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Abstract: The present study aimed to prepare a model to enable commercialization of 

educational science research. The study was an applied research with a mixed 

approach and the sampling method was also purposive sampling according to the 

research method. For this reason, after the semi-structured interview with 16 expert’s 

interviewees, data were collected, coded and analyzed simultaneously. In the 

quantitative part, the questionnaire was distributed among educational and economical 

students and practitioners; according to Morgan table, statistical sampole was 152 out 

of which 260 participants were selected by simple random sampling. The data 

collection tool was in-depth interviews with experts and 46 questionnaires in 

qualitative and in quantitative sections, respectively. In addition, LISREL software 

was used for data analysis and also structural equation modeling (SEM) technique 

with LISREL software was used for confirmatory factor analysis and presenting the 

research model. According to the coefficient of variables and prioritizing the factors 

influenced the commercialization of research in the field of educationit indicated the 

highest priority was related to the component of structural strategies with an impact 

factor of 0.95 and the law, management and environmental guidelines with an impact 

factor 0.9, 0.86 and 0.58, priorities, respectively. Therefore, it can be concluded that 

the rules of law were one of the influencing factors on the commercialization of 

research in the field of educational sciences. 
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 مقدمه

نیای امروز، خلق ارزش است. راهکاار ورود شاه کلید د    

به دنیای کسب و کار امروزی فناوری اسات و شااه کلیاد 

ارزش افازوده ناشای از آا اسات. تجاری ساازی  فناوری،

هااای جدیااد بااه تباادیف فناااوری فراینااد تجاااری سااازی،

محصوالت موفق تجاری اسات و دربرییرناده آرایاه هاای 

ی و مالی اسات کاه تجار های مهم فنی،فرایندمختلفی از 

باعث تبدیف فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفیاد 

 .(139۸)بارانی کشته یر  می شود

 امروزه درعرصه اقتصاد تولید دانش درکنار انتشار موفاق و

باه یاه هاده جهاانی  عرصاه تولیاد آا در کاربرد موثر

 مراکز تحقیقاتی نه تنها از تبدیف شده است. دانشگاه ها و

آموزش نیروی کار متخصص، بلکه  دانش و دطریق پیشبر

توانند ایفاا کشورها می فناوریپیشرفت  ثرتری درؤنقش م

پیوند قاوی بای   ازسوی دیگر توجه به همکاری و. نمایند

 )عباسی اسفنجانی شوددانشگاه ها به بازارهای تجاری می

1393). 

به معنای تبادیف تحقیقاات باه محصاوالت تجاری سازی 

هایی است که می توانند موضوع تجااری فرایند خدمات و

هده اولیه دولت هاا از تجااری ساازی تساریع در  باشند.

افازایش  صارفاً رشد اقتصادی و مناافع اجتمااعی اسات و

 .یساتدرامدهای مالکیت فکری برای دانشگاه ها مد نظر ن

همچنی  تجاری سازی دانشاغلب به عناواا یاه فعالیات 

 حااجی حساینی )فکاورو فشار فناوری تلقای مای یاردد

13۸7). 

 دانشگاه ها به عنواا مهمتاری  باازیگر در اقتصااد داناش

ساازی تحقیقاات  بنیاا باه حساام مای آیناد و تجااری

 های مرتبط با تحقیاق و توساعه، باه دانشگاهی و نوآوری

عنواا مهمتری  عوامف ثبات اقتصاادی کشاورها در نظار 

یرفته مای شاوندب بناابرای ، یکای از وجاوه و منظرهاای 

لیدی دانشگاه نسف سوم )کارآفری (، توساعه مهارتهاای ک

ای و شایساااتگی هاااا و توانمندساااازی شااا،لی، حرفاااه

توسعه ملای و حاف  فراینددانشجویاا و استاداا همسو با 

کااظمی  صافری و )مسائف جامعه به روش علمای اسات 

 .(139۸محمدی 

در عصر حاضر تحوالت یسترده در محیط های دانشگاهی 

نگرش سنتی دانشگاه ها باه عناواا تولیاد باعث ت،ییر در 

کننده داناش و نیاز پیادایش نگرشای ناوی  در راساتای 

تجاری سازی دستاورد های تحقیقاتی شده که زمینه ساز 

رشد اقتصادی، ثروت آفرینی، کارآفرینی و رفاه اجتمااعی 

شده است. امروزه تجاری سازی سارمایه هاای فکاری در 

  نهاد تولیاد کنناده محیط های دانشگاهی که اصلی تری

به یاه هاده نهاادی تبادیف شاده اسات و مای  نددانش

بایست مقدمات هرچه بهتر اجرایی شدا آا با توجاه باه 

اهمیت حیاتی دانش به مثاباه مزیات رقاابتی در اقتصااد 

 محمدصالحی و محمدصالحی  رودی) جهانی فراهم یردد

1397). 

انشگاه و نتایج تحقیقات از داخف د در حالی که نوآوری ها

به عنواا ایده های تجااری باه دنیاای خاار  از دانشاگاه 

ایده اغلاب بار مبناای نتاایج تحقیقاات ، عرضه می شوند

بنیادی است وآا ها با فروش ایده به یه شارکت طریاق 

پروانه ی بهره برداری یا تشکیف یه شرکت جدیاد بارای 

حااجی  و ورده می شاوند )فکاوراا به بازار اعرضه بالقوه 

 .(13۸7 حسینی

 علیارغم اهمیات و تجاری سازی تحقیقات علاوم تربیتای

پیشرفت جوامع بشاری ماورد  رشد و جایگاه ای  علوم در

مای  زماانی دردناات تارامار ایا  است.  غفلت قراریرفته

بازاریاابی  شودکه مقوله تجاری سازی، سازماا، مدیریت و

. اساتحیطه  رشته هاای علاوم تربیتای  آا موضوعی در

علم ودست یافت  باه قاوانی  مساتحکم  علمی کردا ای 

زیادی به کاربرد نتایج ای  علوم  همچوا سایر علوم تا حد

های واقعی زندیی بساتگی دارد. همای  امار  موقعیت در

تجااری ساازی  توجاه کااربردی کاردا و باعث تقویات و

 .(1393 تحقیقات علوم تربیتی می شود)محمودپور

می شود که از  اهمیت اقتصادی دانش تنها هنگامی آشکار

باه . استفاده شود تولید ثرربهبود بخشیدا عرصه م آا در

 فنااوریفناوری همی  دلیف است که جریاا دانش وانتشاار
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ذخیاره  بخش دانشگاهی دیگر در .اهمیت پیدا کرده است

بلکه اطمیناا  ،یستسازی دانش به تنهایی راضی کننده ن

مناافع  دانش به یوناه ای کاه جامعاه بتواناد از از کاربرد

بهره ببرد می تواند سرمایه یذاری در تحقیقات دانشگاهی 

 .(1393 )عباسی اسفنجانیرضایت منجر شودبه جلب 

هاای ها و سیر تحاوالت نظاام نگاهی به تاریخچه دانشگاه

آموزش عالی نشاا دهنده ای  موضوع است که دانشگاهها 

هاای جامعاه  آموزش عالی همچاوا ساایر بخاش نظامو 

هایی در ند ت،ییرات در جوامع بشری دیریونیهمراه با رو

اناد نقش و کارکردهای خود داشته اناد و در تا ش باوده

هااای جدیااد سااازیار کننااد. خااود را بااا الزمااات نقااش

های منابع، نفوذهای سیاسی و فشارهای رقابتی محدودیت

 .(2007 )نایی و رام در ای  ت،ییرات تأثیریذارند

آموزشای  ریت و مادیریتهاای مادیاما در ایراا، پژوهش

هاای علاوم انسانی،بیشاتر جنباه همچوا ساایر پاژوهش

بنیادی  دانش به خود یرفته اند کاه هاده آا یساترش 

هاا و تبادیف آنهاا باه معرفت است. تجاری سازی پژوهش

فناوری های آموزشی، انسانی و فرهنگی که قابلیت کاربرد 

هت در محیط واقعی زندیی انساا را داشته باشند و در ج

 رفع حاجت او باشند، مورد غفلت واقع شده است.

