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Abstract 

The present research aims to propose a 

causal model for effective factors in 

commercialization of academic research. 

This research is an applied one in its purpose 

and a descriptive-correlational one in terms 

of the method. The research community 

includes 499 master students studying at 

engineering schools of Shiraz University. 

The data collection tool is a questionnaire for 

which Cronbach’s alpha has been utilized to 

measure its reliability. The effects of the 

variables such as psychological 

empowerment, self-efficacy, university 

policy, social capital, perceived behavioral 

control and attitude about commercialization 

have been analyzed on the intention of 

knowledge commercialization. Based on the 

values of correlational coefficient, the results 

indicate that intention of commercialization 

maintains a significant relationship 

separately with the psychological 

empowerment, perceived behavioral control 

and attitude about commercialization at 0.01 

level and with the social capital at 0.05 level. 

On the other hand, the intention of 

commercialization lacks a significant 

relationship with the self-efficacy and 

university policy. 
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شیراز سازی دانش در دانشگاهعوامل مؤثر بر تمایل به تجاری  

 *3 ، علی بيرانوند2 ، سهيال صفا1 محمدحسن صيف  

 نورریزی آموزشي، دانشگاه پیامدانشیار گروه برنامه -1

 آموزش و پرورش استان فارسریزی آموزشي، ارشد برنامه کارشناس -2

 نوردانشگاه پیام ،شناسي تادیار گروه علم اطالعات و دانشاس -3

 

 دهيچك
سازی تحقیقات دانشگاهي انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفي مقاله حاضر با هدف ارائه مدل علي عوامل مؤثر برتجاری

ها پرسشنامه باشند. ابزار گردآوری داده های فني و مهندسي دانشگاه شیراز مي ي است. جامعه آماری، دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشکدهاز نوع همبستگ

سیاست  شناختي، خودکارآمدی، توانمندسازی روان  متغیرهای آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش تأثیر جهت سنجش پایایي آن از ضریب است که 

بررسي قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بر  دانش مورد یسازیبه تجار لیتما بر یسازیتجار به نگرش ،دانشگاه، سرمایه اجتماعي، کنترل رفتار ادراک شده

شناختي، کنترل رفتار ادراک  ی روانتوانمندساز  طور مجزا با متغیرهای سازی بهدهد که تمایل به تجاری آمده نشان مياساس مقادیر ضریب همبستگي به دست

های خودکارآمدی و سیاست دانشگاه فاقد رابطه  سازی با متغیررابطه معناداری دارد. همچنین تمایل به تجاری سرمایه اجتماعي،سازی و نگرش به تجاری ،شده 

 باشد. معنادار مي

 شناختي، سرمایه اجتماعي، توانمندسازی روانسازیسازی، تمایل به تجاریسازی، نگرش به تجاریتجاری: ها كليدواژه

  شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Seif, M., Safa, S., & Biranvand, A. (2019). The Factors that Affect Intention to Knowledge Commercialization in 

Shiraz University. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 65-76. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.2038 

 

 1مقدمه -1
   توسعه ندیدر فرآ کلیدی مراحل یکي ازسازی  تجاری

ها  شود پژوهش مي   باعث است که  اقتصادی و اجتماعي جوامع

امروزه  .شوند لیبازار تبد یدارا داتیو اختراعات به تول

نقش در  یفایها عالوه بر پژوهش و آموزش، به ا دانشگاه

 دانش یساز یتجار پردازند. مي    نیز وامعج یتوسعه اقتصاد

 انیکه ب یا دهیا شود؛ يها محسوب م سوم دانشگاه تیمأمور

و  يکل یاقتصاد-ينقش اجتماع کیها  دانشگاه کند يم

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.2038

 

 biranvand@gmail.com :دار مكاتبات نويسنده عهده *

و با  شان يق محلدر مناط مخصوصاً را يعموم يتیمسئول

 [2]  همکارانو  2تزیاتزکوو .[1]  کنند يم فایا يسهامداران محل

ضمن تأکید بر ضرورت پرداختن به  [3]  3يورل و لزین و

 ،یازس یتجار یها تیفعالکنند که سازی دانش، بیان ميتجاری

 ماًیمستق  نآ قیها از طر هستند که دانشگاه يمهم سازوکارهای

 .دهند يم قرار تحت تأثیر را یا منطقه و يمل یاقتصاد هتوسع

 ها ودانشگاهدانش در  سازی ضرورت توجه به تجاری

 یها یزیر برنامه منظوربهآن بر عوامل تأثیرگذار  یيشناسا

                                                 
2. Etzkowitz  
3. Nelles  and Vorley  
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  نکارناپذیر مبدل شدهبه یک اصل ا امروزه ،ها دانشگاه راهبری

کننده دانش دیها از تول نقش دانشگاه رییتغدنبال آن شاهد که به

که با هدف  هستیم. تغییر نقشي از دانش هیسرماتولیدکننده به 

 يمال یها تیمز زیو ن یا منطقه ای يمل دبهبود عملکرد اقتصا

منجر به  و ردیگ مي   آن صورت  دیدانشگاه و اسات یحاصله برا

 ریسازی در دو دهه اخ مرتبط با تجاری یها تیفعال شیافزا

در  بازار وارتباط با صنعت  یبرا هادانشگاه .[2]  است شده

 ریمسخود،  هیتغذ ضمند نتا بتوان هستند شتریحال تالش ب

 منظور توسعه علمي و اقتصادیبه د.نکن هموار نیز را توسعه

بر روند  عوامل مؤثری، زیر برنامه ضروری است تا ضمن

 ها را شناسایي نموده و درسازی دانش در دانشگاهتجاری

 جهت برطرف نمودن موانع قدم برداریم. 

 قاتیسازی تحق عوامل مؤثر بر تجاری پس نشناختن 

و زمان  نهیهز لیمختلف باعث تحم یها در بخش يدانشگاه

 ،عوامل این   یيبا شناساو  شود مي    جامعهرفته به  از دست

 شیآن افزا تیو درصد موفق کاهش ندیفرآ نیا يدگیچیپ

 ریو سا يعلم تیأه یاعضا، انیدانشجو هکضمن این ؛ابدی  يم

 یيدرست پژوهش را شناسا یها ریتوانند مس مي   پژوهشگران 

تأثیرگذار بر  لشناخت عوام يدر پ مقاله نیلذا انمایند. 

