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چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود.
روش شناسی :جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری رشته مدیریت ورزشی
دانشگاه های آزاد و دولتی سراسر کشور بودند که  4505نفر تخمین زده شد و  102نفر به طور تصادفی به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .از پرسشنامه محقق ساخته  05سئوالی استفاده شد که روایی صوری و
محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد .پایایی آن با
آلفای کرونباخ  5720بدست آمد .برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله
کلموگروف – اسمیرنوف ،ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار  SPSS 21و
 AMOS 22استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که هفت عامل راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی ،زیرساخت ها ،شبکه سازی،
شخصیتی و فرهنگی ،توانمندی های مح قق،سیاست ها و مالی بر تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی
تاثیر گذارند.
نتیجه گیری :برای تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی باید ارتباط بین سازمان های ورزشی و دانشکده
های علوم ورزشی گسترش پیدا کند و تحقیقات دانشگاهی باید بر اساس نیازهای این سازمان ها انجام
پذیرد .همچنین در دانشکده های علوم ورزشی باید محیط و شرایطی فراهم شود که تجاری سازی تحقیقات
بخشی از فرهنگ این دانشکده ها شود.
واژه های کلیدی :تدوین الگو ،تجاری سازی ،تحقیقات مدیریت ورزشی ،راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی،
شبکه سازی.
 .4استاد مدیریت ورزشی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 .1استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور
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مقدمه
امروزه علم به عنوان وسیله ای است برای توسعه
کشورها و دیگر همانند گذشته صرفا گسترش
مرزهای دانش نمی باشد .به عبارتی کشورهای
توسعه یافته به دنبال دانش هایی هستند که می
توانند برای آنها منافع اقتصادی ایجاد کند.
اهمیت انتقال دانش و استفاده از نتایج تحقیقات
در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال
توسعه کامال درک شده است (صدیقی و
همکاران .)1552 ،4
در گذشته دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه از
تجاری سازی پژوهش ،امتناع می کردند .این
وضع به خاطر فشار بردانشگاه ها برای مشارکت
در توسعه اقتصادی و فرصت هایی برای کسب
ثروت تغییر یافته است (اتزکویتز  .)1553 ،1یافته
های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعۀ
سطح رفاه جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند ،اما
این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا
نکنند و در دسترس متقاضیان قرار نگیرند
اهمیت ندارند و هزینه های زیادی را که صرف
پژوهش و تولید علم می شود ،جبران نخواهند
کرد .کشورهای کم درآمد به دلیل کمبود منابع
با چالش های بسیاری برای کاربردی کردن
دانش روبه رو هستند (سانتسو و تاگویل ،3
 .)1550پژوهشگران و موسسات علمی عالقه
مند به تولید ،توزیع و به کارگیری یافته های
علمی خود هستند .رقابت بین سازمان ها ،تالش
برای بهبود مستمر ،توجه به خصوصی سازی و
استقالل مالی سازمان ها و از سوی دیگر،
مشکالت و چالش های جدیدی که نوع بشر با
1. Sediqi, Majdzadeh, Nejat, Yazdani
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آنها مواجه می شود ،سازمان های دولتی و
غیردولتی را به جستجوی راه حل های منطقی و
دستیابی به ابزارها و فرایندهای علمی و نوآورانه
عالقه مند کرده است .دانشگاه ها در واکنش به
این شرایط و به منظور دستیابی به منابع و
درآمد بیشتر ،به تجاری سازی روی آورده و
فعالیت های درآمدزا را بخش مهمی از برنامۀ
راهبردی خود تلقّی کرده اند (بوک .)1553 ،1
سازمان های ورزشی نیز به دنبال استفاده از
دانش تولید شده در دانشگاه ها می باشند .در
دنیای کنونی سازمان های ورزشی برای اینکه
بتوانند با دیگر سازمان های ورزشی رقابت کنند
نیاز دارند که از علوم روز حداکثر استفاده را
ببرند .آنها نیاز دارند که برای رقابت با دیگر
سازمان ها ،دائما خود را در حیطه های تخصصی
مربوط به ورزش و علوم آن به روزرسانی کنند
که علوم ورزشی می تواند کمک شایانی به آنها
کند .مهم ترین بخش برای سازمان های ورزشی
بخش مدیریت این سازمان ها می باشد که باید
حتما شیوه هاییرا بکار ببرند که باعث افزایش
کارایی برای این سازمان ها می شوند .لذا یکی از
علومی که می تواند به سازمان های ورزشی
کمک شایانی نماید مدیریت ورزشی می باشد و
از آنجایی که بیشتر سازمان های ورزشی منابع
انسانی و اطالعاتی کافی برای انجام تحقیقات
علمی را ندارند می توانند در این زمینه از
دانشکده های تربیت بدنی کمک بگیرند و از
نتایج تحقیقات انجام شده در این دانشکده ها
استفاده نمایند .دانشگاهیان به منظور پوشاندن
شکاف بین تولید و بکارگیری نتایج پژوهش ها
دو رویکرد را اتخاذ می کنند :اول رویکرد سنتی

4. bok
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پژوهش که در آن ،آنها به دنبال انتشار نتایج
پژوهش های خود هستند؛ دوم رویکرد
کارآفرینانه که در آن به دنبال تجاری سازی این
نتایج اند (اتزکویتز .)4550 ،محققین دو موج
تجاری سازی را شناسایی کرده اند .اولین موج
در اوایل دهه  4505آغاز شد .این موج را می
توان با تأسیس پارک های علم "سنتی" ،که
اغلب با هدف جذب شرکت های پیشرفته صورت
می گرفت شناسایی کرد .افزایش بودجه های
خصوصی برای پژوهش های دانشگاهی نشانگر
افزایش همکاری با صنایع موجود بود.
موج دوم که در نیمه دوم دهه  4555تسریع
یافت ،با تمرکز بیشتر بر شرکت های انشعابی،
اعطای حق اختراع و واگذاری امتیاز اختراعات،
نسبت به همکاری های عمومی صنعتی ،درگیری
بیشتر دانشجویان در تجاری سازی و حتی
افزایش دشواری تشریح نتایج اقتصادی فعالیت
های دانشگاهی ،از موج اول قابل تفکیک است
(یعقوبی و همکاران.)4351 ،
آمارهای منتشر شده نشان می دهد بیش از 05
درصد کل نهادهای دانشگاهی ،مشارکت دانشگاه
در توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک
اولویت در سیاست های دانشگاه ها اعالم داشته
اند (شمس و افضالن .)4303 ،در مطالعه
اتزکویتز و لیدسورف  ،)1555(4نیز پذیرش
کارکرد تجاری سازی بعنوان یکی از وظایف
اصلی دانشگاه به انقالب آکادمیک تعبیر شده
است .منظور از تجاری سازی انتقال یک ایده،
روش ،شی ،مهارت ،دانش فنی ،دارایی فکری،
کشف یا اختراع ناشی از پژوهش علمی اجرا شده
در بخش دانشگاهی به یک محیط صنعتی است