هاا در ای  مسئله با وجود اهمیت و جایگااه ایا  فنااوری

. سااترشااد و پیشاارفت جوامااع و وجااود نیاااز بااه آنها

شاود، ناشای از  ها جعف می کارکردهایی که برای فناوری

نیازهای آدمیاا است. نیازهای آدمی، به استثنای شماری 

نشاً بیولوژیه و زیستی انساا است، محدود که ناشی از م

 )پایاا یکسره نیازهای فرهنگی و سااخته اجتمااع هساتند

200۸). 

-مدیریت آموزشی در ابتدا، مدیریت آا بخاش از فعالیات

های آموزشی که مستقیماً باا امار آماوزش و های سازماا

بااا   . (2010 )آلبنااد پاارورش و یااادییری ماارتبط بااود

ت آا در سازماا های یسترش نقش آموزش و درت اهمی

یونایوا حوزه عماف و پاژوهش آا باه تماام ساازمانها و 

مسائف آموزش و نیاروی انساانی آنهاا کشایده شاد. ایا  

یسترده شادا قلمارو باا افازایش پاژوهش در قلمارو آا 

همراه بود که هم ناشی از اهمیت ایا  حاوزه در عملکارد 

یوناایوا و  یوری ساازماا هاا بهینه نظام آموزشی، بهره

فزایش توجه باه آا و هام افازایش دانشاجویاا و داناش ا

 ویاژه دره ای دانشاگاهی باآموختگاا آا به عنواا رشاته

هاا افزایش توجه به پژوهش سطح تحصی ت تکمیلی بود.

در حااوزه ماادیریت آموزشاای همااراه بااا افاازایش بودجااه 

های شخصی ها و هزینهپژوهشی و دانشگاه پژوهشی مراکز

م پایاا نامه است. باید به ایا  نکتاه دانشجویاا برای انجا

هایی که تازئی  کنناده قفساه توجه داشت انجام پژوهش

توجیه کننده و جباراا  د، نمی تواندنهای کتابخانه ها باش

کننده هزینه های هنگفتای باشاد کاه بارای انجاام ایا  

ها می شود و دیگرسیاست دولت هاا نیاز مشاو  پژوهش

سمت تجااری ساازی و  ای  نوع پژوهشها نیست و باید به

ها یام برداشت تاا دسات  بهره برداری از ای  نوع پژوهش

. کم بودجه صره شده برای آنها را بتوانناد جباراا کنناد

حیطه و دامنه عماف مادیریت آموزشای دو بخاش، نظاام 

می  آا از وظایف دولات و حاکمیات أآموزش رسمی که ت

 های سازمانی است که از ساویرود و آموزش شمار میه ب

سازماا های یونایوا جهت بهبود توانمندی هاای مناابع 

یذارند کاه در هار دو حاوزه انسانی خود آا را به اجرا می

اشاره با توجه باه تحاوالت اقتصاادی و فنااوری ر   مورد

 داده در جوامااع بسااترهای تجاااری سااازی و اسااتفاده از

هاا فاراهم  موقعیت ها جهت تجاری سازی نتایج پژوهش

فعالیت های آموزشی به صورت ک سیه می باشد. یرچه 

همیشه به عنواا فعالیات خیار خواهاناه، غیار انتفااعی و 

اما اماروز  .خار  از چشم داشت مادی صورت یرفته است

با توجه به تحوالت ر  داده در جوامع و اهمیت روزافازوا 

آماوزش « ری آا، افراد و سازمانها برای دست یابی به بهت

ط ح شایوه هاای آماوزش و اصا»به عنواا کسب و کاار 

یادییری در جهات افازایش توانمنادی و عملکارد بهیناه 

هزینه های یزافای راپرداخات مای کنناد. یساترش روز 

سسه های آموزشی خصوصی، فرانشایز ؤافزوا و اقماری م

درآمااوزش، صاانعت مشاااوره ماادیریت، بااروا ساا اری در 

سازماا که در چند دهه اخیر رشد قابف م حظه ای کرده 
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و دامنه وسیعی از تأمی  مواد اولیه و خدمات فنی تا است 

ای و آموزش و بهسازی کارکناا را مشاوره خدمات اداری،

 .(2006 )نوردی  ییرددر بر می

پژوهشااگراا تعاااریف یونااایونی را درباااره کااارآفرینی 

آنها به جنبه هاایی از  دانشگاهی ارائه داده اندکه هریه از

هاای  ی از آنها به کلیه فعالیتای  پدیده اشاره دارند. برخ

پژوهشای  وظایف عادی آموزشی و خار  از تجاری سازی،

 درحالی که برخی دیگار بار. (200۸  )ک فس  اشاره دارد

هاای شارکت ها، باه ویاژه ایجاادظهور دانشگاه فعالیت نو

از آا جمله می تواا به  بیشتری داشته اندب تأکید زایشی،

کردکه دانشاگاه کاارآفری   اشاره (2003تعریف اتزکوتیز )

سااختارهای  کاه از مرکز رشدی طبیعی فرض می کند را

 برخوردار استب )یاترکیبی ازآنها( فکری حمایتی تجاری و

به ای   با اتکا به طوری که استاداا ودانشجویاا می توانند

ساختارها نسبت به راه اندازی شرکت های جدیاد همات 

 .( 2003 اتزویتز یمارند)

باه  تعاریف کاارآفرینی دانشاگاهی، بیشتر ، دربه طورکلی

دارایی های فکری  استفاده از فعالیت های تجاری سازی و

تجاری اشااره شاده  جهت کسب منافع مالی و دانشگاه در

پژوهشگراا، کارآفرینی دانشاگاهی را  است. حتی برخی از

 ای  باورند بر انتقال فناوری تعریف کرده و شکف خاصی از

زمانی ر  می دهدکه پژوهشاگراا دانشاگاه که ای  پدیده 

نهادهای پژوهشای غیرانتفااعی، تصامیم باه تجااری  ها و

 مؤسسات خود توسعه یافته در سازی فناوری تولیدشده یا

بنابرای  معماوالً تجااری ساازی دارایای هاای  می ییرندب

فکری دانشگاه را متراده با کاارآفرینی دانشاگاهی فارض 

فرایارد  صارفاً بار ساازی،می کنند. درحالی کاه تجااری 

نهادهاای  در دیریاونی داناش نظاری موجاود تبادیف و

دانشگاهی، درقالب برخای اناواع فعالیات هاای اقتصاادی 

دانشگاه هاای  توجه بسیاری از مورد ًکه اخیرا داللت دارد

بااه ساارعت درحااال  معتبرجهاااا قراریرفتااه و باازرو و

عواماف زیاادی باعاث شاده کاه  یسترش وتوسعه اسات.

 نحاوه بهاره بارداری از درماورد را ه ها نگرش خوددانشگا

 مشاارکت و تا ت ش کنند و دهند نتایج پژوهش ها ت،ییر

همکاری فعاالنه ای با شرکت های بخش خصوصی داشته 

 ای  عوامف تمایف باه جاذم مناابع بیشاتر یکی از باشند.

