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پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1390پاییز، 1، شماره چهارمسال 

؛سازي نتایج پژوهشیتعیین و تبیین عوامل فردي مؤثّر در تجاري
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتمطالعۀ موردي 

3، پریوش جعفري2حمیدرضا آراسته،*1حسینعلی جاهد

دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-1
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران-2

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-3

چکیده
آفرینی، کارآفرینی و در نهایـت منجـر بـه توسـعه و رفـاه      تواند به ثروتدر صورت تجاري شدن میدانشگران نظام آموزش عالیها و دستاوردهاي پژوهشی ایده

ز مشـخّص شـوند تـا در    سـا هـا و عوامـل شـکل دهنـده و زمینـه     هاي علمـی الزم اسـت فراینـد، روش   سازي یافتهبراي تحقّق تجاري. اجتماعی و اقتصادي شود
به دلیل جایگاه واالي نیروهاي علمی در این عرصه، این مقاله به تعیین و تبیین عوامـل فـردي مـؤثّر در    . سازي مورد استفاده قرار گیرندگیري براي تجاريتصمیم
و جامعۀ آماري، شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشـی  روش تحقیق آن از نوع ترکیبی. سازي نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل پرداخته استتجاري

هـاي طـرف قـرارداد بـا ایـن      وري سـازمان فنات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و اوري و اعضاي هیفناو 
ی از نمونـه   گیري هدفمنـد و  گیري در بخش مطالعۀ کیفی از نمونهبراي نمونه. دانشگاه است ابـزار  . اي اسـتفاده شـده اسـت   گیـري تصـادفی طبقـه   در بخـش کمـ

هـاي تـی، آنـوا، فریـدمن و     هاي آماري همچون آزمـون ها از آزمونبراي تجزیه و تحلیل داده. ساخته استآوري اطالعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقّقجمع
ت نتایج پژوهش نشان. استهاي اصلی استفاده شده تحلیل عاملی تأییدي به روش مولّفه طلبـی،  طلبـی، قـدرت  گر تأثیر عواملی فردي شامل خودکارآمدي، موفقیـ

بندي آنها، بررسی روابـط  در تبیین روابط این عوامل، عالوه بر اولویت. سازي نتایج پژوهشی استطلبی و منبع کنترل درونی در تجاريخالقیت و نوآوري، رقابت
.طلبی استمی آنها رابطۀ همبستگی معناداري با یکدیگر دارند و بیشترین بار عاملی مربوط به متغیرهاي خودکارآمدي و موفقیتبین عوامل نشان داد که تما

سازي، آموزش عالی، نتایج پژوهشی، عوامل فرديتجاري:هاکلیدواژه

'مقدمهـ 1

اهمیت انتقال دانش و استفاده از نتایج پژوهش براي 
گیران در کشورهاي پیشرفته و در کشورهاي در حال تصمیم

هاي پژوهشی در ارتقاي یافته. ]1[پیشرفت کامالً روشن است 
کیفیت زندگی و توسعۀ سطح رفاه جامعه نقش به سزایی ایفا 

جنبه کاربردي پیدا نکنند ها تا زمانی که اما این یافته، کنندمی
و در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت الزم برخوردار 

هاي زیادي که صرف پژوهش و تولید علم نشده و هزینه

Hossein.jahed@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

کشورهاي کم درآمد به علّت . شود را جبران نخواهند کردمی
هاي بسیاري براي کاربردي کردن دانش کمبود منابع با چالش

مند هشگران و موسسات علمی عالقهپژو.]2[روبرو هستند 
. هاي علمی خود هستندبه تولید، توزیع و بکارگیري یافته

ها، تالش براي بهبود مستمر، توجه به رقابت بین سازمان
ها، و از سوي دیگر سازي و استقالل مالی سازمانخصوصی

هاي جدیدي که نوع بشر با آنها روبرو مشکالت و چالش
دولتی و غیردولتی را به جستجوي هايشود، سازمانمی
هاي منطقی و دستیابی به ابزارها و فرایندهاي علمی و حلراه
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ها در واکنش به این دانشگاه. مند نموده استنوآورانه عالقه
شرایط و به منظور دستیابی به منابع و درآمد بیشتر، به 

هاي درآمدزا را بخش روي آورده و فعالیت1سازيتجاري
در این فضا .]3[اند برنامۀ راهبردي خود تلقّی کردهمهمی از

ها و از دانشجو به عنوان مشتري و مصرف کننده، از دانشکده
مراکز تحقیقاتی به عنوان مراکز کسب درآمد، از آموزش به 
عنوان یک محصول قابل عرضه به بازار، از تحقیق به عنوان 

یران ارشد دارایی فکري و از رهبران دانشگاهی به عنوان مد
.]4[شود اجرایی یاد می

محور جزو ارکان برنامۀ در کشور ایران توسعۀ دانایی
انداز بیست سالۀ است و هر روز حجم عظیم مطالب چشم

شود و باید هاي علمی مختلف تولید میتازة علمی در حوزه
هاي راهکارهاي مؤثّري براي کاهش فاصلۀ زمانی تبدیل یافته

محور دانش عملی در جهت توسعۀ داناییعلمی به کاربرد و 
راهکارهایی که تاکنون براي انتقال دستاوردهاي . پیدا کرد

اند، توفیق گیري بکار رفتهکارگیري آنها در تصمیمعلمی و به
دهد که تبدیل اند و این قضیه نشان میچندانی کسب نکرده

دشوار، پیچیده و مستلزم وجود ؛نتایج پژوهشی به کاربرد
مل متعددي از قبیل چارچوب فکري قدرتمند، خالقیت، عوا

مهارت، آگاهی و پشتکار زیاد در سطح فردي و سازمانی 
هایی که بنابراین شناسایی عوامل، فرایندها و روش.]5[است 

در تبدیل دانش به منبع راهبردي براي رقابت و بقاي جوامع و 
.دروها مؤثّر هستند، امري حیاتی به شمار میسازمان

در ایران حکایت از آغاز بررسی روند تحوالت دانشگاه
. هاي تجاري و گرایش این نهاد به سوي بازار داردفعالیت

افزایش تماس و تاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر تحقیقات 
هاي تحقیقاتی و نوآوري تواند حرکت فعالیتدانشگاهی، می

از . سوق دهدسازي بروندادهاي پژوهشی را به سمت تجاري
ها و اقدامات اجرائی آموزش طرف دیگر یکی از سیاست

نامۀ نحوة عالی در برنامۀ چهارم توسعه، تصویب و ابالغ آیین
مشارکت پژوهشگران در سود حاصل از تجاري شدن نتایج 

در فصل دوم قانون برنامۀ پنجم توسعه در .]6[پژوهش بود 
طور کامل، و بندهاي به17، مادة 16مادة » ه«و » د«بندهاي 

1- commercialization

، نسبت به برنامۀ چهارم توسعه تأکید 18مادة » ي«و » ط«، »ز«
سازي نتایج پژوهشی، حمایت از فرایند آن بیشتري بر تجاري
هاي علمی و فناوري در توسعۀ کشور شده و استفاده از یافته

هاي معاونت علمی و فناوري تأسیس و فعالیت. است
هاي علمی و ز رشد و پاركجمهوري، توسعۀ مراکریاست

بنیان و هاي دانشفناوري و تصویب قوانین حمایت از شرکت
حمایت از نخبگان و پژوهشگران از دیگر مواردي هستند که 

وري فناافزایش انگیزة پژوهشگران در تولید علم کاربردي و 
ها با مسائلی همانند در حال حاضر دانشگاه. اندرا در پی داشته
نفعان به الی، اعتماد ناکافی مشتریان و ذيکمبود منابع م

شان در حل مسئله و رفع نیازها و تعدد رقبا در تولید و توانایی
ها عرضۀ دانش، روش، ابزارها و فرایندهاي مورد نیاز سازمان

کنند خود را به نسل بنابراین تالش میومواجه هستند
.نزدیک کنند) دانشگاه کارآفرین(هاي موفّق دانشگاه
ترین ویژگی هاي پژوهشی که اصلیسازي یافتهتجاري

ها و ، به پیش نیازها، تخصص]7[دانشگاه کارآفرین است 
در این میان، عوامل فردي به . وجود عوامل متعددي نیاز دارد