 باشد.  مي   سازی دانش در دانشگاه تجاری

در  يو مراکز علم هادانشگاهو جایگاه  تیبه اهم  توجه با

سرمایه  دیحرکت به سمت تول و جامعه یازهایبه ن پرداختن

مناسب  یيالگو لزوم معرفي مراکز، نیدر اشده تولیددانش  از

جهت با شرایط ساختاری، محیطي و انساني این مراکز 

 مقاله نیدر ابر این اساس  .سازی دانش، ضروری استتجاری

 یبا مطالعه مورد ریمس لیتحل یشده با استفاده از الگو يسع

تأثیر  ،رازیشدانشگاه  يو مهندس يفن  شکدهدان انیدانشجو

دانشگاه،  استیشناختي، س روان یعوامل توانمندساز

، شده کنترل رفتار ادراکبر  ياجتماع هیو سرما یخودکارآمد

 يسازی دانش بررس به تجاری لیسازی و تما نگرش به تجاری

های فني و مهندسي بستر مناسبي را که رشته دلیل این به گردد.

سازی تحقیقات دانشگاهي فراهم  ولید سرمایه از تجاریبرای ت

فني و مهندسي دانشگاه های کنند، در این پژوهش دانشکده مي

اند. به همین منظور و با توجه به بررسي قرار گرفتهشیراز مورد

معرفي  1 مفهومي تحقیق در شکلمدل ادبیات تحقیق،   مطالعه

 یندسازتوانم یرهایمذکور تأثیر متغگردد. مدل مي

 هیو سرما یدانشگاه، خودکارآمد استی، سيشناخت روان

 سازی تجاری بر کنترل رفتار ادراک شده و نگرش به ياجتماع

 دهد. مي   قرار  يسازی را مورد بررس به تجاری لیو تما

 

 
 ( مدل مفهومی پژوهش1شكل 
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 مروري بر پيشينه پژوهش -2

 مفاهيم و اصطالحات 2-1

 ندآیکلمه، فر عیوس یسازی را در معنا ی: تجار1سازي تجاري

 دهیا کی يسنجمطالعه امکان قیکار از طرو کسب کیتوسعه 

سازی عبارت  . تجاریدانندميدر بازار  رشیو کاربرد آن تا پذ

به  يپژوهش یها دهیو ا دیجد یها افتهی  لیاست از تبد

 [4]  .ارائه به بازار قابل یها یآورو فن دماتمحصوالت، خ

 ریمتغ کی ی،توانمندساز :2یشناخت روان يساز توانمند

 از آن يکارکنان ممکن است درجات مختلف است که مستمر 

توانمندسازی    [5] 3 توماس و ولتهوسرا تجربه کنند.  

که  دانند يم يدرون زشیعامل انگ کی   را 4يشناخت روان

 آنان با. استکننده نقش فعال کارکنان در سازمان  نعکسم

آن چهار بعد  یبرا ،توانمندسازی  بودن  يوجهبر چند دیتأک

  ، احساس6يستگی، احساس شا5بودن دار احساس معني يِشناخت

 .کنند يرا ذکر م 8بودنمؤثر احساسو  7داشتن انتخاب حق

است که  يبرنامه عموم کی، استیس ای ي: خط مش9استيس

قرار گرفته و نحوه  رانیعمل، مدنظر مد یبه منزله راهنما

کند؛  مي    نیسازمان مع یيمسئوالن اجرا یبرنامه را برا یاجرا

. دیآ مي   شمار  به اتیکنترل عمل یبرا یثرؤم لهیکه وس ضمن آن

، توسعه يمطالعات یها فرصتتوسعه : ابعاد شامل استیس

 باشد. مي    يقاتیو توسعه مراکز تحق يخدمات پژوهش

فوورد  یبووه باورهووا ی: مفهوووم خودکارآموود10يخودكارآمددد

از  يی خاصو   در انجام موفوق کارهوا در حووزه    یيتوانابر  نيمب

 شیگرا به رفتارِ یخودکارآمد سطوح باالترمرتبط است.  رفتار

 نیوی ها در تع رباو نیا. [6] دشو مي   اجتناب منجر  رِرفتا در برابر

در واقوع   [7] مهوم هسوتند   يشوناخت  هیو افکار و اعمال در نظر

 .[8] است یدانش و عمل، خودکارآمد انیمه واسط

حاصل جمع منابع  ياجتماع هی: سرما11یاجتماع هیسرما

از  يدوام با   شبکه تیمالک   جهیکه نتاست  يبالقوه و بالفعل

در  تی، عضورتبه عبارت ساده یا افراد نیب  شده ینهاد روابط

                                                 
1.  commercialization 
2.  psychological empowerment 
3.  Thomas & Velthouse  
4.   psychological empowerment 
5.  meaning 
6.  competence  
7.  choice 
8.  impact 
9.  policy 
10. efficacy 
11. Social capital 

