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  ها و نتایج تحقیقات ر عوامل محیطی برتجاري سازي ایدهثیأت
  

  ،  ∗∗∗، احمد جعفرزاده کوچکی ∗∗اصغر صدیق زاده  ،*سید محمد مقیمی 
  ∗∗∗∗عزت نظري

  چکیده
یافته صنعتی توجه  به طور قطع یکی از دالیل اصلی پیشرفت سریع توسعه فناوري در کشورهاي توسعه

 و می توان نتیجه گرفت که . به فرایند تجاري سازي نتایج پژوهش هاي داخلی آن کشورها بوده است
اساس فرایند تجاري سازي، مشارکت بخش پژوهشی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج پژوهش ها به 

منابع مالی الزم را براي تجاري سازي پژوهش ها و عواید حاصل از آن می تواند  و امروزه. نوآوري است
در این پژوهش سعی بر آن است که نقش عوامل ]. 3[استمرار حیات این سازمان ها را فراهم آورد

سازمانی موثر در تجاري سازي نتایج تحقیقات به ویژه عواملی مثل محدودیت هاي مالی و ناکارآمدي 
پژوهشی، عدم تولید انبوه محصول، دیوان ساالري سازمانی، راهبردهاي سازمانی، تعامل با تیم هاي 

ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی و انجام اصالحات و بهینه سازي محصوالت را بعنوان فرضیه هاي 
این پژوهش با ماهیت توصیفی، پیمایشی، از طریق آزمون میانگین . تحقیق حاضر مرد بررسی قرار دادیم

بطوریکه نتایج تحقیق حاکی از آن . پردازد و تحلیل واریانس فریدمن به بررسی فرضیه هاي تحقیق می
است که بین عوامل سازمانی و مبحث تجاري سازي نتایج تحقیقات در مراکز هسته اي ارتباط معناداري 
وجود دارد و بر اساس تحلیل واریانس فریدمن فرضیه فرعی عدم تعامل، با تیم هاي پژوهشی و عدم 

ته اي نسبت به فرضیه  محدودیت هاي مالی و اداري، وجود راهبرد هاي تجاري سازي در موسسات هس
تولید آزمایشگاهی و صنعتی محصوالت و عدم ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی به ترتیب اولویت بر 

  . تجاري سازي نتایج تحقیقات در مراکز هسته اي اثر گذار هستند
  

  .، راهبرد هاي تجاري ، سازمان هاي زایشی فناوري، نوآوري، دارایی هاي فکري: ها کلید واژه

                                                
 ).نویسنده مسئول(دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ایران دکتري مدیریت ، دانشیار *

  .دکتري هسته اي ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمی ا یران  ∗∗ 
  .کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمی ایران  ∗∗∗

  .اتمی ایران کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي  ∗∗∗∗
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  مقدمه
توجه به موضوع تجاري سازي ایده ها و نتایج تحقیق امري ضروري و اجتناب ناپذیر است که    

می بایست در کنار تصمیمات منطقی و تبیین راهکارهاي مناسب با شرایط مراکز تحقیقات 
تی بدون تجاري در سازمان هاي تحقیقا. هسته اي کشور مورد توجه مدیران ذیربط قرار گیرد

زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص یک . سازي یک دستاورد، تحقیقات معنایی ندارد 
ورود موسسات . دستاورد، تولید و یا انجام آزمایش، در مورد یک ایده بی فایده خواهد بود

اي به نیازمندیهاي بازار و معیاره  تحقیقاتی به عرصه تجارت و بازاریابی محصوالت خود و توجه
پیامدهایی که در کمترین سطح . مشتریان، منجر به پیدایش  فرصت ها و پیامدهاي مثبتی است

کمک به خودگردانی موسسات و در باالترین سطح، انتظار افزایش استانداردهاي  بهره وري
فن . ،کیفیت زندگی،تولید ثروت و رشد اقتصادي را در پی خواهد داشت)ایمنی و امنیت( زندگی
 تولیدات به ، اختراعات تبدیل باعث که نوآوري می باشند فرایند اري سازي، ارکانتج و آوري

