
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 55-02، صص: 5331 (، پاییز51)پیاپی  3شماره دوره چهارم، 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 
Vol. 4, No. 3(15), Autumn 2017, Pp: 11-20 

 

 

 
 یزیگلر زادهیابوالفضل عل نویسنده مسئول: *

*Corresponding Author: Abolfazl Alizadeh Golrizi  E-mail: alizadehgolrizi@yahoo.com 

 

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار      
ذینفعان در تجاری سازی تحقیقات ورزشی با تاکید بر پژوهش 
های فیزیولوژی ورزشی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق 

لی صورت توصیفی تحلیجزء تحقیقات کاربردی می باشد که به 
انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را تمام اساتید و دانشجویان 
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر 

نفر تخمین  5512کشور تشکیل می دادند که تعداد جامعه آماری 
نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب  015زده شد که 

 12وری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شدند. برای جمع آ
 02سوالی استفاده شد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه توسط 

تن از اساتید فیزیولوژی ورزشی تایید شد. برای روایی سازه نیز از 
تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از 

پژوهش نشان داد  بدست آمد. نتایج 287.5آزمون آلفای کرونباخ 
عامل زیر ساخت های مالی و اداری، توانمندی های محقق،  1

نظام آموزشی، راهبردهای تحقیقاتی و تعاملی، شخصیتی و 
فرهنگی و شبکه اطالعاتی بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی 

 تحقیقات فیزیولوژی ورزش تاثیر دارند.
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   The aim of this study was to identify factors 

influencing beneficiaries’ behavior in the 

commercializing of sport research with 

emphasis on sport physiology research. 

Regarding the purpose of the study, it’s an 

applied research conducted using both 

descriptive and analytical methods. The 

population consisted of all faculty members and 

doctoral students of sport physiology in public 

and private universities across the country. 261 

individuals participated in this study as the 

sample. To collect data, a questionnaire 

constructed by the researcher was used 

consisting of 50 questions. To determine the 

content and face validity, the questionnaire was 

sent to 20 professors of sport physiology who 

had the experience of commercialization and 

they confirmed it. Reliability using Cronbach's 

alpha coefficient in a preliminary study was 

0.784 that was acceptable. Findings showed six 

factors affecting the beneficiaries’ behaviour in 

commercialization of sport physiology 

research: financial and administrative 

infrastructure, researcher’s capabilities, the 

educational system, research and interactive 

strategies, personality and culture, and 

information network. 
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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 

فاده انتقال دانش و استبرای آنها منافع اقتصادی ایجاد کند. اهمیت 

از نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال 
 (. 02توسعه کامال درک شده است )

تجاری  از دانشگاه، پژوهشگران و در گذشته دانشمندان
 فشار خاطر به وضع می کردند. این امتناع پژوهش، سازی

هایی فرصت  و اقتصادی توسعه در مشارکت برای بردانشگاه ها
 در پژوهشی های یافته(. 7است ) یافته تغییر ثروت، کسب برای

 ایفا زاییبس نقش جامعه رفاه سطح توسعۀ و زندگی کیفیت ارتقای

 و نکنند اپید کاربردی جنبه که زمانی تا ها این یافته اما. کنند می
 ایه و هزینه ندارند اهمیت نگیرند قرار متقاضیان دسترس در

 دنخواهن جبران شود، می علم تولید و پژوهش صرف که را زیادی

 چالش های با منابع کمبود درآمد به دلیل کم کشورهای. کرد
 (. دانشگاه53هستند ) روبه رو دانش کردن کاربردی برای بسیاری

 درآمد و منابع به دستیابی به منظور و شرایط این به واکنش در ها
 خشب را درآمدزا فعالیت های و آورده روی سازی تجاری به بیشتر،

 به دانشگاهیان(. 0اند ) تلقّی کرده خود راهبردی برنامۀ از مهمی

 پژوهش ها نتایج بکارگیری و تولید بین شکاف منظور پوشاندن

 در که پژوهش سنتی کرد: اول رویمی کنند اتخاذ را دو رویکرد

هستند؛ دوم  خود پژوهش های نتایج انتشار دنبال به آن، آنها
نتایج  این تجاری سازی دنبال به آن در که کارآفرینانهرویکرد 

