص برای تجاریسازی با  51گویه و بذرای اقتصذاد
مقاومتی با پنج شاخص و  37گویه طراحی و نهایی گردید و در اختیار کذل آزمذودنیمذای
تحقیق قرار گرفت تا با شناسایی میزان تأثیر مر یک از مؤلفهما و ارتراط آنمذا بذا یکذدیگر،
الگوی نهایی تحقیق به دست آمد.
تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به روش روایی صذوری و روایذی محتذوایی بذوده
است .به این نحو که تهیه پرسشنامه مناسب و منطرق بر الگوی مفهومی پژومش بذا اسذتفاده
از جلسات گفتگوی آزاد با خررگان انجام گرفته و پرسشذنامه مناسذب طراحذی شذد کذه بذا
توجه به سؤالمای پژومش و میچنین رجوع به تحقیقمذای مشذابه آن ،درنهایذت مناسذب
تشخیص داده شد .با

محاسرهCVR2

و CVI3روایی محتوایی نیز مورد بررسی قرار گرفذت کذه

تیام گویهمای تحقیق دارای  CVIبین  0/87تا  1و  CVRبین  0/60تا  1بذوده اسذت .بذرای
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تعیین پایایی پرسشنامه نیز از یکی از معتررتذرین روشمذا ،یعنذی محاسذره آلفذای کرونرذاخ
 .2شاخص مدیریتی و سازمانی ( .3 ،)0/85شاخص فرمنگی اجتیاعی ( .4 ،)0/93شذاخص
قوانین و تأییدیهما ( .5 ،)0/91شذاخص مذالی و اقتصذادی ( .6 ،)0/92شذاخص توانینذدی
بازاریابی و فروش ( .7 ،)0/92شاخص قابلیتمای فناورانه ( ،)0/93تریینکننده مؤلفذهمذا و
شاخصمای تجاریسازی و مؤلفهمای  .1شاخص مدیریتی و اقتصادی ( .2 ،)0/86شاخص
بینالیللی ( .3 ،)0/91شاخصمای تولیذد ملذی ( .4 ،)0/85شذاخص رامرذردی (.5 ،)0/82
شاخصمای الگوی مصرف ( ،)0/80تریینکننذده شذاخصمذای اقتصذاد مقذاومتی ،در حذد
مناسب و مطلوبی محاسره گردید .با استفاده از روشمای آمار توصیفی به توصذیف دادهمذا
شامل ویژگیمای دموگرافیک آزمودنیما پرداخته شد و برای بررسی روابط بین متغیرمذای
پیشنهادی از آزمون تی تک نیونهای و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی اسذتفاده گردیذد .از
نرمافزارمای  SPSSو  Plsجهت بررسی روابط و از آزمون کولیوگروف-اسذیرینوف جهذت
بررسی نرمال بودن دادهمای حاصل از متغیرمای تحقیق ،بهره گرفته شده است.
تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي توصيفي
در بررسی توصیفی در بین خررگان ،تعداد سه نفر ( 15درصد) زن و تعداد  17نفذر (85

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

استفاده شد که میزان پایایی مر یک از مؤلفهمای الگو به شذرح  .1شذاخص فذردی (،)0/92

درصد) مرد بودهاند .در شاخص تأمل تعداد سه نفر ( 15درصد) مجرد و تعداد  17نفر (85
درصد) متأمل میباشند .در ردهمای سنی آزمودنیما ،تعداد مفت نفر ( 25درصد)  31تا 40
سال ،مشت نفر ( 35درصد)  41تا  50سال و تعداد پنج نفر ( 40درصد) بیشتر از  50سذال،
داشتهاند .در مقوله میزان تحصیالت؛ تعداد پنج نفر ( 25درصذد) دارای مذدر کارشناسذی،
دو نفر ( 10درصد) دانشجوی دکتری و تعداد  13نفذر ( 65درصذد) دارای مذدر

دکتذری

بودهاند .در سابقه خدمت؛ تعداد مفت نفر ( 35درصد)  10تا  15سال ،پنج نفر ( 25درصذد)
 16تا  20سال و تعداد شش نفر ( 30درصد)  21تا  25سذال و تعذداد دو نفذر ( 10درصذد)
بیشتر از  25سال سابقه خدمت داشتهاند.
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در بررسی توصیفی در بذین آزمذودنیمذا 87 ،نفذر مذرد ( 89/69درصذد) و  10نفذر زن
( 10/31درصد) و  15نفر مجرد ( 15/46درصد) و  82نفر متأمل ( 84/54درصد) بذودهانذد.
در ردهمای سنی آزمودنیما ،چهار نفر کیتر از  30سال ( 4/45درصد) 31 ،نفذر بذین  31تذا
 40سال ( 31/96درصد) 42 ،نفر  41تا  50سال ( 43/30درصد) و  20نفر ( 20/62درصذد)
بیشتر از  50سال داشتهاند .در مقوله میزان تحصیالت؛ 11نفذر کارشناسذی ( 11/34درصذد)،
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

 69نفذذر ( 71/13درصذذد) کارشناسذی ارشذذد و  17نفذذر ( 17/53درصذذد) دارای تحصذیالت
دکتری بودهاند .در سابقه فعالیت و در مراکز رشد مم مفت نفذر کیتذر از پذنج سذال (7/22
درصد) 26 ،نفر ( 26/80درصد)  6تا  10سال 34 ،نفر ( 35/05درصد)  11تذا  15سذال17 ،
نفر ( 17/53درصد)  16تذا  20سذال و  13نفذر ( 13/40درصذد) بیشذتر از  20سذال سذابقه
خدمت داشتهاند.
ب .يافتههاي تحليلي
نتيجه سؤال اول :شاخصها و مؤلفههای تجاریسازی و اقتصاد مقاومتي

