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Abstract 

Introduction: The transformation of knowledge and ideas into wealth and the attempt to 

identify the factors influencing the commercialization and innovation of medical science 

research as one of the cornerstones of knowledge-based economics is a necessity. So the 

purpose of the present study was to investigate the factors affecting the process of research 

commercialization from the viewpoint of the academic staff and employees of the Tabriz 

University of medical Science. 

Methods: This study was ‘applied’ regarding the objective, and ‘descriptive- regarding the 

data collection. The population of the study involved Using the Morgan Table, 260 academics 

and 377 employees. For collecting data on the commercialization factors, Esfanjani and 

Dehkordi’s questionnaire (2014) was used. 

Results: The results of the t-test showed that all the factors of culture, structure, behavior, and 

facilitation of regulations contributed to the commercialization of research findings according 

to the academics and employees of Tabriz University. The IHP test indicated that the 

‘behavior’ factor with the weight of 0.58 ranked first, the ‘culture’ factor with the weight of 

0.23 came second, the ‘structure’ factor with the weight of 0.12 had the third rank, and the 

‘regulations facilitation’ factor with the weight of 0.049 held the fourth rank. 

Conclusions: The results of the study showed that, according, the factors of university culture, 

supply of information and resources, institution, facilitation of regulations, and training were 

effective in the commercialization of research findings, of which the ‘behavior’ factor had the 

most contribution. 
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مقدمه

صادی های اقتهایفعالیتتحقیق و توسعه، شاخص اصلی پویایی فعالیت

و عاملی اساسی در تداوم حیات و بقاء و حضور موفق در عرصه رقابت 

رود. امروزه، برتری رقابتی یک ملت با توانایی ارائه رودمیبه شمار می

نوآوری در محصول باکیفیت و بادوام و با قیمت رقابت جویانه تعیین 

گیری از آخرین دستاوردهای د و حصول به این امر جز با بهرهشومی

ود. پذیر نخواهد بفناوری که از طریق تحقیق و توسعه میسر است، امکان

سازی محصوالت، مفهومی است که برای بیان فرایند در این میان تجاری

سازی تحقیقات به . تجاری[1]شود تبدیل دانش به تولید استفاده می

باشد که از نتایج بتوان در امور تجاری و اقتصادی بهره این معنی می

سازی فرآیند تبدیل تجاری»Bandariyan (1831 )برد. به نوشته 

سازی های جدید به محصوالت موفق تجاری است. تجاریفناوری

های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی، تجاری و مالی دربرگیرنده آرایه

است که باعث تبدیل فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفید 

حی راهایی از قبیل ارزیابی بازار، طشود. این فرآیند شامل فعالیتمی

محصول، مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالکیت معنوی، توسعه 

به «. شوداستراتژی بازاریابی، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می

سازی نتایج پژوهشی عبارت است از انتقال یک ایده، تجاری عبارتی،

روش، شیء، مهارت، دانش فنی، دارایی فکری، کشف یا اختراع ناشی از 

اشده در بخش دانشگاهی )با همکاری شرکا یا بدون پژوهش علمی اجر

آن( به یک محیط صنعتی یا خدماتی، که در آن ممکن است به توسعه 

د فراین . همچنین،[2]یا بهبود محصوالت یا فرآیندها منجر شود 

سازی واردکردن کاال یا خدمات در چرخة داد و ستد اقتصادی را تجاری

 .[8]نامند می

توانند نتایج پژوهشی را به شکل در این خصوص، افراد خالق و نوآور می

گذاران و مشتریان معرفی کرده و جذاب، متنوع و متفاوتی به سرمایه

در واقع، تولید  .[4]ها فراهم سازند سازی آنشرایط بهتری برای تجاری

پذیر شده و علم به ارزش، و فروش محصوالت جدید به این روش امکان

های سازمان. [5]شود ثروت و در نهایت رفاه اجتماعی تبدیل می

د، ها و منابع مورد نیاز خوتولیدی و خدماتی نیز به منظور تأمین قابلیت

ها و وابسته به کنش گران محیطی تولید کنندة علم هستند و دانشگاه

شوند ای آن، منابع ارزشمندِ تحقّق این هدف محسوب میاعضای حرفه

سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند بر این اساس، امروزه تجاری .[6]

