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 چكيده

هاي پژوهشي است. راهبردهاي ارتباطي  سازي طرح هدف پژوهش حاضر بررسي نقش راهبردهاي ارتباطي بر تجاري     
 جامعه .است به روش اكتشافي ـ پيمايشي  پژوهشسازي و گفتگو است. اين  رساني، متقاعدسازي، موافق موردنظر اطالع

علمي و صنعتي ايران  هاي پژوهشفناوري سازمان  سازي تجاري حوزهنفر از متخصصان و مديران  25آماري پژوهش را 
 ها سؤال اينپاسخ به  اساس بر پژوهشاين  دهند. تشکيل مي ،در شهر تهران مشغول به كار هستند 1393كه در سال 

بندي  هاي پژوهشي كدامند؟ و راهبردهاي ارتباطي و اولويت سازي طرح : موانع و عوامل مؤثر بر تجاريشده استتدوين 
رساني،  ترتيب اطالع بهها اولويت هر يك از راهبردها  داده تحليل و بررسي ها چيست؟ بر اساس نتايج  هريك از آن

سازي بررسي و استخراج شدند.  عوامل و موانع تجاري پژوهش،اول  گامدر  سازي و گفتگو است. متقاعدسازي، موافق
ها و مصاديق اصلي تأثيرگذار بر راهبردهاي  و مصاحبه با متخصصين، شاخص پژوهشنظري  مباني سپس بر اساس

از   استفاده  بابر اساس تحليل عاملي و  ،دوم گامپرسشنامه تنظيم شد. در  هاي آمد و بر اساس آن سؤال  دست ارتباطي به
 4 آمده دست بهها تعيين شد. بر اساس نتايج  هاي راهبردهاي ارتباطي آزمون و اولويت هر يك از آن يافته SPSSافزار  نرم

هاي پژوهشي ارائه  طرح سازي درخصوص تأثير و نقش راهبردهاي ارتباطي بر تجاري هاييدست آمد و پيشنهاد ديدگاه به
راهبردهاي  با بايست ميتواند مؤثر باشد و  نمي تنهايي بهكه هر يك از راهبردهاي ارتباطي  حاكي از اين است شد. نتايج

راهبردهاي ارتباطي استخراج شده در اين مقاله، طريق گذار از  پرداز و سرمايه ديگر همراه شود. تعامل بين صنعت و ايده
 هاي پژوهشي را به دنبال خواهد داشت. سازي طرح ارتقاي سطح تجاري
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 . مقدمه1

 نقش بشري تحوالت و زندگي در جمعي ارتباط وسايل از پيش كه است مهمي مقوله ارتباطات     
 با خوبي به توانند نمي مردم بيشتر كه دهد مي نشان عادي مردم براي ها پژوهش است. امروزه داشته

به  را ارتباطات پوشش تحت افراد و مردم توجه آگاهي، ايجاد يا اطالعات. كنند برقرار ارتباط ديگران
 از. است مباحثه تحريك براي اوليه مواد آوردن فراهم اصلي آن و هدف كند مي جلب مسائل واقعيات

 توسعههاي  برنامه و ها سياست خدمت در ارتباطات كه داشت توجه نکته اين به بايد ديگر سوي
 مردمي، وسايل ارتباطي و جمعي ارتباط وسايل از يکپارچه استفاده نيازمند اقتصادي ـ اجتماعي

 [.14است ] اجتماعي بازاريابي فنون و شخصي بين هاي كانال
از آغـاز   يـت حکا يـران در ا يپژوهشـ  اي هو مؤسسـ  يالعـ رونـد تحـوالت نظـام آمـوزش      يبررس     

و  يعوامـل اقتصـاد   يرتماس و تأث يشبازار دارد. افزا يسو نهادها به ينا يشو گرا يتجار يها فعاليت
را بـه سـمت    يو نـوآور  يپژوهشـ  يهـا  حركت فعاليـت  تواند يم ي،دانشگاه يها بر پژوهش ياجتماع

 پژوهش سوق دهد. يبروندادها سازي يتجار
ـ اجرا هاي و اقدام ها ياستاز س يکي يگر،از طرف د      ارم توسـعه،  هـ در برنامـه چ  يآمـوزش عـال   يي
پـژوهش از   يجنتـا  شدن ينحوه مشاركت پژوهشگران در سود حاصل از تجار نامه يينو ابالغ آ يبتصو

طـور كـه ارتباطـات بـراي انسـان       همـان  است. 1384در سال  يو فناور يقاتسوي وزارت علوم، تحق
براي رشد و بقاي سـازمان   ،بهتر عبارت بهو تحقق اهداف سازماني يا براي پيشبرد  ،متمدن حياتي است
 نيز ضروري است.

شـود و  وظايف اساسي مديريت سازمان پيگيري مـي  تنها نهارتباطات ابزاري است كه از طريق آن      
 اسـت، ها نيز تأثيرگـذار  شوند، بلکه در ارتباط بين سازمان ريزي و كنترل مي شده برنامه كاركنان هدايت

  [.8توان حل كرد ] روي هر سازمان را مي فراهاي اطات چالشكه از طريق همين ارتب طوري به
 يالتنظرگرفتن تسـه  اوقات با در يمتنوع و برخ هاي يوهدانشجو به ش يرشها در پذ رقابت دانشگاه     

و  يمعاونـت علمـ   يـت و فعال يسمحـور، تأسـ   پژوهش يتوسعه آموزش عال ي،متقاض يطمتناسب با شرا
 زا يـت قـانون حما  يبو تصـو  يعلم و فناور يها توسعه مراكز رشد و پارک ي،جمهور ياستر يفناور

 يشاست كـه افـزا   يموارد يگراز نخبگان و پژوهشگران از د يتحما ينبنيان و قوان دانش يها شركت
توسـعه   يرهمچنين مسـ  ؛[4د ]دار يرا در پ يناورو ف يپژوهشگران در توليدات علمي و كاربرد يزهانگ

 يشافـزوده اقتصـادي اسـت كـه منجـر بـه افـزا        ارزش يفيتو ك كميت تحول شامل اي در هر جامعه
 [.3] شود يوري و درآمد سرانه م بهره
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 پژوهشو پيشينه مبانی نظری . 2

 يو اجتمـاع  ياسـي و نظـام س  يرزمينـي ز يرفراوان، ذخا يعيبر وجود منابع طب يامروزه توسعه، متک     
ـ  غني منابع صاحب كه است اي يافته ادعا كشورهاي كمتر توسعه ينو گواه ا يستن يخاص  يهستند، ول

آن بر روند خلق دانش و توسـعه   يرو ارتباطات و تأث اطالعات عصر ظهور. اند برنداشته يدر توسعه گام
و خدادادي  يعيصرف به منابع طب يسرعت از وابستگ به يتوسعه مل يندفناوري باعث شده است كه فرآ

 يجـه و درنت يـدار پا يرقابت يتمز يجاددانش و فناوري براي ا يدسمت تول است، به ينسب تيمز يككه 
  .[1خلق ثروت سوق داده شود ]

 يو راهبردهـا  هـا  يسـتم بر اطالعـات و ارتباطـات، س   ي( معتقد است در اقتصاد مبتن1386دانايي )     
پژوهش  هاي هامروزه بسياري از مؤسس. شوند ياز عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي قلمداد م يکي يارتباط

ابي يدسـت  ايسازي فناوري بـر  تجاري رو، ينهاي راهبردي روبرو هستند؛ ازا و فناوري كشور ما با چالش
به مشکالت مالي كه اين روزهـا    توجه  هاي دولتي با به منابع مالي بيشتر در كنار امکان كاهش بودجه

بدل شـده اسـت    ها كليدي براي اين نوع پژوهشگاهوعي به موض كند، يوپنجه نرم م دولت با آن دست
[10.] 

شـدن   سـازي  هاي با قابليـت تجـاري   علمي و صنعتي ايران طرح يها در سازمان پژوهش كه ازآنجا     
گـذار،   فنـي طـرح، وجـود سـرمايه     دانـش    بودن ارزش هايي چون دارا ها و ويژگي عمدتاً داراي شاخص

بخـش صـنعت اسـت و     يـاز بـدون مشـکل مالکيـت معنـوي و موردن     يها يافته، طرح خاتمه يها طرح
علمي و صنعتي ايران فرايند مدون و  يها سازي فناوري در سازمان پژوهش براي تجاري حاضر، حال در
سـازي تـدوين    هاي مرتبط با حوزه تجـاري  خاصي به لحاظ ايجاد تعامالت و ارتباطات بخش نامه يوهش

سـازمان   هـاي  يـت ه و فراينـد مـدون بـر اسـاس اهـداف و مأمور     تـدوين برنامـ   يننشده است، بنـابرا 
 .آيد يشمار م به يضرور يسازي فناوري امر در حوزه تجاري يرانا يو صنعت يعلم هاي ژوهشپ

و نقش ارتباطـات در تعـامالت    يو ارتباط ياطالعات هاي فناوريو روزافزون  يعبه رشد سر  توجه  با     
جـامع راهبـردي     المللـي، تـدوين برنامـه    فردي و سازماني در سطوح ملي و بين  و روابط بين ياقتصاد

اصـلي   يهـا  يـت مأموراز سازي يکي از اهـداف عمـده و    ارتباطي براي افزايش و ارتقاي سطح تجاري
 علمي و صنعتي ايران است.  يها سازمان پژوهش

هـاي موردمطالعـه بودجـه     كه بسياري از سـازمان  ( اشاره دارد1394زاده ) در همين رابطه، حميدي     
هاي خود اختصاص  بسيار ناچيزي براي فناوري اطالعات و ارتباطات و مديريت دانش در رديف بودجه

كـارگيري راهبردهـا و فراينـدهاي ارتبـاطي      موازات به كننده، به هاي مراقبت دهند. همچنين دستگاه مي
گرفته در اين زمينه به بررسي دقيـق ايـن دسـتاوردها     اي انجامه كردن امور و فعاليت بايست با رصد مي
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انـدازه كـافي خـوب نباشـد، عوايـد پـايين آمـده و         درهرصورت اگر كيفيت اجرا و پيشرفت به بپردازند.
 [. 11]روند  مي شده بيني يشپ سطوحها فراتر از  هزينه
راهبـرد سـازمان را بـه مجموعـه      كند تا نقشه راهبردي چارچوبي جامع را براي مديران فراهم مي     

در جهت و راستايي  يدهاي عملکردي بيان كند، بنابراين راهبرد سازمان با منسجمي از معيارها و سنجه
بـراي   نيـز آل شـود. مـديريت ارشـد     تدوين شود كه عملکرد سازمان منجر به تحقق اين وضعيت ايده

جـايي مـديران    جابه حال ينشش كند و درعتحقق آن در زمينه به اجرا درآوردن راهبردهاي سازمان كو
 [.9سازمان وارد نکند ] شده يناي به راهبردهاي تدو صدمه

 