1. Etzkowitz, Leydesdorff
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که در آن ممکن است به توسعه یا بهبود
محصوالت یا فرآیندها منجر شود و تمامی روش
هایی را در بر می گیرد که می تواند کمک کند
تا تکنولوژی تولید شده توسط دانشگاه به بخش
صنعت انتقال یابد مانند اعطای حق امتیاز،
قراردادهای همکاری مشترک ،اعطای پتنت و
… .تجاری سازی را می توان به عنوان فراگرد
انتقال و دگرگونی دانش نظری موجود در
نهادهای دانشگاهی به برخی انواع فعالیت های
اقتصادی تعریف کرد (یعقوبی و همکاران،
 .)4351عوامل متعددی باعث شده دانشگاه ها
نگرش خود را در مورد جنبه های سودمندی
پژوهش ها تغییر دهند و تالش کنند تا به
صورت فعال تری با شرکت های خصوصی
همکاری کنند .یکی از آنها جستجوی منابع
بیشتر برای تأمین بودجه های پژوهشی در پی
کاهش منابع عمومی و بودجه های دولتی است
(راسموسن و همکاران  .)1550 ،1گاالشکو و
ساجینبکو  )1541( 3بیان نمودند که طرح های
تحقیقاتی متنوع باید ارتباط بین صنعت و
دانشگاه را تقویت کنند و به فرایند تجاری سازی
کمک کنند .آنها ضعف عمده سیاست تجاری
سازی تحقیقات را صرف هزینه های بسیار در
تحقیقات پایه و صرف هزینه های بسیار کم در
تحقیقات کاربردی می دانند .همچنین از عدم
همکاری بین دانشمندان دانشگاهی و بخش
خصوصی ابراز نگرانی کردند و عنوان کردند که
این عدم همکاری باعث تضعیف خلق ایدههای

2. Rasmussen, Moen & Gulbrandsen
3. Galushko & Sagynbekov
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جدید در دانشگاه و صنعت می شود .وو  4و
همکاران ( )1540یک مطالعه منحصر به فرد از
طریق مجوز های ثبت اختراع دانشگاهی را انجام
دادند و بیان نمودند که عوامل فردی و سازمانی
در تجاری سازی یک اختراع ثبت شده وجود
دارد .عوامل فردی را شامل نگرش مخترع نسبت
به تجاری سازی تحقیقات ،انجام تحقیقات
تکمیلی در طول ثبت اختراع ،و همکاری با
دانشمندان بخش صنعت در تحقیقات عنوان
کرد ،و مهمترین عامل سازمانی را وجود دفاتر
انتقال دانش در دانشگاه ها که تاثیر مثبتی در
صدور ثبت اختراعات دارند عنوان کردند .آنها
همچنین دو نوع ثبت اختراع را شناسایی کردند:
اختراعات مبتنی بر فرصت ،که نتایج آن در
هنگام شروع پروژه پیش بینی نمی شود؛ و
اختراعات مبتنی بر نتایج ،که نتایج تجاری آن
قبل از شروع پژوهش پیش بینی می شود .آن ها
عنوان کردند که فاکتور های فردی و سازمانی در
ثبت این دو نوع اختراع متفاوت می باشد.
یعقوبی و همکاران ( )4351در تحقیق خود 40
راهبرد را در رابطه با تجاری سازی تحقیقات
دانشگاهی صنایع غذایی ارائه دادند که این 40
راهبرد را در سه دسته طبقه بندی نمودند که
عبارت از ایجاد و تقویت سازمان های پژوهش
بنیان ،ارتباطی ،آموزشی و پژوهشی بودند.
عباسی و فروزنده نیز با استفاده از الگوی سه
شاخگی به بررسی عوامل تعیین کننده تجاری
سازی پرداختند که عوامل زمینه ای (زیر ساخت
ها ،نظام ملی اطالع رسانی ،فرهنگ ،مشارکت و
همکاری ،توان سرمایه گذاری ریسک پذیر،
پارک ها علمی و فناوری ،عوامل محیطی)،

ساختاری (تامین منابع مالی و اطالعاتی،
پیوندهای استراتژیک ،سیستم مدیریت) و
محتوایی (مهارت ها و منابع انسانی ،انعطاف
پذیری ،مدیریت داخلی سازمان ،کیفیت
1
تحقیقات) را شناسایی کردند .کائو و همکاران
( )1543به شناسایی عوامل مختلف در مورد
تجاری سازی تکنولوژی نانو در دانشگاه های
چین پرداختند .پس از بررسی ابعاد مختلف آنها
بیان کردند که عوامل ارتباط بین صنعت و
دانشگاه ،سیاست ها و حمایت های دولتی،
سرمایه گذاری و ارتباطات بین المللی در تجاری
سازی دانش نانو تاثیرگذارند .همچنین آنها
عنوان کردند هرچند که در انتشار نتایج
تحقیقات ،ثبت اختراع و ایجاد پارک های علم و
فناوری در نانو به موفقیت نسبی رسیده اند ،اما
سرعت تجاری سازی نتایج این تکنولوژی بسیار
آهسته تر از آن چیزی است که دانشمندان و
سیاستمداران انتظار آنرا دارند .پرکمن و
همکاران  )1543( 3در تحقیق خود عوامل موثر
بر تعامل دانشگاهی را به سه دسته تقسیم کرده
اند :عوامل فردی (ویژگی های جمعیتی ،پیشینه
شغلی ،بهره وری ،نگرش ،انگیزش و هویت)،
عوامل نهادی (رشته علمی ،سیاست های
عمومی ،قوانین و مقررات) و عوامل سازمانی
(حمایت رسمی از دفاتر انتقال تکنولوژی،
کیفیت دانشگاه و جو سازمانی) .همچنین آنها
بیان کردند که این عوامل پس از تاثیر بر روی
تعامل دانشگاه ها منجر به سه خروجی می شوند
که عبارتند از برون ده علمی (دستور العمل های
جدید ،بهره وری) ،برون ده آموزشی و برون ده
تجاری سازی .پور عزت و همکاران ( )4305طی