رغم پذیرش موضوع نوآوری فناوری تبدیل گردیده است. علی

سازی از سوی محققان، شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از آن تجاری

اند اما است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات از نظر فنی موفق بوده

سازی به موفقیت ها در زمینه تجاریتنها درصد اندکی از آن

ست سازی ااند این امر نشان دهندة پیچیدگی فرایند تجارییافتهدست

 های آموزشیتواند بر فعالیتسازی میهای تجاری. از طرفی، فعالیت[8]

 06/03/1896 تاریخ دریافت:

 01/11/1896 :پذیرش تاریخ

 کلیدی:واژگان 

 یعامل فرهنگ

 یعامل ساختار

 یعامل رفتار

 و آموزش نیقوان لیعامل تسه

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یکعلوم پزش قاتیتحق یو نوآور یساز یعوامل مؤثر بر تجار ییشناسا یبه ثروت و تالش برا دهیدانش و ا لیتبد :مقدمه

عوامل مؤثر بر روند   یضرورت است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررس کی انیاز ارکان اقتصاد دانش بن یکیبه عنوان 

 .باشدیم زیتبر یپزشک علوماستادان و کارمندان دانشگاه  دگاهیاز د قاتیتحق یسازیتجار

است. جامعه   یشیماپی – یفیاطالعات از نوع توص یآورو از نظر روش جمع یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا :کار روش

به روش   ینفر از کارکنان به عنوان نمونه آمار 811نفر از استادان و  260پژوهش حاضر با استفاده از جدول مورگان  یآمار

از پرسشنامه   یسازیاطالعات عوامل تجار یجمع آور یاپژوهش بر نیاند. در اانتخاب شده ینسب یاطبقه یتصادف

 ( استفاده شده است.1898) یو دهکرد یاسفنجان

از   قاتیتحق یسازی( در روند تجارنیقوان لیتسه ،یرفتار ،یساختار ،یعوامل )فرهنگ هینشان داد که کل جینتا :هایافته

در   53/0با وزن  یاست که: عامل رفتار نیا انگریب جینتا نیمؤثر است. همچن زیاستادان و کارمندان دانشگاه تبر دگاهید

و   نیقوان لیدر رتبه سوم و عامل تسه 12/0با وزن  یدر رتبه دوم و عامل ساختار 28/0با وزن  یرتبه اول و عامل فرهنگ

 .قرار دارند. تیدر رتبه چهارم اولو 049/0 یارتبه نیانگیمقررات با م

موزش از  و آ نیقوان لیو تسه یمنابع، نهاد نیو تأم یرساننشان داد، که عوامل فرهنگ دانشگاه، اطالع جینتا :گیرینتیجه

  نیا که از باشدیم زیتبر یاستادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشک دگاهیاز د قاتیتحق یسازیعوامل مؤثر در روند تجار

 است. شتریعوامل ب رینسبت به نسبت به سا یسازیدر روند تجار ینقش عامل رفتار انیم

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.14         مقاله پژوهشی

 "یعلوم پزشک قاتیتحق یو نوآور یسازیتجار"عوامل مؤثر بر روند  یبررس
 2، سکینه بختیاری ،*1شهرام رنج دوست 
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و پژوهشی دانشگاه تأثیرگذار باشند، امکان بروز تعارض و مقاومت در 

ها وجود دارد. در بسیاری از موارد، این فراگرد از اثربخشی و برابر آن

 سازیوی تجاریکارایی الزم برخوردار نبوده است. در واقع حرکت به س

بدون فراهم آموزش عالی قادر به ایجاد یک نظام هماهنگ مبتنی بر 

. و تحقیقات علی احمدی، [1]سازی دستاوردهای علمی نباشد تجاری

( نیز موید 1895( و سلطانی گرد فرامرزی )1891اقبالی و حیدری )

 این مطلب است.

