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نیمه ساختاریافته بهعنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شده که دادههای حاصل از آن ،با بهرهگیری از کدگذاری باز،
تربیتبدنی ،کارآفرینان دانشگاهی ،مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بود.
نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد
که درمجموع  22نفر از متخصصان را شامل میشد .نتایج بخش کیفی نشان داد راهکارهای تجاریسازی  57مفهوم،
 10مقوله (آموزشی_پژوهشی ،منابع انسانی ،مدیریتی ،بازاریابی ،شخصیتی ،ارتباطی ،سیاستگذاری ،حقوقی-
نظارتی ،مالی و سختافزاری_ نرمافزاری) و 6بعد (درونسازمانی ،فردی ،برونسازمانی ،قانونی ،امکانات_تجهیزاتی،
اقتصادی) را شامل میشود .مدیران ارشد دانشگاهی و دولتی همواره باید تالش کنند تا از این راهکارها برای
تجاریسازی و تولید ثروت پژوهشهای محققین و دانشمندان استفاده کنند.
واژگان کلیدی :تجاریسازی ،تحقیقات دانشگاهی ،صنعت ورزش

مقدمه
امروزه جهان برای ایجاد ثروت و ارتقاء کیفیت زندگی به سمت جامعه اقتصادی دانشبنیان پیش میرود؛ که
دراینبین دانش به مهمترین منبع مزیت رقابتی تبدیل شده است .دانشگاهها بهعنوان منابع اصلی تولید دانش و تربیت
نیروی انسانی با استعداد بدل شدهاند که این امر منجر به با اهمیتتر شدن نقش دانشگاه بهعنوان تولیدکننده دانش
شده است .این پدیده روبه رشد نشان میدهد که بسیاری از سیاستها برای ترویج انتقال دانش از طریق اتحاد
دانشگاه و صنعت بر اساس انگیزه و منابع موجود ایجاد شده است (آناتان2015،1؛ بائه2018 ،2؛ لی و تیس2016 ،3؛
گوئررو و همکاران)2016 ،4؛ بنابراین دانشگاهها سازمانهایی هستند که نقش مهمی را در جوامع معاصر ایفا میکنند
و نقش کلیدی در آموزش افراد و تولید دانش را انجام میدهند .اخیراً ،ابتکار عمل سیاستگذاران ،باعث شده که
بسیاری از دانشگاهها اقدام به توسعه «مأموریت سوم» با عنوان «حمایت از ارتباط با کاربران دانش و تسهیل انتقال
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محوری و نظری تجزیه و تحلیلشده است .جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی دانشکدههای
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فنّاوری» کردهاند (گالبرندسن و اسلیپرزستر)2007،1؛ لذا دانشگاهها همواره باید با در نظر گرفتن مأموریت و اهداف
تعامل دانشگاه با صنعت بهعنوان «یک همکاری در زمینه دانش توسط محققان دانشگاهی با سازمانهای غیر
آکادمیک» تعریف میشود .تعامل آکادمیک شامل فعالیتهایی مانند تحقیقات مشترک ،تحقیقات قراردادی و همچنین
مشاوره و ارتباط با افراد حرفهای است (ماوری و همکاران .)2018 ،3تعامل دانشگاه با صنعت ممکن است
تالشهای تجاریسازی را به دنبال داشته باشد .این تعامل باعث میشود شرکتها دانش آکادمیک کافی برای
کسبوکار خود را کسب کنند و محققان و دانشگاهها سرمایه قابلتوجهی را به دست بیاورند (هاسمن.)2017،4
تجاریسازی یافتههای تحقیقات دانشگاهی میتواند بهترین استفاده از دانش آکادمیک را به دنبال داشته باشد و
توسعه اقتصادی جامعه را تحریک کند ،بنابراین بسیاری از محققان به عواملی توجه کردهاند که تجاریسازی را
تحت تأثیر قرار میدهند.
تعامل دانشگاهی با ایجاد فرصتهایی برای برقراری ارتباط محققان با صنعت ،زمینه تجاریسازی را فراهم میکند.