سازي، متقاعدسازي و  راهبرد اصلي ارتباطي پژوهش راهبرد گفتگو، موافق .راهبرد ارتباطات
ها در طراحي گزينه  از آن آمده دست به( است كه مصاديق و تعاريف 2004رساني ون رولر ) اطالع

 .هاي ارتباطي به كار گرفته شدند در كنار ديگر راهبردها و نظريه پژوهشكيوهاي پرسشنامه 
 

تعامل آگاهانه دو طرف در فرايند ارتباط است. در اين نوع متضمن مشاركت فعال و  .وگو راهبرد گفت
 هاي د. در اينجا اين راهبرد با سؤالكنن ميارتباط، هر دو طرف براي دستيابي به تفاهم متقابل تالش 

 شود. نامه سنجش مي پرسش
 

در اين راهبرد، به ايجاد رابطه مناسب بين سازمان و محيط يا كاركنان توجه  .سازی راهبرد موافق
وجود تعارض يا اختالف هاي مختلف  توان به كار گرفت كه بين گروه شود. اين راهبرد را وقتي مي مي

 شود. نامه سنجش مي پرسش هاي اينجا اين راهبرد با سؤال دارد. در
 

يکي ديگر از راهبردهاي ارتباطات، متقاعدسازي است كه طي آن آگاهانه  .راهبرد متقاعدسازی
ساختن، بر مبناي مدل  كرد. متقاعد نفوذ اعمالاز ابزارهاي اخالقي بر افراد   استفاده  باشود تا  تالش مي

كند تا با  ها و نظرات خود، تالش مي نامتقارن ارتباط استوار است كه طي آن سازمان با طرح ايده
هاي  . در اينجا اين راهبرد با سؤالها را جلب كند كردن افکار عمومي، موافقت و حمايت آن قانع

 شود. نامه سنجش مي پرسش
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هاي ارتباطي تمركز دارد. در اين راهبرد از طريق ارسال يك  كانالبر محتوا و  .رسانی اطالعراهبرد 
ها و نمادها كدگذاري شده و توسط  پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، نظرات فرستنده در قالب واژه

 شود. نامه سنجش مي پرسش هاي د. در اينجا اين راهبرد با سؤالشون گيرنده تفسير مي
 

نتايج پژوهشي عبارت است از انتقال يك ايده، روش، مهارت، دانش سازي  تجاري .سازی تجاری
شده در بخش دانشگاهي )با همکاري  فني، دارايي فکري، كشف يا اختراع ناشي از پژوهش علمي اجرا

كه در آن ممکن است به توسعه يا بهبود محصوالت يا  شركا يا بدون آن( به يك محيط صنعتي
هاي  در مرحله بعد دادهشود.  نامه سنجش مي پرسش هاي متغير با سؤالاين  [.13] فرآيندها منجر شود

 به روش تحليل عاملي بر مبناي شخص تحليل شدند. شده گردآوري
 

معيار قدرت و تغيير جامعه، وسايل ارتباطي . یارتباط یارتباطات در تعامل با راهبردها های یهنظر
، روش تحليل محتوا، نظريه علم سايبرنتيك، پيام اي دومرحلهگرم و سرد، اعتبار منبع، جريان 

هاي ارتباطي،  شناختي، اصالت عمل، شبکه رواني ـ يند اجتماعآفر عنوان بهسازي، ارتباطات  برجسته
 مندي(. اي، نظريه اشاعه، نظريه نيازجويي )استفاده و رضايت شدن رسانه شرطي
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 پژوهش پيشينه. 1جدول 
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 پژوهش شناسی روش. 3

اي كه به  پيمايشي است. شيوهاكتشافي ـ از نوع  پژوهشاين . آوری اوليه فضای گفتمان جمع
هاي مختلف از  ها و ذهنيت پردازد تا از اين طريق ديدگاه هاي پاسخگويان مي كشف و شناسايي ذهنيت

استخراج شود )روش كيو(. موضوعي براي مطالعه كيو  شده مطرحهاي  شده به گزينه هاي داده پاسخ
عقايد مختلفي نسبت به آن وجود داشته باشد،  موردمطالعهرود در جامعه  شود كه انتظار مي انتخاب مي

 [.12هاي مختلف درباره آن گردآوري كرد ] در قالبرا  و گوناگونيكه بتوان مطالب متنوع  اي گونه به
نامه انجام شده است.  مصاحبه و پرسش با استفاده ازها  شيوه گردآوري داده پژوهشدر اين      

تدوين شده  اوليهكيفي  مطالعهپژوهش و نتايج حاصل از  مباني نظرياز   استفاده  باپژوهش  پرسشنامه
 موردي مطالعهبه لحاظ ماهيت روش كيو، از استراتژي پژوهش  پژوهشاست. همچنين در اين 

شناسي كيو افراد جامعه هدف مطالعه  هاي آماري، در روش ساير روش برخالف استفاده شده است.
پذيري و نمايندگي  ، تعميمرو ازاين؛ دهند ها جامعه هدف را تشکيل مي هها و ديدگا نيستند، بلکه ذهنيت

كنندگان اين پژوهش از  مشاركتشناسي مصداق ندارد.  كنندگان از كل جامعه در اين روش مشاركت
 اند. سازي صنايع انتخاب شده فر از مديران و متخصصين تجارين 25بين 

كيو به دنبال ابداع  شناسي شناسي كيو است. روش ها در اين پژوهش روش ابزار تحليل داده     
هاي افراد نبوده و در پي آن است كه افراد  گيري ويژگي ها و ابزارهاي استاندارد براي اندازه روش

عامالنه، ذهنيت خود را بيان كنند. در اين روش، پژوهشگر  صورت بهكننده را وادار سازد  مشاركت
ها را نسبت  خواهد كه آن هد و از وي ميد كننده قرار مي ها را در اختيار مشاركت اي از گزينه مجموعه

اي از مطالب و  فضاي گفتمان شامل مجموعه توزيع فراواني مشخص مرتب كند. بر اساسبه هم و 
اند. گفتني  اهالي گفتمان مطرح شده در مياناست كه  پژوهشموضوعات گوناگون مرتبط با موضوع 

هاي مردم از رفتارها، آثار  شخصي، برداشتاست فضاي گفتمان لزوماً شامل حقايق نيست، بلکه عقايد 
  [.12گيرد ] برمي درهنري و غيره را نيز 

ن انظران و متخصص با صاحب غيررسميهاي  مصاحبه عبارت است ازفضاي گفتمان اين پژوهش      
نظري كه شامل  مبانيموجود، منابع مربوط به  هاي همقال مجموعهمرتبط با موضوع پژوهش، 
. در اين ميان بايد به اين مطلب توجه داشت كه استهاي ارتباطات  راهبردهاي ارتباطي و نظريه

از منابع جستجو به دست بيايد و پژوهشگر  موردنيازهاي  آيد كه عين عبارات و گزينه مي  پيش ندرت به
كاري  سازي، دست مرتب بنابراينباشد.  شده استخراجعبارات و جمالت  كاري دستهمواره در پي  بايد

تعداد  درنهايت .ها الزم است حذف عبارات و مفاهيم تکراري در گزينه درخصوصبندي مطالب  و دسته
 شود. استخراج مي پژوهشبراي تدوين پرسشنامه  گزينه كيوهامناسب 
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 اند: قرار گرفته مورداستفادهزمان  هم صورت بههاي مناسب دو روش زير  راي تعيين زمينهب
 ؛هاي ارتباطي( ، نظريهپژوهش پيشينهنظري ) مبانيمرور . 1

 .ناجام مصاحبه با كارشناسان و متخصصان. 2

مرتبط با موضوع پژوهش مباحث  هاي مقالهپس از جستجوي  ،نظري مبانيدر بخش مروري بر      
استخراج و  ها هنامه از متن مقال پرسش هاي و سؤالپژوهش  پيشينهبراي استفاده در بخش  موردنياز

سازي در دو گروه عوامل  مبحث تجاري موضوع پژوهش، هاي با توجه به سؤال سپس،بندي شد.  طبقه
در  طورمعمول به بندي شدند. سازي تفکيك و دسته سازي و موانع مؤثر بر فرايند تجاري مؤثر بر تجاري

هالي فضاي گفتمان انتخاب گيري هدفمند، از ميان ا كنندگان به شيوه نمونه روش كيو مشاركت
 [.12د ]نشو نظر گرفته مي درهاي موجود در نمونه كيو  همه عوامل يا ديدگاهمنظور  همين ؛ بهشوند مي

 

روش كيو هايي كه با  در بيشتر پژوهش. سازی و تحليل عاملی کيو طراحی نمودار کيو، مرتب
شود. اين تصوير مانند  نمودار كيو به شکل توزيع نرمال بر روي صفحه طراحي مي ،شود انجام مي

كنندگان بر اساس ادراكات و ديدگاه خود  كه مشاركت طوري به ،گيرد برميطيف ليکرت چند طيف را در
كنند. در اين  تب ميهاي كيو را به ترتيب اهميت يا ميزان موافقت يا مخالفت بر روي نمودار مر كارت

شکل )طيفي طراحي شد  9به ماهيت و تعداد عوامل يا عبارات كيو يك نمودار مندرج  توجه باپژوهش 
1). 
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ها از روش تحليل عاملي كيو استفاده شد كه  سازي هاي حاصل از مرتب براي تحليل آماري داده     
يك روش چندمتغيره است. تحليل عاملي كيو از نظر شيوه اجرا تفاوت چنداني با تحليل عاملي 

همبستگي ميان  جاي بهمعمولي ندارد؛ اما تفاوت بنيادين در اينجاست كه در تحليل عاملي كيو 
شود و افراد بر اساس نوع نگرششان  كننده سنجيده مي همبستگي ميان افراد مشاركت ،متغيرها

ها( شناسايي شد و بر اساس ماتريس  در اين پژوهش نيز عوامل )ديدگاه [.2شوند ] بندي مي دسته
 اي تفسير شد. با روش تحليل مقايسه شده محاسبهعاملي چرخش يافت و باالترين امتيازهاي عاملي 

 

، بخش دوم پژوهشپس از شناسايي راهبردهاي ارتباطي مؤثر بر موضوع . پژوهشآزمون الگوی 
هاي مرتبط با آن و  پژوهش آغاز شد كه هدف آن تعيين و بررسي راهبردهاي ارتباطي و زيرمقوله

هاي پژوهشي در  سازي طرح ها بر تجاري بندي هريك از راهبردها و تأثير و نقش آن همچنين اولويت
نفر از  25جامعه آماري پژوهش را  طوركلي به. استعلمي و صنعتي ايران  هاي پژوهشسازمان 
دهند كه در زمينه  علمي و صنعتي ايران تشکيل مي هاي پژوهشسازي سازمان  ن تجاريامتخصص

 و تجربه هستند. نظر صاحبسازي  خلق ايده تا توليد محصول در فرايند تجاري

 ،كه مدنظر پژوهشگر بود پژوهشهاي مرتبط با موضوع  استخراج ديدگاه ضرورت  بهبا توجه      
شدند كه در  از ميان كساني انتخاب مي بايد پژوهش هاي سؤالماري و پاسخ به آ انتخاب جامعه