ها و وجود عوامل نیازها، تخصّصسازی تحقیقات، به پیشلذا تجاری 

متعددی نیاز دارد. در این میان، نقش نیروی انسانی در هر تغییر و 

تحوّل اجتماعی بسیار حیاتی است. نیروی انسانی آن دسته از صفات و 

های پژوهشگران، مدیران حوزة پژوهش و فناوری و همچنین ویژگی

ان از نتایج پژوهش هستند که گرایش و انگیزة الزم را استفاده کنندگ

ها فراهم برداری از آنهای پژوهشی و یا بهرهسازی یافتهبرای تجاری

کنند. از طرفی، محقق تحقیق حاضر در مواجه با استادان و کارکنان می

مندی را از ایشان شاهد بوده است و حتی دانشجویان همواره این گله

اید گیرد چنانکه بها یا اطرافیانشان صورت میسوی آنتحقیقاتی که از 

ها مورد استفاده کاربردی یا تجاری قرار از سوی نهادها و سازمان

 :های ذیل هستگویی به سؤالگیرد لذا تحقیق حاضر در پی پاسخنمی

سازی تحقیقات از دیدگاه آیا عامل فرهنگی دانشگاه در روند تجاری-1

 نشگاه علوم پزشکی تبریز مؤثر هست؟استادان و کارمندان دا

سازی تحقیقات از دیدگاه عامل ساختاری دانشگاه در روند تجاری-2

 استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مؤثر هست؟

سازی تحقیقات آیا عامل رفتاری به عنوان عامل مؤثر در روند تجاری-8

 کی تبریز مؤثر است؟از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزش

آیا عامل تسهیل قوانین و آموزش به عنوان عامل مؤثر در روند  -4

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم تجاری

 پزشکی تبریز مؤثر است؟

سازی تحقیقات از دیدگاه از دیدگاه عوامل مؤثر در روند تجاری -5

 بندیزشکی تبریز از چه رتبهاستادان و کارمندان دانشگاه علوم پ

 باشند؟برخوردار می

 روش کار
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی 

نفر استاد و  260باشد. جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان می

ادفی گیری تصکارمند نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه 811

ام به انتخاب نمونه آماری شد. به این صورت که تعداد ای نسبی اقدطبقه

ها تخمین زده شد و از هر کالس به اندازه کافی انتخاب گردید. کالس

سازی که توسط در این تحقیق از پرسشنامه عوامل تجاریهمچنین 

( طراحی شده است 1898عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی )

ماده است که توسط خود فرد  29استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

رود. سازی بکار میشود و جهت ارزیابی عوامل تجاریپاسخ داده می

ای لیکرت درجه 5مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه بر اساس طیف 

 2، مخالفم = 8، نه موافقم نه مخالفم = 4، موافقم = 5)کامالً موافقم = 

ؤاالت در جهت مثبت شود و همه سگذاری می( نمره1و کامالً مخالفم = 

باشد. روایی پرسشنامه توسط عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی می

بدست آمده است. در تحقیق  39/0( به تائید رسیده و پایایی آن 1898)

حاضر نیز روایی پرسشنامه به تائید استاد راهنمای محترم و دو تن از 

رار رسی قمتخصصین رسیده و همچنین از طریق تحلیل عاملی مورد بر

گرفته است که نتایج آن در فصل بعد ارائه گردید است. همچنین پایایی 

بدست آمده است که ضریبی  341/0ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 باشد.مناسب می

 هایافته
سازی تحقیقات از آیا عامل فرهنگی دانشگاه در روند تجاریسؤال یک: 

 علوم پزشکی تبریز مؤثر هست؟دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه 

( با میانگین t-testای )تک نمونهبرای بررسی این سؤال از آزمون تی

شده گنجانده 1جدول استفاده شده است. نتایج این آزمون در  8ثابت 

 است.

 

 8یانگین ثابت با م "سؤال اول "آزمون تفاوت میانگین : 1جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین نمونه

 000/0 259 350/21 54491/0 9418/8 اساتید

 000/0 816 411/84 49608/0 3306/8 کارکنان

 000/0داری ای سطح معنیتک نمونهبا توجه به نتایج آزمون تی

است و با توجه به میانگین محاسبه شده  05/0کمتر از محاسبه شده و 

است و بیشتر از میانگین  33/8و برای کارکنان  94/8که برای اساتید 

باشد، بنابراین عامل فرهنگی دانشگاه در روند می 8مورد نظر 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم تجاری

 پزشکی تبریز مؤثر هست.