بعد  چهار یدارا ياجتماع هیسرما .گروه است کی

و  يو نفع عموم یهمکار ،يسازمان تی، هویتوانمندساز

 باشد. مي    یفکر هیدانش و خلق سرما میتسه

 کهای از احساس فرد  : درجه12شده رفتاري درك كنترل

چه حد تحت کنترل ارادی  تا ،اررفت کیانجام  عدم ایانجام 

 يفرد چگونه فشارهای داخل به آن معناست که نی. اوی است

را در رفتار خود ادراک و بر اساس آن اقدام به  يخارج و

 رفتار  یه. مطابق نظرکند مي   انجام رفتاری خاص 

 ينیمقدار مع ازمندیهر نوع رفتاری ن ،شده زییر برنامه

 ينیب شیپ قصد فرد هلیبه وس تواند مي   است که  زییر برنامه

 همطالع قیاز طر دیوکار جد اندازی کسب رو، راه نیشود؛ ازا

است. کنترل رفتار  ينیب شیکار قابل پ نیقصد فرد برای انجام ا

شده زییر برنامه اررفت  یهنقش دوگانه در نظر کیشده درک

که  آناز پس و تیدادن به ن نقش در شکل کی کند؛ ياجرا م

 نگرش، خود، در تعامل با گریدر نقش د، کل گرفتش تین

 .گذارند مي   طور مشترک که بر رفتار اثر  به تیهنجار و ن

 ي،از انجام رفتار واقع را فرد يمنف ای: احساس مثبت 13نگرش

 که توجه یاثر .[9] ندیگو مي    نیرفتار مع کینگرش نسبت به 

 ،ئش کیکه نسبت به  يمنف ایمثبت  يفرد با موضع کی

 . گذارد مي   رفتار دارد، بر عملکرد او  ایشخص 

 ایو  لیو دارد، تما ياز رفتار واقع شیکه فرد پ ی: قصد14لیتما

فورد   یرفتار و يعاطف ،یفکر يآمادگ. [9] است یقصد رفتار

 .[10] کار خاص است کیانجام  یبرا

 پيشينه پژوهش 2-2

 اند؛شده شناسایي سازیتجاری موج دو اخیر دهه چند در

 تأسیس به شد، آغاز 1980 دهه اوایل در که موج اولین

 هایشرکت جذب هدف با اغلب) سنتي علم های پارک

 بر 1990 دهه مدو نیمه در ثانوی موج. است مربوط( پیشرفته

 از برداریبهره امتیاز واگذاری زایشي و هایشرکت ایجاد

 در دانشجویان بیشتر درگیری و دانشگاه فکری هایدارایي

م دو موج از .[11]  شتدا تمرکز سازیتجاری هایفعالیت

 که شده توجه دانشگاه در دانش سازیتجاری بر قدر آن بعد به

 پژوهش، نتایج انتشار گذشته در که گونه همان گفت توانمي

 شد،مي شناخته علمي هیأت اعضای مهم مسئولیت مثابه به

                                                 
12. perceived behavioral control 
13. attitude 
14. intention 
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 کارکرد منزله به دانش سازی تجاری و فناوری انتقال زهامرو

  است. مدنظر هادانشگاه مهم در اجرایي

شدن  لزوم مشخصتأکید بر  با، [12]  و همکاران  جاهد

-ساز در تجاری دهنده و زمینهو عوامل شکل ها فرآیند، روش

گیری برای تا در تصمیم های پژوهشيسازی نتایج یافته

کنند که به ه قرار گیرند، اشاره ميسازی مورد استفادتجاری

ها در عرصه دلیل جایگاه واالی نیروهای علمي دانشگاه

های علمي، به تعیین و تبیین عوامل فردی افتهسازی یتجاری

شود. نتایج  سازی نتایج پژوهشي پرداختهمؤثر در تجاری

خودکارآمدی،  ل فردی شاملِدهد که عوامپژوهش نشان مي

طلبي و طلبي، خالقیت و نوآوری، رقابتطلبي، قدرتموفقیت

سازی نتایج پژوهشي تأثیر منبع کنترل دروني، در تجاری

 همچنین این عوامل رابطه همبستگي معناداری با دارند.