دلیل نقش نیروي انسانی در هر تغییر و تحول اجتماعی بسیار 
ا پرداخته عوامل فردي که در این مقاله به آنه. حیاتی است

هاي پژوهشگران، دسته از صفات و ویژگیشده است، آن
وري و همچنین استفاده کنندگان فنامدیران حوزة پژوهش و 

از نتایج پژوهش هستند که گرایش و انگیزة الزم را براي 
برداري از آنها فراهم هاي پژوهشی و یا بهرهسازي یافتهتجاري

با توجه به مشخّص نبودن این عوامل و روابط بین . کنندمی
سازي نتایج پژوهشی آنها، تعیین عوامل فردي مؤثّر بر تجاري

و ارائه مدلی براي تبیین روابط این عوامل تالشی براي کمک 
گیرندگان حوزة به اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران و تصمیم

محیط شی بههاي پژوهوري در وارد کردن یافتهفناپژوهش و 
زندگی اجتماعی و تولید ثروت از علم است که مقالۀ حاضر 

.به بررسی آن پرداخته است

مرورى بر مبانی نظري و پیشینه-2
فرایند وارد کردن کاال یا خدمات در چرخۀ داد و ستد 

نتایج سازيتجاريو ]9و8[نامند سازي میاقتصادي را تجاري
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، مهارت، ءایده، روش، شیانتقال یک پژوهشی عبارت است از
دانش فنی، دارایی فکري، کشف یا اختراع ناشی از پژوهش 

با همکاري شرکا یا (علمی اجرا شده در بخش دانشگاهی
به یک محیط صنعتی، که در آن ممکن است به ) بدون آن

. ]10[توسعه یا بهبود محصوالت یا فرآیندها منجر شود 
درآمدزایی بیشتر، ها به منظور کسب مشروعیت و دانشگاه

پاسخ به انتظارات بازار و تولید ارزش براي مشتریان را 
از زمانی که موضوعاتی چون . اندسرلوحۀ کار خود قرار داده

رضایت مشتریان و بازاریابی محصوالت دانشگاهی به حوزه 
اند، علم نیز به عنوان یک خدمت یا آکادمیک قدم نهاده

.]12و11[ی شده است بازاریابمنابع علمی محصول وارد 
و نیز،گیري فرایند نوآوريتبدیل علم به ثروت از طریق شکل

به این وپذیر استتولید و فروش محصوالت جدید امکان
ثروت و در نهایت رفاه ،علم به ارزشاست کهترتیب

هاي تولیدي و خدماتی سازمان. ]13[شودتبدیل میاجتماعی
و منابع مورد نیاز خود، وابسته به هانیز به منظور تأمین قابلیت

ها و گران محیطی تولید کنندة علم هستند و دانشگاهکنش
اي آن، منابع ارزشمند تحقّق این هدف محسوب اعضاي حرفه

در واقع محقّقین دانشگاهی با ارائۀ . ]15و14[شوند می
اي علمی ها به صنعت، جامهوريفنابسترهاي علمی موجود در 

ها را در رقابت با رقباي یع پوشانیده و آنبه عملکرد صنا
لذا صنعت از . ]16[دهند اقتصادي، در موقعیتی برتر قرار می

تولید شده در دانشگاه فناورانه » 1سرریز دانش«طریق سازوکار 
.]17[خواند سوي خود فرا میرا به

مبانی نظري موجود در زمینۀ عوامل فردي مؤثّر در 
هایی دهد که ویژگیپژوهشی نشان میسازي نتایج تجاري

ها، عملکرد ها، ارزشوابسته به فرد وجود دارند که در نگرش
و سبک زندگی افراد تأثیر گذاشته و موفقیت یا عدم موفقیت 

طور خالصه به. کنندبینی میهاي خاص را پیشفعالیتآنها در 
:این عوامل به شرح زیر قابل بررسی هستند

فهوم خودکارآمدي به باورهاي فرد مبنی بر م: 2خودکارآمدي
توانایی در انجام موفّق کارها در حوزة خاصی از رفتار مرتبط 

سطوح باالتر خودکارآمدي به رفتار گرایش در برابر . است

1- Knowledge Spillovers
2- Self Efficacy

این باورها در تعیین افکار و . ]18[شود رفتار اجتناب منجر می
در واقع واسطۀ . ]19[نظریۀ شناختی مهم هستند دراعمال 

عملکرد موفّق . ]20[میان دانش و عمل، خودکارآمدي است 
بوده و ارزشمند است، اما فعالیت نیازمند اطّالعاتی دربارة 

فرد باید به . کنددانش به تنهایی عملکرد موفّق را تضمین نمی
شود، اما طور ذهنی بداند که وظیفۀ محوله چگونه انجام می

هاي خاص و عمل موفّق مهارتبراي تبدیل دانش به 
خودکارآمدي در پژوهش به . ]18[خودکارآمدي الزم است 

اش در انجام وظایف تحقیقاتی هاي فرد درباره تواناییقضاوت
گردد و ممکن است بر تصمیم فرد مبنی بر ورود خاص بر می

سازي پژوهش و انتخاب مشاغل مرتبط هاي تجاريبه فعالیت
مجموعۀ پویایی از باورهاي ، باورهااین . با تحقیق اثر گذارد

اي گسترده از وظایف دهد که دامنهشخصی را نشان می
اي رفتار و افراد تخصصی تا عمومی بوده و با عوامل زمینه

انتظارات خودکارآمدي تحقیق، . اي داردانسانی تعامل پیچیده
بنابراین .]21[اثر مستقیم و معنادار بر سودمندي تحقیق دارد 

راد داراي این ویژگی تحقیقات سودمندي انجام داده و به اف
هاي خود و مهارت در دستیابی به دلیل ایمان به توانایی

سازي نتایج پژوهشی نیز به طور عملکرد موفق در تجاري
.مؤثّري عمل خواهند کرد

نیاز به توفیق عبارت از تمایل به انجام کار : 3نیاز به موفّقیت
هاي رقابتی در استانداردهاي عالی جهت موفّقیت در موقعیت

طلبی باال، تمایل به حلّ افراد با انگیزة توفیق. ]22[است 
آنها و تحققمشکالت خود دارند، تعیین اهداف و تالش براي 

ها نمایش عملکرد باال در وظایف چالشی از خصوصیات آن
هاي بهتر براي افرادي مبتکر و در جستجوي راهونیزاست

طور کلی نیاز به کسب به. ]23[بهبود عملکردشان هستند 
کار . موفّقیت، لذّت انجام کار و به پایان رساندن موفّق آن است

. دننیز باید چالشی باشد طوري که انجام آن از عهدة همه برنیای
هاي رقابتی معموالً از وقعیتهاي اقتصادي در مانجام فعالیت

دستاوردهاي سازيتجاري.]24[برخورداراستهاییویژگیچنین
پذیري است و پژوهشی، فعالیتی چالشی، همراه با ریسک

.بخش ورود به این فعالیت استانگیزه،طلبیویژگی موفقیت

3- Need for Achievement
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طلبی انگیزة قدرت: طلبییا انگیزه قدرت1نیاز به قدرت
هاي برتر و توانایی عاملی براي بدست آوردن موقعیت

افراد با انگیزة قدرت باال معموالً . تأثیرگذاري بر دیگران است
برند و به منظور جهت دادن به از نفوذ بر دیگران لذت می

از دیدگاه . کنندرفتار آنها براي رسیدن به اهداف تالش می
د و علم، پایگاه اجتماعی نسبتاً باال و براي دانشمن]25[توکّل 

اقتدار و اعتبار الزم است تا بتواند با امنیت معینی به فعالیت 
]26[2کللندمک.مستقل علمی که الزمۀ تحقیق است بپردازد

زیر هايویژگیجد را واطلبیافراد داراي انگیزة قدرت
:داندمی
.ها برجسته شوندعالقه دارند با احراز مقام در سازمان-1
.چشمی داشته باشندبا دیگران رقابت و هم-2
.افراد دیگر در سازمان را تحت تأثیر خود قرار دهند-3
مند هستند که افراد انسانی و سایر منابع سازمانی را عالقه-4

. به کنترل خود درآورند
سازي بروندادهاي تجاريها و از دیدگاه این افراد، فعالیت

پژوهش به مثابه منابعی براي رسیدن به قدرت و جایگاه بهتر 
بنابراین انگیزه و تالش بیشتري در این زمینه از خود . است