سازی تحقیقات آیا عامل ساختاری دانشگاه در روند تجاریدوم:  سؤال

 از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مؤثر هست؟

( با میانگین t-testای )تک نمونهبرای بررسی این سؤال از آزمون تی

شده گنجانده 2جدول استفاده شده است. نتایج این آزمون در  8ثابت 

است.

 

 8با میانگین ثابت  "سؤال دوم "آزمون تفاوت میانگین : 2جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین نمونه

 000/0 259 843/25 5602/0 3303/8 اساتید

 000/0 816 165/82 4954/0 3203/8 کارکنان
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 000/0داری ای سطح معنیتک نمونهبا توجه به نتایج آزمون تی

است و با توجه به میانگین محاسبه شده  05/0محاسبه شده و کمتر از 

 است و بیشتر از میانگین 32/8و برای کارکنان  33/8که برای اساتید 

باشد، بنابراین عامل ساختاری به عنوان عامل مؤثر در می 8مورد نظر 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم روند تجاری

 پزشکی تبریز مؤثر است.

سازی آیا عامل رفتاری به عنوان عامل مؤثر در روند تجاریسؤال سوم: 

نشگاه علوم پزشکی تبریز تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دا

 مؤثر است؟

( با میانگین t-testای )تک نمونهبرای بررسی این سؤال از آزمون تی

گنجانده شده  8جدول استفاده شده است. نتایج این آزمون در  8ثابت 

است.
 

 8با میانگین ثابت  "سؤال سوم "آزمون تفاوت میانگین : 3جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین نمونه

 000/0 259 209/26 5311/0 9554/8 اساتید

 000/0 816 001/20 9640/0 9984/8 کارکنان

 000/0داری ای سطح معنیتک نمونهبا توجه به نتایج آزمون تی

شده است و با توجه به میانگین محاسبه 05/0کمتر از محاسبه شده و 

است و بیشتر از  9984/8و برای کارکنان  9554/8که برای اساتید 

باشد، بنابراین عامل رفتاری به عنوان عامل می 8میانگین مورد نظر 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان مؤثر در روند تجاری

 مؤثر است. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آیا عامل تسهیل قوانین و آموزش به عنوان عامل مؤثر در سؤال چهارم: 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم روند تجاری

 پزشکی تبریز مؤثر است؟

 ( با میانگینt-testای )تک نمونهبرای بررسی این سؤال از آزمون تی

گنجانده شده  4جدول استفاده شده است. نتایج این آزمون در  8ثابت 

است.
 

 8با میانگین ثابت  "سؤال چهارم "آزمون تفاوت میانگین : 4جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین نمونه

 000/0 259 151/21 5641/0 95/8 اساتید

 000/0 816 513/85 4429/0 3116/8 کارکنان

 

 هاماتریس مقایسه زوجی شاخص: 5جدول 

 4گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  هامقایسه شاخص

 6 1 9 1 1گزینه 

 6 1 1 111111/0 2گزینه 

 6 1 142351/0 142351/0 3گزینه 

 1 166661/0 166661/0 166661/0 4گزینه 

 بندی عواملنتایج رتبه: 6جدول 

 وزن نام گزینه

 533554/0 1گزینه 

 283184/0 2گزینه 

 124085/0 3گزینه 

 049216/0 4گزینه 

 000/0 یدار یسطح معن یانمونه تکیآزمون ت جیبا توجه به نتا

محاسبه شده  نیانگیاست و با توجه به م 05/0محاسبه شده و کمتر از 

 نیانگیاز م شتریاست و ب 3116/8کارکنان  یو برا 95/8 دیاسات یکه برا

و آموزش به عنوان  نیقوان لیعامل تسه نیبنابرا باشد،یم 8مورد نظر 

استادان و کارمندان  دگاهیاز د قاتیتحق یسازیدر روند تجار ثرعامل مؤ

 مؤثر است. زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

از  دگاهیاز د قاتیتحق یسازیپنجم: عوامل مؤثر در روند تجار سؤال

 یبندهاز چه رتب زیتبر یاستادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشک دگاهید