شده، بیشترین بار عاملي یکدیگر دارند. در بین عوامل ذکر

 باشدطلبي ميمربوط به متغیرهای خودکارآمدی و موفقیت

 یعوامل نهاد یيدر پژوهش خود به شناسا [13]  جهرمي

 جیاست. نتا پرداخته يدانشگاه قاتیتحق سازی مؤثر بر تجاری

 استی)فرهنگ دانشگاه، سی عوامل نهاد نینشان داد که در ب

 یها استیو اهداف دانشگاه( س ياجتماع هیدانشگاه، سرما

 يدانشگاه قاتیسازی تحق تأثیر را بر تجاری نیشتریدانشگاه ب

و  ياجتماع هیدانشگاه، سرما یها تیمورأدارند و اهداف و م

 .رندیگ مي  قرار  یبعد یها فرهنگ دانشگاه در رتبه تیدر نها

 يروابط علّ یارائه الگو به ي، در پژوهش[14]  يو فتح فیص

و  نانهیکارآفر ی، خودکارآمدياجتماع یو هنجارها هیسرما

مطالعه نشان  جینتا .پرداختند يدانشگاه  نانهیکارآفر التیتما

 يدانشگاه نانهیبا قصد کارآفر يهمبستگ نیتر شیداد که ب

است و  ينشگاهدا ينیکارآفر نگرش به ریمربوط به متغ

و  ياجتماع ی، هنجارهاياجتماع یها هیسرما یرهایمتغ

 طور به  ،میبر اثر مستق عالوه نانهیکارآفر یخودکارآمد

کنترل رفتار  یاواسطه یها ریمتغ قیاز طر نیز میمستقریغ

   نانهیقصد کارآفر ریبر متغ ينیشده و نگرش به کارآفر ادراک

 .دارند اثر معنادار يدانشگاه

در زمینه شناسایي  [15] نتایج تحقیق کالنتری و همکاران

سازی تحقیقات عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری

دهنده وجود پنج گروه فناوری نانو، نشان اهي در حوزهدانشگ

عوامل سازماني، محیطي، فردی، نهادی، و فناورانه در قالب 

برگان، در عوامل سازماني، باشد. از دیدگاه خدو بُعد ميوسي

دو بُعد منابع انساني دانشگاه، و راهبرد دانشگاه )مانند راهبرد 

سازی و توسعه محصول(، در عوامل محیطي، دو بُعد تجاری

های حمایتي دولت، تعامل بازار، و دولت )مانند سیاست

دولت با سایر کشورها و تحریم(، در عوامل فردی، بُعد 

عوامل نهادی، دو بُعد فرهنگ دانشگاه های فردی، در مهارت

سازی و کارآفریني( )مانند وجود یا عدم وجود فرهنگ تجاری

دهي(، در عوامل های دانشگاه )مانند سیاست پاداشو سیاست

فناورانه، بُعد اهمیت راهبردی )مانند ایجاد مزیت رقابتي 

فناوری برای کشور( نسبت به سایر ابعاد موجود در قالب 

 اند. ر، از اهمیت بیشتری برخودار بودهگانه مذکوجعوامل پن

را بر  ياجتماع هی، در پژوهش خود سرما[61] 1و چن نانیل

مؤثر  نانهیکارآفر وکارِکسب یاندازراه یبرا تیو ن لیتما

 التیبر تما ياجتماع هیدارند که سرما مي  اظهار  ها دانند. آن مي  

که  يو در جوامعد دار میدار مستق اثر معني نانهیکارآفر

 تی، افراد قصد و نددار ياجتماع تیمشروع ينیکارآفر

 دارند. نانهیکارآفر یها تیانجام فعال یبرا یشتریب

و بازدارنده  شرانیعوامل پ يبه بررس [71] 2پاولو  يلسکیهم

 یکردیمطالعه با رو نیند. اا هدانش پرداخت یسازیتجار

شده در ت منتشرمقاال يو با بررس شدهانجام  یمرور-يفیتوص

 یسازیثر بر توسعه تجارؤعوامل م نیمهمتر ریدهه اخ کی

 یيمورد شناسا ،آن یاهموانع و بازدارنده نیدانش و همچن

چون  يآمده عوامل دستهب جیاند. بر اساس نتا قرار گرفته

ارتباط  ،يدولت یهاتیو توسعه، حما قیدر تحق یگذار هیسرما

با صنعت و استفاده از  يتقایسسات تحقؤم ها و دانشگاه نیب

 یسازیتجار یهاشرانیپ نیعنوان مهمترهمتخصصان ب دگاهید

صنعت و  نیب فیدر مقابل، رابطه ضع و يدانش معرف

و مقررات، و  نیضعف قوان ،يدانشگاه، عوامل فرهنگ

موانع  نیعنوان مهمترهب یفکر هیاز سرما يکاف تیحما عدم

 اند. شده یيدانش شناسا یسازیتجار

 

 هاي پژوهش فرضيه -3
 تأثیر دانش سازی تجاری به تمایل بر شناختي روان توانمندسازی   -

 .دارد مستقیم

                                                 
1. Linan & Chen 
2.Hmieleski & Powell 
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 بر شده ادراک رفتار کنترل  واسطه به شناختي روان توانمندسازی -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر سازی تجاری به تمایل

 بر سازی تجاری به نگرش واسطه به شناختي روان توانمندسازی -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر سازی تجاری به تمایل

 .دارد مستقیم تأثیر دانش سازیتجاری به تمایل بر خودکارآمدی -

 به تمایل بر شده ادراک رفتار کنترل واسطه به خودکارآمدی -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر دانش سازیتجاری

 به تمایل بر سازی تجاری به نگرش واسطه به خودکارآمدی -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر دانش سازیتجاری

 .دارد مستقیم تأثیر دانش سازیتجاری به تمایل بر دانشگاه سیاست -

 به تمایل بر شده ادراک رفتار کنترل واسطه به دانشگاه سیاست -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر دانش سازیتجاری

 به تمایل بر سازی تجاری به نگرش واسطه به دانشگاه سیاست -

 .دارد یمغیرمستق تأثیر دانش سازیتجاری

 .دارد مستقیم تأثیر دانش سازیتجاری به تمایل بر اجتماعي سرمایه -

 به تمایل بر شده ادراک رفتار کنترل واسطه به اجتماعي سرمایه -

 .دارد غیرمستقیم تأثیر دانش سازیتجاری

 به تمایل بر سازی تجاری به نگرش واسطه به اجتماعي سرمایه -

 .رددا غیرمستقیم تأثیر دانش سازیتجاری

 

 روش پژوهش -4
از  ی،کاربرد یها جزء پژوهش ، حاضر از نظر هدف پژوهش

موضوع و  اتیاطالعات مربوط به ادب یگردآور وهینظر ش

 یآور جمعاز منظر شیوه و  یا کتابخانه، پژوهش نهیشیپ

. است يدانیپژوهش م یها هیرد فرض ای   دییتأ یاطالعات برا

ها در تأثیر آن زانیو معوامل  يکه به بررس  نیبا توجه به ا

 قیاز نوع روش تحق ،پردازد مي  سازی دانش  به تجاری لیتما

است.  يپژوهش کمّ نیا کردیرو باشد. مي   يفیتوص يشیمایپ

ارشد و  يکارشناس انیدانشجو هیکلجامعه آماری پژوهش 

باشند. تعداد  مي   رازیش يو مهندس يفن یها دانشکده یدکتر

مختلف  یها رشته ارشدو  یا رفهح یدر دکترا انیدانشجو

نفر از  153که  باشد مي  نفر  499ي و مهندس يفن هایدانشکده

جهت . انتخاب شدند گیری در دسترس نمونه به روشها  آن

 از پرسشنامه استفاده شد. يکمّ یها اطالعات و داده یگردآور

پژوهش با استفاده از  نیها در ا داده لیو تحل هیتجز

 .صورت گرفته است SPSSو  Lisrel یافزارها رمن

 

 ها یافته -5
دهد محاسبه ضریب همبستگي بین متغیرهای تحقیق نشان مي

شده در مدل مفهومي تحقیق دچار تغییراتي  که روابط تعریف

شده و نیاز به اصالحات اساسي دارد. ضریب همبستگي بین 

 است. آمده 1 متغیرهای مورد بررسي در جدول

بودن مدل  مطابق دیبا رهایمتغ نیوابط باز بحث در مورد ر قبل

 نیا ی. برامیکن يابیشده را ارز یآور جمع یها و داده يمفهوم

 را به  يابتدا مدل مفهوم ر،یمس لیروش تحل قیکار از طر

 پژوهش يرهايمتغ ضریب همبستگی (1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد

 ضریب همبستگی

زي
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تو
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ن

ري
جا
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ي
از

س
 

ه 
ل ب

مای
ت

ري
جا

ت
 

ي
از

س
 

 توانمندسازي

 شناختی روان
92/54 36/7 1       

      1 -07/0 57/6 79/46 خودكارآمدي

 29/7 95/36 سياست دانشگاه
**27/0 14/0 1     

 08/13 03/64 سرمایه اجتماعی
**28/0 07/0 **56/0 1    

   1 22/0** 10/0 -10/0 37/0** 32/2 20/11 كنترل رفتار ادراك شده

  1 52/0** 11/0 15/0 04/0 23/0** 72/3 86/26 سازي نگرش به تجاري

 1 37/0** 70/0** 20/0* 10/0 -01/0 34/0** 26/6 95/28 سازي تمایل به تجاري
 01/0  سطح در داري معنا **  05/0 سطح در داري معنا *
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 2در جدول  برازش نیحاصل از ا جی. نتامیها برازش داد داده

