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درباره کنفرانس
دومین کنفرانس بینالمللی پژوهش در نوآوری و فناوری با مجوز هیئت رئیسه و هیئت امناء
دانشگاه شهید بهشتی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تحت پوشش پایگاه استنادی جهان
اسالم در تاریخ  19اسفند ماه  1397در تهران برگزار شد .مجریان اصلی کنفرانس دانشگاه
شهید بهشتی ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم
دیجیتال برلین بودهاند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پایگاه
استنادی جهان اسالم ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مرکز منطقه ای اطالع
رسانی علوم و فناوری ،دانشگاه ایفیت یونیورسیداد کلمبیا و مرکز مطالعات و همکاریهای
علمی و بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز به عنوان حامیان اصلی این کنفرانس
مشارکت کردند .حامیان معنوی این کنفرانس نیز دانشگاه یو اس ام مالزی ،دانشگاه سوانزی
انگلستان ،مرکز مطالعات شهرداری تهران ،پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران ،مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور و بنیاد دانشنامهنگاری ایران بودهاند .همچون کنفرانس نخست،
این دوره نیز از همکاری ژورنالهای نمایه شده در  Web of Scienceو استفاده از پایگاه
 OCSانتشارات اسپرینگر سود برد .هدفگذاری این دوره از کنفرانس تمرکز بر شیوههای
دستیابی و کاربرد نوآوری در زمانه اعمال تحریمها بر کشور بود .از جمله محورهای
کنفرانس دوم میتوان به نوآوری مسئوالنه ،آزادی/فناوری و نوآوری ،نوآوری ،فناوری و
اجتماع ،کارآفرینی فناورانه و نوآورنه ،زیست بوم توسعه استارت آپ ،بازاریابی در شبکههای
اجتماعی ،اقتصاد نوآوری و تحوالت فناوری ،معرفت علمی و نظام فناوری و نوآوری،
کارآفرینی پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی ،کارآفرینی در شبکههای اجتماعی ،تبلیغات
کارزارها و پویشها :سازوکارهای جمعی نوآوری اشاره نمود.
دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی
دبیر کمیته اجرایی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش
در نوآوری و فناوری

مقدمه
در زمانه تغییرات پرشتاب فناوری که دورههای استفاده از آخرین دستاوردها را کوتاه
کرده و فعالیت صنعتی را به عرصهای بسیار رقابتی تبدیل کرده است ،نوآوری یک
کلیدواژه تعیینکننده است .انواع مختلف نوآوری اعم از بنیادین یا تدریجی در مراکز
مختلف کشور ما اعم از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،مراکز صنعتی و کسب و کارها
در جریان است و شیوههای جدیدی از استفاده از نوآوریها را در قالب مدلهای
کسبوکار ،نوآوری در فرایندها ،نوآوری در محصوالت و نوآوری در مدیریت
شاهد هستیم .در کنار این تالشها ،ایجاد فضایی برای گفتگوی میان فعاالن گوناگون
درگیر در نوآوری یک امر بسیار مهم برای همسو کردن و همگرایی این تالشها
است ،و یکی از اشکال چنین گفتگوهایی ،کنفرانسها و سمینارها هستند.
دومین کنفرانس پژوهش در نوآوری و فناوری به عنوان یکی از همایشهای پیشگام
در حوزه نوآوری در روز  19اسفند  1397در دانشگاه شهید بهشتی و با حضور قابل
توجهی از شرکای دانشبنیان خارجی اعم از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بینالمللی
و استقبال بسیار خوبی از طرف سیاستگذاران و دانشگاهیان و مراجع علمی کشور
برگزار شد .حضور سخنرانان سرشناس و برگزاری پنلهای سیاستگذاری و علمی
سبب گفتگوی جذابی میان صنعت ،دولت و دانشگاه گردید که امید است این
گفتگوها مستمر باشند و در آینده نیز ادامه یابند .همچنین پنلهای علمی و نیز کارگاه
تخصصی روششناسی پیشرفته در مطالعات نوآوری نیز از جمله موارد صورت گرفته
در کنفرانس دوم بودند که مورد استقبال خوب شرکت کنندگان قرار گرفتند.
یکی از ویژگیهای شاخص این کنفرانس برگزاری آن در سطح بینالمللی و با
همکاری انتشارات صاحب نام در سطح جهان میباشد .دریافت مقاالت کنفرانس از
طریق سامانه فراهم شده توسط مدیریت کنفرانس و توسط انتشارات بسیار معتبر
 Springerآلمان صورت گرفت و داوریها نیز از طریق همین سامانه انجام شدند.
عالوه بر این ژورنالهای علمی نمایهشده در فهرست معتبر ’Thomson Reuters
 Web of Scienceبه نامهای AD- ،Eurasian Business Review
 Ministerو Business Systems Researchبا ارائه شمارههای ویژه و یا امکان
چاپ اختصاصی مقاالت برگزیده ،این کنفرانس را یاری کردند .پس از انجام

داوریها  2مقاله کنفرانس در ژورنال نخست 18 ،مقاله در ژورنال دوم (در دو شماره)،
و  2مقاله در ژورنال سوم برای چاپ مورد تایید داوران قرار گرفتهاند و فرایندهای
چاپ آنها در حال انجام است .عالوه بر موارد اشاره شده مقاالت این کنفرانس در
پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCنیز نمایه میشوند .بدون شک کسب این دستاوردها
مرهون تالشهای دستاندرکاران و اعضای کمیتههای علمی و اجرایی کنفرانس در
داخل و خارج از کشور است که با ارائه راهنماییهای الزم به مؤلفین به پذیرش و
انتشار نهایی این مقاالت کمک کردند.
آنچه در دست دارید ،مجموعه چکیدههای مقاالت دریافتی در این کنفرانس است.
چکیده مقاالت دریافتی از نویسندگانی از کشورهای ترکیه ،صربستان ،اسوونی،
کرواسی ،روسیه ،کلمبیا ،مالزی و ایران که در این کنفرانس پذیرفته شدند به دو زبان
فارسی و انگلیسی برای مطالعه و آگاهی خوانندگان تقدیم میشوند .برخی از این
چکیدهها در قالب مقاله کامل در ژورنالهای انتخابی در حال طی فرایندهای چاپ
هستند و برخی دیگر نیز در مجموعه مقاالت کامل کنفرانس چاپ شدهاند.
امید است برگزاری این کنفرانس بینالمللی بتواند به همافزایی تجربهها و ارتباط
مستقیم و رو در روی پژوهشگران و دانشجویان فعال در زمینه نوآوری و فناوری در
سطح ملی و بینالمللی کمک شایانی بنماید و فرصتی باشد تا عالقهمندان بتوانند از
ارائه مقاالت ،کارگاههای آموزشی و میزگردهای تخصصی بهره خوبی ببرند و در
نهایت به یک هم افزایی و همگرایی در عرصه نوآوری در میهن عزیزمان دست یابیم.
دکتر جمیله علم الهدی
دبیر کمیته علمی کنفرانس بینالمللی پژوهش در
نوآوری و فناوری

تقدیر و تشکر
الزم میدانم از همه عزیزانی که طی مدت  12ماه زحمات زیادی را برای برگزاری و
انتشار خروجیهای کنفرانس متحمل شدند صمیمانه تشکر نمایم .بیگمان خلوص
نیت و تالشهای بیشائبه این عزیزان ،نقش بسزایی در توفیق این همایش و کسب
دستاوردهای حاصله داشته است .بهطور ویژه الزم است از آقای دکتر صدوق رئیس
دانشگاه شهید بهشتی و هیئت رئیسه محترم دانشگاه شهید بهشتی؛ آقای دکتر بابک
شکری معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی؛ سرکارخانم دکتر علم الهدی ،رئیس
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ آقای دکتر برومند
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ سرکار خانم الدن
حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ خانم افسر
موموندی ،مدیرکل دقتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ آقای
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی؛ آقای دکتر نصرتاهلل ضرغام؛ و آقای
دکتر ایمان افتخاری ،رئیس وقت و رئیس جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور؛ آقای دکتر گزنی ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم؛ آقای دکتر
وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی؛ آقای محمد حسین بوچانی ،رئیس مرکز
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ آقای دکتر وحید احمدی ،رئیس مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور؛ آقای دکتر قبادی ،رئیس بنیاد دانشنامهنگاری ایران؛ دکتر محمد
جواد دهقانی ،رئیس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری؛ آقای دکتر
طباطبایان ،رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری؛ آقای دکتر سیف اهلل
جلیلی ،رئیس موزه ملی علوم و فناوری؛ و آقای دکتر عاملی ،دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی که در بنیان گذاشتن این کنفرانس نقشی حیاتی داشتند سپاسگزاری و تقدیر
و تشکر شود.
در کنار این عزیزان ،باید از آقای دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی دبیر اجرایی
کنفرانس و معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و
فناوری دانشگاه شهید بهشتی تشکر کرد که نقش برجستهای در هماهنگیهای اجرایی
و حمایت کمیته علمی ایفا نمودند .همچنین از همکاران و اعضای هیئت علمی
پژوهشکده به خصوص آقای داوود لکی تشکر نمود.

به طور خاص از جناب آقای دکتر داتیس خواجهئیان ،عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
تشکر مینمایم که در جذب همکاریهای بینالمللی بسیار موثر بودند و در فرایند
اختصاص ژورنالهای بینالمللی کنفرانس نقشی اساسی ایفا کردند و کمک موثری
در پذیرفته شدن بخش قابل توجهی از مقاالت دریافتی داشتند.
از همکاران بینالمللی این کنفرانس ،آقایان دکتر پروفسور مایک فردریشسون از
دانشگاه علوم دیجیتال برلین دانشگاه رسانه اشتوتگارت آلمان و نیز پروفسور ویلفرید
مودینگر از دانشگاه اشتاینبایس و دانشگاه رسانه اشتوتگارت ،خانم دکتر پروفسور
ماریا آلخاندرا گونزالز پرز از دانشگاه ایفیت یونیورسیداد کلمبیا به دلیل نقش برجسته
آنان در این کنفرانس سپاسگزاری کرد .به تأسی از سیره شریف نبوی و از باب «من
لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از تالشهای بیبدیل بازوی اجرایی کنفرانس
آقای هادی زارع و تیم همراه ایشان شامل آقایان سینا محقق و محمد کمانکش که
نقش مؤثری در برنامهریزی و برگزاری موفق این کنفرانس ایفا نمودند به صورت ویژه
قدردانی میگردد .بدون تردید بخش اعظمی از موفقیتها و دستاوردهای کنفرانس
حاصل تالشهای این عزیزان میباشد .در نهایت از آقای عباسعلی ارفع که راهبری
اجرایی و تجربیات قدیم را در اختیار تیم اجرایی گذاشتند بایستی قدردانی نمود.
در پایان الزم است از همه شرکتکنندگان که با مقاالت ارزشمند خود به میزان
موفقیت این کنفرانس افزودند قدردانی گردد .بدون پژوهشهای باکیفیت و ارزنده
مؤلفین عزیز ،قطعاً این کنفرانس به مأموریت خود نائل نمیآمد .به ویژه اینکه شرکت
کنندگان با صبر و حوصله بسیار درخواستهای اصالح ،بهبود و ویرایشهای چندباره
دبیران علمی را پذیرفتند تا بهترین کیفیت ممکن به دست آید.
به نیابت از برگزارکنندگان کنفرانس ،آرزو میکنم که در سومین کنفرانس نیز حضور
و مشارکت برجسته پژوهشگران ،دانشجویان ،مدیران و سیاستگذاران و نقشآفرینان
برجسته فناوری و نوآوری کشور را شاهد باشیم.
دکتر اسماعیل قادری فر
شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی پژوهش در
نوآوری و فناوری

List of Articles

Influence of family entrepreneurship and personal career
preferences with the focous on media entrepreneurship on
the development of entrepreneurial potential of students 1
Modelling media entrepreneurship in social media: SEM
and MLP-ANN approach................................................. 3
The effect of media convergence on exploitation of
entrepreneurial opportunities ........................................... 4
Corporate media entrepreneurship in public service
broadcasts: external innovations as a source of creativity5
Corporate entrepreneurship and innovation performance
in established iranian media firms ................................... 6
Digital footprint in web 3.0: social media usage in
recruitment ....................................................................... 7
A model for implementation of intelligent business
solutions on the basis of the level of BI maturity: an
iranian experience ............................................................ 8
Proposing a method for assessment of brand imitation
factors .............................................................................. 9
The effect of packaging on the increase of chocolate
products ......................................................................... 10
Targeting imitator brand marketing via social media .... 11
The moderating role of teamwork orientation on the
relationship between perceived organizational justice and
organizational citizenship behavior ............................... 12
Media business models: a holistic approach.................. 13
The effect of media needs and social media adoption on
consumer behavior: the moderating roles of media type,
gender and age ............................................................... 14
Media value of football players ..................................... 15
Local football clubs: the impact of involving the
community through strategic partnerships to help generate
financial stability ........................................................... 16
Inflation rate, banking sector development and banks
profitability in iran: a panel approach ........................... 17

Social networks, exchange rate fluctuation, and economic
growth: ARDL approach ............................................... 18
The pros and cons of traditional marketing and digital
marketing ....................................................................... 19
The study of critical realism’s implications in science,
technology and innovation policy making .................... 20
The influence of gamification in learning and engagement
fast typing skills ............................................................. 21
Social platforms and business value proposition in
automobile industry ....................................................... 23
Developing a social platform strategy for customer
engagement : a co-creation approach ............................ 24
Digital Brands and Web 3.0 Enterprises: Social Network
Analysis and Thematic Analysis of User activities and
Behavioral Patterns in Online Retailers......................... 26
User engagement and strategies of user attraction in the
age of attention economy: a case study of khabar fori
channel in telegram ........................................................ 27
Understanding user activities and behavioral patterns on
the digikala brand: an integrated approach to social
network analysis and content analysis ........................... 29
Organizational communication and strengthening of
teleworking .................................................................... 31
Viewpoints of media directors about advantages and
disadvantages of artificial intelligence in marketing and
advertising ..................................................................... 32
Innovation of engineering management in making
environmentally compatible concrete by recycling the
plastic wastages from the construction and destruction the
civil projects .................................................................. 33
Innovation evolution in making modern civil materials,
compatible with ecosystem using travertine and marble
wastes resulted from construction and destruction industry
....................................................................................... 34
Production engineering management innovation for
modern production technology of ecosystem and
sustainable development- friendly green concrete and
marble wastes resulted from construction and destruction
industry .......................................................................... 36

Knowledge leakage, an achilles’ heel of knowledge
sharing ........................................................................... 37
Social commerce constructs and consumers' purchase
intention from minimalist brands .................................. 38
A conceptual framework for value co-creation model as
business model strategy ................................................. 39
An examination and analysis of entrepreneurial attitude in
students of university of tehran ..................................... 40
Impact of social networks on entrepreneurial
opportunities .................................................................. 41
Designing conceptual framework for commercialization
of research`s performance ............................................. 42
Technologic entrepreneurship obstacles in science and
technology parks ............................................................ 43
Developing science and technology parks business model:
delphi survey ................................................................. 44
Behavioral economy and public state aids: why iranians
refused to give up on government subsidy receipt? (a
multiple prisoner’s dilemma game) ............................... 45
Exploring the relation of organizational trust and
organizational citizenship behavior by the intervening
function of emotional intelligence ................................ 46
The effect of fit between regulatory focus and marketing
message on consumer behavior ..................................... 48
Identifying and explaining the components of emotional
intelligence as the preconditions for creating international
businesses ...................................................................... 49
Attention of news agency users to ad banners: an eyetracking study ................................................................ 50
Creative industries as component of innovation system in
economy ........................................................................ 51
Organizational entrepreneurship in public media
broadcasting: use of gamification to knowledge sharing52

مقاالت فارسی

طراحی سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های 53 .............. EPC
چارچوب ،مدل ،الگو :ابهامزدایی واژگانی از مفاهیم بن یادین پژوهش در علوم

اجتماعی 54 .............................................................................
توسعه مدل برآورد تابع تقاضا در اقتصاد رسانه 55 ..................................

ارائه الگوی سنجش و ارزیابی ریسک پروژه های پژوهشی -راهبردی 56 .......
تاثیر نگرش مشاااوران عالی پورتفولیو در ایجاد کارآفرینی و نوآوری در صاانایع

عمرانی 57 ...............................................................................
ا ستراتژیهای ر سانهای در روابط عمومی بانکها :برر سی آمیخته ر سانهای برای
انجام کارکردهای روابط عمومیهای بانکها 58 .....................................

چالشااهای اسااتارت آپهای ایرانی در درگیرسااازی مخاطبان و وفادار نگهداری
مشتریان 59 ..............................................................................
شااناسااایی عوامل موثر بر رسااانه شااناختی جهت توسااعه کارکنان بخش تولید

محتوای سازمان رسانه ای 61 ..........................................................
رساااانههای اجتماعی و کارآفرینی در صااانایع خالق :بررسااای تاثیر مولفههای
شبکههای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه 62 ..........................................

نقش آینده پژوه شی کارآفرینی بر صنعت عمران با رویکرد نوآوری در تو سعه

اقتصاد پایدار 63 ........................................................................

سیاستگذاری رسانه های اجتماعی در عصر تغییرات تکنولوژی ،محیط رسانهای 64
برر سی کارایی بازاریابی ر سانههای اجتماعی و مقای سه آن با تکنیکهای سنتی

بازاریابی 65 .............................................................................
تأثیر ابعاد ساااودمندی ادراک شاااده ،ساااهولت اساااتفاده ادراک شاااده ،طراحی
وبسااایت ،ریسااک ادراک شااده ،اعتماد آنالین و قصااد خرید آنالین بر خرید

آنالین66 ................................................................................
نقش مدیران پورتفولیو در ایجاد کارآفرینی و توساااعه اقتصااااد پا یدار صااانایع

عمرانی 67 ...............................................................................

ارائه مدل مفهومی برای بررسی تفاوتهای نسلی در در رفتار مصرف کننده 68 ...
رویکرد روابط عمومی در بازار یابی دیجی تال با اساااتفاده از فناوری های جد ید

مانند هوش مصنوعی و بالکچین 69 ..................................................