به منظور بررسی سؤال فوق از آزمون ای اچ پی  باشند؟یبرخوردار م

عامل  6 جدول و 5جدول استفاده شد، با توجه به نتایج ارائه شده در 

در رتبه  28/0و عامل فرهنگی با وزن  1در رتبه  53/0رفتاری با وزن 

در رتبه سوم و عامل تسهیل قوانین و  12/0و عامل ساختاری با وزن  2

 .در رتبه چهارم اولویت قرار دارند 049/0ای مقررات با میانگین رتبه

 

 بحث
اه ز دیدگسازی تحقیقات ابه منظور بررسی عوامل مؤثر بر روند تجاری

 1895-96استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب  811نفر از اساتید و  260تعداد 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان شدند. به منظور بررسی عوامل تجاری

شد. به  هو کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تحلیل عاملی استفاد

سازی تحقیقات از منظور بررسی عامل فرهنگی دانشگاه در روند تجاری

 tدیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آزمون 

ن ای نشانگر ایتک نمونهاستفاده شد، نتایج به دست آمده از آزمون تی

سازی تحقیقات از است که: عامل فرهنگی دانشگاه در روند تجاری

دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مؤثر هست. 

 Rasaei (1898 ،)Rajabiنتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

. چنانچه، [10-3]( همسو است 2001و سرزبی ) Jenson( و 1830)

Rasei (1898به این نتیجه رسید، بازدارنده ) های سازمانی و الزامات

 Rajabi. [3]ساختاری از اهمیت و اولویت باالتری برخوردارند 

اعتمادی تصمیم گیران به محققان و قابل ( در تحقیق خود، بی1830)

های جامعه را از جمله ها با توجه به ویژگیاجرا نبودن بعضی از یافته
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و سرزبی  nsonJe. [9]موانع کاربرد نتایج پژوهشی ذکر کرده است 

 محققان تجربی شده مشاهده هاییافته نظری تحلیل اساس ( بر2001)

 مجوز دهی فرایند در هادانشگاه صورتی که در رسیدند نتیجه به این

 تریموفق نتیجه باشند مشارکت داشته دانشگاه هایهافناوریفناوری

 .[10]شد  خواهد منتقل کاراتری شکل به فناوری و داشت خواهد

عامل ساختاری به عنوان عامل مؤثر در روند همچنین به منظور بررسی 

ز دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم سازی تحقیقات اتجاری

استفاده شد، نتایج به دست آمده از آزمون تی  tپزشکی تبریز از آزمون 

ای بیانگر این است که: عامل ساختاری به عنوان عامل مؤثر تک نمونه

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه در روند تجاری

باشد. در تبیین یافته فوق باید قید کرد که علوم پزشکی تبریز می

ایگاه و پایه تجاری و دانش نسبت به سطح ها از جبرخورداری دانشگاه

سازی را تسهیل نماید همچنین، توسعه پارکهای تواند تجاریجهانی می

سازی تحقیقات الزم علمی و فناوری و مراکز رشد در کشور برای تجاری

است و قابلیت اجرا و میزان عملیاتی شدن نتایج تحقیقات از نظر 

های الزم است به عالوه، زیرساخت سازیامکانات، زمان و ... در تجاری

 تواند مؤثرسازی تحقیقات میهای ارتباطی در تجاریارتباطی و شاهراه

 باشد.

Ghasemi (1898 ،)نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

Baniasadi (1892 ،)Golrasan (1892 ،)Safari  و کالهی

و  Brktoize( و 2008و همکاران ) Sigel(، 1898(، رسایی )1892)

 Ghsemiچنانچه، . [14-11, 3, 1]( همسو است 2001همکاران )

های دانشگاه بیشترین تأثیر را بر ( نشان داد که سیاست1898)