.نشان خواهند داد
4پورتر: 3هاي رقابتیانگیزة رقابتی یا قرار گرفتن در موقعیت

برمشتملمحیط محدودیکدرافرادتعاملرارقابت
انگیزة رقابتی . ]27[است کردهافزایی تعریفهموهمکاري

یعنی لذّت بردن از قرار گرفتن در یک موقعیت چالشی و 
دلیل برخورداري از نوآوري، با اقدامات کارآفرینانه به. رقابتی

رویارویی با وضع تثبیت شدة موجود همراه است، لذا افراد 
ل، تولید کنندگان، طلب را در موقعیت رقابت با محصورقابت

و ]23[دهد فرایندها و عادات مصرف کنندگان قرار می
.گونه اقدامات استسازي نتایج پژوهشی از اینتجاري

متغیري شخصی است که با ،مرکز کنترل: 5مرکز کنترل
انتظارات فرد در زمینۀ توانایی کنترل وقایع زندگی در ارتباط 

بیان کرده است که افراد بر حسب میزان ]23[6روتر. است

1- Need for Power
2- McClelland
3- Competitive Situation
4- porter
5- locus of Control
6- Rotter

ها با یکدیگر متفاوت پذیرش مسئولیت رفتارهایشان و نتایج آن
و پیامدهاي یک واقعه را در کنترل یا خارج از کنترل هستند 

افراد با مرکز کنترل درونی معتقدند که پیامدها و . دانندخود می
ا به دست ههاي آننتایج به واسطۀ توانایی، تالش و مهارت

از سوي دیگر، افراد با مرکز کنترل بیرونی، به نیروهاي . آیدمی
]25[خارج از کنترل افراد و تأثیرگذار بر پیامدها معتقد هستند 

کنند که وقایع خارجیِ غیر قابل کنترل، سرنوشت و فکر می
کند، در حالی که افرادي که به خود ایمان آنها را تعیین می

دانند ها میها و پیشرفتاصلی شکستدارند خود را عامل 
سازي پژوهش نیازمند باور هاي تجاريورود به فعالیت. ]22[

.پذیري و مرکز کنترل درونی استخود، مسئولیتبه توانایی
هاي جدید خالقیت، توانایی خلق ایده:خالقیت و نوآور بودن

ها ممکن است به خدمات یا محصوالت است که این ایده
جدیدي منجر شود و نوآوري در واقع ارائه محصول، فرایند و 
خدمات جدید به بازار است و خالقیت نیرویی است که در 

از رفاه بیشتري جامعۀ خالق.]22[پس نوآوري نهفته است 
کند و رشد و توسعۀ ، مسائل بیشتري حل میشودبرخوردار می

براي خطرکردن، آمادگیصفاتی چون .]28[یابدمیتريافزون
کنجکاوي و جستجوگري، استقالل اندیشه، خودآغازگري، 

و اگونههاي معمموقعیتةگري دربارپرسش،شهامت، ابتکار
و ساز خالقیتهاي آساندرگیر شدن با امور دشوار از ویژگی

گونه رفتارها هر عملی که براي تشویق اینوهستندنوآوري
دهدسوق میيخالقیت بیشتربهشخص را شود،انجام می

توانند نتایج پژوهشی را به شکل افراد خالق و نوآور می. ]29[
گذاران و مشتریان معرفی ، متنوع و متفاوتی به سرمایهجذاب

.آنها فراهم سازندسازي کرده و شرایط بهتري براي تجاري
هاي چندانی در دهد پژوهشبررسی پیشینه تحقیق نشان می

سازي نتایج پژوهشی انجام زمینۀ عوامل فردي مؤثّر در تجاري
توان عواملی را هاي مرتبط میبا بررسی پژوهش. نشده است

در ]30[رجبی . بررسی قرار داداستخراج، استدالل و مورد
گیران به محققان و قابل اجرا اعتمادي تصمیمبیمقالۀ خود، 

هاي جامعه را از ها با توجه به ویژگینبودن بعضی از یافته
به نظر وي . جمله موانع کاربرد نتایج پژوهشی ذکر کرده است
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تسهیل از عوامل ،انجام تحقیقات کیفی توسط محققان شایسته
.هاي پژوهشی استکنندة بکارگیري یافته

در رسالۀ دکتري خود به این نتیجه رسیده است ]31[1آلن الو
نقش مهمی ) دانش چگونگی(که دانش مخترعان دانشگاهی 

در پژوهش ]32[2گرادي.در توسعۀ فناوري توسط آنها دارد
گیري خود دربارة تأثیر عوامل فردي و محیطی بر تصمیم

سازي نتایج هاي پزشکی در تجاريمحقّقین دانشکده
هاي میان دو گروه از محقّقین به بررسی تفاوتتحقیقات، با 

سازي این نتیجه رسیده است که گروهی که مایل به تجاري
نتایج تحقیقات خود بودند در مقایسه با گروهی که تمایلی به 

طلبی این کار نداشتند عوامل فردي شامل نوآور بودن، موفّقیت
ي و کنترل فردي بر پیامدهاي کسب و کار را بر رفتارها

یکی .اندسازي خود مؤثّرتر ارزیابی کردهکارآفرینی و تجاري
دیگر از نتایج پژوهش وي تأثیرگذاري بیشتر عوامل فردي در 

گیري محقّقین به تجاري کردن نتایج تحقیقات در تصمیم
فانک، تورنکوایست و .مقایسه با عوامل محیطی بوده است

هاي در پژوهشی دربارة موانع کاربست یافته]33[3چمپان
کاربران از ،تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که برخی مواقع

ارزش علمی پژوهش اطالع کافی ندارند، به سودمندي تحقیق 
آگاهی و باور ندارند، تمایلی به تغییر شرایط نداشته و فاقد 

اه از دیدگ. مهارت الزم براي انطباق با شرایط جدید هستند
، ]21[4، بایسکه]23[، گارول و آتسان ]24[مصلح شیرازي 

این ، ]19[6، و لنت و براون]18[5بتز،]34[جین و ترایاندیس 
هاي افرادي است که سابقۀ ها مغایر با ویژگیاین ویژگی

. سازي تحقیقات دارندهاي تجاريفعالیت
نقاطبهتوجهبدونوريفناوعلمحوزهدراهدافبهنیل

نیست پذیرامکانیابدمینضجآندرهاپدیدهکهبستريقوت
وجود پژوهشگران و منابع انسانی کارآمد و اثربخش در . ]35[

هاي پژوهشی یکی از این نقاط قوت ها و مؤسسهدانشگاه
هاي این افراد که دسته از عوامل و ویژگیاست و شناخت آن

گامی براي سازي نتایج پژوهشی تأثیرگذار هستند،در تجاري

1- Alan lawe
2- Grady
3- Funk, Tornquist & Champagne
4- Bieschke
5- Betz
6- Lent

. سازي در جهت نیل به اهداف علم و فناوري استتصمیم
عوامل فردي مؤثّر در بررسیهدفباحاضربنابراین مطالعۀ

و اهدافی که در استشدهاجراسازي نتایج پژوهشیتجاري
:اند عبارتند ازهشددنبالپژوهشاین
سازي نتایج پژوهشی عوامل فردي مؤثّر در تجاريتعیین•
مزبورتبیین روابط بین عوامل •
سازي و تأثیر آن در عوامل تعیین میزان تجربۀ تجاري•

مزبور
مزبورشناختی در عوامل بررسی تأثیر عوامل جمعیت•

تحقیقروش-3
و از نظر نحوة 7تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي

جامعۀ . شودمیمحسوبها، تحقیقی ترکیبی گردآوري داده
آماري پژوهش شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و 

ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اوري و اعضاي هیفنا
علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران مرتبط با پژوهش 

هاي تولیدي و خدماتی مرتبط با این و فناوري سازمان
در این ) 1388-89(دانشگاه هستند که در سال انجام تحقیق 

521جامعه آماري پژوهش حاضر . کردندها فعالیت میسمت
نفر بوده و تعداد نمونۀ آماري با استفاده از فرمول کوکران و 

ها به روش نفر بر آورد شده و نمونه156فرمول تعدیل نمونه 
گیري براي نمونه. اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهنمونه

گیري هدفمند استفاده نمونهمطالعه از روشدر بخش کیفی
کنندگان جدید تا زمان گیري براي انتخاب شرکتنمونه. شد