پی شنهاد الگویی برای سیاستگذاری نوآوری با تأملی بر اندی شههای اقتصاد مکتب
اتریش70 ................................................................................

حاکمیت رسانهای؛ گذار از قانونگذاری و سیاستگذاری رسانهای کالسیک 71
راهبرد های رقابتی تجاری سااازی دانش در دانشااگاه ها و موسااسااات آموزش ای

عالی ایران با استفاده از ابزار فازی سلسله مراتبی 72 ................................
بررسی جایگاه و وضعیت اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان 73 ........................
عوامل موثر بر تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی علوم انسانی 74 ...........

بازسااازی ساااختار اقتصااادی فوتبال ایران و نظامهای درآمدی پایدار :طرحریزی
نقشهراه پژوهشی برای همکاری دانشگاه و سازمان لیگ فوتبال ایران 75 .........

تحلیل ساااختار حقوقی نهاد های خود انتظام در بازار ساارمایه ایران با اسااتفاده از
نظام حقوقی آمریکا 76 ................................................................

بررسی تاب آوری زیست محیطی با استفاده از مدل77 .............. VIKOR
بررساای و تحلیل تکنولوژی جهانی سااامانههای توصاایهگر در کسااب و کارهای
الکترونیکی و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود و افزایش بهرهوری بومی این

تکنولوژی (مطالعه موردی  :شرکت عطر بیک) 78 ................................
بررسی همبستگی بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 79 .............

ارائه مدل جهت برآورد میزان تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی در افق 1404

(مطالعه موردی :پایانه های مسافر بری برون شهری شهر تهران) 80 ..............
تاثیر عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان خبری
(مورد مطالعه :خبرگزاری صدا و سیما)81 ...........................................

بررسی تکنیک های ارزیابی و کارایی سیستم های 82 ..................... ERP
بررسی رابطه بین بهره وری و صادرات در شرکت های صادراتی 83 .............

ارائه مدل مفهومی هوشااامند ساااازی پایانه های اتوبوس رانی مساااافر بری برون
شهری و مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی :پایانه برون شهری جدید شرق

تهران) 84 ................................................................................

تاثیر اجتماع محلی بر روی شراکتهای ا ستراتژیک جهت ایجاد پایداری مالی در
باشگاههای محلی فوتبال 85 ...........................................................

Influence of family entrepreneurship and personal career
preferences with the focous on media entrepreneurship on the
development of entrepreneurial potential of students

Mia Marić
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Abstract: This research examines the role of family factor and
personal career preferences with the focus on media
entrepreneurship of student population and their influence on the
development of entrepreneurial potential. Sample consisted of
student population from Serbia, Bosnia and Herzegovina as EU
candidate countries and Belgium as EU Member County. Sample of
1008 university students from these three countries participated in
this research. Instruments used in this research were, Questionnaire
of Entrepreneurial Traits (QET) and the Scale of Entrepreneurial
Potential (SEP). The purpose of this study is to evaluate: a) the
influence of family entrepreneurship background on the
development of entrepreneurship potential of student population,
and b) influence of personal attitudes of students regarding their
future career preferences with the focus on media entrepreneurship.
Canonical discriminant analysis confirmed significance and the
structure of differences among students that had family
entrepreneurship background ,and the ones that did not, and their
scores on the dimensions of the Entrepreneurial Traits model QET
as well as on the Entrepreneurial Potential model SEP. Canonical
discriminant analysis confirmed also significant differences in
scores on both QET and SEP scales among students who strive for
self-employment, and consider establishing their one businesses in
traditional and media business and students who would like to find
employment in the state or private sector. Understanding these
results could represent finding of evidence that point to the critical
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points of media entrepreneurship development of students and
further studies should research this variables in order to better
understand and foster youth entrepreneurship.
Keywords: family entrepreneurship, personal career preferences,
media entrepreneurship, entrepreneurial potential of students
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Modelling media entrepreneurship in social media: SEM and
MLP-ANN approach
Taher Roshandel Arbatani
University of Tehran, Tehran, Iran
Hiroko Kawamorita
Ondokuz Mayis University, Turkey
Saeid Ghanbary
Allameh Tabataba’i University, Iran: saeid.gh2210@gmail.com
(Corresponding Author)
Pejman Ebrahimi
Rasht Branch, Islamic Azad University, Iran
Abstract
The present paper addresses the need for a quantitative model for
media entrepreneurship. In a framework of social media
entrepreneurship that is presented by khajeheian (2013), 23 factors
are introduced and categorized in five groups. Four groups of
enterprise, resources, strategy and product are controllable and
infrastructure is the uncontrollable group. In the current research,
these groups are considered as variables and factors are used as
measures. In a survey 305 Iranian students responded a
questionnaire. SEM and MLP-ANN used for analysis.
Keywords: media entrepreneurship, social media, digital startup,
entrepreneurial action, SEM
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The effect of media convergence on exploitation of
entrepreneurial opportunities

Aidin Salamzadeh
Ondokuz Mayis University, Turkey: salamzadehaidin@gmail.com
(Corresponding author)
Mirjana Radovic Markovic
South Ural State University, Russia
Samaneh Memar Masjed
Ferdowsi University of Mashhad, Iran
Abstract
This paper sheds light on specific aspect of Media Convergence
which is not only about convergence and similarity, but about
divergence in different aspects and opportunities which bring up for
entrepreneurial activities. Problem area of this study is to
understand how media convergence provides new business
opportunities in media markets and how media entrepreneurs can
exploit those opportunities for proposing value to target customers.
This paper follows a quantitative research design. Therefore, 119
cofounders of small and medium media firms answered an online
questionnaire, and the data was analyzed by SPSS. Regression
analysis was used to analyze the data. The findings reveal that four
types of divergence, including media distribution channels, media
content producers, audiences, and advertisers affect exploitation of
entrepreneurial opportunities in small and medium sized media
firms.
Keywords: Media Entrepreneurship, Media Convergence,
Opportunity Recognition, Media Markets, Web 3.0.
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Corporate media entrepreneurship in public service
broadcasts: external innovations as a source of creativity

Seyed Mehdi Sharifi
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(Corresponding Author)
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Kobra Samadi Mashhadi
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Abstract
In the age of Web 3.0 and abundance of user generated content,
large media organizations are faced with the challenge of creativity.
Their internal sources of creativity are limited and they face with
many innovative ideas that are presented in social media freely and
widely. For this reason, use of external sources of innovation is a
key challenge for large media organizations, and particularly for
public service media. This research addresses the challenge of IRIB,
the Iranian public service broadcast to use external sources of
innovation. Theoretical framework of this research has been taken
from the theory of efficient media markets, that propose large
organizations have advantage in resources, small enterprises on
innovation, and facilitators on contracting. A series of interviews
with selected IRIB managers conducted, and analysis of these data
showed IRIB has no systematic approach to benefit from users’
innovation to address the problem of scarcity of creativity. Some
practical suggestions have been provided for IRIB in particular, while
several of them might be generalizable to some other large media
firms. The findings of this research contributes to corporate media
entrepreneurship and how it is fostered by Web 3.0 and social
media.
Keywords:
Media
Entrepreneurship;
Corporate
Media
Entrepreneurship; Open Innovation; Creativity, Public Service
Broadcast, public service media, efficient media markets, IRIB.
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Corporate entrepreneurship and innovation performance in
established iranian media firms

Zahra Minafam
Islamic Azad University, Iran: zahra.minafam@gmail.com
(Correspoding Author)

Abstract: Recently, research has shown that corporate
entrepreneurial activities of media firms are becoming a critical issue
to improve their innovation performance. This issue becomes more
important in established media companies, since innovation could
help them in their competition with their competitors. The main
objective of the present research is to investigate if the corporate
entrepreneurial activities of the Iranian media firms are related to
their innovation performance. This paper follows a quantitative
research design which entails a survey among randomly selected
Iranian media firms in seven main provinces of Iran. To do so, a
linear regression technique- by SPSS software- was used. The
findings revealed that rate of product innovation- among other
elements- had highly affected by corporate entrepreneurial activities
of the Iranian media firms, which show that corporate
entrepreneurial activities of those firms could lead to higher rate of
innovative media product development. Also, product innovation
might be more affected by institutional elements, however, process
innovation and technology indicators have almost a similar state.
The more media firms apply entrepreneurial approaches in their
companies, the higher the rate product and process innovation will
be. By having this in mind, managers of those firms could
concentrate on improving entrepreneurial aspects of their firms, and
policy makers could devise required policies to improve
entrepreneurial activities in those firms to reach higher rates of
innovative products in media industries.
Keywords: Corporate entrepreneurship, corporate entrepreneurial
activity, innovation performance, established firms, Iran
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Digital footprint in web 3.0: social media usage in recruitment

Hasan Boudlaie
Kish international campus, University of Tehran, Iran
Abbas Nargesian
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(corresponding Author)
Behrooz Keshavarz Nik
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Abstract: Social media plays important role in many aspects of
organizational life, and have become increasingly important in
recruitment decisions. The purpose of this study is to understand
the key issues in the use of digital footprint in recruitment, by using
theme analysis as the research method, 10 managers of human
resource department at Iranian banks who were responsible for
recruiting of employees were interviewed. Nine themes emerged
from the analysis: (a) Digital footprint usage enhances the
complexity of employment processes, (b) The use of digital footprint
in employment processes leads to the optimization and acquiring
visions with regard to job applicants, (c) The impact and significant
positive role of social media on maintaining employees, (d)
Connecting networks available on social media lead to detection of
reciprocal opportunities and bridging among job applicants and
employers, (e) The role and desired implication of social media in
post-employment processes, (f) The need for updating the
knowledge of HR managers with respect to the continuous changes
in environmental conditions , (g) The necessity of offering an
opportunity to job applicants in high level posts within an
organization to explain the negative results of information collected
from applicant’s digital footprint on cyber space, (h) The need for
measuring the accuracy of information collected from social media,
(i) The necessity of educating, culture-building and creating the
essential infrastructures for social media use in the society and
among employees. The results of this study provide insight to effects
of digital footprints on recruitment decisions, reduction of
disciplinary actions and firing of employees.
Keywords: Digital Footprint, Social media, Recruitment, Human
Resource Management
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Arash Ghashami
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(Corresponding Author)
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Science and Research branch, Islamic Azad University, Iran
Reza Radfard
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Abstract: The purpose of this research is to provide a basis for
choosing the approach to implementing business intelligence
systems based on the maturity of the organization. This research
not only recommends considering the level of business intelligence
maturity while planning for the implementation, but also
recommends the use of IT governance levers in order to increase
the level of efficient usage of such systems.In this research, while
analyzing the subject by experts in the Delphi Fuzzy method, these
ideas have been reviewed and verified in nearly 109 organizations
responding to the questionnaires. The result of this research is a
fuzzy inference engine that suggest the best execution package
required, by entering data on the size and maturity of the
organization. Packages containing the appropriate implementation
methodology, products at that maturity level and, consequently, IT
governance processes and requirements to that level of maturity.
Keywords: Business Intelligence Implementation, Business
Intelligence Maturity, Information Technology.
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Proposing a method for assessment of brand imitation factors
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Abstract:Brand imitation is an approach for new brands to be
successful in the market; on the other hand, it can be destructive
for developed brands by incurring heavy financial losses. Many
studies have investigated imitation and its effective factors. The
present paper studies effective factors of imitation and also ranks
them through expert judgments. We use rough numbers properties
to rank the factors. In so doing, three groups of experts, based in
Iran, were asked to rank the factors that affect brand imitation. The
ranking process was implemented by Rough-TOPSIS method. Also,
the authors apply Fuzzy-TOPSIS method and findings were
compared. This study recognizes important factors that affect brand
imitation and rank them according to the significance level. Results
emphasize that legislation is the most important factor that can
prevent brand imitation and counterfeit. This ranking helps
companies to improve specifications in order to obtain security for
their brands.
Keywords: Brand imitation, Effective imitation factors, TOPSIS
Rough
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The effect of packaging on the increase of chocolate products

Hooman Azabdaftar
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract:The increase of competition in the markets based on full
competition and consequently the convergence and quality
approximation of similar products in these markets have added to
the mental distress of marketing managers in selling the products of
their affiliated organizations. By assuming the equal essential quality
of products, it seems that the product appearance or its form and
packaging increase the probability of purchase. Packaging as a kind
of competitive advantage can change the understanding of
consumers than the product and increase the chance of buying that
product in the market. This study aimed to investigate the effect of
the role of packaging on the increase of chocolate products. The
statistical population included 40 consumers of Shirin Asal products.
Based on Morgan’s table, 400 subjects were selected randomly. The
research hypotheses were tested by SMART. PLS software. The
results of this study indicated that the power of brand has a positive
effect on customers. In addition, the power of brand, awareness of
sizes, appropriate understanding, attitude of class expansion, and
awareness of similarities affect the attitude of brand expansion.
Keywords: Packaging, product sale, power of brand, awareness of
brand, Shirin Asal

10

Targeting imitator brand marketing via social media
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K. N. Toosi University of Technology, Iran: ketabianh@hotmail.com
(Corresponding Author)
Donya Rahmani
K. N. Toosi University of Technology, Iran
Seyed Babak Ebrahimi
K. N. Toosi University of Technology, Iran
Abstract:Social media as well as their influences on world have
increasingly enhanced. Therefore, marketing method of different
brands has been changed. Imitator brand is one of such brands. In
present paper, we aim to study which social media may have the
most benefits for marketing of imitator brand. For this purpose,
social media are graded using intuitionistic fuzzy multi-criteria group
decision making with grey relational analysis and their criteria are
defined based on characteristics of imitator brand. Results of the
research suggest superiority of image-based social media to other
media.
Keywords: Social media; Social media marketing; Imitator brand;
Grey relational analysis.
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The moderating role of teamwork orientation on the
relationship between perceived organizational justice and
organizational citizenship behavior
Mir Hadi Moazen Jamshidi
Payame Noor University, Iran: jamshidi.hadi2019@gmail.com
(Corresponding Author)
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Abstract:The aim of this study is investigate the moderating role of
teamwork orientation on the relationship between perceived
organizational justice and organizational citizenship behavior.
Although researches carried out on the relationship between
organizational justice and citizenship behavior indicate that there is
a relationship between perceived organizational justice and
employee behavior, some evidence suggests that the relationship
between these two variables is not significant in some
organizations. The reason for this fact should be traced in the
presence of variables that can increase or decrease the intensity of
the relationship as moderating factors. The data required were
collected using questionnaires. The statistical population of the
research includes all employees of four home electrical appliance
manufacturing firms at Gilan Province (N=278), with 180 of them
selected using the proportional sampling method. The data collected
were analyzed using the software Smart PLS-2 and the structural
equation analysis method, based on the Partial Least Square
Methodology (PLS). Findings showed that employees’ teamwork
orientation, from among the three aspects of the perceived justice,
has a moderating role in the effects of the procedural justice on the
organizational citizenship behavior (ß= 0.795, R 2= 0.201) and in the
effects of the interactional justice on the organizational citizenship
behavior (ß= 0.768, R2= 0.192).
Keywords: Teamwork Orientation, Distributive Justice, Procedural
Justice, Interactional Justice, Organizational Citizenship Behaviors.
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Abstract:Business model is a useful tool for managers to translate
their strategies to process in a typical institution. On the other hand,
this tool shows the architecture of any organization. The more a
business becomes complex and strives to compete in a competitive
arena, the more it could rely on the business modeling approach. As
media industries, as an important part of creative industries, are
highly prone to change by different issues such as change in rules
and regulations, technological change and the like, the issue of
business modeling becomes critical. Therefore, in this manuscript,
the authors try to elaborate the typologies of media business models
based on Wirtz et al.’s (2010) 4C Typology. In order to do so, after
the literature is reviewed, the authors propose a typology. Then, the
paper concludes with some remarks on how such a typology could
affect the media business industry and its peripherals.
Keywords: Media, Business Model, Typology, Media Industries
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Abstract: The present study aims to investigate the impact of
media needs and social media adoption on consumer behavior. This
study has also examined the moderating role of media type, gender
and age in the relationship between variables of social media
adoption and consumer behavior. A total of 410 questionnaires were
collected on social media such as Instagram, Telegram and
WhatsApp. The analytical method used to empirically test the
hypotheses proposed is the SEM technique using PLS. Results found
that the effects of tension dimension on consumer behavior is full
mediated by social media adoption. Moreover, the effects of social
media adoption on consumer behavior are moderated by age and
medium type based on Multi-Group Analysis. The IPMA matrix shows
that social media adoption had the highest importance, but the
lowest performance. This study is significant in terms of innovation
due to the use of new indicators effective in the area of statistical
analyses. The use of FIMIX, CTA, permutation test, MGA, and IPMA
matrix analyses is part of it.
Keywords:Media Needs, Social Media Adoption, Consumer
Bahavior, Media type.
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Media value of football players

