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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود .تحقیق حاضر از نظر هدف
تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود که بهصورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش اعضای هیأت علمی
و دانشجویان دورۀ دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاههای آزاد و دولتی سراسر کشور بود که  1050نفر تخمین زده
شد که  257نفر بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامۀ محققساخته
 50سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید  20تن از استادان مدیریت ورزشی رسید و بهمنظور روایی
سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعۀ مقدماتی  0.763بهدست
آمد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با
کمک دو نرمافزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد .نتایج نشان داد برای تجاریسازی تحقیقات مدیریت ورزشی بهترتیب
اولویت هفت عامل توانمندیهای محقق ،راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی ،زیرساختها ،مالی ،شخصیتی و فرهنگی،
سیاستها و شبکهسازی وجود دارد.
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مقدمه
یافتههای پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعۀ سطح رفاه جامعه و تحوالت اقتصادی و اجتماعی
بینالمللی نقش بسزایی ایفا میکنند .اما این یافتهها تا زمانیکه جنبۀ کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه
نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند ،از اهمیت الزم برخوردار نخواهند بود و هزینههای تحقیق را
جبران نخواهند کرد .در دهه  1970آمریکا دچار یک تورم دورقمی و بیکاری بهدلیل ،از دست دادن بخش
وسیعی از تولید شد .این امر به تغییرات بسیاری در بخشها مختلف این کشور انجامید که یکی از
بخشهایی که تغییرات مهمی در آن صورت گرفت ،دانشگاهها بودند .این تغییرات بهسرعت به دیگر
دولتها منتقل شد .با تغییر در سیاستهای تخصیص منابع دولتها بهویژه در جوامع توسعهیافته ،دیگر
صرف بودجههای کالن برای تحقیق بدون توجه به بازگشت سرمایه جایگاه خود را از دست داد و توجیهپذیر
نبود ( .)1همین مسئله سبب تغییر نگرش به تحقیق بهعنوان فعالیتی صرفاً جهت گسترش مرزهای دانش
شد و در پی این تحوالت ،این انتظار بهوجود آمد که تحقیق باید حداقل سرمایهای را که برای آن بهکار
رفته است ،جبران کند و در رشد و توسعه کشور نقش ایجاد کند ( .)2بنابراین محققان عالوهبر تولید
دانش باید توانایی تجاریسازی آن را داشته باشند تا از این طریق هزینههای انجامگرفته در تحقیقات را
جبران کنند ،تا دولتها و سایر مؤسسات به سرمایهگذاری بر روی تحقیقات تشویق شوند ( .)3تجاریسازی
به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت ،خدمات و فرایندهایی است که میتوانند موضوع معامالت
تجاری باشند و بر کاربردی کردن نتایج تحقیق و ارزشآفرینی اقتصادی آنها تأکید دارد ( .)2در جوامع
امروز عالوهبر جنبۀ سالمتی ورزش به جنبۀ اقتصادی آن نیز توجه فراوان میشود .جنبۀ اقتصادی آن نیز
مربوط به سازمانهایی میشود که در ورزش حرفهای در حال فعالیت هستند ،ازاینرو توسعۀ اقتصادی
برای آنها بسیار حائز اهمیت است .این سازمانهای ورزشی برای این هدف خود نیازمند دستیابی به علوم