 نیاز زیادي فنی دانش و تخصص ها به و بوده پیچیده بسیار فرایند این  .شود می داراي بازار
 این .را تشکیل می دهند نوآوري فرایند نهایی مرحله و فرایند تجاري سازي، بازاریابی]. 5[دارد
در سالهاي اخیر از دیدگاه  .الزم می باشند اختراعی، هر موفقیت به دستیابی براي عنصر دو

اقتصاد جهانی نقش سنتی دانش در پژوهشگاه ها به عنوان تولید کننده و نشر دهنده علم، دانش 
همچنین دیدگاه موسسات تحقیقاتی براي . و ایده هاي نو مورد تجدید نظر قرار گرفته است

از طرف دیگر با . ه عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادي نیز تقویت شده استتبدیل دانش خود ب
کاهش حمایت مالی دولت ها از تحقیق به تدریج پژوهشگران به سوي پشتیبانی بخش صنعت 

: این کار به شیوه هاي گوناگونی نظیر. و تجاري سازي ایده هایشان گرایش پیدا کرده اند
. فکري و ایجاد سازمان هاي زایشی انجام گرفته استتحقیق قراردادي، فروش دارایی هاي 

عدم حمایت کافی دولت به مرور ماهیت تحقیق  را از حالت مستقل و مبتنی بر مفاهیم نظري، 
بطوریکه فرایند و موضوع تجاري . با تجاري سازي، سوق داده است به سمت تالشهاي همسو

انسانی، سازمانی و بسیاري دیگر از سازي از عوامل  زیادي مانند عوامل محیطی، فن آوري، 
با توجه به اهمیت و اثر عامل آخر این مقاله به . مولفه هاي ریز و درشت تاثیر پذیرفته است

 . بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تجاري سازي ایده ها و نتایج تحقیقات کشور پرداخته است
  

 بیان مسئله 
 رشد از برخوردار و پیشرفته فناوري یک به عنوان اخیر صنعت هسته اي سال در چند    

 بهره مرحله سوي به تحقیق مرحله از که است شده مسأله باعث این .است شده شناخته
 اهمیت از تجاري حوزه به آن براي انتقال مناسب زمینه هایی یافتن و کرده حرکت برداري



  
  

 ۱۱۵  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

 آزمایشگاهی، در بعد فن آوري ها از بسیاري سریع پیشرفت با توجه. باشد برخوردار خاصی
 یک شدن تجاري براي . است فن آوري ها بوده این گسترش موانع جمله از آنها سازي تجاري
 با تنها که هستند اقتصادي درگیر و مالی حقوقی، فناوري، علمی، مختلفی از جمله عوامل طرح،
 از. ]1[کرد آمیخته هم با درستی به را عوامل این توان می سازي شبکه و متمرکز مدیریت یک

 تعالی و توسعه راستاي در مهمی مفقوده فن آوري هسته اي حلقه تجاري سازي دیگر، سوي
با توجه به این موارد و آگاهی  .می باشد اقتصادي مشکالت حل و و درآمد ثروت تولید و کشور

از این موضوع که تحقیق مستندي در زمینه موانع تجاري سازي نتایج تحقیقات صورت نگرفته 
ا برآن داشت تا در پژوهش حاضر موانع و چالشها و مشکالت فرا روي تجاري سازي محققین ر

و راهکار . نتایج تحقیقات در ایران را تا حد امکان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند
  ].8[هاي پیشنهادي را جهت بهبود فرایند اجرایی تجاري سازي ارائه نمایند

  
 تعریف تجاري سازي

سازي عبارت است از تبدیل یافته هاي جدید و ایده هاي پژوهشی به محصوالت و تجاري      
مجموعه    به عبارت دیگر تجاري سازي تحقیقات. خدمات و فن آوري هاي قابل ارائه به بازار

تالشهایی را که به منظور فروش کارهاي تحقیقاتی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر 
با توجه به تعاریف . قتصادي و اجتماعی صورت می پذیرد را گویندآموزش و پژوهش با اهداف ا