Marjan Basirat
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Abstarct:Media have created an environment in which football
clubs can make money. The main sources of income for football
clubs are television rights, sponsorship and merchandising. All of
them are directly or indirectly dependent on media. Although
European football clubs have paid special attention to media related
opportunities, Iranian football clubs have shown inefficiency in
exploiting these opportunities. The properties of football clubs
including players and their media value can play a determinative role
in revenue generation. This research aims to investigate the
effective factors on media value of football players. The data has
collected by in-depth interview with a set of 18 people containing
advertisers, clubs’ presidents, clubs’ sponsors, football fans and
scientific and sport experts. The survey identified the key factors
which affect the media value of football players. The interview
analysis revealed that the key factors affecting media value of
football players are personal factors containing physical
characteristics, behavioral characteristics and social behaviors;
professional factors containing technical ability, professional
situation and fandom standards; media factors including media
coverage, media behavior and advertising standards; and nonacquired factors that refer to the factors which cannot be controlled
or changed. This research suggests that clubs and their players take
these factors into consideration and reinforce them for the sake of
revenue generation.
Keywords: football economy, revenue generation, economic value,
media value, football player.
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Local football clubs: the impact of involving the community
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Abstract:This paper focuses on local football clubs and their
interaction with their community as a potential way to generate
financial stability. With more and more local clubs facing insolvency
it is important to determine best business practices from both a
league governance model as well as on a local club level. After
discussing the current state of European football, using case studies,
this paper looks specifically at two areas of community involvement:
involving fans in decision-making and fan engagement , in order to
determine the changing relationship between clubs and supporters
as well as the benefits to clubs of making such partnerships. The
investigation is based on an intensive literature review as well as
various interviews with experts from local clubs and fan
organizations. The study discusses the benefits and shortfalls of
such partnerships, first through the practical case-studies and then
through an academic benchmark using the German Bundesliga –
arguably a leader in community involvement thanks to its 50+1
regulation. This paper determines that partnerships with the
community are important for local European clubs although they still
face multiple challenges. The paper concludes by looking at the
applicability of community partnerships on a global scale.
Keywords: Local Football Clubs,
the Community Involving,
Strategic Partnerships, Financial Stability.
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Abstract: Background: Profitability of banks is one of the main
challenges facing developed and developing countries, hence, the
present study focuses on this issue. Objectives: The present
research aims to analyze the relationship between Banking Sector
Development (BSD), Inflation Rate (IR), and profitability of banks.
Methods/Approach: The research population consisted of the banks
listed on Tehran Stock Exchange during 2013-2018. Finally, data on
18 banks were analyzed after screening. Data on the research
variables were collected from the Tehran Stock Exchange website
and the Central Bank of Iran. The hypotheses were analyzed by
Eviews 9.0 with panel approach.Results: The results showed positive
and significant relationships between BSD and banks profitability
while there were no significant relationships between IR and banks
profitability. Conclusion: Our findings demonstrate that
capitalization has had the most influence on the profitability of
Iranian banks between 2013 and 2018, necessitating paying
attention to capitalization by senior bank executives in Iran as a
developing country.
Keywords: Profitability, Inflation, Banking Sector Development,
Tehran Stock Exchange.
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Abstract: This study aimed to investigate the effects of social
network propaganda on exchange rate, and also exchange rate
fluctuations on Iran economic growth. This study uses annual data
to analyze the long-run and short-run relationship between variables
for the period of 1993-2018. Data were collected from the Central
Bank of Iran. The autoregressive distributive lag (ARDL) method was
used proposed by Pesaran et al. (2001). Results of long-run analysis
show that a 1% increase in negative propaganda of social media
about the exchange rate leads to a 38% decline in long-run
economic growth. Also, a 1% increase in exchange rate fluctuations
results in a 35% decrease in economic growth. Research findings
also indicate negative short-run impacts of social networks on the
excitement of the foreign exchange market and, ultimately, on
economic growth.
Keywords: Economic growth, Exchange rate fluctuation, Social
networks, ARDL.
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The pros and cons of traditional marketing and digital
marketing

Marjan Basirat
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Abstract: The advancement of technology and the advent of new
media have changed the marketing environment. Traditional
marketing containing face-to-face marketing, telephone marketing,
broadcast marketing and even email marketing and marketing
through the websites is a one-way communication. In this type of
marketing, the company sends messages to the audiences but does
not receive any response from them. On the other hand, digital
marketing including social media marketing, makes audiences able
to respond to the company’s messages. This two-way
communication makes an interaction between company and its
audiences. This research aims to investigate the pros and cons of
both traditional marketing and digital marketing. For this purpose,
the viewpoints of a set of 30 people of business owners about the
pros and cons of traditional marketing and digital marketing are
examined.
The survey data are collected through the
questionnaires. In these questionnaires, business owners’ opinions
about the two types of marketing and also their favorite type of
marketing were asked. The data analysis revealed that although
digital marketing is faster and more affordable, traditional marketing
is still considered as an effective way to market the product among
the target market. Business owners prefer to use both traditional
marketing and social media marketing simultaneously. The reason
is that both ways of marketing have efficiencies and inefficiencies
and they complete each other.
Keywords: comparative analysis, traditional marketing, digital
marketing, media interaction.

19

The study of critical realism’s implications in science,
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Abstract: several studies have been conducted in which the effort
of researchers had focused on the expansion and application of
different epistemological approaches or research traditions in
interdisciplinary studies; the studies which are called paradigmatic
implication researches. The study domain of organization and
management is not an exception, although this is not same between
the subdomain of this study domain, for example in public policy
making (PPM) in general, and science, technology and innovation
policy making (STIP) in particular, it hasn’t been considered by
interests of researchers. One of the contemporary epistemological
approaches is critical realist (CR). It has good potential for explaining
and directing of study domains of social science due to its specific
ontological-epistemological
foundations.
Unfortunately,
this
approach in comparison of other similar epistemological approaches
(such as positivism and interpretivism-constructionism) has received
fewer attentions especially in PPM and STIP. The current study has
tried to explore several important implications that CR has for STIP
as process and as theory relying on its foundations and theoretical
prospects. This exploration based on Bhaskar's writings and opinions
mainly. The research method of this study has been implemented
with implication-research (IR) and part of validation of extracted
elements or contributions was deployed by expert opinions.
Keywords: Social Science Paradigms, Research traditions, Science,
Technology and Innovation Policy Making, Critical Realism.
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Abstract: "In every job that needs to be done there is an element
of entertainment. You have to find and snap it! Now the job is
game." This statement from Mary Poppins in 1964 perfectly
correlates this introduction to the main discussion. Recently, there
has been a lot of interest in using game elements in non-game
programs to increase motivation and engagement which is known
as gamification. Detering defines gamification as "using game
elements in non-game environments". The importance of
gamification becomes more and more effective when it comes to
increase the engagement of learners because it utilizes the elements
in the game and it brings with it the effectiveness of learning and
encourages the learners' activity. In the present era, expanding the
use of computers has made learning basic computer skills one of the
basic needs of every one. Fast and principle-based typing skills are
one of the most learners needs, but because of the need for highlevel training and principle, most computer users avoid learning
these skills. In this study, we intend to instruct this necessary skills
to learners by providing fast typing training in the form of
gamification. Therefore, the present research answers this question
"Does the use of gamification affect audience engagement in fast
typing tutoring and increase their skills?". Method: A quasiexperimental method was used to answer the research
questionnaire, which included pre-test and post-test from the
experimental group and the control group. A quasi-experimental
method was used to answer the research question, which included
pre-test and post-test from the experimental group and the control
group. The population of the study consisted of guidance school
students of Marivan. We selected 30 students using purposeful
sampling. In this study, in addition to the level of engagement and
motivation, the speed and accuracy of typing were also studied.
SPSS software was used to analyze the data which were analyzed
by Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test. Findings: The

21

findings of this study were based on the three components of
engagement and motivation, speed and accuracy through post-test,
pre-test and final questionnaire. The findings showed that
gamification in the three mentioned components had a positive
effect on the learners and their satisfaction. Conclusion: According
to research findings, it is concluded that educational gamification
influences audience engagement and accelerates learning and
increase the skill of the learners And their motivation, engagement,
speed and accuracy. Contribution: The educational organization,
departments, as well as computer skills training institutes, can use
the findings of this article to increase the engagement of the
learners, accelerate the learning and enhance the skills of the staff.
Keywords: gamification, fast typing, engagement, training
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Abstract: Social platforms have created always-on access to
audiences. Such pervasive presence in the users' lives provide new
business opportunities to deliver values to customers, both for new
enterprises and for established corporations. This research paper
presents an academic effort, that conducted aiming to understand
the possibility and identify the characteristics of a social platformbased customer club for Irankhodro automobile manufacturing
corporation. Using document study, workshop outputs and
interviews required data collected. population of study consists of
employees in different sections of Irankhodro as well as Irankhodro
automobile owners in retailing and maintenance services. Findings
show that a social platform-based customer club will provide some
new business values that a traditional one do not. Nine categories
of indices have been identified to measure the success of this
platform-based customer club in audience engagement.
Keywords: Social Platforms, Business Value Proposition,
Automobile Industry
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Developing a social platform strategy for customer engagement
: a co-creation approach
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Abstract: Within the last few years, social media, such as
Facebook, YouTube or Twitter, has become an integral part of our
everyday lives. The number of people that are connected through
social media rises every day. Through societies’ growing use of
social media it became also relevant for both, non-profit and
commercial organizations. Social media is defined as ‘a group of
Internet-based applications that build on the ideological and
technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation
and exchange of User Generated Content.’ There are several
business opportunities social media offers to organizations. The use
of social media enables organizations to share information, connect
people, create knowledge, build a personal relationship with
customers, strengthen customer loyalty towards an organization,
support new product launches, get a competitive advantage,
influence customers brand perception, enhance an organizations
share value, and in the long run increase an organizations’ revenue.
Nevertheless, there is a high level of uncertainty among managers
about the amount of effort and money that is allocated to the use
of social media. This high level of uncertainty results in poor
decisions, which are made without understanding the effects of
social media use on business performance. In order to achieve
business opportunities and reduce risks associated with the use of
social media, a strategic social media approach is suggested. A
strategic social media approach will exploit the potential benefits
and provide the community with the advantages of social media,
such as reaching potential new members and on the other hand, it
regulates the downsides of use, such as reducing the impact of
social media attacks toward the community.The proliferation of
social media usage has made engagement with social networks a
marketing imperative. The effectiveness of any marketing effort is
largely dependent on the quality and implementation of its strategy.
Social media generates an intense amount of interest as a marketing
platform because of its low cost and wide reach. However, this study
finds that leveraging social media may be far more effective as a
public relations asset than as an advertising platform. Social media
offers various business opportunities for organizations.
Nevertheless, many organizations face difficulties regarding the
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successful use of social media. Research shows that a strategic
approach helps organizations achieve business opportunities and
reduce risks regarding social media. However, due to the limited
knowledge many organizations have about social media a strategic
approach is difficult. Therefore, the aim of the present qualitative
study was to investigate key components of social media strategies
in order to design and develop a social platform strategy in order to
help organizations make interaction with costumers and audiences
with a co-creation approach. the customer is always a co-creator of
value. The service-dominant logic thus views customers as proactive
co-creators rather than as passive receivers of value, and sees
companies as facilitators of the value co-creation process, rather
than as producers of standardized value. According to the servicedominant logic, customers are viewed as proactive value co-creators
rather than passive receivers of value, and companies are thus
urged to take up the role of facilitators of the value co-creation
process. Customer participation has been shown to deliver value to
both customers and firms. The evolution of brand management has
led to a new approach that views brands as social processes
involving multiple stakeholders. the value creation processes
(involving customers); the supplier’s value creating process (which
refers to the mechanisms related to the design and co-creation of a
brand relationship experience); the encounters and interactions that
co-create experiences; and lastly, other additional sources of brand
knowledge. Research Method: Case study was considered to be the
most appropriate research methodology for this project because it
contributes “to our knowledge of individual, group, organizational,
social, political and related phenomena. It is a preferred
methodology when the questions why and how are posed. Thus, it
is considered to be suitable for this study, which has a main research
question: “How can organizations efficiently use social media in
order to grow their business”. Furthermore, it is commonly used to
empirically investigate contemporary phenomena and within real-life
contexts. I used this method to see and comprehend the aspects of
real life dilemmas that organizations face in order to develop a
sufficient interaction with audiences to create value.Contribution:
This study will help to develop a comprehensive method to make
social platforms useful for different organizations.
Keywords: Strategy, Social Media, Social Platform, Audience
Engagement, Co-Creation.
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Abstract:Considering the importance of web 3.0 enterprises in
online retailing, this article addresses how these enterprises operate
in Iranian context. DigiKala, is an online retailer that has been one
of the most successful Start-ups in Iran and has gains 85-90% of
the online retailers market of the country. This enterprise has started
to evolve its value chain to a platform business. On the other hand,
twitter as a free social networking microblogging has been one of
the most important tools in online market, as customers, especially
on digital markets, share their positive and negative comments in
regard with their purchase experience. In this research, firstly social
network analysis (SNA) method used to understand the relationships
and individual nodes in the network. Then, thematic analysis method
applied to analyze the sent tweets to achieve users’ behavioral
patterns. Using different social media, like twitter, and sharing the
feedback is also valid for Digikala as a web 3.0 enterprises. This
research studied the network of tweets in a special events namely
Black Friday which DigiKala offered considerable discounts for the
customers. Some implications of our research are also presented at
the end of this article.
Keywords: Web 3.0 enterprise, Social Network Analysis, Thematic
analysis, E-commerce, Customer Behavioral Pattern, Digikala,
Online Shopping, Twitter
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Abstract: One of the most important and widely used mean in
todays world is media depends on a number of factors to guarantee
their success. An important part of these factors in today's world is
no doubt Economical factors. The exponential growth of Media and
information overload have caused the audience attention to media
and the information sent by them to become a scared resource in
the field of Media economics. Thus in the world of communication
what is important for a media is the number of audiences and their
attentions. This led the media economics to gain an independent
nature form the industrial economics and has made attention
economy one of its main branches. Audience attention and their
engagement is one of the major challenge faced by news agencies
in the world of Media. Using attention economy to attract audiences
is of profound importance. While the news industry is in free fall,
Facebook rode its year of nonstop scandals to record
profits, reporting a net fourth-quarter income in 2018 of nearly $6.9
billion, up 61 percent from the same period in 2017. the main
research problem we are trying to solve is that most news agencies
income resources are heavily dependent on government budgets
and limited advertising and if government cuts these supports,
these news agencies will face serious economical problems. Due to
the facts, we have tried to identify the strategies for audience
attention using user engagement methods based on well established
principles of attention economy discipline. Indeed, the media sells
their audiences attention to the advertisers and the value of media
trade mark has a positive correlation with the amount of audience
attention. Therefore, understanding the flow of attention and its
input/output to/from a media is important. Our research
methodology is based on a case-study approach. In order to find
and appropriate case- study we investigated and surveyed number
of telegram news channels which are not using government budgets
and have their own income resources. Based on the number of
members and visitors, We selected khabar Fori channel with more
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than 2 millions members. We then carried out an in-depth
interview with these channels manager and their financial personals.
Among 10 active staffs, we interviewed five who were more
related to our research aims. By analyzing our findings from these
interviews, we reached conclusions which we report in the next
section. Findings: According to our findings, Khabar Fori channel
have employed a number of strategies to attract and engage
more Audiences to earn both more income and credit. These
strategies are knowing their people's taste and adapt to it,
considering cyberspace as a tool for advertising and making money,
try to gain majorities Trust through political neutralism, creating
Media wave, broadcasting content according to a professional
content. Broadcasting algorithm continuously monitoring and
analyzing messages and views of their audiences to know their
tastes and needs. Our research contributions are 3folds: first we
explained the strategies for attracting audience attraction we then
discussed new methods for making more income through attention
economy finally we hope other news agencies who benefits from
this research to increase the income.
Keywords: attention economy, audience, engagement, telegram,
income resources.
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Abstract: DigiKala, as a digital business in the online retail area, is
one of the Iranian most successful Start-ups in recent years. The
online store which has competed with Amazon across Middle East
and gain 80 percent of the online retailers of Iran. Digikala has a
value of 1100 billion, which has about 2 trillion annual sales,
including 120 billion worth of net profits. Twitter as an elite-oriented
social media is an important and essential part of this kind of online
market because customers of Digikala add positive and negative
comments during their buying experience about product quality,
sales services, customer relationship and so on. In a variety of social
media, according to the theory of shared economy customers
comments about brands in the area of social media can lead to profit
or loss statement over a period of times in DigiKala. The importance
of customer’s comments in social media will be considered in special
events such as black Friday which DigiKala offered a discount to
customers during this event. This is because lots of people throngs
to buy things with a discount. This research based on the lack of
understanding customer behavioral patterns of sharing Digikala
hashtag during a week after, before and over "Black Friday" event
answer the question “what are the sharing features of DigiKala
hashtag in twitter?” and finally present the hidden and obvious
patterns in shared content. Methodology: To answer the questions
in this paper, the "Content Analysis and Social Network Analysis"
method has been used. This research conducted by network analysis
method. SNA is a science of analyzing and studying of a relationship
among people, thing or organization. The population of this
research are people how tweet including #DigiKala Between
7/11/2018 and 1/12/2018 during a week after, before and over
Black Friday event. For this reason, in the first stage researchers
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searched #Digikala to extract nodes which include the users who
used this hashtag and also to discover their relations with other
Twitter users who tweeted including #Digikala. Twitter data were
collected directly by using NodeXL to overcome the limitation of
Twitter to collect the data. After illustrating the fundamental graph,
Gephi is used to analyze and illustrate the collected data. The graph
is produced by using of Force Atlas algorithm. In the second stage
with content analysis based on the thematic analysis approach
tweets were encoded with the sampling capability based on the
theoretical saturation rule with MaxQDA2018 software in two
stages: open and axial. Results: 1136 nodes collected from the
Twitter users who used #Digikala in their tweets. Researchers
extracted basic networks including friends and including users’
replies and mentions. This approach was taken to capture all
retweeting activities and also to investigate how far this activity
reaches through the network. This represents two-degrees graphs,
including the users who created 4023 connections. Results:Content
analysis showed that twittes are based on three stages: pre-sales
services, sales services, and after-sales services. In the pre-sales
service phase, categories such as "ignoring customer", "excessive
advertising", "lack of customer training", "product diversity" and etc.
were recognized. In the sales service phase, categories such as
"ignoring the customer", "sending the wrong product," "refusing to
send the product", "urgent sending the product" and etc. were
identified. "Fake products", "non-responsiveness", "irresponsibility",
"low-quality product" etc. are categories in the phase of after-sales
service.
Conclusion: "Black Friday" was one of the events which draw
customers to add comments about their experience of purchase in
twitter. Nevertheless, these have a pattern of data that shows
positive and negative feedback on that brand. Findings show that
discrepancy in discounts and lack of customers supporting has been
considered during the sale of Digikala products. Therefore, as a
result of this research it can be noted that customer dissatisfaction
in "Black Friday" will threatens this online store's reputation.
Keyword: Digikala, Twitter, Social Network Analysis, Content
Analysis, Brand.
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Abstract: In the way of make teleworking strongest in the country
and the region, it was developed a qualitative, descriptive research,
themselve seven cases of communications services sector’s SMEs at
Antioquia were analyzed, with propose for identifying strengths and
weaknesses affairs at organizational culture for apply teleworking
process in sense of corporate social responsibility. It was found a
predominant unplanning for apply this work’s way and also
requirement to boost training’s ICT spaces for a real inclusion in
teleworking of different generations with participation’s possibilities.
Its highlight importance of internal communication (mediated and
face-to-face) rolls for a better perception for teleworking’s
contribution to organizations and the necessity of positioning values
such as trust and autonomy. In the analyzed cases, then appear
advantageous factors for corporate social responsibility
interventions.
Keywords: Digital communication, virtual environments,
teleworking, organizational communication and corporate social
responsibility.
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Abstract:In today’s rapidly growing world, time is one of the most
important essence when it comes to making decisions in any field or
industries. The ability to make quick decisions in the shortest time
is one of the best ways to achieve the right goal in all matters,
including marketing. Using Artificial Intelligence (AI) helps to reach
the desire results very fast. AI is a simulation of human intelligence
process by a programmed machine, especially computers. It has the
ability to think like human beings. So AI can take their own decisions
without the interference of humans. Giving thinking ability to
Machines or robots can emerge many advantages and
disadvantages too. AI Marketing (AIM) is a form of direct marketing
leveraging database marketing techniques as well as AI concept and
models. The main difference resides in the reasoning part which
suggests it is performed by computer and algorithm instead of
human. So, the researcher interviewed about the benefits and
disadvantages of artificial intelligence in marketing and advertising
with 30 media directors. Using the Delphi technique, the ultimate
and consensual ideas of media managers have been gained. Results
show these advantages: Image cognition or machine vision,
Customer segmentation, Content generation, Programmatic
advertising, Supply-side platform(SSP),Demand-side platform(DSP),
Recommendation engine and Real-time bidding(RTB) ; and show
these risks : High cost, No replicating humans, Lesser Jobs, Lack of
personal connections and Addiction.
Keywords: Artificial Intelligence, Advantages of AI, Disadvantages
of AI, Marketing, Advertising, Viewpoint of Media Directors
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Abstract:Civil projects waste in its general definition is considered
as a multidimensional process and consists of various components.
For the purpose of recognition of this type, the engineering
management of components and reduction elements from source,
production, storage and processing, collection, transportation,
disposition and post-disposition cares should be recognized to lead
to a scientific solution for resolving the existing problems. Recycling
the wastes resulted from civil projects, is necessary and useful from
the point of environment preservation and efficient usage of
resources. Disposition of great deal of civil projects wastes, could
bring about destructive effects on sustainable development. These
effects include but not limited to occupying the useful lands and
natural biomes in order to allocate to waste disposition centers,
reducing the raw material resources and propagating the overuse
culture of civil projects wastes and decreasing the productivity from
the point of material usage. Based on the results of this study, it
has been clarified that the volume of civil projects wastes in Iran is
so huge. In this research we aim to create sustainable
entrepreneurship and prevent from disposing of a huge amount of
civil projects wastes which is harmful for ecosystem, using correct
engineering management and novel technology. Therefore the aim
of present study is to optimize the civil projects waste management
system.
Keywords: Technology, Environment, engineering management,
recycle, resistance.
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Innovation evolution in making modern civil materials,
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Sina Mohaghegh
Sharif University of Technology,Iran:
sina.mohaghegh68@yahoo.com
(Corresponding Author)
Majid Rafiee
Sharif University of Technology, Iran.
Alireza Khaloo
Sharif University of Technology, Iran.