برای تأمی  بودجه هاای پژوهشای اسات. تجااری ساازی 

رد توجه قراریرفتاه اسات کاه دانشگاه مو دانش چناا در

نتاایج  یذشاته انتشاار می تاواا یفات همانگوناه کاه در

ت علمی ئبه مثابه یه مسئولیت مهم اعضای هی پژوهش،

شناخته شده بود، امروزه انتقاال فنااوری باه منزلاه یاه 

 از و می ییارد قرار اجرایی مهم دانشگاه ها مدنظر کارکرد

 لمی تلقی میت عئاعضای هی یارتقا بر شاخص های مؤثر

 .(2003)اتزویتز شود

ارزش آفریناای  لااذا باار کاااربردی کااردا نتااایج تحقیااق و

کید دارد. اهمیات ایا  دیادیاه باه تحقیاق داقتصادی آا ت

امروزه به قدری است که بسیاری از کشورها به نقاش آا در 

آا را در رأس برنامه ها وسیاست های  توسعه پی برده اند و

مراکز تحقیقاتی ای   دانشگاه ها و و علمی خود قرار داده اند

از فعالیات  کشورها تجاری سازی تحقیقات وکساب درآماد

تاا هام  های تحقیقی را از اولویت های خاود قارار داده اناد

هام بودجاه  و پیشرفت کشور ایفا کنناد نقشی را در رشد و

 مورد نیااز را بارای اداماه تحقیقاات فاراهم کنناد )داویا 

2006). 

مدل های خطای تجااری ساازی بار  ی وفرایندمطالعات 

توجاه داشاته و بار  ساازیتجاری فرایندجریاا و مراحف 

چگونگی و نحوه تجاری سازی و نیز بر فعالیتها و اقادامات 

ساازی تأکیاد دارناد. در رویکارد الزم برای انجام تجااری

ترتیبی و متوالی اسات  فرایندی، تجاری سازی یه فرایند

ها و وظایف مکملی  تالیهای موازی از فع و شامف جریاا

است که باید همزماا انجام شده و مستلزم فاراهم شادا 

شرایط فنی، بازار و کسب وکاار یاا اهادافی اسات کاه در 

سازی سازی باید محقق شود تا شانس تجاریتجاری مسیر

 .(13۸5 )عباسیموفقیت آمیز افزایش یابد

قااات یج تحقینتااا یساااز یتجااار ییمطالعااات محتااوا

کاه هماواره کاانوا توجاه مطالعاات  رحاالید: یدانشگاه

 فراینادمراحاف  ها و تجاری سازی، جریاا، فعالیت فرایند

تجاری سازی و چگونگی و نحوه انجام تجاری سازی باوده 
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تمرکز اصلی مطالعات محتوایی شناساایی  به طورکلی، اما

یذار و شرایطی است که به تجاری تأثیرعوامف زمینه ساز، 

 )عباساای شاای کمااه ماای کناادهااای پژوه ساازی یافتااه

13۸5). 

 :یقات دانشگاهیج تحقینتا یساز یتجار  یمدل مفهوم

مادیریت، درت یاه  نظریاههاای مفهاومی در  چارچوم

را تقویت کرده و با ارائاه  موضوع یا مفهوم یا حوزه مطالعه

ساااختار، تصاامیم ییااری و اقاادام را پشااتیبانی ماای 

یاه اشااره شاد، نباود  نطورکاههما .(13۸5 )عباسیکند

چارچوم جامع تجاری سازی خ ئی است کاه در ادبیاات 

 فراینادلذا مطالعه حاضر با شناساایی مراحاف  وجود داردب

با تطبیاق  تجاری سازی و بررسی عوامف مؤثر بر آا و نیز

و تلفیق نتایج مطالعات قبلی، چارچوم جامع برای بررسی 

و تحلیف تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی ارائه می 

بساتر اساسای چاارچوم مفهاومی تحقیاق، بهاره  ید. نما

  محتوا و زمینه ساختار، (،Cs3)ییری از مدل سه شاخگی

مادل ساه شااخگی چاارچوم  است. به اعتقااد محققااا،

بهتر و ارزیابی برنامه هاای راهباردی و  جامعی برای درت

کاه  توسعه رویدادها و پدیده های سازماا است. ای  مدل

از نوع مدلهای منطقی اسات، مای ها در طبقه بندی مدل

پدیده های ساازمانی را در  تواند همه مفاهیم و رویدادها و

قالب سه شاخه ساختار، محتوا یاا رفتاار، و زمیناه ماورد 

)  مطالعااه و مااورد تجزیااه و تحلیااف قاارار دهااد بررساای،

 .(2002 یریم میرزایی ارنجانی و

ج های کمباریراهبرد دانشگاه عقیده دارد (2010بونتکس)

توساعه  ساازی شاامف تشاویق و استنفورد بارای تجااری

شرکتهای زایشی، خرو  جمعی از شرکت ماادر و توساعه 

بیاا  (2009) دانشگاه بریتیش کلمبیا .است شرکت جدید

انجام تحقیاق، انتقاال نتاایج حاصاف از تحقیاق،  می کند

 طره انتقاال ییرناده، بهاره تصاحب نتایج منتقف شده از

قیق و روابط متقابف صنعت و دانشاگاه، برداری از نتایج تح

اظهااار و افشااای نتااایج تحقیااق، ارزیااابی نتااایج تحقیااق، 

-حفاظت حقوقی از نتایج تحقیق، تعیی  راهبارد تجااری

 است. سازی نتیجه تحقیق، اقدام به تجاری سازی و پایش

خلق ایده، انجام پژوهش   (2004) دوریم یوتببه عقیده 

-های انتقال و تجااریفعالیتو دستیابی به نتایج تحقیق، 

هاای  هاای پاژوهش، ارزیاابی یافتاهانتشار یافتاه سازی(

ای پااژوهش، تعیاای  حفاظاات حقااوقی از یافتااه پااژوهش،

ساازی و پاایش اقادام باه تجااری تجاری ساازی، راهبرد

برداری واستفاده از یافتاه سازی و بهرههای تجاری فعالیت

 فته از دانشگاههای پژوهشی تجاری شده و دانش انتقال یا

 . است

روی تجاری سازی تحقیقات علوم  های فرا شناخت چالش

پاژوهش حاضار  انسانی و طراحی مدل بهینه آا که هده

نیز می باشد باعث می شاود ضام  جباراا هزیناه هاای 

جواماع از  صره شده در امور تحقیقااتی و منتفاع شادا

سسات و سازماا های انجاام ؤمنافع ای  تحقیقات، برای م

 نده آا ایجاد مزیت رقابتی کند.ده

 مواد و روش ها

هاای پژوهش حاضار از نظار هاده در زماره پژوهش     

کارییری هاا، بااهیوناه پژوهشکااربردی باود و هااده ای 

های جدید و در یه زمینه خاص اسات. دانش در موقعیت

با رویکرد آمیخته و یا ترکیبی با راهبُرد  نوع تحقیق حاضر

هاای موردنیااز از دب زیرا یردآوری دادهاکتشافی متوالی بو

ی طریق ابزارهای پژوهش کیفی )مصاحبه( و پژوهش کم ا

واقع در ای  تحقیق، محقاق  )پرسشنامه( انجام یردید. در

 ی،های مثباات تحقیقااات کیفاای و کم اابااا ترکیااب جنبااه

مطالعه  موضوع تجاری سازی تحقیقات انجام شده را مورد

 نوع از وانجام شد  ترکیبی شرو بهحاضر  قرار داد. مطالعه

 .بود اکتشافی آمیخته تحقیق هایطرح

 هاای جنبه تواا می کمی تحقیق هایروش از استفاده با

 اسات ییاری انادازه قاباف که را پدیده یه پذیر مشاهده

 پاژوهش چنانچاه دیگار، طاره از. داد قرار بررسی مورد،

 در آا درت و پدیاده یاه نهفتاه هاایجنباه به بخواهد

 از استفاده ،ب ردازد رفتاری و اجتماعی انسانی، علوم حوزه

. نادارد دنبال به را ملموس نتایج چنداا یبکم های روش

. دنارو مای کاره ب کیفی پژوهش های روش حالت ای  در

 یاا یکم  تحقیق روش دسته دو از یه هر بردا کاره ب اما
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شاود نمی هاپدیده بهتر شناخت به منجر تنهایی به کیفی