  ].2[باال تجاري سازي را می توان به بازار رسانیدن یک ایده و یا یک نوآوري دانست
 توسعه و ایجاد در محققان کردن درگیر و ها ایده سازي تجاري اینکه، مورد در امروزه

 تصور توان می مثال به عنوان.است نمانده باقی شکی دارد، بر بسیاري در فواید محصوالت
سازي رادیو داروهاي تولیدي توسط کارشناسان انرژي  تجاري هاي فعالیت غیاب در که کرد

  ].7[است گذاشته انسان زندگی بر درمان بیماریهاي خاص و در انتها تاثیري چه اتمی،
  

 اهمیت تجاري سازي نتایج تحقیق
از گام هاي مهم نظام نو آوري است که پایداري و استمرار تجاري سازي نتایج تحقیق، یکی     

امر تحقیق را تضمین می کند و متناسب با آن عالوه بر فراهم آوردن ارزش هاي اقتصادي قابل 
تجاري «، ]3[توجه براي سازمان ها، رشد اقتصادي دانش محور جامعه را نیز تسریع می نماید

به بازار می تواند ایجاد درآمد کند و در مرحله ي سازي تحقیق فرایندي است که هنگام ورود 
) وارد بازار نشود(فن آوري اگر در قفسه بماند. توسعه از نظر درآمد زایی هیچگونه ارزشی ندارد

 ].4[»هیچ درآمدي ایجاد نمی کند
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این موضوع در مورد فن آوري هایی که ازطریق تحقیق داخلی بدست می آید به مراتب براي 
علم زیربناي توسعه فن آوري را فراهم «. ي آن از اهمیت بیشتري بر خوردار استحمایت کننده 

  ]. 12[»می کند و توسعه فناوري به سهم خود بازارهاي جدیدي خلق می کند
بدیهی است علم به خودي خود و بدون در نظر گرفتن چارچوب و فرایندي کارآمد در چرخه 

  )1990، 1بایرکتار.(را خلق نمایدتوسعه فناوري، نخواهد توانست بازار جدیدي 
تحقیقات بسیاري در کشورهاي پیشرفته صنعتی در موضوع تجاري سازي نتایج تحقیق صورت 

در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت در موضوع تجاري ) 2004( 2مگنوس کارلسون. گرفته است
مریکا داراي مشارکت دانشگاه ها و صنعت در آ«: سازي نتایج تحقیق در آمریکا بیان می کند

مبنی بر اعطاي تأسیس سیستم ) 1862(سابقه طوالنی است که عوامل اصلی آن قانون موریل 
کالج، دفاع مبتنی بر تحقیق و توسعه در طول جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد جماهیر 

دال که در  -با تصویب قانون باي 1980در سال . شوروي در طول سال هاي جنگ سرد است
  ].3[ت، دانشگاه و دولت به وضوح مشخص شد  انتقال فناوري نیز تسریع شدآن نقش صنع

   
  ]6[نمایش مدل فرایند تجاري سازي ایده ها - 1شکل 

 
  فرایند تجاري سازي

اساس فرایند تجاري سازي مشارکت بخش تحقیقاتی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج     
ی از حلقه هاي اصلی فرایند نوآوري و امروزه تجاري سازي به یک. تحقیقات به نوآوري است

به طور کلی فرایند تجاري سازي را می توان به چهار مرحله مجزا ]. 10[تبدیل شده است
                                                

1. Byrectar 
2. Magnus  Karlsson  



  
  

 ۱۱۷  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

تفکیک نمود که عبارتند از سرمایه، که باید براي انجام پژوهش ایده پرورش یا فته تإمین شود و 
ه توسعه به فناوري مورد نظر سپس خط مشی بازاریابی تعیین و تعریف گردد، این ایده در مرحل

هنگامی که یک دستاورد قابل ارائه به بازار حاصل شود، مرحله اجراي تجاري . تبدیل می شود
هنگامی که یک محقق یک یا چند فناوري قابل ارائه به بازار را توسعه . سازي شروع می شود