(الف) شاخصها و مؤلفههاي تجاريسازي

طرق نتایج بهدستآمده از جدول مؤلفه مای اسذتخراجی براسذاس دوران واییذاکس در
تحلیل عاملی اکتشافی؛ نشان داد که مفت شاخص و مؤلفه؛ شامل  -1شذاخصمذای فذردی
(میان دانش و مهارت حل مسئله ،روحیه پژومشگری ،آشذنایی بذا نیازمذا و اولویذتمذای
حوزه صنعت و بازار و  -2 ،) ...شاخصمای سازمانی و مدیریتی (میذان دانذش و مهذارت
مدیران ،دسترسی به مشاوران آگاه ،عالقهمندی مدیران به تحقیقات ،ساختار سازمان منعطف
و  -3 ،)...شاخصمای فرمنگی و اجتیاعی (شذامل پذاداش بذرای نذوآوری ،وجذود حذس
رقابت ،وجود مشوقما و انگیزهمای کافی برای تجاریسازی ،میزان میکذاری پذار مذا بذا
پژومشگران و  -4 ،) ...شاخصمای قوانین و تأییدیهمذا (شذامل سیاسذتگذااری صذحی ،
وجود آییننامه ما و ضوابط دقیق ،حفاظت حقوقی و  -5 ،) ...شاخصمای مالی و اقتصادی
( میانند بررسی نرخ مزینه و فایده ،میزان سذود آتذی ،معقذول بذودن مزینذهمذا و -6 ،) ...
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شاخصمای توانیندی بازاریابی و فروش (میذان امکذان جذاب حیایذت مذالی ،شناسذایی


نیازمای ذینفعان ،بررسی کانالمای توزیع و فروش و -7 ،) ...شذاخصمذای قابلیذتمذای
داشتن فناوری و  ،) ...بهعنوان مؤلفهما و شذاخصمذای اصذلی تجذاریسذازی محصذوالت
دانش بنیان احصاء و نهایی شده است .بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان میرستگی
یک سازه با شاخصمایش در مقابل میرستگی آن شاخصما با سایر سازهما (روش فورنذل
و الرکر) که نتایج آن در جدول  1آمده است ،نشان از تأیید روایی واگرا به روش دوم دارد.
قطر اصلی این ماتریس حاوی جار مقادیر  AVEسازهمای تحقیق می باشد .اگر میزان جذار
مقادیر  AVEمر سازه از میزان میرستگی آن سازه با سایر سازهما بیشتر باشد ،از نظر فورنل
و الرکر دارای روایی واگرا خوامد بود.

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

فناورانه (میان ایجاد جاابیت و خدمات پس از فروش ،سهولت بهکارگیری فناوری ،تازگی

شکل  -1الگوي تجاريسازي در حالت ضرايب استاندارد
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جدول  -2ماتريس همبستگي و بررسي روايي واگرا به روش فورنل و الرکر ()1981
تجاری

شاخص

سازی

توانمندی
بازاریابي
و فروش

شاخص

فرهنگي

قابليتهای

قوانين و

مالي و

فردی

اجتماعي

فناورانه

تأیيدیهها

اقتصادی

فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

تجاریسازی

1/000

بازاریابی و فروش

0/668

0/776

شاخص فردی

0/656

0/334

0/725

فرمنگی اجتیاعی

0/704

0/304

0/258

0/754

قابلیتمای فناورانه

0/611

0/226

0/328

0/298

0/804

قوانین و تأییدیهما

0/655

0/364

0/348

0/421

0/203

0/773

مالی و اقتصادی

0/617

0/517

0/279

0/297

0/328

0/356

0/855

مدیریتی و سازمانی

0/586

0/306

0/251

0/442

0/363

0/236

0/322

مدیریتي
و
سازماني

0/829

این امر در مورد تیام سازهمای پژومش صدق میکند و این امر نشذان از تأییذد روایذی
واگرا دارد .مطالب عنوانشده و نتایج حاصل از خروجی نذرمافذزار

PLS

 Smartدر جذداول

فوق ،نشاندمنده این است که الگومای اندازه گیری از روایی (میگرا و واگرا) و پایایی (بار
عاملی ،ضریب پایایی ترکیری و ضریب آلفای کرونراخ) مناسب برخوردار میباشد .حال بذه
بررسی تأییدی متغیرمای پنهان در الگوی متغیر تجاریسازی میپردازیم:
جدول  -3جدول ضرايب مسير و ضرايب معنيداري الگوي تأييدي تجاريسازي
ضرایب مسير

آماره t

p-value

نتيجه

بازاریابی و فروش  >-تجاریسازی

0/247

10/638

0/0009

معنیدار است.

شاخص فردی  >-تجاریسازی

0/273

13/421

0/0009

معنیدار است.

فرمنگی اجتیاعی  >-تجاریسازی

0/299

11/450

0/0009

معنیدار است.

قابلیتمای فناورانه  >-تجاریسازی

0/244

9/629

0/0009

معنیدار است.

قوانین و تأییدیهما  >-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.

مسير ميان متغيرها

نتایج جدول  3نشان میدمد که با توجه به ضرایب مسیر میان متغیرمای تجاریسذازی،
آماره  tو مقادیر  p-valueکیتر از  0/05است که در نتیجه الگوی مربوط بذه متغیذر تجذاری-
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سازی بهطور کامل تأیید میگردد .در بررسی کلی الگو نیذز مقذدار  ،SRMRریشذه میذانگین


مربعات باقییانده استانداردشده که یک مقدار تقریری از نیکویی برازش الگو است برابذر بذا

(ب) شاخصها و مؤلفههاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي

نتایج بهدستآمده از جدول مؤلفه مای استخراجی براساس دوران واییذاکس در تحلیذل
عاملی اکتشافی نشان داد که شش شاخص به شرح -1 :شاخصمای مذدیریتی و اقتصذادی؛
 -2شاخصمای بینالیللی؛  -3شاخصمای تولیذد ملذی؛  -4شذاخصمذای رامرذردی؛ -5
شاخصمای الگوی مصرف ،بهعنوان شاخصما و مؤلفهمای اصذلی سیاسذتمذای اقتصذاد
مقاومتی ،احصاء و نهایی شده است.

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

 0/082بوده که مقدار مناسب و قابل قرولی است.