و فنون جدید دست یابند .دانشکدههای تربیت بدنی یکی از مکانهایی است که این سازمانها میتوانند
به این علوم و فن ون دسترسی پیدا کنند و از آنجا که بحث سازمان جدا از بحث مدیریت نیست ،ازاینرو
یکی از رشتههایی که میتواند کمک شایانی به سازمانهای ورزشی کند ،رشتۀ مدیریت ورزشی است.
تجاری سازی نتایج پژوهشی عبارت است از انتقال یک ایده ،روش ،شیء ،مهارت ،دانش فنی ،دارایی فکری،
کشف یا اختراع ناشی از پژوهش علمی اجراشده در بخش دانشگاهی (با همکاری دیگر بخشها در صنعت)
به یک محیط تولیدی یا خدماتی که در آن ممکن است به توسعه یا بهبود محصوالت یا فرایندها منجر
شود ( .)4در بخش دانشگاهی دیگر ذخیرهسازی دانش بهتنهایی راضیکننده نیست ،بلکه اطمینان از
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کاربرد دانش بهگونهای که جامعه بتواند از منافع سرمایهگذاری در تحقیقات بهرهبرداری کند ،از اهداف
اصلی تحقیقات دانشگاهی است که این امر شامل تحقیقات علوم ورزشی نیز میشود .امروزه در بسیاری
از کشورهای توسعهیافته سازمانهای ورزشی برای توسعۀ خود بر روی تحقیقات در علوم ورزشی
سرمایهگذاری می کنند تا بتوانند از نتایج آنها استفادۀ الزم را ببرند که یکی از این علوم رشتۀ مدیریت
ورزشی است.
دستوم و همکاران ( )1392به بررسی تعامل محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران پرداختند و بیان
کردند که در هر دو بخش واحد مناسب ی برای تعامل مناسب با یکدیگر وجود ندارد .آنها در تحقیق خود
نشان دادند که کالس مربیگری ،طرح تحقیقاتی ،سمینار و همایش ،کارگاه آموزشی ،مربیان و هیأت
علمیهای شاغل در هر دو بخش ،کارورزی -کارآفرینی و نشر بهعنوان مهمترین زمینههای همکاری بین
این دو محیط ،حجم نسبتاً باالیی داشتهاند ،اما احتماالً کیفیت آنها مناسب نیست ( .)5خسرویزاده و
همکاران ( )1394در بررسی موانع و راهکارهای بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی ،موانع اصلی
ارتباطِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی را بهترتیب موانع فرهنگی ،قانونی ،آموزشی ،پژوهشی ،اداری
و اجرایی ،ساختاری ،سیاستگذاری و برنامهریزی بیان کردند ( .)6ساعتچیان ( )1393سه مقولۀ زیر را در
ارتباط دانشگاه و صنعت ورزش شناسایی کرد :شرایط علی ،شرایط زمینه و شرایط مداخلهگر .شرایط علی
شامل بیتوجهی به جایگاه پژوهش ،وضعیت نامطلوب نقش ورزش در سبد مصرفی خانوار ،حضور کمرنگ
قشر تحصیلکرده در پستهای کلیدی ،فساد و انحرافات اخالقی در تحقیقات ،ضعف ملیگرایی وارق ملی
در ورزش ،سیاستگرایی در ورزش و ناتوانی در ایجاد قطبهای علمی ورزشی در سطح منطقه و بینالملل
بود .شرایط زمینه پنج مقولۀ فرهنگ ،بازاریابی ،بینش ،محیط و قدرتهای فراسازمانی بودند .شرایط
مداخلهگر شامل عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،عوامل حقوقی و مدیریت و عوامل
سیاسی بودند ( .)7سالتر1و همکاران ( )2009نیز دانش و اطالعات تولیدشده در دانشگاههای ورزش را
بهعنوان مزیت رقابتی برای صاحبان صنایع ورزشی دانستند ( .)8صیادی و همکاران ( ،)2012در بررسی
تعیین و اولویتبندی موانع ارتباط بین بخش تولید صنعت ورزش و دانشگاههای ایران عنوان داشتند که
ناآگاهی مهمترین مانع ارتباطی است .همچنین دیدگاههای معنادار متفاوتی بین موانع ارتباطی صنعت-
دانشگاه وجود دارد و براساس یافتهها ،تولیدکنندگان کفش ،لباس و تجهیزات ورزشی در ارتباط با دانشگاه،