در فرایند تجاري . ]7[داده است، باید براي تجاري سازي آنها وارد مرحله تجاري سازي شود
صنایع خریدار این فن ) 1: سازي باید به سواالت متعددي پاسخ گفت که از آن جمله عبارتند از

شیوه فروش باید چگونه باشد ؟ ) 3در کجا باید به فروش آن اقدام کرد؟ ) 2آوري ها کدامند؟ 
]13.[  
 

  نوآوري فرایند در سازي تجاري جایگاه
 شوند می باعث که هستند نوآوري فرایند مهم هاي قسمت سازي، تجاري و تکنولوژي    

 نهایی مرحله و فرایند تجاري سازي، بازاریابی .شود تبدیل داراي بازار به تولیدات اختراعات،
ضروري  و الزم اختراعی، هر موفقیت به دستیابی براي جزء دو این هستند نوآوري فرایند
توان به سرمایه گذاري مشترك، فروش و از جمله روشهاي تجاري سازي می ].14. [هستند

، خدمات مهندسی ، اشاره )لیسانس( ، حق امتیاز )پتنت( انتقال فن آوري،  فروش حق اختراع 
  ].7[نمود

  
  فرضیه هاي تحقیق

محدودیت هاي مالی ، مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي : فرضیه اول    
  .کشور است
دي دیوان ساالري سازمانی، مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات نا کارآم: فرضیه دوم

  هسته اي کشور است 
عدم وجود راهبرد هاي تجاري سازي در مؤسسات هسته اي، مانع تجاري سازي : فرضیه سوم

  .ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است
اج مشخصات فنی طرح تجاري ، عدم تعامل با تیم هاي پژوهشی براي استخر: فرضیه چهارم 

  .مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است
عدم تولید انبوه محصول  در مراکز هسته اي ، مانع تجاري سازي ایده ها در : فرضیه پنجم

  .مراکز تحقیقات هسته اي کشور می باشد
ات و بهینه سازي محصوالت عدم ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی وانجام اصالح: فرضیه ششم

  .،مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است
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  پیشنهادي براي تحقیق)  عوامل سازمانی ( نمایش مدل  -2شکل                           
    

  روش تحقیق 
صیفی و از شاخه ي نوع تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردي واز نظر روش، تحقیقی تو     

جامعه آماري در این تحقیق کارشناسان پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي . پیمایشی می باشد
نفر با مدارج علمی دکترا ،کارشناسی ارشد و   825سازمان سازمان انرژي اتمی ایران به تعداد 

نظر  کارشناسی که در این صنعت فعالیت می کنند و در مورد تجاري سازي ایده ها صاحب
 .هستند ، انتخاب گردیده است 

در بین افراد جامعه توزیع  پرسشنامه 200تعداد . نفر است 158تعداد نمونه در این تحقیق   
  . پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 146و در نهایت . گردید

ده گردیده و در بخش اي استفا در این تحقیق براي تکمیل ادبیات تحقیق از روش کتابخانه
در این پژوهش ابتدا .مطالعات میدانی براي بررسی از روش پرسشنامه اي استفاده شده است

سوال مربوط به جمعیت شناختی و  5پرسشنامه اي که شامل دو بخش، سواالت عمومی داراي 
سوال مربوط به سنجش فرضیه هاي تحقیق در بین افراد نمونه  16سواالت تخصصی داراي 

به  5به معناي خیلی کم تا  1د نظرتحقیق توزیع و سپس بر اساس طیف پنج گانه لیکرت از مور
( معناي خیلی زیاد به گزینه هاي پرسشنامه امتیازدهی گردید و جهت روایی به رویت خبرگان 

براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز از . رسید) اساتید محترمی که در این زمیه صابنظر هستند 
محاسبه شد که ) آلفاي کرونباخ ( پرسشنامه هاي جمع آوري شده  ضریب پایایی روي تمامی 

و آزمون هاي آماري که با روش تحقیق   spssبا استفاده از نرم افزار. بدست آمد ٪96مقدار آن 