شکل  -2الگوي اقتصاد مقاومتي در حالت ضرايب استاندارد

میانطور که بیان گردید ،الگو از لحاظ مر سه معیار انذدازهگیذری از روایذی (میگذرا و
واگرا) و پایایی (بار عذا ملی ،ضذریب پایذایی ترکیرذی و ضذریب آلفذای کرونرذاخ) مناسذب
برخوردار میباشد .میچنین جدول  4مربوط به ماتریس میرستگی فورنل و الکر اسذت کذه
برازش اقتصاد مقاومتی را نشان میدمد و میانطور که مشخص است تیامی ضرایب نشذان
از مناسب بودن این معیار دارد.
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جدول  -4ماتریس میرستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر ( )1981اقتصاد مقاومتی
شاخص

اقتصاد

الگوی

مقاومتي

مصرف

بينالمللي

توليد
ملي

مدیریتي و

راهبردی

فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

اقتصاد مقاومتی

1/000

الگوی مصرف

0/707

0/894

بینالیللی

0/774

0/400

0/729

تولید ملی

0/723

0/471

0/530

0/921

رامرردی

0/813

0/547

0/580

0/386

0/876

مدیریتی و اقتصادی

0/372

0/040

0/078

0/026-

0/252

اقتصادی

0/860

این امر در مورد تیام سازهمای پژومش صدق می کند و این امر نشذان از تأییذد روایذی
واگرا دارد.
جدول  -5ضرایب مسیر و ضرایب معنیداری الگوی تأییدی اقتصاد مقاومتی
مسير ميان متغيرها

ضرایب مسير

آماره t

p-value

نتيجه

الگوی مصرف  >-اقتصاد مقاومتی

0/252

14/406

0/0009

معنیدار است.

بینالیللی  >-اقتصاد مقاومتی

0/295

14/456

0/0009

معنیدار است.

تولید ملی  >-اقتصاد مقاومتی

0/336

12/899

0/0009

معنیدار است.

رامرردی  >-اقتصاد مقاومتی

0/306

16/163

0/0009

معنیدار است.

مدیریتی و اقتصادی  >-اقتصاد مقاومتی

0/270

9/809

0/0009

معنیدار است.

نتایج جدول  4نشان میدمد که با توجذه بذه ضذرایب مسذیر میذان متغیرمذای شذاخص
مدیریتی و اقتصادی ،شاخص بین الیللی ،شاخص تولید ملی ،شاخص رامرردی و شذاخص
الگوی مصرف میچنین آماره  tو مقادیر  p-valueکیتذر از  0/05اسذت ،الگذوی مربذوط بذه
متغیر اقتصاد مقاومتی بهطور کامل تأیید میگردد .در بررسی کلذی الگذو نیذز مقذدار

SRMR

ریشه میانگین مربعات باقییانده استانداردشده که یک مقدار تقریری از نیکویی برازش الگذو
است برابر با  0/071بوده که مقدار مناسب و قابل قرولی است.
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نتيجه سؤال دوم :اولويتبندي شاخصها و مؤلفههااي تجااريساازي محصاوالت
(الف) اولویتبندی شاخصما و مؤلفهمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیذان از نظذر
امییت و عیلکرد تحلیل نقشه امییت  -عیلکرد که تحلیل ماتریس امییت  -عیلکرد نیذز
نامیده میشود ،شیوهای است متفاوت جهت ارائه اطالعات الگوی خروجی  IPMAبا مذدف
تعیین امییت نسری سازهما که در الگوی  PLSمتیرکز شده است.
بر اساس نتایج پژومش حاصل از تحلیل نقشذه امییذت  -عیلکذرد؛ 1از بذین متغیرمذای
تریینکننده تجاری سازی از نظر امییت ،بیشترین رتره و اولویت به ترتیب مربوط بذه متغیذر
شاخص فردی بذا ضذریب امییذت  ،0/214سذسس شذاخص فرمنگذی اجتیذاعی ،شذاخص
توانیندی بازاریابی و فروش ،شاخص قابلیتمای فناورانه ،شذاخص قذوانین و تأییدیذهمذا،
شاخص مدیریتی و سازمانی و شاخص مالی و اقتصادی میباشد .از نظر عیلکذرد بیشذترین
رتره و اولویت به ترتیب مربوط به متغیر شاخص مدیریتی و سازمانی با ضریب عیلکذردی
 ،54/413شاخص توانینذدی بازاریذابی و فذروش بذا ضذریب عیلکذرد  ،49/633شذاخص
فرمنگی -اجتیاعی با ضریب عیلکرد  ،48/543شذاخص قذوانین و تأییدیذهمذا بذا ضذریب
عیلکرد  ،44/327شاخص فردی با ضریب عیلکرد  ،44/060شاخص مالی و اقتصذادی بذا
ضریب عیلکذرد  42/939و شذاخص قابلیذتمذای فناورانذه بذا ضذریب عیلکذرد 40/748
میباشد.

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

دانشبنيان و سياستهاي اقتصاد مقاومتي از نظر اهميت و عملکرد
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شکل  -3خروجي الگوي تجاريسازي در تحليل IPMA
جدول  -6جدول اهميت  -عملکرد متغيرهاي پنهان مربوط به تجاريسازي
تجاریسازی
شاخص

عملکرد
PERFORMANCE
49/633

توانیندی بازاریابی و فروش

اهميت
IMPORTANCE
0/160

دوم

سوم

شاخص فردی

0/214

اول

44/060

پنجم

فرمنگی اجتیاعی

0/196

دوم

48/543

سوم

قابلیتمای فناورانه

0/139

چهارم

40/748

مفتم

قوانین و تأییدیهما

0/138

پنجم

44/327

چهارم

مالی و اقتصادی

0/072

مفتم

42/939

ششم

مدیریتی و سازمانی

0/074

ششم

54/413

اول

رتبه

رتبه



(ب) اولويتبندي شاخصها و مؤلفههاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي از نظر اهميت و عملکرد

تحلیل نقشه امییت  -عیلکرد ( )IPMAبرای مؤلفهمای سیاستمای اقتصاد مقاومتی

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

نیودار  -1نقشه امییت  -عیلکرد الگوی تجاریسازی در تحلیل IPMA

شکل  -4خروجی الگوی اقتصاد مقاومتی در تحلیل IPMA
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جدول  -7جدول امییت -عیلکرد متغیرمای پنهان مربوط به اقتصاد مقاومتی
شاخص

فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399
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تجاریسازی
اهميت

رتبه

عملکرد

رتبه

الگوی مصرف

0/145

پنجم

45/447

چهارم

بینالیللی

0/210

چهارم

47/838

دوم

تولید ملی

0/216

اول

44/772

پنجم

رامرردی

0/213

سوم

46/797

سوم

مدیریتی و اقتصادی

0/214

دوم

53/963

اول

با توجه به تحلیل نقشه امییت – عیلکرد1از بین متغیرمای تریینکننده اقتصذاد مقذاومتی
از نظر امییت ،بیشترین رتره و اولویت به ترتیب مربوط به متغیذر شذاخص تولیذد ملذی بذا
ضریب امییت  ،0/216شاخص مدیریتی و اقتصادی بذا ضذریب امییذت  ،0/214شذاخص
رامرردی با ضریب امییت  ،0/213شاخص بینالیللی با ضریب امییت  0/210و شذاخص
الگوی مصرف با ضریب امییت  0/145میباشد .از نظر عیلکرد بیشذترین رترذه و اولویذت
به ترتیب مربوط به متغیر شذاخص مذدیریتی و اقتصذادی بذا ضذریب عیلکذردی ،53/963
شاخص بینالیللی با ضذریب عیلکذرد  ،47/838شذاخص رامرذردی بذا ضذریب عیلکذرد
 ،46/797شاخص الگوی مصرف بذا ضذریب عیلکذرد  45/447و شذاخص تولیذد ملذی بذا
ضریب عیلکرد  44/772میباشد.

نمودار  -2نقشه اهميت  -عملکرد الگوي اقتصاد مقاومتي در تحليل IPMA

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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نتيجه سؤال سوم :الگوي ساختاري ارائهشده و برازش آن چگونه است؟
پایایی (بار عاملی ،ضریب پایذایی ترکیرذی و ضذریب آلفذای کرونرذاخ) مناسذب برخذوردار
میباشد.
جدول  -8روايي همگرا و پايايي ترکيبي در برازش الگوهاي اندازهگيري الگوي اصلي
ميانگين واریانس

ضریب پایایي

استخراجي ()AVE

ضریب پایایي ترکيبي ()CR؛
CR >7/0

آلفای کرونباخ

الگوی مصرف

0/800

0/889

0/750

بینالیللی

0/531

0/772

0/759

تجاریسازی

0/728

0/949

0/938

تولید ملی

0/849

0/944

0/911

رامرردی

0/768

0/908

0/848

مدیریتی و اقتصادی

0/737

0/894

0/823

متغيرهای تحقيق

جدول زیر مربوط به ماتریس میرستگی فورنل و الکر در برازش ،الگوی اصلی را نشان
میدمد و میانطور که مشخص است تیامی ضرایب نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
جدول  -9ماتريس همبستگي و بررسي روايي واگرا به روش فورنل و الرکر ( )1981الگوي اصلي
الگوی
مصرف

بينالمللي

تجاری

توليد

سازی

ملي

راهبردی

الگوی مصرف

0/894

بینالیللی

0/397

0/728

تجاریسازی

0/633

0/656

0/853

تولید ملی

0/470

0/532

0/630

0/921

رامرردی

0/546

0/579

0/735

0/384

0/876

مدیریتی و اقتصادی

0/045

0/067

0/377

0/023-

0/243

مدیریتي و
اقتصادی

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

نتایج تحلیل عاملی تأییدی (جدول  )8نشان داد که الگو از روایذی (میگذرا و واگذرا) و

0/859
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شکل  -5الگوي اصلي در حالت ضرايب استاندارد

بررسي تأييدي متغيرهاي پنهان در الگوي اصلي
جدول  -10جدول ضرايب مسير و ضرايب معنيداري الگوي اصلي
مسير ميان متغيرها

ضرایب مسير

آماره t

p-value

نتيجه

الگوی مصرف  >-تجاریسازی

0.230

4.107

0/0009

معنیدار است.

بینالیللی  >-تجاریسازی

0.209

3.526

0/0009

معنیدار است.

تولید ملی  >-تجاریسازی

0.300

4.680

0/0009

معنیدار است.

رامرردی  >-تجاریسازی

0.304

4.812

0/0009

معنیدار است.

مدیریتی و اقتصادی> تجاریسازی

0.286

5.091

0/0009

معنیدار است.

میچنین نتایج جدول  10نشان میدمد که ضریب مسذیر شذاخص الگذوی مصذرف بذر
تجاریسازی برابر با  0/23و آماره  tبرابر با  4/107و مقدار  p-valueکیتر از  0/05بذوده ،در
نتیجه ،شاخص الگوی مصرف بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارد .ضریب مسذیر
شاخص بینالیللی بر تجاریسازی برابر با  0/209و آماره  tبرابر با  3/526و مقذدار

p-value

کیتر از  0/05بوده ،در نتیجه ،شاخص بینالیللی بر تجاریسازی ،تأثیر معنذیدار و مسذتقیم
دارد .ضریب مسیر شاخص تولید ملی بر تجاریسازی برابذر بذا  0/300و آمذاره  tبرابذر بذا
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 4/680و مقدار  p-valueکیتر از  0/05بوده ،در نتیجه ،شاخص تولید ملی بر تجاریسذازی،


تأثیر معنیدار و مستقیم دارد .ضریب مسیر شذاخص رامرذردی بذر تجذاریسذازی برابذر بذا
رامرردی بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارد .ضریب مسیر شذاخص مذدیریتی و
اقتصادی بر تجاریسازی برابر با  0/286و آماره  tبرابر با  5/091و مقذدار  p-valueکیتذر از
 0/05بوده ،در نتیجه ،شاخص مذدیریتی و اقتصذادی بذر تجذاریسذازی ،تذأثیر معنذیدار و
مستقیم دارد.
نتيجه سؤال چهارم :اولويتبندي مؤلفههاي سياست هاي اقتصاد مقااومتي ماؤرر بار
تجاريسازي به چه ترتيب است؟
تحليل نقشه عملکر -اهميت1براي الگوي اصلي