1 . Salter
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موانعی از جمله تحقیق و مشارکت ،تمایزات فکری ،منابع مالی ،ساختار و مکان و نظم دانشگاهی را از
بااهمیتترین دالیل بیان کردند ( .)9رستمزاده و همکاران ( )1393عنوان کردند که سرمایهگذاری دولتی
در بخش ورزش بر رشد اقتصادی تأثیری ندارد و پیشنهاد دادند که دولت در زیرساختها و آموزشهای
مربوط به ورزش سرمایهگذاری کند ( .)10صیادی و همکاران ( )1391در پژوهش خود راهکارهای بهبود
ارتباط صنعت با دانشگاه را در پنج عامل کارآموزی ،دید و بازدید ،امکانات و فعالیتهای دانشگاهی ،جلسات
و مکانیزمهای ارتباطی و تخفیف مالیاتی دستهبندی کردند ( .)11گاالشکو و ساجینبکو )2014(1بیان
کردند که طرح های تحقیقاتی متنوع باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و به فرایند
تجاریسازی کمک کنند .آنها ضعف عمدۀ سیاست تجاریسازی تحقیقات را صرف هزینههای بسیار در
تحقیقات پایه و صرف هزینههای بسیار کم در تحقیقات کاربردی میدانند ( .)12یعقوبی و همکاران
( )1394در تحقیق خود پانزده راهبرد را در خصوص تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ارائه دادند که این
راهبردها را در سه دسته طبقهبندی کردند که عبارتاند از :ایجاد و تقویت سازمانهای پژوهش بنیان،
ارتباطی ،آموزشی و پژوهشی ( .)13عباسی و فروزنده ( )1393با استفاده از الگوی سهشاخگی به بررسی
عوامل تعیینکنندۀ تجاریسازی پرداختند که عوامل زمینهای (زیرساختها ،نظام ملی اطالعرسانی،
فرهنگ ،مشارکت و همکاری ،توان سرمایهگذاری ریسکپذیر ،پارکها علمی و فناوری و عوامل محیطی)،
ساختاری (تأمین منابع مالی و اطالعاتی ،پیوندهای استراتژیک و سیستم مدیریت) و محتوایی (مهارتها
و منابع انسانی ،انعطافپذیری ،مدیریت داخلی سازمان و کیفیت تحقیقات) را شناسایی کردند ( .)14ناندا
گوپال )2013(2بیان میکند که جذب افراد توانا ،ایجاد مدلهای انعطافپذیر برای کار کردن با شریکهای
تجاری مختلف (از جمله شرکتهای بزرگ و کوچک) از عوامل تجاریسازی تحقیقات است ( .)15جاهد
و آراسته ( )1392عوامل برونسازمانی در تجاریسازی پژوهشها را شامل مشتریمداری ،تعلیم و تربیت،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پیشرفتهای فناورانه ،نیروهای اقتصادی یا بازار ،پارکها و مراکز رشد علم
و فناوری ،صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر ،نیروهای دولتی ،آشنایی و اعتقاد به آموزههای دینی،
قوانین و مقررات ،رقبا و رقابتپذیری میدانند که از بین آنها مشتریمداری با میانگین  8/13مهمترین و
رقبا و رقابتپذیری با میانگین  4/36کمترین اهمیت را داشتند ( .)16تحقیقات بسیاری مدلهای
تجاریسازی تحقیقات در دانشگاههای آمریکا را تأیید و به دیگر کشورها پیشنهاد میکنند که برای ورود
1 . Galushko & Sagynbekov
2 . Nandagopal
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و موفقیت در عرصۀ تجاریسازی نتایج تحقیقات این مدلها را دنبال کنند ( .)8 ،15محمودپور و همکاران
( )1391در زمینۀ تجاریسازی تحقیقات چالشهایی را بیان میکنند که مهمترین آنها هویت علمی،
سیاستگذاری ،ناتوانی علمی پژوهشگر ،بدانگاری تجاریسازی و ساختار تحقیقات ،چالشهای عمدۀ
تجاریسازی این نوع تحقیقات هستند ( .)17با پذیرش این رویکرد که توانایی جامعه در بهرهگیری از
تحقیقات دانشگاهی با قابلیت تجاریسازی ،بالقوه افزایش مییابد ،این نکته را باید مدنظر قرار داد تا
زمانیکه نتایج این تحقیقات بهصورت عمومی بهکار گرفته نشود ،عمالً از پژوهش سودی عاید جامعه یا
دانشگاه نخواهد شد ( .)18در حال حاضر ،دانشگاهها بهعنوان مهمترین بخش تولید و عرضۀ دانش با چالش
پاسخگویی بهتر به نیازها و انتظارات جامعه مواجهاند .ازاینرو باید تالشهای زیادی برای انتقال و
بهکارگیری دانش و استفاده از آن در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی انجام دهند .توجه به
تجاریسازی نتایج تحقیقات و نوآوریها یکی از نمودهای رویکرد پذیرش اهمیت علم و فناوری و قبول
تأثیر مستقیم آن بر توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .پذیرش این رویکرد نویدبخش ،برداشتن
موانع موجود بر سر راه شکلگیری اقتصاد دانشبنیان است و موجهای اخیر «تجاریسازی» نیز از همین