 درصد 12 از دهد بیش می منتشر شده نشان آمارهای. (.اند )

 اقتصادی توسعه دانشگاه در دانشگاهی، مشارکت نهادهای کل

 اعالم ها دانشگاه های در سیاست اولویت یک عنوان به را کشور

 پذیرش لیدسدورف، نیز و (. در مطالعه اتزکویتز05اند ) داشته

 به دانشگاه اصلی از وظایف یکی سازی بعنوان تجاری کارکرد

تجاری سازی از  (. منظور1است ) شده آکادمیک تعبیر انقالب
 فکری، دارایی فنی، مهارت، دانش شی، روش، ایده، یک نتقالا

  بخش در شده اجرا پژوهش علمی از ناشی اختراع یا کشف

 است ممکن آن در است که صنعتی محیط یک به دانشگاهی

 تمامی و شود فرآیندها منجر یا محصوالت بهبود یا توسعه به

 تا کند می تواند کمک که می گیرد بر در را روش هایی

 یابد انتقال بخش صنعت به دانشگاه توسط شده تولید تکنولوژی

 اعطای همکاری مشترک، قراردادهای امتیاز، حق اعطای مانند

 نگرش دانشگاه هاشده تا  باعث متعددی عوامل. … و پتنت

 و دهند تغییر پژوهش ها سودمندی مورد جنبه های در را خود

                                                                                                                                                        
1. Galushko & Sagynbekov 

2. Wu, Welch & Huang 

 خصوصی شرکت های با فعالتری به صورت تا کنند تالش

 تأمین برای بیشتر منابع جستجوی آنها کنند. یکی از همکاری

 بودجه های و عمومی منابع کاهش پی پژوهشی در بودجه های

( بیان نمودند که 0255) 5(. گاالشکو و ساجینبکو57است ) دولتی
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 در تحقیقات پایه و صرف هزینه های بسیار کم 
( یک مطالعه 0251و همکاران ) 0. وو(52)کاربردی می دانند

منحصر به فرد از طریق مجوز های ثبت اختراع دانشگاهی را 
انجام دادند و بیان نمود که عوامل فردی و سازمانی در تجاری 

 همکاران و . یعقوبی(00)سازی یک اختراع ثبت شده وجود دارد

 سازی تجاری با رابطه در را ردراهب 51 خود تحقیق در( 5335)
 راهبرد 51 این که دادند ارائه غذایی صنایع دانشگاهی تحقیقات

 قویتت و ایجاد: از عبارتند که نمودند بندی طبقه دسته سه در را

. (03)پژوهشی و آموزشی ارتباطی، بنیان، پژوهش های سازمان
 به شاخگی سه الگوی از استفاده با (5333فروزنده ) و عباسی
ل که عوام پرداختند سازی تجاری کننده تعیین عوامل بررسی
کائو و  .(5)کردند را شناسایی محتوایی و ساختاری ای، زمینه

( به شناسایی عوامل مختلف در مورد تجاری 0253) 3همکاران
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 
. (3)دتاثیرگذارنسازی دانش نانو  ارتباطات بین المللی در تجاری

( در تحقیق خود عوامل موثر بر تعامل 0253) 5پرکمن و همکاران

دانشگاهی را به سه دسته تقسیم کرده اند: عوامل فردی، عوامل 
طی  (53.3. پور عزت و همکاران )(51)نهادی و عوامل سازمانی

یک نظر سنجی به تبیین موانع کارآفرینی و تجاری سازی دانش 

عامل را شناسایی  00پرداختند که در این رابطه  در دانشگاه تهران
کردند که مهمترین 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 
فاظت از دارایی های فکری در سطح ملی، وابسته نبودن ح

دانشگاه به بودجه های دولتی، ضعف اطالعات دانشگاه درباره 

نیازها و اولویت های بخش کسب و کار، و عدم احساس نیاز و 
. (51)فقدان انگیزه در دانشگاه برای تجاری سازی دانش، بودند