های سازی تحقیقات دانشگاهی دارند و اهداف و مأموریتتجاری

های دانشگاه، سرمایه اجتماعی و درنهایت فرهنگ دانشگاه در رتبه

( به این 1892) Baniasadiهمچنین،  .[11]گیرند بعدی قرار می

کننده آن به سمت های عرضهنتیجه رسید که فناوری باید از موسسه

های متقاضی جریان یابد تا: از انباشت بدون استفاده صنایع و شرکت

به  های قادرها، مؤسسات تحقیقاتی، صنایع و شرکتفناوری در دانشگاه

( در تحقیقی با 1892)Golrasan. [1]تولید فناوری اجتناب شود 

سازی تحقیقات عنوان شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تجاری

دانشگاهی نشان داد که عوامل نهادی، سازمانی، محیطی و فردی )با 

شده( به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت متغیرهای تعریف

سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده فنی دانشگاه یزد تجاری

های متعدد شدند، که خود نیز دارای متغیرها و شاخص شناسایی

( در تحقیقی با عنوان 1892و کالهی ) Safari .[12]باشند می

 ها و مؤسساتسازی تحقیقات دانشگاهناسایی عوامل مؤثر بر تجاریش

آموزش عالی کشور به این نتیجه رسیدند که عوامل نهادی، عوامل 

فردی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل مالی، به 

. [18]سازی قابل شناسایی هستند عنوان عوامل مؤثر بر تجاری

Rasaei (1898نشان می )های سازمانی و الزامات دهد، بازدارنده

. سیگل و همکاران [3]ساختاری از اهمیت و اولویت باالتری برخوردارند 

نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن تعداد مجوز دهی ( به این 2008)

دفاتر انتقال فناوری، بازده ثابت است و با در نظر گرفتن درآمدهای 

مجوز دهی، بازده افزایشی خواهند داشت و عوامل محیطی و سازمانی 

ها داشته باشند. برکویتز و توانند قدرت تأثیرگذاری باالیی بر آنمی

سازمانی را به عنوان عامل تعیین کننده  ( ساختار2001همکاران )

دانند رفتارهای صدور مجوز و پتنت های دانشگاهی )اختراع علمی( می

[14]. 

مؤثر در روند  همچنین به منظور بررسی عامل رفتاری به عنوان عامل

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم تجاری

استفاده شد، نتایج به دست آمده از آزمون تی  tپزشکی تبریز از آزمون 

عامل رفتاری به عنوان عامل مؤثر در  ای بیانگر این است که:تک نمونه

م ن دانشگاه علوسازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمنداروند تجاری

ه باشد. در تبیین یافته فوق باید قید کرد که ایجاد شبکپزشکی تبریز می

سازی تحقیقات تأثیر دارد نیز، رسانی جامع و سراسری در تجاریاطالع

های ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه در روند ایجاد حلقه

قوانین و مقررات ها، آیند همچنین، سیاستسازی به نظر الزم میتجاری

باشد نیز، تأمین سازی در سطح کشور ضروری میحمایتی از تجاری

 .سازی الزم استمنابع مالی مورد نیاز در مراحل اولیه فرایند تجاری

(، 1892و همکاران ) Safariنتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

Matin (1819 ،)Link ( 2005و همکاران ،)Kasper (2018 ،)

vojoik (، 2018همکاران ) وFridman ( و 2008و همکاران )

Richman (2015 همسو است )[19-18].  ،چنانچهSafari  و

( به این نتیجه رسیدند که عوامل مالی، به عنوان عوامل 1892همکاران )

 Matinنتایج پژوهش . [18]سازی قابل شناسایی است مؤثر بر تجاری

ریزی مناسب، عدم ابزار قانونی دهد، که عدم برنامه( نشان می1819)

های پژوهشی و نبود ارتباط متقابل بین سازی یافتهبرای پیاده

پژوهشگران و مدیران واحدهای سازمانی، از جمله موانع اجرایی 

نمایند ( اشاره می2005لینک و سیگل ) .[15]های پژوهشی است یافته

که اشتراک درآمد باالتر برای اعضای هیئت علمی سطوح باالتری از 

 Kasper .[16]شگاهی خواهد داشت کارایی را در مجوز دهی دان

ی تماعی ارتباطهای قوی اج( به این نتیجه رسید که وجود شبکه2018)

. [11]شود بین مخترعان منجر به افزایش خروجی تجاری دانشگاه می

Vojoik ( نشان دادند که استفاده از ارتباطات 2018و همکاران )