 عوامل  سازمانی
 

     
تجاري 
سازي 
 ایده

عدم ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی و انجام 
 .اصالحات و بهینه سازي محصوالت

 عدم تولید انبوه محصول در مراکز هسته اي

 سازمانی تجاري سازي عدم وجود راهبرد هاي

 عدم تعامل با تیم هاي پژوهشی

محدودیت هاي مالی و ناکارآمدي بوروکراسی 



  
  

 ۱۱۹  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

و نوع متغییر ها و سواالت و فرضیه هاي تحقیق سازگاري دارد، داده ها دسته بندي و تجزیه و 
  .تحلیل گردیدند

   
  تجزیه و تحلیل یافته ها  

نفر را زنان تشکیل می  43نفر از افراد مورد مطالعه در نمونه مورد نظر ما را مردان و  103      
درصد کارشناسی  54درصد کارشناسی و  11در مورد سطح تحصیالت پاسخ دهندگان . دهند

وانی رشته هاي تحصیلی که فرا. درصد دکتري نمونه مورد بررسی ما را تشکیل دادند 35ارشد و 
درصد علوم  9/6درصد فنی و مهندسی ،  1/44درصد علوم هسته اي،  4/21آنها عبارتند از 

  .درصد علوم پایه 6/27انسانی ، 
عوامل سازمانی مانع تجاري سازي ، ایده ها در مراکزتحقیقات هسته اي کشور : فرضیه اصلی  

  . است
  وامل سازمانی در مراکز هسته اي کشورع نتایج آزمون میانگین  -1جد ول شماره 

فرضیه 
H0 

انحراف  میانگین
 معیار

سطح معنی داري 
 آزمون

ارزش  میزان خطا
 آزمون

 %95برآورد فاصله اي 
 حد باال حد پایین

 -689/0 -899/0 3 0/0 5 0.000 641/0 2/2 فرضیه

  
) 05/0(از میزان خطا  کوچکتر) 000/0(مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري  آزمون      

پذیرفته می شود و چون  H0درصد می توان گفت که فرض  95است، بنابراین با اطمینان 
است و ) 3(کمتر از ارزش آزمون ) 20/2(میانگین عوامل سازمانی در مراکز هسته اي کشور 

 95ا همچنین برآورد فاصله اي  تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه منفی است بنابراین ب
  : توان اظهار نمودکه درصد اطمینان می

  .عوامل سازمانی مانع تجاري سازي ، ایده ها در مراکزتحقیقات هسته اي کشور است
محدودیت هاي مالی ، مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات : آزمون فرضیه فرعی اول 

  .هسته اي کشور است 
 .محدودیت هاي مالی در مراکز هسته اي کشور را نشان می دهد نتایج آزمون میانگین -2جدول شماره 

فرضیه 
H0 

انحراف  میانگین
 معیار

سطح معنی داري 
 آزمون

ارزش  میزان خطا
 آزمون

 %95برآورد فاصله اي 
حد 
 پایین

 حد باال

 -812/0 - 07/1 3 05/0 000/0 793/0 05/2 فرضیه
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است، ) 05/0(کوچکتر از میزان خطا ) 000/0(مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري  آزمون
پذیرفته می شود و چون میانگین  H0درصد می توان گفت که فرض  95بنابراین با اطمینان 

است و ) 3(کمتر از ارزش آزمون ) 2.05(محدودیت هاي مالی در مراکز هسته اي کشور 
و دامنه باال ) -07/1(ین همچنین برآورد فاصله اي  تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه پای

  : توان اظهار نمودکه درصد اطمینان  می 95منفی است بنابراین با ) -812/0(
  .محدودیت هاي مالی، مانع تجاري سازي ، ایده ها در مراکزتحقیقات هسته اي کشور است

ناکارآمدي بوروکراسی سازمانی ، مانع تجاري سازي ایده ها در : آزمون فرضیه فرعی دوم  
  .کز تحقیقات هسته اي کشور استمرا

 
ناکارآمدي بوروکراسی سازمانی در مراکز هسته اي کشور را  نتایج آزمون میانگین -3جدول شماره 