ی مدلی برای ( در پژوهش خود به طراح5330صفا و همکاران )

اندازه گیری شاخص های تجاری سازی پرداختند که تحقیق آنها 

3. Cao, Richard & Parker 

4. Perkmann & et all 
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نشان داد که شش عامل سیاستی، زیر ساختی، قانونی، تامین 
مالی، آموزشی و اطالع رسانی با تجاری سازی مرتبط می 

( به بررسی تعامل محیط 5330. دستوم و همکاران )(.5)باشند
ند و بیان کردند که در هر آکادمیک و صنعت ورزش ایران پرداخت

دو بخش واحد مناسبی جهت تعامل مناسب با یکدیگر وجود 

. همچنین آنها در تحقیق خود نشان دادند که کالس (5)ندارد
مربیگری، طرح تحقیقاتی، سمینار و همایش، کارگاه آموزشی، 

 -مربیان و هیات علمی های شاغل در هر دو بخش، کارورزی
ان مهم ترین زمینه های همکاری بین کارآفرینی و نشر به عنو

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 

 . (5)ساختاری و برنامه ای دارد
ر داد تا زمانی که نتایج تحقیقات این نکته را باید مدنظر قرا

به صورت عمومی به کار گرفته نشود، عمال از پژوهش سودی 

(. ارتباط دانشگاه و صنعت 53عاید جامعه یا دانشگاه نخواهد شد )
( آغاز شد. در دوره 5353در ایران از زمان تاسیس دانشگاه تهران )

 و ( تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی بر آموزش5352-5353اول )
هماهنگ سازی دانشگاه ها با صنایع وارداتی جدید و ایجاد رشته 

های دانشگاهی مورد نیاز صنایع تازه تاسیس بود. در دوره دوم 
( کار آموزانی از دانشگاه برای آشنایی با فناوری 5352-5312)

های وارداتی جدید به شرکت های صنعتی دولتی فرستاده می 

دولت تالش کرد مبنای تعامل  (5375-5312شدند. در دوره سوم )
دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش به پژوهش نیز گسترش 

به بعد( دولت کوشید مینای جدید  5375دهد. در دوره چهارم )

توسعه فناوری را برای تعامل دانشگاه و صنعت را با تاسیس 
شهرک ها و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ارائه دهد 

 و علمی انتقال دستاوردهای برای تاکنون که ییراهکارها(. 50)

 اند کردهن کسب چندانی توفیق اند، رفته به کار آنها به کارگیری
 اربرد،ک به پژوهشی نتایج تبدیل که دهد می نشان این قضیه و

 لقبی از عوامل متعددی داشتن وجود مستلزم و پیچیده و دشوار
 یادز پشتکار و آگاهی مهارت، خالقیت، قدرتمند، فکری چارچوب

هدف گذاری در زمینه های علم و (. 55است ) سازمانی سطح در
فناوری و نیز تدوین نقشه جامع علمی کشور، ایجاد صندوق های 
مالی حمایت از تحقیقات و نوآوری، تصویب و ابالغ طرح ثبت 

تصویب الیحه شرکت های دانش بنیان، تاسیس بنیاد  اختراعات،
مالی و حقوقی از نوآوران و نیز تصویب  ملی نخبگان، حمایت های

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 

ها و محیط ورزشی کشور که در بخش های مختلف ورزشی در 
حال فعالیت می باشند نیز مشکالتی بسیاری وجود دارد که نیاز 

 می باشد. در ایران تعامل مناسبی به انجام تحقیقات در این زمینه

بین محیط آکادمیک و بخش اجرایی ورزش کشور به دالیل 
(. از طرفی در 5مختلف ساختاری و برنامه ای وجود ندارد )

دانشکده های علوم ورزشی تحقیقات بسیاری هر ساله انجام می 
گیرد مخصوصا در حیطه فیزیولوژی ورزشی، ولی این تحقیقات 

عمال کمکی به برطرف نمودن نیازهای جامعه در رابطه با ورزش 
 منفعتی نیز برای دانشکده هاینمی کنند، و از طرفی هیچ سود و 

ت این بدان معنا اس نیز حاصل نمی شود. علوم ورزشی و ذینفعان

که ذینفعان تجاری سازی تحقیقات علوم ورزشی باید تغییراتی در 
رفتار خود ایجاد نمایند که به تجاری سازی تحقیقات این علوم 

به دانشکده های  حال اینکه چه عواملی می توانندکمک نماید. 