رویکرد نشأت گرفته است ( .)14در ایران نیز در پی افزایش تعداد ظرفیت دانشگاهها در تحصیالت تکمیلی،
شامل تمامی رشتهها از جمله رشتههای علوم ورزشی که مدیریت ورزشی را در برمیگیرد ،هزینههای
دولت برای دانشجویان این مقطع افزایش پیدا کرده است و موجب شده تا مدیران و مسئوالن مربوطه
بهدنبال برنامههایی برای تجاریسازی دانش در دانشگاهها باشند .هدفگذاری در زمینههای علم و فناوری
و نیز تدوین نقشۀ جامع علمی کشور ،ایجاد صندوقهای مالی حمایت از تحقیقات و نوآوری ،تصویب و
ابالغ طرح ثبت اختراعات ،تصویب الیحۀ شرکتهای دانشبنیان ،تأسیس بنیاد ملی نخبگان ،حمایتهای
مالی و حقوقی از نوآوران و نیز تصویب آییننامۀ تجاریسازی حکایت از آن دارد که اهمیت علم و فناوری
در توسعۀ ملی درک شده و باید گسترش یابد .اما این اقدامات کافی نیست و در بحث تجاریسازی
تحقیقات دانشگاهی موانع و مشکالت بسیاری وجود دارد .عدم تطبیق فعالیتهای دانشگاهی با نیاز جامعه،
و ناآشنایی محققان و دستاندرکاران با فعالیتهای تجاریسازی موجب بینتیجه ماندن بیشتر تحقیقات
در فرایند تجاریسازی میشود که این امر مستلزم مطالعۀ بیشتر در این زمینه است .در مورد سازمانهای
ورزشی کشور که در بخشهای مختلف ورزشی در حال فعالیتاند نیز مشکالتی بسیاری وجود دارد که به
انجام تحقیقات در این زمینه نیاز است که تحقیقات مدیریت ورزشی میتواند به این سازمانها در رفع
مشکالت و موانع موجود کمککننده باشد .ولی سازمانهای ورزشی عالقهای به این کار ندارند .از طرفی
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در دانشکدههای علوم ورزشی هر ساله تحقیقات بسیاری انجام میگیرد ،بهخصوص در حیطۀ مدیریت
ورزشی ،ولی مسیری را که طی میکنند ،به کتابخانهها منتهی میشود .بنابراین نیاز است که در روند
انجام تحقیقات در این رشته بازنگری شده و تحقیقاتی صورت گیرند که عالوهبر کاربردی بودن و برطرف
کردن نیازهای سازمانهای ورزشی ،به کسب منافع مادی برای دانشکدههای علوم ورزشی منجر شود .حال
اینکه چه عواملی میتوانند به انتقال نتایج این تحقیقات به سازمانها و از طرفی کسب سود برای
دانشکدههای تربیت بدنی منجر شوند ،در تحقیقات علوم ورزشی و بهخصوص مدیریت ورزشی تا حال
بررسی نشده است ،بنابراین پژوهش حاضر درصدد است که از طریق تحلیل عاملی عوامل مؤثر در
تجاریسازی تحقیقات مدیریت ورزشی را شناسایی و اولویتبندی کند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است که بهصورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت.
جامعۀ آماری تحقیق را تمام استادان و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی و آزاد
سراسر کشور تشکیل میدادند که  1050نفر تخمین زده شد .از آنجا که از تحلیل عاملی در این تحقیق
استفاده شده است ،حجم نمونه هم براساس آن باید مشخص میشد که براساس گفتۀ گورسوچ ،به ازای
هر  1گویه 5 ،نمونه (پاسخگو یا آزمودنی) را مناسب دانسته (گورسوچ به نقل از حبیبپور و صفری،
 )36 :1388و از آنجا که تعداد سؤاالت  50سؤال بود ،تعداد نمونه باید  250نفر میبود ( .)19جمعآوری
دادهها به دو صورت مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه صورت گرفت .محقق با انجام مطالعات کتابخانهای
و بررسی پیشینۀ تحقیق پرسشنامهای را با دو بخش جمعیتشناختی شامل  7گویه و بخش تجاریسازی
شامل  50گویه ایجاد کرد .برای تعیین روایی محتوا و صوری پرسشنامه برای  20تن از استادان مدیریت
ورزشی که بهنوعی سابقۀ تجاریسازی داشتند  ،ارسال شد که به تأیید آنها رسید .برای روایی سازه نیز از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .پایایی پرسشنامه در مطالعۀ مقدماتی با  30آزمودنی انجام گرفت که
مقدار آن  0/763بهدست آمد که قابل قبول بود .بهدلیل احتمال عدم مشارکت بعضی از نمونهها محقق
پرسشنامه را بهصورت تصادفی برای  320تن از جامعۀ تحقیق ارسال کرد که از این تعداد  257پرسشنامه
جواب داده شد .محقق برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف-
اسمیرنوف ،فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با کمک دو نرمافزار  SPSSو  AMOSاستفاده کرد.
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یافتههای تحقیق
جدول  .1يافتههای توصیفی
جنسیت