تر  کوچک ای  96/1تر از  بزرگ يت ریمقاد. است آمده 2شکل  و 

. باشد يم رهایمتغ نیروابط ب یدهنده معنادار نشان -96/1از 

دانشگاه با کنترل رفتار  استیس نیبکه  شود يمشاهده م

سازی  به تجاری لیسازی و تما به تجاری نگرش شده، ادراک

شده  اصالح يامر در ارائه مدل مفهوم نی. اباشد يمعنادار نم

 است. تیحائز اهم

  

 ضرایب رگرسيونی و ضرایب تی مربوط به متغيرهاي پژوهش (2جدول

 

 
 تحقيق یمدل مفهومدر  سازي( ضرایب حاصل از تأثير متغيرها بر تمایل به تجاري2شكل

 

 ضرایب تی رگرسيون استاندارد شدن رگرسيون متغير وابسته متغير مستقل

 شناختی توانمندسازي روان

ري
جا

ه ت
ل ب

مای
ت

زي
سا

 

08/0 09/0 36/1 

 93/0 06/0 05/0 خودكارآمدي

 31/0 -02/0 -02/0 سياست دانشگاه

 51/0 08/0 02/0 سرمایه اجتماعی

 66/10* 67/0 82/1 كنترل رفتار ادراك شده

 -09/0 -01/0 -01/0 سازي نگرش به تجاري

 توانمندسازي روانشناختی
ك

درا
ر ا

فتا
 ر

رل
كنت

 

ده
ش

 

11/0 24/0 *26/4 

 -97/0 -07/0 -03/0 خودكارآمدي

 -83/0 09/0 -02/0 سياست دانشگاه

 89/1 17/0 03/0 سرمایه اجتماعی

 توانمندسازي روانشناختی

ري
جا

ه ت
ش ب

گر
ن

-

زي
سا

 

11/0 34/0 *26/4 

 -97/0 -07/0 -03/0 خودكارآمدي

 -83/0 -08/0 -02/0 سياست دانشگاه

 89/1 17/0 03/0 سرمایه اجتماعی
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برازش مدل از جمله  یها از شاخص يبرخبا توجه به این که 

دوم  شهیو شاخص ر یدرجه آزاد عمرب -یشاخص نسبت کا

برآورد در محدوده قابل قبول قرار  یتوان دوم خطا نیانگیم

از  يبرخ نیبه اصالح دارد. بنابرا ازیشده ن برازش  مدل، ارندند

ها شکل گرفته  آن هیشده که مدل بر پا مطرح یها هیفرض

 يمدل مفهوم کی   به يابیدست یندارند و برا ها هبا داد يتطابق

است.  ازین ها هیدر فرض يراتییتغ ها شده منطبق با داده اصالح

دانشگاه  استیس یباال يستگهمب لیبه دل تواند يموضوع م نیا

شده با کنترل رفتار ادراک نیو همچن ياجتماع هیبا سرما

آن  به يفیباشد که در بخش آمار توص سازی  نگرش به تجاری

 اشاره شد. 

 استیس دیشد يهمبستگ (1) لِیبا توجه به دال نیبنابرا

 استیمعنادار س يهمبستگ( 2) ياجتماع هیدانشگاه با سرما

( 3) شناختي روان یو توانمندساز یدکارآمددانشگاه با خو

کنترل رفتار  یرهایدانشگاه با متغ استیمعنادار س ۀعدم رابط

 سازی به تجاری لیسازی و تما شده، نگرش به تجاریادراک

شده و نگرش به کنترل رفتار ادراک دیشد يهمبستگ (4)

در  يافزار، اصالحاتنرم شنهادیهمچنین با پ و سازی تجاری

الزم، مدل  راتیی. با اعمال تغشود يم شنهادیپ يهوممدل مف

 .گردد يم يمعرف 3 شکل اصالح شده در قالب يمفهوم

 لیروش تحل قیاز طر داًاصالح شده را مجد يمفهوم مدل

دادیم. نتایج حاصل از برازش مدل  ها برازش به داده ریمس

است.  نمایش داده شده 4 ها در جدولمفهومي به داده

ها  شاخص يتمام 3 در جدول شود يشاهده مکه مطور همان

شده برازش  قبول قرار دارند و مدل اصالحابلق هدر محدود

شده نسبت به تغییر در مدل ارائه عدم دارد. ها به داده يخوب

خوب این مدل دهنده برازش ها نشانقبل از برازش داده

 باشد. مي

شده و مقایسه ضرایب به منظور درک بهتر مدل اصالح

ارائه  4 های موجود، جدولآمده با شاخص دست هسیوني برگر

این جدول محدوده قابل قبول به همراه مقدار است. در  گردیده

تواند در درک ضریب رگرسیوني محاسبه شده به خوبي مي

 شده کمک نماید. مدل مفهومي اصالح بهتر

 

 
  شده اصالح یمدل مفهوم (3شكل
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 شده به متغيرهاي پژوهش در مدل اصالح یب تی مربوطضرایب رگرسيونی و ضرا (3جدول

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ريمس ليشده با استفاده از روش تحل اصالح یبودن مدل مفهوم مناسب يها شاخص (4دولج

  

 هاي پژوهش نتایج حاصل از بررسی فرضيه -6

به بررسي اثبات یا رد  4با توجه به جدول  در این بخش

 پردازیم:های پژوهش بر اساس اهداف تعریف شده ميفرضیه

سازی  به تجاری لیشناختي بر تما توانمندسازی روان -

 تأثیر مستقیم دارد. دانش

شناختي اشاره به تغییر و تحول در باورها،  توانمندسازی روان  

ضریب بتای بین  دارد.  های افراد  ها و غایت یزهانگ

سازی دانش  شناختي و تمایل به تجاری نمندسازی روانتوا

درصد  5باشد که در سطح  مي 35/1با مقدار تي  09/0

شناختي بر  وانمندسازی روانباشد. بنابراین ت دار نمي معني

 متغير مستقل
متغير 

 وابسته

رگرسيون استاندارد 

 نشده

رگرسيون استاندارد 

 شدن
 ضرایب تی

 شناختی توانمندسازي روان

ری
جا

ه ت
ل ب

مای
ت

ی
ساز

 

07/0 09/0 35/1 

 95/0 06/0 05/0 خودكارآمدي

 41/0 02/0 01/0 سرمایه اجتماعی

 42/9* 68/0 83/1 شده ار ادراككنترل رفت

 -12/0 -01/0 -01/0 سازي نگرش به تجاري

 توانمندسازي روانشناختی

ار 
رفت

ل 
نتر

ک

ک
درا

ا
 

ده
ش

 