1. Wu, Welch & Huang
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یک نظر سنجی به تبیین موانع کارآفرینی و
تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران پرداختند
که در این رابطه  11عامل را شناسایی کردند که
مهم ترین آنها به ترتیب :بوروکراسی و عدم
انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه ،ضعف ارتباط و
فقدان شبکه های ارتباطی میان سرمایه گذاران،
فعاالن صنعت و دانشگاهیان ،فرهنگ متفاوت
فعاالن صنعت و دانشگاهیان ،قوانین ضعیف
حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی،
وابسته نبودن دانشگاه به بودجه های دولتی،
ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازها و اولویت
های بخش کسب و کار ،و عدم احساس نیاز و
فقدان انگیزه در دانشگاه برای تجاری سازی
دانش بودند .صفا و همکاران ( )4351در پژوهش
خود به طراحی مدلی برای اندازه گیری شاخص
های تجاری سازی پرداختند که تحقیق آنها
نشان داد که شش عامل سیاستی ،زیر ساختی،
قانونی ،تامین مالی ،آموزشی و اطالع رسانی با
تجاری سازی مرتبط می باشند .حسنقلی پور و
همکاران ( )4305به شناسایی الزامات و ضرورت
ها و مکانیزم های تجاری سازی پرداختند که
این الزامات را در چهار دسته شرایط مداخله گر
(طراحی مکانیزم اصالح ساختار ،طراحی مکانیزم
اصالح فرهنگ) ،شرایط علی (توسعه و ارتقاء
کشور ،حل مسایل جامعه ،تولید علم بومی)،
بستر حاکم (طراحی مکانیزم های مالی ،طراحی
مکانیزم های قانونی) و مقوله اصلی (طراحی
مکانیزم های مدیریتی) طبق بندی کردند و
نشان دادند که پس از کنش و تعامل این
مکانیزم ها با یکدیگر در آموزش و پژوهش
تجاری سازی به عنوان پیامدهای آن حاصل می
شود .دستوم و همکاران ( )4351به بررسی
تع امل محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،7931شماره  ،2پیاپی 5 71

پرداختند و بیان کردند که در هر دو بخش واحد
مناسبی جهت تعامل مناسب با یکدیگر وجود
ندارد .همچنین آنها در تحقیق خود نشان دادند
که کالس مربیگری ،طرح تحقیقاتی ،سمینار و
همایش ،کارگاه آموزشی ،مربیان و هیات علمی
های شاغل در هر دو بخش ،کارورزی-
کارآفرینی و نشر به عنوان مهم ترین زمینه های
همکاری بین این دو محیط ،حجم نسبتا باالیی
داشته اند ،اما احتماال کیفیت آنها مناسب نیست.
در مجموع بیان کردند که عدم تعامل مناسب،
بین محیط آکادمیک و بخش اجرایی ورزش
کشور دالیل متعدد ساختاری و برنامه ای دارد .و
در نهایت عنوان کردند که می توان با ،خصوصی
سازی در بخش دانشگاه و ورزش ،تدوین قوانین
مدون مبنی بر همکاری دو نهاد ،اجرای طرح
سمینارهای تحقیقاتی مشترک و کارورزی برای
تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد را مهیا کرد.
این نکته را باید مدنظر قرار داد تا زمانی که
نتایج این تحقیقات به صورت عمومی به کار
گرفته نشود ،عمال از پژوهش سودی عاید جامعه
یا دانشگاه نخواهد شد (هاشم نیا .)4300 ،در
حال حاضر ،دانشگاه ها بعنوان مهمترین بخش
تولید و عرضه دانش با چالش پاسخگویی بهتر به
نیازها و انتظارات جامعه می باشند .از این رو
با ید تالش های زیادی جهت انتقال و بکارگیری
دانش و استفاده از آن در بخش های اقتصادی،
اجتماعی و صنعتی انجام دهند .توجه به تجاری
سازی نتایج تحقیقات و نوآوری ها یکی از
نمودهای رویکرد پذیرش اهمیت علم و فناوری و
قبول تاثیر مستقیم آن بر توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی است .پذیرش این رویکرد
نوید بخش ،برداشتن موانع موجود بر سر راه
شکل گیری اقتصاد دانش بنیان است و موجهای

 6تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات ...

اخیر "تجاری سازی" نیز از همین رویکرد نشات
گرفته است (عباسی و فروزنده .)4353 ،ارتباط
دانشگاه و صنعت در ایران از زمان تاسیس
دانشگاه تهران ( )4343آغاز شد .در دوره اول
( )4315-4343تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی
بر آموزش و هماهنگ سازی دانشگاه ها با صنایع
وارداتی جدید و ایجاد رشته های دانشگاهی
مورد نیاز صنایع تازه تاسیس بود .در دوره دوم
( )4305-4315کار آموزانی از دانشگاه برای
آشنایی با فناوری های وارداتی جدید به شرکت
های صنعتی دولتی فرستاده می شدند .در دوره
سوم ( )4321- 4305دولت تالش کرد مبنای
تعامل دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش به
پژوهش نیز گسترش دهد .در دوره چهارم
( 4321به بعد) دولت کوشید مینای جدید
توسعه فناوری را برای تعامل دانشگاه و صنعت را
با تاسیس شهرک ها و پارک های علم و فناوری
و مراکز رشد ارائه دهد (سلجوقی .)4300 ،در
ایران توسعۀ دانایی محور جزو ارکان برنامۀ چشم
انداز بیست ساله است و الزم است راهکارهای
مؤثری برای کاهش فاصلۀ زمانی تبدیل یافته
های علمی و حجم باالی تولیدات علمی به
کاربرد و دانش عملی در جهت توسعۀ دانایی
محور پیدا کرد .راهکارهایی که تاکنون برای
انتقال دستاوردهای علمی و به کارگیری آنها در
تصمیم گیری به کار رفته اند ،توفیق چندانی
کسب نکرده اند و این قضیه نشان می دهد که
تبدیل نتایج پژوهشی به کاربرد ،دشوار و پیچیده
و مستلزم وجود داشتن عوامل متعددی از قبیل
چارچوب فکری قدرتمند ،خالقیت ،مهارت،
آگاهی و پشتکار زیاد در سطح سازمانی است

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،7931شماره  ،2پیاپی 71

(کیتسون و همکاران  .)4550 ،4هدف گذاری در
زمینه های علم و فناوری و نیز تدوین نقشه
جامع علمی کشور ،ایجاد صندوق های مالی
حمایت از تحقیقات و نوآوری ،تصویب و ابالغ
طرح ثبت اختراعات ،تصویب الیحه شرکت های
دانش بنیان ،تاسیس بنیاد ملی نخبگان ،حمایت
های مالی و حقوقی از نوآوران و نیز تصویب
آیین نامه تجاری سازی حکایت از آن دارد که
اهمیت علم و فناوری در توسعه ملی درک شده
و باید گسترش یابد .عدم تطبیق فعالیت های
دانشگاهی با نیاز جامعه ،و عدم آشنایی محققان
و دست اندرکاران با فعالیت های تجاری سازی
باعث بی نتیجه ماندن اکثر تحقیقات در فرایند
تجاری سازی می شود که این امر مستلزم
مطالعه بیشتر در این زمینه می باشد .در رابطه
با سازمان های ورزشی کشور که در بخش های
مختلف ورزشی در حال فعالیت می باشند نیز
مشکالتی بسیاری وجود دارد که نیاز به انجام
تحقیقات در این زمینه می باشد .البته تحقیقات
مدیریت ورزشی می تواند به این سازمان ها در
رفع مشکالت و موانع موجود کمک کننده باشد.
در ایران تعامل مناسبی بین محیط آکادمیک و
بخش اجرایی ورزش کشور به دالیل مختلف
ساختاری و برنامه ای وجود ندارد (دستوم و
همکاران .)4351 ،از طرفی در دانشکده های
علوم ورزشی تحقیقات بسیاری هر ساله انجام
می گیرد مخصوصا در حیطه مدیریت ورزشی،
ولی تمام آنها تنها مسیری را که طی می کنند
به قفسه کتابخانه ها منتهی می شود .این
تحقیقات عمال کمکی به سازمان های ورزشی و
جامعه نمی کنند ،و از طرفی هیچ سود و

1. Kitson et al.

لقمان کشاورز ،ابوالفضل فراهانی ...