  .نشان می دهد
فرضیه 
H0 

انحراف  میانگین
 معیار

سطح معنی 
 داري آزمون

میزان 
 خطا

ارزش 
 آزمون

 %95برآورد فاصله اي 

 حد باال حد پایین
 -941/0 - 20/1 3 05/0 000/0 795/0 92/1 فرضیه

  
) 05/0(کوچکتر از میزان خطا ) 000/0(مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري  آزمون     

پذیرفته می شود و چون  H0درصد می توان گفت که فرض  95است، بنابراین با اطمینان 
متر از ارزش آزمون ک) 92/1(میانگین ناکارآمدي بوروکراسی سازمانی در مراکز هسته اي کشور 

است و همچنین برآورد فاصله اي  تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه منفی است بنابراین ) 3(
  : توان اظهار نمودکه درصد اطمینان  می 95با 

ناکارآمدي بوروکراسی سازمانی ، مانع تجاري سازي ، ایده ها در مراکزتحقیقات هسته اي کشور 
  .است

عدم وجود راهبرد هاي تجاري سازي در مؤسسات هسته اي ، مانع : سومآزمون فرضیه فرعی 
  .تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است

 
 
 
 
 
 

  



  
  

 ۱۲۱  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

  .راهبرد هاي تجاري سازي در مراکز هسته اي کشور را نشان می دهد نتایج آزمون میانگین -4جدول شماره 
فرضیه 

H0 
انحراف  میانگین

 معیار
اري سطح معنی د

 آزمون
میزان 
 خطا

ارزش 
 آزمون

 %95برآورد فاصله اي 
 حد باال حد پایین

 -698/0 -974/0 3 05/0 000/0 839/0 16/2 فرضیه

  
) 05/0(کوچکتر از میزان خطا ) 000/0(مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري آزمون     

ذیرفته می شود و چون پ H0درصد می توان گفت که فرض  95است، بنابراین با اطمینان 
) 3(کمتر از ارزش آزمون ) 16/2(میانگین راهبرد هاي تجاري سازي در مراکز هسته اي کشور 

و ) -0.974(است و همچنین برآورد فاصله اي  تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه ي پایین 
  : ر نمودکهتوان اظها درصد اطمینان می 95منفی است بنابراین با ) -0.698(دامنه باال 

عدم تعامل با تیم هاي پژوهشی براي استخراج مشخصات فنی : آزمون فرضیه فرعی چهارم
  .طرح تجاري ، مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است

  
  .تعامل با تیم هاي پژوهشی در مراکز هسته اي کشور را نشان می دهد نتایج آزمون میانگین -5جدول شماره 

رضیه ف
H0 

انحراف  میانگین
 معیار

سطح معنی 
 داري آزمون

 %95برآورد فاصله اي  ارزش آزمون میزان خطا
 حد باال حد پایین

  -457/0 -815/0 3 05/0 000/0 818/0 31/2 فرضیه
 

  
مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري آزمون کوچکتر از میزان خطا است، بنابراین با    

پذیرفته می شود و چون میانگین تعامل با تیم  H0صد می توان گفت که فرض در 95اطمینان 
هاي پژوهشی در مراکز هسته اي کشور کمتر از ارزش آزمون است و همچنین برآورد فاصله اي  

درصد  95است بنابراین با تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه پایین و دامنه باال منفی 
  : نمودکه توان اظهار  می اطمینان

عدم تعامل با تیم هاي پژوهشی براي استخراج مشخصات فنی طرح تجاري ، مانع تجاري 
 .سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است

عدم تولید انبوه محصول  در مراکز هسته اي ، مانع تجاري سازي ایده ها : فرضیه فرعی پنجم
  .در مراکز تحقیقات هسته اي کشور می باشد
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  .تولید انبوه محصول  در مراکز هسته اي کشور را نشان می دهد نتایج آزمون میانگین  -6جدول شماره 
فرضیه 