 تبیای  و پژوهش لهأمس بهتر فهم برای (.13۸7 اا،بازری)

 هام باا را کیفای و یکم ا هاای داده تاواامی آا تردقیق

 نوع دو ای  ترکیب بر ترکیبی پژوهش راهبرد .کرد ترکیب

 تحقیق طرح در(. 13۸6 فرد، دانایی) .است استوار ها داده

 درت بارای بیشاتری شاواهد کاه است آا هده آمیخته

 اساتفاده زماانی (.13۸7 بازریاا،)شود  مفراه پدیده بهتر

 لهأمسا بهتار فهم که است توجیه قابف ترکیبی پژوهش از

 را کیفی و یکم  های داده از ییری بهره ضرورت پژوهش،

 بارای رویکارد یاه قاوت نقاط از طوریکهه ب. کند ایجام

 یکم  رویکرد. یرفت بهره دیگر رویکرد ضعف نقاط جبراا

 پایش از ایازار اسااس بر که شود می یکم  نتایج به منجر

 عای  در .است شده حاصف( پرسشنامه نظیر) شده تعیی 

 هااداده یردآوری کیفی هایشیوه بر کیفی های داده حال

 هااییافته که است استوار مشاهده و عمیق مصاحبه نظیر

 باه نسابت مختلاف هاای نگااه و دهاد می هئارا را متنی

 از ای یچیادهپ تصاویر و مطارح را بررسای ماورد موضوع

 بافتترکیب با داده نوع دو ای  وقتی .کند می عرضه پدیده

بررسای  مورد از پدیده قدرتمندی بسیار تصویر شوند، می

 (.1994 هربرم ، و مایلز)آید  می دسته ب

 جنباه دقیق تر، بررسی تبیی  منظور به حاضر مطالعه در

 تادوی  و پذیر، مشاهده های جنبه همچنی  و نهفته های

 تحقیاق روش از شاده انجام تحقیقات سازی تجاری مدل

 . یردید استفاده اکتشافی آمیخته

 کیفای و یکم ا تحقیقاات باه داده، ناوع نظر از تحقیقات

 تحقیاق اتکای ی،کم  هایداده از منظور. شوند می تقسیم

-مای هام را کیفی های داده چراکه تیستب رقم و عدد به

 تحقیقاات. نماود تحلیاف( رقام و عدد) کمی ابزار با تواا

 از عمادتاً کیفای تحقیقات و یکم  های داده از اًغالب یکم 

 تحقیاق اساس ای  بر. نمایند می استفاده کیفی هایداده

 یه دوم فاز در و کیفی تحقیقات نوع از اول، فاز در حاضر

 .است یکم  تحقیق

-تواا پژوهش حاضر را از نوع پاژوهشدر بخش کم ی می

ی( و از ناوع پیمایشای دانسات. توصیف) های غیرآزمایشی

همچنی  پژوهش حاضر از حیث زمانی، مقطعای اسات و 

های موردنیاز در یه مقطع زماانی خاصای یردآوری داده

باه  های موردنیاز در مطالعاه کیفایانجام شده است. داده

های متعاددی ازجملاه، مصااحبه، بررسای اسانادی روش

تربیتای و  علوم نامه و قوانی  مقررات حوزههمچوا اساس

 مشاهده حاصف شده است.

 روش و نمونه. بود نفر 16 کیفی، بخش برای آماری نمونه 

-یکم ا نظار ماورد تحقیاق روش به توجه با ییری نمونه

 .اسات شاده استفاده هدفمند ییری نمونه روش از کیفی

بعد از مصاحبه نیمه ساختار یافته از هار  جهت انجام کار 

جمع آوری و کدیاذاری خبریاا اط عات مصاحبه  یه از

س س از  .شده و تحلیف همزماا روی آنها صورت پذیرفت

خاود ماورد از طریق مقایسه مداوم با مصاحبه های قباف 

 سنجش قرار یرفته تا اینکه به حالت اشباع برسند )بیانیه

 مصاحبه وجود نداشته باشد(. در جدیدی

 آموزشی شاغلی  و ی نیز، از میاا دانشجویاادر بخش کم 

به عنواا نموناه آمااری انتخاام و پرسشانامه  اقتصادیو 

 یکم ا بخاش برای آماری نمونه حجم بی  آنها پخش شد.

 از که است بوده نفر 152 موریاا جدول اساس بر تحقیق

 ییاری تصاادفی ساادهنفار باه صاورت نموناه 260 میاا

 شدند. انتخام

در بخش کیفی مصاحبه عمیاق  اط عات آوری جمع ابزار

بود. ابتدا پژوهشگر پس از مرور بر ادبیات برای  با خبریاا

اقادام باه  تربیتای علوم حوزه در سازی آشنایی با تجاری

تااادوی  و اجااارای مصااااحبه نیماااه سااااختاریافته باااا 

 ازجمله صاحب تربیتی علوم نظراا و خبریاا حوزهصاحب

 علمی هیات اعضای )شامف سازی تجاری زمینه در نظراا

و  تربیتای متخصصااا علاوم هحاوز محققااا ,ها دانشگاه

و  و اقتصااد تربیتای علاوم دکتاری دانشاجویاا و اقتصاد

نمود و هاده  دانشگاها( در صنعت با ارتباط دفاتر مدیراا

 حوزه در سازی از ای  کار عمدتاً آشنایی با ساختار تجاری

 محقاق انتهاا و قوانی  و مقررات آنها بود. در تربیتی علوم

 پیشاینه مرور از سازی تجاری هایمؤلفه استخرا  از پس

 تربیتای علاوم حوزه نظرااصاحب و خبریاا نظر تحقیق،
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 تجااری هایمؤلفاه دربااره مصاحبه طریق از نیز را کشور

 نظاار بناادیجمع نهایاات در و نمااود دریافاات سااازی

 ادبیاات از مستخر ِ هایمؤلفه و مصاحبه از نظرااصاحب

 کاه اسات رذکشایاا. یرفت قرار پرسشنامه تدوی  مبنای

 طاول دقیقه 50 الی 30 فرد هر برای مصاحبه مدت طول

 و ضابط شادیاا مصااحبه از برخای هایصاحبت. کشید

 نبودنااد، صدایشاااا ضاابط بااه راضاای کااه هاام برخاای

 هماه نهایت در. یردید بردارییادداشت هاآا هایصحبت

 و شاادند پیاااده کاغااذ روی باار شاادهضبط هایمصاااحبه

 و اساتخرا  افاراد کلیاه بهمصااح میااا از الزم اط عات

 از بعااد .یرفتنااد قاارار مورداسااتفاده و شاادهبندیطبقه

 اط عاات ازخبریاا یه هر از یافته ساختار نیمه مصاحبه

 همزمااا تحلیف و شده یذاری کد و آوری جمع مصاحبه

 ماداوم مقایسه طریق از س س و پذیرفته صورت آنها روی

 تاا رفتاهی قارار سانجش مورد خود قبف های مصاحبه با

 مصااحبه در جدیادی بیانیه) برسند اشباع حالت به اینکه

 (.باشد نداشته وجود

 46ای -یب پرسشانامهکم ا بخش اط عات آوریجمع ابزار

 علاوم حاوزه در ساازی تجااری اساس مدل ی که برسؤال

 های ویژیی توزیع از پیش و شده اول تهیه فاز در تربیتی

 بررسی آا پایایی روایی و جمله پرسشنامه از سنجی رواا

 یرفت. قرار تایید مورد و

روایی محتاوایی یاه آزماوا معماوالً  :کیفی روایی بخش

توسط افراد متخصص در مورد موضوع مطالعه تعیی  مای 

رو باااه قضاااوت داوراا بساااتگی دارد. یااردد و از ایاا  

که در میااا متخصصااا اجمااع و توافاق نظار درصاورتی

یابد که پرسشانامه میوجود داشته باشد، محقق اطمیناا 

دارای روایی محتوایی است. به همی  منظاور پرسشانامه 

محقق ساخته در اختیار چند ت  از متخصصاا و خبریاا 

نفر( قرار یرفت و پس از دریافات  14حوزه مورد مطالعه )

نظر اص حی آناا، روایی محتاوایی ابازار پاژوهش و اعمال

یویه  24ه تعداد یوی 46مورد تأیید نهایی قرار یرفت. )از 

 مورد تایید قرار یرفت(.