گویی به سؤاالت پژوهش و تکمیل اطالعات الزم براي پاسخ
تعداد . ادامه داشت8رسیدن عناصر اصلی مطالعه به حد اشباع

.نفر بوده است15) گروه هدف(این نمونه 
اي، مطالعات کتابخانهآوري اطالعات از سه طریق شاملجمع

پرسشنامۀ . ساختاریافته و پرسشنامه انجام شدمصاحبۀ نیمه
هاي آن با استفاده پژوهش محقّق ساخته بوده، سواالت و گویه

کیفی اولیه تدوین مطالعۀاز ادبیات پژوهش و نتایج حاصل از 
هاي استخراج شده و کدهاياز مجموع ابعاد و مولّفه. شد

7- applied research
8- saturation
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گویه در 38اي با ها، پرسشنامهمتن مصاحبهاستخراج شده از 
سازي نتایج پژوهشی و رابطه با عوامل فردي مؤثّر در تجاري

سازي تهیه و تنظیم و هاي تجاريگویه در ارتباط با تجربه16
با نظر آنها اقدام به . نظر قرار گرفتدر اختیار پنج صاحب

شنامه پرسآنان،بندي نظرات اجراي آزمایشی شده و با جمع
31شناختی، با تعداد نهایی عالوه بر بخش اطالعات جمعیت

سوال در ارتباط با 11سوال در ارتباط با عوامل فردي و 
سواالت مرتبط با . سازي تهیه شدهاي تجاريتجربه
سازي شامل سه شاخص عمده یعنی ورود هاي تجاريتجربه
، پیگیري و مداومت )10و6، 1هاي گویه(گري زو آغا

هاي و تجربۀ مؤفقِ فعالیت) 9و 8، 7، 4، 2هاي گویه(
ها در جدول این گویه. بود) 11و3،5هاي گویه(سازي تجاري

پرسشنامۀ توزیع شده، 180از مجموع . اندنشان داده شده8
پرسشنامه با توجه به میزان دقّت در پاسخ به سؤاالت و 162

.رار گرفتها انتخاب و مورد استفاده قکامل بودن پاسخ
گیري از اعتبار محتوایی استفاده براي تعیین اعتبار ابزار اندازه

این نوع اعتبار به قضاوت داوران بستگی دارد . شده است
نظردهندگان در مورد پرسشنامه شامل دو نفر از استادان . ]36[

مدیریت آموزش عالی، یک استاد مدیریت در گرایش 
ق، یک استاد داراي گذاري، یک استاد روش تحقیسیاست
سازي نتایج پژوهش و هاي علمی و عملی در تجاريفعالیت

یک استاد داراي تألیف و تجربه در زمینۀ روابط دانشگاه با 
براي محاسبه پایایی پرسشنامۀ پژوهش از روش . صنعت بودند

. محاسبه شد92/0برابر آناستفاده و مقدار 1آلفاي کرونباخ
ها مختلف ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي بخش

.بیانگر پایایی مناسب آن است) 1جدول (پرسشنامه 
2، از روش ادهوكهاي حاصل از مصاحبهبراي تحلیل داده

ترین شکل تحلیل رایج،تولید معنا به این روش. استفاده شد
رویکردهاي دیگر تحلیل زیرا از ، مصاحبه و تولید معانی است

بندي و هاي حاصل از مصاحبه همانند تلخیص، طبقهداده
ها و تفسیر معانی نیز ساختاربندي معانی از طریق نقل قول

، از هاي کمیبراي تجزیه و تحلیل داده. ]37[کند استفاده می
از آزمون. هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیدروش

1- Cronbach’s Alfa
2- ad-hoc

اي تدوین ماتریس همبستگی متغیرها، از همبستگی پیرسون بر
براي ) ANOVA(طرفه و تحلیل واریانس یکتیآزمون

شناختی، از آزمون فریدمن بررسی تأثیر متغیرهاي جمعیت
تعیین میزان تأثیر عوامل بندي عوامل، و جهت براي اولویت

سازي نتایج پژوهشی از تحلیل عاملی تأییدي فردي در تجاري
.هاي اصلی استفاده شدمولّفهبه روش 

هاي پرسشنامهضریب آلفاي کرونباخ براي کل بخش) 1جدول 

تعداد متغیرها
سواالت

کل 
هاگویه

میزان آلفاي 
کرونباخ

پایایی 
کل

11سازيتجربۀ تجاري

41

0.87220.8722
50.7490مرکز کنترل

0.9206

40.8263خودکارآمدي
40.7472انگیزة رقابت 

50.8476طلبیقدرت
70.7713نیاز به موفقیت

60.8607خالقیت و نوآوري

هاي پژوهشیافته-4
سازي نتایج پژوهشیعوامل فردي مؤثّر در تجاري1- 4

)2جدول (مختلفی ي فردعوامل ها نشان داد کهنتایج مصاحبه
واحد اسالمی سازي نتایج پژوهشی دانشگاه آزاد در تجاري

بندي عوامل جمع3جدول . مؤثّر هستندعلوم و تحقیقات
هاي مرتبط با هر عامل را ها و گویهاستخراج شده از مصاحبه

دلیل بهعقیده داشتند گان شوندمصاحبهبرخی از . دهدنشان می
رسانی نامناسب، همچنین با هاي ضعیف و یا اطالعحمایت

اعضاي با صنعت، اغلبِتوجه به ضعیف بودن دفتر ارتباط
واحد علوم و تحقیقات ترجیح دانشگاه آزاد علمی هیات

کاري و صورت فردي و به دور از فرایندهايهدهند بمی
هاي بیرون از دانشگاه وارد مذاکره با سازمان،دانشگاهرسمی

سازي نتایج پژوهشی خود را دنبال شده و شخصاً تجاري
نی استخراج شده از خالصۀ واحدهاي مت2جدول .کنند

.دهدها را نشان میمصاحبه
نتایج تحلیل عاملی تأییدي در ارتباط با عوامل 4در جدول 

سازي نتایج پژوهشی نشان داده شده فردي مؤثّر در تجاري
مرکز کنترل روي ر متغیشودطور که مالحظه میهمان. است

ن براي متغیر تا مشکل عدم تعیاستعدد یک ثابت شده
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نشان حاصل از تحلیل عاملی تأییدينتایج . مکنون رفع شود
دارمعنی001/0ها در سطح دهد که برآورد تمامی عاملمی

ة جدول بارهاي عاملی و واریانس تبیین شداین در . هستند
.اندگزارش شدهها نیزآن

هاسازي نتایج پژوهشی دانشگاهعوامل فردي مؤثّر در تجاري)2جدول 

ف
فراوانینیتۀ واحدهاي مخالصردی

خستگی ناپذیري در فرایند پژوهش و 1
فناوري

2

22پذیري در حل  مشکالت جامعهتمسئولی
مالیسرآمدي، اعتبار و موفّقیتعالقه به 3

در میان اندیشمندان
3

5خودباوري و عزت نفس 4
و تالش براي کسب نتیجۀ استقالل طلبی5

مطلوب
3

2و داشتن تفکّر خالقانهنبودنمحافظه کار 6
74ه خالقانه و نوآورداشتن روحی
و قاطعیت خود محوري و تسلط بر کارها 8

در انجام آنها
2

4قدرت مذاکره و متقاعدسازي فردي9
5هاي فردي پیگیري10
3خود کنترلی11
2پذیري بخاطر کسب موفّقیتریسک12
2طلبی و کسب شهرتقدرت13
2سازي تجاريو بصیرت در دانش 14
3سازيارتباطات فردي و شبکه15
5آشنایی با نیازهاي بازار 16
1هاي بازاریابی مهارت17
2ۀکار در صنایعداشتن تجرب18
هاي عمیق دانش موضوعی و اندوخته19

علمی
2

نتایجسازيتجاريمؤثّردرفرديعواملبینروابط2- 4
پژوهشی

هاي کم ولی با دربردارندة گویههامصاحبهنتایج حاصل از 
. فراوانی نسبتاً باال در ارتباط با روابط بین عوامل فردي بود

9شونده، نفر  مصاحبه15، از آمده است5که در جدول چنان
هاي فردي اشاره نفر به تأثیر محیط، وراثت و خود در ویژگی

را مرتبط به هم و به مثابه هانفر نیز این ویژگی7اند و کرده
در . اندسیستمی با عناصر داراي کنش متقابل قلمداد کرده