H0 
انحراف  میانگین

 معیار
سطح معنی داري 

 آزمون
ارزش  میزان خطا

 آزمون
 %95برآورد فاصله اي 

 حد باال حد پایین
 - 12/0 -400/0 3 05/0 000/0 856/0 73/2 فرضیه

  
مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري  آزمون کوچکتر از میزان خطا است، بنابراین با    

پذیرفته می شود و چون میانگین تولید انبوه  H0درصد می توان گفت که فرض  95اطمینان 
محصول  در مراکز هسته اي کشور کمتر از ارزش آزمون است و همچنین برآورد فاصله اي  

درصد اطمینان   95در هر دو دامنه پایین  باال منفی است بنابراین با  تفاوت میانگین ها نیز
  : توان اظهار نمودکه می

عدم تولید انبوه محصول  در مراکز هسته اي ، مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات 
  .هسته اي کشور می باشد

و بهینه سازي  عدم ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی وانجام  اصالحات: فرضیه فرعی ششم
  .مانع تجاري سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است محصوالت ، 

  
ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی وانجام  اصالحات و بهینه سازي محصوالت در مراکز  نتایج آزمون میانگین -7جدول شماره 

  .هسته اي کشور را نشان می دهد
انحراف  میانگین H0فرضیه 

 معیار
معنی سطح 

 داري آزمون
میزان 

 خطا
ارزش 
 آزمون

  %95برآورد فاصله اي 
 حد باال حد پایین

 -805/0 - 05/1 3 05/0 000/0 771/0 060/2 فرضیه

  
مطابق جدول فوق چون سطح معنی داري  آزمون کوچکتر از میزان خطا است، بنابراین با    

می شود و چون میانگین ارزیابی پذیرفته  H0درصد می توان گفت که فرض  95اطمینان 
دستاورد هاي پژوهشی وانجام  اصالحات و بهینه سازي محصوالت  در مراکز هسته اي کشور 
کمتر از ارزش آزمون است و همچنین برآورد فاصله اي  تفاوت میانگین ها نیز در هر دو دامنه 

  : ار نمودکهتوان اظه درصد اطمینان  می 95پایین و باال منفی است بنابر این با 
عدم ارزیابی دستاورد هاي پژوهشی وانجام  اصالحات و بهینه سازي محصوالت ، مانع تجاري 

  .سازي ایده ها در مراکز تحقیقات هسته اي کشور است 
  آزمون تحلیل واریانس فریدمن

ر ارزش و اهمیت رتبه بندي کند هنگامی که محقق بخواهد متغیرهاي مورد نظر را از نظ
 ز آزمون تحلیل واریانس فریدمن  براي این منظور استفاده نمایدتواند ا می



  
  

 ۱۲۳  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

نمودار ذیل نتیجه آزمون آماري تحلیل واریانس فریدمن و اولویت بندي مولفه هاي سه گانه 
  .راهبرد هاي تجاري سازي در مراکز هسته اي را نشان می دهد

  
  تحلیل واریانس فریدمن -1نمودار شماره 

  
سازي   دهنده این مطلب است که رتبه میانگین داشتن خطی مشی تجارينمودار فوق نشان    

از نظر اهمیت و توجه در رتبه اول و تعامل با تیم هاي )  14/2(با بیشترین رتبه میانگین 
   .در اولویت سوم قرار دارد)1/ 9(پژوهشی با کمترین رتبه میانگین 

  

  
ن اولویت بندي مولفه هاي چهار گانه تعامل با تیم هاي پژوهشی در آزمون آماري تحلیل واریانس فریدم -2نمودار شماره 

 مراکز هسته اي
  

نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که رتبه میانگین تدوین استاندارد هاي الزم براي    
از نظر اهمیت و توجه در اولویت ) 88/2(انجام پروژه هاي تحقیقاتی با بیشترین رتبه میانگین 

در اولویت )13/2(کاري متخصصان بازار و متخصصان فناوري با کمترین رتبه میانگین اول و هم
   .چهارم قرار دارد
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  مولفه هاي سه گانه تولید انبوه محصول) رتبه میانگین و اولویت بندي(تحلیل واریانس فریدمن   - 3نمودارشماره 