های محلی قادر است که یک ابزار سودمند برای ای در دانشگاهمنطقه

و همکاران  Dikarسازی را بوجود آورد. همچنین، حمایت از تجاری

های یازده دانشگاه تحقیقاتی ها و داده( با بررسی مصاحبه2005)

هایی که درصد باالیی از اروپایی به این نتیجه رسیدند که دانشگاه

اند به مؤثر های درآمد را به اعضای هیئت علمی اختصاص دادهپرداخت

و همکاران  idmanFr .[20] اندبودن در انتقال فناوری تمایل داشته

( نشان دادند که اشتراک درآمد باالتر برای اعضای هیئت علمی 2008)

همچنین ریچمن  .[13]شود موجب درآمد مجوز دهی بیشتر می

( نشان داد که عواملی مانند طول مدت تحقیق، نوع تحقیقات 2015)

ازی را س)سودمندی بیشتر( و بودجه اختصاص یافته به تحقیق، تجاری

 .[19]نماید تسهیل می

همچنین به منظور بررسی عامل تسهیل قوانین و آموزش به عنوان 

سازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان عامل مؤثر در روند تجاری

استفاده شد، نتایج به دست آمده  tدانشگاه علوم پزشکی تبریز از آزمون 

ای نشانگر این است که: عامل تسهیل قوانین و تک نمونه از آزمون تی

سازی تحقیقات از دیدگاه آموزش به عنوان عامل مؤثر در روند تجاری

ین یافته در تبی باشد.استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می

های ها، قوانین، مقررات و بخشهمسویی سیاستفوق باید قید کرد که 

سازی مؤثر است در واقع، ظرفیت دریافت تی برای تجاریپشتیبانی دول
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ات سازی تحقیقو انتقال نتایج تحقیقات در بخش صنعت برای تجاری

ها و مهارتهای آموزش و تربیت افرادی با قابلیت ضروری است همچنین،

 باشد.سازی الزم میتجاری

 Mahmoodpourنتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

(1891،)Barghi (، 1831همکاران ) وMatin (1819 و )Lowe 

( نشان داد 1891چنانچه، محمودپور ). [21-15]( همسو است 2002)

سازی علوم انسانی و مدیریت آموزشی در های فراروی تجاریکه چالش

مقوالتی همچون هویت علمی علوم انسانی، ناتوانمندی علمی، 

اختار س سازی وگذاری، ناتوان میلی پژوهشگر، بد انگاری تجاریسیاست

ه اند. همچنین با استفادهای اصلی شناسایی شدهتحقیقات به عنوان تم

ها، ارتقای آکادمیک علوم از مقوالت عمده تغییر در نقش دانشگاه

گذاری و طراحی مجدد ساختارها، نهادینه کردن انسانی، سیاست

ه سازی، دستیابی بسازیشبکهسازی، بسترهای قانونی، شبکهتجاری

سازی ای مدل بهینه تجاریتی و در چارچوب نظریه زمینهمزیت رقاب

تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و در چارچوب 

 و Barghi. مطالعات [20]صنعت مشاوره مدیریت ارائه گردیده است 

 عواملی جمله از انسانی منابع مدیریت دهد،می ( نشان1831همکاران )

 ایفا را مهمی نقش تحقیقاتی هایطرح سازیتجاری توسعه در که است

 برای دقیق ریزیبرنامه و الزم انسانی نیروی برآورد بدون نماید.می

. [21]بود  نخواهد پذیرامکان سازیتجاری به اهداف نیل آن تأمین

 ریزیبرنامه عدم دهد، که( نشان می1819) Matin پژوهش نتایج

 نبود و ژوهشی،پ هاییافته سازیپیاده برای قانونی ابزار عدم مناسب،

 جمله از سازمانی، مدیران واحدهای و پژوهشگران بین متقابل ارتباط

( در رسالة 2002) Lowe. [15]است  پژوهشی هاییافته اجرایی موانع

دکتری خود به این نتیجه رسیده است که دانش مخترعان دانشگاهی 

 .[22]ها دارد )دانش چگونگی( نقش مهمی در توسعة فناوری توسط آن

سازی تحقیقات ؤثر در روند تجاریهمچنین به منظور بررسی عوامل م

از دیدگاه از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 

استفاده شد، نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن بیانگر این  tآزمون 