بخش کمی نیز با تدوین ماتریس همبستگی متغیرّها، 

بندي با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اولویت
با توجه .تأییدي، روابط بین عوامل فردي بررسی شده است

همبستگی ۀرابط، )6جدول(رها ماتریس همبستگی متغیبه 
در این جدول اعداد . استدارمتغیرها با یکدیگر معنیتمامی

هاي خاکستري، ضرایب همبستگی و اعداد زیر داخل مستطیل
.دهندداري را نشان میها سطح معنیآن

ها در ارتباط با عوامل فرديبندي نتایج مصاحبهجمع) 3جدول 

سازي عوامل فردي مؤثر در تجاريهاي آماري مدل شاخص) 4جدول 
نتایج پژوهشی

برآورد متغیر
پارامتر

خطاي 
استاندارد 

برآورد
مقدار 

تی
سطح 

واریانسبارعاملیداريمعنی
تبیین شده

52/027/0- - - 1مرکز کنترل
63/114/003/12001/085/072/0خودکارآمدي
08/111/066/9001/057/032/0انگیزة رقابت 

کسب انگیزة
55/113/077/11001/081/065/0قدرت
نیاز به 

61/113/097/11001/084/071/0موفّقیت
خالقیت و 

40/112/021/11001/073/053/0نوآوري

فراوانیهاگویهعوامل

مرکز کنترل
2خودباوري و عزت نفس

3خودکنترلی
2خودمحوري و تسلط بر کارها 

خودکارآمدي

1پذیري در حل  مشکالت جامعهتمسئولی
2هاي عمیق علمیدانش موضوعی و اندوخته

2سازي دانش تجاري
3سازيارتباطات فردي و شبکه
4آشنایی با نیازهاي بازار 

1هاي بازاریابیمهارت
2ۀ کار در صنایعداشتن تجرب

4قدرت مذاکره و متقاعدسازي فردي

مالی و موفّقیتاعتبارسرآمدي،عالقه به انگیزة رقابت
در میان اندیشمندان

3

طلبیقدرت

در و و سیري ناپذیريطلبیاستقالل
پژوهش و فناوري

4

2خود محوري و تسلط بر کارها 
3و کسب شهرتقدرت طلبی

طلبیتموفّقی

و تالش براي کسب نتیجۀ ناپذیري خستگی
مطلوب

3

4هاي فرديپیگیري
2پذیري بخاطر کسب موفّقیتریسک

خالقیت و 
نوآوري

و داشتن تفکّر خالقانه و کار نبودنمحافظه
نگاهی متفاوت

2

4ه خالقانه و نوآورداشتن روحی
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ها در ارتباط با روابط بین عوامل فرديبندي مصاحبهجمع) 5جدول 
فراوانیهاگویه

هاي فردي به ویژگیوابستگی -1
شخصیت، محیط و وراثت

9

درهم تنیده بودن و مرتبط بودن -2
عوامل فردي با یکدیگر

7

جدا نبودن رفتارهاي فرد از محیط -3
و تأثیرات آن

4

اي شایستگی، نقش پایه-4
ناپذیري و طلبی، خستگیرقابت

امیدواري

4

هاي ارتباطی خودباوري، مهارت-5
هاي انگیزهفرد و وابسته نبودن به 

بیرونی

3

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش) 6جدول 
متغیرهاي 
پژوهش

کز 
مر

رل
کنت مرکز کنترل.1

دي
رآم

دکا
خو

62/0 خودکارآمدي.2

00/0 00/0

ت
رقاب بی
طل 48/0 39/0 طلبیرقابت.3

00/0 00/0 00/0

رت
قد

بی
طل 61/0 37/0 38/0 طلبیقدرت.4

00/0 00/0 00/0 00/0

ت 
وفّقی

م
بی

طل 68/0 59/0 52/0 39/0 طلبیموفّقیت.5
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

الق
خ

ت
ی 74/0 70/0 62/0 39/0 39/0 خالقیت و .6

نوآوري
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

سازي نتایج بندي عوامل فردي مؤثّر در تجاريبراي اولویت
این آزمون رتبۀ هر . از آزمون فریدمن استفاده شده است،پژوهشی

بر اساس . کندها را مشخص میبندي بودن عاملعامل و قابل رتبه
داري، با نتیجۀ بدست آمده از این آزمون و با توجه به سطح معنی

سازي توان گفت که عوامل فردي مؤثّر در تجاريمی99/0اطمینان 
اولویت7جدول . بندي هستندویتهاي پژوهشی قابل اولیافته

.دهدسازي نتایج پژوهشی را نشان میعوامل فردي مؤثّر در تجاري

سازي نتایج بندي عوامل فردي مؤثّر در تجارياولویت) 7جدول 
پژوهشی

فراوانی هاعامل
دهندگانپاسخ

میانگین 
آزمون اولویتهارتبه

خی دو
درجۀ 
آزادي

سطح 
داريمعنی

خودکارآمدي

162

اول07/4

36/1005

00/0
00/0دوم96/3طلبیموفّقیت
00/0سوم77/3طلبیقدرت

خالقیت و 
نوآوري

00/0چهارم46/3

00/0پنجم39/3انگیزة رقابت 
00/0ششم35/2مرکز کنترل

و تحلیل ) 7جدول (فریدمن آزمونبا تلفیق نتایج حاصل از 
توان عوامل فردي مؤثّر در می) 4جدول (عاملی تاییدي 

:بندي کردسازي نتایج پژوهشی به شرح زیر اولویتتجاري
،85/0و بار عاملی 07/4خودکارآمدي با میانگین رتبۀ •
عاملیبارو96/3رتبۀمیانگینباطلبیموفقیتیایتنیاز به موفق•

84/0،
و بار 77/3طلبی با میانگین رتبۀ قدرتةقدرت یا انگیزنیاز به•

،81/0عاملی 
،73/0و بار عاملی 46/3خالقیت و نوآوري با میانگین رتبۀ •
و بار عاملی 39/3با میانگین رتبۀ یطلبرقابتیاانگیزة رقابت •

57/0
.52/0و بار عاملی 35/2کنترل با میانگین رتبۀ مرکز•

سازي نتایج مؤثّر در تجاريمدل عوامل فردي1شکل 
این مدل بر اساس خروجی لیزرل و . دهدپژوهشی را نشان می

در این شکل اعداد . تحلیل عاملی تأییدي ارائه شده است
به متغیر ) بیضی(روي مسیرهاي کشیده شده از متغیر مکنون 

ها بارهاي عاملی و اعداد کنار مستطیل) مستطیل(مشاهده شده 
.هستندتغیر مشاهده واریانس خطاي م

سازي در تعیین عوامل فردي تأثیر تجربۀ تجاري3- 4
سازي نتایج پژوهشیمؤثّردر تجاري

نفر به سوال 49نفر پاسخ دهنده به سواالت پژوهش، 162از 
، »اید؟اي داشتهسازي نتایج پژوهشی خود تجربهآیا در تجاري«

گویی پرسشنامه به پاسخاین افراد در ادامۀ . اندپاسخ بله داده
سازي هاي تجاريسواالت مرتبط با تجربۀ قبلی در فعالیت

بررسی . اندتحقیقات هدایت شده و به سواالت آن داده
نشان دهندة ضعف در سوابق و ،هاي حاصل از این بخشداده



1390پاییز، 1، شماره چهارم، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال حسینعلی جاهد، حمیدرضا آراسته، پریوش جعفري

9

سازي نتایج پژوهشی در بین دارندگان این تجربۀ تجاري
هاي مرتبط با ی فعالیتدرصد آنها در برخ40. تجربه است

درصد از 36اند، اي نداشتهسازي تحقیق هرگز تجربهتجاري
درصد از آنها دو بار و بقیه بیشتر از سه 13آنها تنها یک بار، 

داشتن تجربه در 8جدول . اندها را تجربه کردهبار این فعالیت
سازي تحقیقات را در پنج مهم مرتبط با تجاريهاي فعالیت

هاي این جدول نشان دقّت در داده. دهدگذشته نشان میسال 
سازي نتایج هاي مرتبط با تجاريدهد برخی فعالیتمی

هاي هاي کاري براساس ایدهتحقیقات همانند تهیۀ برنامه
هاي تجاري براي شروع کار بر مبناي ، انجام ارزیابیتحقیقاتی