 ،طوركلي بهدر اين زمينه دارا باشند. را تجربه، علم و تخصص كافي و الزم  همچنينو  باشنددسترس 
بر اين اساس شوند.  انتخاب مي گيري هدفمند و احتمالي كنندگان به روش نمونه در روش كيو مشاركت

 كننده مشاركت 60ه يك نمونه افراد بزرگ يا كوچك نيز متفاوت با روش پيمايشي است. تعداد انداز
كوچك است.  كامالًدر روش پيمايشي اين نمونه  ،كه درحالي ؛تواند يك نمونه افراد بزرگ باشد مي

ترين  اي بزرگ يا كوچك است. ساده در نياز به نمونه كننده تعيينماهيت و هدف مطالعه كيو عاملي 
 [. 12شيوه انتخاب، افرادي براي مشاركت است كه در دسترس باشند ]

و از ميان افرادي كه با موضوع مطالعه ارتباط  است گيري هدفمند شيوه نمونه پژوهشدر اين      
كيو محقق ساخته  گزينه 31ل كه شام پژوهشپرسشنامه  ،سپس اند. انتخاب شده ،تنگاتنگي دارند

 پژوهشگربين افراد توزيع شد و از هريك از آنان خواسته شد تا بر اساس توزيع فراواني مدنظر  ،است
نامه  پرسش كنندگان مشاركتبندي كيو قرار دهند. يك نفر از  هاي جدول رتبه را در خانه ها سؤال نمونه

 را عودت نداد.
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 ها یافته ها و داده . تحليل4

 هزميندر  منتشرشده هاي همقال، هاي اسنادي با توجه به مطالعه نشريات علمي و پژوهشي يافته     
هاي  آوري گزينه جمع، پژوهشنظري  مباني ،هاي پژوهشي سازي طرح عوامل و موانع مؤثر بر تجاري

مرتبط با موضوع  هاي ارتباطي ديگر نظريه، رولر اوليه فضاي گفتمان بر اساس مصاديق راهبردهاي ون
ن و اساتيد اين حوزه اانجام مصاحبه با متخصص و پژوهشراهبردهاي مرتبط با راهبرد اصلي  ،پژوهش

 .گردآوري شدند
هاي پژوهشي  سازي طرح راهبردي ارتباطي بر تجاري تأثيرگذارهاي  ها يا مقوله گزينه ،درمجموع     

 يادشدهاز جداول  آمده دست بههاي اصلي  شناسايي، موارد مشابه و تکراري حذف و يا تلفيق و شاخص
 آمده دست بههاي  گزينه كيو از مجموع گزينه 31تعداد  . در پايان(9جدول )شناسايي و استخراج شدند 

 توزيع شد. پژوهشدست آمد و در ميان جامعه آماري  بهنامه اصلي پژوهش  تدوين پرسش منظور به
 

 هاي پژوهشي سازي طرح . عوامل مؤثر بر تجاري2جدول 

 ها سازي طرح عوامل مؤثر بر تجاري رديف

 كردن فاصله ميان اختراع تا بازار كم  1

 خارجي * گذاري سرمايه قابليت  2

 پژوهش نتايج مالکيت  3

 كارآفريني هاي مهارت  4

 كوچك * وكارهاي كسب دربرگرفتن  5

 دولت * هاي برنامه  6

 ملي فناوري جامع نظام مثل فناوري و تحقيقاتي هاي سياست تدوين  7

 معنوي و فکري مالکيت وضع قوانين  8

 ها پژوهش حمايتي و تشويقي قوانين وضع  9

 ويژه امتيازهاي اعطاي  10

 كارآفريني از حمايت قوانين وضع  11

 ها پژوهش ساختار مجدد مهندسي  12

 تکنولوژي مديران و تحقيقاتي مديران و بازاريابي متخصصين تربيت  13

 ها دانشگاه صنعت با دفاتر ارتباط جاي به تکنولوژي انتقال و فني دفاتر ساماندهي  14

 قوي و روزآمد اطالعاتي هاي شبکه ايجاد  15

 رشد مراكز و فناوري هاي پارک و ها شهرک تقويت و ايجاد  16

 تخصصي علمي و هاي قطب ايجاد  17

 * پژوهشي گذاري سرمايه به خصوصي بخش تشويق  18
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 داخلي هاي پژوهش از استفاده  19

 پژوهشي هاي فعاليت از مالي حمايت و قوي فني كادر  20

 مشترک هاي  گذاري سرمايه  21

 پژوهشي قراردادهاي واگذاري  22

 تکنولوژي امتياز حق خريد  23

 تکنولوژي خريد  24

 هاي فکري پژوهشگران و مبتکران گذاري و امنيت سرمايه پذير براي سرمايه ايجاد نهادهاي ريسك  25

 تعريف نياز صنعت به دانشگاه و دانشگاه به صنعت و تالش براي تبيين اين نياز  26

 ها تخصيص بودجه و تأمين اعتبار براي اجراي برنامه  27

 مربيان ارج نهادن و ترفيع جايگاه اساتيد و  28

 براي طرح قبول قابلبازار تقاضاي معين و   29

 علمي و فني در مقياس صنعتي ازنظرپذيري طرح  امکان  30

 گذار * جذابيت كافي ايده براي سرمايه  31

 پاسخگويي ايده به مشکالت صنعت  32

 خلق ايده بر اساس تقاضاي بازار  33

 پيشنهاد از سوي واحد فروش يك شركت  34

 جايگزيني واردات يك محصول منظور بهخلق ايده   35

 خلق ايده بر اساس نيازهاي راهبردي كشور  36

 هاي فناوري يا پژوهشي و فناوري مراكز علمي ساختارهاي مناسب معاونت  37

 صنعتي از نتايج آزمايشگاهي افزايش توليد نيمه منظور بهمهندسي  ـ بخش طراحي توسعهتقويت و   38

 ارتباطي هاي سياست و ارتباط  39

 حفاظت از دستاوردهاي پژوهشي منظور بهايجاد اداره يا دفتري   40

 دهي و گسترش ثبت اختراعات داخلي و خارجي سامان  41

 محوركردن تربيت نيروي انساني متخصص  42

 هاي بازار محور انجام پژوهش  43

 تقويت و توسعه بخش بازاريابي  44

 تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي  45

هاي تجاري با دفاتر ارتباط و صنعت يا انتقال  و مديران موفق شركت باتجربهحمايت از همکاري كارآفرينان   46
 هاي دولتي ها و پژوهشگاه فناوري دانشگاه

 سنجي هاي امکان تهيه گزارش  47

 هاي منجر به فناوري الزام براي نگهداري اسناد و مدارک پروژه  48

 افزاري افزاري و سخت نرمتجهيز مراكز علمي به احتياجات   49

 اصالح و ارتقاي بيمه و قوانين بيمه *  50

علم  چرخهپژوهشي و صنعتي در جهت رسيدن به تکميل  ي ـگيران مراكز علم تصميم عزم راسخ مديران و  51
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 تا ثروت در كشور

 براي پرورش ايده تا خلق محصول  ايجاد انگيزه در جهتهاي مناسب  كارگيري مشوق تعريف و به  52

 تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي  53

 تدوين و بازنگري در عناوين و محتواي دروس  54

 هاي دانشگاهي حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركت  55

 آفريني ها در راستاي ارزش نظارت بر حسن اجراي پروژه  56

 هاي آموزشي صنعت محور ساخت و توليد برنامه  57

 تجارت محصوالت و خدمات فناوري عرصهدانشگاه به  واردكردن  58

 پذير هاي فکري پژوهشگران و مبتکران با ايجاد نهادهاي ريسك امنيت سرمايه  59

 جلب حمايت كارآفرينان موفق با دفاتر ارتباط با صنعت  60

 آفريني اجتماعي گانه دانشگاه: آموزش، پژوهش و ارزش هاي سه توجه به مأموريت  61

 ها اعتبار براي اجراي برنامهتخصيص بودجه و تأمين   62

 آفريني ها در راستاي ارزش نظارت بر حسن اجراي پروژه  63

 هاي دانشگاهي حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركت  64

 محور هاي آموزشي صنعت برنامه  65

 آفريني ها در راستاي ارزش نظارت بر حسن اجراي پروژه  66

 هاي مناسب كارگيري مشوق تعريف و به  67

 ها و ابداعات هاي تجاري مبتني بر نوآوري گيري شركت هاي حمايت از شکل تنوع بيشتر در سياستايجاد   68

 هاي تجاري هاي دانشگاهي و اداره شركت درگيركردن مخترعان و نوآوران در تشکيل شركت  69

 هاي مالي تغيير شکل حمايت از مخترعان و نوآوران از ارائه حمايت  70

 وكار كسبهاي  هاي مختلف به تقويت توانمندي اعطاي گواهينامه  71

 جاي بهتغيير فرهنگ غالب در كشور نسبت به اختراعات با تأكيد بيشتر بر ارزش تجاري و اقتصادي اختراعات   72
 ها تأكيد بر ارزش علمي و دانشي آن

 هاي تجاري با دفاتر ارتباط با صنعت جلب حمايت مديران موفق شركت  73

 موجود هاي تکنولوژيزيابي ار  74

 كوچك و صنايع * وكارهاي كسبهاي  بررسي سوابق اطالعاتي و توانمندي  75

 ها شركت شده ارائهشناسايي نيازهاي فناوري و محصوالت   76

 هاي اطالعاتي تعيين شركاي فناوري از طريق بانك  77

 مالي، مالکيت فکري و انتقال فناوري تأمينهاي  ارائه مشاوره در زمينه  78

، زبان انگليسي هاي سايت وبهمکاري براي مذاكره و انعقاد قرارداد )با استفاده از شبکه قدرتمند اطالعاتي،   79
 فصلي انگليسي هاي خبرنامه

 تسهيالت رايج بانکي  80

 تسهيالت حمايتي اداره صنايع كوچك *  81

 المللي هاي بين طرح تأمين سرمايه  82
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 طرح تضمين وام  83

