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Abstract 

Knowledge is the foundation of development and social welfare of countries and the 

foundation of development and wealth. On the other hand, the commercialization of 

knowledge is one of the strategic goals and necessities of the higher education system. Now 

the questions are: Why have these outputs not led to real and economic development? And 

why do economic problems and unemployment continue to dominate in the country? 

Therefore, it seems that despite the production of knowledge, there is no art of applying 

knowledge in our country. The research gap that exists specifically regarding knowledge 

commercialization in the country mainly concerns the commercialization of knowledge in a 

localized way and compatible with the academic culture, which was attempted to be 

explored in this study. Islamic values are among the key concepts in designing a model of 

knowledge commercialization, which is very important to be considered in Islamic 

countries, including Iran. Therefore, the main purpose of this study was to design a 

systematic and strategic model of knowledge commercialization in higher education 

centers with an emphasis on Islamic values.  
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The present study is applied in terms of purpose and a descriptive survey research in terms 

of method. This is a combination of qualitative and quantitative methods adopting a content 

analysis strategy with the theme network approach from December 2020 to September 

2021 in Tehran. To conduct the research, first by studying the records of previous research, 

a relatively comprehensive knowledge about commercialization was obtained and based on 

this, a preliminary framework was provided. This framework was then completed by the 

Delphi method and finalized by evaluation through survey modeling. The general direction 

of the research was as follows: In the first stage, different texts were studied and a 

comparative study was done and the table of reading texts was identified. In the second 

stage, an interview was conducted with a panel of experts to extract the component and 

index. In the third stage, open, axial and selective codings were performed; and in the last 

stage, model validation and testing were performed. Thus, in this study, first, using the 

content analysis method and its implementation in MAXQDA 2020 software and 

performing open and axial coding, the components were identified and summarized, and 

then the final framework was formed using selective coding. The statistical population of 

the study included academic experts with related specialties, from which 9 people were 

included in the qualitative section through purposive sampling. Sampling and data 

collection in this section continued until theoretical saturation was reached. In this study, 

data were repeated after interviews with 9 people, but several additional interviews were 

conducted to ensure information saturation. An online questionnaire was sent to selected 

professors to collect data. Qualitative data analysis was performed using contextual 

analysis in three stages of open, axial and selective coding, and finally the indicators of the 

knowledge commercialization system model were identified and the initial 

commercialization model was designed. Then, using structural equation modeling, the 

relationships between the components of the model as well as the validation of the 

extracted model were determined. In order to check the validity of the model, 24 

questionnaires were distributed among the statistical sample through random sampling 

method and with SmartPLS software in two modes of standard coefficient estimation and 

again in the significant mode of coefficients. Then, after performing the homogeneity test 

of the indicators, the questions of the variables that were not in the same field were 

removed and the model was performed again in two modes and presented in the form of a 

modified model. After this stage, all tests were performed based on the modified model. 

The model reliability test also showed that all Cronbach’s alpha coefficients are above 0.7 

and the reliability was confirmed based on this test. Based on the data collected in this 

study, the knowledge commercialization process was first designed in 6 components of 

presenting research results, commercialization, exploitation, strategy adoption, research and 

development, and ideation; but finally, after the initial validation test and homogeneity test, 

a number of items due to having λ less than 0.7 were deleted. Deletion of these items led to 
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the elimination of the component of presenting research results from the dimension of 

knowledge commercialization process, economic component from the dimension of 

environment, information component from the dimension of resources, and technology 

component from the dimension of organization. Finally, a model with 5 dimensions and 22 

components was presented. Regarding the deleted components, it can be said that they do 

not cause much change in the content of the model, because, for example, the component 

of presenting research results overlap with commercialization, exploitation and transfer. At 

the end, in this study, the final model of knowledge commercialization with an emphasis on 

Islamic values with 5 dimensions and 22 components was presented.  

Keywords: Human Resource Management, Higher Education Centers, Knowledge 

Commercialization, Islamic Values 
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  الملخص
املعرفــة هــي أســاس التنميــة والرفاهيــة االجتماعيــة للــدول، وتســويق املعرفــة هــو أحــد 
األهـداف االسـرتاتيجية وضــرورات نظـام التعلــيم العـايل. تعتـرب القــيم اإلسـالمية مــن 
املفــاهيم األساســية يف تصــميم منــوذج تســويق املعرفــة، وهــو أمــر مهــم للغايــة جيــب 

إليـــه يف الـــدول اإلســـالمية، مبـــا يف ذلـــك إيـــران. ينتمـــي البحـــث احلـــايل مـــن االنتبــاه 
حيث نوع اهلدف إىل الفئة التطبيقية ومن حيث املـنهج إىل فئـة البحـوث الوصـفية 
االستقصـــائية ومت إجـــراؤه علـــى شـــكل تركيـــب مـــن األســـاليب النوعيـــة والكميـــة مـــع 

ــــرئيس يف اســــرتاتيجية حتليــــل احملتــــوى وــــج الشــــبكة املواضــــيعية. يت ــــل اهلــــدف ال مث
تتضمن  تصميم منوذج منهجي واسرتاتيجي لتسويق املعرفة يف مراكز التعليم العايل.

بيانـــات هـــذا البحـــث الوثـــائق الـــواردة مـــن البحـــث بالكلمـــات املفتاحيـــة يف ملـــف 
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يف هذا البحث أوًال، مت باستخدام طريقة حتليل  وإجراء املقابالت. Scopusتعريف 
وتنفيــــذ الرتميــــز املفتــــوح واحملــــوري،  2020MAXQDAبرنــــامج  احملتــــوى وتطبيقــــه يف

ــــز  ــــات وتلخيصــــها، مث مت تشــــكيل اإلطــــار النهــــائي باســــتخدام الرتمي ــــد املكون حتدي
يتمثل اتمع اإلحصائي هلذه الدراسة يف اخلرباء اجلامعيني بتخصصات  االنتقائي.

مــــن خــــالل  أفــــراد يف الدراســــة 9ذات الصــــلة، يف اجلــــزء النــــوعي منهــــا مت تضــــمني 
اســتبياناً  24العينــات اهلادفــة. بعــد ذلــك، للتحقــق مــن صــحة النمــوذج، مت توزيــع 

علــى العينـــة اإلحصـــائية بطريقـــة أخـــذ العينـــات العشـــوائية وحتليلهـــا بواســـطة برنـــامج 
SmartPLS مكونـاً  26. ُتظهر النتائج أنه مت حتديد ناتج حتليل احملتوى املكون مـن

أبعاد (عملية تسويق املعرفة، والفوائد، والبيئة، واملوارد، والتنظيم)، كما يُظهر  5يف 
مؤشـراً. .  75مؤشـراً مـن أصـل  27ناتج حتليل العوامـل املؤكـدة اخنفـاض صـالحية 

النهائيـة علـى الـدرجات الالزمـة يف اختبـارات الصـالحية  48حصلت املؤشرات الــ 
  مكوناً. 22ذج النهائي خبمسة أبعاد و واملوثوقية املتبقية ومت تقدمي النمو 

إدارة املـــوارد البشـــرية، مراكـــز التعلـــيم العـــايل، تســـويق املعرفـــة،  ة:رئيســـالكلمـــات ال
  .القيم اإلسالمية

  

  المقدمة .1

حبســـب تعـــاليم القـــرآن الكـــرمي "وهللا العـــزة ولرســـوله وللمـــؤمنني" و "كلمـــة اهللا هـــي العليـــا"، مـــن 
بنهضــة اتمعــات اإلســالمية، فقــد أصــبحت العلــوم والتكنولوجيــا الضــروري أن يهــتم املســلمون 

أمـــراً ال مفـــر منـــه يف االتفـــاق بـــني األمـــم، وجيـــب أن يكـــون التميـــز يف العلـــم والتكنولوجيـــا مـــن 
  أولويات اتمعات اإلسالمية، مبا يف ذلك مجهورية إيران اإلسالمية.

اج املعرفــة، ميكــن مالحظــة أنــه بــالنظر إىل وضــع البلــد يف الســنوات األخــرية مــن حيــث إنتــ
علـــى الــــرغم مــــن القــــدرات العديـــدة يف اإلنتــــاج العلمــــي (إذا أطلقنــــا عليـــه اســــم العلــــم واملعرفــــة 
تساحماً) فإن معظمها ال ينجح يف جمال التسويق. على الرغم من أن املعرفـة هـي أسـاس التنميـة 

كـل خمرجــات النشـر هــذه إىل   والثـروة، إال أن هنــاك دائمـاً تســاؤالت مثـل: ملــاذا ال تـؤدي نتيجــة
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زيــادة الثــروة والتنميـــة االقتصــادية؟ ملـــاذا مل تــؤد هـــذه املخرجــات إىل تنميـــة حقيقيــة واقتصـــادية؟ 
وملـــاذا تســـتمر املشـــاكل االقتصـــادية والبطالـــة يف الســـيطرة علـــى الـــبالد؟ لـــذلك، يبـــدو أنـــه علـــى 

  بالدنا. الرغم من إنتاج العلم واملعرفة، فال يوجد فن لتطبيق املعرفة يف

يف الســــنوات األخــــرية، وبســــبب العقوبــــات، أصــــبحت بالدنــــا أكثــــر اخنراطــــاً يف املشــــاكل 
االقتصادية، لدرجة أنـه منـذ عـدة سـنوات، أثـريت مناقشـة اقتصـاد املقاومـة مـع االقتصـاد القـائم 
علــى املعرفــة واإلنتــاج احمللــي. لــذلك، بالنســبة لبلــد يريــد التحــرك يف هــذا االجتــاه لتقليــل عــبء 

شــــاكل االقتصــــادية، فإنــــه حيتــــاج إىل تســــويق املعرفــــة. جيــــب حتويــــل املعرفــــة املنتجــــة إىل ســــلع امل
وخــدمات حــىت تكــون مرحبــة للبلــد باإلضــافة إىل االســتخدام احمللــي. لألســباب املــذكورة أعــاله، 
فإن تسـويق نتـائج البحـث األكـادميي كأحـد اآلفـاق والـربامج هـو علـى جـدول أعمـال احلكومـة 

). مـن 2013يـوم ملعـاون الـرئيس لشـؤون العلـوم والتكنولوجيـا،  100(تقريـر أداء  احلادية عشرة
أجـــل التحـــرك حنـــو اقتصـــاد املقاومـــة واالقتصـــاد القـــائم علـــى املعرفـــة، فـــإن نظـــام التعلـــيم العـــايل 
واجلامعات تتحمل مسـؤولية كبـرية بصـفتها مـن اجلهـات املعنيـة بإنتـاج املعرفـة وكـذلك كوـا مـن 

وارد البشــرية. جيــب علــى اجلامعــات حتديــد احتياجــات الســوق احملليــة وكــذلك محــاة تــدريب املــ
احتياجــات األســواق الدوليــة وتــدريب العمالــة املــاهرة مبــا يتوافــق مــع ســوق العمــل حــىت تــتمكن 

  هذه القوى من حتويل معارفها وأفكارها إىل منتجات ودخول السوق.
ات، إال أن هنـاك أدلـة كثـرية مـن مجيـع على الرغم من قبول تسويق املعرفـة كأحـد مهـام اجلامعـ

أحناء العـامل علـى أنـه علـى الـرغم مـن أن عـدداً كبـرياً مـن األحبـاث كـان ناجحـاً تقنيـاً، إال أن نسـبة 
). 36 :1393صـغرية منهــا جنحــت يف اـال التجــاري (عباســي اسـفنجاين، فروزنــده دهكــردي، 

ر منــه مــن أجــل تعــويض تكــاليف البحــث يعتــرب تســويق املعرفــة البحثيــة واإلنتاجيــة نشــاطاً ال مفــ
ـــة، وباإلضـــافة إىل تـــوفري فـــرص  والتطـــوير للجامعـــات ومراكـــز البحـــث العامـــة واخلاصـــة يف الدول
االســتثمار يف تقنيــات أفضــل وأكثــر تقــدماً للبــاحثني واملؤسســات املعرفيــة، فيمكنــه أن يســاهم 

ناعات املتقدمـة. ومـع ذلـك، يف تنمية الدولة وقدرا التنافسية يف مجيع الصناعات وخاصة الصـ
ال ميكن أن تكون نتائج البحوث مصـدراً للرفاهيـة العامـة والثـروة البشـرية إال إذا مت تأسيسـها يف 

  جمال املمارسة وكانت الفوائد املرتتبة عليها متاحة للمجتمع.
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وحبسب ما سبق، جيب علـى األنظمـة التعليميـة اليـوم اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة خللـق تـوازن 
ني أدائهـــا واحتياجـــات ســـوق العمـــل، وهـــو مـــا لـــن يكـــون ممكنـــاً إال يف ظـــل االهتمـــام مبقولـــة بـــ

التســويق. لــذلك، فــإن االجتــاه إىل تســويق املعرفــة، وحتديــد العقبــات وحماولــة القضــاء عليهــا مــن 
  أجل استغالل قدرات التسويق بشكل فعال، قد مت النظر فيه من قبل معظم التخصصات.