10/0 33/0 *18/4 

 -09/1 -08/0 -03/0 خودكارآمدي

 71/1 43/0 7/0 سياست دانشگاه

 71/1 13/0 02/0 سرمایه اجتماعی

 توانمندسازي روانشناختی
به 

ش 
گر

ن

ی
جار

ت
 

ی
ساز

 

02/0 05/0 63/0 

 38/1 -10/0 -06/0 خودكارآمدي

 -93/0 -10/0 -03/0 سياست دانشگاه

 -37/0 03/0 -01/0 سرمایه اجتماعی

 توانمندسازي روانشناختی

یه 
رما

س

عی
ما

جت
ا

 

26/0 25/0 *07/2 

 17/0 20/0 02/0 خودكارآمدي

 31/7* 03/1 93/0 سياست دانشگاه

 مقدار محاسبه شده محدوده قابل قبول معادل فارسی شاخص

Chi-Square/df 06/1 <3 مربع به درجه آزادی -شاخص نسبت کای 

RMSEA 02/0 <08/0 شاخص ریشه دوم میانگین توان دوم خطای برآورد 

NFI 99/0 >90/0 رازش هنجار شدهشاخص ب 

NNFI 99/0 >95/0 شاخص برازش هنجار نشده 

GFI 99/0 >90/0 شاخص نیکویي برازش 

AGFI 94/0 >90/0 شاخص نیکویي برازش اصالح شده 

CFI 00/1 >90/0 شاخص برازش تطبیقي 



 1398 بهار، 1دهم، شماره يازم و فناوری، سال علی بیرانوند؛ فصلنامه سیاست عل ،، سهیال صفامحمدحسن صیف 

73 

با  هیفرض نیادانش تأثیر مستقیم ندارد. سازی به تجاری تمایل

همسو  [19]  انيیو خلخال [18]  شمندیقنادان و اند قاتیتحق

 .باشد يم

سازی  تجاری به تمایل بر شناختي روان توانمندسازی -

شده تأثیر غیرمستقیم رفتار ادراک کنترل طریق از

 دارد.

شناختي و کنترل رفتار  روان یتوانمندساز نیب یبتا بیضر

 5که در سطح  باشد يم 18/4 يبا مقدار ت 33/0شده  ادراک

شناختي  روان ینمندسازتوا نی. بنابراباشد يدار م درصد معني

همچنین ضریب  .شده تأثیر مستقیم داردکنترل رفتار ادراکبر 

شناختي و  روان توانمندسازی  نشده بین رگرسیون استاندارد

( و 025/0)با انحراف استاندارد  10/0شده  رفتار ادراک کنترل

دانش  سازی تجاری به تمایل بر شدهرفتار ادراک بین کنترل

باشد. بنابراین  ( مي19/0اف استاندارد )با انحر 83/1

 سازی دانش از تجاری به شناختي بر تمایل روان توانمندسازی  

شده تأثیر غیرمستقیم دارد. این فرضیه رفتار ادراک کنترل طریق

جاهد و همکاران و رانگاناتان و  ،[20]  1با تحقیقات اًگرادی

2روسنکوپ
 باشد. همسو مي [21]  

سازی  تجاری به تمایل بر شناختي روان توانمندسازی -

سازی تأثیر غیرمستقیم  تجاری به نگرش طریق از

 دارد.

شناختي و نگرش به  توانمندسازی روان   نیب یبتا بیضر

 5که در سطح  باشد يم 63/0 يبا مقدار ت 05/0سازی  تجاری

شناختي  توانمندسازی روان   نی. بنابراباشد يدار نم درصد معني

دارد. همچنین ضریب  میسازی تأثیر مستق تجاری بهبر نگرش 

شناختي و  روان توانمندسازی  رگرسیون استانداردنشده بین 

( و 039/0)با انحراف استاندارد  02/0سازی  تجاری به نگرش

دانش  سازی تجاری به تمایل سازی بر تجاری به بین نگرش

باشد. بنابراین  ( مي11/0)با انحراف استاندارد  -01/0

 سازی دانش از تجاری به شناختي بر تمایل روان وانمندسازیت  

سازی تأثیر غیر مستقیم ندارد. این  تجاری به نگرش طریق

 ،، و صیف و فتحي[22]  و همکاران 3فرضیه با تحقیقات اوشي

 باشد. همسو مي

دانش تأثیر  سازی تجاری به تمایل بر ودکارآمدیخ -

                                                 
1. O'Grady 
2. Ranganathan & Rosenkopf 
3. O’Shea 

 مستقیم دارد.