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

 0/304و آماره  tبرابر با  4/812و مقذدار  p-valueکیتذر از  0/05بذوده ،در نتیجذه ،شذاخص

شکل  -4خروجی الگوی اصلی در تحلیل IPMA
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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جدول  -11جدول امییت  -عیلکرد متغیرمای پنهان مربوط به الگوی اصلی
تجاریسازی

فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399
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اهميت

رتبه

عملکرد

رتبه

الگوی مصرف

0/152

پنجم

45/435

چهارم

بینالیللی

0/171

چهارم

47/632

دوم

تولید ملی

0/222

سوم

44/781

پنجم

رامرردی

0/243

دوم

46/796

سوم

مدیریتی و اقتصادی

0/261

اول

54/192

اول

میانطور که مالحظه میگردد ،با توجه بذه تحلیذل  IPMAاز بذین متغیرمذای مذؤثر بذر
تجاری سازی (الگوی اصلی) ،از نظر امییت بیشترین رتره و اولویت به ترتیذب مربذوط بذه
متغیر شاخص مدیریتی و اقتصادی با ضریب امییت  ،0/261شاخص رامرذردی بذا ضذریب
امییت  ،0/243شاخص تولید ملی با ضریب امییت  ،0/222شاخص بینالیللی بذا ضذریب
امییت  0/171و شاخص الگوی مصرف با ضریب امییت  0/152میباشد.
از نظر عیلکرد بیشترین رتره و اولویت به ترتیب مربوط به متغیذر شذاخص مذدیریتی و
اقتصادی با ضریب عیلکردی  ،54/192شاخص بینالیللذی بذا ضذریب عیلکذرد ،47/632
شاخص رامرردی با ضریب عیلکرد  ،46/796شاخص الگوی مصرف بذا ضذریب عیلکذرد
 45/435و شاخص تولید ملی با ضریب عیلکرد  44/781میباشد.

نمودار  -1نقشه اهميت -عملکرد الگوي اصلي در تحليل IPMA



با توجه به جهتگیریمای کذالن کشذور در راسذتای توسذعه محصذوالت دانذشبنیذان،
حیایتما و سیاستمای دولت باید در مسیر تجاریسازی فناوری و کذارآفرینی مرتنذی بذر
فناوری قرار گیرد .دولت باید میانند بسیاری از کشذورما بذا سذازوکارمای مختلذف ،تذوان
بالقوه و ظرفیت داخلی مانند ابالغ سیاستمای اقتصاد مقاومتی را بالفعل سازد و با شذکوفا
نیودن استعدادما؛ توانیندی و قابلیتمای کسبوکذاری جامعذه خذویش را افذزایش دمذد؛
بنابراین باید در مسیر رشد تجاری سازی محصوالت و کذارآفرینی مرتنذی بذر فنذاوری و بذا
بهرهمندی از سیاستمای اقتصاد مقاومتی ،کلیه ملزومات مورد نیاز و با مزینه کم و معقذول
فرامم گردد تا مسیر صعبالعرور ایجاد ارزش و خلق ثذروت از فنذاوری ،بذه یذک بزرگذراه
فراخ و راموار تردیل گردد تا مر کارآفرین بنا به تواناییمای خویش بتواند بذه ایذن عرصذه
وارد شده و به موفقیت دست یابد .بر این اساس و با توجه به نتایج پژومش حاضر ،برخذی
شاخصما بهعنوان شاخصمای کلیدی موفقیت تجاریسذازی محصذوالت دانذشبنیذان بذا
تأکید بر سیاستمای ابالغی اقتصاد مقذاومتی در سذط ملذی و میچنذین برخذی اقذدامات
بهعنوان الگوی پیشنهادی در سط ملی بهمنظور ارتقای وضعیت تجاریسذازی محصذوالت
با تأکید بر نقش مهم سیاستمای اقتصاد مقاومتی در کشور شناسایی و ارائه گردیده است.
در تحقیق حاضر و در نتایج حاصله از سؤال اول که شاخصمای تجاریسذازی؛ شذامل

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

بحث ،نتيجهگيری

شاخص مای فردی ،شاخص مای سازمانی و مدیریتی ،شاخصمذای فرمنگذی و اجتیذاعی،
شاخصمای قوانین و تأییدیهما ،شاخصمای مذالی و اقتصذادی ،شذاخصمذای توانینذدی
بازاریابی و فروش و شاخصمای قابلیتمذای فناورانذه شناسذایی شذدند؛ نتذایج تحقیقذات
مجید شیسی و تورج صادقی ( ،)1395در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر تجاریسذازی
محصوالت دانشبنیان بود که محققان نتیجه گرفتند که عوامل تأثیرگاار در ایذن تحقیذق بذه
چهار عامل فنی ،فرمنگی و اجتیاعی ،اقتصادی و حقوقی و عوامل تسذهیلکننذده صذادرات
تقسیم میشوند .در این میان عوامل اقتصادی و حقوقی و پذس از آن عوامذل تسذهیلکننذده
صادرات ،باالترین تأثیر را در فرآیند تجاریسازی محصوالت دانشبنیان به خود اختصذاص
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دادند .لاا نتیجه حاصل از سؤال اول تحقیق حاضر در خصذوص مؤلفذه ذکرشذده بذا نتذایج
تحقیقات ماکور ،میچنین نتایج تحقیقات مهران مولوی و علی مهذدیزاده ( ،)1395سذوتهنتا
و جک 2014(1م) ،انجین دانشگاهما و کالجمای کانادا ( 2013م) با نتایج تحقیقذات حاضذر
میخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.
میچنین شاخص مذای اقتصذاد مقذاومتی؛ شذامل شذاخص مذای مذدیریتی و اقتصذادی،
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