ة، أظهـــرت الزيـــادة يف عـــدد الطـــالب املقبـــولني وزيـــادة أعـــداد اخلـــرجيني يف الســـنوات األخـــري  
وخرجيـــي اجلامعـــات مشـــكلة البطالـــة أكثـــر مـــن ذي قبـــل، وهـــي مشـــكلة ميكـــن لتســـويق املعرفـــة 
وريادة األعمال حلها إىل حـد مـا، وهـذا بـدوره يتطلـب دعمـاً جـاداً مـن احلكومـة باإلضـافة إىل 

ايل، يتمثل الشاغل الرئيسـي يف التعلـيم العـايل يف حتويـل دعم اجلامعات للطالب. يف الوقت احل
األفكــار الــيت يطرحهــا الطــالب واملوظفــون واخلرجيــون وأعضــاء هيئــة التــدريس إىل منــتج وخدمــة 
وتقـــدميها إىل الســـوق حـــىت يـــتم االخنـــراط يف ريـــادة األعمـــال وزيـــادة فـــرص العمـــل، وهـــذا ميثـــل 

قيــق أهــداف احلكومــة احلاديــة عشــرة يف تنميــة خطــوة حنــو تســويق نتــائج البحــث األكــادميي وحت
  وتوليد الدخل.

بــالنظر إىل أمهيــة االقتصـــاد القــائم علــى املعرفـــة وتركيــز املرشــد األعلـــى علــى حتقيــق نقلـــة يف 
م وحتديــد األهــداف يف العلــوم والتكنولوجيــا، ميكــن القــول إن منــو 2025اإلنتــاج وحتقيــق رؤيــة 

جمــال املعلومــات يتطلــب صــنع السياســات ومعرفــة الوضــع وتطــوير ريــادة األعمــال والتســويق يف 
 يف األحبـاث بعـض فشل مع املعرفة تسويق موضوع معاجلة أمهية وتتجلى احلايل والوضع املطلوب.

 حيتـاج املوضـوع هـذا أن تظهـر التسـويق أنشـطة علـى للتعـرف البـاحثني حاجـة أن كمـا اـال. هذا

 يف والتنميـة االقتصـادي للنمـو وأساسـاً  منـرباً  يـوفر أن كـنمي ألنه اال هذا يف الدراسة من مزيد إىل
 مت الــذي البحــث فــإن ذلــك، علــى عــالوة األخــرية. االقتصــادية العقوبــات مــن الــرغم علــى الــبالد
 هــذا يف ذكــره مت مــا وهــو اقتضــائياً، وال اســرتاتيجياً  وال منهجيــاً  يكــن مل الدولــة يف اآلن حــىت إجــراؤه

 الثقافـة مـع واملتوافقـة احملليـة املعرفـة بتسويق يتعلق فيما اال هذا يف البحث فجوة وتتمثل البحث.

 موضـــوع لتنــاول النظريــة الفوائـــد ومــن البحــث. هـــذا يف استكشــافها حماولــة متـــت والــيت األكادمييــة

 تسـاعد أن ميكـن والـيت املعرفـة، تسـويق جمـال يف حـديثاً  املنشـورة والكتـب املقـاالت مراجعة البحث

 ألن املســـألة. هـــذه تتنـــاول مل الـــيت الســـابقة النمـــاذج فجـــوات ســـد وكـــذلك نظريـــاً  ثالبحـــ إثـــراء يف
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 تسـويق مناقشـة تـتم مل أو باملعرفـة االحتفـاظ أو املعرفـة مشـاركة إىل تطرقـت قـد املعرفـة مناذج معظم

 كـنمي الـيت املعرفـة لتسـويق حلول توفري أيضاً  العملية الفوائد ومن اجلامعة. سياق يف واملعرفة اإلنتاج

 ميكـن والـيت املعرفـة علـى القائمة الشركات إغالق متنع أو اجلامعة يف التعليم على االعتماد تقلل أن

لـذلك يسـعى هـذا البحــث   للمجتمـع. االقتصــادية الظـروف يف كبـري بشـكل اجلامعـة تسـاعد أن
 املخــتلط لإلجابـــة علــى التســـاؤالت التاليــة: مـــا هـــي مكونــات تســـويق املعرفــة يف مراكـــز التعلـــيم

مــا هــو منــوذج تســويق املعرفــة مــع الرتكيــز علــى القــيم  العــايل مــع الرتكيــز علــى القــيم اإلســالمية؟
  اإلسالمية؟ ما مدى صحة النموذج املقرتح؟

  

  األسس النظرية والدراسات السابقة .2

لتســـويق العلـــم والتكنولوجيـــا تـــاريخ طويـــل. يف املاضـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن أن التقنيـــات واملعرفـــة 
املســتمدة مــن البحــث العلمــي قــد مت تســويقها جتاريــاً إىل حــد حمــدود، لكــن تطبيــق املعرفــة كــان 
شائعاً جـداً، ال سـيما يف اـال الطـيب، ومل يـتم النظـر فيـه أو تسـميته علـى وجـه التحديـد باسـم 

ويق املعرفـــة. كانـــت احلضـــارة اإلســـالمية مـــن القـــرن الثـــاين إىل القـــرن التاســـع اهلجـــري، منـــذ تســـ
ــــة مــــن  ــــاك ســــوى قل ــــوم. ورمبــــا ليســــت هن ســــبعمائة عــــام، مــــن أغــــىن احلضــــارات يف جمــــال العل
احلضــارات قابلــة للمقارنــة مــع إجنــازات املســلمني يف هــذه الفــرتة يف خمتلــف جمــاالت العلــوم مثــل 

ـــا دون مبالغـــة هـــي مـــن أعظـــم الطـــب والرياضـــيات و  علـــم الفلـــك. إن تطـــور العلـــم والتكنولوجي
إجنـازات املسـلمني يف القــرون املـذكورة. مــن الناحيـة النظريـة، حيتــل العلـم مكانــة عاليـة يف الثقافــة 
اإلســالمية واإليرانيــة، ويشــري املاضــي العلمــي الالمــع للــبالد إىل اهتمــام اإليــرانيني اخلــاص ــذه 

  ).42: 1388وآخرون،  املقولة (هامشنيا
اخلريطــة العلميــة الشــاملة للدولــة، حبكــم تعريفهــا، هــي جمموعــة شــاملة ومنســقة وديناميكيــة 
وتطلعيـــة، مبـــا يف ذلـــك املبـــادئ واألهـــداف والسياســـات واالســـرتاتيجيات واهلياكـــل واملتطلبـــات 
للتطور االسرتاتيجي للعلوم والتكنولوجيا علـى أسـاس القـيم اإلسـالمية. يف هـذه الوثيقـة، بُـذلت 

لالعتمــاد علــى القيمـــة واألســس احملليــة للبلــد، والتجـــارب الســابقة، والنظريــات واألمثلـــة حماولــة 
خلريطـة عاماً.  تعـد ا 20العلمية، والتجارب العملية من أجل حتقيق أهداف رؤية الدولة خالل 



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    42

العلميــة الشــاملة للبلــد مــن ضــمن توجيهــات املرشــد األعلــى للثــورة اإلســالمية ودســتور مجهوريــة 
سالمية، ومن خالل توقع آليات التحديث الالزمة، فإن لديها القدرة على شـرح البنـاء إيران اإل

كمــا حـدد املرشـد األعلــى مقولـة البحـث التطبيقــي   العلمـي للنمـوذج اإلســالمي اإليـراين للتقـدم.
للنظـــام اإلســـالمي كإحـــدى القضـــايا املهمـــة وشـــدد علـــى ضـــرورة تطبيـــق حبوثنـــا، أي أال يكـــون 

  ).47: 1395نطاق املمارسة (قرايي أشتياين، دهقان، زارع  البحث جافاٌ وخارج
  

  تعريف المفاهيم .3

ــــل: 1.3 ــــني النمــــوذج واملوديــــل، جيــــب أن يقــــال إن املصــــطلح  المودي فيمــــا يتعلــــق بالعالقــــة ب
اإلجنليزي املعادل للنموذج يستخدم مـن قبـل علمـاء االجتمـاع الفرنسـيني علـى شـكل "موديـل" 

). تعــىن كلمــة النمــوذج أو الــنمط جبعــل الظــواهر أســهل وأكثــر قابليــة للفهــم، 2000(روشــه، 
ـــك بتنظـــيم عناصـــر تلـــك الظـــاهرة، فتحوهلـــا إىل تصـــميم وشـــكل منطقـــي، وهـــي نـــوع مـــن  وذل

). وتشــــمل هــــذه الكلمـــة معــــاين الفكــــرة والشــــكل واملثــــال 1990األدوات الوصـــفية (ترســــلي، 
كلمـة يف عـدة معـاٍن، ويف تعريـف بسـيط للـنمط والتصميم والطريقة والدور. استخدمت هـذه ال

  أو النموذج ميكننا أن نقول: النمط هو متثيل نظري ومبسط للعامل احلقيقي.
إن مفهوم املعرفة يتضمن معلومات منظمة تؤدي إىل تطوير املعرفـة العلميـة.  المعرفة: 2.3

ى عـاتق البشـر مسـؤولية املعرفة متجذرة يف املعلومـات واملعلومـات متجـذرة يف البيانـات. تقـع علـ
حتويــل املعلومــات إىل معرفــة يف املمارســة. أي أن املعرفــة ال ميكــن معاجلتهــا إال مــن قبــل البشــر، 

  ).71: 1397(فراهاين، لكن البيانات تتم معاجلتها بواسطة اآلالت 
مت تقــدمي مفهــوم القيمــة يف اــاالت العلميــة املختلفــة مثــل الفلســفية  مصــادر القيمــة: 3.3

والتعليميـة واالقتصـادية وعلـم االجتمـاع وعلـم الـنفس واألنثروبولوجيـا وحـىت يف العلـوم األساســية 
بتعريفـــات خمتلفـــة. يف قـــاموس معـــني مت التعبـــري عـــن كلمـــة قيمـــة بأـــا البهـــاء والتقـــدير والقـــدر 

لكفــــاءة واالســــتحقاق. قيمــــة املعتقــــد أو العقيــــدة مســــتقرة نســــبياً، وعلــــى واجلــــدارة واجلمــــال وا
أساســها يفضــل الشــخص ســلوكاً معينــاً أو حالــة ائيــة، شخصــية أو اجتماعيــة، علــى ســـلوك 

  ).21: 1378معني أو حالة ائية، وهو عكس احلالة املختارة (رفيع پور، 
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حتديد مقولتني مـن النظريـات يف  بشكل عام، ميكن والتنظيمية: الفردية القيم تقارب 4.3
األدبيــات املتعلقــة بتغيــري القــيم: الفئــة األوىل هــي نظريــات املســتوى اجلزئــي، والــيت تــرتبط بشــكل 
ـــة هـــي نظريـــات املســـتوى الكلـــي  ـــة الثاني ـــنفس االجتمـــاعي. الفئ ـــنفس وعلـــم ال أساســـي بعلـــم ال

مليــــة واعيــــة لالســــتجابة املرتبطــــة بعلــــم االجتمــــاع. علــــى املســــتوى اجلزئــــي، يعــــد تغيــــري القــــيم ع
للضـغوط. تــدعي نظريــة راكيـتش التصــنيفية أن تغيــري القيمــة عمليـة واعيــة لالســتجابة للضــغوط. 
كمـــا تــــدعي نظريــــة راكيــــتش التصــــنيفية أن تغيــــري القيمـــة هــــو نتيجــــة عــــدم التوافــــق يف نظــــام 

ات إىل شخصية الفرد. وفقـاً لنظريـة عـدم التوافـق املعـريف، يـؤدي الشـعور بعـدم الرضـا عـن الـذ
عــــدم التوافــــق املعــــريف، ممــــا يــــؤدي إىل تغيــــريات طويلــــة املــــدى يف القــــيم. وفقــــاً لنظريــــة الــــتعلم 
االجتمــاعي، حيــاول األفــراد تغيــري قــيمهم وفقــاً لألمنــاط واموعــات املرجعيــة. بعــض العوامــل 

اسـية اليت تؤثر على تغيري القـيم علـى املسـتوى الكلـي تشـمل العوملـة وتغيـري القـيم والـنظم السي
والتحديث. تظهر نتائج البحث أن أولوية القـيم ختتلـف بـاختالف املنظمـات وفقـاً ألهـدافها 

) أن القــــيم تســــاعد يف اختيــــار 2014). يعتقــــد ديشــــول (217: 2013 ومهامهــــا (روبينــــز،
اهلدف التنظيمي واالسرتاتيجية وتلعـب دوراً مهمـاً يف حتديـد نـوع العالقـة، لـذلك يُقـرتح أن يـتم 

  عملية قيم التعلم بسبب تأثريها على الفرد واملنظمة.النظر يف 
 إدارة جمــال يف اخلاصــة األنشــطة مــن جمموعــة بأنــه املعرفــة تســويق مفهــوم يُعــرف املعرفــة: تســويق

كلمة تسويق هي كلمة سهلة ممتنعة؛ سهلة ألن كل شخص لديه القليـل مـن   وتطبيقاا. املعرفة
ل منــتج بعــد اإلنتــاج جيــب أن يفــتح طريقــه إىل الســوق املعرفــة باالقتصــاد واهلندســة يعــرف أن كــ

واملســـتهلك. لكـــن التســـويق عمليـــة معقـــدة للغايـــة وتقنيـــة وصـــعبة. بالنســـبة للســـلع املعرفيـــة الـــيت 
يكون نصيب االبتكار فيها مرتفعاً، فإن خماطر التسويق أعلى بكثري من السلع املعروفـة بشـكل  

مصـطلح التسـويق ليعـين تنظـيم  1دج املتقـدم كاف يف السوق واتمع. يستخدم قاموس كامرب 
شيء ما من أجـل الـربح، ويف قـاموس هريتـز، يف تعريـف مماثـل، يـرى أن التسـويق هـو اسـتخدام 
أساليب األعمال لتحقيق الربح. مت حتليـل مفهـوم التسـويق، مثـل العديـد مـن املفـاهيم يف العلـوم 

خمتلفــة. جيــب أن يُنظــر إىل التســويق  االجتماعيــة، مــن وجهــات نظــر خمتلفــة ومت اقــرتاح تعريفــات
على أنه جمال متعـدد التخصصـات متامـاً. هـذا املفهـوم لـه نظامـه الـداليل ومفاهيمـه وأدواتـه بـني 

  أنظمة احلقول املختلفة.
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يســـتخدم مصـــطلح التســـويق يف جمموعـــة واســـعة مـــن اســـتثمارات القطـــاع اخلـــاص لتحويـــل 
ويق التجـاري إىل أربعـة أنـواع: اخلصخصـة، ) التسـ2013التكنولوجيا إىل سوق. يقسـم ليفـني (

وتســويق تقنيــات معينــة، والتطــوير اخلــاص لتكنولوجيــا جديــدة بــدعم حكــومي كبــري، والتطــوير 
  اخلاص للمنتجات واخلدمات اجلديدة دون دعم حكومي كبري.