زن

34

مرد

223

دانشجوی دکتری
مربی

28

استاديار

64

دانشیار

8

استاد

0

سابقة

بلی

111

تجاری سازی

خیر

146

مرتبة علمی

شیوة
تجاری سازی

انتشار کتاب های علمی

53

واگذاری نتايج تحقیقات

9

انجام تحقیقات مشترک

49

تشکیل شرکت های انشعابی

0

دانشگاهی

همانطورکه در جدول  1نشان داده شده است ،نمونهها  223نفر مرد و  34نفر زن بودند .دانشجویان
دکتری با  157نفر بیشترین تعداد نمونه را به خود اختصاص دادهاند .عالوهبر آن  111نفر از کل نمونه
سابقۀ تجاریسازی تحقیقات خود را داشتهاند .همچنین در جدول  1مشاهده میکنید که انتشار کتابهای
علمی با  53و انجام تحقیقات مشترک با  49بیشترین مقدار را در شیوۀ تجاریسازی به خود اختصاص
دادهاند .محقق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( )K-Sبرای مشخص کردن نرمال بودن دادهها استفاده
کرد که مقدار آن در سطح خطای بیشتر از  0/05معنادار بود ( .)sig=0/108برای روایی سازۀ پرسشنامه
از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرمافزار  AMOS 22استفاده شد که نتایج آن را در شکل  1مشاهده
میکنید.
همانطور که در شکل  1میبینید ،گویههای پرسشنامه از بار عاملی مناسبی در رابطه با تجاریسازی
برخوردارند و شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری تجاریسازی هستند.
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شکل  .1تحلیل عاملی تأيیدی
جدول  .2شاخصهای برازش پرسشنامه
شاخصهای برازش

مقادير شاخصها

تفسیر

کای اسکوآر (کای دو)

3/749

-

درجۀ آزادی

4

-

نسبت کای اسکوآر به درجۀ آزادی ()χ2/df

0/937

مطلوب

ریشۀ دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

0/072

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/921

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

0/983

مطلوب

شاخص برازش افزایشی ()IFI

./986

مطلوب
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براساس جدول  2شاخصهای برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تأیید
میشود.
برای شناسایی عوامل تجاریسازی تحقیقات از تجزیهوتحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
جدول  .3آزمون  KMOو بارتلت

KMO

0/711

تست بارتلت

4674/382

sig

0/001

KMO

0/711

تست بارتلت

4674/382

sig

0/001

پیش از انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی آزمون شاخص کفایت نمونهگیری کیزر -میر -اولکین
( )KMOو تست بارتلت انجام گرفت که نتایج آن در جدول  3نمایش داده شده است .همانطورکه مشاهده
میکنید مقدار  KMO = 0/711بهدست آمد و مقدار آزمون بارتلت در سطح خطای کمتر از  0/05معنادار
بود (.)Sig = 0/001
تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرمافراز  SPSS 21انجام گرفت .بار عاملی هر آیتم را در جدول 4
مشاهده میکنید .برای انتخاب آیتمها براساس بار عاملی قواعد متعددی وجود دارد که متداولترین آنها
این است که تنها آیتمهایی مورد توجه قرار گیرند که بار عاملی آنها  0/4یا بیشتر است (.)19
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جدول  .4تحلیل عاملی اکتشافی
پرسش ها

آيتم ها

بار عاملی

درصد واريانس
آيتم

توانمندیهای
محقق

راهبردهای
آموزشی و
تحقیقاتی

زيرساختها

دانش جامع محقق در بازاریابی

0/811

دانش جامع محقق در مدیریت سازمانها

0/792

انجام تحقیقات کاربردی در مدیریت سازمانها

0/748

دانش جامع در طراحی انواع الگوها

0/682

انجام تحقیقات کاربردی در طراحی انواع الگو

0/607

توانایی ترجمه و بومیسازی

0/527

انجام تحقیقات کاربردی بازاریابی

0/408

برطرف کردن مشکالت سازمان ها

0/350

تجربههای مدیریتی

0/325

شناسایی محدودیتهای علمی

0/218

دانش تجربه و مهارتهای تجاریسازی

0/116

انجام تحقیقات کاربردی و سرعت در ارائه

0/838

همراستاسازی آموزش و پژوهش

0/773

محتوای دروس کاربردی

0/714

انتخاب موضوع براساس نیاز سازمانها

0/631

ارزیابی و پیگیری دستاوردهای پژوهشی

0/487

افزایش تعداد اعضای هیأت علمی

0/436

تولید علم جدید

0/346

ارائۀ آموزشهای الزم در تجاریسازی

0/297

تخصیص منابع الزم

0/685

جذب هیأت علمی

0/640

اجرای سیاست خصوصیسازی

0/582

شکلگیری شرکتهای دانشگاهی

0/534

وجود رقابت در سازمانها

0/425

ایجاد ،توسعۀ مراکز رشد و ...