 تجارت هزينه كمك  84

 تخفيف مالياتي *  85

 افزايش سرمايه با يافتن شريك  86

 بيمه صادرات *  87

 ها كمك بالعوض به بنگاه  88

 مشاوره حسابرسي و حسابداري  89

 ها تحليل درآمدها و هزينه  90

 هاي مالي بهبود و پروژه برنامه تهيه  91

 مشاوره مديريت مالي  92

 اي، استاني و ملي( هاي فروش منطقه )فرصتخدمات بازاريابي   93

 المللي هاي صادرات بين فرصت  94

 هاي گمركي * اعطاي معافيت  95

 هاي بازاريابي جهاني برنامه  96

 مديريت برند  97

 استراتژي دسترسي به بازار و اجرا  98

 هاي پخش ارتباط با شبکه  99

 كمك به مشتريان در ورود به بازارهاي جديد  100

 جديديافتن مشتريان   101

 دهي با خريداران مختلف ارتباط  102

 بازار هاي بخش بندي اولويت  103

 شناسايي جريان سود جهاني  104

 ارزش محصوالت )از طريق متخصصين( توسعه  105

 سنجش محصول، بازار، مشتريان، رقبا  106

 **)سازماندهي فرايند مديريت( ريزي راهبردي  مشاوره، مديريت و برنامه  107

 )مديريت دانش( ** هاي انساني دانش سرمايه  108

 هاي سازماني( ** گيري عملکرد )شايستگي پايش و اندازه  109

 ها و اطالعات )سازماندهي فرايند مديريت( ** گردآوري داده  110

 عملکردهاي موفق ** مبادله  111

 طراحي و بهبود محصوالت و خدمات جديد  112

 مدت كوتاهرسيدگي به نيازهاي   113

 اجراييهاي  ها به فعاليت تبديل استراتژي  114

 بلندمدت وكار كسبتغيير جهت در راستاي   115

 ريزي براي موفقيت تيم مديريتي ارشد سازمان )سازماندهي فرايند مديريت( ** برنامه  116
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 هاي تيمي )سازماندهي فرايند مديريت( ** افزايش ارتباطات و مهارت  117

 مبادله كاركنان  118

 كاهش ريسك هزينه زيرساخت  119

 فروش عمده براي انعطاف بيشتر هاي ثابت در كاهش هزينه  120

 استفاده از متخصصين براي فروش بيشتر  121

 ناپذير حفظ تداوم پوشش قلمرو با تيم فروش خلل  122

 سازي اثر فروش با منافع حاصل از فروش سنديکايي بيشينه  123

 ها و ارزيابي فناوري و فناور بازديد از شركت  124

 سازي دو بازيگر اصلي در شفاف مشخص كردن عرضه فناوري و تقاضاي فناوري و سعي  125

 مالکيت فکري و تأمين مالي نوآوري به متقاضيان حوزهمشاوره در   126

 سازي و كارآفريني هاي تجاري آموزش مهارت  127

 [.17: ]شده استاز اين منبع استفاده   هاي يك ستاره * رديف
 [.15: ]شده استاز اين منبع استفاده  دوستارههاي  ** رديف

 
 هاي پژوهشي سازي طرح موانع مؤثر بر تجاري. 3جدول 

 ها سازی طرح موانع تجاری ردیف

 محدوديت منابع  1

 گستره ايده وسيع و عميق  2

 هاي رقابتي يا چالشي درگيري كارآفرينان با محيط  3

 فواصل زماني ميان مراحل مختلف رويدادهاي عمر نوآوري  4

 وكار كسبهاي جديد  نبودن فرصت  5

 گذاري شفاف براي سرمايه نداشتن برنامه  6

 متمركز و هدفمند مدت كوتاههاي  نبودن پروژه  7

 هاي بلندمدت متمركز و هدفمند نبودن پروژه  8

 نداشتن اقدامات نظري و كاوشي  9

 از محصوالت و خدمات فعلي كننده حمايتهاي  نبودن پروژه  11

 هاي تجاري با دفاتر ارتباط با صنعت جلب حمايت مديران موفق شركت  11

 جاي بهتغيير فرهنگ غالب در كشور نسبت به اختراعات با تأكيد بيشتر بر ارزش تجاري و اقتصادي اختراعات   12
 ها تأكيد بر ارزش علمي و دانشي آن

 سازي و كارآفريني هاي تجاري آموزش مهارت  13

 سازي هاي تجاري انگيزههاي موجود و  مندي ها و عالقه هاي دانشگاهي در تحقق قابليت شکاف بين انگيزه  14

 ضعف در مستندسازي و نبود بايگاني  15
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 كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري  16

 پذير هاي ريسك گذاران در حوزه فناوري نبود صندوق فعال براي سرمايه  17

 ابداعاتها و  هاي تجاري مبتني بر نوآوري گيري شركت هاي حمايت از شکل ايجاد تنوع بيشتر در سياست  18

 هاي تجاري هاي دانشگاهي و اداره شركت درگيركردن مخترعان و نوآوران در تشکيل شركت  19

 هاي مالي تغيير شکل حمايت از مخترعان و نوآوران از ارائه حمايت  21

 وكار كسبهاي  هاي مختلف به تقويت توانمندي اعطاي گواهينامه  21

 علمي و تجاري هاي عدم وجود روابط فعال ميان نهادها و سازمان  22

 هاي دانشگاه يکي از مأموريت عنوان بهها  سازي يافته عدم توجه به تجاري  23

 سازي هاي پژوهشي با هدف تجاري عدم تعريف درست پروژه  24

 سازي دستاوردها براي تجاري موردنيازكمبود تجربه و توان تخصصي   25

 سازي نبودن نقش پژوهشگران در فرآيند تجاري مشخص  26

 سازي انگيزه پژوهشگران براي حضور فعال در عرصه تجاريكمبود   27

 هاي دانشگاه يکي از مأموريت عنوان بهها  سازي يافته عدم توجه به تجاري  28

 علمي و تجاري هاي سازمانعدم وجود روابط فعال ميان نهادها و   29

 پذير ريسك هاي فناوريدر حوزه  گذاران سرمايهنبود صندوق فعال براي   31

 (BP)  دانشگاهي و تحقيقاتي طرح هاي طرحبراي  (BP) طرح تجارينبود   31

 دانشگاهي هاي يافته سازي تجاريعدم اعمال مديريت كالن بر   32

 صنعتي هاي نيمه عدم تخصيص بودجه دولتي براي طرح  33

 كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري  34

 سازي دستاوردها براي تجاري موردنيازكمبود تجربه و توان تخصصي   35

 سازي مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرايند تجاري  36

 سازي ور فعال در عرصه تجاريحضكمبود انگيزه پژوهشگران براي   37

 سازي هاي پژوهشي با هدف تجاري عدم تعريف درست پروژه  38

 كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري  39

 سازي دستاوردها براي تجاري موردنيازكمبود تجربه و توان تخصصي   41

 سازي مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرآيند تجاري  41

 سازي كمبود انگيزه پژوهشگران براي حضور فعال در عرصه تجاري  42

 هاي علمي و تجاري عدم وجود روابط فعال ميان نهادها و سازمان  43

 پذير هاي ريسك گذاران در حوزه فناوري سرمايهنبود صندوق فعال براي   44
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 رولر مصاديق و تعاريف راهبردهاي ارتباطي ون. 4جدول 

 مصادیق راهبردها

 
 

 گفتگو

 مشاركت فعال براي ايجاد ارتباط دوسويه

 دوسويهتعامل آگاهانه براي ايجاد ارتباط 

 دوسويهتوسعه و تقويت ارتباط 

 سطوح گفتار، حدود، احترام و اعتمادگذاري در  تسهيم و اشتراک

 دوسويهمذاكره و ارتباطات 

 

 موافق سازی

 ايجاد رابطه مناسب بين سازمان و محيط

 ايجاد فرايندي براي توافق

 مدافع ارتباطات فعال

 گذاران براي سازمان مدافع مذاكرات شفاف سياست

 
 
 

 متقاعدسازی

 اخالقي براي نفوذ بر افرادتالش آگاهانه با استفاده از ابزارهاي 

 .سازمان با طرح ايده تالش بر متقاعد كردن افکار عمومي دارد

 .سازمان با طرح ايده تالش براي موافقت افکار عمومي دارد

 .سازمان يا طرح ايده تالش بر حمايت از افکار عمومي دارد

 .ذهن مخاطب ايجاد كندخواهد تصوير مناسبي را در  در كنار ارسال پيام، فرستنده مي

 .مبنايي براي تبليغات است

 داران براي ايجاد روابط حسنه و مثبت دادن سازمان به سهام نشان

 .اين راهبرد حاصل تنظيمات ماهرانه دانش و نگرش در رفتارهاي ديگران است

 .دارند(ايجاد تصوير ذهني بر مخاطبان )با فرض اينکه آنان توانايي ايجاد معاني را 

 
 
 

 رسانی اطالع

 .هاي ارتباطي تمركز دارد بر محتوا و كانال

شود و  ها و نمادها كدگذاري مي ارسال پيام از فرستنده به گيرنده، نظرات فرستنده در قالب واژه
 .كند ها را تفسير مي گيرنده آن

 .شود رويارو منتقل مي صورت بهپيام 

 .شود ابزارهاي ارتباطي انجام ميانتقال پيام با استفاده از 

 .ارتباطات بر فرايند تأكيد دارد

 .فرستنده تمام تالش خود را معطوف به تهيه پيام دارد

 .فرستنده تمام تالش خود را معطوف به ارائه پيام دارد

 
 رولر هاي اوليه فضاي گفتمان بر اساس مصاديق راهبردهاي ون آوري گزينه . جمع5جدول 

 نامه پرسش اوليهسؤاالت  نمونه مصادیق راهبردها راهبردها

 
 
 

*مشاركت فعال براي ايجاد 
 ارتباط دوسويه

 

سازي بستر مناسب براي تعامل بين صنعت و  دفتر تجاري .1
تلويزيوني و راديويي( فراهم   پرداز را )از طريق مصاحبه ايده

 كند. 
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راهبرد 

 گفتگو

 

*تعامل آگاهانه براي ايجاد 
 دوسويهارتباط 

 
 

 دوسويه*توسعه و تقويت ارتباط 

 
 

گذاري در  *تسهيم و اشتراک
سطوح گفتار، حدود، احترام و 

 اعتماد

 
 

 دوسويه*مذاكره و ارتباطات 

ايجاد  منظور بههاي داخلي و خارجي  شركت در نمايشگاه .2
 تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است.