منفعتی نیز برای دانشکده های تربیت بدنی نیز
حاصل نمی شود .حال اینکه چه عواملی می
توانند به انتقال نتایج این تحقیقات به سازمان ها
و از طرفی کسب سود برای دانشکده های تربیت
بدنی منجر شوند در تحقیقات علوم ورزشی و
مخصوصا مدیریت ورزشی تا حال مورد بررسی
قرار نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر به
دنبال تدوین الگوی تجاری سازی در تحقیقات
مدیریت ورزشی می باشد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر جمع
آوری دادهها توصیفی و به طور مشخص متکی بر
مدل اندازهگیری مدل معادالت ساختاری
( )SEM4مبتنی بر کوواریانس میباشد که به
صورت میدانی اجرا شده است.
جامعه آماری تحقیق را تمام اساتید و
دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه های
دولتی و آزاد سراسر کشور تشکیل می دادند که
 4505نفر تخمین زده شد .از آنجایی که از
تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده شده است
حجم نمونه هم بر اساس آن باید مشخص می
شد که بر اساس گفته گورسوچ نسبت  0نمونه
(پاسخگو یا آزمودنی) به ازای هر  4متغیر را
اشاره کرده (حبیب پور و صفری .)4300 ،از
آنجایی که تعداد سواالت  05سوال بود تعداد
نمونه باید  105نفر می بود .جمع آوری داده ها
به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه
صورت گرفت .محقق با انجام مطالعات کتابخانه
ای و بررسی پیشینه تحقیق پرسشنامه ای را با
دو بخش جمعیت شناختی شامل  2گویه و

1. Structural Equation Model
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بخش تجاری سازی شامل  05گویه ،که در آنها
عوامل تاثیرگذار برتجاری سازی مشخص شده
بود را ایجاد نمود .برای تعیین روایی محتوا و
صوری پرسشنامه برای  15تن از اساتید مدیریت
ورزشی که به نوعی سابقه تجاری سازی از طریق
انتشار کتب و یا انجام تحقیقات مشترک با
سازمان های ورزشی داشتند ارسال شد که به
تایید آنها رسید .برای روایی سازه نیز از تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شد .پایایی پرسشنامه در
یک مطالعه مقدماتی با  35آزمودنی انجام شد
که مقدار آن  5720بدست آمد و قابل قبول بود.
به دلیل احتمال عدم مشارکت بعضی از نمونه ها
محقق پرسشنامه را به صورت تصادفی برای
 315تن از جامعه تحقیق ارسال نمود که از این
تعداد  102پرسشنامه جواب داده شد .محقق
برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی
و استنباطی از جمله کلموگروف -اسمیرنوف و
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با کمک دو نرم
افزار  SPSSو  AMOSاستفاده کرد .از آنجایی
که پرسشنامه محقق ساخته بود محقق ابتدا
برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی
تاییدی توسط نرم افزار  AMOS 22استفاده
نمود .همان طور که نتایج آن را در شکل  4و
جدول یک مشاهده می نمایید بیانگر این است
که سواالت از بارعاملی مناسب در رابطه با
تجاری سازی و از شاخص های برازش مناسبی
برخوردار می باشند .پس از آن با انجام آزمون
تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار
 SPSS21هفت عامل در رابطه با تجاری سازی
شناخته شدند که به ترتیب توانمندی های
محقق (هفت گویه) ،راهبردهای تحقیقاتی و
آموزشی (شش گویه) ،زیرساخت ها (پنج گویه)،
مالی (سه گویه) ،شخصیتی و فرهنگی
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 8تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات ...

پرسشنامه نیز از آنجایی که دارای بار عاملی
مناسبی نبودند حذف شدند.

(پنج گویه) ،سیاست ها (چهار گویه) و شبکه
سازی (پنج گویه) نام گذاری شدند .بقیه سواالت

شکل  .1تحلیل عاملی تاییدی گویه های پرسشنامه پژوهش

جدول  .1شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی گویه های پرسشنامه پژوهش
متغیر

df / X2

RMSEA

GFI

NFI

CFI

تجاری سازی

4701

57500

5751

5750

5752

یافته های پژوهش
کل نمونه تحقیق  102نفر ( 113نفر مرد و 31
نفر زن) بودند .که از این تعداد  402نفر
دانشجوی دکتری 10 ،نفر مربی 01 ،نفر استادیار
و  0نفر دانشیار بودند .عالوه بر آن  444نفر از
کل نمونه سابقه تجاری سازی تحقیقات خود را

داشتندکه از این تعداد  03نفر از طریق انتشار
کتب علمی 5 ،نفر از طریق واگذاری نتایج
تحقیقات خود و  15نفر از طریق انجام تحقیقات
مشترک با سازمان های ورزشی موفق به تجاری
سازی نتایج تحقیقات خود شده بودند.
محقق برای بررسی توزیع نرمال داده ها از
آزمون  K-Sاستفاده نمود که نتایج ،نرمال بودن
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لقمان کشاورز ،ابوالفضل فراهانی ...

( )α=5702بیشترین مقدار آلفا ؛ و شخصیتی و
فرهنگی ( )α=5721کمترین مقدار آلفا را به خود
اختصاص دادند.

داده ها را نشان داد .با توجه به نتایج جدول ،1
همسانی درونی عامل ها از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد که راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی

جدول  .2آزمون آلفای کرونباخ
ردیف

آلفا

عامل ها

تعداد سواالت

1

راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی

0

5702

2

زیرساخت ها

0

5701

3

مالی

3

5703

4

توانمندی های محقق

2

5704

5

شبکه سازی

0

5722

6

سیاست ها

1

5720

7

شخصیتی و فرهنگی

0

5721

محقق برای انجام تحلیل عاملی تاییدی عامل

کرد که مقادیر بدست آمده در جدول شماره 3

های پرسشنامه از نرم افزار  AMOSاستفاده

نشان داده شده است.