 الثقافة التنظيمية: وهي من القضايا اإلدارية والتنظيمية املهمة اليت جذبت انتبـاه العديـد مـن
املفكرين يف العقـد املاضـي وأمهيتهـا لدرجـة أن بعـض املفكـرين قـدموا الثقافـة كواحـدة مـن أشـهر 

) والـــبعض اآلخـــر املعرفـــة أن أهـــم 120: 1392جمـــاالت اإلدارة والقيـــادة (بوزجنـــاين وآخـــرون، 
مهمـــة لقـــادة ومـــديري املنظمـــات هـــي تأســـيس القـــيم الثقافيـــة املناســـبة وتطويرهـــا علـــى مســـتوى 

). تعـد دراسـة الثقافـة التنظيميـة وتأثريهـا علـى األداء أحـد 130: 1378ارعي متني، املنظمة (ز 
املوضوعات املهمة اليت حتظى يف عامل اليوم جبزء كبري من الوقت وامليزانية واهتمام اخلرباء. وهـذا 
(رعايــة وتنميــة الثقافــة التنظيميــة) حبكــم تعريفــه العميــق لــه أمهيــة مضــاعفة يف الــدول اإلســالمية. 
ألنه مع قاعدة القيم الثقافية، ال تتحقق األهداف السامية للمنظمة فحسب، بل تتحقق أيضاً 

  ).112: 1378اجلوانب واألهداف األخرى للمنظمة مثل اإلنتاجية (زارعي متني، 
يعـد  القرآنية: واألحاديث اآليات في وتسويقها المعرفة الكتساب الثقافية الدوافع 5.3

القــرآن الكــرمي مســتودع ومكــان كــل شــيء يف نظــر اهللا تعــاىل، ويعتــرب مــا يوجــد لــدى اإلنســان 
على أنه فان وما يوجـد لـدى اهللا تعـاىل علـى أنـه دائـم وخالـد. إن املعرفـة، وهـي مـن بركـات اهللا 
اخلاصة، جتعل اإلنسان أعلـى مـن خملوقاتـه وسـبب اختيـاره خليفـة لـه. اختـار اهللا اإلنسـان علـى 

ألرض وأعطاه نعمـة العلـم ووسـيلة اكتسـابه منـذ والدتـه، وقـرر أخـرياً أن مرتبتـه يف العـامل تكـون ا
حســب علمــه. يف مقابــل هــذه النعمــة العظيمــة، نعتقــد أنــه مبــا أن التفــوق يكــون يف االجتهــاد 
ولـــــــيس التقليـــــــد، "فيجـــــــب أن جنتهـــــــد يف العلـــــــوم اإلنســـــــانية؛ وال جيـــــــب أن نكـــــــون مقلـــــــدين 

). لـذلك، يف 2011األعلى اإلمام اخلامنئي يف لقاء مجاعي لطلبة البالد،  تصرحيات املرشد”(
مفاهيم "تسويق املعرفة" جيب اسـتخدام املصـادر اإلسـالمية الغنيـة للبحـث عـن نظريـة تتفـق مـع 
األصول واملبادئ املستمدة مـن هـذه النصـوص. وقـد مت النظـر يف إدارة العلـم واملعرفـة كـأهم أداة 

نافسية إىل جانـب تقنيـات اإلدارة األخـرى مـن قبـل اتمـع العلمـي واملـديرين الكتساب امليزة الت
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االسرتاتيجيني يف العامل. ميكن رؤية املعرفة وقيمتها يف نـص أهـم وثيقتنـا الدينيـة، القـرآن الكـرمي، 
باإلضــــافة إىل الروايــــات العديــــدة والصـــــحيحة، بشــــكل بــــارز وواســـــع حبيــــث يبــــدو أن القـــــرآن 

ســـوى تشـــجيع اإلنســـان علـــى اكتســـاب املعرفـــة ولـــيس هنـــاك مـــن هـــدف  واإلســـالم لـــيس هلمـــا
لإلنسان سوى حتقيق املعرفة واملعرفة املتسامية. من منظور املصادر اإلسالمية، فـإن إدارة املعرفـة 
هـــي جهـــد لتحقيـــق معرفـــة املـــوظفني واملـــديرين وأصـــحاب املصـــلحة الـــداخليني واخلـــارجيني يف 

تســـاب وصـــيانة وتطبيـــق ونشـــر املعرفـــة واملســـتمدة مـــن املنظمـــة مـــن خـــالل عمليـــة الصـــمت، اك
تعــاليم اإلســـالم لتحقيــق األهـــداف الــيت تتـــأثر بنظــام القـــيم اإلســالمية. تعريـــف املعرفـــة يف إدارة 
ـــدنيا  املعرفـــة عمليـــاً يشـــري إىل املعرفـــة الـــيت يســـعى اإلنســـان إليهـــا وحيتاجهـــا لتلبيـــة احتياجـــات ال

بعـــض أهـــم مســـات  1يف اإلســـالم. يوضـــح اجلـــدول  واآلخـــرة، ولكـــن املعرفـــة هلـــا طبيعـــة خاصـــة
  املعرفة من منظور اإلسالم ومقارنتها باملعرفة احلالية.

  )1398مقارنة المعرفة التقليدية في إدارة المعرفة العامة في اإلسالم (باقرزاده وآخرون،  .1الجدول

  المعرفة من منظور اإلسالم  المعرفة في إدارة المعرفة العامة

  لتوفري الراحة والسكينة لإلنساناملعرفة 
املعرفة لتنظيم حياة اإلنسان من أجل سعادة الدنيا 

  واآلخرة
الغرض من اكتساب وتطبيق املعرفة ليس مهماً 

  جداً 
الغرض مهم يف مجيع العمليات املتعلقة باملعرفة وهو 

  فعال يف قيمته ونتائجه

  املعرفة بدون عمل ليست ضارة
مفيدة فقط ولكنها ضارة املعرفة بدون عمل ليست 

  أيضاً 
  إا متنح احلياة متاماً يف الدنيا واآلخرة  توفر الراحة املادية

  يتم اكتساا من اخلربة
يتم احلصول على مستوياا املختلفة باستخدام 

  أدوات جتريبية وغري جتريبية خمتلفة
  ةمستواها املادي متغري ومستوياا األخرى ثابت  إا تتغري باستمرار

  إا ضرورية لالسرتاتيجيات الكلية واألبدية  إا ضرورية لالسرتاتيجيات الكلية والطويلة األجل
  إا فضيلة الدنيا واآلخرة للبشر  إا تعزز مكانة اإلنسان يف الدنيا

  وجود املعرفة هو عالمة على وجود العدالة  ميكن أن ترتاكم املعرفة من خالل الظلم والقمع
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  المعرفة من منظور اإلسالم  المعرفة في إدارة المعرفة العامة

  فقط عن طريق التدريس يتم حتقيقها
إن تدريس املعرفة وتعليم أمران خمتلفان، فالتدريس 

يف بعض األحيان ال يؤدي إىل الفهم، ولكن التعليم 
  يؤدي دائماً إىل الفهم.

  العلم زينة العامل  هلا بالضرورة زينتها

  القيمة مفيدة يف املعرفة
املعرفة املفيدة ذات قيمة. يکمن الفرق بني املنفعة 

بح يف احملور الذايت واحملور اإلهلي. الربح حموره والر 
  الذات واملنفعة حمورها اهللا

  املعرفة جمردة يف الطبيعة على مجيع املستويات  اكتساب املعرفة التجريبية من خالل الطرق املادية
  املصدر األساسي ملعرفة اخللق ومصدره النهائي هو اهللا  مصدر املعرفة هو الطبيعة

  اكتسابية وحصوليةاملعرفة 
املعرفة إما مكتسبة أو حصولية، من حيث املبدأ كل 

  املعرفة حضورية
ال ختلق املعرفة بالضرورة إرضاء صاحبها من 

  الناحية األخالقية
  تؤدي املعرفة إىل احلالة املزاجية الطيبة للعامل وصاحله

  ومعرفة الذاتأعلى معرفة هي علم الالهوت   املعرفة مرحبة وهلا فوائد مادية قيمة

يقول نيب اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف كثري من األحاديث عـن العلـم وتعلـم 
العلم: تعلموا العلم فإن تعلمه حسـنة، ومدارسـته تسـبيح، والبحـث عنـه جهـاد، وتعليمـه ملـن ال 
يعلمـــه صـــدقة. وهـــو أنـــيس يف الوحشـــة، وصـــاحب يف الوحـــدة، وســـالح علـــى األعـــداء، وزيـــن 

الء. يرفع اهللا به أقواما جيعلهم يف اخلـري أئمـة يقتـدى ـم، ترمـق أعمـاهلم وتقتـبس آثـارهم، األخ
ترغــب املالئكــة يف خلــتهم ميســحوم بــأجنحتهم يف صــالم، ألن العلــم حيــاة القلــوب، ونــور 
األبصار من العمى، وقوة األبدان من الضعف، وينزل اهللا حامله منازل األبـرار، ومينحـه جمالسـة 

يار يف الـدنيا واآلخـرة. بـالعلم يطـاع اهللا ويعبـد، وبـالعلم يعـرف اهللا ويوحـد، وبـالعلم توصـل األخ
األرحــام، وبــه يعــرف احلــالل واحلــرام. والعلــم إمــام العقــل، والعقــل تابعــه، يلهمــه اهللا الســعداء، 

ن ). يف اإلسـالم، املعرفـة بـدون عمـل قليلـة القيمـة ويف كثـري مـ1385 (حمدثي،وحيرمه األشقياء" 
احلــاالت، بــدالً مــن أن تكــون مفيــدة للمالــك، فهــي ضــارة بــه. جيــب اســتكمال املعرفــة بالعمــل 
ـــتم التأكيـــد علـــى أن أحـــد األســـاليب اهلامـــة والرئيســـية  واحلفـــاظ عليهـــا مـــن خـــالل تطبيقهـــا. ي
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لتطــوير املعرفــة وإنتاجهــا هــو تســويق املعرفــة. لتحديــد الفــروق بــني إدارة املعرفــة اإلســالمية وإدارة 
عرفــة احلاليــة، مت أخــذ خصــائص أصــول ومبــادئ إدارة املعرفــة اإلســالمية مــع أصــول ومبــادئ امل

  .2إدارة املعرفة يف االعتبار يف اجلدول 
  مقارنة بين أصول ومبادئ إدارة المعرفة من منظور اإلسالم وإدارة المعرفة الحالية . 2الجدول 

  )1398(باقرزاده وآخرون، 

  اإلدارة المعرفة من منظور اإلسالم  إدارة المعرفة العامة  

  معرفة الذات واهللا  السيطرة على العامل  الهدف الكلي

  العمليات
التحديد، االكتساب، التطوير، االستخدام، 

  الصيانة، التقييم، املشاركة
االكتساب والتحليل واالحتفاظ والنشر 

  واالستعمال

  المعرفة

التعلم املعرفة تعين املعرفة التجريبية الناجتة عن 
  والعمل.

  إا مصدر معرفة الطبيعة ووظيفة اإلنسان.
  طبيعة املعرفة مادية.
  القيمة مبقدار الربح

  حتقيق ميزة تنافسية مع املعرفة
  املعرفة هدف وسيط لإلنسان وحياته

تكون املعرفة على ثالثة مستويات: 
  التجريبية والفكرية والصوفية
  مصدر املعرفة هو اهللا تعاىل

  جمردة يف طبيعتها.املعرفة 
  املادية والروحية، املعرفة ذات أعلى قيمة

  القيمة اجلوهرية للمعرفة
املعرفة واهبة للحياة ومؤسسة للدنيا 

  واآلخرة
يعترب حتقيق املعرفة البشرية أحد 

  األهداف املهمة للخلق.
  املعرفة نور

  العلماء

  موظفو املعرفة كرأس مال للمنظمة
  ال مادياحلفاظ على املعرفة كرأس م

شراء وبيع العلم والعلماء إذا لزم األمر 
  لتصنيف املعرفة يف املنظمة

  االلتزام بنقل املعرفة ألهلها
  التخلق باآلداب واألخالق

  بدون توقعات مادية
  حمرتمون جداً وأصحاب قيمة

  املكانة اخلاصة للمعرفة يف العامل

  الطلبة
  تعلم املعرفة الالزمة للعمل يف املنظمة.

  املعرفة مبا يتماشى مع أهداف املنظمة.تطوير 
  اهلدف هو إنشاء منظمة تعليمية.