برای تعیای  روایای همگارا و وایارای  :یکم  روایی بخش

شاد.  اساتفادهعااملی  تحلیافسازه پرسشنامه پژوهش از 

تحلیف عاماف اکتشاافی وایرا با استفاده از  محاسبه روایی

آمااری  افزارنرم با استفاده از و )روش تحلیف مؤلفه اصلی(

SPSS  تحلیف عامف تأییادی همگرا با استفاده از و روایی

 شد. انجام Lisrel آماری  افزارنرم با استفاده از

برای پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباا  ماورد 

ه با (0,۸۸5سنجش قرار یرفت و پایایی کف پرسشانامه )

بیشاتر اسات  7/0دست آمد که با توجه به اینکه از مقدار 

 .می باشددارای اعتبار مناسب 

 کیفی: بخش در اط عات تحلیف و تجزیه های روش

 تحلیاف و تجزیاه( یفایک) اول فاز در ،حاضر پژوهش در 

 شاد، انجاام بنیادی سازی مفهوم نظریه روش به اط عات

 کاه اسات تحقیق های روش از یکی بنیادی سازی مفهوم

 باشد، مفید بسیار مدیریتی هایپژوهش حوزه در تواندمی

 اساتفاده ماورد کمتر ورزش حوزه و ایراا در اتاکنو ولی

       پژوهشااگر ،روش ایاا  از اسااتفاده بااا. اساات یرفتااه قاارار

نظاام  شاکلی به ها،داده از انبوهی حجم میاا از تواند می

 باه آا اسااس بار و کناد اساتخرا  را اشترات وجوه مند

 راهبارد ای  ب ردازد خود پژوهشی حوزه در پردازی نظریه

-شکف روند یعنی. ییردمی بهره استقرایی کردروی نوعی از

. اسات کاف به جزء از حرکت راهبرد ای  در نظریه ییری

 مشخص طریق از پدیده یه تبیی  روش ای  عمده هده

 آا( هااقضایه و هاامقولاه مفاهیم،) کلیدی عناصر کردا

 و بستر دروا عناصر ای  روابط بندیطبقه س س و پدیده

 و هاا مقولاه مفاهیم، خلق و لیدتو. است پدیده آا فرایند

 روش ایا  در. اسات تکراری هایچر  فرایند نیز هاقضیه

 هاایفرضیه شکف به آنکه جای به پژوهش هایسؤالسؤال

 حاصاله نظریاه و باشند کلی و باز باید شوند مطرح خاص

 و فارد داناایی) باشاد بررسای ماورد پدیده ریتبیی  باید

 فقاداا علت به آا در که است ایشیوه(. 13۸3 همکاراا

 تعدادی تجارم بررسی به خاص ای پدیده به نسبت دانش

 باا تعاماف کشاش، بام در( خاص یروه یه نه و) افراد از

 و موشاکافی آا هده و شود می پرداخته خاص یفرایند
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 تبیای  بتواناد تاا است فرایند با تعامف کنش، فهم س س

 ایا  در .هادد هئارا آنها از بنیاد دادهنظریه  نام به عمومی

 کیفای هاایشایوه طریاق از هااداده یردآوری پس شیوه

 دنشاومی داده شکف اط عاتی های طبقه( مصاحبه نظیر)

 تصااویری یااا حکااایتی ماادل نااوعی آنهااا دادا ارتباااط و

 کانش، یاه رفتار مدل ای . شود می مشخص( نموداری)

 تبیای  طریق ای  به کشدمی تصویر به را تعامف با فرایند

 در کنناادیاا مشااارکت از حاصااله هااایداده در ریشااه

 (.13۸6 فر )دانایی دارد پژوهش

 ی:کم  بخش در اط عات تحلیف و تجزیه های روش

هاای برای بررسی سؤاالت پاژوهش باا اساتفاده از آزموا

آماااری ماارتبط شااامف تحلیااف عاااملی اکتشااافی باارای 

 علاوم زهحو در سازی های تجاریشناسایی و تعیی  مؤلفه

 انجام شدو همچنی  برای تحلیف عاملی تأییدی و تربیتی،

 یابی معادالت سااختاریارائه مدل تحقیق از تکنیه مدل

(SEMبا نرم ) افزارLISREL  شداستفاده . 

 هایافته

 پرسشنامه برایبر اساس نتایج تحلیلی عاملی اکتشافی      

، میازاا تربیتای علاوم حاوزه در ساازی تجاری اییویه 24

، 717/0ییری( برابر نمونه مایر )شاخص کفایتآزموا کیسر 

و  276درجاه آزادی  967/43۸0مقدار آزموا بارتلت برابار 

 شااخص کفایات است. در تحلیاف 0001/0سطح معناداری 

ز آا و ترجیحاً باالتر ا 7/0کم باید دست KMO ییرینمونه

ر باشد. ای  شاخص در دامنه صفر تا یه قرار دارد ایر مقادا

های موردنظر برای تحلیف نزدیه به یه باشد، دادهشاخص 

عاملی مناسب هستند. همچنی  میزاا واریانس تبیی  شده 

 انجام از پسدرصد است.  ۸2۸/71ها برابر با توسط ای  یویه

سااده برای واریماکس چرخش شیوه اجرای و عاملی تحلیف

عنواا مؤلفاه باه 4یویاه،  24از مجموع ای  ها، مؤلفه سازی

 های اصلی شناسایی شدند. مفعا

افازاری لیازرل هاا از بساته نرمجهت پردازش و تحلیف داده

اسااتفاده شااد. بررساای سااؤاالت پااژوهش بااا اسااتفاده از 

های آماری مرتبط شامف تحلیف عاملی اکتشافی برای آزموا

های تجاری ساازی در حاوزه علاوم شناسایی و تعیی  مؤلفه

تحلیف عاملی تأییادی و  تربیتی، انجام شد و همچنی  برای

یابی معاادالت سااختاری ارائه مدل تحقیق از تکنیاه مادل

(SEMبا نرم ) افزارLISREL  .استفاده یردید 

پس از انجام دو آزماوا فاو ، تحلیاف عااملی اکتشاافی باه 

منظااور بررساای و شناسااایی عوامااف اصاالی و کشااف و 

های خاص و روابط میاا آنها انجام شاد. آشکارسازی ویژیی

-هاای )یاا کوواریاانسای  عوامف بایستی بتواند همبساتگی

های( مشاهده شده بی  مت،یرهای مشاهده شده را باه نحاو 

از متداولتری  طر  تعیی   یرضایت بخشی توضیح دهد. یک

های مقتضای اساتفاده از آمااره مقادار ویاژه شناسایی عامف

ماتریس است که نشاا دهنده مقدار واریانسای اسات کاه از 

نس کف در مجموعه مت،یرهای اولیه توسط یاه عاماف واریا

تعیی  می شود. باه عباارتی مقادار ویاژه هار عاماف مقادار 

هایی است که توساط آا عاماف تبیای   سؤالواریانس همه 

می شود. هرچه ای  مقدار بیشاتر باشاد آا عاماف واریاانس 

 1 هایی که مقدار ویژه آنهااکند. عامف بیشتری را تبیی  می

 ست بهتری  عامف ها هستند.یا بیشتر ا

ف مقدار ویژه کمتر از یه نشاا دهنده ای  است که آا عام

 عنیفقط میزاا اندکی از واریانس کلی را برآورده می کند ی

ال پرسشنامه( ؤکمتر از آنچه که به وسیله یه مت،یر )س

برآورد می شود. هده تحلیف عاملی آا است که بر اساس 

ادی کمتر، به تبیی  تعدادی زییه ساختار اصلی و با عناصر 

ه ز یاز مت،یر ها ب ردازد. به ای  جهت، مقدار ویژه کمتر ا

ی  غالبا مورد توجه قرار نمی ییرد و به نظر می رسد که ا

 عامف معلول خطا می باشد.