  
ید آزمایشگاهی محصوالت با نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که رتبه میانگین تول    

از نظر اهمیت و توجه در رتبه اول وتولید در مقیاس صنعتی ) 68/2(بیشترین رتبه میانگین 
  .در اولویت سوم  قرار دارد) 37/1(محصوالت با کمترین رتبه میانگین 

  

  
  مولفه هاي ) ن و اولویت بنديرتبه میانگی(تحلیل واریانس فریدمن   -4نمودار شماره                                

  اي سه گانه ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی در مراکز هسته                                
  

نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که رتبه میانگین ایجاد تغییرات در فناوري و بهینه      
نظر اهمیت و توجه در رتبه اول  از) 32/2(سازي مراحل مختلف تولید با بیشترین رتبه میانگین 

در ) 84/1(وپیش بینی تحوالت آتی بازارهاي فناوري و محصول با کمترین رتبه میانگین 
   .اولویت سوم قرار دارد

  
  نتیجه گیري 

منظور بهره مندي اقتصادي و اجتماعی هر چه بیشتر از پتانسیل هاي علمی بخش ب    
یج تحقیقات بصورت جدي تري مورد پیگیري  قرار تحقیقاتی کشور الزم است تجاري سازي نتا

بر گسترش تجاري سازي نتایج تحقیقات در سطح   این کار مستلزم اعمال مدیریت. د گیر



  
  

 ۱۲۵  . . .  ها و نتایج زي ایدهسا تأثیر عوامل محیطی بر تجاري   

در این راستا الزم است با شناخت دقیق تر از شرایط . سازمان هاي تحقیقاتی و دانشگاه ها است
حقیقات ، اقدام به تدوین سیاست ها زمینه ساز و عوامل کسب موفقیت در تجاري سازي نتایج ت

از جمله برنامه هاي اجرایی . و طراحی برنامه هاي اجرایی مناسب و کار آمد در این زمینه گردد
موثر در این زمینه توانمند سازي نهاد هاي ذیربط تجاري سازي در مراکز پژوهشی است چرا که 

، بورکراسی اداري و راهبردها ، تعامل با  این نهاد ها در پیدایش توانایی تشکیالتی ، بودجه  مالی
تیم هاي پژوهشی ، تولید صنعتی محصوالت و ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی، نقش تعیین 

در این مقاله سعی شد تصویري از عوامل و موانع مهم سازمانی فرا روي تجاري . کننده اي دارند
ستفاده در سیاست گذاري و سازي نتایج تحقیقات در مراکز هسته اي را شناسایی و جهت ا

توان  هاي تحقیق می همچنین با توجه به یافته.برنامه ریزي هاي اجرایی مورد توجه قرار دهد
  :گیري نمود که چنین نتیجه

بین عوامل سازمانی و تجاري سازي ایده ها در مراکز هسته اي کشور رابطه معنا داري )  1
  .وجود دارد

اي  ها و نتایج تحقیق در مراکز هسته سازي ایده ارآمدي تجاريعوامل سازمانی بعنوان موانع ک) 2
  . کشور می باشند

با توجه به نتایج آزمون هاي آماري و نابرابري رتبه میانگین مولفه هاي ناکارآمدي دیوان ) 3
ساالري سازمانی و محدودیت هاي مالی و بودجه اي ، عدم وجود راهبرد هاي تجاري سازي 

انبوه محصول ، عدم ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی و انجام اصالحات و  ایده ها ، عدم تولید
بهینه سازي محصوالت تولیدي نه تنها بعنوان موانع تجاري سازي ایده ها و نتایج تحقیق در 
مراکز هسته اي پذیرفته می شوند بلکه تأثیر این فاکتور ها بعنوان عوامل بازدارنده در تجاري 

طابق نمودارها و جداول آماري حاصل شده این مولفه ها به ترتیب سازي یکسان نمی باشد و م
  . از لحاظ ارزش تأثیر گذاري مشاهده می گردد
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