شاخصمای بینالیللی ،شاخصمای تولید ملی ،شذاخصمذای رامرذردی و شذاخصمذای
الگوی مصرف ،شناسایی و احصاء شده است؛ با نتایج تحقیقات زکیه مؤمنینیا ( )1394کذه
مؤلفهمای اصالح الگذوی مصذرف ،کذامش واردات ،حیایذت از تولیذد ملذی ،فعذالسذازی
سامانهمای پولی و بییهای بخش تولید ،تداوم سیاستمای خودکفایی ،ترذدیل تهدیذدما بذه
فرصتما ،مدیریت مصرف ،روح خودباوری و خوداتکایی ،توجه بذه اقتصذاد دانذشبنیذان،
استفاده حداکثری از میه ظرفیتما را شناسایی شده و ممراستا میباشد.
نتایج حاصله از سؤال دوم تحقیق که بذر اسذاس تحلیذل مذاتریس امییذت – عیلکذرد

2

انجام پایرفته است؛ اولویتبندی متغیرمای تریینکننده تجاریسازی از نظر امییت بیشترین
رتره و اولویت به ترتیب مربوط بذه متغیذر شذاخص فذردی ،شذاخص فرمنگذی اجتیذاعی،
شاخص توانیندی بازاریابی و فروش ،شذاخص قابلیذتمذای فناورانذه ،شذاخص قذوانین و
تأییدیهما ،شاخص مدیریتی و سازمانی و درنهایت شاخص مذالی و اقتصذادی مذیباشذد .از
نظر عیلکرد بیشترین رتره و اولویت به ترتیب مربوط به متغیر شاخص مدیریتی و سازمانی
و در ادامه شاخص توانیندی بازاریذابی و فذروش ،شذاخص فرمنگذی اجتیذاعی ،شذاخص
قوانین و تأییدیهما ،شاخص شاخص فردی ،شاخص مالی و اقتصادی و درنهایذت شذاخص
قابلیتمای فناورانه میباشد .بر این اساس شاخصمایی مانند شذاخص فذردی و قذوانین و
تأییدیهما از امییت بیشتر برخوردارند ولذی کذارکرد پذایینتذری دارنذد ،بنذابراین توجذه و
سرمایهگااری بیشتری توسط سیاستیداران و کارآفرینان بر روی آنما توصذیه مذیشذود .در
مقابل شاخص مدیریت و سازمانی که دارای امییت پایین و از طرفی عیلکرد باال میباشذد،
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نشاندمنده اتالف منابعی است که میتوان از منابع موجود در حیطه دیگذری اسذتفاده کذرد.
تجاریسازی در شرکتمای دانشبنیذان بذه ترتیذب شذامل بخذش کسذبوکذار ،قذوانین و
مقررات ،جاب نیروی متخصص ،جاب بنگاهمای اقتصادی و مدایت نذوآوری مذیباشذند.
لاا تیامی تحقیقات فوق و میچنین نتایج تحقیقات فریدون آزما و میکاران ( ،)1395مجید
محیدی ( )1393و مریم ملکی فارمد ( )1391با نتایج تحقیق حاضر میخوانی داشذته و در
یک راستا قرار دارد.
میچنین اولویتبندی متغیرمای تریینکننده اقتصاد مقاومتی از نظر امییت بیشترین رترذه
و اولویت به ترتیب مربوط به متغیر شاخص تولیذد ملذی ،شذاخص مذدیریتی و اقتصذادی،
شاخص رامرردی ،شاخص بینالیللی و درنهایت شاخص الگوی مصرف میباشذد .از نظذر
عیلکرد بیشترین رتره و اولویت به ترتیب مربوط به متغیر شذاخص مذدیریتی و اقتصذادی،
سسس شاخص بینالیللی ،شاخص رامرردی ،شاخص الگوی مصرف و درنهایذت شذاخص
تولید ملی میباشد .بر این اساس شاخصمایی مانند شاخص تولید ملی و الگوی مصرف از
امییت بیشتر برخوردارند ولی کارکرد پایینتری نسرت بذه شذاخص مذدیریتی و اقتصذادی
دارند ،بنابراین توجه و سرمایهگااری بیشتری توسذط سیاسذتیداران و کارآفرینذان بذر روی
آنما توصیه میشود ،بر این اساس دولت باید وابستگی خود را طی یک الگوی برنامهریزی
کامش دمد و منابع نفت را برای سرمایهگااری در راستای تولید ملی استفاده کنذد .بهتذرین

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

نتذذایج تحقیقذذات موسذذی داودی و مذذریم فقیذذه نصذذیری ( ،)1395نشذذان داد مؤلفذذهمذذای

روش در گسترش اقتصاد مقذاومتی ،اتکذا بذه مذردم و فرمنذگسذازی مختلذف در مصذرف
پسانداز و سرمایهگااری است ،به نحذوی کذه تجهیذز منذابع مردمذی در راسذتای تولیذد و
سرمایهگااری قرار گیرد تا از این طریق بتوان به رشد پویا دست یافت .با توجه به نوسذانی
بودن رشد تولید و رشد منفی در چند سال اخیر ،مدفگذااری دولذت بایذد مذدفگذااری
رشد و رونق تولید از طریق افزایش تولید و رشد در راستای دستیابی به مذدفمذای دیگذر
باشد.
نتایج حاصذله از سذؤال سذوم تحقیذق بذر اسذاس خروجذی حاصذل از نذرمافذزار ،PLS
نشاندمنده این است که الگومای اندازهگیذری از روایذی (میگذرا و واگذرا) و پایذایی (بذار
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عاملی ،ضریب پایایی ترکیری و ضذریب آلفذای کرونرذاخ) مناسذب برخذوردار مذیباشذند و
شاخصمای پنجگانه اقتصاد مقاومتی ( شامل شاخصمای مدیریتی و اقتصادی ،بینالیللذی،
تولید ملی ،رامرردی و الگوی مصرف) بر تجاریسازی ،تأثیر معنیدار و مستقیم دارنذد .لذاا
نتایج پژومش حاضر با نتایج تحقیقات فایزه شفیعی و علیاکرر سرزی ( )1395کذه تولیذد و
تجاریسازی محصوالت دانشبنیذان را بذهعنذوان یکذی از مهذمتذرین حذوزهمذای اقتصذاد
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