جدول  .3تحلیل عاملی تاییدی ابزار تحقیق
ابعاد
پرسشنامه

شمار
ه
گویه
1

توانمندی های محقق

45
0
0

تحقیقاتی

توانایی محقق در انجام تحقیقات کاربردی در حیطه بازاریابی ورزشی و اجرای نتایج آنها در
سازمان های ورزشی
توانایی ترجمه صحیح دانش از دیگر زبان ها و بومی سازی آنها
توانایی محقق در انجام تحقیقات کاربردی در طراحی انواع الگو ها و اجرای آنها در س ازمان
های ورزشی
داشتن دانش جامع و به روز در طراحی انواع الگوها در سازمان های ورزشی

ی

T

5701

4

5730

17520

5735

17030

5735

17012

توانایی محقق در انجام تحقیقات کاربردی در حیطه مدیریت سازمان های ورزشی و اجرای
نتایج آنها
داشتن دانش جامع و به روز محقق در حیطه م دیریت سازمان های ورزشی

5730

17155

4
40

دارا بودن دانش جامع و به روز محقق در حیطه بازاریابی ورزشی
انجام دادن تحقیقات کاربردی مبتنی بر نیازهای سازمان ها ورزشی و سرعت در ارائه نتایج

5730
5704

17140
4

41

ارزیابی و پیگیری دستاور دهای پژوهشی برای شناسایی پتانسیل تجاری آنها
انتخاب موضوع پایان نامه ها و رساله ها از بین طرح های ارائه شده توسط سازمان های
ورزشی

5730

17515

5700

07101

11
15

محتوای دروس و شیوه های آموزشی کاربردی و کارآمد در دانشکده های تربیت بدنی
همراست ا سازی آموزش و پژوهش در دانشکده های تربیت بدنی

5700
5705

07103
07010

1
3

راهبردهای آموزشی و

گویه

بارعامل

43

5702

07550
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41

زیرساخت ها

12
10
11
45

شخصیتی و فرهنگی

40
15
31
34
35
31

شبکه سازی

12
15
11
13
10

سیاست ها

30
30
32
30

مالی

13
14
11

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،7931شماره  ،2پیاپی 71

افزایش تعداد اعضای هیات علمی ،تشکیل تیم های تخصصی و برندهای تخصیی
اجرای سیاست خصوصی سازی در ورزش و گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش در ساختار
ورزش کشور
وجود رقابت در سازمان های ورزشی و نیاز آنها به علم و پژوهش و استفاده اثربخش از
بودجه های پژوهشی
شکل گیری شرکت های دانشگاهی ،نهاد انتقال فناوری و تجاری سازی در دانشکده های
تربیت بدنی
جذب و حفظ اعضای هیات علمی و کارکنان کارآمد و اثربخش
تخصیص منابع الزم در دانشکده های تربیت بدنی برای انجام تحقیقات کاربردی و با قابلیت
تجاری سازی
انگیزه و عالقه به کسب اعتبار علمی ،موفقیت مالی ،کسب شهرت و مقید بودن
ترویج فرهنگ تجاری سازی و کارآفرینی در سطح جامعه و پرورش افراد کارآفرین
ترویج فرهنگ تجاری سازی ،مولد اقتصادی و رقابتی در بین اساتید و محیط دانشکده های
تربیت بدنی
تالش ،پیگیری ،خستگی ناپذیری و مسئولیت پذیری محقق
نگرش محقق به تجاری سازی نتایج تحقیقات و انجام فعالیت های تجاری
تعامل و ارتباط مناسب دانشکده های تربیت بدنی با دیگر بخش ها و ضرورت طراحی
مکانیزم های ارتباطی موثر
ظرفیت دریافت و انتقال نتایج تحقیقات مدیریت ورزشی در سازمان های ورزشی
گسترش دسترسی به منابع اطالعاتی و امکانات پژوهشی در حوزه مدیریت ورزشی
ایجاد شبکه اطالع رسانی جامع و سراسری ایده ها و نتایج پژوهش های مدیریت ورزشی
برگزاری همایش های مشترک بین صنعت و علم جهت آشنایی صنابع با ایده های دانشکده
های تربیت بدنی
سیاست ها ،قوانین ،و آیین نامه های شفاف در زمینه تجاری سازی
تعهد مسئوالن کشور به مقوله تجاری سازی دانش و وضع قوانین
لحاظ کردن فعالیت های تجاری سازی در امر رتبه بندی دانشکده های تربیت بدنی و ارتقاء
اعضا هیات علمی
سیاست های حمایتی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی
ارائه تسهیالت بانکی مناسب و کافی و با دوره بازپرداخت طوالنی و سود حداقل به پروژه
های تحقیقاتی
تدوین یک الگوی مناسب سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری ریسک پذیر
حمایت و تامین مالی مورد نیاز برای فعالیت های تجاری سازی دانش در دانشکده های
تربیت بدنی

5730

17551

5732

4

5701

37305

5700

37334

5730

17511

5701

37305

5735
5730

4
37515

5721

37540

5710
5711

37135
37500

5751

4

5710

07010

5712
5705

07051
07201

5713

07101

5711

4

5733

17152

5750

17155

5735

17002

5730

4

5731

17453

5733

17300

!Error

خطای کمتر از  5/50برخوردارند و برای سنجش

 3Reference source not found.نشان

این مؤلفهها شاخصهای مناسبی محسوب

میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به عامل

میشوند .همچنین در جدول  1ارتباط بین

ها از مقدار  Tو بارعاملی مورد قبولی در سطح

عوامل نشان داده شده است.

نتایج تحلیل عاملی مندرج در
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جدول  .4همبستگی بین عوامل تجاری سازی
توانمندی

راهبردهای

زیرساخت

شخصیتی و

شبکه

سیاست

ها

فرهنگی

سازی

ها

بارعاملی

57255

57231

57512

57153

57052

4755

T-Value

07402

17534

37011

07510

17200

17003

راهبردهای

بارعاملی

4751

57501

57000

57001

47535

آموزشی و
تحقیقاتی

T-Value

07440

37110

07003

07334

17105

زیر ساخت ها

مولفه ها
توانمندی های
محقق

شخصیتی و
فرهنگی
شبکه سازی
سیاست ها
مالی

های

آموزشی و

محقق

تحقیقاتی

مالی

بارعاملی

5010

57015

57201

57001

T-Value

37500

17220

17551

17111

بارعاملی

57013

57014

57051

T-Value

37300

37153

37435

بارعاملی

57100

57300

T-Value

17052

37435

بارعاملی

57005

T-Value

17432

بارعاملی

T-Value

همان طور که در جدول  1مشاهده می کنید بر

گانه با مفهوم تجاری سازی ،قید شده در جدول

اساس بار عاملی و  T-Valueبین تمامی عامل

 0و شکل  ،1مشخص میشود که تمامی رابطهها

ها با یکدیگر رابطه معنی داری وجود دارد .بر

در رابطه بین هر مؤلفه با مقیاس تجاری سازی

اساس میزان رابطه و  ،T-Valueمؤلفههای 2

مورد تأیید است.

جدول  .5ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مدل تجاری سازی
ردیف

مؤلفهها

1

راهبردهای آموزشی و
تحقیقاتی

2

زیر ساخت ها

3

شبکه سازی

4

شخصیتی و فرهنگی

5

توانمندی های محقق

مفهوم

خطای

ضریب تعیین

T- Value

نتیجه

5701

57125

5725

07230

تأیید

بار عاملی

استاندارد

5705

5105

5703

07000

تأیید

5705

5111

5710

07305

تأیید

5700

57153

5734

07202

تأیید

5704

57420

5710

07050

تایید

6

سیاست ها

5711

57153

5715

07440

تایید

7

مالی

5711

4

5745

4

تایید

تجاری
سازی
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شکل  .2بارهای عاملی عوامل و اباد تجاری سازی

همانطور که در شکل  1مشاهده می کنید

سازی دارند .در آزمون خوبی برازش ،تناسب

راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی ( )E=0.84و

مجموعه دادهها بررسی میشود که با توجه به

زیر ساخت ها ( )E=0.80بیشترین ارتباط را با

جدول  ،0مقادیر بدست آمده برازش مدل را

تجاری سازی دارند و سیاست ها ( )E=0.44و

تأیید کردند.