در رتبه اول و عامل  13/2ای عامل رفتاری با میانگین رتبهاست که: 

در رتبه دوم و عامل ساختاری با  49/2ای فرهنگی با میانگین رتبه

در رتبه سوم و عامل تسهیل قوانین و مقررات با  41/2ای میانگین رتبه

 .[24, 28]در رتبه چهارم اولویت قرار دارند  82/2ای میانگین رتبه

 همسو است،Baniasdi (1892 )نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

های ( نشان داد که فناوری باید از موسسه1892) Baniasadiچنانچه، 

 های متقاضی جریان یابد.ن به سمت صنایع و شرکتکننده آعرضه

 گیرینتیجه

توان به بازار رسانیدن یک ایده تا نوآوری سازی را می در مجموع تجاری

دانست که باید با مطالعه دقیق بازار و استخراج نیازهای بازار، انجام 

تحقیقات و آزمایشهای الزم، تهیه نمونه، استانداردسازی فرآیند توسعه 

ول و هماهنگیهای مدیریتی برای عرضه آن به متقاضی یا بازار محص

توأم باشد. فناوری به تنهایی عامل خلق ثروت نیست؛ بلکه استفاده مؤثر 

شود. ارزش افزوده ناشی و مناسب از آن است که باعث خلق ثروت می

از استفاده فناوری در عرضه محصوالت و خدمات مورد نیاز، موجب 

تواند در قالب محصوالت، تولید، ود. فناوری میشافزایش ثروت می

خدمات یا حتی بازاریابی باشد، اما به هرحال استفاده از فناوری یا 

تجاریسازی  .تجاریسازی فناوری در خلق ثروت و رشد اقتصاد مهم است

فناوری برای تبدیل فناوری به کاال یا خدمات قابل استفاده و ارائه و 

نیازمند تحقیق و توسعه، خالقیت و نوآوری، انتشار آن در سطح جامعه 

ای از فعالیتها و اقدامات متعدد و مختلف منابع خطرپذی ر و زنجیره

است. زنجیره اقدامات تجاریسازی فناوری از اعتبارسنجی اولیه و امکان 

سنجی فنی شروع و با مطالعه بازار، تأمین منابع مالی و سرمایه اولیه 

یابد. طی کردن این سایی خطرها و ... ادامه میمورد نیاز، مدیریت و شنا

تواند باشد و عرضه یک نوآوری به بازار میزنجیره پیچیده و طوالنی می

گردد تا یک دالر سالیان دراز طول بکشد؛ اما این زنجیره سبب می

سرمایه گذاری در تحقیقات، منجر به کسب هزار دالردر کارخانه شود. 

وآوریها قادر به طی کردن کل زنجیره ارزش البته فقط تعداد کمی از ن

ر های مسیو رسیدن به بازار هستند و بیشتر آنها در میانه راه و گردنه

، بنابراین برای تجاری سازی مؤثر .رسندجامانده و به سرانجام نمی

های های علوم پزشکی باید بسترها، عوامل و اولویتتحقیقات و نوآوری

شود در تحقیقات آینده لذا پیشنهاد می آن شناسایی و نهادینه شود.

های پزشکی به عنوان یک عامل اثرگذار نیازسنجی تحقیقات و نوآوری

 در تجاری سازی مورد تحقیق فرارگیرد

 سپاسگزاری
از تمامی استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در اجرای 

 سپاسگزاریم. ها ما را یاری رساندنداین پژوهش با تکمیل پرسشنامه

 تاییدیه اخالقی
به منظور رعایت اصول اخالقی به استادان و کارمندان اطالع داده شد 

ها بدون ذکر نام در تحقیق استفاده خواهد شد و که نتیجه پرسشنامه

 اسامی محرمانه نزد پژهشگر محفوظ است.

 تعارض منافع
 نیست.نتایج این پژوهش با منافع هیج ارگان و سازمانی در تعارض 

 منابع مالی
هزینه انجام این پژوهش با پژوهشگر بوده و دارای هیچ گونه حمایت 

 مالی نبوده است.
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