به  اتقتحقی علوم ورزشی و مخصوصا ذینفعان در انتقال نتایج
منجر شوند در تحقیقات  آنهاجامعه و از طرفی کسب سود برای 

علوم ورزشی و مخصوصا فیزیولوژی ورزشی تا حال مورد بررسی 
ی عوامل ل شناسایقرار نگرفته است بنابراین پژوهش حاضر به دنبا

تجاری سازی تحقیقات فیزیولوژی  موثر بر رفتار ذینفعان در
 ورزشی می باشد.

 

 روش تحقیق

حقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی ت
می باشد که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جامعه 
آماری تحقیق را تمام اساتید و دانشجویان دکتری فیزیولوژی 

ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور تشکیل می دادند 
 ل عاملی درنفر تخمین زده شد. از آنجایی که از تحلی 5512که 

این تحقیق استفاده شده است حجم نمونه هم بر اساس آن باید 
نمونه  1مشخص می شد که بر اساس گفته گورسوچ نسبت 

متغیر را اشاره کرده )حبیب  5)پاسخگو یا آزمودنی( به ازای هر 
سوال بود  12( و از آنجایی که تعداد سواالت ..53پور و صفری، 

ی بود. جمع آوری داده ها به دو صورت نفر م 012تعداد نمونه باید 

مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه صورت گرفت. محقق با انجام 
مطالعات کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیق پرسشنامه ای را با 

گویه و بخش تجاری سازی  7دو بخش جمعیت شناختی شامل 

 گویه را ایجاد نمود. برای تعیین روایی محتوا و صوری 12شامل 
تن از اساتید فیزیولوژی ورزشی که به نوعی  02پرسشنامه برای 

سابقه تجاری سازی داشته اند ارسال شد که به تایید آنها رسید. 

برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی 
آزمودنی انجام شد که  32پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با 
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د که قابل قبول بود. به دلیل احتمال بدست آم 287.5مقدار آن 
عدم مشارکت بعضی از نمونه ها محقق پرسشنامه را به صورت 

تن از جامعه تحقیق ارسال نمود که از این  302تصادفی برای 
پرسشنامه جواب داده شد. محقق برای تحلیل داده ها  015تعداد 

 -از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف
یرنوف، فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با کمک اسم

  استفاده کرد. AMOSو  SPSSدو نرم افزار 

 ی تحقیقیافته ها 

 یافته های توصیفی .5جدول 

شیوه تجاری  71 زن جنسیت
 سازی

 53 انتشار کتب علمی

واگذاری نتایج  5.1 مرد
 تحقیقات

53 

 
 

 علمی مرتبه

دانشجوی 
 دکتری

551 

انجام تحقیقات  03 مربی

 مشترک با سازمان ها

15 

 71 استادیار

 51 دانشیار

تشکیل شرکت های  0 استاد
 انشعابی دانشگاهی

2 

سابقه تجاری 
 سازی

 551 بلی

 551 خیر

. محقق از دهدیافته های توصیفی را نشان می  5جدول 

( برای مشخص کردن نرمال K-Sآزمون کلموگروف اسمیرنوف )
که مقدار آن در سطح خطای بیشتر از  نمودبودن داده ها استفاده 

(. برای روایی سازه پرسشنامه از p=2/.52معنی دار بود ) 2821

 AMOSکه توسط نرم افزار  تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد

 (.5)شکل  انجام شد 22

 
 یدییتا یعامل لیتحلنتایج  .5شکل 
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 شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه. 1جدول 