Abstract: Construction and destruction of buildings is an industry
forming one of the main innovations of each society’s economy. This
industry consumes a significant volume of raw materials annually
and produces a considerable amount of wastes in return. The
wonderful growth in construction of buildings innovation in various
societies, has led to increase the wastes related to this industry. Lack
of control and management of construction wastes, will face the
next generation with decreased natural resources and energy loss.
Diverse approaches such as innovation evolution in green materials
have been offered to achieve the modern technology and innovation
in buildings construction. Ecosystem issues are heeded as an
important condition within the industry of construction projects.
Innovation evolution in reusing, recycling and reducing the wastes,
are the only method for recycling. What is critical is the ecosystem
impacts of wastes and lack of attention and awareness of
contractors to its consequences. The foundation of contractors’
interaction scheme and modification of negative view regarding the
construction wastes and technological productions for recycling and
encouraging the construction contractors to use the green materials
are compatible with promoting an ecosystem with better quality
comparing to existing wastes. Using descriptive and analytical
methodology and collecting data by documents, instruments and
field observations, this research intends to organize the ecosystem
based on population growth and consequently the growth of
construction wastes resulted from constructing and destructing
based on statistics and lack of contractors’ awareness as well in
secondary usages and recycling this dirty gold. Green materials
production as the innovative engineering management approach
and technological control of construction and destruction wastes
have been mentioned in this study.
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Keywords: Innovation evolution, Technology, Ecosystem, Green
materials, Wastes
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Production engineering management innovation for modern
production technology of ecosystem and sustainable
development- friendly green concrete and marble wastes
resulted from construction and destruction industry
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Abstract: According to the growth of civil industry and
subsequently the use of cement and concrete in civil and other
projects, studying the green concrete production technology is felt
necessary. In this research, the optimum composition of green
materials has been analyzed and determined mainly based on the
special weight of concrete by testing several series of concrete
mixture to reach the highest resistance in light concrete produced
by the ceramic grains. In each series, using the light ceramic grains,
the weight of light coarse-grains (ceramic) and natural sand was
determined for several supposed special weights for a constant rate
of proportion of water to cement and cement. The range of cement
carat changes was 200-350 Kg/m3 and special weight of concrete
from 1.5 to 2.0 gr/m3 in concrete mixture. Totally, more than 150
cylinder samples in the ages of 3,7,8 days underwent the pressure
and tension test. The results obtained from the tests indicated that
in an optimum mixture, minimum amount of cement is 1.9 gr/m3 to
reach the pressurized resistance more than 130 kg/m3 in 28 days.
The highest pressurized and tension resistance for concrete with 350
kg/m3 cement and special weight of 1.0 gr/m3 for ceramic grains
with special weight of 1.9 gr/m3 for concrete in 28 days, 184 kg/m3
and 29.5 kg/m3 were obtained respectively.
Keywords: Ceramic, Technology, Ecosystem, Pressurized
Resistance, Tension Resistance
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Knowledge leakage, an achilles’ heel of knowledge sharing
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Abstract: In today’s knowledge-based economy, organizations are
progressively accumulating the knowledge, which they required for
innovation, from outside their boundaries. Having accepted the
important role of knowledge sharing in innovation performance, it is
disappointing to note that the potential harmful impacts of
accidental and intentional knowledge leakage on this relationship
are still neglected or undeveloped in the literature. Therefore, this
study aims to investigate the impact of knowledge sharing and
entrepreneurial
orientation
on
organization’s
innovation
performance, considering intentional and accidental leakage of
knowledge. The findings of this study show that there is a positive
and significant relationship between entrepreneurial orientation and
knowledge sharing (R2 = 0.140). Moreover, knowledge sharing and
entrepreneurial orientation have a positive and significant effect on
innovation performance (R2 = 0.500). In addition, the results
show that accidental knowledge leakage negatively moderates
the relationship between knowledge sharing and innovation
performance. However, accidental knowledge leakage has no
moderating effect in the same relationship. This research is
important due to the increasing complexity and the networked
nature of innovation and high risk
of knowledge leakage in this environment. The findings of this
study contribute to the understanding of the potentially positive
and negative issues related to entrepreneurial orientation,
knowledge sharing, innovation performance, and knowledge
leakage, which have thus far remained empirically underresearched.
Keywords: Entrepreneurial Orientation; Knowledge Sharing;
Innovation Performance; Knowledge Leakage; SMEs; Malaysia.
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Abstract:The social media and social online communities have
engaged both consumers and corporations. Social media has
established new platforms for e-commerce. Moreover, individuals'
interaction on the cyber space has modified e-commerce, elevating
that to an appropriate platform for social commerce. On the other
hand, business incorporations have found the use of minimalism
application in designing, which removes unnecessary aspects,
attracts more audience. Therefore, drawing on literature the author
propounds a new adopted model to portray a more transparent
vision of social commerce. In so doing, SEM methodology is
employed to gauge the proposed model. Findings reveal that social
networking sites persuade people to have interactions and to
produce content in online social platforms. Consumers gain
advantages of social commerce constructs for such interactions,
which augment the level of trust, brand loyalty, and their purchase
intention in terms of minimalist brands.
Keywords: Social Commerce Construct, Social media, E-commerce,
Minimalist Brand, Brand loyalty
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A conceptual framework for value co-creation model as
business model strategy

Fatemeh Hamidi
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(Correspoding Author)

Abstract: Traditional companies used to design products, evaluate
marketing messages and control product distribution channels with
no costumer contribution. With the advancements in interaction
technologies, however, users can easily impact on companies; the
interaction between costumers and company is now at its peak
compared to the past and is no longer controlled by the companes.
Today customers play two simultaneous roles as value creators and
as consumers. Unlike the traditional customer, who had no control
over product development, today costumers have reached the
influential position to be innovators and co-creators. The present
study is an attempt to develop a conceptual framework for value cocreation model as a business model strategy. The method used for
developing this conceptual framework was qualitative and multiple
references were used to obtain the required information using
interviews and analysis of documents. Based on the findings, the
framework has 8 components including value inception, value
conception, value risk, resources planning, platform, actors, cocreation process, co-created value and learning process, whose
components were identified and encoded. The findings added to and
synthesized the existing knowledge and helped to develop a unique
value co-creation model.
Keywords: Co-creation value, Co-creation model, Co-creation
process, service/product
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An examination and analysis of entrepreneurial attitude in
students of university of tehran
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Abstract:At the time, entrepreneurship training has evolved into of
the main and expansive academic activities, and developing
academic students' abilities owes to expanding and upbringing
entrepreneurship
capabilities.
Accordingly,
examining
entrepreneurial attitude of university student which itself is the most
significant alternatives of launching new businesses and knowledgebased, can be helpful in purposeful entrepreneurship trainings and
lead them to proper trend. In this study, entrepreneurial attitude of
University students was examined at individual level regarding major
indices such as entrepreneurial attitude, proactiveness, risk-taking,
creativity
and
innovation,
autonomy,
and
competitive
aggressiveness, and it was demonstrated that the students were at
suitable level considering entrepreneurial attitude. Also, since many
of them were interested in attending entrepreneurship courses, it is
possible to actualize the potential attitude and tendency by including
entrepreneurship training courses at different faculties and lead
them to establish businesses in a purposeful way.
Keywords: Entrepreneurial attitude, risk-taking, successcenteredness, innovation, autonomy, competitive aggressiveness
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Abstract:Social networks have various aspects affecting the
identification of opportunities in some ways. The present paper aims
at investigating the effects of social networks on entrepreneurial
opportunities in the area of entrepreneurial businesses. The
research method is descriptive-survey and practical. The statistical
population is the social entrepreneurship managers. Data collection
was conducted through scientist-made questionnaire with the
reliability of α= 0.92. Data analysis is conducted in two different
levels of descriptive and deductive using the SPSS version 16.
Key words: social networks, entrepreneurial opportunities, social
entrepreneurship
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Abstract: Researches and research`s finding play an important role
in life quality of mankind. but this findings are useless and, not very
important and don’t compensation research`s costs until be useable
and accessible for applicants. Because of this, Identification of
effective factor in commercialization of research`s performance is
very important.The purpose of the present study is to develop the
theoretical framework of the effective factors on commercializing
operation of the academic studies suggested by the former
researchers. The research methodology to develop this theoretical
frame work is qualitative and multiple references were used to
extract the information through interview and analysis of
documents. Due to findings of the research, the developed
framework has 5 subjects including institutional (4 dimensions and
14 components), field (4 dimensions and 20 components),
organizational (1 dimension and 8 components), individual (4
dimensions and 20 components) and environmental (1 dimension
and 8 components) which its dimensions and components were
identified and encoded. The findings show that the field and
environmental subjects could affect on all processes and activities
to commercialize the academic researches and the study of it as a
subject is very good that has been considered less in previous
researches.
Keywords: effective components of
academic research
commercialization
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Abstract:Nowadays, a large ratio of nation's educated population
suffers from unemployment problem. Since the available capacity of
employment in governmental jobs is limited, hence the
entrepreneurship can be a solution for resolving this problem or at
least reducing it. The entrepreneurship centers in universities can
play an important role in developing and promoting the
entrepreneurship. The aim of current research is to investigate the
structural obstacles of technologic entrepreneurship in Tehran
University's science & technology Park. The research methodology
is descriptive & survey and is of applied type. The research statistical
society is the technological entrepreneurs of Tehran University's
science & technology centers. Data gathering was carried out using
researcher's questionnaire with a stability of α=0.92. Data analysis
was performed in two descriptive and inferential levels using
software SPSS 16. The research results revealed that the entrance
of unskilled individuals into technologic topics, the lack of skilled
labor force required by technologic entrepreneurship and the lack of
sufficient infrastructures for technologic businesses are among the
structural obstacles of technologic entrepreneurship. Regarding the
obtained results, one can promote the technological
entrepreneurship through planning and adoption of applied
strategies for resolving the recognized obstacles.
Keywords: structural obstacles, technologic entrepreneurship,
science & technology Park
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Developing science and technology parks business model:
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Introduction:Small and Medium Enterprises (SMEs) play a very
important role in economic growth, technology development and,
consequently, entrepreneurship. The development of these
companies requires the establishment of necessary infrastructure to
reduce the risks facing them during start-up phase. One of the most
important infrastructures are the Science and Technology Parks. For
those entrepreneurs and SMEs with commercializable key ideas,
these parks provide essential information and advice, as well as
proper equipment and services for growth and development for a
couple of years, preparing them for effective and independent
presence in today’s competitive market. Regarding the vital role of
science and technology parks in industrial development, this article
aims to examine the effects and results of launching these parks. To
do so, the experience of various countries in setting up Science and
Technology Parks was studied. Afterwards, by examining the status
of incubators and science and technology parks in Iran, the
challenges facing these institutions were examined. Finally,
according to investigations, a model was proposed for launching
Science and Technology Park of Shahid Beheshti University (SBU).
Keywords: Science and Technology Parks, Business Model; Delphi
Survey
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Abstract: This article uses the game theory, more specifically
multiple prisoner’s dilemma game, to analyze why Iranians refused
to give up on receiving public subsidies in April 2014, in spite of
frequent requests of the government. Sample of study consists of
two main groups: the ones who were not dependent on government
subsidy but were applying for it; and the ones who did not depend
either but had fraudulently pretended to depend on government
subsidy. some suggestions are presented such as to define chicken
game and not prisoner’s dilemma game as the main game.
Keywords: Subsidy reform scheme, Prisoner’s dilemma game,
Refusal to give up on subsidy receipt, Lie, Iran
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Abstract: Today, service organizations play a critical role in
approaching the goals of organizations and especially the quality of
those services. One of these kinds of organizations are hospitals
which are associated with a vast number of patients and their
relatives. With the presentation of the role and importance of
citizenship behaviors in different service organizations, numerous
researches have been conducted on these behaviors and their
effective factors. Citizenship behavior is affected by a number of
variables like organization justice, leadership style, organizational
trust, organizational commitment, emotional intelligence, etc. Thus,
by surveying the previous researches in this field, we have presented
a new conceptual model in order to influence these factors on
citizenship behaviors and examined it using questionnaires in
government organiztion. Questionnaires used in this research are
standard, Cronbach’s Alpha is above 0.7. Methodology used in this
study is descriptive of a correlation-structural equation model kind.
After the questionnaires were collected completely, hypotheses
were tested using SPSS software and Lisrel software. In secondary
hypotheses, the relationship between the variables of the research
is approved, and it was shown that there are significant correlations
between the variables. Afterwards the impact of organizational trust
on emotional intelligence was approved with the effective factor of
0.85 and significance level of 12.2. Also the impact of emotional
intelligence on Citizenship behavior is approved with the effective
factor of 0.59 and significance level of 6.4. The impact of
organizational trust on citizenship behavior is approved with the
effective factor of 0.39 and significance level of 4.5. However the
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most important result in this study was the interventional effect of
emotional intelligence in the relationship between organizational
trust and Organizational Citizenship Behavior which was approved,
because the indirect impact of organizational trust on citizenship
behavior is 0.57 with the intervention of emotional intelligence, and
0.52 without it.
Keywords: citizenship behavior, organizational trust, emotional
intelligence, structural equations.
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Abstract:Understanding factors influencing consumer behavior has
always been among the most important issues in marketing area.
Regulatory focus theory is one of the influential theories in consumer
behavior. According to this theory, fit/misfit between an individual’s
regulatory focus (promotion vs. prevention focus) and marketing
message frame (approach vs. avoidance) can have a
positive/negative effect on consumer’s attention to message and
behavior. However, previous theoretical and empirical studies have
not examined the interaction effect of regulatory focus and mixed
message on consumer’s attention and behavior.Methodology:
In this paper, we use an experimental approach to examine the
effect of regulatory focus (2 types: promotion vs. prevention) and
message framing (3 types: “Save X%”, “gain X%” and “Save X%gain X%”) in a sales promotion program on individual's purchase
intention and the size of shopping basket. Results:61 students
participated in this study. The collected data was analyzed using a
two-way Analysis of Variance. Results show that people who see a
message that is fit with their regulatory focus have stronger
intention for purchase and add more items to their shopping basket
compared to those in a misfit condition. Furthermore, people who
see a mix message have stronger intention for purchase and add
more items to their shopping basket compared to those in a misfit
condition. Conclusion:Since situational factors such as website
design or online video contents can influence regulatory focus,
managerial implications are discussed for the design of more
effective ads and campaigns.
Keywords: Regulatory Focus, Marketing Message, Consumer
Behavior
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Abstract: The application and impact of emotional intelligence in
business in recent years has been highly regarded by
managers. Emotional intelligence examines the effect of
proportionality in social relationships and psychological and
emotional communication in specific situations. That is, a person can
improve his condition and improve his / her social and mental
condition in different conditions. The present study examined the
components of emotional intelligence as factors influencing the
creation of international businesses. The statistical population of the
study is international business, which was selected through a
sampling method among managers, experts and researchers of
international business. Data collection tool Researcher made
questionnaire Be Factor analysis was used to analyze the research
data. The results indicate that the components of emotional
intelligence have a direct impact on international entrepreneurship
and affect the rate of formation of international businesses.Based
on results of this research, it is suggested that way to improve the
situation of international business is to pay attention to the
emotional intelligence.
Keywords: Emotional Intelligence, International Business
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Abstract: This is a quasi-experimental study aimed at investigating
Attention of News Agency Users to AD Banners. Banner advertising
is one of the most important sources of online advertising revenue.
In recent years, the use of new methods for analyzing consumer
behavior has grown enormously. This study is an eye tracking
research that examines the amount of attention to banner
advertising in News Agency. For this purpose, the main and second
page of the Fars News Agency was studied. Samples chose from the
University of Tehran and Allame Tabatabai by available sampling. 60
male and female students with an average age of 25 years chosen
by available sampling. Authors measure the time to first fixation and
fixation duration when focusing on AOI. According to research
results, advertising banners in news agencies have not attracted the
attention of the audience. The results of the research showed that
users put their attention mostly on the news and they do not focus
on advertising. The results of this research provide a summary of
user behavior in the face of advertising on news websites.
Keywords: advertising News Agency, eye-tracking study, Attention
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Abstract:The paper offers a theoretical discussion of the position
of creative industries in the whole economy. It views the creative
industries as an element of the innovation system of the whole
economy. The paper starts with discussing the notion of ‘innovation
spillover’ and examines a model of the contribution of the creative
industries to the economy at large where the creative sector make
an element of the innovation system. Creative workers, under the
model, help generate novel ideas and ways of thinking – and seeing
– the world, as well as skills and organizational models that other
industries can acquire or imitate to enhance their ability to innovate
(Potts & Cunningham, 2008). It is also argued that the economic
value of the creative industries might be more about their
contribution to the process of change in the economy rather than
their relative contribution to the market value. A discussion of the
role of ‘digital media’ in the model will follow too.
Keywords: creative industries, innovation, change, digital media
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Abstract media businesses become increasingly knowledgeintensive. So, there is a growing interest in developing new
techniques to enhance knowledge sharing between people, that is
conducive to creating and producing the knowledge-based products.
One of the main barriers for knowledge sharing is the lack of
employees’ motivation which can be improved by using
Gamification. Objectives: achieve a better understanding of the
motivational needs and user types of IRIB's employees in order to
gamify knowledge sharing process. Methods/Approach: we
conducted semi-structured interviews with 15 employees and
managers of the IRIB organization. Qualitative analysis on the
research data was conducted in three steps: transcribing data;
reading and coding and organizing categories. Results: most of
IRIB's Employees inspired by intrinsic motivations include status,
power, learning, autonomy, and community. Security is the only and
most critical extrinsic motivation in IRIB organization. Moreover, we
have found three categories of user types namely achiever,
socializer, discoverer, and survivor. Conclusions: our study identified
main motivators of media staff that create a sense of happiness and
motivation to share knowledge. Finally, we offer new insights about
media employees' user types in the gamified knowledge sharing
system.
Keywords: User Type, Motivation, Gamification, Knowledge
Sharing, Media Business
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طراحی سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های EPC
یاسر مالح
عضو هئیت علمی دانشگاه فنی و حرفه ایymn353@gmail.com ،
چکیده :یکی از تکنیک هایی که در چند دهه اخیر در دنیای صنعت جای خود را باز کرده و جزو
استانداردهای مدیریت پروژه قرار گرفته است ،تکنیک آنالیز ارزش کسب شده می باشد .این تکنیک به
همراه سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه که اطالعات ورودی آن را تامین میکند ،سیستم مدیریت ارزش
کسب شده نامیده می شود .در این مقاله بعد از معرفی سیستم مدیریت ارزش کسب شده ،به بررسی
معیارهای سیستم مدیریت ارزش کسب شده از نگاه استاندارد انسی پرداختیم .در جلسهای با حضور
خبرگان و صاحبنظران مدیریت پروژه پرسشنامه دلفی تکمیل و طراحی شد؛ سپس پرسشنامه دلفی به
گروه داوران داده شد و پس از  3مرحله چرخش ،پرسشنامه با تایید تمامی معیارها نهایی شد .در ادامه
برای تعیین اعتبار بیرونی با بررسی اسناد و مدارک پروژههای کلید در دست و مصاحبه های ساختار یافته
با خبرگان به تکمیل و تصحیح سیستم نهایی پرداخته ایم که در سیستم جدید طراحی شده برای پروژه
های شرکت تعداد مراحل از  5مرحله در استاندارد انسی به  7مرحله در پروژه های  EPCتبدیل شده است
و تعداد معیارها از  32معیار به  37معیار توسعه یافته است .سپس به اجرای سیستم در مطالعه موردی
پرداخته و نتایج آن تحلیل و تشریح شد.
واژههای کلیدی :طراحی سیستم ،مدیریت ارزش کسب شده ،پروژه های کلید در دست
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چارچوب ،مدل ،الگو :ابهامزدایی واژگانی از مفاهیم بنیادین پژوهش
در علوم اجتماعی
داتیس خواجه ئیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانkhajeheian@ut.ac.ir :
چکیده :در فضای علمی کشور به ویژه در هنگام تصویب پیشنهاده پایاننامهها و یا داوری مقالههای
پژوهشی در نشریات علمی ،به کرّات مجادلههایی بر سر استفاده نامناسب واژه هایی همچون مدل،
چارچوب ،الگو و نیز افعال اعمال شده بر آنها همچون طراحی ،شناسایی ،ارائه ،پیشنهاد ،توسعه و واژههای
مشابه صورت می گیرد .به همین شکل استفاده متفاوت و با معانی و کاربردهای متنوع و گاه متضاد از این
واژه ها و نیز ترکیبات آنها دیده میشود .چه بسیار که استفاده از یکی از این عبارتها توسط یک داور
نکوهش شده و داور دیگری تایید کرده است و چه بسیار که آنچه در یک جلسه داوری پیشنهاده پایان
نامه تصویب شده ،در جلسه داوری همان پایاننامه توسط داوران به چالش کشیده شده است .مقاله حاضر
در پاسخ به این آشفتگی ارائه شده و با هدف ابهامزدایی از این واژهها ،تالش میکند مفهوم صریح و
قابل درکی از این واژهها و راهنمایی عمومی برای استفاده یکسان از آنها در فضای علمی کشور فراهم
کند .این مقاله چارچوب را به عنوان تعیین حدود و ثغور و بازیگران و عوامل دخیل در یک پدیده تعریف
میکند و آن را هنگامی روا میداند که هنوز برای پدیده مورد بحث مدل و نظریه مشخصی موجود نیست.
مدل را به عنوان مشخص کننده روابط میان عناصر چارچوب تعریف میکند و آن را برای پژوهشهایی
که با هدف توسعه یک چارچوب پیشتر شناسایی شده توسط پژوهشهای اکتشافی انجام میشوند مناسب
دانسته است .سرانجام الگو را به عنوان پیاده سازی و اجرای یک مدل پیشتر اجرا شده و موفق تعریف
کرده و استفاده از آن را برای مطالعاتی که با هدف یک مدل موفق در زمینه جدید انجام میشوند ،روا
دانسته است .این مقاله ترکیبهایی همچون ارائه و شناسایی و پیشنهاد را برای چارچوب؛ توسعه و طراحی
را برای مدل؛ و ارائه و پیشنهاد را برای الگو؛ توصیه کرده است.
کلیدواژهها :روش تحقیق؛ چارچوب ،مدل؛ الگو؛ پژوهش؛ پایان نامه
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توسعه مدل برآورد تابع تقاضا در اقتصاد رسانه
احمد قیومی
دکتری مدیریت رسانهای ،مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج،
Ahmad.Ghayuomi@gmail.com