0/357

تدوین راهبردها و مدیریت منابع

0/296

ساختار سازمانی

0/264

% 22/512

% 11/63

% 9/532
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ادامة جدول  .4تحلیل عاملی اکتشافی
آيتم ها

پرسش ها

بار عاملی

درصد واريانس
آيتم

مالی

ارائۀ تسهیالت بانکی

0/652

حمایت و تأمین منابع مالی

0/641

تدوین الگوی مناسب

0/511

وابسته نبودن دانشکدههای تربیت بدنی

شخصیتی و
فرهنگی

سیاست ها

شبکه سازی

% 8/575

0/137

انگیزه و عالقه به کسب اعتبار

0/797

نگرش محقق به تجاریسازی

0/629

تالش محقق در حل مشکالت

0/593

ترویج فرهنگ تجاریسازی در دانشکده

0/541

ترویج فرهنگ تجاریسازی در جامعه

0/418

ریسکپذیری محقق

0/359

غیرانتفاعی بودن دانشگاهها

0/221

سیاستهای شفاف

0/780

سیاستهای حمایتی

0/652

لحاظ کردن فعالیتهای تجاریسازی

0/561

تعهد مسئوالن کشور

0/446

تعامل و ارتباط مناسب دانشکدهها

0/527

برگزاری همایشهای مشترک

0/512

شبکههای اطالعرسانی ایدهها

0/504

گسترش دسترسی به منابع اطالعاتی

0/475

ظرفیت دریافت در سازمانها

0/439

آگاهی محقق از روشهای تجاریسازی

0/351

توانایی محقق در ایجاد ارتباطات فردی

0/269

بهرهمندی از مشاوران

0/192

% 7/113

% 5/806

% 5/560
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پس از شناسایی آیتمهای هر عامل محقق با استفاده از آزمون فریدمن عاملها را رتبهبندی کرد که
نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده میکنید ،زیرساختها با میانگین 4/93
بیشترین میانگین و مالی با  2/78کمترین میانگین را در بین عاملها به خود اختصاص دادند.
جدول  .5آزمون فريدمن
عاملها