 متغیر
2X / df RMSEA GFI NFI CFI TLI BBI PNFI P-value 

 24/2 73/2 40/2 49/2 49/2 48/2  49/2 280/2 68/1 تجاری سازی

 

نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که گویه های پرسشنامه 

از بار عاملی مناسبی در رابطه با تجاری سازی برخوردار می باشند 

و شاخص های مناسبی برای اندازه گیری تجاری سازی می 

شاخص نشان می دهد که  0جدول  همچنین (.5باشند)شکل 

مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل از های برازش 

برای شناسایی عوامل تجاری سازی تحقیقات  شود.مدل تأیید می

از تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

 

 و بارتلت KMOآزمون  .3جدول 

KMO 313/0 

 3533/.52 تست بارتلت

sig 225/2 

 

پیش از انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی آزمون شاخص 

( و تست بارتلت KMOاولکین ) -میر -کفایت نمونه گیری کیزر
نمایش داده شده است.  3انجام شد که نتایج آن در جدول 

 KMO= 0/763همانطور که نشان داده شده است مقدار 

 21/2در سطح خطای کمتر از  بدست آمد و مقدار آزمون بارتلت
(.sig= 0/001معنی دار بود )

 

 تحلیل عاملی اکتشافی. 1جدول 

بار  پرسش ها آیتم ها

 عاملی

درصد واریانس 

 آیتم

 آلفای کرونباخ

توانمندی 

 های محقق

 

 دانش جامع و به روز در تغذیه و انواع مکمل
 انجام تحقیقات کاربردی در رابطه با تغدیه 

مشکالت فیزیولوژیکی  شناسایی و بیان
 ورزشکار

 انجام تحقیقات کاربردی در علم تمرین
 دانش جامع محقق در رابطه با علم تمرین

 دانش جامع در فعالیت های تندرستی و سالمت
 آشنایی با ابزار و وسایل به روز

 تجربه و سابقه فعالیت های ورزشی

 شناسایی محدودیت های علم موجود
 فهم و ترجمه صحیح دانش 

 انجام تحقیقات کاربردی در رابطه با تندرستی

 داشتن دانش، تجربه و مهارت تجاری سازی

28.1 
28.0 

287. 
281. 
2815 
2853 

2853 
2855 
283. 

2835 
2832 
2801 

 
 

 
538523 % 

 
 

 
28751 

زیرساخت 

های اداری و 

 مالی

 

 تدوین الگوی مناسب سرمایه گذاری
 دانش محور شدن ورزش

 دانشگاهیشکل گیری شرکت های 
 جذب هیات علمی

 ارائه تسهیالت بانکی مناسب

28.3 
28.5 
28.5 
2810 

2817 

 
 
 
 

55870. % 

 
 
 
 

28.35 
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 حمایت و تامین منابع مالی
 تخصیص منابع الزم
 سیاست های شفاف

 تعهد مسئوالن کشور
 سیاست های حمایتی

 ایجاد، توسعه مراکز رشد و ...
 تدوین راهبردها و مدیریت منابع

 وابسته نبودن دانشکده های تربیت بدنی
 ساختار سازمانی

 سیاست خصوصی سازی اجرای

 لحاظ کردن فعالیت های تجاری سازی

2810 
2853 
285. 

2851 
2850 
2835 
2835 

2803 
2807 
2805 

285. 

 

راهبردهای 

تحقیقاتی و 

 تعاملی

 ظرفیت دریافت در سازمان ها
 تعامل و ارتباط مناسب دانشکده ها

 اعضای هیات علمیافزایش تعداد 

 انتخاب موضوع بر اساس نیاز جامعه ورزش
 انجام تحقیقات کابردی و سرعت در ارایه
 ارزیابی و پیگیری دستاوردهای پژوهشی

 توانایی محقق در ایجاد ارتباطات فردی
 بهره مندی از مشاوران

2875 
281. 
2857 

2855 
2853 
2831 

2807 
2800 

 
 

.8.31 % 

 
 

287.5 

نظام 

 آموزشی

 

 همراستا سازی آموزش و پژوهش
 تولید علم جدید

 محتوای دروس کاربردی

 ارائه آموزش های الزم در تجاری سازی

2853 
2851 
2853 

283. 