هاي  انديشي و كارگاه ت در جلسات همنوآوران به شرك .3
شناخت بازار و ايده  منظور بهآموزشي بين صنعت و دانشگاه 

 تمايل دارند.
شود را  هايي كه در رسانه نقد و ارزيابي مي گذار ايده سرمايه .4

ها و در  شناسايي نخبه منظور بهها  كند و در جشنواره انتخاب مي
 كند. ازار شركت ميشناسايي صنعت و ب منظور بهها  نمايشگاه

 ايدهمنظور معرفي  يا كارگذاران به تسهيلگرانبه شناسايي  .5
ها  ها و همايش ها، نمايشگاه خود از طريق شركت در )كنفرانس

 هاي علم و فناوري( پرداخته شود. و پارک
هاي به زبان انگليسي  سايت سازي از طريق وب دفتر تجاري .6

سهم بازار  توسعهبه ايجاد يك محيط تعاملي براي ايجاد و يا 
 كند. فروش محصوالت در خارج از كشور اقدام مي

نظران صنعت و دانشگاه  رسانه با انجام مصاحبه با صاحب .7
در ايجاد يك محيط تعاملي به شناسايي ايده و نياز صنعت 

 ردازد.بپ

 

 

 

 

 

 

 

 

راهبرد 

 متقاعدسازی

از   استفاده  با*تالش آگاهانه 
ابزارهاي اخالقي براي نفوذ بر 

 افراد

 

*سازمان با طرح ايده تالش بر 
 .متقاعدكردن افکار عمومي دارد

 
*سازمان با طرح ايده تالش 

 .براي موافقت افکار عمومي دارد

 
 

*سازمان يا طرح ايده تالش بر 
 .افکار عمومي داردحمايت از 

 
*در كنار ارسال پيام، فرستنده 

خواهد تصوير مناسبي را در  مي
 .ذهن مخاطب ايجاد كند

 
 .*مبنايي براي تبليغات است

هاي  سازي به بازنگري و تدوين سياست دفتر تجاري .8
تحقيقاتي و فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي )مثل نظام 

 جامع فناوري ملي دولت( بپردازد.
سازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير  دفتر تجاري .9

هاي اجتماعي،  ها، صفحات شخصي، شبکه ها، ويکي )سايت
انتشار كاتالوگ، بروشور تبليغاتي، انتشار بولتن و خبرنامه، 
استفاده از بيلبوردها در تبليغ محصول( به معرفي محصول يا 

 بپردازد. گذار جذب مشتري و جذب سرمايه منظور بهخدمت 

سازي ملزم به مستندسازي فرايند تحقيقات و  دفاتر تجاري .10
هاي  هاي فناوري كه دارايي بايگاني اسناد و مدارک پروژه
 باشند. فکري يك سازمان هستند، مي

هاي دولتي  سازي به ارائه و تخصيص حمايت دفاتر تجاري .11
ها، تجهيزات، فضاي دفتري و  و خصوصي اعم از آزمايشگاه

و  پژوهشگرانهاي نمايشگاهي به  اختصاص غرفه كارگاهي و
 پردازد. پردازان مي ايده

سازي ايده  ها و مشکالت پياده پردازان با بيان چالش ايده .12
سازي سعي در تدوين، اصالح و بازنگري  خود به دفتر تجاري

 قوانين و مقررات مربوطه دارند.
المللي  به شناسايي حاميان ملي و بين سازي تجاريدفتر  .13
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*نشان دادن سازمان به 

داران براي ايجاد روابط  سهام
 حسنه و مثبت

 
*اين راهبرد حاصل تنظيمات 

دانش و نگرش در  ماهرانه
 .رفتارهاي ديگران است

 

*ايجاد تصوير ذهني بر مخاطبان 
)با فرض اينکه آنان توانايي 

 (.ايجاد معاني را دارند

 بپردازد.
معنوي و  و فکري مالکيت كه قوانين مرتبط به درصورتي .14

هاي  قوانين تشويقي و حمايتي نظير اعطاي وام و گرانت
پردازان به ارائه طرح خود  ايده ،پژوهشي مناسب باشد

 پردازند. مي
 و پژوهشي هاي سياست بنيان به تدوين هاي دانش سازمان .15

 كنند. اقدام ملي دولت  فناوري جامع نظام مثل فناوري
ها،  سايت ماننداز ابزارهاي تبليغاتي   استفاده  باها  سازمان .16

اجتماعي، انتشار كاتالوگ،  هاي شبکهويکي، صفحات شخصي، 
بروشور تبليغاتي، انتشار بولتن و خبرنامه استفاده از بيلبوردها 

 منظور بهدر معرفي محصول يا خدمت  ،در تبليغ محصول
هاي  و تخصيص حمايت گذار سرمايهجذب مشتري و 

 كنند.  المللي فعاليت دولتي/خصوصي/حاميان ملي و بين
معنوي به  و فکري مالکيت قوانين مرتبط با دولت با وضع .17

 .بپردازد در ارائه ايده پژوهشگرانتشويق 

، اعطاي ها پژوهشدولت با وضع قوانين تشويقي و حمايتي  .18
به تقويت امتيازها ويژه و وضع قوانين حمايت از كارآفريني 

 كند. بخش تحقيقاتي كمك 

 
 
 
 
 

راهبرد 

 موافق سازی
 
 
 
 
 

 
 

*ايجاد رابطه مناسب بين 
 سازمان و محيط

 
 

 *ايجاد فرايندي براي توافق

 
 

 *مدافع ارتباطات فعال

 
 

*مدافع مذاكرات شفاف 
 گذاران براي سازمان سياست

ها با اصالح ساختار اداري )منابع انساني، منابع مالي  سازمان .19
و بروكراسي اداري( در جهت تسهيل كارآفريني و جذب 

 كنند. گذاران كمك مي سرمايه
هاي پاداش مناسب در  هاي و سيستم استفاده از مشوق .20

 پردازان. ايجاد ايده جديد براي ايده منظور بهايجاد انگيزه 
سازي با حمايت و يا مشاركت در تأسيس  دفاتر تجاري .21

و دانشگاه را كاهش  هاي دانشگاهي شکاف بين صنعت شركت
 دهد. 

ها با جذب مخترعان و نوآوران در ساختار سازماني  سازمان  .22
 بخشند. سازي را بهبود  فرايند تجاري

هاي مناسب و  كارگيري مشوق ها با تعريف و به سازمان  .23
براي پرورش ايده تا خلق   ايجاد انگيزه در جهتسيستم پاداش 

سازمان  هاي مختلف محصول به كاهش تعارض در بخش
 بپردازد.

ها با تربيت نيروي انساني متخصص از طريق  سازمان  .24
هاي آموزشي/ تهيه فيلم و  رساني/ دوره آموزش: اطالع

ها و  ها، همايش هاي آموزشي/ شركت در كارگاه دي سي
هاي  المللي/ فضاي مجازي/ انجمن هاي ملي و بين كنفرانس
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لمي هاي اجتماعي به ارتقاي سطح ع اينترنتي و شبکه
 كارمندان كمك كند.

 
 
 
 
 
 

راهبرد 

 رسانی اطالع

هاي ارتباطي  *بر محتوا و كانال
 تمركز دارد.

 

*ارسال پيام از فرستنده به 
گيرنده، نظرات فرستنده در قالب 

ها و نمادها كدگذاري  واژه
ها را تفسير  شود و گيرنده آن مي
 .كند مي

 
 

رويارو منتقل  صورت به*پيام 
 .شود مي

 
پيام با استفاده از  *انتقال

 .شود ابزارهاي ارتباطي انجام مي

 
 

 .*ارتباطات بر فرايند تأكيد دارد

 
 

*فرستنده تمام تالش خود را 
 .معطوف به تهيه پيام دارد

 
 

*فرستنده تمام تالش خود را 
 .معطوف به ارائه پيام دارد

هاي علمي و  هاي آموزشي، فيلم دي استفاده از نشريات، سي .25
جديد را  يدهامستند سطح خالقيت و نوآوري براي توليد 

 دهد. افزايش مي
ها،  ها، وبالگ سايت مجازي نظير وب فضاهاياستفاده از  .26

ها و  هاي اجتماعي، اپليکيشن هاي تحت وب، شبکه سامانه
يابي در مسير  ع رساني و اطال براي ارسال پيام و اطالع غيره

 است. مؤثرسازي از خلق ايده تا توليد محصول  فرايند تجاري
استفاده   باها با جذب مخترعان و نوآوران در ساختار  سازمان .27
رساني فرايند  هاي ارتباطي و ابزارهاي اطالع از كانال 

 بخشند. سازي را بهبود مي تجاري

نظران با رويکردي  نجام مصاحبه با صاحبرسانه با ا .28
منتقدانه به معرفي محصول و ايجاد و اختصاص سهم بازار 

 بپردازد.
گذار و  هاي مستند به معرفي سرمايه رسانه با ارائه فيلم .29

 پرداز بپردازد. ايده
هاي  خود از طريق كانال يدهانوآوران به ارائه و معرفي  .30

ها  ها و عضويت در انجمن ارتباطي )صفحات شخصي، وبالگ
ها و بيلبوردها تبليغاتي( بپردازد و از  و بروشورها، كاتالوگ

 هاي جديد مطلع شود. ايده

اي در به  هاي رسانه رسانه با ابزارهاي تبليغاتي و آگهي .31
ايده  وجود آمدن احساس نياز بازار به محصول جديد و معرفي

نظران با رويکردي  كمك كند و با انجام مصاحبه با صاحب
 منتقدانه به معرفي محصول بپردازد.

پرداز را به مخاطبان اين حوزه  گذار و ايده رسانه سرمايه. 32
سازي با استفاده از ابزارهاي  دفاتر تجاري. 33 معرفي كند.

نمايشگاه/ معرفي مراكز/ فضاي مجازي/ برپايي رساني ) اطالع
هاي  در دوره  ها داخلي و خارجي و شركت معرفي نمايشگاه

آموزشي( به ايجاد تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي 
 داخلي و خارجي كمك كند.

تحليل محتوا به  شيوهسازي با استفاده از  دفاتر تجاري. 34
 بررسي محيط پس از انتقال پيام بپردازد.
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 ارتباطاتهاي  . مصاديق نظريه6جدول 

ها مصادیق منتج از نظریه های مرتبط با  نظریه 

 راهبردهای ارتباطی

 ردیف

عامل تغيير در جامعه با حمايت از قدرت حکومت و  منزله بهرسانه 
 جامعه

 1 معيار قدرت و تغيير جامعه

هريك از وسايل ارتباطي در امتداد يکي از حواس انسان است. 
ابزارهاي ارتباطي براي ورود  ازجملهراديو، سينما، تلفن، تلويزيون 

 رساني و بازاريابي. سازي در قالب تبليغات، اطالع به جريان تجاري
پردازي، اختراع،  ها )در بخش: ايده انتخاب و گزينش هريك از پيام

فناوري، فروش محصوالت، خدمات و فناوري، بازاريابي و  توسعه
 .جمعي ارتباطوسيله وسايل  ...( به

 

 2 ارتباطي گرم و سردوسايل 

رسانه و ابزارهاي ارتباطي در نوع و ميزان تغيير نگرش جامعه به 
 است. تأثيرگذار موردنظرسمت هدف 

 3 اعتبار منبع

سازي( در ابتدا  )در اينجا تجاري موردنظرها با توجه به هدف  رسانه
رهبران افکار )متخصصين و اساتيد صنعت و دانشگاه( و سپس 

تأثير  را تحت غيره(سازي، بازار و  ساير افراد )نوآوران، دفاتر تجاري
 دهند. قرار مي
  قوانين و هاي گذاري در سياستبا تغيير نگرش مديران رسانه 

در  ها پژوهشسازي نتايج  ها، ضرورت شناساندن تجاري نامه آيين
تواند  مي غيرهبطن جامعه، آموزش از سطوح ابتدايي تا دانشگاهي و 

 گر اين امر باشد. هدايت

 4 پيام اي دومرحلهجريان 

هاي  پيداكردن آثار تبليغات بر افکار نمونه  از اين شيوه به  استفاده  با
پردازيم. عناصر چه كسي، چه چيزي، از چه مجرايي،  هدف مي

براي چه كسي و با چه تأثيري به تحليل پيام، تحليل رسانه و 
 پردازد. تحليل مخاطب مي

با پرداختن به مقوله تحليل محتوا در جهت ارتقا و توسعه  
بزارهاي ارتباطي مؤثر در مسير فرايند هاي استفاده از پيام و ا شيوه

از  داريم. سازي )خلق ايده تا توليد محصول( گام برمي تجاري
شناخت نيازهاي جامعه و توليد  منظور بهتوان  مصاديق آن مي

 محصول نوآور نام برد.