میانگین

زیرساختها

4/93

سیاستها

4/81

شبکهسازی

4/61

راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی

4/38

شخصیتی و فرهنگی

3/27

توانمندیهای محقق

3/02

مالی

2/78

بحث و نتیجهگیری
هدف این تحقیق تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود .نتایج پژوهش
نشان داد که هفت عامل زیرساختها ،سیاستها ،شبکهسازی ،راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی ،شخصیتی
و فرهنگی ،توانمندیهای محقق و مالی وجود دارند .یکی از عواملی که در توسعۀ ارتباط بین دانشگاه و
صنعت میتواند نقش ایفا کند ،توسعۀ زیرساختی است ( .)7در زیرساختها نتایج این تحقیق با تحقیق
سالتر و همکاران ( ،)2009عباسی و فروزنده ( )1393و جاهد و آراسته ( )1392همسوست .همانطورکه
نتایج آزمون فریدمن نشان داد ،زیرساختها بیشترین میانگین را نسبت به دیگر عوامل به خود اختصاص
داد که نشان دهندۀ این است که از نظر متخصصان رشتۀ مدیریت ورزشی زیرساختها نسبت به دیگر
عوامل در اولویت قرار دارند .وو و همکاران ( )2015در تحقیق خود به وجود دفاتر انتقال فناوری و دانش
اشاره کردهاند ( .)20اما در این تحقیق به زیرساختهای مختلفی اشاره شده است که در مقایسه با تحقیق
وو و همکاران ( )2015که به یک زیرساخت اشاره کردهاند ،تفاوت زیادی دارد ،اما در این مورد هر دو
تحقیق به یک نتیجه اشاره دارند که تفاوت در دیگر عوامل به شرایط محیطی بستگی دارد که تحقیقات
در آنها انجام گرفته است .همچنین عباسی و فروزنده ( )1392به ایجاد پارکهای علمی و فناوری اشاره
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کردهاند ( )6که در این تحقیق این عامل بهدلیل عدم بار عاملی ( )0/35بهعنوان یک آیتم حذف شده
است که این میتواند به نوع علومی مربوط می شود که تحقیقات در آنها انجام گرفته است .از آنجا که
مدیریت ورزشی جزء علوم انسانی است ،ازاینرو از دیدگاه محققان این رشته نیاز چندانی در ایجاد
پارکهای علمی و فناوری برای این رشته نیست .در عامل سیاستها نتایج این تحقیق با تحقیق جاهد و
آراسته ( ،)1392محمودپور و همکاران ( )1391همسوست .کشورهای توسعهیافته در رابطه با تجاریسازی
و ایجاد ثروت از تحقیقات و دانش خود قوانینی سختی را وضع میکنند که بهنوبۀ خود این اطمینان را به
محققان میدهند که به راحتی به انجام تحقیقات خود بپردازند ،بدون اینکه کسی از تحقیقات آنها سوء
استفاده کند یا اینکه حمایت و پشتوانه ای در رابطه با انجام تحقیقات خود نداشته باشند ( .)21بنابراین
محققان در کشورهای توسعهیافته میدانند که مهمترین پشتیبان آنها در انجام تحقیقات دولتها و
سیاستهای حمایتی آنها هستند ،بنابراین با فراغت خاطر و به دور از مشغوالت ذهنی به انجام تحقیقات
خود میپردازند ( .)21یکی از عاملهای مهمی که در تحقیقات بدان اشاره شده ،شبکهسازی است که
گاالشکو و ساجینبکو ( ،)2014صیادی و همکاران ( ،)1391خسرویزاده و همکاران ( ،)1394یعقوبی و
همکاران ( ،)1394عباسی و فروزنده ( ،)1393جاهد و آراسته ( )1392با عنوان ارتباط با صنعت ،ارتباط
با دانشمندان بخش صنعتی ،فناوری ارتباطات و مشارکت و همکاری بدان اشاره کردهاند .بهطور کلی
منظور از شبکه سازی ارتباط بین دانشگاه و افرادی که در آن کار میکنند ،با سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات غیردانشگاهی و صنعتی و همچنین افرادی که با آنها کار میکنند ،است .برخی پژوهشها از
عدم همکاری بین دانشمندان دانشگاهی و بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده و عنوان کردند که این عدم
همکاری سبب تضعیف خلق ایدههای جدید در دانشگاه و صنعت میشود ( .)12برقراری ارتباط از عوامل
مهم تجاری سازی در تمام تحقیقات معرفی شده است ،بنابراین فعاالن دانشگاهی برای اینکه بتوانند گام
مهمی در تجاری سازی نتایج تحقیقات در رشتۀ مدیریت ورزشی بردارند ،باید سعی کنند با سازمانهای
ورزشی غیردانشگاهی ارتباط برقرار کنند و ارتباطات خود را گسترش دهند .راهبردهای آموزشی و
تحقیقاتی نیز از دیگر عوامل شناساییشده در این تحقیق بود که یعقوبی و همکاران ( ،)1394محمودپور
و همکاران ( )1391تحت عنوان ساختار تحقیقات به آن اشاره کردهاند .خسرویزاده و همکاران ()1394
یکی از راهکارها را در ارتباط بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی افزایش بودجۀ تحقیقات و
هدفمند کردن آنها عنوان کردند ( .)6در بعضی تحقیقات هم اشارهای بدان نشده است ()23 ،15 ،12
مبحث انجام تحقیقات کاربردی و تجاریسازی آن هم صرفاً به تحقیقات محدود نمیشود ،بلکه به پیشینۀ
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آموزشی محقق نیز مربوط میشود .فراهانی و همکاران ( )1388در خصوص تناسب سرفصل دروس تربیت
بدنی با نیازهای شغلی و راهکارهای آموزشی از طریق مراکز کارآفرینی رابطۀ معناداری را مشاهده نکردند