 
78535 % 

 
28.23 

شخصیتی و 

 فرهنگی

 تالش محقق در حل مشکالت
 ترویج فرهنگ تجاری سازی در دانشکده

 ریسک پذیری محقق

 انگیزه و عالقه به کسب اعتبار
 انتفاعی بودن دانشگاه هاغیر 

 ترویج فرهنگ تجاری سازی در جامعه

 نگرش محقق به تجاری سازی

281. 
2811 
2815 

2833 
2835 
2801 

2853 

 
183.3 % 

 

 
28753 

شبکه 

 اطالعاتی

 برگزاری همایش های مشترک

 شبکه های اطالع رسانی ایده ها
 گسترش دسترسی به منابع اطالعاتی

 تجاری سازیآگاهی محقق از روش های 

2871 

2857 
2852 
2831 

18570 % 28717 

 

پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی که توسط نرم افراز 
SPSS 21 مشاهده  5را در جدول  آیتم هر عاملی انجام شد. بار

 عددیتم قواعد عاملی بار اساس بر ها آیتم انتخاب می کنید. برای

 وردم هایی آیتم تنها که است این آنها ترین متداول که دارد وجود
 (.55) باشد می بیشتر یا 285 آنها عاملی بار که گیرند قرار توجه

 آزمون فریدمن آیتم های هر عامل محقق ازپس از شناسایی 
 1که نتایج آن در جداول  نمود عامل ها استفادهرتبه بندی  برای

.  نتایج نشان داد که زیر ساخت های نشان داده شده است 1و 

بیشترین میانگین و شبکه  73/5اداری و مالی با میانگین 
میانگین را در بین عامل ها دارند.کمترین  3/.3اطالعاتی با 
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 تفاوت بین عوامل تجاری سازی تحقیقات فیزیولوژی ورزشی .1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی (2χکای اسکوآر ) تعداد آماره

 221/2 9 091/147 081 نتیجه

 

 آزمون فریدمن .1جدول 

نظام  توانمندی ها زیرساخت ها عامل ها

 آموزشی

راهبردهای 

تحقیقاتی و 

 تعاملی

شخصیتی و 

 فرهنگی

 شبکه اطالعاتی

 3/.3 11/3 3/.1 27/5 03/5 73/5 میانگین

 

 بحث و نتیجه گیری
 رفتار ذینفعان در عوامل موثر بر هدف این تحقیق تحلیل

 تجاری سازی تحقیقات فیزیولوژی ورزشی بود. نتایج پژوهش
عامل زیر ساخت های مالی و اداری، توانمندی های  1 نشان داد

تی یمحقق، نظام آموزشی، راهبردهای تحقیقاتی و تعاملی، شخص

 ازیدر تجاری سو فرهنگی و شبکه اطالعاتی بر رفتار ذینفعان 
. وجود زیر ساخت های تحقیقات فیزیولوژی ورزش تاثیر دارند

تحقیقات می مناسب از مهمترین عوامل در تجاری سازی نتایج 

(. در این تحقیق عاملی که به عنوان زیر ساخت در نظر 5باشد )
گرفته شده اند عوامل تجهیزات و منابع، ساختار سازمانی، مالی و 
سیاست ها و قوانین را شامل می شد. در مبحث تجیزات و منابع 

( در بخش دفاتر 0251این تحقیق با تحقیقات وو و همکاران )
(، پرکمن و 5333شگاه ها، عباسی و فروزنده )انتقال دانش در دان

( و صفا و همکاران 5330(، دستوم و همکاران )0253همکاران )
. برای ارائه یک محصول (.5، 51، 5، 00) ( همسو می باشد5330)

و یا خدمت مواد و تجهیزات الزم برای تولید آن مورد نیاز می 
 ز سویباشد. از آنجایی که تحقیقات به عنوان یک محصول ا

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 

ها را کامال درک نموده اند و لذا از نظر بنابراین نیاز به زیرساخت 
وزارت آنها این عامل مهمترین عامل در تجاری سازی می باشد. 