  يسعى مجيع الطلبة إىل املعرفة
  يسعون دائماً إىل املعرفة

  يسعون إىل املعرفة يف كل مكان
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  اإلدارة المعرفة من منظور اإلسالم  إدارة المعرفة العامة  

  العمليات

استخراج املعرفة، واستكشاف املعرفة، 
واكتساب املعرفة، وتقييم املعرفة، وتنظيم 

املعرفة، وتبادل املعرفة، وحتويل املعرفة، وختزين 
  املعرفة، ودورة حياة املعرفة، ومناذج إدارة املعرفة

املتطلبات األساسية الكتساب املعرفة 
وتنظيم املعرفة والتعليم والتعلم والتفاوض 
العلمي واألسئلة واألجوبة والتربع باملعرفة 

  وجتنب االحتكار

  المبادئ

  إدارة املعرفة تتطلب االستثمار.
تطلب إدارة املعرفة الفعالة وجود عالقة بني ت

  اإلنسان والتكنولوجيا.
اإلدارة هي املعرفة السياسية. ال خيفى على 
أحد أن املعرفة قوة ؛ ال ينبغي أن يكون 

مفاجئاً إذن أن أي شخص أدار املعرفة قد 
  قام بعمل سياسي.

  إدارة املعرفة حتتاج إىل مديري املعرفة.
عرفة من رسم خمططات تأيت فوائد إدارة امل

املعرفة. يؤدي رسم املعرفة إىل رسم خرائط 
  ذهنية للناس.

تقاسم املعرفة وتطبيقها ليس ذاتياً. البشر 
الذين مييلون بشكل طبيعي إىل ختزين 

معارفهم يكونون أكثر جناحاً من أولئك 
  الذين ال يفعلون ذلك.

إدارة املعرفة تعين حتسني إجراءات عملها ؛  - 
ني املهارات تقليل التدخل من يتطلب حتس

  أعلى إىل أسفل.
اكتساب املعرفة هو جمرد البداية. جيب تطبيق 
املعرفة ودجمها يف العمليات التنظيمية بطريقة 

  حتسن األداء التنظيمي.
تتطلب إدارة املعرفة عقد معرفة. إذا كانت 
املعرفة مورداً مهماً، فإا تتطلب اهتماماً 

  وملكيتها.قانونياً خاصاً ا 

  مطلوب إدارة مجيع مستويات املعرفة
املعرفة نعمة إهلية وال ينبغي تكديسها، 
ولكن جيب استخدامها كأعلى عامل 
يف احلياة، مثل املاء الذي هو مصدر 
احلياة املادية، واملعرفة هي أيضاً مصدر 

  احلياة املادية والروحية.
ضرورة صياغة وتقييم وتسوية نظام 

  املعرفة
حباث مستقبلية يف إدارة احلاجة أل

  املعرفة
  الرؤية الكلية، املستقبل، عدم االقتناع

تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املعرفة 
  املختلفة

دمج إدارة املعرفة يف مجيع مشاريع 
  اإلدارة الكلية

تطوير خطوات املمارسة املعرفية يف إدارة 
  املعرفة

القيم األخالقية والعقائدية واإلنسانية يف 
  ارة املعرفةإد

  إدارة املعرفة بكافة مستوياا ودرجاا
  النماذج الفردية واالجتماعية لإلدارة

  سرتاتيجية وتنفيذها وتقييمهاتطوير اال
التخطيط املستمر يف حتسني إدارة 

  املعرفة
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فيمـا يلــي خلفيـة البحــث األجنــيب واحمللـي مــع عــدد كبـري مــن املراجــع، ممـا يشــري إىل الرتتيــب 
  ).4) و (3هلذه املقاالت، واليت يتم عرضها يف اجلدولني (العايل 

  خلفية البحث األجنبي .3الجدول 

  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

١  

دور التعليم 
العايل يف 
نضج 
منظومة 
تسويق 
 املعرفة

Sepahi, &   Salimi,  
Sohrabpour  

)0202(  

البيئي لتسويق املعرفة يف هذه املقالة، يعترب النظام 
نظامًا مفتوحًا ويتم حتديد دور التعليم العايل يف 
تكوينه ونضجه. استخدمت هذه الدراسة املنهج 
النوعي الكتشاف جتارب خرباء تسويق املعرفة من 

 ٤مشاركًا من  ٣٠خالل دراسات احلالة. شارك 
جامعات كربى يف إيران يف هذه الدراسة. مت حتليل 

ل التحليل املوضوعي. وأظهرت البيانات من خال
النتائج أنه وفقًا لتجربة وآراء اخلرباء، فإن مؤسسات 
التعليم العايل إىل جانب املؤسسات األخرى تلعب 
دورًا حيويًا يف نضج النظام البيئي لتسويق املعرفة. 
باإلضافة إىل ذلك، تبحث هذه الدراسة يف احلواجز 

احلرجة وخماوف  الفكرية والعملية واحملفزات والعمليات
تسويق املعرفة. أخرياً، أظهرت النتائج أنه من خالل 

يف  Triple Helix Partnersإقامة اتصال فعال بني 
إيران، يتم تسهيل عملية تسويق املعرفة عن طريق  

  كسر احلواجز وتقليل التكاليف.

٢  

العوامل 
املؤثرة يف 
تسويق 

املعرفة يف 
اجلامعة: 

Biranvand  
)2020(  

حددت هذه الدراسة وصنفت العوامل اليت تؤثر على 
عملية تسويق نتائج أحباث جامعة بيام نور من أجل 
حتديد فعالية العوامل احملددة يف متهيد الطريق لتقدمي 
منوذج تفسريي للتسويق. إن رسم منوذج هيكلي 
تفسريي قائم على دراسة العوامل املؤثرة يف تسويق 

ن وصناع القرار يف جمال نتائج البحث يساعد املديري
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  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

تسويق املعرفة. توفر املستويات الرئيسية األساس  دراسة حالة
لتأكيد وحتسني حالة العوامل املؤثرة يف املستويات 
األعلى من النموذج وبالتايل زيادة معدل جناح تسويق 

  نتائج الدراسة.

٣  

التحقيق يف 
العوامل 

املؤثرة يف نية 
تسويق 

املعرفة يف 
اجلامعة: 
 دراسة احلالة

Biranvand,Seif,  
&  Safa,

Mazloumian,   
)2019(  

الغرض من هذه الدراسة هو تقدمي منوذج سبيب 
للعوامل اليت تؤثر على تسويق البحث األكادميي. 
هذه الدراسة هي حبث تطبيقي من حيث الغرض 

البحث وصفي ارتباطي. يضم اتمع ومنهج 
طالبًا متخرجًا من كلية اهلندسة  ٤٩٩اإلحصائي 

جبامعة شرياز. كانت أداة مجع البيانات عبارة عن 
استبيان. مت استخدام معامل ألفا كرونباخ لتقييم 
موثوقيتها. يف هذه الدراسة، مت التحقيق يف تأثري 

ياسة ، والكفاءة الذاتية، وس(PEالتمكني النفسي (
) SC، ورأس املال االجتماعي ((UPاجلامعة (

والسيطرة السلوكية املتصورة على املوقف جتاه تسويق 
). تظهر نتائج هذه الدراسة، بناًء على ACKاملعرفة (

معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليها، أن نية 
) هلا عالقة منفصلة وهامة مع ICKتسويق املعرفة (

PE  وPBC  وACK ومع  ٠.٠١توى عند مس
SC باإلضافة إىل ذلك، ال يرتبط .ICK   بشكل

  كبري بزيادة الكفاءة الذاتية.

٤  

إنتاج 
وتسويق 
املعرفة يف 
النظام 

Zmiyak,  Ugnich,  &
Krasnokutskiy   

)2019(  

هذا البحث خمصص إلجياد حلول ملشاكل إنتاج 
املعرفة وتسويقها، كمكونات أساسية لعملية االبتكار 
يف سياق إنشاء اقتصاد املعلومات. يهدف هذا 
البحث إىل النظام البيئي لألنظمة اجلامعية املبتكرة 
وقدرا على إنتاج املعرفة وتسويقها. لقد ثبت أن 
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  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

اإليكولوجي 
لالبتكار 
للجامعة 

اإلقليمية يف 
سياق إنشاء 

اقتصاد 
املعلومات 
 يف روسيا

م اإليكولوجي املشاكل الرئيسية يف عمل النظا
لالبتكار اجلامعي هي وجود فجوات يف االتصال 
الداخلي وضعف ارتباطه بالبيئة اخلارجية، مبا يف ذلك 
قطاع االقتصاد احلقيقي. تتجلى تطلعات نظام 
االبتكار يف اجلامعة يف تطوير وتفاعل مكوناا 
األساسية، واليت تضمن إنتاج املعرفة وتسويقها على 

  ة التنظيمية للمشاركة.أساس تكوين الثقاف

٥  

العوامل 
املؤثرة يف 
تسويق 
املعرفة 

اجلديدة: 
اقرتاح خارطة 

 طريق

Franco-Giraldo & 
Gentilin 

 )2020( 

يف هذه الدراسة، مت حتليل العوامل الرئيسية اليت تؤثر 
). NKCبشكل إجيايب على تسويق املعرفة اجلديدة (

مكاتب نقل بناًء على عدد من املقابالت مع مدراء 
، مت تطوير خارطة طريق تسلط (TTOsالتكنولوجيا (

الضوء على العوامل التالية: بيانات ريادة األعمال 
واملعلومات األكادميية للباحث؛ الشبكات، دور 
مكاتب نقل التكنولوجيا، مبادرة البحث؛ والنظام 
املؤسسي. تعترب هذه الدراسة حامسة يف فهم كيفية 

دة، وما هي العوامل الضرورية تسويق املعرفة اجلدي
لنقل املعرفة اجلديدة إىل القطاع االجتماعي 
واإلنتاجي، وما حيتاجه أصحاب املصلحة خبالف 

  اجلامعات للمشاركة يف عملية تسويق ناجحة.

 ٦  

تقدمي منوذج 
تسويق 

املعرفة القائم 
على 
- التدريس
التعلم 

Montazer, Niazazari 
& Enayati 

)2020(  

كان الغرض من هذه الدراسة هو تقدمي منوذج 
تسويق املعرفة القائم على التدريس والتعلم يف 

فرداً. باستخدام طريقة  ١٥٣٧اجلامعة. واليت ضمت 
 ٣٠٨سحب العينات العشوائية الطبقية، مت اختيار 

من هؤالء األفراد كعينة. جلمع البيانات، مت استخدام 
استبيان تسويق املعرفة من إعداد الباحث املكون من 
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  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

Teaching-
Learning 

 

 ٣٠التعلم املكون من - سؤاًال واستبيان التعلم ٨٤
سؤاالً. مت تأكيد الصالحية الصورية وصالحية احملتوى 
لألدوات من قبل اخلرباء ومت حساب موثوقيتها 

 ٠.٨٩ا كرونباخ، والذي كان باستخدام معامل ألف
 - الستبيان التعلم  ٠.٨٥الستبيان تسويق املعرفة و 

التعلم له تأثري كبري - التعلم. أظهرت النتائج أن التعلم
وإجيايب على تسويق املعرفة ويتأثر تسويق املعرفة 

التعلم بتأثري مباشر وذي داللة مبعامل  - بالتعلم 
كان   . كما أن تناسب النموذج املقرتح٠.٧٨٥

مناسبًا أيضاً. وخلص الباحثون إىل أن تسويق املعرفة 
هو عملية نقل وحتويل املعرفة املنتجة يف مراكز البحث 
إىل جمموعة متنوعة من األنشطة التجارية. وفقاً لنتائج 
البحث، مت تقدمي اقرتاحات ملديري ومسؤويل جامعة 

) يئة الظروف الالزمة ملشاركة القطاع اخلاص ١آزاد 
) ٢لصناعة يف دعم البحث والباحثني اجلامعيني وا

احلوافز املناسبة مثل تقدمي الرتقيات العلمية واملهنية يف 
) إعطاء املزيد من حرية ٣تقييم أعضاء هيئة التدريس 

العمل ألساتذة اجلامعات والباحثني لدخول جمال 
) إنشاء اجلمعيات ٤األعمال وحرية التجارة 

األخرى بني نشطاء والشبكات وقنوات االتصال 
الصناعة واألكادمييني واملستثمرين للمشاركة يف عملية 

) توفري الشروط الالزمة لتوظيف ٥تسويق املعرفة 
خرجيي اجلامعات يف املؤسسات الصناعية 

) ٦ومساعدم على نشر أحباثهم بسهولة أكرب. 
تنظيم ورش عمل وندوات ومؤمترات وجتمعات 

هم خربة يف جمال للتعرف على األساتذة ممن لدي
  تسويق املعرفة.
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  باحملتويات الرئيسة: 4يتم تقدمي خلفية البحث الداخلي يف جمال تسويق املعرفة يف اجلدول 

  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  المحتويات الرئيسية  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

١  

دراسة 
العوامل املؤثرة 
يف تسويق 
املعرفة من 
منظور 
طالب 

الدراسات 
يف  العليا

جامعة شهيد 
رجائي لرتبية 

  املعلمني.