( .) 22بنابراین هر دو این موارد را باید در کنار هم بررسی و ضعفهای آنها را برطرف کرد ،بهگونهای که
آموزشها و تحقیقات صورتگرفته به سمتی پیش رود که جنبۀ کاربردی آن بیشتر شود که این امر به
تجاریسازی آنها منتهی می شود .شخصیت ،نگرش و فرهنگ محقق عامل دیگری است که صیادی و
همکاران ( ،)2012ساعتچیان ( ،)1393عباسی و فروزنده ( ،)1393بونتاکس ( ،)2011جاهد و همکاران
( )1391و محمودپور و همکاران ( )1391بدان اشاره کردهاند .از موانع اصلی در ارتباط بین سازمانهای
ورزشی و دانشگاه تفاوتهای فرهنگی است ( .)6 ،7 ،9در تجاریسازی محققان باید نگرشی مثبت به
تجاریسازی داشته باشند ( .)21همچنین انگیزههای مختلف محققان از جمله انگیزۀ رقابت ،قدرتطلبی،
نیاز به موفقیت و ارائۀ قابلیتها و شایستگیها باید در نظر گرفته شوند .توانمندیهای محقق نیز عامل
دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد ،زیرا برای هر رشته توانمندیهای خاصی مطرح است .جاهد و
همکاران ( )1390تجربۀ محقق در امر تجاریسازی را یکی از توانمندیهای محقق بیان میکند (.)23
توانمندیها از عاملهای مهم است که محققان در رشتههای مختلف باید بدان توجه کنند و سعی در ارتقا
توانمندیهای خود داشته باشند ،زیرا در سازمانهای غیردانشگاهی که قرار است از محققان در زمینههای
علمی و عملی استفاده شود ،محقق باید عالوهبر توانمندیهای علمی از توانمندیهای عملی نیز برخوردار
باشد ( .)24عامل دیگری که در بحث انجام تحقیقات و تجاریسازی مورد توجه قرار میگیرد ،عامل مالی
است که با نتایج تحقیقات عباسی و فروزنده ( ،)1393جاهد و آراسته ( )1392و سالتر و همکاران ()2009
همسوست ( .)23 ،14 ،8سیاستهای مالی که دانشکدههای تربیت بدنی و دولت در رابطه با تحقیقات در
پیش میگیرند ،در روند تجاریسازی تحقیقات تأثیرگذار است .در کشورهای توسعهیافته منابع مالی
موجود در دانشگاهها و تحقیقات پژوهشگران ،بسیار توسعه یافته است ،همچنین دانشگاهها با بهرهبرداری
بهینه از تجهیزات و منابع مالی صنایع ورزشی و دانشجویان خود توانستهاند ارتباط دوستانهای را با یکدیگر
برقرار کنند (.)9
پاسخگویی مناسب نظام آموزش و پژوهش علوم ورزشی کشور به نیازهای بخش نظام ورزش بخش
مهمی از برنامههای استراتژیک و توسعۀ کشور قلمداد میشود .پاسخگویی مناسب از طرف دانشگاهها به
نیازهای سازمانهای ورزشی کشور سبب میشود که آنها به سمت دانشگاهها جذب شوند که گامی بزرگ
در تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی است .در الگوی ارتباطی دانشگاه و ورزش کشور رویکرد نقدها
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این است که دانشگاهها باید بهنحوی عمل کنند که تحقیقات آنها کاربردی و مشکلگشای ورزش کشور
باشند ( .)5تا زمانیکه دانشگاهها توانایی ارائۀ تحقیقات کاربردی را نداشته باشند ،جامعۀ ورزشی کشور
نیز تمایلی برای استفاده از آنها نخواهد داشت ،بنابراین سودی عاید دانشگاه و محققان نخواهد شد .بنابراین
باید تحقیقات در مدیریت ورزشی براساس نیازهای سازمانهای ورزشی انجام گیرد و بهگونهای صورت
پذیرند که کیفیت الزم را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ کاربردی بودن داشته باشند .برای اطالع از
نیازهای سازمانهای ورزشی نیز دانشگاهها باید تالش کنند که ارتباطات خود را چه بهصورت رسمی و
غیررسمی با سازمانهای ورزشی توسعه دهند .همچنین دانشگاهها شبکۀ اطالعرسانی سراسری از ایدهها
و تحقیقات انجامگرفته و در حال انجام ایجاد کنند تا سازمانهای ورزشی بتوانند در صورت لزوم بهراحتی
بدان دسترسی پیدا کنند .ناآگاهی از دستاوردهای دانشگاهی توسط صنعت از مهمترین موانع ارتباطی
دانشگاه و صنعت است ( .)9همچنین دانشگاهها باید منابع و تجهیزات الزم را برای انجام تحقیقات کاربردی
برای محققان خود فراهم و سعی کنند افرادی را که بهعنوان هیأت علمی جذب میکنند ،بهگونهای انتخاب
کنند که در گرایشها و حیطههای مختلف رشتۀ مدیریت ورزشی تخصص و توانمندی کافی را داشته
باشند .دولتها باید از طریق وضع قوانین به خصوص قوانین حمایتی از محققان و دستاوردهای تحقیقات
آنها (قوانین مربوط به ثبت اختراع ،قوانین حقوق مالکیت معنوی و  )...زمینۀ الزم را برای توسعۀ علمی
کشور فر اهم سازند و از لحاظ مالی شرایطی را فراهم آورند که بخشهای خصوصی و دولتی رغبت پیدا
کنند که در روند انجام تحقیقات دانشگاهی سرمایهگذاری کنند .همچنین دولتها و دانشگاهها باید
شرایطی را فراهم سازند که محققان برای انجام تحقیقات خود و تجاریسازی آن انگیزه پیدا کنند و از
لحاظ فرهنگی شرایطی را بهوجود آورند که تجاریسازی تحقیقات بخشی از فرهنگ دانشگاهها و
دانشکدههای علوم ورزشی شود.
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