سازی دانش  ضریب بتای بین خودکارآمدی و تمایل به تجاری

درصد  5باشد که در سطح  مي 95/0با مقدار تي  06/0

به  د. بنابراین خودکارآمدی بر تمایلباش دار نمي معني

تحقیقات سازی دانش تأثیر مستقیم ندارد. این فرضیه با  تجاری

 باشد. همسو مي جاهد و همکاران و صیف و فتحي

دانش از  سازی تجاری به تمایل بر خودکارآمدی -

 شده تأثیر غیرمستقیم دارد.طریق کنترل رفتار ادارک

شده  و کنترل رفتار ادراک یخودکارآمد نیب یبتا بیضر

درصد  5که در سطح  باشد يم -09/1 يبا مقدار ت -08/0

بر کنترل رفتار  یخودکارآمد نی. بنابراباشد يدار نم معني

ندارد. همچنین ضریب رگرسیون  میشده تأثیر مستق ادراک

شده  رفتار ادراک استانداردنشده بین خودکارآمدی و کنترل

 سازی تجاری به تمایل بر شده رفتار ادراک و بین کنترل -03/0

باشد. با جایگذاری این مقادیر در روش  مي 83/1دانش 

درصد  5آمد که در سطح  دست به -10/1ر تي ، مقداسوبل

 به باشد. بنابراین خودکارآمدی بر تمایل دار نمي معني

شده تأثیر رفتار ادراک کنترل طریق سازی دانش از تجاری

و  غیرمستقیم ندارد. این فرضیه با تحقیقات صیف و فتحي

 لیرا بر تما ياجتماع   هیدر پژوهش خود سرما که ،و چن نانیل

، دانند مي  مؤثر  نانهیکارآفر کارِ و کسب یانداز راه یبرا تیو ن

 باشد. مي  همسو 

دانش از  سازی تجاری هب تمایل بر خودکارآمدی -

 سازی تأثیر غیرمستقیم دارد. تجاری به طریق نگرش

سازی  و نگرش به تجاری یخودکارآمد نیب یبتا بیضر

درصد  5که در سطح  باشد يم 38/1 يبا مقدار ت 10/0

بر نگرش به  یخودکارآمد نی. بنابراباشد يدار نم يمعن

 نیب یبتا بیضرتأثیر مستقیم ندارد. همچنین سازی  تجاری

 -01/0سازی دانش  به تجاری لیسازی و تما نگرش به تجاری

دار  درصد معني 5که در سطح  باشد يم -12/0 يبا مقدار ت

به  لیسازی بر تما نگرش به تجاری نی. بنابراباشد ينم

و  یخودکارآمد نیبندارد.  میدانش تأثیر مستق سازی ریتجا

 لیسازی و تما نگرش به تجاری نیسازی و ب نگرش به تجاری

درصد  5در سطح  یدار يسازی دانش رابطه معن به تجاری

سازی  به تجاری لیبر تما یخودکارآمد نیوجود ندارد. بنابرا

دارد. ن سازی تأثیر غیر مستقیم نگرش به تجاری قیاز طر انشد
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این فرضیه با پژوهش جاهد و همکاران همسو و با صیف و 

 باشد. ناهمسو مي فتحي

 دانش از سازی تجاری به تمایل بر سیاست دانشگاه -

 طریق سرمایه اجتماعي تأثیر غیرمستقیم دارد. 

ضریب بتای بین سیاست دانشگاه و  4با توجه به جدول

که در سطح  باشد مي 31/7با مقدار تي  52/0سرمایه اجتماعي 

باشد. بنابراین سیاست دانشگاه بر سرمایه  دار مي درصد معني 5

 اجتماعي تأثیر مستقیم دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعي و

 5داری در سطح  دانش رابطه معني سازی تجاری به تمایل

 به درصد وجود ندارد. بنابراین سیاست دانشگاه بر تمایل

اجتماعي تأثیر غیرمستقیم  طریق سرمایه سازی دانش از تجاری

محاسبه  41/0ندارد. البته مقدار تي بر اساس آماره سوبل 

 باشد. گردید که گواه دیگری بر رد این ارتباط مي

 دانش از سازی تجاری به تمایل بر سیاست دانشگاه -

 سازی دانش تأثیر غیرمستقیم دارد. نگرش به تجاری

مایه بتای بین سر، ضریب 4 بر اساس اطالعات جدول

-مي 41/0با مقدارتي  02/0سازی به تجاری اجتماعي و تمایل

دار نیست. بنابراین درصد معني 5باشد که در سطح آلفای 

سازی دانش از طریق سیاست دانشگاه بر تمایل به تجاری

 سرمایه اجتماعي تأثیر غیرمستقیم ندارد.

سازی شده بر تمایل به تجاری کنترل رفتار ادراک -

 ستقیم دارد.دانش تأثیر م

 ادراک رفتار برای دانشکده مهندسي ضریب بتای بین کنترل

 42/9با مقدار تي  68/0سازی دانش  تجاری به شده و تمایل

باشد. بنابراین  دار مي درصد معني 5باشد که در سطح  مي

 به شده بر تمایل ادراک رفتار فرضیه تأثیر مستقیم کنترل

دانشکده مهندسي سازی دانش در میان دانشجویان  تجاری

رانگاناتان و ، شود. این فرضیه با تحقیقات گرادی پذیرفته مي

 باشد. همسو مي روسنکوپ و جاهد و همکاران

سازی دانش  تجاری به تمایل بر اجتماعي سرمایه -

 تأثیر مستقیم دارد.

سازی  ضریب بتای بین سرمایه اجتماعي و تمایل به تجاری

درصد  5شد که در سطح با مي 41/0با مقدار تي  02/0دانش 

باشد. بنابراین سرمایه اجتماعي بر تمایل به  دار نمي معني

ندارد. این فرضیه با تحقیقات  سازی تأثیر مستقیم تجاری

 باشد. صیف و فتحي همسو مي

سازی دانش از تمایل به تجاری بر اجتماعي سرمایه -

 شده تأثیر غیرمستقیم دارد. ادراک رفتار طریق کنترل

شده بین سرمایه اجتماعي و کنترل رفتار ادراک ضریب بتای

درصد  5باشد که در سطح  مي 71/1با مقدار تي  13/0

باشد. بنابراین سرمایه اجتماعي بر کنترل رفتار  دار نمي معني

شده تأثیر مستقیم ندارد. همچنین ضریب بتای بین ادراک

با ) 83/1دانش  سازی تجاری به و تمایل شده ک رفتار ادرا کنترل

باشد. با جایگذاری این مقادیر در  ( مي19/0انحراف استاندارد 

محاسبه  69/1سوبل  بر اساس آمارهروش سوبل، مقدار تي 

به  تأثیر سرمایه اجتماعي بر تمایل هنده عدمد گردید که نشان

 باشد.  شده مي دانش از طریق کنترل رفتار ادراک سازیتجاری

سازی دانش از تمایل به تجاری بر اجتماعي سرمایه -

  سازی تأثیر غیرمستقیم دارد. تجاری به طریق نگرش

سازی  تجاری به اجتماعي و نگرش ضریب بتای بین سرمایه

درصد  5باشد که در سطح  مي -37/0با مقدار تي  -03/0

 به اجتماعي بر نگرش باشد. بنابراین سرمایه دار نمي معني

 سازی تأثیر مستقیم ندارد.  تجاری

شده تأثیر ادراک رفتار کنترل بر ماعياجت سرمایه -

 مستقیم دارد.