بورنقي 
وحجازي 

)1398(  

الغرض من هذه الدراسة هو حتديد العوامل  
واملتطلبات اليت تؤثر على منو وجناح تسويق 
املعرفة من منظور طالب جامعة شهيد 
رجائي لرتبية املعلمني يف مدينة طهران. منهج 
البحث هو املسح، ألنه من أفضل الطرق 

اء املشكالت يف الظروف الواقعية، الستقص
مما يسمح لنا باختبار املتغريات املختلفة. 
يشمل اتمع اإلحصائي مجيع طالب 
الدراسات العليا باجلامعة املذكورة. أدى أخذ 
العينات باستخدام طريقة أخذ العينات 
العشوائية الطبقية وأداة مجع البيانات إىل 

صحته من إجراء استبيان شبه حمقق مت تأكيد 
قبل أساتذة خرباء ومت تأكيد موثوقيته بواسطة 

. وأظهرت النتائج ٠.٩٥٦ألفا كرونباخ البالغ 
أنه من وجهة نظر طالب الدراسات العليا 
يف اجلامعة املذكورة، فإن العوامل االقتصادية 

)، واآلليات التعليمية ٤.٤١هي األكثر (
) على منو ٣.٦٤والبحثية هلا أقل تأثري (

سويق املعرفة. جيب على مديري وجناح ت
اجلامعات وواضعي السياسات العمل على 
تسهيل إنشاء الشركات وتسويق املعرفة، 
وصياغة سياسة تسويق املعرفة، وسياسة توزيع 
عائدات تسويق املعرفة، ويف هذا الصدد، 
جيب تطوير شبكات اتصال واسعة بني 
األطراف أصحاب املصلحة يف عملية تسويق 

  املعرفة.

لعوامل االقتصادية ا
وآليات التعليم 

  والبحث
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  تسلسل
عنوان 

  المقالة
  المحتويات الرئيسية  مناهج البحث والنتائج  المؤلفون

٢  

هيكل املعرفة 
يف الدراسات 

املتعلقة 
بتسويق 
املعرفة 

باستخدام 
حتليل 

الشبكات 
وأساليب 
التصوير 
  العلمي

بيزانوند 
وآخرون، 

)1398( 

أظهرت نتائج البحث أنه من حيث التكرار، 
فإن الكلمات الرئيسية "نقل املعرفة" و "نقل 

"االبتكار"، ومن حيث التواجد  التكنولوجيا" و
املشرتك ألزواج الكلمات الرئيسية "إدارة املعرفة 
ونقل املعرفة"، "االبتكار ونقل التكنولوجيا" 
"و" االبتكار ونقل املعرفة "كان هلما أعلى 
معدل تكرار يف الدراسات يف جمال تسويق 
املعرفة. أدت النتائج املتعلقة بالتكتل اهلرمي 

ن إحدى عشرة جمموعة يف جمال أيضاً إىل تكوي
تسويق املعرفة. وهذه شخص ذي ذوق عبارة 
عن: "إدارة املعرفة" و "املعرفة" و "نقل 
التكنولوجيا" و "التسويق" و "تسويق 
املنتجات" و "تسويق التكنولوجيا" و "تبادل 
املعرفة" و "االبتكار" و "التنمية املستدامة" و 

يق" . "ترخيص براءات االخرتاع" و "التسو 
أعلى تردد مت احلصول عليه يف قسم املرادفات 
يتعلق بـ "إدارة املعرفة ونقل املعرفة" و "االبتكار 
ونقل التكنولوجيا" و "االبتكار ونقل املعرفة" 
على التوايل. باإلضافة إىل املكونات 
املستخدمة يف اسرتاتيجية البحث مثل: "نقل 

، املعرفة"، "نقل التكنولوجيا"، "االبتكار"
"التسويق" و "الرباءات"، هناك قضايا ومواضيع 
أخرى مثل:  "العالقة بني املعرفة والصناعة" و 
"إدارة املعرفة" و "قانون امللكية الفكرية" و 
"البحث والتطوير" و "ريادة األعمال" يف 
البحث يف هذا اال. تشري املرادفات بني 
الكلمات "االبتكار ونقل التكنولوجيا ونقل 

فة" إىل العالقة بني إنتاج املعرفة يف املعر 
األوساط األكادميية ونقلها إىل الصناعة، 

  وإنتاج املنتجات وكذلك ريادة األعمال.

"إدارة املعرفة" و 
"املعرفة" و "نقل 
التكنولوجيا" و 

"التسويق" و "تسويق 
املنتجات" و "تسويق 
التكنولوجيا" و "تبادل 
املعرفة" و "االبتكار" و 

املستدامة" و "التنمية 
"ترخيص براءات 

االخرتاع" و "التسويق" 
.  
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٣  

تصميم منوذج 
تسويق 
وتقدمي 

خوارزمية 
تسويق 
املعرفة 
املقرتحة 

  للتعليم العايل

سالميت 
  وآخرون

)1395( 

إن األمهية املتزايدة للتسويق وإلقاء نظرة 
خاصة على هذه القضية على مستوى 
اجلامعات حول العامل، توضح احلاجة إىل 
دراستها يف اجلامعات احمللية. وبناًء على 
ذلك، جيب تنفيذ التسويق، الذي أطلق عليه 
اسم اجلسر بني اجلامعة والصناعة (أو 
السوق)، يف شكل منوذج فعال وعملي. 
تظهر دراسة النماذج الرائدة يف العامل أن 
العوامل اخلارجية تلعب دورًا مهمًا يف 

ن التسويق. لذلك، من الضروري أن يكو 
النموذج املقرتح منوذجاً حملياً ومناسباً للظروف 
البيئية إليران حىت يتم تطبيقه باملعىن الدقيق 
للكلمة وتشغيله على مستوى املنظمات 
اإليرانية. يهدف هذا البحث إىل تصميم 
منوذج شامل ومعاجلة الدور الرئيسي للبحوث 
األساسية، وهي خوارزمية مناسبة لبيئة 

واإلشراف على الشركات البحث يف الدولة 
املبتكرة (مع الرتكيز بشكل خاص على 
االبتكارات األكادميية) وأكثر مالءمة 
لألفكار النابعة من قلب البحوث األكادميية 
والالزمة لالستخدام يف الشركات األكادميية 

  واحلاضنات ومراكز النمو.

العوامل اهليكلية 
والقانونية والتكنولوجية 

ية والعلمية واالقتصاد
واملالية واالجتماعية 

  والثقافية

٤  

حتديد 
وترتيب 
أولويات 
املتطلبات 
الفعالة 
لتسويق 
املعرفة يف 
اجلامعة 

بين أسدي 
وآخرون، 

)1395(  

يتمثل الغرض من هذه الدراسة يف حتديد 
وترتيب أولويات املتطلبات اليت تؤثر على 

جامعيت سيستان تسويق املعرفة يف 
وبلوشستان. مت حساب حجم العينة 
باستخدام صيغة كوكران ألخذ العينات من 

عضو هيئة  ١٩٦شخصًا من أصل  ١٣٠
تدريس يف اتمع املعين. بعد مجع املعلومات 
باستخدام االستبيان، مت استخدام اختبار مربع 

العوامل اهليكلية 
والثقافية والسياسية 

  والقانونية
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(دراسة حالة: 
جامعة 
سيستان 

  وبلوشستان)

كاي لتحليل البيانات ومت استخدام حتليل 
ب املكونات. بناًء على فريدمان للتباين لرتتي

النتائج اليت مت احلصول عليها ؛ تشكل اهليكلية 
والثقافية والسياسية والقانونية متطلبات 
وإلزامات تسويق املعرفة ولكل عامل وفقاً 
للجزء النوعي من البحث، مت النظر يف عدة 
مكونات فرعية. وبناًء على نتائج هذا البحث، 

تبة يف حصل العامل الثقايف على أعلى مر 
تسويق املعرفة. لذلك ميكن القول إن عقد 
الندوات وورش العمل والدورات التدريبية خللق 
ثقافة وإعالم حول الفرص والفوائد املتعلقة 
بتسويق املعرفة، وتوفري احلوافز املناسبة لتحفيز 
النشطاء األكادمييني على التسويق التجاري 

ج وتشجيع الباحثني اجلامعيني على تسويق نتائ
أحباثهم هو واحد من االقرتاحات اهلامة 

  لتسويق املعرفة.

٥  

تسويق 
املعرفة على 
أساس دور 

الرباعة 
املؤسساتية 
يف التعليم 

  العايل

يعقويب 
وآخرون 

)1400(  

يتمثل هدف هذا املقال يف تسويق املعرفة على 
أساس دور الرباعة املؤسساتية يف التعليم العايل 
منهج البحث، من حيث الغرض، هو املنهج 
التطبيقي ذو التوجه النوعي. مت مجع البيانات 
البحثية باستخدام حتليل احملتوى االستقرائي 
ألطر تسويق املعرفة وعقد لوحيت دلفي خلرباء 

املعرفة على أساس الرباعة املؤسساتية.  تسويق
من اخلرباء  ٢٨يتألف اتمع اإلحصائي من 

اجلامعيني واملتخصصني والعاملني يف مراكز 
النمو يف حمافظة مازندران. يف هذا القسم، مت 
استخدام طريقة أخذ العينات اهلادفة مع 
األخذ يف االعتبار قانون التشبع النظري. مت 

خالل استبيان شبه منظم. مجع البيانات من 
مت التأكد من صحة حمتوى هذا االستبيان 
مبساعدة أساتذة اموعات املتخصصة. 

أربعة مكونات ألبعاد 
تسويق املعرفة مبا يف 
ذلك الدعم اإلداري، 

وتدابري التمكني 
اإلداري، والتدابري 
التحفيزية اإلدارية، 
  وتدابري خلق الفرص
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أظهرت النتائج أن أبعاد تسويق املعرفة، على 
أساس الكفاءة اإلدارية املزدوجة، تضم أربعة 
مكونات مبا يف ذلك الدعم اإلداري، وتدابري 

اإلدارية،  التمكني اإلداري، والتدابري التحفيزية
مؤشراً. كما  ٢٨وتدابري خلق الفرص و 

أظهرت النتائج أنه مت التأكد من كافة األبعاد 
  واملكونات واملؤشرات.

٦  

ذج تقدمي منو 
لتسويق 
املنتجات 

القائمة على 
املعرفة مع 
الرتكيز على 

  سياسات
اقتصاد 
  املقاومة

صفرزاده 
وآخرون، 

)1398(  

الغرض من هذه الدراسة هو تقدمي منوذج 
لتسويق املنتجات القائمة على املعرفة مع 
الرتكيز على سياسات اقتصاد املقاومة يف 
الشركات القائمة على املعرفة املوجودة يف 
مراكز النمو يف مشال البالد (كلستان 
ومازندران). يشمل اتمع اإلحصائي 
للبحث يف اجلزء النوعي اخلرباء األكادمييني 
واملديرين واخلرباء ذوي الصلة يف الشركات 
القائمة على املعرفة ويف اجلزء الكمي يشمل 
املديرين واخلرباء يف الشركات القائمة على 

نات يف اجلزء النوعي املعرفة. يعترب أخذ العي
هادفاً ويف اجلزء الكمي يتم تقسيمه عشوائياً. 

شخصًا يف  ٢٠يف القسم النوعي، شارك 
 ٩٧عملية املقابلة ويف القسم الكمي شارك 

شخصًا كعينة وبلغ حجم اتمع اإلحصائي 
. تضمنت أدوات مجع البيانات ١١٨

املقابالت واالستبيانات اليت قام ا الباحث، 
البيانات، مت استخدام طريقة الرتميز  ولتحليل

يف اجلزء النوعي ويف اجلزء الكمي، مت 
استخدام حتليل عامل التأكيد. مت تقدمي 

مؤشرات يف التسويق  ٧النموذج املصمم مع 
مؤشرات يف اقتصاد املقاومة. مت مجع  ٥و 

البيانات املطلوبة باستخدام استبيان مصمم 
 ٣٧ عنصرًا و ٥١عنصرًا (تسويق  ٨٧مع 

تأثري مكونات اقتصاد 
املقاومة على مكونات 

  التسويق
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عنصرًا من اقتصاد املقاومة) وحتليلها من 
. وفقا لنتائج PLSو  SPSSخالل برناجمي 

حتليل العوامل االستكشافية والتأكيدية، مت 
اإلدارية  ٢. الفردية، ١حتديد املؤشرات: 

. ٤. الثقافية واالجتماعية ٣والتنظيمية 
. ٦. املالية واالقتصادية ٥القواعد واملوافقات 

. القدرات ٧يق واملبيعات و القدرة والتسو 
التكنولوجية وشرح مكونات التسويق 

. املؤشر ٢اإلدارية واالقتصادية  ١واملؤشرات: 
املؤشر  ٤. اإلنتاج الوطين: ٣الدويل 

. مؤشر أمناط االستهالك ٥االسرتاتيجي و 
  على أا مكونات القتصاد املقاومة.

٧  

تصميم منوذج 
تسويق 
للبحوث 
األكادميية 
  لإلدارة العامة

واعظي 
وآخرون، 

)1396(  

كان اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد 
العوامل اليت تسهل تسويق أحباث املعرفة يف 
اإلدارة العامة، واليت هي أساس االستخدام 
األمثل والتطبيق املستهدف للبحوث يف 

خمتلطاً. يف  اإلدارة العامة. كان منهج البحث
البحث النوعي باستخدام طريقة حتليل 
احملتوى مع ج كرة الثلج الختيار العينات 
وطريقة تشبع املوضوعات كمعيار لنهاية أخذ 
العينات، مت حساب املوضوعات من 
مصدرين من األدبيات النظرية واملقابالت 
شبه املنظمة. مت تأكيد صحة املقابالت من 

يد على مصداقية خبرياً، وللتأك ١٤قبل 
املقابالت، مت استخدام طريقة إعادة 
االختبار. وأخرياً، مت تصنيف العوامل اليت 
تؤثر على تسويق أحباث اإلدارة العامة يف 
شكل ثالثة حماور : فردي، تنظيمي، بيئي، 
وحتليلها. يف البحث الكمي، مت مجع البيانات 

  الوصفية بطريقة املسح مع االستبيان.