دانشبنیان میتواند موجب ارزآوری و ارزش افزوده باالیی برای کشور شود و کشذور را در
عیل به اقتصاد مقاومتی یاری رساند و میچنین با تحقیقات علیرضا عرب و ایین قاسذییان
صاحری ( )1395و حسن میرزاخانی و زمره پورحاتیی ( ،)1393حسنعلی آقاجانی و زمذرا
سروری اشلیکی ( )1392و مجتری جراری پورمریس ( ،)1391میخذوانی داشذته و در یذک
راستا قرار دارد؛ بنابراین با توجه بذه نقذش و جایگذاه ایذن حذوزه و توانینذدیمذای بذاالی
متخصصان ایرانی ،انتظار میرود حیایتمذا و تسذهیالت بیشذتری در اختیذار شذرکتمذای
دانشبنیان قرار گیرد تا شامد پیشرفت روزافذزون کشذور شذد .میچنذین در مذورد مقایسذه
یافتهمای تحقیق حاضر با سایر یافتهمای محققان ،باید اشاره کرد که این پژومش با اسذتفاده
از بیشتر شاخصما و مؤلفهمای مؤثر ارائهشذده بذر فراینذد تجذاریسذازی و شذاخصمذای
اقتصاد مقاومتی توسط دیگر محققان مورد ذکر در پژومش ،سذعی بذر توسذعه ایذن الگومذا
داشته است ،پس میتوان گفت که این تحقیق میسذو بذا ایذن تحقیقذات ،گذامی در جهذت
شناخت بهتر شاخصما ،مؤلفهما و عوامل مؤثر بر فرآیند تجاریسازی برداشته است .قطعذاً
و بدون مرگونه تردیدی ،تحقق اقتصاد مقاومتی که در چند سذال اخیذر مذورد تأکیذد مقذام
معظم رمرری و دیگر مسئوالن ارشد کشور می باشد ،با سخنرانی ،شذعار ،حذرف و بنرمذای
رنگارنگ محقق نخوامد شد ،بلکه تحقق اقتصاد مقاومتی با اجرای کامل مؤلفهمای مخذتص
اقتصاد مقاومتی میکن خوامد شذد کذه افذزایش بهذرهوری ،اسذتفاده حذداکثری از حذداقل
امکانات ،بهرهگیری از تیامی ظرفیتما و قابلیت بذه معنذای کیذال و تیذام آن و درنهایذت
رونق تولیدات داخلی و افزایش اشتغال بهعنوان مهمترین رامرردمای آن محسوب میشوند.
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نتایج حاصله از سؤال چهارم تحقیق که بر اسذاس تحلیذل مذاتریس امییذت  -عیلکذرد

1

تجاریسازی از نظر امییت بیشترین رتره و اولویت به ترتیذب مربذوط بذه متغیذر شذاخص
مدیریتی و اقتصادی ،شاخص رامرردی ،شاخص تولید ملی ،شاخص بینالیللی و درنهایذت
شاخص الگوی مصرف میباشد .از نظر عیلکرد بیشترین رتره و اولویت به ترتیذب مربذوط
به متغیر شاخص مدیریتی و اقتصادی ،شاخص بذینالیللذی ،شذاخص رامرذردی ،شذاخص
الگوی مصرف و درنهایت شاخص تولید ملی در رتره آخذر مذیباشذد .لذاا نتذایج پذژومش
حاضر میتواند با رترهبندی شاخصمای مورد مطالعه ،کاربردمایی را نیز بذرای شذرکتمذا،
دانشگاهما و سازمانما داشته باشد و نقش ،امییت و رترذه شذاخصمذای مذؤثر بذر فرآینذد
تجذذاریسذذازی و میچنذذین شذذاخصمذذای اقتصذذاد مقذذاومتی را بذذرای مذذدیران شذذرکتمذذا،
سیاستگااران و سازمانمای درگیر و تصییمساز آشکار سازد تا در برنامهریزیمذای کذالن
خود ،این شاخصما و عوامل را مورد توجه بیشتر قرار دمند.
امروزه کشورمای مستکرر جهان سعی وافر دارند به دلیل آنکه ایران اسالمی کشوری
مستقل ،آباد ،امن و دارای قابلیت ما  ،امکانات و ظرفیت ما ی باال در سط منطقه و جهان
به شیار می رود و نیی خوامد با سیاست مای اسذتکراری آن مذا میذراه شذود بذا اعیذال
تحریم مای مختلف و به زعم خود فلج کننده ،ایرا ن اسالمی را از پای درآورند ،غافذل از
آنکه ایران اسالمی به دفعات مختلف ثابت کرده است که با اتکاء به قابلیت و ظرفیت ما

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

انجام پایرفته است؛ اولویتبندی شاخص و مؤلفهمای سیاستمای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر

و توانیندی ما ی روزمینی و زیرزمینی و از میه مهم تر منذابع انسذانی توانینذدش قذادر
خوامد بود مشکالت خود را بدون نیاز به کشورمای مستکرر جهان و با تکیه بر اقتصاد
مقاومتی درون زا حل نیاید که الزمذه آن در ایذن راه دشذوار امذا میکذن ،ایجذاد رونذق
تولیدات داخلی در کشور و به دنرال آن افزایش اشتغال خوامد بود؛ اما در دمذه پذنجم
انقالب بایستی امداف جدیدی مدنظر قرار بگیرد که تکییل کننده فعالیت مای چهار دمه
گاشته باشذد .ایذن امذداف بایذد متیرکذز بذر بذه نتیجذه رسذاندن پذژومش مذا و ارائذه
دستاوردمای فناوری به جامعه و تجاری سازی جهت «رونق تولید» و به دنرال آن «تولید
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ثروت» و «افزایش کیفیت زندگی مردم» و «اقتدار نظام اسالمی» باشذد کذه قذرالً بذه آن
کیتر توجه شده است.
پيشنهادات کاربردی تحقيق
ذ پیشنهادمای مرتنی بر یافتهمای حاصل از سؤال اول پژومش :الف -تعداد مراکذز رشذد
فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399