 5 روش تحليل محتوا

ها  ها و سيستم تمام پديده ازآنجاكهبه تعريف اين نظريه   توجه  با
ها )در اينجا  نظارت، كنترل و پايش سيستم ،نظمي دارند ميل به بي

هاي ارتباطي(  هاي ارتباطي، ابرازهاي ارسال پيام و كانال سيستم
قرار  موردتوجه بايديك جريان مداوم  صورت بهطور مرتب و  به

 6 نظريه علم سايبرنتيك
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 كند. مي گيرد. اين نظريه از تعميم خود به ارتباطات انساني پرهيز

تواند در  رسانه مي ،هاي اصلي و مهم جامعه به اولويت توجه با
گيرد. نگاه مسئولين   بندي مطالب خود براي مخاطبان بهره اولويت

ها  و مديران ارشد جامعه به بحث توليد علم و فناوري و تبديل آن
بکشاند. در  وسو سمتتواند نگاه رسانه را به آن  به كاال و ثروت مي

 توان از آن بهره جست. رساني مي راهبرد اطالع

 7 سازي برجسته

به خلقيات،  توجه كنند با افرادي كه در فرايند ارتباطات شركت مي
نوع تفکر، آموزش، تربيت و شرايط محيطي كه در آن پرورش 

معاني متفاوتي را از اطالعات و ارسال و  ،شناختي( اند )روان يافته
 كنند. هاي ارتباطي دريافت مي افت پيامدري

ربط در  نظر مسئولين ذي ها( دقت توجه خاص به اين مقوله )تفاوت 
گرفتن اين  طلبد كه با درنظر مي دوچندانسازي را  فرايند تجاري

ها متخصصين و كارشناساني را برگزينند كه بتوانند برداشت  تفاوت
 شده مطرحصحيح و اصولي از مفاهيم و نتايج موضوعات و مباحث 

 در اين مسير داشته باشند.
هاي آموزشي، جلسات  شركت در سمينارهاي تخصصي، كارگاه 

، ها نامه گيري، جلسات مذاكرات، توافق مشاوره، جلسات تصميم
 است. دست ازاينها  ها و جلسات كارگروه نامه تفاهم

ـ  منزله فرايند اجتماعي ارتباطات به
 شناختي روان

8 

كار خود توسعه و گسترش  ارتباطات جمعي تا آنجا پيش رفته و به
داده كه با نفوذ بر افکار رهبران فکر و مخاطبان موجب تغييرات 

 است.  اجتماعي شده
 9 اصالت عمل

سازي  ها در فرايند تجاري ها و روش ترين شيوه كاربردييکي از 
هاي ارتباطي فردي است. هر فرد با قدرت ارتباطي  استفاده از شبکه

تواند در اين فرايند  خود و با درنظر گرفتن ميزان و شدت ارتباط مي
 اثرگذار باشد.

 10 هاي ارتباطي شبکه

ا مركز( و شدن رسانه )با شنيدن نام يك سازمان ي تلفيق شرطي
طور مثال با شنيدن نام و برند  تبليغات مؤثر براي آن هدف. به

علمي و صنعتي ايران، پژوهشگر، فناوري،  هاي پژوهشسازمان 
 هاي كالن تداعي شود. سازي و طرح تجاري

 11 اي شدن رسانه شرطي

كارگيري الگوهاي متناوب ارتباطي با در نظرگرفتن  توجه در به
توان از  نمي راحتي بهپذير است.  شرايط خاص هر كشوري امکان

الگوهاي كشورهاي پيشرفته براي كشورهاي جهان سوم استفاده 
 كرد. 

واسطه آن نوآوري از مجاري  نظريه اشاعه فرايندي است كه به
معين و در طول دوره زماني خاص در ميان اعضاي يك نظام 

 12 اشاعه هنظري
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گرفتن اين مطلب براي ورود به  با درنظر يابد. اجتماعي رواج مي
ها و ابزارهاي  الزامات، شيوه بايدسازي  فرايند ارتباطي تجاري

 كار گرفته شود. شناسايي و به دقت به مورداستفاده

كسب دو پاداش  منظور بهن اگرفتن اين مطلب كه مخاطب با درنظر
توان نيازهاي بخش  مي ،كنند گرايش پيدا مي آني و آتي به رسانه

هاي خدمات  صنعت، دانشگاه و بازار را شناسايي كرد و براي مقوله
سازي از  رساني، آگهي و تبليغات در فرايند تجاري آموزشي، اطالع
 آن بهره جست.

)استفاده و  ييجونياز نظريه
 مندي( رضايت

13 

 
 . راهبردهاي مرتبط با موضوع تحقيق7جدول 

 و مصادیق تعاریف راهبردها ردیف

 روابط كاركنان 1

 برقراري روابطي پايدار و مشاركت با كاركنان براي كم شدن تعارضـ 

اي كاركنان در  افزايش تعهد كاركنان از طريق فرايندهاي مشاركت و مداخلهـ 
 منافع دوجانبه توسعه

 توجه به ابعاد مديريت امور كاركنانـ 

كردن تعارضات و ترغيب كاركنان  كمينههاي بهبود همکاري،  توجه به سياستـ 
 ها گيري ها در تصميم براي افزايش نقش آن

 توجه به راهبردهاي حمايتي، نمايندگي، دوستانه و تسهيم قدرتـ 

2 
راهبرد روابط 

 عمومي
 

 نفعان بيرون از سازمان توجه به ارتباط سازمان با مخاطبان و ذيـ 

خودگشودگي، توازن خالقيت،  زني، وگو، چانه درنظرگرفتن مفاهيم گفتـ 
 محدوديت

 توجه به راهبرد تکنيکي بر مبناي تعامل دوسويه و تعامليـ 

 حفظ روابط سمبليك و نمادينـ 

 ارتقاي تصوير ذهنيـ 

 شناختي توجه به رويکرد روانـ 

 انتقال معاني و مفاهيم در كنار ارسال اطالعات و پيامـ 

3 
راهبرد 

افکارسنجي و 
 مطالعات اجتماعي

 يابي از افکار عموم و مخاطبان تحقيق و آگاهيـ 

 نگاري، موردي، تحليل محتوا قوم ازجملهكيفي  هاي پژوهشانجام ـ 

 كاربردي نظير علمي، سازماني هاي پژوهشانجام ـ 

 تركيبي چون فراتحليل هاي پژوهشانجام ـ 

 پيمايشي چون تطبيقي هاي پژوهشانجام ـ 

4 
مديريت ارتباط با 

 رسانه

 انتقال مطلب به رسانهـ 

در قالب تهيه، ارسال و اصالح  جمعي ارتباطهاي  تعامل سازمان با رسانه نحوهـ 
 خبر

 هاي جمعي گيري از انتقال مطلب به رسانه بهرهـ 
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 در ارسال خبر واقعيتتقدم و تأخر ـ 

 تعديل و اصالح واقعيت و خبرـ 

 تبديل به صدر اخبارـ 

5 
ارتباط با مخاطبان 

 فعانينو ذ

گرفتن تعريف مخاطبان در ارسال خبر )آن دسته از مردم كه پيام درنظرـ 
 كنند(. ارسالي از سوي سازمان را دريافت مي

 تعامل با مخاطبانـ 

 تغيير نگرش مخاطبانـ 

 نظر مخاطبان جلبـ 

 سازي مخاطبان آگاهـ 

 راهبرد نشر مطلب 6

 انتقال مطالب مدنظر از طريق روابط عموميـ 

ها، مجالت، نشريات ادواري  هاي چاپي )روزنامه به نشر مطلب در رسانهتوجه ـ 
 ها( و كتاب

ها و  توجه به نشر مطلب در نشريات و مجالت علمي و تخصصي، كنفرانسـ 
 ها همايش

7 
ارتباطات 
 الکترونيك

ارسال مطالب با استفاده از ابزارهاي  شيوهها به  توجه روابط عموميـ 
 الکترونيك

 از فضاهاي مجازي، سايبري، آنالين و ديجيتالاستفاده ـ 

 سازمان 8

 و راهبرد سطح بنگاه وكار كسبتوجه به تصميمات مربوط به نوع ـ 

 هاي كمي و هدف ها مأموريتطراحي تصميمات سازمان در تعيين رسالت، ـ 

 هاي اساسي براي نيل به اهداف ها و برنامه مشي تعيين خطـ 

ازمان )اقتصادي، انساني: سهامداران، كاركنان، هاي س فعاليت دامنهتعيين ـ 
 مشتريان و نهادهاي جامعه(

توجه به ابعاد داخلي )مالي و وضعيت رقابتي( و خارجي سازمان )ثبات محيط و ـ 
 قدرت صنعت(

هاي خود  استفاده از راهبرد تهاجمي سازمان )با استفاده از منابع جديد، فعاليتـ 
 دهد( را رشد مي

سازمان )با حفظ موقعيت خود با استفاده از  كارانه محافظهاستفاده از راهبرد ـ 
 هاي خود( هاي محيطي براي برطرف كردن ضعف فرصت

گذارد تا  هاي خود را كنار مي استفاده از راهبرد تدافعي )بخشي از فعاليتـ 
 ها و تهديدهاي خود را كاهش دهد( ضعف
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 شوندگان سازي از ديدگاه مصاحبه بر تجاري. عوامل و موانع مؤثر 8جدول 

 عوامل و موانع ردیف

 بنيان هاي دانش تأسيس شركت  1

 آموزش نيروي انساني  2

 توجه به نيازهاي جامعه  3

 توجه به بخش صنعت  4

 ها پژوهشهاي روز در زمينه  يابي از آخرين تکنولوژي اطالع  5

 تکيه بر امکانات و منابع مالي و مواد اوليه داخلي  6

 در دسترس نبودن و ارزان نبودن منابع و تجهيزات داخلي  7

 پذيري محصوالت و كاالها در توليد و بازار عرضه رقابت  8

 هاي كاربردي علمي شركت در كنفرانس  9

 هاي تخصصي خارج از كشور شركت در كارگروه  11

 ها ها و كارگاه يابي از نتايج كنفرانس اطالع  11

 نيازهاي جامعهتحقيق و پژوهش مبتني بر   12

 كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري  13

 المللي ايجاد بازارهاي جديد و بين  14

 ها موانع امنيتي و سياسي تحريم  15

 هاي مالي و معنوي دولت حمايت  16

 تسهيل قوانين و مقررات براي ارتباط دانشمندان داخل با خارج از كشور  17

 بازاريابي و پيداكردن مشتري  18

 قوانين و مقررات ثبت مالکيت فکري  19

 خودباوري ملي  21

 هاي توليدشده )كيفيت، توسعه، حفظ قيمت، خدمات پس از فروش( پايداري فرآورده  21

 هاي دانشگاه عنوان يکي از مأموريت ها به سازي يافته توجه نداشتن به تجاري  22

 وكار جديد هاي كسب نبودن فرصت  23

 مديرانريزي جامع از سوي  عدم برنامه  24

 هاي كوچك و متوسط شركت  اهميت فعاليت  25

 هاي خارجي جذب سرمايه  26
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 از مباني ادبيات نظري آمده دست بههاي اصلي  . شاخص9جدول 