جدول زیر تعداد عوامف و مقدار واریانس کف تبیی  شاده را 

اد عواماف طور که مشاهده می شود تعد ارائه می کند. هماا

که بعد از چرخش نیز ت،ییر نکرده است و ای  عوامف  4برابر 

درصد از واریانس کف را تبیی  می کنند  ۸2۸/71روی هم  

است که مقدار ویژه  4)درای  جدول عوامف نشاا داده شده 

آا از عاااااااادد یااااااااه بیشااااااااتر اساااااااات(.
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 تجاری سازی در حوزه علوم تربيتي یهامؤلفه .1جدول 

Table 1. Components of commercialization in the field of educational sciences 

 مؤلفه

 مقدار چرخش بارها مقدار استخراج بارها مقادیر اوليه

 ارزش ویژه
درصد واریانس 

 تبيين شده

درصد 

 تراکمي

ارزش 

 ویژه

درصد واریانس 

 تبيين شده

درصد 

 تراکمي

ارزش 

 ویژه

درصد واریانس 

 تبيين شده

درصد 

 کميترا

1 558/8 659/35 659/35 558/8 659/35 659/35 433/8 139/35 139/35 

۲ 118/4 159/17 818/52 118/4 159/17 818/52 071/4 961/16 1/52 

۳ 611/2 881/10 699/63 611/2 881/10 699/63 633/2 973/10 073/63 

۴ 951/1 129/8 828/71 951/1 129/8 828/71 101/2 756/8 828/71 

۵ 937/0 902/3 73/75       

۶ 822/0 426/3 156/79       

۷ 789/0 286/3 443/82       

۸ 676/0 817/2 259/85       

۹ 61/0 542/2 801/87       

1۰ 493/0 054/2 856/89       

11 443/0 846/1 702/91       

1۲ 401/0 67/1 372/93       

1۳ 348/0 45/1 822/94       

1۴ 3/0 249/1 072/96       

1۵ 239/0 997/0 069/97       

1۶ 171/0 712/0 781/97       

1۷ 143/0 595/0 376/98       

1۸ 14/0 582/0 958/98       

1۹ 087/0 364/0 322/99       

۲۰ 056/0 235/0 556/99       

۲1 053/0 222/0 779/99       

۲۲ 034/0 143/0 921/99       

۲۳ 018/0 075/0 997/99       

۲۴ 001/0 003/0 1۰۰       

نتایج حاصف از اجرای تحلیف عاملی اکتشافی بر روی داده 

یوناه کاه  ( خ صاه شاده اسات. همااا1ها در جدول  )

اناادازه ییااری شااده در  سااؤال 24م حظااه ماای شااود 

عامف بیشتر از یاه اسات و  4پرسشنامه ارزش های ویژه 

عامف بر  4  مت،یر ها برای ای  درصد واریانس مشترت بی

درصد کف واریانس مت،یر هاا را تبیای   ۸2۸/71روی هم 

 4می کند. به بیاا دیگر میزاا دقت بیاا شده توسط ایا  

 درصد است.  71عامف در مجموع بیش از 

 چه اول تحقیق: سؤال* (های کیفیتحلیف داده و تجزیه)

 قیقااتتح ساازی تجااری فرایند در هایی مؤلفه و عوامف

 هستند؟ یذار تاثیر تربیتی علوم در حوزه شده انجام

مراحف تجزیه و تحلیف داده های کیفی داده هاا در قالاب 

 مرحله کد یذاری ارائه می شود.  دو

 :یام اول: کدیذاری باز

یاام اول شاامف سااه مرحلاه اسااتخرا  داده هاا از ماات   

مقولاه هاا اسات. باارای  فمصااحبه هاا، کدیاذاری، کشا

داده ها از دل مصاحبه ها، دو روش وجاود دارد: استخرا  

تحلیف نکاات کلیادی. اشاترانس وکاوریی   تحلیف خرد و

( توصیه می کنند که کدیذاری از طریاق تحلیاف 1994)

خرد انجام شود. در ای  نوع تحلیف داده ها کلمه به کلماه 

معانی یافت شده در کلماات یاا یاروه  تحلیف می شوند و

ی می یاردد. ایا  روش دو ایاراد های باز کلمات کدیذار
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ه بادارد: اول آنکه زماا بر است و دوم اینکاه یااهی منجر

ایهام و سردریمی می شود. عا وه بارای  یااهی تقسایم 

داده ها به کلمات منجر به لوث شدا نفاس تحلیاف مای 

یردد و در مورد آنچه باید در مات  جساتجو کارد ناوعی 

(. 13۸3اا ر و همکاارشه وتردید وجاود دارد)داناایی فا

( پیشنهاد شده اسات، 1992دیگر که توسط یلیزر ) روش

جااای ه در ایا  روش باا .کدیاذاری نکااات کلیادی اساات

کدیذاری تاه تاه کلماات، نکاات کلیادی شناساایی و 

تادا محتاوی کلیاه بکدیذاری می شوند. در ای  مطالعاه ا

مصاحبه ها پیاده سازی و سا س کدیاذاری بااز آنهاا باه 

دی انجام شد. بدی  ترتیاب کاه روش کدیذاری نکات کلی

داده های جماع آوری شاده در مصااحبه هاا باه صاورت 

مکتوم برروی کاغذ در ، س س با تجزیه وتحلیف خط به 

پارایراه به پارایراه نوشته های موجود کدهای باز  خط و

کد باز از تجزیه و تحلیف  63ایجاد می یردید. در مجموع 

 .مصاحبه به دست آمد شانزده

 و ای ناماه آیای  های ساخت زیر م تحقیق: آیادو سؤال*

 تربیتی علوم حوزه در تحقیقات سازی تجارت برای قانونی

 باشد؟ می فراهم ایراا در

کدیذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیف در : یام دوم

نظریااه پااردازی داده بنیاااد اساات. هااده از ایاا  مرحلااه 

ه برقراری رابطه بای  طبقاه هاای تولیاد شاده در مرحلا

کدیذاری باز است. ای  عمف براساس مدل پارادایم انجاام 

یناد ایجااد اکند تاا فرشود و به نظریه پرداز کمه میمی

)داناایی فارد و همکااراا  نظریه را به سهولت انجام دهاد

در کدیذاری محوری، کدهای تولید شده در یاام  (.13۸3

قبلی، به روشی جدید و با هده ایجاد ارتباط میاا کادها 

هاا نویسی شدند. کدیذاری محوری منجر به ایجاد یروهباز

یرددب تمامی کدهای مشابه در یروه خااص ها میمقوله و

خود قرار یرفتند. بدی  منظور تمامی کدهای ایجاد شاده 

تاا مطلبای  شادو باا متاوا مقایساه هدوباره بازبینی شاد

ممکا  باود چنادی   فرایندفرایندفراموش نگردد. در ای  

کاد  63اا یه کد محوری کد یذاری شاوند. کد باز باعنو

تجزیاه و  -.کد محوری تبدیف شدند 46باز استخراجی به 

 تعیی  خبریاا و بررسی اولیه -1-تحلیف داده های کمی

نفر خبره را کاه در ایا  زمیناه  14محقق در ای  مرحله 

هاا مرباوط باه مقاله پژوهشی داشته یا رساله دکتاری آا

اند انتخاام تجربای داشاتهموضوع باوده و یاا شایساتگی 

 نموده است.