اث يف تسويق أحب
اإلدارة العامة، يكون 
للعوامل التنظيمية 

والبيئية التأثري األكرب 
والعامل الفردي له أقل 

  تأثري.
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  منهجية البحث. 4

إىل تشـــرين األول  2020أجريـــت هـــذه الدراســـة بـــاملنهج املخـــتلط مـــن كـــانون األول (ديســـمرب) 
التســـويق،  م يف طهـــران يف جـــزأين: نـــوعي وكمـــي. كمـــا تظهـــر األحبـــاث حـــول2021(أكتـــوبر) 

ختتلف العوامل اليت تؤثر على التسويق بشكل كبري يف خمتلف اـاالت ومسـتويات التحليـل. هلـذا 
السبب، قد يقلل النهج الكمي هلذا البحث من العوامل الـيت يـتم العثـور عليهـا أو حـىت يتجاهلهـا 

يف صـيغ ال  ؛ ألن بنـاء األطـر النظريـة يف الـنهج الكمـي الـذي هـو مقدمـة للفرضـية، يضـع البحـث
تتمتـع باملرونــة الالزمــة للتعامــل مــع املواقــف اجلديـدة ؛ باإلضــافة إىل ذلــك، نظــراً لألمهيــة األساســية 
للســـياق يف جنـــاح التســـويق، كـــان مـــن الضـــروري دراســـة موضـــوع البحـــث بالكامـــل علـــى أســـاس 

ــــد. لــــذلك، مت إجــــراء جــــزء مــــن ال ــــديين للبل ــــإيران والســــياق ال ــــات املتعلقــــة ب دراســــة الوضــــع والبيان
باسـتخدام ـج نـوعي حيـث مل يكـن هنـاك إطــار عمـل حمـدد مسـبقاً مثـل النظريـة أو النمــوذج ومت 
تصــميم اإلطــار املقــرتح بنــاًء علــى البيانــات الــيت مت مجعهــا بواســطة طريقــة دلفــي. إلجــراء البحــث، 

ق أوالً، متت دراسة سـجالت األحبـاث السـابقة، واحلصـول علـى معرفـة شـاملة نسـبياً حـول التسـوي
وبناًء على ذلك، مت توفري إطار عمل أويل. مت إكمال هذا اإلطار بعد ذلك بواسـطة طريقـة دلفـي 

  م للبحث هو كما يلي:ومت االنتهاء منه عن طريق التقييم من خالل منذجة املسح. االجتاه العا
أوالً: يف املرحلة األوىل متت دراسة نصوص خمتلفة وإجراء دراسة مقارنـة وحتديـد جـدول  −

  قراءة النصوص.
  يف املرحلة الثانية، مت إجراء مقابلة مع جلنة من اخلرباء الستخراج املكونات والفهرس. −
  يف املرحلة الثالثة، كانت هناك ثالثة ترميزات: مفتوحة وحمورية وانتقائية. −
  يف املرحلة األخرية، مت التحقق من صحة النموذج واختباره. −
  تويات وفحصها.أخرياً، يتم حتديد العالقات بني احمل −
  
  الجزء النوعي 1.4

حدد اجلزء النوعي من هذه الدراسة، من خالل طريقة دلفي، واليت تعد واحدة مـن أكثـر طـرق 
البحــث النــوعي اســتخداماً، مفــاهيم تســويق املعرفــة مــع الرتكيــز علــى القــيم اإلســالمية. اتمــع 
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اإلحصـــائي للجـــزء النـــوعي خلـــرباء اجلامعـــات ومـــديري التســـويق يف جممـــع العلـــوم والتكنولوجيـــا 
 9وخــرباء األعمــال الناشــئة واملســرعات ومراكــز النمــو يف جامعــة آزاد اإلســالمية، حيــث دخــل 

أشخاص منهم الدراسة بشكل هادف من خـالل أخـذ العينـات النظريـة. اسـتمر أخـذ العينـات 
ذا القســم حــىت مت الوصــول إىل التشــبع النظــري. وهكــذا خلــص الباحــث إىل ومجــع البيانــات يف هــ

أن الردود واملقابالت مع من أجريت معهم املقـابالت كانـت متشـاة لدرجـة أـا تكـررت ومل يـتم 
ـــنهم. يف هـــذه الدراســـة، تكـــررت البيانـــات بعـــد مقـــابالت مـــع   9العثـــور علـــى بيانـــات جديـــدة بي

ة الشخص احلادي عشر لضمان تشـبع املعلومـات. مت إرسـال أشخاص، لكنها استمرت يف مقابل
  استبيان عرب اإلنرتنت إىل أساتذة خمتارين جلمع البيانات. تشمل أسئلة االستبيان ما يلي:

برأيــك، مــا هــي مــدخالت تســويق املعرفــة يف نظــام التعلــيم العــايل يف الدولــة مــع الرتكيــز  −
  على القيم اإلسالمية؟

يق املعرفة يف نظام التعليم العايل يف الدولة مع الرتكيز علـى برأيك، ما هي عمليات تسو  −
  القيم اإلسالمية؟

برأيك، ما هي خمرجات تسويق املعرفة يف نظام التعليم العايل يف الدولة مع الرتكيز علـى  −
  القيم اإلسالمية؟

برأيــــك، مــــا هــــي العناصــــر الــــيت جيــــب أن متتلكهــــا البيئــــة الداخليــــة مــــن أجــــل التســــويق  −
  ملناسب للمعرفة يف التعليم العايل بالدولة مع الرتكيز على القيم اإلسالمية؟التجاري ا

برأيك، ما هي العناصر اليت جيـب أن متتلكهـا البيئـة الكليـة مـن أجـل التسـويق التجـاري  −
  املناسب للمعرفة يف التعليم العايل بالدولة مع الرتكيز على القيم اإلسالمية؟

باســـتخدام التحليـــل املوضـــوعي. مـــن أجـــل تأكيـــد صـــحة  مت إجـــراء حتليـــل البيانـــات النوعيـــة
البيانات ومقبوليتها، مت استخدام طريقة املشاركة طويلة املدى مـع البيانـات وإنفـاق وقـت كـاٍف 
جلمع البيانات وحتليلها ومراجعتها من قبل املشـاركني ومراجعـة البيانـات مـن قبـل فريـق البحـث. 

ريقة االتفاق املوضوعي من قبل اثنني من أعضـاء هيئـة لتقييم موثوقية املقابالت، مت استخدام ط
٪، لــذلك مت تأكيــد موثوقيــة الرتميــز  70التــدريس يف اإلدارة العامــة. كــان االتفــاق بــني املرمــزين 

  من خالل طريقة االتفاق املوضوعي.
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  الجزء الكمي 2.4

بعــد شــرح منــط حتديــد مكوناتــه الرئيســية والفرعيــة، كــان مــن املمكــن حتديــد اجلــزء الكمــي مــن 
البحـث بنــاًء علــى طريقـة منذجــة املعادلــة اهليكليـة لكيفيــة حتديــد احلـد األدىن حلجــم العينــة. بعــد 

اسـتبياناً علـى العينـة اإلحصـائية بطريقـة أخـذ  24ذلـك، للتحقـق مـن صـحة النمـوذج، مت توزيـع 
. يف االســـتبيان، مت اســـتخدام مقيـــاس SmartPLSت العشـــوائية وحتليلهـــا بواســـطة برنـــامج العينـــا

لقيـاس كـل مـن املؤشـرات. قبـل  10إىل درجـة عاليـة جـداً  1ليكرت منخفض جداً بدرجة مـن 
فحص العالقات بـني متغـريات البحـث، مت فحـص مـدى مالءمـة النمـوذج لتحديـد مـا إذا كـان 

مناسـبة أم ال. لـذلك، مت اسـتخدام قيـاس محـل العامـل لتحديـد النموذج يتمتع بقـدرات جيـدة و 
مــــدى قبــــول املتغــــريات امللحوظـــــة لقيــــاس املقــــاييس الكامنـــــة. مث مت تركيــــب النمــــوذج اهليكلـــــي 
للبحث. ملالءمة النموذج، فإن أهـم مؤشـر هلـذه التقنيـة هـو مؤشـر املربعـات الصـغرى اجلزئـي أو 

GOF ســـــط اهلندســـــي ملؤشـــــر . مت حســـــاب هـــــذا املؤشـــــر باســـــتخدام املتوR2  ومتوســـــط القـــــيم
املشرتكة. مت استخدام معامل ألفا كرونباخ لتقييم موثوقيتهـا. جيـب أن تكـون قيمـة ألفـا كرونبـاخ 

. إذا كـــان النمـــوذج حـــديث الـــوالدة (أي أن النمـــوذج ذو جـــودة 0.7لكـــل متغـــري أعلـــى مـــن 
  يكون مقبوالً أيضاً. 0.6جيدة) أعلى من 

  

  نتائج البحث.5

  نتائج الجزء النوعي 1.5

 87إىل  42تراوحت أعمار املشاركني يف القسـم النـوعي يف هـذه الدراسـة بشـكل أساسـي مـن 
عاماً وكانوا أعضـاء هيئـة تـدريس برتبـة أسـتاذ مسـاعد وأسـتاذ مشـارك وأسـتاذ خبـربة ال تقـل عـن 

ال، ودكتـوراه ست سنوات وحيملون درجة الدكتوراه يف اإلدارة العامـة والـدكتوراه يف ريـادة األعمـ
  يف إدارة األعمال، ودكتوراه يف اإلسرتاتيجية.

رمـزاً وإدخاهلـا يف الربنـامج بنـاًء علـى املقـاييس العلميـة  599يف الرتميز املفتوح، مت اسـتخراج 
ومراجعة النماذج والنظريات والعوامل احملددة. بعد ذلك، مت إجراء دراسة الرمـوز األوليـة وحتديـد 
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ف حتــت فئــات أكثــر جتريديــة وعامــة كمكــون مصــنف وترميــز حمــوري. أوجــه التشــابه واالخــتال
أســاس هــذا التصــنيف هــو دراســة األحبــاث الســابقة واملعرفــة الكافيــة والتغطيــة الكافيــة للموضــوع 
قيـــد الدراســـة واكتســـاب نظـــرة ثاقبـــة إلجيـــاد قواســـم مشـــرتكة حـــول الكفـــاءة حـــول حمـــور معـــني، 

  يات.) باستخدام الربجم1والذي يظهر يف الشكل (

  
  MAXQDA: صورة الترميز المحوري في برنامج 1الشكل 
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عند تصميم منوذج نظام تسويق املعرفة يف اجلامعـات، جـرت حماولـة لتحديـد منـوذج منطقـي 
يوضح النمط النمـوذجي للنمـوذج  يتضمن مدخالت النظام وعملية التسويق وخمرجات النظام.

املصمم حقيقة أن تسويق املعرفة يف اجلامعات يتأثر بالبيئة خـارج اجلامعـة والبيئـة داخـل اجلامعـة 
، قام البـاحثون بنـاًء علـى خـربم وفهمهـم )2(الشكل واملوارد. بعد ذلك، أثناء الرتميز االنتقائي 

ضـــافة إىل تنقـــيح منـــط النمـــوذج املقـــدم لشـــرح للظـــاهرة املدروســـة والفئـــة املركزيـــة املدروســـة، باإل
  ).3(الشكل العالقات األساسية بني الفئات احلالية وتقدمي منوذج مفاهيمي 

  
  MAXQDA2020: صورة الترميز المختارة في برنامج 2الشكل 

خرباء. مت تكرار البيانات الـيت  9مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت مع 
فصاعداً ووصلت إىل مـا يسـمى بالتشـبع النظـري، ولكـن  11مت احلصول عليها من املقابلة من 

شخصـاً. بعـد مراجعـة األدبيـات واسـتخراج  14ملزيد من اليقني، استمرت هذه املقابالت حىت 
املنظمـة مـع اخلـرباء  مؤشرات التسويق بنـاًء علـى حبـث سـابق، اسـتخدم الباحـث املقـابالت شـبه 

كأســلوب حبــث لتحديــد مؤشــرات النمــوذج املنهجــي لتســويق املعرفــة. مت اختيــار هــذه الطريقــة 
بســـبب قيـــود اتمـــع اإلحصـــائي. يف التحليـــل التخطيطـــي، مت ترميـــز البيانـــات الـــيت مت احلصـــول 

مــرحلتني، يف عليهــا مــن مقابلــة اخلــرباء أوالً فقــرة فقــرة. مث مت اســتحداث املفــاهيم األوليــة علــى 
  املرحلة األوىل مت استخالص املفاهيم من مقابالت أجريت مع الباحثني.
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  : النموذج المفاهيمي لتسويق المعرفة في مراكز التعليم العالي3الشكل 

رمـزاً للمقـابالت وإدخاهلـا يف  99يف هذه الدراسة، فيما يتعلق بالشـفرة املفتوحـة، مت حتديـد 
إدخاهلـا يف الربنـامج. بعـد ذلـك،  رمزاً أولياً من البيانات اليت متّ  468حتديد  الربنامج. أخرياً، متّ 

مت إجـــراء دراســـة الرمـــوز األوليـــة وحتديـــد أوجـــه التشـــابه واالخـــتالف حتـــت فئـــات أكثـــر جتريديـــة 
  باستخدام الربنامج: 4وعامة كمكون مصنف وترميز حموري. والذي يظهر يف الشكل 
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  تسويق املعرفة

  ازمان)املؤسسة(س

  (اسرتاتژی) االسرتاتيجية
  (ساختار) اهليكل
  (مديريت) اإلدارة
  (فرهنگ) الثقافة
  (ارتباطات) العالقات
  (تکنولوژی) التكنولوجيا

  املوارد( منابع)

  (ارزشی) القيمية
  (اطالعاتی) املعلوماتية
  (مالی و فيزيکی) املالية واملادية

  (انسانی دانشی) اإلنسانية املعرفية

  البيئية(حميط)