سازي گذاري مالی براي تجاريها و پیگیري سرمایهایده
هاي اولیه هاي تحقیقاتی که جنبۀ آغازگري و برداشتن قدمایده

ها بیشتر از سایر فعالیتسازي نتایج پژوهشی دارند،در تجاري
سواالتی که از سوي دیگر بررسی پاسخ. انجام شده است

سنجند حاکی از آمیز را میسازي موفّقیتداشتن تجربۀ تجاري
اند و برداشته شده، پیموده نشدههاي اولیۀآن است که قدم

سازي نتایج پژوهشی، آن را اغلب افراد داراي تجربۀ تجاري
.اندطور عمیق و کامل تجربه نکردهبه

مؤثّر در فرديعواملتعیین سازي بر تحلیل تأثیر سابقۀ تجاري
داري سطح معنیو ، )9جدول (یسازي نتایج پژوهشتجاري

هاي افراد بین پاسخدهد کهنشان می) 005/0(بدست آمده 
سازي نتایج پژوهش با افراد بدون این داراي سابقۀ تجاري

.داري وجود داردسابقه تفاوت معنی

سازي نتایج پژوهشمدل اولیه عوامل فردي مؤثّر در تجاري)1شکل 

سازي نتایج پژوهشهاي مرتبط باتجاريمیزان تجربه در فعالیت) 8جدول 

ف
هاگویهردی

تعداد بر حسب 
داشتن تجربۀ 

سازيتجاري

هافراوانی پاسخ
میانگین

بیشتربار4بار3بار2باریکهرگز
49152362211/2سازي تحقیقاتمالی در تجاريگذاري سرمایه1
49823631875/2هاي تحقیقاتیسازي ایدهگذاري مالی براي تجاريپیگیري سرمایه2
492617410167/1هاي تحقیقاتیسازي ایدهدستیابی به سرمایۀ مالی کافی براي تجاري3
493014500048/1هاي تحقیقاتیسازي ایدهبراي تجاريآمیز گذاري مخاطرهپیگیري سرمایه4
493213400042/1تحقیقاتیهايایدهسازيتجاريبرايآمیزمخاطرهگذاريسرمایهبهدستیابی5
492618410059/1هاي تحقیقاتیسازي اولیه محصوالت بر اساس ایدهنمونه6
491823520189/1هاي تحقیقاتی مسئولیت تست تجاري محصوالت برگرفته از ایدهقبول7
495161351916/3هاي تحقیقاتیهاي کاري براساس ایدهتهیۀ برنامه8

491916650318/2هاي تحقیقاتیتشکیل تیمی اولیه براي تجارت بر مبناي ایده9
4910191121665/2هاي تحقیقاتیتجاري براي شروع کار بر مبناي ایدههاي انجام ارزیابی10
492812620171/1هاي تحقیقاتیایدهایجاد تشکّلی حقوقی براي کسب و کار بر مبناي11

492171947023530539جمع

درصد از2/30درصد
403613492/056/5دهندگانکل پاسخ

سازي نتایج پژوهشتجاريۀ نتایج استنباطی آزمون تی مستقل با توجه به متغیرسابق)9جدول 
داريسطح معنیهاتفاوت میانگینانحراف استاندارد(t)مقدار تیدرجۀ آزاديزیرمقیاس
16088/207/022/2005/0عوامل فردي

خودکارآمدي
نیاز به موفقیت

درت طلبیق
وريآنوخالقیت و 

انگیزة رقابت
73/0مرکز کنترل

28/0
29/0
35/0
47/0
68/0

سازي تجاري
نتایج 

پژوهشی

85/0
84/0
81/0
73/0
57/0
52/0
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هاي افراد بین پاسخگر آن هستند کهنشان11و 10جدول
سازي نتایج پژوهش با افراد بدون این تجاريۀسابقداراي

سابقه تفاوت وجود دارد و افرادي که داراي سابقۀ 
سازي نتایج پژوهش هستند نمرات باالتري به عوامل تجاري

کمترین . اندسازي نتایج پژوهش دادهفردي مؤثّر در تجاري
تفاوت واستطلبی ها در عامل قدرتوت بین میانگینتفا

. دار نیستمعنی05/0در سطحنمرات دو گروه در این عامل
دار و معنی05/0داري کمتر ازدر سایر عوامل سطوح معنی

دهندگانی که دسته از پاسختوان نتیجه گرفت آنمیو است
رهاي تغیاند به مبودهیسازي نتایج پژوهشداراي سابقۀ تجاري

طلبی، کسب موفقیت و مرکز کنترل، رقابت، خودکارآمدي
با توجه به اینکه . اندخالقیت و نوآوري نمرات باالتري داده

در یافتۀ پژوهشی قبلی مشخّص شد این عوامل در 
توان گفت افراد سازي نتایج پژوهشی مؤثّر هستند میتجاري

یل برخورداري سازي نتایج پژوهشی به دلداراي تجربۀ تجاري
از عوامل فردي مذکور، گرایش و توان بیشتري در 

.سازي نتایج پژوهشی دارندتجاري

نتایج استنباطی آزمون تی مستقل براي عوامل فردي با )10جدول 
سازي نتایج پژوهشتجاريسابقۀتوجه به متغیر

درجۀ زیرمقیاس
آزادي

مقدار 
یت

انحراف 
استاندارد

تفاوت 
هامیانگین

سطح 
داريمعنی

16000/211/024/0047/0مرکز کنترل
16031/210/023/0022/0خودکارآمدي

16036/210/024/0019/0طلبیرقابت
16094/109/018/0053/0طلبیقدرت

16044/209/022/0016/0یتکسب موفق
و یتخالق
ينوآور

16033/209/022/0021/0

شناختی در تعیین عوامل فردي عوامل جمعیتتأثیر 4- 4
سازي نتایج پژوهشیمؤثّر در تجاري

علمی، میزان ۀ، تحصیالت، مرتبتحلیل آماري تأثیر جنسیت
ت استخدامی، کشور اخذ آخرین مدرك درآمد، وضعی

تحصیلی، سابقۀ کار دانشگاهی، رشتۀ تحصیلی و سابقۀ کار 
تایج پژوهشی نشان داد سازي ندر تعیین عوامل تجارياجرایی

دهندگان با توجه به داري بین نظرات پاسخکه تفاوت معنی
هاي مرتبط با آزمون آنها بنابراین داده. این متغیرها وجود ندارد

طور مفصل در مقاله ارائه نشده و به ذکر نتیجه اکتفا شده به
مت فعلی در تعیین عوامل مؤثّر در بررسی تأثیر س. است

نشان داد ) 13و 12هاي جدول(نتایج پژوهش سازيتجاري
علمی، هیاتهاي عضو متدهندگان با سپاسخاتبین نظرکه

تعیین میزان تأثیر دانشگاهی در مدیر دانشگاهی و مدیر برون
تفاوت معناداري سازي نتایج پژوهشیعوامل فردي در تجاري

خل دامدیران در تمامی متغیرها میانگین نمرات و وجود دارد
براي تعیین دقیق .دانشگاه باالتر از دو گروه دیگر است

ها دربارة عوامل فردي مؤثّر در تفاوت نظرات گروه
سازي نتایج پژوهش به بررسی میانگین نمرات سه تجاري

علمی، مدیر دانشگاهی و مدیر هیاتگروه شغلی شامل عضو 
.دشپرداخته )13جدول (دانشگاهی برون

عوامل فردي ۀگانهاي ششنتایج توصیفی زیرمقیاس)11جدول 
سازي نتایج پژوهشتجاريۀسابقبرحسب

رها شود در تمامی متغیمالحظه می13طور که در جدول همان
مدیران داخل دانشگاه باالتر از دو گروه دیگر است میانگین نمرات 

و تفاوت معناداري بین نظرات این گروه شغلی با دو گروه دیگر 
ارشد و مدیران پژوهشیتوان گفت مدیرانبنابراین می. وجود دارد

نسبت به مدیراناسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
دانشگاه، به تأثیر عوامل اینعلمیهیاتاعضايودانشگاهیبرون