 :تحلیف عاملی اکتشافی

به منظور شناسایی و کشف ابعاد یا سازه های اصالی داده 

های تحقیق برای شناسایی عواماف ماوثر و ساهم تبیای  

واریانس توسط ای  عامف ها و نیاز اولویات آنهاا، از روش 

 تحلیف عاملی اکتشافی استفاده شده است

 ا تحلیف پایایی پرسشنامهقابلیت اطمیناا  ی

تی از سؤاال سازیاری یا انسجام یا ثبات درونیبرای تعیی  

پرسشنامه که قرار است جنبه های یه مفهوم یا ساازه را 

 اندازه ییری کند بایساتی باا یکادیگر همبساتگی نسابتاً

های اندازه ییری بارای  یکی از روش زیادی داشته باشند.

ایی اسات کاه ازطریاق سازیاری درونی محاسبه نوعی پای

 .آلفای کرونبا  صورت می ییرد

 ماتریس همبستگی مناسب

ماتریس داده ها برای تحلیف عاملی باید حااوی اط عاات 

معنی داری باشد. معنای داری اط عاات موجاود در یاه 

( بارتلات صاورت 2χماتریس از طریق آزموا مربع کاای )

شرط  و آزموا بارتلت حد اقف 2χمیگیرد. معنی دار بودا 

 الزم برای انجام دادا تحلیف عاملی است.

هاا در تبیای  واریاانس هار شناخت سهم مجموعاه عامف

میزاا اشترات عبارت از میزاا واریانس یه مت،یار  :یویه

باشد. است که با دیگر مت،یرهای مورد تحلیف مشترت می

( نوسااا دارد کاه هار چاه 1( تاا )0دامنه اشترات بی  )

دهنده مت،یر بیشتر باشاد، نشااا مقدار مشترت برای یه

تری توساط عواماف آا است که آا مت،یر به نحو مطلوم

 (.1392شده بازنمایی شده است )تقی پوریاا استخرا 

 :استخرا  تعداد عوامف اولیه

پس از انجام دو آزموا فو ، تحلیف عااملی اکتشاافی باه 

 منظور بررسی و شناسایی عوامف اصلی و کشاف و آشاکار

شد. ای  یی های خاص و روابط میاا آنها انجام سازی ویژ
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عوامف بایستی بتواند همبستگی های )یا کوواریاانس هاای( 

مشاهده شده بای  مت،یار هاای مشااهده شاده را باه نحاو  

 .رضایت بخشی توضیح دهد

طراحای شاده   نمودار شیب داری است که :نمودار سنگریزه

ط ا در ارتبااتا واریانس کف تبیی  شده به وسیله هر مت،یر ر

ف با سایر مت،یر ها نشاا بدهد. در ای  نماودار معماوال عاما

های بزرو در باال و سایر عامف های باا شایب تادریجی در 

 .کنار هم نشاا داده می شوند

تعیی  عامف ها قبف از دوراا و انتخام نهایی عامف ها بعد از 

 بعد از تعیی  تعداد عامف ها باید دید  :دوراا یا چرخش

اً چه مت،یر هایی به هار یاه از عاماف هاا تعلاق مای عمدت

ییرند. در ای  مرحله انتظار می رود پاره ای از مت،یرهاا باه 

 یکی از عامف ها تعلق ییرند و پاره ای دیگر به عامف دیگر.

 علاوم تحقیقاات ساازی تجااری بهیناه سوم: مادل سؤال*

 ؟است کدام تربیتی

تحقیاق و مدل نهایی تحقیق بار اسااس مت،یرهاای اصالی 

معیارهای هرکدام مشخص شده است. ای  مدل با اقتباس از 

 افزار لیزرل ترسیم شده است. برونداد نرم

 
 تربيتي علوم حوزه در شده انجام تحقيقات سازی .مدل بهينه تجاری1نمودار

Figure1: Commercialization optimal model of research conducted in the field of educational sciences

یاذار تأثیرچهارم: رتبه بنادی هار یاه از عواماف  *سؤال

تربیتای  علاوم حوزه در شده انجام تحقیقات سازی تجاری

در چاااااااااااااه وضاااااااااااااعی اسااااااااااااات.

 شاده انجام تحقیقات سازی تجاریآیا مدل پنجم:  *سؤال

 از اعتبار کافی برخوردار است؟ تربیتی علوم حوزه در

ی تحقیق از تعدادی ها سؤالجهت برازش مدل ساختاری 

های نیکوئی برازش اساتفاده شاده اسات. یکای از شاخص



                                                                                                                                                                422                                                                                                                                        المع و کاظم پور     

 

 99، پاییز3شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

های عمومی بارای باه حساام آوردا پارامترهاای شاخص

های باارازش، شاااخص خاای دو آزاد در محاساابه شاااخص

بهنجار است که از تقسیم ساده خای دو بار درجاه آزادی 

 شود.(مدل محاسبه می

2 370.59
1.538

241

x

df
= =

 
های نیکوئی برازش مدل ها نیاز در باازه خصهمچنی  شا

 اند. مورد قبول قرار یرفته

 . مدل نهایي تجاری سازی تحقيقات حوزه علوم تربيتي۳جدول 

Table 3. The final model of commercialization of educational sciences research 
 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگي

 ۰-1 <۰.۹ <۰.۹ <۰.۹ >۰.۰۸ >۰.۰۵ بولمقادیر قابل ق

 ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۹۵ ۰.۹۳ ۰.۰۶۰ ۰.۰۴۷ مقادیر محاسبه شده 

 

عوامف موثر بر تجاری سازی تحقیقات انجام شده در حوزه 

 علوم تربیتی کدامند؟

تجاری سازی تحقیقات انجاام شاده در  تأثیرضریب مسیر 

سات د باه 90/0حوزه علوم تربیتی بر راهکارهای قاوانی ، 

نتیجه یرفت کاه راهکارهاای  می توااآمده است. بنابرای  

قوانی  یکی از عوامف موثر بر تجاری سازی تحقیقات انجام 

 شده در حوزه علوم تربیتی می باشد.

تجاری سازی تحقیقات انجاام شاده در  تأثیرضریب مسیر 

بهدسات  5۸/0حوزه علوم تربیتی بر راهکارهای محیطای، 

نتیجه یرفت کاه راهکارهاای  ی تواامآمده است. بنابرای  

محیطی یکی از عوامف موثر بار تجااری ساازی تحقیقاات 

 انجام شده در حوزه علوم تربیتی می باشد.

تجاری سازی تحقیقات انجاام شاده در  تأثیرضریب مسیر 

دسات  به ۸6/0حوزه علوم تربیتی بر راهکارهای مدیریتی، 

راهکارهاای نتیجه یرفت کاه  می توااآمده است. بنابرای  

مدیریتی یکی از عوامف موثر بر تجااری ساازی تحقیقاات 

 انجام شده در حوزه علوم تربیتی می باشد.

تجاری سازی تحقیقات انجاام شاده در  تأثیرضریب مسیر 

 دست  به 95/0حوزه علوم تربیتی بر راهکارهای ساختاری، 

نتیجه یرفت کاه راهکارهاای  می توااآمده است. بنابرای  

یکی از عوامف موثر بر تجااری ساازی تحقیقاات ساختاری 

 انجام شده در حوزه علوم تربیتی می باشد.