چکیده :پژوهش حا ضر سعی دارد تا با برر سی دقیق پژوهشهای انجام شده در خ صوص تابع تقا ضا،
رو شی را جهت ا ستخراج توابع تقا ضا در اقت صاد ر سانه معرفی نماید تا بتواند با مدل سازی ریا ضی دقیق،
امکان مطالعه رفتار مخاطبان و کاربران رسانه ها را فراهم سازد .بر این اساس واحد تحلیل در این مطالعه
کاربران شاابکههای اجتماعی به عنوان نمونه در نظر گرفته شااد .پس از مدلسااازی روش اسااتخراج تابع
تقا ضا در محیط فعالیت ر سانه های اجتماعی ،بهمنظور برر سی امکان اجرای روش پی شنهادی در ف ضای
واقعی ،اطالعات مربوط به  120نفر از کاربران شاابکه های اجتماعی جمع آوری شااد .روش اسااتخراج
توابع تقاضا ،رگرسیون غیرخطی لگاریتمی (در فضای نرم افزار اس .پی .اس .اس) و الگوریتم جستجوی
غیرخطی تکبعدی (در فضااای نرم افزار اکساال) در نظر گرفته شااد .یافتهها نشااان داد با ترکیب این دو
روش می توان توابع تقاضا را برای شبکههای اجتماعی و ارتباطات رو در رو استخراج نمود.
کلمات کلیدی :تابع تقا ضا ،رگر سیون غیرخطی لگاریتمی ،الگوریتم ج ستجوی غیرخطی تکبعدی،
اقتصاد رسانه.
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ارائه الگوی سنجش و ارزیابی ریسک پروژه های پژوهشی -راهبردی
یاسر مالح
عضو هئیت علمی دانشگاه فنی و حرفه ایymn353@gmail.com ،
چکیده :به طور مشخص فعالیت های تحقیق و توسعه در قالب پروژه برنامه ریزی ،پیگیری و اجرا می
شود .بنابراین مدیریت پروژه ها با هدف کنترل و بهینه سازی زمان ،کیفیت و هزینه به عنوان ضرورتی

اجتناب ناپذیر در بخش "تحقیق و توسعه" متداول است .پروژه های پژوهشی در حیطه عوامل

تا ثیرگذاری قرار می گیرند که منجر به اجرای پروژه با ریسک باال می شود ،به طوری که این عامل
ریسک و انحراف ،تا حدی برنامه های مدیران ارشد را جهت دستیابی به اهداف آتی دچار مشکل می
سازد و در جای خود ناهنجاری هایی را سبب گردیده است .از طرفی به علت محدودیت منابع و امکانات
باید پروژه های پژوهشی با کمترین ریسک مواجه شوند .خروجی پروژه های تحقیقاتی به صورت دقیق
قابل تعریف نیستند و معموأل به صورت طوالنی مدت اجرا می شوند و به نتیجه می رسند .از آنجایی که
یکی از فازهای مهم مدیریت ریسک ،شناسایی و اولویت بندی ریسک ها می باشد ،بنابراین آشنایی با

ریسک های تحقیق و توسعه در صنعت  ICTو بررسی اهمیت هر یک از آنها می تواند یاریگر مدیران

ریسک در کاهش و کنترل این ریسک ها باشد .لذا در این مقاله هدف ارائه الگوی سنجش و ارزیابی

ریسک پروژه های پژوهشی -راهبردی حوزه  ICTاست .در این مقاله ابتدا باید با مطالعه و بررسی
تحقیقات پیشین تمامی معیارها و زیرمعیارها و مولفه های مسئله تعیین شد ،سپس با استفاده معیارها و

زیرمعیارهای به دست آمده مدل مفهومی ارائه شده است .با استفاده از روش  AHPفازی سپس به روش
تحلیل توسعه ای بوکلی معیارها و زیرمعیارها وزن دهی شده است .با استفاده از نتایج به دست آمده از
مرحله قبل تمامی معیارها و زیرمعیارها وزن داده شده و رتبه بندی می شوند تا معیارها و زیرمعیارهای با
اولویت باالتر مشخص شوند .در نهایت ارجحیت نسبی و اولویت باالتر هر یک از مولفه ها با توجه به

شرایط صنعت  ICTکشور با استفاده از شرایط حاکم بر مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تکنیک غربال
سازی یاگر تعیین می گردد .نتایج حاصل نشان داد که آنچه که در مورد مولفه های کلیدی مدیریت
ریسک مطرح شده است ،در قالب معیار و زیر معیار ها شناسایی شده ،شامل  9معیار اصلی 32 ،زیر معیار
می باشد .معیارهای اصلی شامل ریسک زیرساختی ،ریسک سیاسی ،ریسک حقوقی و قوانین ،ریسک
تجاری ،ریسک مالی ،ریسک اقتصادی ،ریسک استراتژیک ،ریسک مدیریتی و ریسک فرهنگی-
اجتماعی است.
واژههای کلیدی :مدیریت ریسک ،پروژه های تحقیق و توسعه حوزه  ،ICTتحلیل فازی ، AHP
غربال سازی فازی یاگر
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تاثیر نگرش مشاوران عالی پورتفولیو در ایجاد کارآفرینی و نوآوری در
صنایع عمرانی
مجید رفیعی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سینا محقق

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف(.نویسنده مسئول).

sina.mohaghegh68@yahoo.com
مقدمه :مشاوران سطح عالی پورتفولیو ارتباط بین نیروی انسانی در صنعت عمران را برعهده دارند و این
کار را بر اساس توانایی نفوذ و اثر گذاری در دیگران جهت هم افزایی و دستیابی به اهداف خاص انجام
میدهند .در دنیای رقابتی ،خالقیت و نوآوری برای پایداری و توسعه صنایع عمرانی بسیار مهم است.
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش خالقیت و نوآوری در صنایع عمرانی ،نگرش مشاوران سطح عالی
پورتفولیو در این صنایع را در ایجاد نوآوری و کارآفرینی در نیروهای انسانی این صنعت برسی میکند.

این مقاله با روش  AHPعوامل تاثیرگذار در نگرش این مدیران را در پنج طبقه نگرش به خالقیت،
آشنایی با تکنیکهای خالقیت ،آشنایی با مدیریت منابع انسانی ،نگرش عملکردی و نگرش به بهرهوری و
عوامل تشکیل دهنده آنها سنجیده است .دسته بندی و رتبهبندی عوامل نشان داد که برای نوآوری در
صنایع عمرانی نیاز به وجود هر پنج دسته ذکر شده در مشاوران عالی پورتفولیو وجود دارد و در نتیجه در
به کارگیری این مشاوران باید به وجود سطح باالیی از هر پنج دسته توجه کرد.
کلمات کلیدی  :کارآفرینی ،خالقیت  ،نوآوری  ،توسعه پایدار اقتصادی
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استراتژیهای رسانهای در روابط عمومی بانکها :بررسی آمیخته رسانهای
برای انجام کارکردهای روابط عمومیهای بانکها
محمد احمدی آذر

دانشگاه تهران ،مدیر روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارتbluecaspian@gmail.com .

چکیده :صنعت بانکداری کشور با تنگناهای متعددی روبهرو است .این چالشها نه فقط در عرصه رقابت
و اقتصاد کالن همچون نرخ بهره ،بدهکاران بانکی و مسائل اقتصاد کالن است ،بلکه با پیشرفت فناوری
و رسیدن موج تخریب دیجیتال به صنعت بانکی ،بازیگران جدیدی هم پا به میدان میگذارند که
فینتکها و استارتآپهای مالی از جمله مهمترین تازه واردهای به صنعت هستند و انتظار میرود
چالشهای جدیدتری هم پیش روی بانکداری کشور باشد .با توجه به این تهدیدها و رقبای نوظهور برای
جذب سرمایه ،بانکها نیازمند اتخاذ استرتژیهای ارتباطی مناسب برای جلب توجه ،جذب و نگهداشت
مشتریان هستند .عالوه بر این در عصر وفور اطالعات و تنوع کانالهای رسانهای ،ارسال پیامها به شکلی
که مورد توجه مخاطب هدف قرار بگیرد کار بسیار دشواری شده است و بخش عمده هزینههای تبلیغاتی
بانکها در خطر اتالف قرار دارند .با در نظر گرفتن چالشهای ذکر شده در باال و رقابت سنگین بانکها در
بازار پیام و همگرایی رسانهای ،این پژوهش درصدد شناسایی دیدگاه مدیران و کارکنان روابط
عمومیهای کشور نسبت به رسانههای متنوع در دست برای اجرای کمپینهای روابط عمومی و تبلیغات
است تا با درک این وضعیت نسبت به اتخاذ یک استراتژی رسانهای مناسب از سوی روابط عمومی بانکها
راهگشا باشد.
کلمات کلیدی :استراتژی رسانه ،بانک ،آمیخته رسانه ،روابط عمومی
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چالشهای استارت آپهای ایرانی در درگیرسازی مخاطبان و وفادار
نگهداری مشتریان
فرزانه خالوئی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی کسب و کار جدید دانشگاه عالمه طباطبایی
f.f.khaloui@gmail.com