  (اجتماعی) االجتماعية
  (سياسی) السياسية
  (اقتصادی) االقتصادية
  (اسالمی) اإلسالمية
  (فرهنگی) الثقافية

  الفوائد(منافع)

  (مشرتی) العميل
  (فردی) الفردية

  ملی و فراملی)( الوطنية وعري الوطنية
  سازمانی)( التنظيمية

  عملية تسويق املعرفة
  (فرآيند جتاری سازی دانش)

  پژوهش و توسعه)( البحث والتطوير
  پردازی) (ايده التنظري

برداری و  ره( استغالل ونقل والتكنولوجيا
  انتقال فناوری)

  (اختاذ اسرتاتژی) اختاذ االسرتاتيجيات
  (عرضه نتايج پژوهش) عرض نتائج البحث

  سازی) التسويق(جتاری
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  MAXQDAصورة الترميز المحوري في برنامج  .4الشكل 

بعـد ذلــك، مــن أجـل معرفــة املزيــد عـن الرمــوز، كررنــا الرمـوز يف الرتميــز الرقمــي. مت اســتخدام 
نتائج الرتميز أعاله إلنشـاء ترميـز انتقـائي. لتحديـد املقـوالت الرئيسـية، تظهـر خمرجـات الربنـامج 

ــــك، باســــتخدام 5بالشــــكل  ــــة، متــــت دراســــة العالقــــات بــــني . بعــــد ذل منذجــــة املعادلــــة اهليكلي
مكونـــات النمـــوذج وكـــذلك التحقـــق مـــن صـــحة النمـــوذج املســـتخرج ومت حتديـــد مجيـــع املقـــاييس 

  النهائية احملددة من جدول نصوص القراءة واملقابالت.
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  MAXQDA2020صورة الترميز االنتقائي في برنامج  .5الشكل 

  

  نتائج الجزء الكمي 2.5

يف هـذا القسـم، باسـتخدام منذجـة املعادلـة اهليكليـة، متـت مناقشـة  التحقق مـن صـحة النمـوذج:
العالقات بني مكونات النموذج وكذلك التحقق من صـحة النمـوذج املسـتخرج. أوالً، مت تنفيـذ 

. مـرة واحـدة يف وضـع تقـدير املعامـل smartplsالنموذج يف وضعني أساسيني باستخدام برنامج 
رة واحـدة يف وضـع معامـل األمهيـة. بعـد ذلـك، بعـد إجـراء اختبـار جتـانس مؤشــرات القياسـي ومـ

متغــري واحــد، تــتم إزالــة أســئلة املتغــريات الــيت ليســت مــن نفــس اجلــنس ويــتم تنفيــذ النمــوذج مــرة 
أخـــرى يف وضــــعني ويف شــــكل منــــوذج معــــدل يف البحــــث. بعــــد هــــذه املرحلــــة، مت إجــــراء مجيــــع 

  املعدل. االختبارات بناًء على النموذج
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  النموذج الخارجي المنعكس األساسي في حالة المعاِمالت المهمة .6الشكل 

  

  اختبار التجانس للمؤشرات ذات المتغير الواحد (بعد واحد) 3.5

بشــرط أن تكــون أســئلة  plsأن حتليــل العامــل التأكيــدي يبــدأ يف برنــامج  )2009(يعتــد هنســلر 
هــذا االختبــار هــو  املتغــريات الــيت يــتم قياســها بشــكل انعكاســي متجانســة أو مــن نــوع واحــد.

االختبـار الوحيـد الــذي ميكـن للباحـث فيــه حـذف األسـئلة مــن النمـوذج. يف اختبـار التجــانس، 
، وإال فـــإن صـــحة النمـــوذج وموثوقيتـــه ســـتواجه 0.7جيـــب أن تكـــون أمحـــال العامـــل أعلـــى مـــن 

ومــع ذلــك،  مــن النمــوذج. λ  0/7لــذلك، يــتم حــذف األســئلة الــيت حتتــوي علــى <  شــكلة.م
، فـــيمكن أن يظـــل يف النمـــوذج، بشـــرط أن يـــتم تعويضـــه 0.7إذا كـــان محـــل العامـــل قريبـــاً مـــن 

  بواسطة بقية األسئلة وال يسبب مشاكل يف معادالت الصالحية واملوثوقية.
، 24، 20، 16، 15، 14، 13، 12أظهرت نتيجة هذه اخلطوة أن عامل محـل األسـئلة 

32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،4 ،40 ،44 ،52 ،53 ،54 ،54 ،55 ،56 ،60 ،64 ،
وال يـتم اســتبعاده مـن اختبـار التجــانس وجيـب حـذفها مــن  0.7أقـل مـن  75، 74، 73، 72

  النموذج والنموذج املعدل.
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  خارجي معدل في وضع تقدير المعامل القياسينموذج منعكس . 7 شکل

  
  نموذج منعكس خارجي معدل في وضع المعاِمالت المهمة .8الشكل 

ويـتم  0.7اختبار موثوقيـة النمـوذج: حلسـن احلـظ، مجيـع معـامالت ألفـا كرونبـاخ أعلـى مـن 
  تأكيد املوثوقية بناًء على هذا االختبار.
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  معامل ألفا كرونباخ 4الجدول 

 
Cronbach's Alpha  

  0.965  عملية التسويق

  0.960  البيئة اخلارجية

  0.968  البيئة الداخلية

  0.965  مصادر اإلدخال

  0.950  مصادر اإلخراج

  

   GOFاختبار  4.5

 0.01. يتم اسـتخدام ثـالث قـيم هـي GOFإحدى طرق تركيب منوذج عام هي معيار يسمى 
  كقيم ضعيفة ومتوسطة وقوية ملقارنة جودة النموذج.  0.36و  0.25و 

 
GOF =√��������	
� ∗ 2 

 GOF =�0/79 ∗ 0/75 

GOF = 0/76 

، PLS، فـــإن اجلـــودة اإلمجاليـــة لنمـــوذج 0.36أكـــرب بكثـــري مـــن  GOFبـــالنظر إىل أن قيمـــة 
الــذي يتكــون مــن النمــوذج اخلــارجي والنمــوذج الــداخلي عاليــة جــداً، وميكــن القــول أن القــدرة 

  تغاير تصل احملاور. 0.97التنبؤية للنموذج هي عالية جداً و 
  

  المناقشة واالستنتاج .6

حـــىت وقـــت قريـــب، رفـــض علمـــاء اجلامعـــات والبـــاحثون تســـويق البحـــوث واعتـــربوا أن مهمـــتهم 
الرئيســية هــي جمــرد إنتــاج املعرفــة بغــض النظــر عــن تطبيقهــا يف جمــال اإلنتــاج، ولكــن اليــوم تغــري 
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املوقــف جتــاه اجلامعــات، باإلضــافة إىل البحــث والتعلــيم، تلعــب أيضــاً دوراً يف الرســالة اجلديــدة 
). قـام كـل 1397: 305يف التنمية االقتصادية للمجتمع (كـريب، نـاظم وكـرمي زاده، للمشاركة 

) بإدخــال تســويق املعرفــة يف بيــان رســالة اجلامعــة وكــذلك تطــوير 1398مــن بــورتقي وحجــازي (
اللوائح لتشجيع تسـويق املعرفـة يف جنـاح أنشـطة تسـويق املعرفـة ذات األمهيـة العاليـة. يف حـني مت 

قــار إىل التفكــري العملــي واالفتقــار إىل وثيقــة حبــث إســرتاتيجية كعوائــق حتــول اإلبــالغ عــن االفت
  )Debachere,2005:330)&Veugelers دون تسويق املعرفة 

يف هــــذه الدراســــة، يــــتم تقــــدمي منــــوذج مفــــاهيمي لتســــويق املعرفــــة يف اجلامعــــات اخلاصــــة يف 
 6كـون عمليـة تسـويق املعرفـة مـن الدولة. بناًء على البيانات الـيت مت مجعهـا يف هـذه الدراسـة، تت

مكونـــــات: عـــــرض نتـــــائج البحـــــث، والتســـــويق، واالســـــتغالل، وتبـــــين االســـــرتاتيجية، والبحـــــث 
والتطــــــوير، والتفكــــــري. مت ختصــــــيص املكونــــــات الثقافيــــــة واالقتصــــــادية واإلســــــالمية والسياســــــية 

ادية واملعلومـات والقيمـة واالجتماعية املتعلقة بالبعد البيئي واملكونات البشرية للمعرفة واملالية وامل
لبعــد املــوارد. أظهــرت الدراســات أن فوائــد التســويق ميكــن أن تكــون تنظيميــة أو وطنيــة أو عــرب 
وطنيــــة أو فرديــــة أو متعلقــــة بــــالعمالء. كمــــا مت ختصــــيص مكونــــات التكنولوجيــــا واالتصــــاالت 

املخرجــــات الــــيت مت واإلدارة والثقافـــة واهليكــــل واالســــرتاتيجية للمنظمــــة. بنــــاًء علــــى املعلومــــات و 
احلصـــول عليهـــا، مت تصـــميم منـــوذج نظـــام أويل. بعـــد ذلـــك، مـــن خـــالل حتديـــد العنصـــر جلميـــع 

  .SmartPLSاملكونات، مت إجراء التحقق باستخدام برنامج 
 λبعــد اختبــار التحقــق األويل واختبــار التجــانس، متــت إزالــة عــدد مــن العناصــر نظــراً ألن 

. والغــرض مــن هــذه العناصــر هــو حــذف عنصــر تــوفري نتــائج البحــث مــن بعــد 0.7أقــل مــن 
عملية تسويق املعرفة ؛ املكون االقتصادي من حيث البيئة ؛ كـان عنصـر املعلومـات مـن بُعـد 

 22املوارد ومكون التكنولوجيا من البعد التنظيمي، الذي قدم أخـرياً منوذجـاً خبمسـة أبعـاد و 
ت احملذوفــة، ميكــن القــول أــا ال تســبب تغيــرياً كبــرياً يف حمتــوى مكونــاً. فيمــا يتعلــق باملكونــا

النمـوذج ؛ ألنـه، علـى سـبيل املثـال، تتـداخل عناصــر مكـون عـرض نتـائج البحـث بطريقـة مــا 
مــع التســويق والتشــغيل والنقــل. مت تصــميم منــوذج النظــام بنــاًء علــى النتــائج كمــا هــو موضــح 

  .9الشكل  يف
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  لتسويق المعرفة في مراكز التعليم العاليالنموذج النهائي  .9الشكل 

وفقــاً لنتــائج هــذه الدراســة، تعــد مقولــة املــوارد أحــد العوامــل املهمــة الــيت تــؤثر علــى تســويق 
ــــة وصــــول األســــاتذة والبــــاحثني إىل مــــوارد 1396املعرفــــة. ذكــــر نرميــــاين وآخــــرون ( ) أن إمكاني

معلومــات البحــث واتصــال الربجميــات بشــبكات املعلومــات هــو احملــور الرئيســي يف دعــم تســويق 
املعرفــــة. لــــذلك، فــــإن مصــــادر املعلومــــات احملليــــة واألجنبيــــة علــــى حــــد ســــواء فعالــــة يف تطــــوير 

رد البشـــرية، والعقبـــات االقتصـــادية التســـويق. يف حـــني أن نقـــص املعلومـــات، وعـــدم كفايـــة املـــوا
والسياســية، وحــواجز االتصــال، وعــدم فهــم احتياجــات العمــالء ستشــكل عوائــق أمــام تســويق 

) أن تــــــوفري االئتمـــــــان 1388). كمـــــــا ذكــــــر قورشــــــيان وشـــــــريعيت (2007املعرفــــــة (بنــــــدريان، 
اخلارجيـة ملراكـز واملصروفات املطلوبة هو أحد أهم الركائز احملددة يف قطاع البحث. ميكن للبيئـة 

التعليم العايل، مبـا يف ذلـك العوامـل االجتماعيـة والسياسـية واإلسـالمية والصـناعية والثقافيـة، أن 
  تؤثر بشكل مستقل على تسويق املعرفة وميكن أن تؤثر أيضاً على فئة املوارد.