مالی ( )E=0.44کمترین ارتباط را با تجاری
جدول  .6شاخص های برازش مدل تحقیق
مقادیر شاخصها

تفسیر

شاخصهای برازش

3753

-

1

-

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

57501

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

57505

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

57510

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

57535

مطلوب

شاخص برازش افزایشی ()IFI

57505

مطلوب

کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی
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بحث و نتیجهگیری
هدف این تحقیق تدوین الگوی تجاری سازی
تحقیقات مدیریت ورزشی بود که محقق با انجام
مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه محقق ساخته
ای را تدوین کرد .پس از انجام تحلیل عاملی
اکتشافی هفت عامل راهبردهای آموزشی و
تحقیقاتی ( 0گویه) ،توانمندی های محقق (2
گویه) ،زیر ساخت ها ( 0گویه) ،شخصیتی و
فرهنگی ( 0گویه) ،شبکه سازی ( 0گویه) ،مالی
( 3گویه) و سیاست ها ( 1گویه) شناسایی شدند.
همانطور که عنوان شد  102نفر به عنوان نمونه
در نظر گرفته شدند که دانشجویان دکتری با
 402نفر بی شترین تعداد را و اعضای هیات علمی
دانشیار با  0نفر کمترین تعداد را داشتند.
همچنین  444نفر از نمونه ها دارای سابقه
تجاری سازی به شیوه های ،انتشار کتب علمی
(03نفر) ،انجام تحقیقات مشترک با سازمان های
ورزشی ( 15نفر) و واگذاری نتایج تحقیقات
(5نفر) بودند .در جدول  ،3عوامل به همراه گویه
های آن ارائه شد که از بار عاملی مناسبی
برخوردار بودند .همانطور که در جدول  0و شکل
، 1مشاهده کردید تمام عوامل از بار عاملی
مناسبی در رابطه با تجاری سازی برخوردار می
باشند که به ترتیب بیشترین مقادیر بار عاملی،
راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی ،زیرساخت ها،
شبکه سازی ،شخصیتی و فرهنگی ،توانمندی
های محقق ،سیاست ها و مالی ،قرار گرفتند .در
مقوله راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی یافته
های این تحقیق با تحقیقات گاالشکو و
ساجینبکو ( ،)1541یعقوبی ( )4351در هر دو
بخش آموزشی و پژوهشی و تحقیق صفا و
همکاران ( )4351در بخش آموزش همسو می
باشد .پرکمن و همکاران ( )1543عامل آموزش
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را به عنوان یکی از گویه های عوامل نهادی
اشاره کرده اند ،و بیان نمودند که تجاری سازی
عالوه بر برون ده مالی باید برون ده آموزشی نیز
داشته باشد .به نوعی پرکمن در تحقیق خود
اشاره می کند که تجاری سازی موفق عالوه بر
غنای مالی باید باعث غنای علمی نیز شود و این
دو باید در راستای یکدیگر اتفاق افتد .همان طور
که در شکل  1مشاهده می کنید راهبردهای
آموزشی و تحقیقی در تجاری سازی بیشترین
اهمیت را دارند و از آنجایی که این تحقیق در
محیط دانشگاهی صورت گرفته که آموزش و
پژوهش در آنجا از جایگاه ویژه ای برخوردار می
باشد لذا این موضوع می تواند یکی از دالیلی
باشد که پاسخ دهندگان به این عامل بیشترین
توجه را داشته اند و به نوعی می توان آنرا پایه و
اساس تجاری سازی تحقیقات دانست .فارغ
التحصیالن و تحقیقات دو مورد از محصوالت و
خدماتی می باشند که دانشگاه به جامعه و علی
الخصوص جامعه ورزشی ارائه می دهد ،بنابراین
اگر از کیفیت الزم برخوردار نباشند و توانایی
ارائه تغییر و دستاوردی نداشته باشند؛ لذا جامعه
و مخصوصا جامعه ورزشی از آنها استفاده ای
نخواهد کرد .وجود زیر ساخت های مناسب از
مهمترین عوامل در تجاری سازی نتایج تحقیقات
می باشد (عباسی و فروزنده .)4353 ،در مبحث
زیر ساخت ها این تحقیق با تحقیقات وو و
همکاران ( )1540در بخش دفاتر انتقال دانش
در دانشگاه ها ،عباسی و فروزنده (،)4353
پرکمن و همکاران ( ،)1543دستوم و همکاران
( )4351و صفا و همکاران ( )4351همسو می
باشد .در این تحقیق عواملی که به عنوان زیر
ساخت در نظر گرفته شده اند شامل تخصیص
منابع ،جذب اعضای هیات علمی و کارکنان
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کارآمد ،وجود شرکت های دانشگاهی انتقال
دانش ،وجود رقابت در سازمان های ورزشی و
اجرای سیاست خصوصی سازی در ورزش بود.
سایر عوامل نیز در نظر گرفته شده بودند همانند
ساختار سازمانی منعطف و یا تغییر در
راهبردهای دانشگاه ها با رویکرد تجاری سازی
که به دلیل عدم کسب حداقل بار عاملی از
پرسشنامه تحقیق حذف شدند .برای ارائه یک
محصول و یا خدمت مواد و تجهیزات الزم برای
تولید آن مورد نیاز می باشد .از آنجایی که
تحقیقات به عنوان یک محصول از سوی دانشگاه
به جامعه ارائه می شود و لذا برای تولید آن نیاز
به مواد و تجهیزات اولیه می باشد که به عنوان
عامل زیر ساخت بدان اشاره شده است .از
آنجایی که تمام افراد شرکت کننده در این
تحقیق به نوعی در حال انجام کارهای پژوهشی
می باشند بنابراین نیاز به زیرساخت ها را کامال
درک نموده اند و لذا از نظر آنها این عامل
دومین عامل مهم در تجاری سازی می باشد.
سازمان تربیت بدنی ( )4304در کتابچه توسعه
علمی و پژوهشی از سند تفضیلی نظام توسعه
تربیت بدنی و ورزش کشور ،ضعف های توسعه
پژوهش در تربیت بدنی و ورزش کشور را
فهرست بندی کرده است که کمبود نیروی
انسانی متخصص برای پژوهش در ورزش و ضعف
امکانات و پژوهش از جمله آنها می باشد.
بنابراین زیرساخت ها یکی از عوامل مهم در
تجاری سازی می باشد که در این تحقیق بدان
اشاره شده است .در عامل شبکه سازی نتایج
بدست آمده در این تحقیق با تحقیقات یعقوبی
( ،)4351عباسی و فروزنده ( )4353و کائو و
همکاران ( )1543همسو می باشد .گاالشکو و
ساجینبکو ( )1541در یک تحقیق اختصاصی به
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ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند و بیان کردند
که اگر دانشگاه به دنبال تجاری سازی تحقیقات
خود می باشد باید به دنبال ارتباطی گسترده و
دائمی با صنعت باشد .البته با نتایج تحقیق وو و
همکاران در بحث ارتباطات فردی بین محققین
دانشگاهی با دانشمندان بخش صنعت ناهمسو
می باشد .هرچند که نتایج این تحقیق نشان از
اهمیت شبکه سازی در تجاری سازی نتایج
تحقیقات مدیریت ورزشی دارد اما تعامل
مناسبی بین محیط آکادمیک و بخش اجرایی
ورزش کشور وجود ندارد (دستوم و همکاران،
 .)4351یکی از عواملی که در داخل کشور می
تواند در ارتباط بین دانشگاه و سازمان های
ورزشی موثر باشد ارتباطات فردی بین محققین
و فعاالن اجرایی ورزش کشور می باشد .در
شخصیتی و فرهنگی نتایج این تحقیق با تحقیق
پرکمن و همکاران ( )1543همسو می باشد و