چکیده :ستارتاپها امروزه از جمله مهمترین سازوکارهای مهم در رشد و توسعه کشورها محسوب
میشوند؛ استارتاپ یک موقعیت موقت است که به منظور کشف یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و
مقیاس پذیر به وجود آمده است و این مقیاس پذیری و تکرارپذیری سبب رشد نمایی استارتاپ میشود؛
استارتاپها بهعنوان شرکتهای نوپا میتوانند کمک شایانی به اقتصاد کشورهای در حال توسعه
همچون کشور ایران داشته باشند اما هماکنون بر سر راه استارتاپها داخل کشور چالش های مدیریتی
وجود دارد که مانع از رشد آنها می شود .این چالشها تا کنون بهطور کامل احصاء نشدهاند بنابراین
هدف این مقاله تبیین چالش ها است تا از این طریق بتوان کاهش این چالشها را دنبال کرد و سرعت
رشد و توسعه استارتآپها را افزایش داد .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع
پژوهشی کیفی محسوب میشود؛ جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان ،مدیران استارتاپها و
مدیران شتابدهندهها تشکیل میدادند که از میان آنها و با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و
گلولهبرفی و با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری بهعنوان حد کفایت نمونهگیری با  10نفر مصاحبه باز
انجام شد؛ دلیل انتخاب مصاحبه باز بهعنوان روش جمعآوری داده آن بود که بتوان تمامی ابعاد مربوط
به هدف تحقیق را بهطور کامل و عمیق دریافت کرد؛ مصاحبههای انجام شده با استفاده از روش تحلیل
مضمون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و ضمن دو مرحله کدگذاری باز و محوری دادهها مضامین پنهان
و آشکار موجود در مصاحبهها استخراج شد .چالشهای بر سر راه استارتاپ ها شامل «عدم تمرکز»،
«درآمد محوری»« ،بیاعتنایی نسبت به بازاریابی محصول و شرکت» «،بیاعتنایی نسبت به بازخورد
مشتریان» « ،تعهد بیش از حد به رسالت»« ،عدم براورد درست از سهم بازار»« ،اصول گرایی و ضابطه
محوری» «عدم برنامه ریزی مناسب برای رشد شرکت»« ،انحراف مشورتی»« ،ایجاد تعادل بین رفتار
دوستانه و رفتار کسب و کار»« ،تست ایده قبل از ورود به بازار» و «ویژگی های شریک» می شود .منظور
از چالش «عدم تمرکز» این است که افراد وقتی کاری را راه اندازی می کنند ،هنگامی که به آن ها
پیشنهاد جدیدی می شود ،به آن نه نمی گویند و به واسطه عدم تمرکز روی یک کسبوکار ،از هر دو
کسبوکار باز می مانند« .درآمد محوری» این است که اگر افراد صرفا به درآمد توجه داشته باشند،
رفتارهایی که از آنها سر میزند ،رفتارهایی با اهداف کوتاه مدت هستند که اهداف بلند مدتی مانند
کسب رضایت مشتری را نادیده میگیرند« .بی اعتنایی نسبت به بازاریابی محصول و شرکت» این است
که اگر افراد در هنگام ارائه محصول و معرفی شرکت خود بصورت حرفه ای عمل نکنند ،ممکن است
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پروژه های پیشنهادی خود را از دست بدهند«.بی اعتنایی نسبت به بازخورد مشتریان» این است که اگر
افراد مشتریان خود را دشمن خود فرض کنند و بخاطر تعصب نسبت به محصول ،نظرات ارزشمند آن ها
را جهت بهبود محصول درنظر نگیرند ،در آینده با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد« .تعهد بیش از
حد به رسالت» این است که افراد به این نتیجه برسند که ادامه کار هیچ موفقیتی در آینده دربر نخواهد
داشت و احتمال شکست آن باال است ،بهتر است تا تمامی منابع را هدر نداده اند ،ادامه روند کسبوکار
را متوقف کنند « .عدم برآورد درست از سهم بازار » این است که افراد باید بدانند که بازار روند یکنواختی
را دنبال نمیکند بلکه دارای پویایی و تغییرات عمدهای است « .اصول گرایی و ضابطه محوری » این
است که اگر افراد در شروع و ادامهی روند کسبوکار خود طبق اصول و قواعد خاصی عمل نکنند به
دلیل هوشمندی بازار در آیندهای نه چندان دور با مشکالتی از قبیل نارضایتی مشتریان مواجه خواهند شد.
« عدم برنامه ریزی مناسب برای رشد شرکت» این است که اگر افراد برای رشد شرکت برنامهریزی
مناسبی نداشته باشند ،در آینده با مشکالتی از قبیل کمبود سرمایه مواجه خواهند شد « .انحراف مشورتی
» این است که اگر افراد برای کسبوکار خود از افراد بیتجربه مشورت بگیرند ،ممکن است از مسیر
درست منحرف شوند« .ایجاد تعادل بین رفتار دوستانه و رفتار کسب و کار» این است که در کسب و
کارها خیلی برایشان مهم است که جو کاری به گونه ای نباشد که محیط زیاد خشک و رسمی بشود از
طرفی هم رفتارها زیاد دوستانه نباشد که کار پیش نرود .اگر در کسب و کار وظایف همه افراد از قبل
مشخص شده باشد و افراد بدانند باید به چه کسی گزارش بدهند و از چه کسی دستور بگیرند ،افراد
وظایف خود را می دانند و برای عدم انجام آن هیچ عذر و بهانه ای نخواهند داشت« .تست ایده قبل از
ورود به بازار» به این موضوع اشاره دارد که در هنگام راه اندازی کسب و کار الزم است ایده قبل از
ورود به بازار تست شود ،زیرا ممکن است ایده از نظر فرد کاربردی و خوب باشد درحالی که از نظر بازار
این ایده رد شده باشد .هنگامی که بر اساس نیازسنجی به تکمیل ایده پرداخته شود ،عالوه بر آنکه می
توان از مناسب بودن ایده اطمینان حاصل کرد ،احتمال موفقیت ایده نیز افزایش خواهد یافت .در نهایت
چالش «ویژگی های شریک» به این موضوع اشاره میکند که با شریک خود اهداف ،استراتژی و تا حد
امکان وضعیت زندگی یکسانی داشته باشید .بهتر است هنگام تشکیل تیم ،ویژگی و اهداف افراد درنظر
گرفته شود .اگر فردی دارای روحیه کارمندی یا اهداف متفاوت است ،آن تیم ،تیم پایداری نخواهد شد.
آنطور که مصاحبه شونده های ما معتقد بودند اکثر استارتاپهای ایرانی با چالشهای مدیریتی احصاء
شده در بخش یافتههای تحقیق مواجهه هستند بنابراین آنجایی که شکست تجاری یک رویداد مخرب
است و می تواند به رشد مداوم اقتصاد و جامعه آسیب برساند ،اگر چالش های مدیریتی ذکر شده رفع
شود ،استارتآپها می توانند به موفقیت در مسیری که پیش رو دارند و در نتیجه رشد و توسعه کشور
کمک کند.
کلمات کلیدی :استارتاپ ،چالشهای مدیریتی ،رفتار کسبوکار ،تحلیل مضمون.
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شناسایی عوامل موثر بر رسانه شناختی جهت توسعه کارکنان بخش تولید
محتوای سازمان رسانه ای
سید مهدی شریفی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران( .نویسنده مسئول)sharifee@ut.ac.ir .
مهران ابراهیم نژاد
دانشجوی دکتری رسانه دانشگاه تهران
چکیده :روانشناسی شناختی عبارتست از مطالعه نحوه ادراک ،یادگیری ،یادسپاری و تفکر افراد درباره
اطالعات .روانشناسی شناختی ممکن است درباره چگونگی درک شکلهای گوناگون توسط افراد ،علت
به یادآوری برخی از واقعیتها و فراموش کردن برخی دیگر باشد .هدف از این پژوهش شناسایی عوامل
موثر بر رسانه شناختی جهت توسعه کارکنان بخش تولید محتوای سازمان رسانه ای است .برای دستیابی
به این هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .به این منظور جهت شناسایی عناصر موثر بر رسانه
شناختی با 15نفر از افرادی که در حوزه علوم شناختی و رسانه از خبرگی آکادمیک و تجربی برخوردار
بودند مصاحبههای عمیق صورت گرفت .سپس با تجزیه و تحلیل این مصاحبهها به روش تحلیل تم ،برخی
از عوامل موثر بر رسانه شناختی شناسایی گردید .یافتههای این پژوهش شامل سه بخش ویژگیهای رسانه
شناختی ،تاکتیکهای رسانه شناختی و وجوه شناختی کارکنان سازمان رسانهای میباشد .نتایج نشان داد
علوم شناختی بر جنبههای مختلف مدیریت یک سازمان رسانهای تاثیر زیادی دارد و بهکارگیری این علوم
میتواند باعث بهبود مدیریت داخلی سازمان رسانهای ،توسعه کارکنان و افزایش تاثیرگذاری بر مخاطب
گردد.
کلمات کلیدی :علوم شناختی ،سازمان رسانهای ،رسانه شناختی ،مدیریت منابع انسانی
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رسانههای اجتماعی و کارآفرینی در صنایع خالق :بررسی تاثیر
مولفههای شبکههای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه
مهدی تاج پور
دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
آیدین سالم زاده

دکتری کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)salamzadeh@ut.ac.ir .

الهه حسینی
دانشجوی دکتری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
چکیده :این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه در صنایع
خالق انجام شده و برای این امر از مدل کندوی عسل در رابطه با قصد کارآفرینی به عنوان چارچوب
تحقیق استفاده کرده است .دادههای دریافت شده از نمونهای شامل  236پرسشنامه که توسط کسب و
کارهای فعال در صنایع خالق مستقر در شهر تهران به دست آمد ،توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس
تحلیل شد و نتایج حاصل نشان داد که مولفههای شبکه اجتماعی شامل هویت ،حضور ،به
اشتراکگذاری ،شهرت ،گروهها ،روابط و گفتگو ،تاثیر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه دارد.
کلمات کلیدی :کارآفرینی رسانهای ،شبکه های اجتماعی مجازی ،قصد کارآفرینانه ،صنایع خالق
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نقش آینده پژوهشی کارآفرینی بر صنعت عمران با رویکرد نوآوری در
توسعه اقتصاد پایدار
سینا محقق
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف( .نویسنده مسئول)

sina.mohaghegh68@yahoo.com.
مجید رفیعی
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا خالو
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه  :آینده پژوهی کسب و کار های نوین صنعت عمرانی را به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه
اقتصاد پایدار و فرهنگ اجتماعی نقش اساسی در فرآینده توسعه جامعه دارند .از آنجا که نمی توان اثر
کسب و کارهای متوسط را در رشد اقتصادی کشور نادیده گرفت ،برای پیشرو بودن در این امر ،کشورها
اروپایی اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی های بلند مدت و چند جانبه کرده اند تا از پتاسیل های سازنده
کسب و کار های نوین صنعت بزرگ عمران برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند .این مطالعه
وضعیت کسب و کارهای نوین صنعت عمران را در کشورهای ژاپن و کانادا  ،امریکا را مورد بررسی و
تحقیق قرار داده است و نتایج آن بر نقش ایجاد رونق و بهبود این دسته از کسب و کارهای نوین را در
پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ها تاکید کرده است .
کلمات کلیدی  :کسب و کار نوین  ،توسعه اقتصادی ،نوآوری
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سیاستگذاری رسانه های اجتماعی در عصر تغییرات تکنولوژی ،محیط
رسانهای
علی کرد کتولی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما( .نویسنده مسئول).
a.kord1404@gmail.com
کبری صمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
چکیده :سازوکارهای سنتی تضمین تنظیم بازار و کنترل قدرت ،بیش از حد ناکارآمد شدهاند .منطق
پشت این فرض آن است که تکنولوژیهای جدید یکپارچگی سیاستهای رسانه را با تکه تکه کردن
قدرت و دادن آن به هر فرد و توانمند کردن افراد برای پیوستن به بحث عمومی به زوال بردهاند .این مقاله

سیاستگذاری رسانه های جدید که در در ادبیات علمی منتشر شده است را بررسی میکند .در نهایت
یک مدل برای سیاستگذاری رسانه های مدرن با توجه به ادبیات موجود توسط نویسندگان مقاله
استخراج شده است .پذیرفتن هر کدام از این رویکردها برای سیاستگذاری رسانههای اجتماعی این نکته
را تغییر نمیدهد که حکومت رسانهای نمیتواند مجموعهای از دستورات ثابت باشد بلکه باید از طریق
مذاکره با دیگران به دست آید .چالشها نه تنها برای قانونگذارن است بلکه برای ذینفعانی هم که مورد

قانونگذاری قرار میگیرند هست ،بنابراین هر توافقی بهتر است که به صورت موقتی درک شود .تغییرات
در زمینهها و مذاکرات در فناوریها و همچنین روابط قدرت ،معانی و ارزشها زمینهی جدیدی را باز
میکنند و بحث های جدید را روی چیزهایی که قبال مقرر بوده است به وجود میآورند که ناگهان نیازمند
تجدید نظر در سیاست است و این یعنی قانونگذاری رسانهای یک فرآیند بسیار سیاسی است.
کلمات کلیدی :سیاستگذاری رسانه ای ،رسانه های اجتماعی،تغییرات تکنولوژی.
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بررسی کارایی بازاریابی رسانههای اجتماعی و مقایسه آن با تکنیکهای
سنتی بازاریابی
مرجان بصیرت
کارشناس ارشد مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران

Marjan.1993@yahoo.com

چکیده :استفاده از روشهای گوناگون بازاریابی ،دستاوردهای متفاوتی به همراه دارد .بازاریابی سنتی با
استفاده از تبلیغات چاپی ،تبلیغ در رادیو و تلویزیون ،تماس تلفنی ،ارسال ایمیل و تبلیغ در فضاهای
عمومی ،همچنان یک استراتژی موثر به شمار میرود .اما این شیوه ،تنها شیوه بازاریابی محصول نیست.
بازاریابی رسانههای اجتماعی به عنوان یکی از اجزای اصلی بازاریابی دیجیتال که از نتایج ظهور رسانههای
جدید است ،اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است .این پژوهش در تالش است تا با بررسی کارایی
بازاریابی رسانههای اجتماعی و مقایسه آن با تکنیکهای سنتی بازاریابی ،تحلیلی از این دو شیوه بازاریابی
ارائه دهد .بدین منظور در مرحله اول و با مرور ادبیات مرتبط با موضوع ،ویژگیها و نقاط قوت و ضعف
بازاریابی سنتی و بازاریابی رسانههای اجتماعی بررسی میشوند .در مرحله بعد و از طریق پرسشنامه،
نظرات گروهی از صاحبان کسبوکار که از بازاریابی رسانههای اجتماعی استفاده کردهاند ،در خصوص
کارایی و مزایای آن نسبت به نوع سنتی بازاریابی سنجیده میشود .یافتههای حاصل از این پژوهش نشان
میدهد که با وجود اینکه بیش از نیمی از پاسخدهندگان تاثیر استفاده از بازریابی رسانههای اجتماعی را
«زیاد» یا «بسیار زیاد» ارزیابی کردهاند ،اما همچنان معتقدند که استفاده همزمان از بازاریابی سنتی و
دیجیتال ،نسبت به استفاده از هر کدام از این شیوهها به تنهایی ،بازدهی بیشتری به همراه دارد.
کلمات کلیدی :بازاریابی ساانتی ،بازاریابی دیجیتال ،رسااانههای ساانتی ،رسااانههای نوین ،رسااانههای
اجتماعی ،رسانههای تعاملی
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تأثیر ابعاد سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده،
طراحی وبسایت ،ریسک ادراک شده ،اعتماد آنالین و قصد خرید
آنالین بر خرید آنالین
ناهید زارعی شرق

دانشجوی کارشناسی ارشد ( ) M.Aمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ،نراق  ،ایران.

علی اخوان قنادی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ،نراق ،ایران
چکیده :با ظهور تجارت الکترونیک ،سازمانها در حال تغییر تجارت و کسبوکار خود هستند .اکثر
محققان بر آناند که تجارت الکترونیکی زمانی می تواند موفق باشد که عموم مردم به محیط مجازی
اعتماد کنند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده،
طراحی وب سایت ،ریسک ادراک شده ،اعتماد آنالین و قصد خرید آنالین بر خرید آنالین به گردآوری
و بررسی نظرهای نمونهای شامل  384نفر از خریداران شرکت دیجی کاال ،پرداخته است .این پژوهش
توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی ،از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی میباشد .در
این پژوهش پس از بررسی ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانهای ،با استفاده از روش میدانی و با
ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطالعات مربوط به سنجش متغیرها پرداخته شد .اطالعات در دو بخش

توصیفی و استنباطی توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی عملیات
مربوط به اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری صورت پذیرفت .همچنین از جداول و نمودارهایی
که حاوی میانگین ،فراوانی ،درصد تجمعی و ...است ،در این بخش استفاده شد .در بخش استنباطی از

آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف  ،K-Sو آزمونهای همبستگی و رگرسیون جهت بررسی فرضیات

پژوهش استفاده شد .همچنین به منظور بررسی تأثیر مؤلفههای جمعیتشناختی بر متغیرهای پژوهش از

آزمونهای  Uمن ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد .پس از گردآوری دادهها و تحلیل یافتههای آن،

همه فرضیات پذیرفته شدند .بنابراین میتوان گفت ابعاد سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک
شده ،طراحی وب سایت ،ریسک ادراک شده ،اعتماد آنالین و قصد خرید آنالین بر خرید آنالین تأثیر
معنیداری دارد.
کلمات کلیدی  :سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده ،طراحی وب سایت ،ریسک
ادراک شده ،اعتماد آنالین ،قصد خرید آنالین ،خرید آنالین.
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نقش مدیران پورتفولیو در ایجاد کارآفرینی و توسعه اقتصاد پایدار
صنایع عمرانی
مجید رفیعی
عضوهئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سینا محقق
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف( .نویسنده مسئول).

sina.mohaghegh68@yahoo.com
در دنیای امروز مسئولیت اجتماعی و حفظ منابع برای نسلهای آینده و استفاده از فناوریهای سبز اهمیت
بسیار یافته و یکی از نشانههای توسعه یافتگی جوامع است .در همین راستا یکی از وظایف مشاوران سطح
عالی پورتفولیو نیز کمک به برنامهریزی استراتژیک برای توسعه اقتصادی پایدار در صنعت عمران است.
مطالعه حاضر با نگرش مشاوران سطح عالی پورتفولیو در این صنایع را در توسعه اقتصاد پایدار بررسی
میکند .ابتدا با استفاده از مصاحبههای نیمه ساخت یافته عوامل موثر در اقتصاد پایدار را شناسایی کرده و
سپس با استفاده از روش  AHPعوامل تاثیرگذار شناسایی شده را در سه دسته نگرش به اقتصاد ،نگرش

به منابع ،و نگرش به منابع انسانی مورد بررسی قرار داده است .دسته بندی و رتبهبندی عوامل نشان داد که
برای توسعه اقتصادی پایدار در صنایع عمرانی نیاز به وجود هر سه دسته ذکر شده در مشاوران عالی
پورتفولیو وجود دارد و در نتیجه در به کارگیری این مشاوران باید به وجود سطح باالیی از هر سه دسته
توجه کرد.کلمات کلیدی:کارآفرینی  ،نوآوری  ،توسعه اقتصادی پایدار  ،مهارت
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ارائه مدل مفهومی برای بررسی تفاوتهای نسلی در در رفتار مصرف
کننده
محمد رحیم اسفیدانی
استادیار گروه بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد مهدی آقاربیع
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران .نویسنده مسئول.