در کتابچه توسعه علمی و پژوهشی از سند تفضیلی نظام  ورزش

توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، ضعف های توسعه پژوهش 
در تربیت بدنی و ورزش کشور را فهرست بندی کرده است که 

نیروی انسانی متخصص برای پژوهش در ورزش و ضعف  کمبود
امکانات و پژوهش از جمله آنها می باشد. سیاست ها هم از 

عواملی می باشد که در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته 
(. در کشورهای توسعه یافته سیاست های .5، 51، 51، 3، 5است )

حال توسعه تجاری سازی تدوین شده اند اما کشور های در 
همچنان با مشکالتی در مقوله سیاست ها مواجه می باشند. در 

عامل مالی نتایج این تحقیق با تحقیقات عباسی و فروزنده 
( 5330(، صفا و همکاران )53.3(، پور عزت و همکاران )5333)

، .5، 51، 5) ( همسو می باشد53.3و حسنقلی پور و همکاران )

عامل اشاره ی چندانی نشده  . در تحقیقات خارجی به این(50
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 

( در تحقیق خود اشاره می کند در آمریکا دولت 0222همکاران )
تمام هزینه هایی که برای تجاری سازی تحقیقات الزم است را 

حله آخر به محققان پرداخت می کنند و محققان از این لحاظ تا مر
تمام سود آن  هیچ مشکلی ندارند و پس از تجاری سازی نیز

(. از آنجایی که سایر عوامل نقش کلیدی 1نصیب محقق می شود)
در تجاری سازی نتایج تحقیقات دارند اما موفقیت زمانی حاصل 

اشد. کیفیت را دارا بمی شود که محقق توانایی انجام تحقیقی با 

از آنجایی که در رشته فیزیولوژی ورزش بیشتر کارهای تحقیقاتی 
به صورت آزمایشگاهی و نیمه آزمایشگاهی صورت می گیرد نیاز 
می باشد که محقق توانایی انجام اینگونه کارهای تحقیقاتی را 

داشته باشد. زمانی که تمام زیرساخت های تحقیقاتی فراهم باشد 
توانایی انجام تحقیقات کاربردی و همچنین استفاده از  اما محقق

تجهیزات و امکانات را نداشته باشد منجر به موفقیت در تجاری 

سازی نخواهد شد. در عامل نظام آموزشی یافته های این تحقیق 
( و صفا 5335(، یعقوبی )0255با تحقیقات گاالشکو و ساجینبکو )

. پرکمن و (.5، 03 ،52) ( همسو می باشد5330و همکاران )
( عامل آموزش را به عنوان یکی از عوامل نهادی 0253همکاران )

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 

اید باعث غنای علمی نیز شود و این دو باید در غنای مالی ب
. نظام آموزشی یکی از عوامل مهم (51)راستای یکدیگر اتفاق افتد
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در تجاری سازی می باشد. از آنجایی که این تحقیق در محیط 
دانشگاهی صورت گرفته که آموزش در آنجا از جایگاه ویژه ای 

ت گر چرایی اهمیبرخوردار می باشد لذا این موضوع می تواند بیان
این عامل باشد و می توان آنرا پایه و اساس تجاری سازی 
تحقیقات دانست. در عامل راهبردهای تحقیقاتی و تعاملی نتایج 

(، عباسی و 5335بدست آمده در این تحقیق با تحقیقات یعقوبی )
، 03)( همسو می باشد0253( و کائو و همکاران )5333فروزنده )

( در یک تحقیق اختصاصی به 0255جینبکو ). گاالشکو و سا(3، 5
ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند و بیان کردند که اگر دانشگاه 

به دنبال تجاری سازی تحقیقات خود می باشد باید به دنبال 
. البته با نتایج تحقیق (52)ارتباطی گسترده و دائمی با صنعت باشد

محققین  ( در بحث ارتباطات فردی بین0251وو و همکاران )