با توجه به مقادار ضاریب مسایر مت،یرهاا اولویات بنادی 

عوامف موثر بر تجاری سازی تحقیقات انجام شده در حوزه 

بااالتری  اولویات  علوم تربیتی به صاورت زیار مای باشاد:

ری ماای باشااد و راهکارهااای ساااختا همؤلفاامربااوط بااه 

راهکارهااای قااوانی ، راهکارهااای ماادیریتی و راهکارهااای 

 محیطی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

 بحث و نتیجه ییری

جدید بودا پژوهش حاضار از نظار موضاوعی، جامعاه      

آماری مورد بررسی و همچنی  رویکرد و روش تحلیف داده 

مارتبط باودا  ها قابف تأکید است. همچنای ، متناساب و

موضااوع تحقیااق نیازجامعااه دانشااگاهی از ویژیاای هااای 

 برجسته پژوهش حاضر است.

پژوهشی با عناواا عواماف ( در2011) حمدی و راست لوالا

ها با روش دلفای ها و مدل، چارچومفناوریتجاری سازی 

به ای  نتیجه رسیدند که عوامف مؤثر بر تجاری ساازی باه 

ط با محیط تجاری سازی، ترتیب شامف موضوعات در ارتبا

موضوعات مربوط به مالکیت فکری، موضوعات مرباوط باه 

های بازاریابی، راهبرد، موضوعات مربوط به فناوریمدیریت 

 مسایف مربوط به توسعه و نوآوری و مسائف مالی بودند.

انجام تحقیق، انتقال نتایج حاصف از تحقیق، تصاحب نتایج 

بهاره بارداری از نتاایج  منتقف شده ازطره انتقال ییرنده،

تحقیق و روابط متقابف صنعت و دانشگاه، اظهاار و افشاای 

 نتایج تحقیق، ارزیابی نتاایج تحقیاق، حفاظات حقاوقی از

سازی نتیجه تحقیاق،  ینتایج تحقیق، تعیی  راهبرد تجار

. )اساافنجانی و اقاادام بااه تجاااری سااازی و پااایش اساات

 (1393دهکردی

-تحات عناواا تجااری( با انجام پژوهشای 2004مگنوس)

ها در آمریکا به ایا  نتیجاه رسایدند  سازی نتایج پژوهش

و  که پیدایش ایده و انجاام پاژوهش علمای، مستندساازی
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نتایج و دساتاوردهای انجاام پاژوهش  قابلیت ارائه و انتشار

سازی، ایجااد  تجاری در قالب دارایی فکری، تعیی  راهبرد

قاات تولیاد برداری در قالاب شارکت، تحقیتشکی ت بهره

 نیمه صنعتی و تعیی  راهبرد تولید صنعتی و تجاری است. 

ساماندهی مطالعات یذشته و انساجا م بخشای باه ادبیاات 

موجود در قالب یه چارچوم جامع نیاز از دیگار ویژیای 

های تحقیق حاضر محساوم مای شاود. پراکنادیی و بای 

نظمی موجود در ادبیات امکاا بهره منادی از نتاایج آا را 

ساخته بود، به طوریکه در ای  تحقیاق، باا الهاام از  مشکف

ی در ادبیااات ماادیریت، فرایناادتئااور یهااای محتااوایی و 

مطالعااات قبلاای درباااره ی  تجاااری سااازی در دو دسااته 

ی و محتوایی طبقه بنادی شاده و ضام  فرایندمطالعات 

ساماندهی مطالعات موجود هدفمندسازی مطالعات بعادی 

از پژوهشهای انجام شاده، فاراهم و نیز زمینه بهره برداری 

شد. همچنی ، مطالعات قبلی نگااه محادود و تاه بعادی 

ی بااه موضااوع تجاااری شاادا فرایناادیعناای محتااوایی یااا 

تحقیقات داشته و بیشتر تحقیقات انجاام شاده در زمیناه 

تجاری سازی، با رویکرد محتوایی و ناظر بر عوامف مؤثر بر 

لیدی موفقیت در تجاری سازی و نیز بر شناسایی عوامف ک

که در پژوهش حاضر باا  حالی تجاری سازی بوده استب در

ت بااا تلفیااق رویکردهااای راهبااردنگاااه جااامع، فراییاار و 

بااا مراجعااه بااه خبریاااا، دساات  وی و محتااوایی فراینااد

اندرکاراا و منتخبی  عرصه علمی و اجرایی تجاری سازی، 

الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائاه شاد. 

ضار پاساخی بارای مشاکف الگوی ارائه شده در تحقیق حا

ها بوده و توجه به عوامف و مؤلفه های مدل  هواقعی دانشگا

ارائه شده می تواند آیااهی و بیانش الزم بارای تخصایص 

بهینه مناابع بارای سیاساتگذاراا را فاراهم ساازد. انادازه 

ییری و سنجش دور های برخی عوامف مذکور به ارزیاابی 

های عملکردی اعضای هیأت علمی و روسای  بهبودشاخص

دانشگا ه ها در دستیابی به وضاعیتی بهتار بارای تساهیف 

تجاری سازی تحقیقات کمه خواهد کرد. براساس مباانی 

تفکر سیستمی برای موفقیت و رسیدا به اهاداه تجااری 

نماای تااواا  هااای متعااددی وجااود دارد و سااازی شاایو ه

ه متضام  تجااری فهرست کاملی از عاواملی ارائاه داد کا

سازی موفق در هر شرایطی باشد، اما می تواا مادل ارائاه 

شااده را بااه عنااواا چااارچوم و مبنااای مفهااومی باارای 

راهنمااایی مطالعااات بعاادی و نیااز الگااویی در ماادیریت و 

هدایت تحقیقات دانشگاهی برای رسیدا به اهداه تجاری 

 سازی مورد استفاده قرار داد.
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 .یروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اس می، تنکاب ، ایراا عضو هیئت علمی، ی مسؤول:سندهینو*

 

 ممکا  ساازد. را تربیتایسازی تحقیقات علوم تجاری ،ه مدلئهده پژوهش حاضر ای  است با ارا :چکیده

ییری با توجه به روش تحقیاق ماورد نظار از روش روش نمونهبا رویکرد آمیخته استب  نوع تحقیق حاضر

نفر از  16ظور در بخش کیفی بعد از مصاحبه نیمه ساختار یافته از برای ای  من ییری هدفمند است.نمونه

آوری و کدیذاری شده و تحلیف همزمااا روی آنهاا صاورت پاذیرفت. در خبریاا اط عات مصاحبه جمع

باه عناواا نموناه آمااری انتخاام و  و اقتصاادی آموزشای شااغلی  و ی نیز، از میاا دانشجویاابخش کم 

 152 بر اساس جدول موریااا قیتحق یبخش کم  یبرا یحجم نمونه آمار شد.پرسشنامه بی  آنها پخش 

 اط عاات آوریجماع . ابزارانتخام شدند ییری تصادفی سادهنفر به صورت نمونه 260 اایکه از م نفر بود

جهت پردازش و سوالی بود.  46ای یب پرسشنامهکم  بخش در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبریاا و در

افزار لیزرل استفاده شد. برای تحلیف عاملی تأییدی و ارائاه مادل تحقیاق از تکنیاه ها از نرمتحلیف داده

استفاده یردید. باا توجاه باه مقادار ضاریب  LISRELافزار ( با نرمSEMیابی معادالت ساختاری )مدل

بااالتری  ، یسازی تحقیقات انجام شده در حاوزه علاوم تربیتابر تجاری مؤثربندی عوامف اولویت ،مت،یرها

باشد و راهکارهای قوانی ، مادیریتی می 95/0با ضریب تاثیر  راهکارهای ساختاری مؤلفهاولویت مربوط به 

تاواا  های بعدی قرار دارند. بنابرای  مایدر اولویت 5۸/0و  ۸6/0، 9/0 به ترتیبثیر أبا ضریب تو محیطی 

جاری ساازی تحقیقاات انجاام شاده در حاوزه بر ت مؤثرنتیجه یرفت که راهکارهای قوانی  یکی از عوامف 
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