aqarabi@ut.ac.ir
اصغر عقیلی دهکردی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
چکیده :هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی برای بررسی وجود تفاوتهای نسلی در رفتار مصرف
کنندگان ایرانی میباشد .مطالعات نسلی در ایران عمدتا در حوزه جامعهشناسی و فرهنگ انجام پذیرفته
است و تعداد اندکی از پژوهشه ای حوزه مدیریت و بازاریابی به وجود تفاوتهای نسلی در جامعه ایرانی
توجه نمودهاند .این پژوهش ها نیز عموما تفاوتهای نسلی را نه بعنوان یک پرسش پژوهشی ،بلکه بعنوان
یک واقعیت اولیه اجتماعی در مطالعات خود لحاظ نمودهاند .تدوین مدل و الگوی مفهومی برای انجام
پژوهش درباره تفاوتهای نسلی در رفتار مصرف کننده گام اولیه در عملیاتی سازی پژوهشهای میدانی در
این حوزه تلقی می گردد .در این مقاله تالش شده با بررسی ادبیات موضوعی بهکارگیری محصول مدل
مفهومی مناسبی برای انجام پژوهش های میدانی در زمینه تفاوتهای نسلی در رفتار مصرف کننده ارایه
گردد.
کلمات کلیدی:تفاوت های نسلی ،رفتار مصرف کننده ،رفتار مصرف کننده ایرانی
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رویکرد روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال با استفاده از فناوری های
جدید مانند هوش مصنوعی و بالکچین
افسانه مظفری

دانشیار واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران a.mozaffari@srbiau.ac.ir

چکیده :در جامعه پستمدرن اطالعاتی و شبکهای امروز با توجه به گسترش روزافزون ابزارها و تفکر
دیجیتال در زندگی و کار افراد جامعه ،رویکرد روابط عمومیها نیز باید از سنتی به سایبر تغییر کند.
بازاریابی بهعنوان یکی از فعالیتهای روابط عمومی ،اگرچه در گذشته یکسویه بود ،تصویر روشنی از
مشتری نداشت و هدف آن تنها ارائه خدمت یا فروش کاال بود ،اما اکنون با مبنا قراردادن مدل( 4Cارزش

مشتری یا مصرف کننده ،هزینه ،راحتی و آسودگی مشتری و ارتباطات) به ایفای نقش خود میپردازد.
مقاله حاضر کوشیده است با بررسی سیر روابط عمومی و بازاریابی از گذشته تاکنون و ضرورت استفاده
از فناوری های روز چون هوش مصنوعی و بالکچین بپردازد .از آنجایی که با کمک هوش مصنوعی
میتوان رفتار مخاطب را تحلیل کرد و با کمک فناوری بالکچین میتوان اطالعات را بهدرستی و با امنیت
باال ذخیره کرد پس ترکیب این دو میتواند باعث عملکرد بهتر بازاریابی دیجیتال شود .البته گاهی هوش
مصنوعی به کمک بازاریابی بالکچین و گاهی بالکچین به کمک بازاریابی هوش مند میآید .در تبلیغات
مبتنی بر بالکچین قراردادهای هوشمند بالکچین در کنار فناوری عصبی و نیز هوش مصنوعی به منظور
هدفمندترسازی تبلیغات قرار می گیرد .هرقدر نقاط داده بیشتری وارد هوش مصنوعی شود ،نیاز برای
ذخیره امن اطالعات افزایش می یابد و در این مسیر بالکچین نقشی بنیادین دارد .بالکچین میتواند به
ردیابی ،درک و توضیح تصمیماتی که توسط هوش مصنوعی گرفته شدهاست کمک کند و هوش
مصنوعی می تواند بالکچین را بهتر از انسان مدیریت کند .بنابراین پژوهشگر در مقاله حاضر بعد از
مصاحبه با  60نفر از مدیران و افراد خبره در روابط عمومی و روش گرندد تئوری ،شاخص ها را استخراج
و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که ترکیب بالکچین و هوش مصنوعی بهعنوان دو فناوری
نوظهور با یکدیگر میتواند سبب ایجاد مزایای بیشتری شود و به کمک بازاریابی دیجیتال بیاید .افزایش
امنیت اطالعات،پردازش هوشمندانه تر اطالعات،کمک به ردیابی و درک تصمیمات و مدیریت بهتر
بالکچین توسط هوش مصنوعی از مزایای ترکیب این دو فناوری است.
کلیدواژه :روابط عمومی سنتی ،روابط عمومی مدرن ،بازاریابی سنتی ،بازاریابی دیجیتال ،هوش
مصنوعی ،بالکچین.
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پیشنهاد الگویی برای سیاستگذاری نوآوری با تأملی بر اندیشههای اقتصاد
مکتب اتریش
امیرحسین خالقی

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران ;Amirkhaleghi@ut.ac.ir

چکیده  :سیاستگذاری نوآوری را می توان الگوی کلی رفتار دولت برای باال بردن میزان نوآوری در
یک اقتصاد تعریف کرد ،اغلب این نقش دولت ها با سیاست هایی مانند اعطای وام ارزان و حمایت های
قانونی از شرکت های نوآور تعریف می شود ،با این حال می توان نگاهی به کلی متفاوت هم نسبت به
موضوع داشت .اقتصاد مکتب اتریش (اتریشی ها) از رویکردهای تحلیلی است که به شکلی متفاوت و
غیرمتعارف به بررسی اقتصاد و به ویژه زمینه های ظهور نوآوری می پردازد .پرسش اصلی در این پژوهش
اینست که با بهره گیری از دیدگاه های مکتب اتریش سیاستگذاری نوآوری دولت ها چگونه باید باشد
و الگوی مناسب برای آن چه خواهد بود .روش پژوهش هم تحلیلی -استنتاجی است و تالش می شود
پس از مروری کلی بر دیدگاه ها و آموزه های مکتب اتریش برخی پیامدهای آن برای سیاستگذاری
نوآوری بررسی شود .در پایان چارچوبی  5بخشی (شامل کاهش اندازه دولت ،بهبود سیستم قانونی و
حقوق مالکیت ،سیاست های پولی مناسب ،آزاد کردن تجارت بین المللی و مقررات زدایی از کسب و
کارها) به پیشنهاد می شود که در سطح کالن آنچه را که برای زمینه سازی بروز نوآوری در اقتصاد است
را پوشش می دهد.
کلمات کلیدی :مکتب اتریش ،سیاستگذاری نوآوری ،کارآفرینی ،آزادی اقتصادی
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حاکمیت رسانهای؛ گذار از قانونگذاری و سیاستگذاری رسانهای
کالسیک
عباس جعفری

دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه تهران abbasjafari51@ut.ac.ir

چکیده :این مقاله حاکمیت رسانهای را به عنوان مفهومی نوپدید برای مواجهه با چالشها و فرصتهای
ناشی از تحوالت فناوری و تغییرات اجتماعی مطرح کرده است ،و هدف آن بررسی خالءهای موجود
در سیاستگذاری و قانونگذاری رسانه ای معاصر است .این مقاله با مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات
تحقیق در زمینه سیاستگذاری رسانهای ،الگوی حاکمیت رسانهای را مطرح ساخته است .ارزش افزایی
این مقاله ابهام زدایی از دو واژه حاکمیت و دولت در موضوع خط مشی گذاری ،سیاستگذاری و
حاکمیت رسانه ای است و ارائه الگویی که از طریق آن دو قطب آزادی و مسئولیت مورد اعتنا قرار گرفته
و حاکمیت رسانهای خوب اعمال میشود.
کلمات کلیدی :حاکمیت ،قانونگذاری رسانهای ،سیاستگذاری رسانهای ،حاکمیت رسانهای
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راهبرد های رقابتی تجاریسازی دانش در دانشگاه ها و موسسات
آموزشی عالی ایران با استفاده از ابزار فازی سلسله مراتبی
محمد صادق خیاطیان یزدی

دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ایرانkhayyatian@yahoo.com .

چکیده :در نتیجه فشارهای اقتصادی و تمایل به مستقل شدن دانشگاهها در بودجههای داخلی ،دانشگاهها
تمایل فراوانی به تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان دادهاند و تجاریسازی تبدیل به
دروازهای نو برای خصوصی سازی پیشرفت های علمی شده و ایجاد و انتقال دانش از دانشگاهها ،به طور
فزاینده ای شدت گرفته است .اما شواهد نشان میدهد که دانشگاهها در انتخاب راهبردهای تجاری سازی
یافتههای خود با مشکل مواجه بوده و موفق عمل نمیکنند .از این رو در این تحقیق به منظور شناسایی و
تدوین راهبردها ی رقابتی تجاری سازی بر اساس چارچوب گرانت در قالب مطالعات آمیخته اکتشافی
استفاده شده است ،بدین ترتیب که در مرحله کیفی از روش مطالعه موردی و در مرحله کمی از روش
توصیفی از نوع پیمایشی اطالعات جمع آوری شده است .ابزار جمعآوری اطالعات در مرحله کیفی
مصاحبههای نیمه ساختار یافته و باز با  24نفر از خبرگان و صاحبنظران و بررسی منابع چندگانه و اسناد و
مدارک بوده است .در استخراج وزن معیارها و زیر معیارها در تمامی مراحل از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی استفاده شد .بر اساس چارچوب مفهومی ،جهت تدوین راهبردهای رقابتی در مرحله اول به
شناسایی منابع دانشگاه ،در مرحله دوم توانمندیها و شایستگیها ،در مرحله سوم مزیت های رقابتی و در
نهایت تصمیمگیری با توجه به اطالعات قبلی و استخراج راهبردهای چهارگانه تهاجمی ،محافظهکارانه،
متنوع سازی و تدافعی تجاری سازی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی صورت گرفت.
واژگان کلیدی :راهبرد ،تجاری سازی دانش در دانشگاه ،رویکرد منبع محور
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بررسی جایگاه و وضعیت اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان
سید احمد علوی
دانشجوی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.نویسنده مسئول.

ahmadalavi@ut.ac.ir
علی کردکتولی

دانشجوی ارشد مدیریت رسانه دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
چکیده :در این مقاله پس از بررسی ادبیات اکوسیستم کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان یک نمونه موفق
در ایجاد اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان در یک منطقه محروم هند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در
نهایت و ضعیت فعلی اکو سی ستم کارآفرینی دانش بنیان در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد .آن چه در
این مقاله مورد توجه قرار گرفته اساات حرکت جامعه نخبگانی ایران به ساامت کارآفرینی دانش بنیان و
نبود اکو سی ستم متنا سب آن در داخل ک شور ا ست که تبعات منفی آن در صورت ادامه همین م سیر به
زودی گریبان گیر جامعه دانشی کشور خواهد بود.
کلمات کلیدی  :دانشگاه کارآفرین ،آموزش عالی ،اکوسیستم کارآفرینی ،اقتصاد دانش بنیان
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عوامل موثر بر تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی علوم انسانی
ایمان خاقانی زاده
کارشناس ارشد مدیریت آموزش از دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
جواد پورکریمی
عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .نویسنده مسئول.

Jpkarimi@ut.ac.ie

چکیده :هر چند دانشگاهها بهعنوان مهم ترین بخش تولید و عرضه دانش محسوب می شوند ،لیکن در
انتقال و بهکارگیری دانش و استفاده از آن در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی و به عبارت دیگر
در تجاری سازی نتایج تحقیقات به ویژه در علوم انسانی  ،شرایط در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران
رضایتبخش نیست .شناخت عواملی که بر تجاریسازی 1نتایج تحقیقات دانشگاهی موثر هستند می تواند
راهگشایی برای برطرف نمودن موانع و ارتقای این امر مهم باشد .هدف از این تحقیق شناسایی عواملی
است که بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی موثر هستند ،در واقع درصورتی که دانشگاه ها بتوانند
عواملی را شناسایی کنند که با کمک آن بتوان تحقیقات را تجاری سازی کرد ،می توانند نه به عنوان
یک سازمان فقط مصرف کننده که به عنوان یک سازمان مولد بسیاری از مشکالت اقتصادی خود را
برطرف کنند .در این پژوهش پس از مطالعات کتابخانه ای عوامل مختلفی که برای تجاری سازی مطرح
شده بود دسته بندی گردید .این عوامل در  5دسته کلی طبقه بندی شد که شامل عوامل فردی و فرهنگی
که نشان از انگیزه و نگرش مثبت افراد نسبت به مقوله تجاریسازی است و نشان می دهد میزان آمادگی
آنان جهت مشارکت در تجاری سازی نتا یج تحقیقات دانشگاهی چه میزان است .عامل قانونی که بیانگر
قوانینی است که به تجاری را در دانشگاه تسریع می کند یا همچنین مانع از تجاری سازی در سازمان می
شود .دو عامل دیگر که در این تحقیق به آن اشاره شد عامل ساختاری و مدیریتی بود .در مورد عامل
مدیریتی می توان به برنامهریزی تحقیقات راهبردی و چشمانداز علمی ،نظام ارتباطات و تأمین بودجه،
بروکراسی اداری و انعطاف پذیری مدیریتی ،ثبات و کارآمدی مدیریتی ،حمایت دولت و مدیران ارشد
دانشگاهی ،واگذاری پروژهها بر مبنای شایسته ساالری که به سبک های مدیریتی که تجاری سازی در
س ازمان بها می دهند یا با بی توجهی به آن مانع از درآمدزایی سازمان می شوند اشاره دارد .عامل ساختاری
نیز اشاره به مدیریت بازار و تجاریسازی ،منابع مالی و اطالعاتی ،شبکهسازی و روابط استراتژیک دارد.
کلیدواژه :تجاریسازی؛ تحقیقات دانشگاهی؛ علوم انسانی.
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بازسازی ساختار اقتصادی فوتبال ایران و نظامهای درآمدی پایدار:
طرحریزی نقشهراه پژوهشی برای همکاری دانشگاه و سازمان لیگ
فوتبال ایران
داتیس خواجه ئیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانkhajeheian@ut.ac.ir :
چکیده :مقاله حاضر اقتصاد فوتبال ایران را از بعد ساختاری مورد توجه قرار داده و با رویکردی منبع
محور ،ساختاری برای اقتصاد فوتبال کشور جهت ایجاد نظام درآمدهای پایدار پیشنهاد میکند .این مقاله
با در نظر گرفتن شرایط زمینهای کشور ،منابعی همچون ارزش رسانهای بازیکنان فوتبال ،برند باشگاههای
فوتبال ،ملموسسازی و تجاریسازی هیجان هواداری ،تجاریسازی محصوالت باشگاهها ،مدیریت
رسانه ای را به عنوان منابع ایجاد درآمدهای پایدار معرفی کرده و سپس ساختاری برای ایجاد سازمان
اقتصادی سازمان لیگ پیشنهاد میدهد .این پژوهش در انتها نقشه راهی برای مدیریت مطالعات پژوهشی
متمرکز بر اقتصاد فوتبال و مدلهای درآمدی برای باشگاهها و لیگ فوتبال ایران ارائه میدهد که میتواند
در طراحی ساختار اقتصادی سازمان لیگ و برقراری ارتباطات موثر پژوهشی میان دانشگاه و سازمان لیگ
مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها» اقتصاد فوتبال؛ پژوهش در مدیریت فوتبال؛ مدل کسب و کار باشگاه فوتبال؛ دانشگاه و
صنعت فوتبال
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تحلیل ساختار حقوقی نهاد های خود انتظام در بازار سرمایه ایران با
استفاده از نظام حقوقی آمریکا
بهروز شاکری
دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس ،تهران ،ایران
علیرضا مظلوم رهنی
استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس،تهران ،ایران
چکیده  :در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تاکید بر قوانین و رویه عملی ،ساختار حقوقی
نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران وآمریکا
(که به نوعی مبدح روش خو د انتظامی برای تنظیم مقررات است) ،تبیین شود .برای نیل به این هدف،
بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو ،در این مقاله منشا قانونی نهادهای خودانتظام،
ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل ،تعلیق و انحالل آنها ،اختیارات مقرراتگذاری ،حل و فصل اختالفات
و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری ) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا
بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یاد شده ،این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا
در این زمینه به غیر از برخی تفاوتهای جزئی ،مشابه یکدیگر هستند.
کلمات کلیدی :ساختار حقوقی ،نهادهای خودانتظام ،بازار سرمایه ایران
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بررسی تابآوری زیست محیطی با استفاده از مدلVIKOR
مریم کریمی
مدیر اداره سالمت و  HSEسازمان پایانه ها و پارک سوار های شهر تهران.نویسنده مسئول.
eng.mkarimi@yahoo.com
پدرام طلوعی
دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
رضا ارجمندی
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
فرزام بابایی سمیرمی
استادبار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
میر سلیم موسوی
مدیر اداره بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
امیر حسین صدیقی
مدیر عامل سامان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
چکیده :یکی از سطوح مدیریت شهری ،مدیریت محیطزیست شهری است که نیازمند استفاده از
رویکردهای نوینی مانند تفکر تابآوری برای دستیابی به شهری با خدمات اکوسیستم انعطافپذیر برای
تضمین قابلیت زیستن و شهری پایدارتر در برابر تغییرات محیطزیستی است .در این مقاله با توجه به وجود
گسل های متعدد به خصوص سه گسل شمالی ،ری و مشاء همچنین به واسطه گستردگی خطوط لوله
نفت و گاز و صنایع شیمایی ،سناریو آتش سوزی ناشی از زلزله بیش از  5/8ریشتر برای منطقه  12شهر
تهران تدوین و بر اساس آن ،مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب مولفه های خطر ،آسیب پذیری و وضعیت

ظرفیت های موجود ارائه شده است .در این روش مولفههای کاهنده و افزاینده ایمنی بر اساس مدلAHP

انتخاب شداند .که مولفه های کاهنده شامل زلزله بعنوان مولفه اولیه و آتشسوزی بعنوان مولفه ثانویه که
آسیب پذیر بر محیط و انسان میباشند و در مقابل ،سه فاکتور آموزش و برنامه ریزی و مدیریت شهری-
بهبود زیر ساخت ها نیز جزو فاکتور های افزاینده ایمنی انتخاب شده اند .در نهایت خروجی مدل