. (00)دانشگاهی با دانشمندان بخش صنعت ناهمسو می باشد
هرچند که نتایج این تحقیق نشان از اهمیت تعامالت در تجاری 
سازی نتایج تحقیقات فیزیولوژی ورزشی دارد اما تعامل مناسبی 

بین محیط آکادمیک و بخش اجرایی ورزش کشور وجود ندارد 
ر می تواند در ارتباط بین (. یکی از عواملی که در داخل کشو5)

دانشگاه و سازمان های ورزشی موثر باشد ارتباطات فردی بین 
محققین و فعاالن اجرایی ورزش کشور می باشد. در شخصیتی و 

( 0253فرهنگی نتایج این تحقیق با تحقیق پرکمن و همکاران )
( 0251و همچنین با تحقیق وو و همکاران ) (51) همسو می باشد
. نگرش (00)ق به تجاری سازی همسو می باشددر نگرش محق

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. 
مکاری های دانشگاه و صنعت می تواند از طریق سرمایه از ه

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 

مالی و علمی از (. موفقیت 3برقراری این ارتباط کمک نماید )
علوم دانشکده های توسط جمله این انگیزه ها می باشد که 

باید مورد توجه قرار گیرند. نگرش محقق نیز از عوامل  ورزشی
تاثیر گذار بر تجاری سازی می باشد که فرهنگ جامعه و دانشگاه 
در شکل گیری این نگرش تاثیر گذار هستند. دانشگاه برای انجام 

یاز دارد که از خواسته های صنعت و جامعه تحقیقات کاربردی ن
ورزش اطالعات دقیقی داشته باشد و بر اساس نیازهای آنها 
تحقیقات خود را جهت دهی نماید، همچنین صنایع و جامعه 

ورزش کشور نیز باید به نوعی از دستاورهای جدید و یافته های 
جدید در رشته فیزیولوژی ورزش در دانشگاه ها اطالع یابند و 
نسبت به یافته های تحقیقاتی این رشته به راحتی دسترسی و 

آگاهی یابند که این امر نیازمند یک شبکه اطالعاتی مناسب است 
که به هر دو بخش صنعت و دانشگاه کمک کند که نسبت به 

نیازها و دستاوردهای یکدیگر اطالع داشته باشند. فارغ 
 باشند کهمی  یقات دو مورد از محصوالتیالتحصیالن و تحق

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 صنایع و جامعه ورزشی از آنها استفاده 

 ای نخواهد کرد.
پاسخگویی مناسب نظام آموزش و پژوهش علوم ورزشی 

ور به نیازهای بخش نظام ورزش بخش مهمی از برنامه های کش
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 
ما می باشد. ا بزرگ در تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی

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 باید به نحوی عمل کنند 

و مشکل گشای ورزش کشور باشند که تحقیقات آنها کاربردی 

(. تا زمانی که دانشگاه ها توانایی ارائه تحقیقات کاربردی 5)
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 
اتی و آموزشی خود بوجود آورند. فراهانی و همکاران تحقیق

با  علوم ورزشی( در خصوص تناسب سرفصل دروس ..53)

نیازهای شغلی و راهکارهای آموزشی از طریق مراکز کارآفرینی 
. بنابراین باید تحقیقات در (3)رابطه معنا داری را مشاهده نکردند

نجام ه ورزشی افیزیولوژی ورزشی بر اساس نیازهای صنایع و جامع

شوند و به گونه ای صورت پذیرند که کیفیت الزم را چه از لحاظ 
علمی و چه از لحاظ کاربردی بودن 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 

ت علمی جذب می کنند به گونه ای انتخاب کنند که عنوان هیا
در گرایش ها و حیطه های مختلف رشته فیزیولوژی ورزشی 
تخصص و توانمندی کافی را داشته باشند. دولت ها باید از طریق 

وضع قوانین مخصوصا قوانین حمایتی از محققان و دستاوردهای 
ق مالکیت حقو تحقیقات آنها )قوانین مربوط به ثبت اختراع، قوانین

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 

دانشکده های علوم دانشگاهی سرمایه گذاری نمایند. همچنین 
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فراهم نمایند که محققان برای انجام باید شرایطی را  ورزشی
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. 
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