 گزاره شناسه

 رسانه عامل تغيير نگرش جامعه و رهبران و مديران 1

 درنظرگرفتن قدرت حکومت و جامعه 2

 مخاطبان )تحليل محتوا( پيداكردن آثار تبليغات بر افکار 3

 هاي ارتباطي هاي ارتباطي، پيام و كانال نظارت، كنترل و پايش سيستم 4

 بندي مطالب براي مخاطبان رسانه عامل اولويت 5

 .شناختي ارتباط تنگاتنگ دارند فرايندهاي ارتباطي با فرايندهاي اجتماعي و روان 6

 .آفرين هستند سازي نقش تجاريهاي ارتباطي فردي در فرايند  شبکه 7

 .شدن مخاطب را در پي دارد برندسازي براي سازمان شرطي 8

 كارگيري الگوهاي متناوب ارتباطي توجه به ساختار بومي و فرهنگي هر كشور براي به 9

 ايجاد حس كسب پاداش آني و آتي به مخاطب براي گرايش به رسانه 10

 همکاري و ترغيب، تشويق و آموزش كاركنانهاي بهبود  توجه به سياست 11

 حفظ روابط سمبليك و نمادين 12

 هاي چاپي توجه به نشر مطلب در رسانه 13

 توجه به ابعاد داخلي و خارجي سازمان 14

 توجه به نيازهاي جامعه 15

 توجه به بخش صنعت 16

 ها پژوهشهاي روز در زمينه  يابي از تکنولوژي اطالع 17

 بر امکانات و منابع ماليتکيه  18

 سازي پذيري محصوالت در فرايند تجاري توجه به رقابت 19

 ها ها و كارگاه يابي از نتايج كنفرانس المللي و اطالع شركت در مجامع بين 20

 سنجي نياز بخش توليد به نوآوري امکان 21

 المللي ايجاد بازارهاي جديد و بين 22

 ها تحريمتوجه به موانع امنيتي و  23

 تسهيل قوانين و مقررات، ثبت مالکيت فکري 24

 بازاريابي 25

 جديد وكار كسبهاي  فراهم آوردن فرصت 26

 ريزي جامع ارتباطي از سوي مديران برنامه 27
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گيري هدفمند از خبرگان و  در گام بعدي، با روش نمونه. کنندگان مشخصات مشارکت
نفر انتخاب شدند كه براي مرحله  25تعداد  ،سازي حوزه تجارينظران دانشگاهي و متخصصين  صاحب
 1ها تعداد  سازي گزينه بودن مرتب گير به وقت  توجه  باهاي كيو مشاركت كردند.  سازي گزينه مرتب

 نامه بازگردانده شد. پرسش
 

 كنندگان . مشخصات مشاركت10جدول 

 جنسيت درصد فراوانی فراوانی

 مرد 5/87 21

 زن 5/12 3

 مجموع 100 24

 
نفر مدير و مسئول با  14و  علمي هيئتنفر  2كنندگان كارشناسي،  نفر از شركت 8سطح سازماني 

 تحصيالت دكتري و كارشناسي ارشد است.
 

با  پژوهشي  پايهاستفاده شد. اين پژوهش بر  SPSSافزار  ها از نرم براي تحليل داده .ها تحليل داده
سازي مشتمل بر  تجاري حوزهفعان اصلي ينشناسايي ذهنيت ذكيو است كه براي شناسي  روش

سازي  هاي ارتباطي كه نقش مهمي در تجاري ها و شاخص گذاران درباره ويژگي صاحبان ايده و سرمايه
كنندگان، تحليل  براي شناسايي الگوهاي ذهني مشاركت. شده استانجام  ،هاي دانش دارند بسته

 هاي اصلي سپس روش مؤلفه اكتشافي با استفاده از ماتريس همبستگي انجام شد. شيوهعاملي به 
ها در تحليل عاملي كيو است. از روش  هاي استخراج عامل ترين شيوه كه از رايج كار گرفته شد به

نامه استخراج شد عامل يا ديدگاه از پرسش 4واريماكس نيز براي چرخش عامل استفاده شد و سرانجام 
 .(11جدول )
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 . ماتريس عاملي چرخش يافته11جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
هاي گوناگوني  كننده در اين پژوهش داراي ذهنيت دهد خبرگان مشاركت نتايج پژوهش نشان مي     

كنندگان اين پژوهش  انتظارات متفاوتي دارند. ذهنيت مشاركت ديگر بيان بهاند و  نسبت به موضوع بوده
 اند. شده ارائه 15تا  12جداول  طور خالصه در به ؛ كهاند بندي شده در چهار گروه جداگانه طبقه

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

p11 842/0  060/0-  198/0  010/0-  

p7 823/0  039/0-  093/0-  224/0-  

p2 821/0  088/0  314/0-  070/0  

p15 816/0  134/0-  140/0  016/0  

p17 533/0  449/0-  07/1-  017/0-  

p14 516/0-  057/0  076/0-  313/0  

p18 467/0  014/0  448/0-  064/0  

p6 124/0  860/0  245/0  207/0-  

p16 071/0  780/0  192/0  462/0-  

p12 219/0  695/0  108/0  410/0-  

p13 044/0  671/0  195/0-  489/0  

p19 503/0  133/0-  674/0  314/0  

p22 503/0  133/0-  674/0  314/0  

p24 451/0-  190/0  633/0  190/0  

p21 451/0-  190/0  633/0  190/0  

p9 119/0  310/0  546/0-  106/0  

p8 177/0-  351/0  447/0-  321/0  

p5 311/0  262/0  092/0  677/0  

p3 222/0  488/0  153/0-  545/0  

p1 250/0-  255/0-  291/0-  523/0  

p23 000/0  395/0-  143/0  039/0  

p20 161/0-  392/0-  197/0  126/0-  

p10 226/0  154/0  256/0  337/0  

p4 046/0  380/0  131/0  195/0-  
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كنندگان جاي دارند به  نفر از شركت 6در اين ديدگاه كه  .یمتقاعدساز راهبرد قدرت: اول دگاهید
محاسبه  7/0( بيشتر از عدد 2،4،5،8،9،11،12،13،16گزاره ) 9ترتيب اهميت امتيازهاي عاملي 

سازي از  در فرايند تجاري موفقيتگويان  شود در اين ديدگاه پاسخ طور كه مشاهده مي اند. همان شده
 .(12جدول )اند  دانسته متقاعدسازيفاده از راهبرد طريق راهبردهاي ارتباطي را است

 
 . ديدگاه اول12جدول 

 شماره

 گزاره
 گزینه کيو

امتياز 

 عاملی

 520/1 .دكن انديشي را فراهم مي هاي هم سازي امکان برگزاري كارگاه ريجادفتر ت 2

4 
تعريف منظور  هاي صنعت را به سازي از طريق تعريف يك سامانه، اولويت دفتر تجاري

 .دهد هاي پژوهشي ارائه مي پروژه
264/1 

5 
ها فراهم  منظور معرفي نخبه هاي مستند را به سازي امکان ساخت فيلم دفتر تجاري

 .آورد مي
513/1 

8 
ها، صفحات  ها، ويکي سازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير سايت دفتر تجاري

منظور جذب مشتري و  هاي اجتماعي براي تبليغ محصول و خدمت به شخصي و شبکه
 .كند اقدام مي گذار سرمايهجذب 

952/0 

9 

سازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير انتشار كاتالوگ، بروشور تبليغاتي،  دفتر تجاري
منظور جذب  ا براي تبليغ محصول و خدمت بهانتشار بولتن، خبرنامه و استفاده از بيلبورده

 .كند اقدام مي گذار سرمايهمشتري و جذب 
70/1 

11 
ها،  هاي دولتي و خصوصي اعم از آزمايشگاه سازي در ارائه و تخصيص حمايت دفتر تجاري

و  پژوهشگرانهاي نمايشگاهي به  تجهيزات، فضاي دفتري و كارگاهي و اختصاص غرفه
 كوشد. ميپردازان  ايده

01/1 

 376/1 .پردازد المللي مي سازي به شناسايي حاميان ملي و بين دفتر تجاري 12

13 
سازي سعي در اصالح ساختار اداري، منابع انساني، منابع مالي و بروكراسي  دفتر تجاري

 .اداري دارد
392/1 

16 
 در جهتهاي مناسب و سيستم پاداش  كارگيري مشوق سازي با تعريف و به دفتر تجاري
هاي مختلف سازمان را  براي پرورش ايده تا خلق محصول تعارض در بخش  ايجاد انگيزه
 .دهد كاهش مي

164/1 

 

كنندگان قرار  نفر از شركت 7در اين ديدگاه  .رسانی دیدگاه دوم: قدرت راهبرد گفتگو و اطالع
( بيشتر از 29،1،2،4،5،7،22،31سؤال گزاره در اين ديدگاه ) 8دارند. به ترتيب اهميت امتياز عاملي 
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در فرايند  موفقيتگويان  در اين ديدگاه پاسخ ،شود كه مشاهده مي طور هماناند.  محاسبه شده 7/0عدد 
جدول )اند  دانسته رساني گفتگو و اطالعرتباطي را استفاده از راهبرد سازي از طريق راهبردهاي ا تجاري

13). 
 