) العوامل اليت تـؤثر علـى اختيـار اسـرتاتيجية التسـويق يف 2008صنف أومام وآخرون (
امعـــة إىل أربـــع فئـــات، وهـــي كالتـــايل: العوامـــل التنظيميـــة والعوامـــل املؤسســـية والعوامـــل اجل
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الشخصية والعوامل البيئية. وفقاً هلذا النموذج، تشمل العوامل البيئية اليت تؤثر على اختيار 
اسرتاتيجية التسويق تشكيل الشركات املنتجة باستخدام استثمار املستثمرين والبنية التحتية 

) دور 2016انني املتعلقــة حبمايــة امللكيــة الفكريــة وخصــائص الصــناعة. يــذكر إيتــال (والقــو 
البيئة يف التسويق. جيـادل بـأن السـبب يف أن بعـض اجلامعـات لـديها اسـرتاتيجيات تسـويق 
خمتلفـة هـو بســبب االختالفـات البيئيـة يف التســويق والعوامـل الـيت تــؤثر علـى املنظمـة. مبعــىن 

القضـــايا والعوامـــل اخلارجيـــة دور حاســـم يف اســـرتاتيجية التســـويق  آخـــر، لنـــوع التعامـــل مـــع
  اجلامعة.  يف

وفقاً لنتائج هذه الدراسة، فإن أحـد املكونـات املهمـة الـيت تـؤثر علـى تسـويق املعرفـة القائمـة 
م، أفـــاد غيـــب أن أحـــد 2012علـــى القـــيم اإلســـالمية هـــي مكونـــات الثقافـــة واإلدارة. يف عـــام 

شــاء وتطــوير ريــادة األعمــال اجلامعيــة هــو اإلدارة القويــة للجامعــة. يعتــرب العوامــل الرئيســية يف إن
) أيضــاً إضــفاء الطــابع املؤسســي علــى ثقافــة تســويق املعرفــة يف مجيــع 1399عابــديين وآخــرون (

القطاعات األكادميية، مبا يف ذلك املديرين واألسـاتذة والطـالب واملـوظفني أحـد العوامـل املهمـة 
  فة.يف تطوير تسويق املعر 

إن خلـــق الثقافـــة الالزمـــة مـــن أجـــل تـــوفري املســـاحة واجلهـــد الالزمـــني واجلهـــد العلمـــي يف  
خمتلــف جمــاالت التعلــيم والبحــث واالستشــارات يف اجلامعــة مــن هــي بــني متطلبــات إحــداث 

). عـــزز وجــود ثقافــة ريـــادة 50: 1388التغيــري يف جمــال التســويق (حســـنقلي بــور وآخــرون، 
األعمــال باجلامعــة امليــل إىل االبتكــار يف اجلامعــة والنتيجــة هــي ظهــور االبتكــار. ومــع ذلــك، 
جتدر اإلشـارة إىل أنـه طاملـا أن اجلامعـة لـيس لـديها رؤيـة اسـرتاتيجية للتسـويق للحصـول علـى 

ق املعرفـــة (ماســـرتي، املـــوارد املاليـــة، فـــال ميكـــن هلـــذه العوامـــل أن تلعـــب دوراً مهمـــاً يف تســـوي
ـــــات 21: 1394نيـــــازآذري، صـــــاحلي،  ). يف هـــــذه الدراســـــة، مت تقـــــدمي اســـــرتاتيجية للمكون

املتعلقة بتسويق املعرفة. أيضاً، أظهر حتديد أولويات العوامل اليت تؤثر على تسـويق املعرفـة يف 
) أن عامــل التخطــيط وصــنع السياســات لــه األولويــة القصــوى، يليــه 1398دراســة صــفري (

لــــدعم التنظيمــــي، والســــلوك اإلداري، واخللفيــــة الثقافيــــة، والتيســــري والــــدعم. وهنــــاك أنظمــــة ا
  تنظيمية وعوامل أخرى .
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إن مـــا مت تقدميـــه يف هـــذه الدراســـة بشـــكل خمتلـــف عـــن الدراســـات األخـــرى حـــول تطـــوير 
ق التســويق الفعــال هــو حتقيــق املصــاحل الفرديــة، باإلضــافة إىل املصــاحل التنظيميــة، وكــذلك حتقيــ

املصاحل الوطنية. مبعىن آخر، ال تقتصر فائدة تسويق املعرفـة علـى املنظمـة والدولـة فحسـب، بـل 
سيكتســب الباحــث أيضــاً الشــهرة والثــروة مــن تســويق نتــائج أحباثــه. ستصــل النتيجــة اإلجيابيــة 

يـة، لتحقيق فوائد تسـويق املعرفـة يف ايـة املطـاف إىل قطـاع املـوارد مـن خـالل متريـر العوامـل البيئ
أي أن الفوائــد املاليــة لتســويق املعرفــة ســتزود اجلامعــة يف ايــة املطــاف بــرأس مــال أكــرب إلنتــاج 
املوارد وزيادة املوارد املاليـة والبشـرية. إضـافة القـيم الروحيـة ونتيجـة لـذلك سـيتم تـوفري املـدخالت 

) أن 1398الالزمــــة إلنتــــاج املــــدخالت املســــتقبلية. كمــــا أظهــــرت دراســــة بــــورتقي وحجــــازي (
العوامـــل االقتصـــادية هلـــا التـــأثري األكـــرب علـــى منـــو وجنـــاح تســـويق املعرفـــة والتوزيـــع العـــادل لفوائـــد 
التســويق بــني البــاحثني يــؤثر علــى جنــاح التســويق، لــذلك مــن األفضــل إقامــة تواصــل شخصــي. 
وجيــــب أن يكــــون لــــه دور يف عمليــــة تســــويق معرفــــة الشــــبكات املمتــــدة. يعتمــــد جنــــاح تســــويق 

ا األكادمييــة إىل حــد مــا علــى الــدوافع الفرديــة واالســتعداد لتحمــل املخــاطر، لــذلك التكنولوجيــ
عند تقدمي منوذج أكثر اكتمـاالً لكفـاءة نقـل التكنولوجيـا، مـن املهـم للغايـة االنتبـاه إىل املسـتوى 

  ).122: 1398الفردي (صفري، 
االهتمامــات هــي فئــات وفقــاً لنتــائج هــذه الدراســة، فــإن املــوارد والعمليــة والتنظــيم والبيئــة و 

ــــوي مقولــــة البيئــــة، إىل جانــــب املكونــــات السياســــية  مقــــوالت تــــؤثر علــــى تســــويق املعرفــــة. حتت
واالجتماعيــة والصــناعية، علــى عنصــر يســمى املكــون اإلســالمي، ممــا يــدل علــى أن هــذا الــنمط 

لـد عنـد من التجارة يتم تقدميه يف سياق إسـالمي وجيـب مراعـاة االهتمـام باملتطلبـات الدينيـة للب
تسويق املعرفة. يُقرتح أيضاً يف الدراسات املسـتقبلية أن يـتم فحـص مفـاهيم القـيم اإلسـالمية يف 
املنظمــات األخــرى لتحديــد املفــاهيم الــيت يتصــرف فيهــا املوظفــون واملــديرون بشــكل أضــعف أو 

علــــى وجــــه  أقــــوى، مث يــــتم التخطــــيط املناســــب إلزالــــة نقــــاط الضــــعف أو تقويــــة نقــــاط القــــوة.
ص، يــتم التأكيـد علــى أنـه بالنســبة لكـل مســة مـن مســات القـيم اإلســالمية، جيـب االنتبــاه اخلصـو 

  إىل العوامل الكامنة وراءها.
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  المصادر والمراجع

  الكتب
. اخـــالق نبـــوی آشــــنايی بـــا ســـريه اخالقـــی پيــــامرب اعظـــم صـــلی اهللا عليـــه وآلــــه). ش1385( .حمـــدثي، جـــواد

  .مشعرطهران: ، 2چاپ
جتــــاری ســــازی دانــــش در مراکــــز ). م2015( .رضــــا، دهقــــان، نــــيب اهللا، زارع، هــــاديقرائــــي أشــــتياين، حممــــد 

  .طهران: فوجان ).ها  حتقيقاتی و دانشگاه ها (مفاهيم، الزامات و روش
. طهـران: 5چـاپ. ترمجـه علـي بارسـائيان وحممـد أعـرايب. مبانی رفتار سـازمانی .)م2013روبنز، ستيفن ب. (

  های فرهنگی.  دفرت پژوهش
  

  المقاالت

سـاختار دانـش «). ش1398بريانوند، علي، شعباين، أمحد، عاصمي، عاصفه، چشـمه سـهرايب، مظفـر. (
ســازی دانــش بــا اســتفاده از رويکردهــای حتليــل شــبکه و مصّورســازی  در مطالعــات مربــوط بــه جتــاری

  .66-45 ،11دوره ، عدد خاص بإدارة املعرفة،اطالعات مطالعات کتابداری و علم ،»علم
شناســـايی و اولويـــت بنـــدی « ).ش1395( .اســـدي، مرتـــا و کماليـــان، امـــني رضـــا و بنـــی اســـدي، نازيـــال بنـــی

اولــني  ، »)مــورد مطالعــه :دانشــگاه سيســتان و بلوچســتان(الزامــات مــوثر برجتــاری ســازی دانــش در دانشــگاه 
  https://civilica.com/doc/587639شرياز. کنفرانس بني املللی کارآفرينی، خالقيت و نوآوری، 

بررسـی عوامـل مـؤثر بـر جتـاری سـازی دانـش از ديـدگاه « ).ش1398پورنقی رويا، حجازی اکـرم السـادات. (
پژوهشـــنامه پـــردازش و مـــديريت ، »تکميلـــی دانشـــگاه تربيـــت دبـــري شـــهيد رجـــايی التدانشـــجويان حتصـــي

  .1050- 1023: 3، مشاره34سال  ،طالعاتم
طراحـی «)، ش1399( .أقاجـاين، حسـن علـي، كلـزاري، زينـبعابديين، إميان، مسعودي ندوشن، عصمت، 

فصــــلنامه علمــــی ،  »و اعتبارســــنجی الگــــوی جتــــاری ســــازی دانــــش بــــرای دانشــــگاههای صــــنعتی کشــــور
  .112- 85، 1مشاره، 12 سال، پژوهشی آموزش عالی ايران

حمــيط  هــای اســالمی در   تبيــني الگــوی فرهنــگ ســازمانی مبتنــی بــر ارزش«). ش1399( .زراعــي متــني حســن
  .139- 117: 1، مشاره 1سال، جمله جمتمع آموزش عالی قم، »کار و اثر آن بر رضايت شغلی

 .حســـــن قلـــــي بـــــور، حكيمـــــه، أريـــــان قلـــــي بـــــور، مهـــــدي حممـــــدي قاضـــــي حملـــــه، وطـــــاهر روشـــــندل أربطـــــاين
ـــا و مکــانيزم«). ش1389( ـــای جتــاری  الزامــــات، ضرورـ ـــکده هـ ـــازی دانــــش در دانشـ ـــ  سـ  ،»تهــای مديريـ

  .60 – 41: 6، مشاره 2سال، مديريت بازرگانیفصلنامــه جامعة طهران. 
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طراحـــی مـــدل «). ش1395( .ســـالميت، طـــاهره، واعظـــي، إحســـان، معمـــاربور، مهـــدي، رجـــب زاده، علـــي
فصــلنامه بازيــابی  ،»ســازی دانــش بــرای آمــوزش عــالی ســازی و ارائــه الگــوريتم پيشــنهادی جتــاری جتــاری

  .80- 61: 8، مشاره2سال ، دانش و نظامهای معنايی
ارائــه الگــوی جتــاری «).ش1399( .صــفرزاد، حســني، آزمــا، فريــدون، ســعيدي، برفيــز، أقاجــاين، حســن علــي

سياســتهای راهــربدی و   ، »هــای اقتصــاد مقــاومتی  دانــش بنيــان بــا تاکيــد بــر سياســت التســازی حمصــو 
  .21- 1: 29، مشاره 8سال ، کالن

ســـازی و علـــم و فنـــاوری در   ارزيـــابی و تبيـــني حمرکهـــا و موانـــع جتـــاریســـنجش، «)، ش1398( .صـــفري، ســـعيد
  .124- 88، 10، 2 مشاره، 5 سال، پژوهش نامه علم سنجی، »دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد)

نگـــاهی نـــو بـــه تـــدوين نظـــام مـــديريت پـــژوهش در «). ش1388( .قورشـــيان، نـــادر قلـــي وشـــريعيت، ســـعادت
  .57- 61، 44 مشاره، 19 سال، رهيافت،  »آموزش عالی
 ،فصـــــلنامه معرفـــــت،  »هــــا  مــــديريت دانـــــش و کارکردهــــای آن در ســـــازمان«). ش1397( .فراهــــاين، حســـــن

  .55- ـ  40 ،137 مشاره
ارائــه الگــوی بــومی جتــاری ســازی دانــش در «). ش1397( .كـريب، معصــومة، نــاظم، فتــاح، كــرمي زاده، صــمد

، جملــــه توســــعه آمــــوزش جنــــدی شــــاپور،  »در دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی در شــــهر ــــران المتحــــوزه ســــ
  .310- 297، 4 مشاره، 9 سال

شناســـايي و تبيـــني عوامـــل «). ش1393( .عباســـي اســـفنجاين، حســـني، فروزنـــده دهكـــردي، لطـــف اهللا
، 4 مشـاره، 6 سال،  فناوري و علم سياست، »تعيني کننده در جتاري سازي حتقيقات دانشگاهي

33 -46.  
شناسـايی عوامـل «). ش1396( .نرمياين، أمري رضا، واعظـي، رضـا، ألـواين، سـيد مهـدي، قربـانيزاده، وجـه اهللا

، فراينـد مـديريت توسـعه،  »و موانع برون سازمانی دانشگاه در جتاری سازی پژوهش هـای علـوم انسـانی
  .110- 81، 99، 1 مشاره، 30جملد

ارائـه مـدل سـاختاری جهـت «). ش1394(. كيـومرث، صـاحلي، حممـدماسرتي فراهاين، فاطمة، نيـاز آذري،  
، فصــلنامه آينــده پژوهشــی مــديريت، »جتــاری ســازی دانــش در دانشــگاه هــای آزاد اســالمی شــهر ــران

  .27- 17، 105 مشاره، 26 سال
بررســـی عوامـــل «). ش1388( پرويـــز. ســـاكيت، ســـعيد، صـــمدي، مصـــطفي، ، عمـــادزاده،هاشـــم نيـــا، شـــهرام

 در ريــزي برنامـه و پـژوهش،  »درآمـدها اختصاصـی دانشـگاهی در دانشـگاه هـای صـنعتی ايـرانمـوثر بـر 
  .21- 1، 52 مشاره، عايل آموزش

 جتـاری«). ش1400( .حسـيين طبقـدهي، ليـال، كردسـتاين، فرشـته يعقويب، أكرم السادات، دلكشايي، يلـدا،
، 18سـال ، نامه علمـی کـارافنفصـل ،»سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی مديريتی در آمـوزش عـالی

  .300- 291: 2مشاره 
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