 VIKORبا استفاده از مطالعات کتابخانه ایی ،بازدید میدانی و تجزیه و تحلیل خبرگان منطقه و دانشگاهی
بیانگر این موضوع است که در صورت اجرای سیاستهای پیشنهادی میتواند ،آسیبپذیر منطقه  12را
در سناریو تدوین شده از وضعیت خیلی ضعیف در یک دوره  5ساله به سمت خوب سوق دهد.
کلمات کلیدی :ارزیابی آسیبپذیری آب ،ارزیابی آسیبپذیری خاک
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بررسی و تحلیل تکنولوژی جهانی سامانههای توصیهگر در کسب و
کارهای الکترونیکی و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود و افزایش
بهرهوری بومی این تکنولوژی (مطالعه موردی  :شرکت عطر بیک)
مریم کریمی

مدیر اداره سالمت و  HSEسازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران نویسنده مسئول.

eng.mkarimi@yahoo.com
علی بیات سید شهابی
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
مسعود هاتف پور
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
میر سلیم موسوی
مدیر اداره بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
چکیده :امروزه سرعت اینترنت در حال زیاد شدن بوده و شیوه انجام کارهای روزمره نظیر خرید آنالین،
پرداخت قبض ،تماشای فیلم های جدید ،برقراری ارتباط و غیره ،تغییر می کند .بازارهایی که براساس
سیکل های تولید و توسعه عمل نمی کنند ،قادر به دوام و بقا نیستند .برای رقابتی ماندن ،بازارها نیاز به
فراهم نمودن محصوالت و خدمات (سرویس ها) برای مشتریان مختلف با نیازهای گوناگون دارند .تغییر
و جابجایی به سمت خرید آنالین ،سفارشی ساختن نیازهای مشتریان را برای تولید کنندگان و خرده
فروشان ،الزم و ضروری کرده است ،و در عین حال گزینه های انتخابی بیشتری نسبت به قبل فراهم
می کند .در مقاله پیش رو برای کمک به مشتریان و بهبود چرخه مشتری مداری وکسب و کار اینترنتی
برای شرکت عطر بیک ،در ابتدا از طریق ترکیب دو روش ضمنی و صریح بانک اطالعاتی مشتریان

تشکیل گردیده و سپس از طریق روش  KDDمدل مناسبی برای هر کاربر استخراج شده است و جهت
تحلیل داده ها از دو بانک اطالعاتی داده های رفتاری و داده های تراکنشی استفاده شده است و در نهایت
مدل رفتار مشتری با استفاده از فیلترینگ هیبریدی برای هر کاربر ایجاد گرددهاست .الیه های فیلتریگ
هیبریدی استفاده ش ده شامل قیمت ،نوع رایحه ،طراحی شیشه و رنگ و  ...بوده است .که به صورت
خودکار به روزرسانی می گردد .در ادامه اجرای این طرح با توجه به مدل پیشنهادی پیش بینی می گردد
عالوه بر افزایش  30درصدی کاربران ،برای شرکت افزایش فروش و درآمدزایی ساالنه  9درصدی را
نسبت به سال 1396به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی :تجارت الکترونیکی ،سیستم های توصیه گر ،خرید آنالین ،ارتباطات آنالین
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بررسی همبستگی بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
یزدانبخش زارع
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران ،مدیر کنترل هزینه شرکت نیر پارس مپنا
محبوبه کریمی طرارانی
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران ،کارشناس ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

نویسنده مسئولkarimi.msrt@gmail.com .
پریا الوندی پور

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران ،مدیر آتش سوزی بیمه ملت
آزاده محمد
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،کارشناس ارشد شرکت تامین
چکیده :فضای مشوق رفتار شهروندی سازمانی  ،توان سازمان را در جذب و نگهداری نیروهای شایسته
افزایش می دهد  .باال بودن سطح رفتار شهروندی سازمانی در سازمان باعث می شود تا سازمان به محیطی
جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شده و از این رو سازمان هایی که سطح رفتار شهروندی سازمانی در
آنها باال می باشد با جذب نیروهای شایسته تر  ،عملکرد بهتری خواهند داشت ( پودساکف و همکاران به
نقل از فتاحی  . ) 1386 ،رفتار شهروندی سازمانی  ،عملکرد سازمان را از طریق تشویق اقدامات سازمانی
اثر بخش و کارا ارتقا می دهد ( آکلفت و کوت . ) 2005،1این تحقیق در سازمان های دولتی شهر تهران
از طریق پرسشنامه انجام شده است .پرسشنامه های استفاده شده پرسشنامه های استاندارد می باشد که
همگی دارای ضریب آلفای کرونباخ باالی  0.7می باشند .روش تحقیق مورد است فاده در این تحقیق،
توصیفی و از نوع همبستگی  -مدل معادالت ساختاری بوده است .پس از جمع آوری  215پرسشنامه ،به
کمک نرم افزار  spssبه بررسی فرضیات پرداخته شد .در فرضیات فرعی ،روابط بین متغییر های تحقیق
به طور معنی داری تأیید شد .و نشان داده شد که بین تمامی متغییر های همبستگی معناداری وجود دارد.
.
کلمات کلیدی :رفتار شهروندی ،اعتماد سازمانی ،هوش هیجانی ،معادالت ساختاری

- Ackfelt and Coote
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1

ارائه مدل جهت برآورد میزان تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی در
افق ( 1404مطالعه موردی :پایانه های مسافر بری برون شهری شهر
تهران)
مریم کریمی

مدیر اداره سالمت و  HSEسازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران .نویسنده مسئول.

eng.mkarimi@yahoo.com
میر سلیم موسوی

مدیر اداره بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
چکیده :امروزه با گسترش حمل و نقل شهری ،افزایش سطح رفاه و ایجاد تسهیالت خرید خودروهای
شخصی با پیامد ها و هزینههای مستقیم و غیر مستقیم زیادی از قبیل مصرف بی رویه انرژی و سوختهای
فسیلی ،تصادفات جادهای ،ترافیکهای درون شهری و برون شهری ( مخصوصاًپیک ترافیکهای ورودی
و خروجی شهرها) و آلودگی هوا و محیط زیست روبهرو هستیم که صدمات جبران ناپذیری را به محیط
زیست و انسان ها وارد می کند .در این میان استفاده از حمل و نقل عمومی و ارائه راهکارهای تشویق و
ترغیب استفاده از آن بهترین راهکار مدیریتی چند وجهی جهت کاهش و کنترل پیامدهای یاد شده
میباشد .سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با توجه به نقش چند الیهایی که در مدیریت
مشکالت یاد شده در جاده های برون شهری و دورن شهری دارد بسیار حائز اهمیت می باشد .ولیکن با
بررسی روند آمار سرویس و مسافر پایانههای تهران ،طی شش سال گذشته (از سال  1390الی )1396
بامیانگین کاهش 5/5درصدی تقاضای سفر روبهرو بودهایم به طوری که تقاضای سفر سال  1396نسبت
به سال  1390حدود  30درصد کاهش یافته است و در صورتی این روند ادامه داشته باشد در افق 1404
حدود  45درصد از تقاضای سفر ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری کاسته خواهد شد .از این رو
درمقا له پیش رو ،عالوه بر بررسی علل کاهش آمار با استفاده از ،روند تقاضای مسافرین را به صورت

پویا با نرم افزار  PTV Visumکه منطبق بر  GISمدل را پیشنهاد می دهد .نتایج حاصل از مدل
پیشنهادی با الگوریتم  GCGو الگوریتم ژنتیک از نظر مقدار تابع هدف آرمانی افق  1404تفاوت
چندانی ندارد .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با اعمال پیشنهادات ارائه شده و ضریب تغیرات
محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی معین شده ،بعد از یک سال با ثابت ماندن آمار مسافر از سال
 1398تا پایان سال  1404در شرایط ایده آل (نزدیک به 0/8درصد در نظر نگرفتن احتماالت) با
افزایش0/5درصدی تقاضا مواجه خواهیم بود.
کلمات کلیدی :ناوگان حمل و نقل عمومی ،جاده های برون شهری و درون شهری،کاهش تقاضای
سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی ،افق  ،1404مدل سازی تقاضای سفر.
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تاثیر عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی
سازمان خبری (مورد مطالعه :خبرگزاری صدا و سیما)
سید مهدی شریفی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .نویسنده مسئولsharifee@ut.ac.ir .
محمد رضا ثقفی
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
چکیده :به دلیل محدودیتهای قانونی صدا و سیما در استفاده از عوامل رقابتی و اهمیت نیروی انسانی
در خبر ،مسااالهی کسااب مزیت رقابتی در این سااازمان باید با اسااتفاده از راهکارهایی در حوزهی رفتار
باشااد که بر عملکرد کارکنان تاثیر بگذارند و به طور غیرمسااتقیم موجب مزیت رقابتی شااوند .هدف از
انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل ایجاد کنندهی رفتار شهروندی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در
ساااازمان خبری اسااات .این پژوهش کاربردی و توساااعهای سااات و از لحاظ گردآوری داده توصااایفی
همبسااتگی میباشااد .این پژوهش با روش پیمایش بوساایله تکمیل پرسااشاانامه با مشااارکت  88نفر از
خبرنگاران خبرگزاری و  88نفر از مخاطبان آن ،به انجام رساااید .برای تحلیل دادهها در دو ساااطح آمار

توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای  SPSSو  Lisrelاستفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این
است که عوامل فردی ،مدیریتی و سازمانی منجر به گسترش رفتار شهروندی سازمانی می شوند که در

نهایت به کساااب مزیت رقابتی در ساااه بعد شاااهرت رساااانهای ،کیفیت خدمات و خالقیت و نوآوری
میانجامد.
کلمات کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی ،عوامل زمینه ای ،مدیریت رسانه ،مزیت رقابتی
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بررسی تکنیک های ارزیابی و کارایی سیستم های ERP
مریم کریمی

مدیر اداره سالمت و  HSEسازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران .نویسنده مسئول

eng.mkarimi@yahoo.com
مهساسادات مظهری

کارشناس ارشد سازمان امور مالیاتی کل کشور
میر سلیم موسوی
مدیر اداره بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان پایانه ها و پارک سور های شهرداری تهران
محمد فتحی
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
مسعود هاتف پور
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
چکیده :تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان( )ERP
رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد ،به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این
زمینه هزینه گردیده است .با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای
عموم فعالیت ها ،اثراجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها ،پس از پیادهسازی برای
هر واحد اقتصادی ،اجتماعی و خدمات دهی دارای اهمیتی ویژه می باشد .در پژوهش پیش رو ،با توجه
به اهمیت اهداف هر ارگان دولتی و خصوصی مدیریت کلیه منابع اعم از انسانی و مالی به صورت یک
پارچه در اولویت می باشد در نتیجه ارزیابی و کارایی سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در تصمیم
گیری های خرد و کالن منطقه ایی ،ملی و یا بخش های جزء تر نقش به سزایی ایفاد می کند.در این
پژوهش با روش مطالعه و جمع آوری اطاالعات کتابخانه ایی به سهم چشم گیر استفاده از این مدیریت
یک پارچه و تاثیر اثر بخشی و کارایی آن در کلیه منابع سازمان ها و ارگان ها اشاره شده است.
کلید واژه :برنامه ریزی منابع سازمان -افزایش کارایی و اثر بخشی  -یکپارچگی هزینه
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بررسی رابطه بین بهره وری و صادرات در شرکت های صادراتی
سیروس نوروزی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش مدیریت مالی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
معصومه حسینی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازرگانی داخلی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،
رشت ،ایران
منصوره وهاب زاده
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم
چکیده :مقدار و نرخ رشد بهرهوری در هر کشور ،تأثیر به سزایی بر سطح زندگی ،تورم ،بیکاری،
وضعیت اقتصادی جامعه و رقابتپذیری در سطح جهانی دارد .بهبود بهرهوری وظیفه اصلی مدیران
است و آنان باید بیشترین نقش را در این خصوص ایفا کنند .از طرف دیگر سیاست گسترش تجارت
بین الملل و توسعه صادرات از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده
و یکی از ارکان مهم برنامهریزی را به خود اختصاص داده است .تحقیق حاضر بر اساس نحوۀ گردآوری
دادهها ،جزء تحقیقات توصیفی محسوب می گردد .همچنین با توجه به نحوۀ تجزیه و تحلیل دادهها ،از
نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش را شرکت های صادارتی استان گیالن تشکیل میدهند.
تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت اول کار با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده

ها) و سپس ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون با استفاده از نرم افزار  spss 19میباشد .نتایج نشان
داد که میان درصد فروش صادراتی شرکتها و میزان بهرهوری آنها رابطه معنیداری وجود دارد .اما
میان سن شرکتهای صادر کننده و میزان بهرهوری آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلمات کلیدی :صادرات ،بهرهوری ،کارایی ،فروش  ،سرمایه ،سن  ،داده ها
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ارائه مدل مفهومی هوشمند سازی پایانه های اتوبوس رانی مسافر بری
برون شهری و مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی :پایانه برون شهری
جدید شرق تهران)
مریم کریمی

مدیر اداره سالمت و  HSEسازمان پایانه ها و پارک سوار شهرداری تهران .نویسنده مسئول.

eng.mkarimi@yahoo.com
میر سلیم موسوی

مدیر اداره بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
امیر حسین صدیقی
مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
مسعود هاتف پور
عاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
چکیده :هوشمندسازی سامانه حمل و نقل عمومی به ویژه پایانههای مسافربری برون شهری یک
راهبردی موثر جهت افزایش خدمترسانی به کاربران است که میتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش
هزینهها ،افزایش سطح رضایتمندی و افزایش سودآوری و تبلیغات داشته باشد .کالنشهر تهران بهعنوان
یکی از مقاصد اصلی و توزیع کننده سفر به کل کشور ،با دارا بودن مرکزیت تجاری ،فرهنگی ،صنعتی و
گردشگری پذیرای حجم قابل توجهی از مسافران است .این مقاله با هدف طراحی سامانههای عملکردی
به منظور هوشمندسازی یکپارچه پایانه جدید شرق تهران در پی نیازسنجی و رفع نیازهای گروههای
ذینفع ،ارائه خدمات با کیفیت و کمیت باالتر و ترغیب سفرهای بینشهری با استفاده از خدمات
اتوبوسرانی تدوین و اجرا شده است .فرایند مقاله برای تحقق هدف شامل سه مرحله مطالعات می باشد
که نتایج حاصل از آن منجر به تدوین اهداف عملیاتی هوشمندسازی سامانه پایانه جدید شرق تهران در
دو قسمت سامانه های هوشمند پیش از سفر و داخل پایانه تقسیم شده است که به طور خالصه از نتایج
اجرای طرح می توان به بهینه سازی سفرها ،تسهیالت فروش و رزرو الکترونیک بلیت ،آگاهی سازی
مسافرین از آخرین وضعیت برنامههای سفر و خدمات ،نظارت و کنترل هوشمند بر مسایل امنیتی و کنترل
حوادث اشاره نمود.
کلمات کلیدی :سامانه حمل و نقل عمومی ،پایانه مسافر بری جدید شرق تهران  ،هوشمند سازی ،

فناوری اطالعات ،سفر های بین شهری.

84

تاثیر اجتماع محلی بر روی شراکتهای استراتژیک جهت ایجاد پایداری
مالی در باشگاههای محلی فوتبال
امیر صدیقی
کارشناس ارشد فیفا در مدیریت ،حقوق و علوم انسانی در ورزش ،مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی

) ،(CIESنیوشاتل ،سوییس

1

amir.sedighi@fifama.org

چکیده:مقاله حاضر به موضوع شیوه تعامل باشگاه های فوتبال محلی با اجتماع پیرامون خود برای ایجاد
ثبات مالی پرداخته است .از آنجا که باشگاههای محلی بیشتر از باشگاههای سطح ملی در معرض
ورشکستگی هستند ،یافتن بهترین شیوه های کسب و کار به کمک مدل حکمرانی لیگ در سطح باشگاه
محلی امری حیاتی در پایداری مالی این باشگاهها است .این پژوهش پس از بررسی وضعیت اقتصادی
فعلی در باشگاههای فوتبال اروپا ،با استفاده از مطالعات موردی به طور خاص بر دو بخش مشارکت
اجتماعی هواداران شامل نقش آنها در تصمیمسازیها و ایجاد پایداری مالی استوار است که به دنبال
تغییر رابطه بین باشگاه ها و هوادارن و همچنین بهره مندی از مزایای این قبیل مشارکت ها برای دست
یابی به موفقیت در باشگاه می پردازد .روش انجام این تحقیق بر اساس مطالعات موردی و همچنین
مصاحبه با متخصصان فعال در حوزه باشگاه های محلی و سازمان های هواداری شکل گرفته است .در
این مطالعه ،مزایا و معایب چنین مشارکتی ،ابتدا از طریق مطالعات موردی و سپس با استفاده از معیارهای
علمی با استفاده از مدل های مختلف از جمله لیگ برتر انگلیس  -که یکی از لیگهای سرآمدها در
تعامالت اجتماعی است پیش رفته است .یاقته های این پژوهش نشان داد که نقش مشارکت با اجتماع
برای باشگاه های محلی که گرچه همیشه با چالش های متعددی مواجه هستند چقدر می تواند کلیدی
باشد و با بکارگیری مدل های مختلف و در نظر گرفتن کاربرد مشارکت اجتماعی در مقیاس جهانی،
الگوهای مشخصی را به باشگاه ها معرفی نمود.
کلمات کلیدی :اجتماع محلی ،شراکتهای استراتژیک ،پایداری مالی ،باشگاههای محلی فوتبال

 1بدینوسیله از اساتید راهنما آقایان پروفسور جان ویلیامز از دانشگاه مانتفورت ،لستر ،انگلستان و پروفسور
جیان فرانکو پیانتونی ،دانشگاه لویجی بوکونی میالن ،ایتالیا تشکر و قدردانی میشود.
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