 ديدگاه دوم .13 جدول

 شماره

 گزاره
 گزینه کيو

امتياز 

 عاملی

1 
گذار را از طريق مصاحبه  پرداز و سرمايه بستر مناسب براي تعامل بين صنعت و ايده سازي دفتر تجاري

 .كند تلويزيوني و راديويي فراهم مي
469/1  

103/1 .دكن انديشي را فراهم مي هاي هم سازي امکان برگزاري كارگاه ريجادفتر ت 2  

4 
 هاي منظور تعريف پروژه هاي صنعت را به سازي از طريق تعريف يك سامانه، اولويت دفتر تجاري

 .دهد ارائه مي پژوهشي
0/782 

212/1 .آورد ها فراهم مي معرفي نخبهمنظور  هاي مستند را به سازي امکان ساخت فيلم دفتر تجاري 5  

7 
و فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي  پژوهشيهاي  سازي به بازنگري و تدوين سياست دفتر تجاري

 .پردازد )مثل نظام جامع فناوري ملي توسط دولت( مي
723/1  

057/2 .خارجي مؤثر استمنظور ايجاد تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و  استفاده از فضاي مجازي به 22  

316/1 .كند رساني را تدوين مي سازي قوانين و مقررات مربوط به اطالع دفتر تجاري 331  

29 
پرداز  گذار و ايده ها و ابزارهاي ارتباطي پل ميان صنعت، سرمايه سازي از طريق كانال دفتر تجاري

 .است
852/0  

 
كنندگان قرار دارند.  نفر از شركت 6در اين ديدگاه  .یمتقاعدسازـ  گفتگو قدرت: سوم دگاهید
محاسبه  7/0( بيشتر از عدد 4،6،10،11،19،21گزاره در اين ديدگاه ) 6ترتيب اهميت امتياز عاملي  به

سازي از  در امر تجاري موفقيتگويان  شود در اين ديدگاه پاسخ طور كه مشاهده مي اند. همان شده
 (.14جدول )اند  تلقي كرده متقاعدسازي ـ گفتگوطريق راهبردهاي ارتباطي را در استفاده از راهبرد 
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 . ديدگاه سوم14جدول 

 شماره

 گزاره
 گزینه کيو

امتياز 

 عاملی

 704/0 .دهد هاي پژوهشي ارائه مي منظور تعريف پروژه هاي صنعت را به سامانه، اولويت سازي از طريق تعريف دفتر تجاري 4

هاي انگليسي به ايجاد يك محيط تعاملي براي ايجاد و يا توسعه سهم بازار  سايت سازي از طريق وب دفتر تجاري 6
 .كند اقدام مي فروش محصوالت در خارج از كشور

925/0 

هاي  هاي فناوري )دارايي لزوم مستندسازي فرايند تحقيقات و بايگاني اسناد و مدارک پروژهسازي  دفاتر تجاري 10
 .دهد فکري يك سازمان( را در دستور كار خود قرار مي

271/2 

ها، تجهيزات، فضاي  هاي دولتي و خصوصي اعم از آزمايشگاه سازي در ارائه و تخصيص حمايت دفتر تجاري 11
 كوشد. پردازان مي و ايده پژوهشگرانهاي نمايشگاهي به  دفتري و كارگاهي و اختصاص غرفه

823/1 

 934/0 .دكن و جذب ايده كمك مي اي به خلق تخصصي دوره هاي ها انتشار نيازهاي صنايع در نشريسازي ب دفتر تجاري 19

 185/1 .كند گذاران ايجاد جذابيت مي جذب سرمايه براي  شدن اصالح ساختار اداري براي كارآمدتر و منعطف 21

 
نفر از  5در اين ديدگاه  .یمتقاعدسازـ  یرسان اطالعچهارم: قدرت راهبرد  دگاهید

سؤال گزاره در اين ديدگاه  6كنندگان قرار دارند. به ترتيب اهميت امتياز عاملي  شركت
در اين  ،شود كه مشاهده مي طور همان. شده استمحاسبه  7/0( بيشتر از عدد 28،9،10،14،23،24،30)

سازي از طريق راهبردهاي ارتباطي را در استفاده از راهبرد  در امر تجاري موفقيتگويان  ديدگاه پاسخ
 .(15)جدول  اند در كنار يکديگر ضروري دانسته رساني و متقاعدسازي اطالع

 
 . ديدگاه چهارم15 جدول

 شماره

 گزاره
 گزینه کيو

امتياز 

 عاملی

از ابزارهاي تبليغاتي نظير انتشار كاتالوگ، بروشور تبليغاتي، انتشار بولتن، خبرنامه و  استفاده باسازي  دفتر تجاري 9
 .كند اقدام مي گذار سرمايهمنظور جذب مشتري و جذب  استفاده از بيلبوردها براي تبليغ محصول و خدمت به

925/0 

هاي  هاي فناوري )دارايي ارک پروژهسازي لزوم مستندسازي فرآيند تحقيقات و بايگاني اسناد و مد دفاتر تجاري 10
 .دهد فکري يك سازمان( را در دستور كار خود قرار مي

051/1 

هاي دانشگاهي گپ بين صنعت و دانشگاه را  با حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركت سازي دفتر تجاري 14
 .دهد كاهش مي

056/1 

 277/1 .تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است براياي داخلي و خارجي ه شركت در نمايشگاه 23

 034/1 .ؤثر است ايجاد تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي م برايهاي داخلي و خارجي  برپايي نمايشگاه 24

توان از  مي غيرهها و بيلبوردها تبليغاتي و  ها، كاتالوگ از طريق ابزارهاي ارتباطي چون بروشورها، اينفوگرافيك 30
 .هاي جديد مطلع شد ايده

829/1 

 651/1 .پردازد هاي مستند به معرفي ايده پرداز مي رسانه با ارائه فيلم 28
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 شده . مدل مفهومي و عوامل و عناصر استخراج2شکل 
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 و پيشنهادها گيری نتيجه. 5

فعان اصلي نو است كه براي شناسايي ذهنيت ذيشناسي كي با روش پژوهشي  پايهاين پژوهش بر      
هاي ارتباطي  ها و شاخص گذاران درباره ويژگي سازي مشتمل بر صاحبان ايده و سرمايه تجاري حوزه

دهد  نتايج پژوهش نشان مي .شده استانجام  ،هاي دانش دارند سازي بسته كه نقش مهمي در تجاري
اند و  نسبت به موضوع بودههاي گوناگوني  كننده در اين پژوهش داراي ذهنيت خبرگان مشاركت

گروه جداگانه  4كنندگان اين پژوهش در  انتظارات متفاوتي دارند. ذهنيت مشاركت ديگر بيان به
 .است  شده ارائه 16جدول  طور خالصه در كه بهاند  بندي شده طبقه

 
 كنندگان هاي مشاركت . خالصه شرح ذهنيت16جدول 

 درصد شرح ذهنيت

 25/31 قدرت متقاعدسازي  1

 25 رساني اطالعقدرت راهبرد گفتگو و  2

 25 متقاعدسازي ـ قدرت گفتگو 3

 75/18 متقاعدسازي ـ رساني اطالعقدرت راهبرد  4

 100 مجموع

 
هاي موجود نسبت به قدرت  از ديدگاه درصد 25/31توان اظهار كرد كه  اين نتايج مي بر اساس     

 درصد 75/18گفتگو و متقاعدسازي و  درصد 25قدرت راهبرد گفتگو،  درصد 25 سازي، متقاعد
 ،ديگر عبارت بهاند.  سازي مؤثر دانسته رساني همراه با متقاعدسازي را در توسعه و رشد تجاري اطالع

مؤثر نيست و الزم است با ساير  تنهايي بهنظر خبرگان بر اين بوده است كه كاربرد يك راهبرد 
 راهبردها تركيب شود تا مؤثرتر واقع شود.

هاي كمي و كيفي  آميزي روش هم شناسي كيو در به ، در اين پژوهش از قدرت روشديگر بيان به     
هاي ديگر كه در  نتايج حاصل از اين پژوهش، با نتايج پژوهش سو يك، زيرا از شده استبهره گرفته 
اي  نگرانه هماهنگي دارد و از سوي ديگر تفسير جامع و كل ،شد اشارهبه آن  مباني نظريبخش مرور 

 اند. هاي كمي پيشين قادر به ارائه آن نبوده از اين نتايج ارائه شده است كه پژوهش
آماري( از ميان مديران و  جامعه) ها گويان به سؤال پاسخ ،حاضر پژوهشبه اينکه در  توجه با     

علمي و صنعتي ايران و برخي از مديران  هاي پژوهشسازي شاغل در سازمان  متخصصين تجاري
در تعميم نتايج  بنابرايناند،  بنيان مركز رشد واحدهاي فناور اين سازمان انتخاب شده هاي دانش شركت

 يادشدهنامه پژوهش  پرسش ازآنجاكهبايد جوانب احتياط را رعايت كرد.  به كل جامعه آماري پژوهش
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آماري روشي ناشناخته و  جامعهبر اساس روش كيو تنظيم شده بود و اين روش براي قريب به اتفاق 
بندي ذهني  بندي و اولويت نامه نيز نياز به رتبهپرسش هاي گويي به سؤال بود و همچنين پاسخنو 

براي  ها گويي به سؤال پاسخ نحوهتوجيه و توضيح درخصوص چگونگي  بنابراينپاسخگويان داشت، 
 بود. گير بر و وقت ري كاري بسيار زمانآما جامعههريك از اعضاي 

 تحليل و بررسي پژوهش پيش رو پس از  موردنظرهاي ارتباطي  كارگيري راهبرد در ارتباط با به     
سازي هر يك از راهبردهاي گفتگو،  ن تجاريامتخصص  نامهشاز پرس آمده دست بههاي  اطالعات و داده

 هايپيشنهادقرار گرفت و نتايجي در قالب  موردسنجشرساني و متقاعدسازي  سازي، اطالع موافق
شود در  سازي )از ايده تا توليد محصول( استخراج شد. پيشنهاد مي كاربردي براي متوليان امر تجاري

هاي پژوهشي از نگاه  سازي طرح راهبردهاي ارتباطي بر تجاريبعدي ارزيابي كاركرد  هاي پژوهش
 پردازان و نوآوران بررسي شود. ايده
گذار از طريق مصاحبه تلويزيوني و راديويي، برگزاري  پرداز و سرمايه تعامل بين صنعت و ايده     

ل با مراكز علمي منظور ايجاد تعام اي داخلي و خارجي بهه انديشي، شركت در نمايشگاه هاي هم كارگاه
هاي  تعريف يك سامانه براي اولويتالمللي  شناسايي حاميان ملي و بينو پژوهشي داخلي و خارجي، 

هاي  بازنگري و تدوين سياست، هاي مستند پژوهشي، ساخت فيلم هاي منظور تعريف پروژه صنعت به
، پژوهشي داخلي و خارجيمنظور ايجاد تعامل با مراكز علمي و  فضاي مجازي به ، استفاده ازپژوهشي

قوانين و مقررات مربوط به هاي انگليسي، تدوين  سايت توسعه بازار فروش خارجي از طريق توسعه وب
تربيت نيروي انساني تحليل محتوا به بررسي محيط پس از انتقال پيام،  شيوهاستفاده از رساني،  اطالع

ها، بيلبوردهاي  ها، كاتالوگ و استفاده از ابزارهاي ارتباطي چون بروشورها، اينفوگرافيك متخصص
آن تأثير آن بر  تبع بههاي ارتباطي و  كارگيري شيوه مصاديق بهتبليغاتي و بسياري موارد ديگر از جمله 

علمي و  هاي پژوهشسازان دانش فني در سازمان  هاي پژوهشي از ديدگاه تجاري سازي طرح تجاري
 صنعتي ايران است.
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