همچنین با تحقیق وو و همکاران ( )1540در
نگرش محقق به تجاری سازی همسو می باشد.
نگرش و انگیزه های فردی یکی از عوامل مهم در
هدایت محققان دانشگاهی به سمت تجاری
سازی نتایج تحقیقات خود می باشد که باید
حتما مورد توجه قرار گیرند و این انگیزه ها و
نگرش ها شناسایی شوند از روش های مختلف
برآورده و تقویت شوند .همکاری های دانشگاه و
صنعت می تواند از طریق سرمایه از طرف صنعت
و تامین اعضای هیات علمی و تولید علم از طرف
دانشگاه منجر به ارتقاء پژوهش ها و اختراعات و
فناوری گردد .دولت نیز از طریق ایجاد
ساختارهای انگیزشی می تواند به برقراری این
ارتباط کمک نماید (کائو و همکاران.)1555 ،
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موفقیت مالی و علمی از جمله این انگیزه ها
میباشد که توسط دانشگاه ها و دانشکدههای
تربیت بدنی باید مورد توجه قرار گیرند .نگرش
محقق نیز از عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی
می باشد که فرهنگ جامعه و دانشگاه در شکل
گیری این نگرش تاثیر گذار خواهد بود.
توانمندی های محقق یکی از عواملی است که
در سایر تحقیقات توجه کمی بدان شده است.
درست است که سایر عوامل عنوان شده نقش
کلیدی در تجا ری سازی نتایج تحقیقات دارند اما
موفقیت زمانی حاصل می شود که محقق توانایی
انجام تحقیقی با کیفیت را داشته باشد .همانطور
که در شکل  1مشاهده می کنید از نظر پاسخ
دهندگان نیز توانمندی محقق نسبت به عوامل
سیاست ها و مالی باالتر قرار گرفته است.
سیاست ها هم از عواملی می باشد که در
بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است
(عباسی و فروزنده ،4353 ،کائو و همکاران،
 ،1543پرکمن و همکاران ،1543 ،پورعزت و
همکاران ،4305 ،صفا و همکاران )4351 ،که
نتایج این تحقیق با آنها همسو می باشد .در
کشورهای توسعه یافته این سیاست ها تدوین
شده اند؛ اما کشور های در حال توسعه همچنان
با مشکالتی در مقوله سیاست ها مواجه می
باشند .در عامل مالی نتایج این تحقیق با
تحقیقات عباسی و فروزنده ( ،)4353پور عزت و
همکاران ( ،)4305صفا و همکاران ( )4351و
حسنقلی پور و همکاران ( )4305همسو می
باشد .در تحقیقات خارجی به این عامل اشاره ی
چندانی نشده است که این احتمال را به وجود
می آورد که از نظر مالی حمایت بخش خصوصی
و دولتی را همراه دارند .همانطور که اتزکویتز و
همکاران ( )1555در تحقیق خود اشاره می کند
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در آمریکا دولت تمام هزینه هایی که برای
تجاری سازی تحقیقات الزم است را تا مرحله
آخر به محققان پرداخت می کنند و محققان از
این لحاظ هیچ مشکلی ندارند و پس از تجاری
سازی نیز تمام سود آن نصیب محقق می
شود(اتزکویتز و همکاران .)1555 ،همانطور که
مشاهده کردید عوامل سیاست ها و مالی در رده
های آخر عوامل تجاری سازی قرار گرفتند که
این می تواند ناشی از این باشد که از آنجایی که
بیشتر نمونه های این پژوهش را دانشجویان
دکتری تشکیل دادند؛ لذا مسائل مالی چندان
برای آنها مهم نبوده و آن را کم اهمیت جلوه
داده اند و در سیاست ها نیز از آنجایی که
دانشجویان بیشتر با محیط دانشگاه در ارتباط
می باشند که شامل مسئولین دانشکده ها و
نهایتا دانشگاه ها می شود لذا دیدگاه وسیعی در
رابطه با سیاست های کلی دولت در تجاری
سازی نداشتنه اند لذا این باعث شده که این
عامل را نسبت به سایر عوامل کم اهمیت جلوه
دهند.
پاسخگویی مناسب نظام آموزش و پژوهش علوم
ورزشی کشور به نیازهای بخش نظام ورزش
بخش مهمی از برنامه های استراتژیک و توسعه
کشور قلمداد می شود .پاسخگویی مناسب از
طرف دانشگاه ها به نیازهای سازمان های
ورزشی کشور باعث می گردد که آنها به سمت
دانشگاه ها جذب شوند که این گامی بزرگ در
تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی می
باشد .ا ما تحقیقات نشان داده که الگوی ارتباط
دانشگاه و ورزش چندان موفق نبوده و معموال به
عنوان یکی از چالش های اصلی توسعه ورزش
کشور به حساب می آید .در الگوی دانشگاه و
ورزش رویکرد نقدها این است که دانشگاه ها
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باید به نحوی عمل کنند که تحقیقات آنها
کاربردی و مشکل گشای ورزش کشور باشند
(دستوم و همکاران .)4351 ،تا زمانی که دانشگاه
ها توانایی ارائه تحقیقات کاربردی نداشته باشند
لذا جامعه ورزشی کشور نیز تمایلی برای استفاده
از آنها نخواهد داشت بنابراین سودی عاید
دانشگاه و محققان نخواهد شد .دانشگاه ها باید
تجدید نظری در راهبردهای تحقیقاتی و
آموزشی خود بوجود آورند .فراهانی و همکاران
( )4300در خصوص تناسب سرفصل دروس
تربیت بدنی با نیازهای شغلی و راهکارهای
آموزشی از طریق مراکز کارآفرینی رابطه معنا
داری را مشاهده نکردند .بنابراین باید تحقیقات
در مدیریت ورزشی بر اساس نیازهای سازمان
ها ی ورزشی انجام شوند و به گونه ای صورت
پذیرند که کیفیت الزم را چه از لحاظ علمی و
چه از لحاظ کاربردی بودن داشته باشند .برای
اطالع از نیازهای سازمان های ورزشی نیز
دانشگاه ها باید تالش کنند که ارتباطات خود را
چه به صورت رسمی و غیر رسمی با سازمان
های ورزشی توسعه دهند .همچنین دانشگاه ها
شبکه اطالع رسانی سراسری از ایده ها و
تحقیقات انجام شده و در حال انجام ایجاد کنند
که سازمان های ورزشی بتوانند در صورت لزوم
به راحتی بدان دسترسی پیدا کنند .همچنین در
صورت انجام تحقیقات مشترک با سازمان های
ورزشی دانشگاه ها باید از افرادی در این
تحقیقات استفاده کنند که تخصص و دانش الزم
و کافی را در آن زمینه داشته باشند .همچنین
دانشگاه ها باید منابع و تجهیزات الزم را برای
انجام تحقیقات کاربردی برای محققان خود
فراهم کنند و سعی کنند که افرادی را که به
عنوان هیات علمی جذب می کنند به گونه ای
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انتخاب کنند که در گرایش ها و حیطه های
مختلف رشته مدیریت ورزشی تخصص و
توانمندی کافی را داشته باشند .دولت ها باید از
طریق وضع قوانین مخصوصا قوانین حمایتی از
محققان و دستاوردهای تحقیقات آنها (قوانین
مربوط به ثبت اختراع ،قوانین حقوق مالکیت
معنوی و  )...زمینه الزم را برای توسعه علمی
کشور فراهم کنند و همچنین از لحاظ مالی
شرایطی را فراهم کنند که بخش های خصوصی
و دولتی رغبت پیدا کنند که در پروسه انجام
تحقیقات دانشگاهی سرمایه گذاری نمایند.
همچنین دولت ها و دانشگاه ها باید شرایطی را
فراهم نمایند که محققان برای انجام تحقیقات
خود و تجاری سازی آن انگیزه پیدا کنند و از
لحاظ فرهنگی شرایطی را ایجاد کنند که تجاری
سازی تحقیقات بخشی از فرهنگ دانشگاه ها و