در زمینهمای مختلف در دو استان مورد پژومش ،رضایتبخش است ،اما تعداد شرکتمای
موجود به چند مورد و رشته محدود شده است .یکی از دالیل آن برای در شذکاف میذان
پژومش و تولید میکن است نقص در تجاریسازی باشد .در رشتهمایی ،ازجیله دارومذای
بیوتکنولوژی و  ،...جایی کذه بخذش ضذروری از تولیذد علذم در دانشذگاهمذا و مؤسسذات
تحقیقاتی اتفاق میافتد ،کاربرد پربار و مؤثر علم نیاز به فرآیند ترجیان دانش دارد که شامل
ابتکار در استفاده از ایدهمای جدید علیی و تولید فرآوردهما و یا ...میباشد .به میین لحاظ
ارتراط مؤثر ،کارآمد و پویایی دفاتر ارتراط دانشگاه با صنعت کذه بذا سیاسذتمذای اقتصذاد
مقاومتی آشنایی کامل دارند ،بسیار کارساز خوامد بود .ب) از آنجایی که یکی از مؤلفهمذای
مدنظر برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ،ورود شرکتمای دانشبنیان به بازار و عرضه کاالما
و محصوالت آنما میباشد؛ لاا پیشنهاد میگردد قانون حیایت از شرکتمای دانشبنیذان و
مؤسسات پژومشی در جهت تکییل آن بازنگری جدی گردد.
ذ پیشنهادمای مرتنی بر یافته مای حاصل از سؤال دوم پژومش :الف) شناخت نداشذتن
اساتید دانشگاه (در گروهما ی صنایع ،اقتصاد ،کارآفرینی و  ) ...از محیط واقعی صذنعت و
پار مای علیی و فناوری ،یکی از موانع اصلی تجاریسازی یافتذهمذای پژومشذی بیذان
شده است .پیشنهاد حضور استادان در مراکز رشد و پار مذای علیذی بذا عنذوان کذار در
صنعت یا بازدیدمای متعدد و منظم آنان از این مراکز استان ،ایده خوبی در مسیر آشذنایی
اعضای میئتعلیی این گروه با محیط واقعی تولید صنایع دانشبنیان و فرایند آنما است.
ب) حیایذتمذذای مذذدیریتی و قذذانونی از جهذذتدمذذی طذذرحمذذای پژومشذذی بذذه سذذیت
تجاری سازی با در نظر گرفتن شاخص مای شناسایی شده سیاست مای اقتصاد مقاومتی در
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پیشینه تحقیق .ج) از تخصیص ارز نرخ مرجع به واردات محصذوالتی کذه تولیذد داخذل


دارند اکیداً میانعت گردد که آفتی برای تولیذد داخذل اسذت کذه ایذن امذر از ضذروریات
ارزانقییت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد .ضین اینکه بانکما ارز صادرکنندگان را یا
به نرخ آزاد تردیل و خریداری کنند و یا امکان حواله مجدد ارز را برای خریذد قطعذات
تولیدی مهیا سازند.
ذ پیشنهادمای مرتنی بر یافتهمای حاصل از سؤال سذوم پذژومش :الذف) تذدوین قذوانین
دولتی شفاف در حیایت از پژومشمذای فناورانذه و فرآینذد تجذاریسذازی آنمذا توسذط
معاونت علیی و فناوری ریاست جیهوری و وزارت علوم در راستای تحقق سیاسذتمذای
اقتصاد مقاومتی .ب) شناسایی بازار و نیازسنجی جامعه در طرحمای تحقیقاتی در ارتراط بذا
فرمنگ تجاریسازی با تأکید بذر سیاسذتمذای اقتصذاد مقذاومتی .ج) در کشذور مذا اخیذراً
کریدورمای تجاریسازی در پار مای فناوری مستقر در تهران ،شذهر علیذی تحقیقذاتی
اصفهان و در ترریز ایجذاد شذده کذه ایذن کریذدورما از راه مراجذع ذیصذالح از مخترعذان
حیایت مالی میکنند .ترویج این کریدورما بهصورت منطقهبندیشذده و بذر اسذاس میذزان
مشارکت در تجاریسازی در پار مای علیی و فناوری شیال کشور پیشنهاد میگردد.
پیشنهادمای مرتنی بر یافته مای حاصل از سؤال چهارم پذژومش :الذف) دولذت بایذد در
جهت ترغیب مشتریان بذه مصذرف کذاالی داخلذی و میچنذین بازارسذازی مناسذب بذرای
محصوالت این شرکتما اقدامات مناسب را انجذام دمذد .در کنذار سیاسذتمذای حیذایتی

مقاله پژومشی :تحلیل ماتریس امییت – عیلکرد ( )IPMAشاخصمای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تأکید بر...

حیایت از تولید ملی و کار سرمایه ایرانی در این برمه از زمان است .در عوض ارزمذای

دولت ،دانشگاه نیز باید بذا توجذه بذه مأموریذت سذوم خذود ،ارترذاط بذا صذنعت و بحذث
تجاریسازی تحقیقات و تربیت پژومشگران و متخصصان نخره را در اولویت فعالیذتمذای
خود قرار دمد؛ ب) شکلگیری روحیه جهاد اقتصادی ،تولید ملی و حییذت ایرانذی .ضذین
آنکه برای تقویت اقتصادی ملی ،دیسلیاسی اقتصاد مقاومتی نیز الزم است .مدف از این نوع
دیسلیاسی تریین دستاوردمای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشذارمای وارده اسذت .فشذارما در
مورد کاالی مصرفی و شاخص مای روزمذره اقتصذادی وارد مذیشذود ،ولذی دسذتاوردمای
مقاومذذت کشذذور ،دسذذتاوردمایی رامرذذردی و بلندمذذدت مسذذتند ،میچذذون خودکفذذایی در
فناوری مای برتر (مسته ای) ،استقالل در سیاست خذارجی و...؛ ج) تجدیذدنظر در سذاختار
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برنامهریزی آموزشی و درسی ،شیوهمای مدیریت و تذدریس دانشذگامی براسذاس پذرورش
دانشجویان برای ایدهپردازی و برقذراری ارترذاط مناسذب بذا بخذش تجذاری از مهذمتذرین
اولویتمایی است که در این راستا بایستی مورد توجه قرار گیرد.
فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي

فصلنامه علیی مطالعات بینرشتهای دانش رامرردی ،سال دمم ،شیاره  ،39تابستان 1399
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