.سازي نتایج پژوهش اعتقاد بیشتري دارندفردي در تجاري

سابقۀزیرمقیاس
انحراف میانگینتعدادسازيتجاري

استاندارد
4970/372/0بلهمرکز کنترل

11334/368/0خیر
4923/458/0بلهخودکارآمدي

11399/360/0خیر
4906/464/0بلهطلبیرقابت

11381/357/0خیر
4910/451/0بلهطلبیقدرت

11390/358/0خیر
کسب 

موفقیت
4920/450/0بله
11397/356/0خیر

خالقیت و 
نوآوري

4905/457/0بله
11383/355/0خیر
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طرفه براي بررسی تأثیر متغیر سمت فعلیتحلیل واریانس یک)12جدول 
داريسطح معنیFرمقدامیانگین مجذوراتدرجۀ آزاديمجموع مجذوراتزیرمقیاس

10/5255/2بین گروهیکنترلمرکز
39/5005/0 20/7515947/0گروهیدرون

30/80161مجموع
48/2224/1بین گروهیخودکارآمدي

41/3035/0 77/5715936/0گروهیدرون
25/60161مجموع

72/2236/1بین گروهیطلبیرقابت
81/3024/0 77/5715935/0گروهیدرون

25/60161مجموع
44/2222/1بین گروهیطلبیقدرت

84/3023/0 52/5015931/0گروهیدرون
27/52161مجموع

18/2218/2بین گروهیکسب موفقیت
61/3029/0 09/4815930/0گروهیدرون

27/50161مجموع
خالقیت 
نوآوري

85/2242/1بین گروهی
64/4011/0 85/4815930/0گروهیدرون

70/51161مجموع

عوامل فردي به تفکیک سمت فعلیۀگانهاي ششنتایج توصیفی و استنباطی زیرمقیاس)13جدول 
داريسطح معنیFمقدار استانداردانحرافمیانگینتعدادسمت فعلیزیرمقیاس

مرکز کنترل
12345/370/0علمیهیاتعضو 

39/5005/0 2099/362/0مدیر دانشگاهی
1960/364/0دانشگاهیمدیر برون

خودکارآمدي
12300/462/0علمیهیاتعضو 

41/3035/0 2033/448/0مدیر دانشگاهی
1922/457/0دانشگاهیمدیر برون

طلبیرقابت
12385/158/0ت علمیاعضو هی

81/3024/0 2022/471/0مدیر دانشگاهی
1975/355/0دانشگاهیمدیر برون

طلبیقدرت
12392/357/0علمیهیاتعضو 

84/3023/0 2030/454/0مدیر دانشگاهی
1995/351/0دانشگاهیمدیر برون

کسب موفقیت
12301/455/0علمیهیاتعضو 

61/3029/0 2035/456/0مدیر دانشگاهی
1993/350/0دانشگاهیمدیر برون

خالقیت و نوآوري
12388/351/0علمیهیاتعضو 

64/4011/0 2021/471/0مدیر دانشگاهی
1969/362/0دانشگاهیمدیر برون
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گیريبحث و نتیجه-5
نشان داد که تمامی عوامل فردي نتایج حاصل از مطالعۀ کمی 

سازي درصد اطمینان در تجاري99مورد مطالعه با بیش از 
در این میان خودکارآمدي و نیاز . نتایج پژوهشی مؤثّر هستند

سازي نتایج ترین عوامل تأثیرگذار در تجاريبه موفقیت، مهم
گر تأثیر تمامی تحلیل عاملی تأییدي نشان.پژوهشی بودند

در سطح 85/0تا 52/0ي با بار عاملی بین عوامل فرد
ق به متعلّر عاملیبیشترین با. است001/0داري معنی

) 52/0(و کمترین بار عاملی است) 85/0(خودکارآمدي 
ها در رابطه با نتایج مصاحبه.مربوط به مرکز کنترل است
سازي نتایج پژوهشی نشان داد عوامل فردي مؤثّر در تجاري

اسایی شده در نتیجۀ مطالعۀ کمی، از دیدگاه تمامی عوامل شن
ها نیز مورد تأیید متخصصان مشارکت کننده در مصاحبه

برخی از این عوامل همانند خودکارآمدي، . هستند
طلبی و انگیزة کسب قدرت بیشتر از سایر عوامل موفقیت

ها هاي بیشتري دربارة آنها از مصاحبهمورد تأکید بودند و گویه
هاي پیگیر هاي اولیه، مصاحبهعالوه بر مصاحبه. داستخراج ش

ها انجام شد و نتیجۀ آن براي معتبرسازي و تکمیل یافته
گانۀ حاصل هاي فردي مرتبط با عوامل ششاستخراج ویژگی

.نتایج بخش کمی بود
هاي پژوهش نشان دادند که خودکارآمدي و نیاز به یافته

نتایج سازيتجاريدر ترین عوامل فردي مؤثّرموفقیت، مهم
در رسالۀ دکتراي خود با بررسی ]32[گرادي . پژوهش هستند

هاي میان دو گروه از محقّقین دریافت گروهی که مایل تفاوت
سازي نتایج تحقیقات خود بودند در مقایسه با به تجاري

گروهی که تمایلی به این کار نداشتند عوامل فردي شامل 
طلبی، اعتماد به نفس در کسب و کار و نوآوري، موفّقیت

دهاي کسب و کار را بر رفتارهاي کنترل فردي بر پیام
این . اندسازي خود مؤثّرتر ارزیابی کردهکارآفرینی و تجاري

.هاي پژوهش حاضر همخوانی داردیافته با یافته

در تحقیق خود درباره ]33[فانک، تورنکوایست و چمپان 
هاي تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که موانع کاربست یافته

ز ارزش علمی پژوهش اطالع ندارند، برخی مواقع کاربران ا
به سودمندي تحقیق باور ندارند، تمایلی به تغییر شرایط جدید 

کنند، فاقد ندارند و در جهت حفظ وضع موجود تالش می
مهارت الزم براي انطباق با شریط جدید هستند و از 

هاي تحقیق مطابق یافته. سودمندي تحقیقات آگاهی ندارند
سازي نتایج که داراي سابقۀ تجاريانیدهندگپاسخحاضر،
طلبی،موفقیت، بودند به متغیرهاي خودکارآمديیپژوهش

طلبی و خالقیت و نوآوري نمرات باالتري مرکز کنترل، رقابت
ها نسبت به افراد بدون سابقۀ اند و از این ویژگیداده

همچنین .سازي نتایج پژوهش، بیشتر برخوردار هستندتجاري
کیفی و کمی پژوهش حاضر، مدیران دانشگاه نقش در مطالعۀ 

سازي نتایج تحقیقات بسیار مهم عوامل فردي در تجاري
علمی هیاتهاي فردي برخی اعضاي دانسته و نقش پیگیري

از . انددر تجاري شدن نتایج تحقیقات خود را مهم تلقّی کرده
هاي به دلیل حمایت، شوندگانبرخی از مصاحبهدیدگاه 

ها و مقرّرات در مورد حمایترسانی نامناسبطالعضعیف و ا
، سازي نتایج پژوهشی در سطح دانشگاهمرتبط با تجاري

صورت فردي و به دور هبدهندعلمی ترجیح میهیاتاعضاي 
انشگاه وارد مذاکره با اري دداکاري واز فرایندهاي

سازي هاي بیرون از دانشگاه شده و شخصاً تجاريسازمان
.هشی خود را دنبال کنندنتایج پژو

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش نشان دهندة رابطۀ 
دار بین تمامی عوامل فردي مؤثّر در همبستگی معنی

با توجه به ماتریس . سازي نتایج پژوهش استتجاري
همبستگی و از طرف دیگر با در نظر گرفتن نتایج حاصل از 

دلیل هتوان گفت بمیها در ارتباط با روابط بین عوامل مصاحبه
مندمجموعۀ نظام(وابستگی همۀ عوامل فردي به شخصیت 

توان نمی) شناختی، فراشناختی، روانی، ارزشی و رفتاري فرد
هر تغییري در یکی از عوامل . آنها را جدا از هم در نظر گرفت
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تواند به مثابه سیستمی هماهنگ در سایر عوامل فردي می
طرف دیگر محیطی که فرد در آن از . تغییراتی ایجاد کند

کند داراي مجموعه عوامل تأثیرگذار بر او است و زندگی می
.گذارددر شخصیت و نظام فکري و رفتاري فرد تأثیر می

توان بیان کرد که هاي کیفی وکمی پژوهش میبا توجه به یافته
هاي فردي، زنجیروار به هم متصل و مرتبط عوامل و ویژگی