دانشکده های علوم ورزشی شود.
منابع
 احسانی پور عزت ،علی اصغر؛ قلی پور ،آرین؛
ندیرخانلو ،سمیرا؛ ( ،)4305تبیین موانع
کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در
دانشگاه تهران ،فصلنامه علمی و پژوهشی
سیاست علم و فناوری ،شماره  ،1ص .00 – 20
 حبیب پور ،کرم؛ صفری ،رضا؛ (،)4300
"راهنمای جامع کاربرد  SPSSدر تحقیقات
پیمایشی"  ،نشر لویه ،چاپ دوم ،پاییز ،ص 300
– .351
 حسنقلی پور ،حکیمه؛ قلی پور ،آرین؛ محمدی،
مهدی؛ روشندل اربطانی ،طاهر؛ (،)4305
الزامات ،ضرورت ها و مکانیزم های تجاری
سازی دانش در دانشکده های مدیریت،
مدیریت بازرگانی ،دوره  ،1شماره  ،0ص – 05
.14

لقمان کشاورز ،ابوالفضل فراهانی ...















دستوم ،صالح؛ رمضانی نژاد ،رحیم؛ بنار،
نوشین؛ رسولی ،رحیم ،)4351( ،بررسی تعامل
بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران بر
اساس تحلیل اسناد و ساختار ،پژوهش های
کاربردی در مدیریت ورزشی ،دوره  ،1شماره 1
( ،)0ص .450-54
سلجوقی ،خسرو .)4300( ،پارک ها و مراکز
رشد علم و فناوری یکی از زیرساخت های
دسترسی به جهان ،سومین کنگره بین المللی
همکاری های دولت ،دانشگاه و صنعت برای
توسعه ملی ،جلد ،1ص .10-30
شمس ،ناصر؛ افضالن ،فریده؛ ( ،)4303شرکت
های تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه
استقالل دانشگاه ها ،فصلنامه رهیافت ،مرکز
تحقیقات سیاست های علمی کشور ،شماره ،31
ص .11 – 01
صفا ،لیال؛ حجازی ،سید یوسف؛ حسینی ،سید
محمود؛ رضوانفر ،احمد؛ ( ،)4351طراحی مدل
اندازه گیری شاخص های تجاری سازی فناوری
نانو در بخش کشاورزی ایران ،توسعه
کارآفرینی ،دوره ششم ،شمار دوم ،ص – 451
.420
عباسی ،حسین؛ فروزنده ،لطف اهلل؛ (،)4353
شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از
الگوی سه شاخگی ،فصلنامه علمی-پژوهشی
سیاست علم و فناوری ،سال دوم ،شماره  ،1ص
.33-10
فراهانی ،ابوالفضل؛ گودرزی ،محمود؛ عزیزیان
کهن ،نسرین؛ احمدی ،علی اکبر.)4300( ،
نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در
کارآفرینی دانش آموختگان این رشته ،مدیریت
ورزشی ،شماره  ،4ص .113-153
هاشم نیا ،شهرام؛ ( ،)4300بررسی تاثیر تجاری
سازی تحقیقات دانشگاهی بر تنوع بخشی منابع
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مالی دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی کشور،
رساله دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی ،ص .3-2
 یعقوبی ،حسن؛ چیذری ،محمد؛ حسینی ،سید
محمود؛ شریف زاده ،ابوالقاسم؛ ( ،)4351راهبرد
های تجاری سازی یافته های تحقیقات
دانشگاهی در صنایع غذایی ،فصلنامه علوم و
صنایع غذایی ،شماره  ،15دوره  ،41ص -150
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Abstract
Objective: The aim of this study was to develop a pattern of research
commercialization in sport management research.
Methodology: The participants were professors and Ph.D. candidates of sport
management in State and Azad universities in Iran including 1050 individuals.
257 individuals were randomly selected as the sample. To accomplish the
purposes of this study a survey of 50 questions was used. Sport management
experts confirmed its face and content validity, which was established by factor
analysis. The questionnaire reliability was established 0.763 using Cronbach's
alpha. To analyse the data, descriptive and inferential statistics including
Kolmogorov - Smirnoff, correlation coefficients and confirmatory factor
analysis using SPSS 21 and AMOS 22 software were used.
Result: The results showed that seven factors: strategies of educational and
research, infrastructure, networking, personality and culture, researcher
capabilities, financial and policies affect the commercialization of sport
management research.
Conclusion: To commercialize sport management researches, the relationship
between sports organizations and sports science faculties should be spread and
academic research should be done based on the needs of these organizations.
Also some conditions should be provided in sports science faculties in order to
add research commercialization to their culture.
Keywords: model development, commercialization, sport management
research, strategies of educational and research, networking.
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