در زمینه ارتباط بین این دو مقوله سرمایه اجتماعي و کنترل 

باید گفت که سرمایه اجتماعي حاصل  شده، ر ادراکرفتا

باشد و برای رسیدن به این سطح الزم  مي  ای از افراد  مجموعه

این زمینه کنترل هایي را داشته باشند. در  است افراد، توانمندی

سطحي از استفاده مؤثر و مفید از    رفتار ادراک شده اشاره به

های  تک سرمایهظرفیت ذهن دارد و در واقع اشاره به تک

ایه اجتماعي و کنترل رفتار افراد دارد. ضریب بتای بین سرم

 5باشد که در سطح  مي 71/1با مقدار تي  13/0شده  ادراک

بنابراین سرمایه اجتماعي بر کنترل باشد.  دار نمي درصد معني

شده تأثیر معناداری ندارد. این فرضیه با تحقیقات رفتار ادراک

 باشد. لینان و چن و گرادی و صیف و فتحي همسو مي

 

 گيري نتيجه -7

های  یک مفهوم در زمینه  شناختي به عنوان  توانمندسازی روان

های فراواني دارد. در این پژوهش  مختلف کاربرد

های  ها و ذهنیت شناختي به باورها، انگیزهانمندسازی روانتو

 سازی دانش اشاره دارد. دانشجویان نسبت به مقوله تجاری
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، مفهوم [23] همکارانو  1کوکنظران مثل  برخي از صاحب

 اطالق دهند و به هر وضعیتي توانمندسازی را گسترش مي  

دهد، داشتن امور را به افراد  لکنترکنند که حس لیاقت و در مي

نیروی الزم را برای ابتکار عمل فراهم آورد و آنان را در 

توانمندسازی   منظر،  ارهای معنادار ثابت قدم سازد. ازاینک

تواند از  وجهي است که مينیروی انگیزشي کامالً فردی و چند

یا مدیر برانگیخته شود. در    یا به واسطه همکاران  درون فرد 

یک عنصر اساسي باشد. دانشگاه   تواند  مي  این زمینه دانشگاه 

تواند در ذهن دانشجویان به وجود آورد که  مي  این اهمیت را 

تواند اثرگذار باشد.  مي  تحقیقات آنها به صورت مستقیم 

شناختي در نهایت منجر به درک رفتار خود  توانمندسازی روان  

 مقاله. نتایج شود مي  ها  وانایي تنظیم رفتارها و کنترل آنو ت

های فني و دهند که از دیدگاه دانشجویان دانشکدهنشان مي

شناختي تأثیر مستقیمي بر تمایل  دسازی رواننمهندسي توانم

سازی دانش ندارد و این تأثیرگذاری به صورت به تجاری

رفتار  کنترل سازی و تجاری به نگرشغیرمستقیم و از طریق 

 گیرد. صورت مي شده ادراک

خودکارآمدی اشاره به باور به توانایي انجوام کارهوا و کنتورل    

دهي در ذهن  رفتار ادراک شده، اشاره به هدایت رفتارها و نظم

دارد که در واقوع خوود ایون مقولوه منجور بوه خودکارآمودی        

شود. خودکارآمدی اشاره به بواور بوه توانوایي انجوام دادن      مي  

کارها دارد. باورهوا و رفتارهوا جزئوي از رونود خودکارآمودی      

کووارگیری مقولووه کنتوورل رفتووار  ههسووتند. خودکارآموودی بووا بوو

تواند منجر بوه تغییور عالیوق و باورهوای افوراد       مي  شده  ادراک

 سازی دانش شود. نسبت به مقوله تجاری

ای از باورها و احساسات و هیجانات است  نگرش مجموعه

کند. نگرش افراد متأثر  مي   افراد را مشخص که سمت و سوی

صورت مستقیم روی از عواملي همچون محیط است که به

تواند عالیق و طرز فکر  مي  گذارد. نگرش افراد  مي  ها اثر  آن

طور که بین نگرش افراد و  خوبي نشان دهد. همان ها را به  آن

نیز  ای وجود دارد، در زمینه نگرش ها رابطه خودکارآمدی آن

تواند عالیق و تمایل افراد را به خوبي نشان دهد. در رابطه  مي  

سازی و  یعني مقوله نگرش به تجاری   با دو مقوله مطرح شده

سازی دانش، دانشجویان نظرات متفاوتي را  تمایل به تجاری

 مطرح کردند.

                                                 
1. Cook  

آوردن افوراد خوالق و   وجوود به»سرمایه اجتماعي که اشاره به 

های درست  رد جز با وجود دانشگاه و سیاستدا« مولد ماهر و

های دانشگاه  شود. در این فرضیه اثرگذاری سیاست محقق نمي

 است.اجتماعي به صورت مستقیم مطرح شدهبر سرمایه 

نامیده « فضیلت مدني»چه که  آن سرمایه اجتماعي دقیقاً با 

شود مرتبط است، زیرا سرمایه اجتماعي  هم به عنوان منبع  مي

های خیرخواهانه  منبع فعالیت های بدخواهانه و هم تفعالی

های  برای انحصار فرصت ،طور مثال رود. به کار مي به

استخدامي افراد خارج از گروه یا نبرد با دشمنان خیالي یا 

ذات واحدی نیست . پس سرمایه اجتماعي در واقع واقعي

های گوناگون است که دو عنصر ای از ذات بلکه مجموعه

ای از ها مشتمل بر جنبه ارند: اوالٌ همه آنمشترک د

های خاص اند، ثانیاً برخي کنشساختارهای اجتماعي

کنشگران، اعم از اجتماعي مانند سایر اشکال سرمایه، مولد 

یعني تحقق اهداف معیني را که در نبودش محقق    است،

 .گرداندپذیر ميشوند، امکان نمي

جدید با خودکارآمدی    لهیک مقو   عنوانسرمایه اجتماعي به

ه توانایي انجام تنگاتنگي دارد. خودکارآمدی اشاره ب   رابطه

در جامعه این باورها بسیار  دادن دارد. انجام کارها و باور به

توان از خودکارآمدی جمعي صحبت  مي  مهم است و حتي 

کرد که در واقع جامعه به این باور برسد که برای تمام ابعاد 

تواند کار بکند. این باور خود مولد بزرگیست  مي  زندگي خود 

یک محرک بزرگ در جهت هدایت   تواند به عنوان  مي  که 

 جامعه باشد.

ای است که تمام سرمایه اجتماعي دایره وسیع و گسترده

ها  اشاره به رابطه و گذارد مي  های جامعه را به نمایش  ظرفیت

تواند  مي  دارد که  تک افراد جامعههای متقابل بین تک و کنش

یکي از   تواند  مي  مفید یا نامفید باشد. لذا نگرش افراد 

سازی دانش شده در زمینه تمایل به تجاریهای مطرح مقوله

 باشد.
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