در یکی از آنها باعث تغییر در کل عوامل خواهد بوده و تغییر
سازي نتایج ها، در تجاريشد و افراد دارندة تمامی این ویژگی

سازي نتایج ، در تجاريآنهاپژوهشی از افراد دارندة برخی از 
توان گفت عالوه بر می. تر عمل خواهند کردپژوهشی موفّق

رسی عوامل شناسایی شده در بخش مطالعه کمی، با بر
هاي کیفی و دقت در مبانی نظري و پیشینۀ مطالعاتی یافته

پذیري، تیهایی چون مهارت کار تیمی، مسئولمرتبط، ویژگی
پذیري، دوراندیشی، دانش، تجربه و بصیرت، توانایی ریسک

طلبی در جویی و استقاللنفوذ در دیگران، فرصت
اراي سازي نتایج پژوهشی مؤثّر هستند و ورود افراد دتجاري

ها به مشاغل مرتبط با مدیریت پژوهش و فناوري این ویژگی
آفرینی از سازي نتایج پژوهشی، ثروتگامی مهم در تجاري

.تولیدات علمی و فناوري و کارآفرینی خواهد بود
هاي تحقیق عوامل فردي شامل خودکارآمدي، مطابق یافته

لبی و ططلبی، خالقیت و نوآوري، رقابتطلبی، قدرتموفقیت
سازي نتایج پژوهشی تأثیرگذار مرکز کنترل دورنی در تجاري

سازي نتایج پژوهشی نیز داشتن تجربۀ قبلی در تجاري. هستند
. کندسازي کمک میهاي تجاريتر فعالیتبه انجام موفّق

مطابق نتایج کیفی و ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش، 
می و کنش متقابل هاي فردي روابط سیستویژگیعوامل و بین 

تر به فرایند با رویکري سیستمی و نگاهی کالن. وجود دارد
توان گفت هر سازي دستاوردهاي علمی و پژوهشی میتجاري

آنچه با درونداد، فرایند، برونداد، محصول و پیامدهاي 
سازي نتایج پژوهشی ارتباط دارد در نگاه علمی قابل تجاري

این اصل علمی مدیریت که با توجه به. بررسی و آزمون است

انسان منبع اصلی هر سازمان اجتماعی است، آن را پدید 
آورده، در جهت تحقّق اهداف و برطرف کردن نیازها مدیریت 

همچنین با . دهدکرده، تغییر داده و یا به عمر آن پایان می
توجه به اینکه انسان منشاء تحول، آفرینش و سازندگی است، 

کرد که منابع انسانی دانشگاه به ویژه توان استداللمی
سازي نتایج ترین عامل در تجارينیروهاي دانشی آن مهم

پژوهشی هستند و در صورتی که اندیشه، تفکّر، تالش و ارادة 
-سازي نتایج پژوهشی و ثروتجمعی آنها به سمت تجاري

هاي پژوهشی به حرکت درآید بسیاري از موانع آفرینی از یافته
اتّحاد نگرشی، ارزشی و رفتاري در . ن خواهد بردرا از بی

جامعه شود، هاي نظامنیروي انسانی زمانی که شامل همۀ خرده
در ارکان جامعه شکل مداريتحولی شگرف در جهت دانش

خواهد گرفت و تالش و تفکّر جمعی، تهدیدها و موانع 
سازي نتایج پژوهشی را به موجود در مسیر تجاري

. شکوفایی و پیشرفت تبدیل خواهد کردهایی برايفرصت
هاي منابع انسانی بنابراین تغییر در دانش، مهارت و ارزش

هاي اجتماعی عاملی براي توسعۀ ها و دیگر سازماندانشگاه
هاي پژوهشی به گیري یافتهوري، و جهتفناانسانی، علمی و 

.سمت توسعۀ اقتصادي و اجتماعی است
ها و و کمی پژوهش، پیشنهادبا توجه به نتایج بخش کیفی

هاي زیر به مدیران و مسئوالن دانشگاه و پژوهشگران توصیه
سازي بعدي در انجام تحقیقات مرتبط با عوامل موثّر تجاري

:شودنتایج پژوهشی ارائه می
ها مبنی بر نقش باالي عوامل فردي در یافتهبه با توجه •

در گزینش و شود سازي نتایج پژوهشی پیشنهاد میتجاري
استخدام اعضاي هیئت علمی و مدیران مرتبط با 

هاي فردي سازي به ویژگیهاي تحقیقاتی و تجاريفعالیت
.ها اهمیت بیشتري داده شودآن

سازي اندك در بین هاي تجاريبا توجه به سوابق و فعالیت•
ت علمی و مدیران پژوهشی دانشگاه پیشنهاد ااعضاي هی

ی هاي آموزشاحی و برگزاري دورهشود دانشگاه به طرمی
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هاي پژوهشی از سازي یافتهدر ارتباط با تجاريمدتکوتاه
ها و تولیدات سازي داراییهاي تجاريقبیل فرایند و روش

ع، بازاریابی افکري، حقوق مالکیت فکري، ثبت اختر
رسانی و معرّفی وري، راهبردهاي اطالعفناتولیدات علم و 

در محیط وب و تدوین طرح تحقیق دستاوردهاي پژوهشی 
علمی، مدیران هیاتسازي براي اعضاي با رویکرد تجاري

.و کارشناسان مرتبط اقدام کند
سازي نتایج پژوهشی تجاريسازي برايدر جهت زمینه

:شودتوصیه می
فرصتی براي به عنوان ی دانشگاه آموزشهايبرخی کالس•

هاي انواع فعالیتسازي براي انجام شناخت نیازها و زمینه
هاي تولیدي و خدماتی برگزار آفرین، در سازمانثروت
.شود

کشورو خدماتیهاى صنعتىحرفهو نیازهاي اطالعات •
علمی و هیاتاعضاي ، مستندسازي و به اطالعشناسایى

.پژوهشگران دانشگاه رسانده شود
هایی در ارتباط با نیازهاي پژوهشی و نحوة دانشگاه کتابچه•

هاي تولید و وريِ سازمانفناهاي پژوهشی و اخذ طرح
علمی و هیاتخدماتی تهیۀ کرده و در اختیار اعضاي 

.مدیران پژوهشی قرار دهد
مأموریت دانشگاه نسبت به تأمین فرصت مطالعاتی و•

علمى در اعضاى هیأت و اجرایی پژوهشى،آموزشى
.هاي تولیدي و خدماتی اقدام کندسازمان

ها و حمایت از شرکتهاي قانونی همانند قانوناز ظرفیت•
ها و سازي نوآوريبنیان و تجاريمؤسسات دانش

سازي نتایج تحقیقات و موارد نامۀ تجاري، آئیناختراعات
.مشابه استفاده جدي شود

یجنتاسازيير تجاردیدانشیروهاينیتوجه به نقش اصلبا
و پژوهشگران دانشگاه یعلمهیاتيبه اعضایقاتتحق
:شودیمیهتوص

سازي، بازاریابی، شناسی، تیمهاي ارتباطی، مسئلهمهارت•
.سازي خود را تقویت کنندسازي و تجاريشبکه

هاي سواد اطالعاتی خود را جهت دسترسی به مهارت•
ارتباط با محقّقان و اطالعات علمی و فنی مورد نیاز و 

.ها بهبود ببخشندها و سازمانمسئوالن سایر دانشگاه
با متخصصان و پژوهشگران خارج از کشور جهت •

شناسایی محصوالت و خدمات قابل ارائه در بازار داخلی و 
سازي و انتقال آن به داخل روابط علمی و تالش براي بومی

.فنّی برقرار کنند
هاي مرتبط با موضوع دارند در زمینهبه پژوهشگرانی که عالقه

:شودحاضر تحقیق کنند پیشنهاد می
ها، مؤسسات پژوهشی و این پژوهش را در سایر دانشگاه•

کشور انجام داده و امکان وريفناهاي علمی و پارك
.پذیري نتایج آن را بررسی کنندتعمیم

سازي پژوهشی در ارتباط با عوامل محیطی مؤثّر در تجاري•
نتایج پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

.تحقیقات انجام شود
و پیشینۀ پژوهشی و با نگاهی منابع در نهایت با توجه به 

هاي کیفی این پژوهش، پژوهشگران بعدي عمیق به یافته
توانند با بررسی همزمان عوامل فردي و محیطی مدل می

.جامعی در این زمینه ارائه بدهند
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