تعامل دانشگاهی به محققان تجربه صنعت ،سرمایه اجتماعی و شبکههای اجتماعی را ارائه میدهد که عناصر کلیدی
در تجاریسازی هستند .بر این اساس زمانی که یک پژوهشگر دارای تجربه مشاوره است در بحث تجاریسازی
است ،احتمال راهاندازی یک محصول جدید افزایش مییابد (کانتونی و یاچمن .)2014 ،5انتقال فنّاوری از دانشگاه به
صنعت )U-I( 6یک عنصر اصلی و استراتژی نوآورانه بسیاری از کشورهاست و دانشگاهها بایستی بهطور فزایندهای
به مؤسسات متقابلی با مأموریتهای علمی و تجاری تبدیل شوند (هایج و همکاران .)2014 ،7بهعالوه سازوکارهای
که باعث تسهیل ارتباطات دانشگاهی-صنعتی ( )U-Iمیشوند ،دیدگاههای قابلتوجهی را به خود جلب کردهاند
(مینگویلو 8و همکاران .)2015 ،از طرفی به گفته استینمو و راسموسن )2016( 9انتقال دانش و فنّاوری بهشدت به
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خود در زمینه آموزش ،تحقیق و خدمت به جامعه از موقعیتها استفاده کنند (هنز و همکاران.)2017 ،2
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ارتباط و نزدیکی بین محققان دانشگاهی و افراد درگیر در تجاریسازی بستگی دارد که باعث جذب و تبادل دانش
استمرار تحقیقات را تضمین میکند و عالوه بر ارائه ارزش اقتصادی قابلتوجه به مراکز دولتی و غیردولتی باعث
تسریع در رشد اقتصادی میشود .از طرفی نقش و اهمیت پژوهش در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست و تمام
پیشرفتها و توسعه همهجانبه بخشهای مختلف در سایه پژوهشهای علمی و متناسب با نیاز هر بخش به دست
میآید .پژوهش ،بهویژه پژوهشهای دانشگاهی زیربنای بسیاری از کارهای علمی و عامل مهمی در رسیدن به
پیشرفت ،توسعه و دستیابی به توسعه همهجانبه است؛ درواقع ،پژوهش از مهمترین عوامل نیل به توسعه اقتصادی
و اجتماعی هر کشوری است و پژوهشهای دانشگاه در محور این پژوهشها قرار دارد (عبداللهی و همکاران،
.)1397
امروزه تجاریسازی فناوری به یکی از مباحث کلیدی در دنیا تبدیل شده است بهطوریکه افزایش توان
تجاریسازی فناوری بهمنزله افزایش توان رقابتی در بازار جهانی بوده و باعث افزایش درآمد ملی کشورها میگردد.
تجاریسازی اختراعات و نوآوری دانشگاهی در سراسر دنیا تبدیل به یک مسئله مهم شده است (پرندی و همکاران،
 .)1393بسیاری از دانشگاهها در حال حرکت بهسوی تبدیلشدن به دانشگاههای مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری
فناورانه میباشند .اگرچه دانشگاهها تعداد زیادی از اختراعات و نوآوری به وجود آمده را نادیده میگیرند ،اما
بااینحال هنوز بخش اعظمی از این نوآوری در انتظار تجاری شدن هستند .همین موضوع بهخودیخود میتواند
بهعنوان یک نتیجه از پیچیدگی فرآیند و همچنین تعهد طرفهای درگیر در فرآیند تصمیمگیری باشد (دوهرتی،1
 .)2012درک چگونگی تبدیل دانش به محصوالت تجاری در بازار و کسب سود از نوآوری در فناوری مهم است از
طرفی مطالعات تجاریسازی فناوری را بهعنوان یک عامل رقابتی کلیدی برای شرکتهای مبتنی بر فنّاوری در نظر
میگیرد .ازاینرو تجاریسازی فناوری یک گام ضروری و مهم برای بهرهبرداری از نوآوری در فناوری است (کنگ
و همکاران .)2013 ،2فینی و همکاران )2018( 3بیان میکنند که تجاریسازی دانش یک فرآیند کلیدی است که با
استفاده از آن تغییرات گستردهای در سطح وسیع انجام میشود .تجاریسازی دانش محرک نوآوری است و باعث

1.Doherty
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میشود .از طرفی دیگر ،تجاریسازی نتایج تحقیق یکی از مراحل مهم در سیستم نوآوری است که پایداری و
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حفظ مزیت رقابتی میشود و همچنین در ایجاد تأثیرات اجتماعی و توسعه دنیای بهتر نقش مهمی را ایفا میکند
تجاریسازی نتایج تحقیق یکی از گامهای مهم نظام نوآوری است که میتوان آن را بهصورت یک فرایند و یا
حداقل بهعنوان یک فعالیت در نظر گرفت .دراینبین محققان با انجام تحقیقات علمی و ایجاد نوآوریهای موردنیاز
نقش مهمی در روند تجاریسازی تحقیقات در ورزش را دارا میباشند (همیلسکی و پاول .)2017 ،3فرایند
تجاریسازی ارتباط نزدیکی با انتقال فناوری دارد و در حقیقت روند انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی به محیط
تولید است .تجاریسازی از طراحی ایده ،توسعه و تولید محصول و خدمات فنی مبتنی بر توسعه ایده شروع میشود
و درنهایت با فروش آن محصول و خدمات به مصرفکننده نهایی خاتمه مییابد (چن و همکاران.)2011 ،4
تجاریسازی یکی از مراحل اساسی در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است که باعث میشود تحقیقات به
محصوالت قابل فروش تبدیل شود .امروزه دانشگاهها نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع دارند .تجاریسازی
دانش سومین مأموریت دانشگاهها محسوب میشود .این عقیده نشان میدهد است که دانشگاهها یک نقش کلی
اقتصادی-اجتماعی و یک مسئولیت عمومی برای تجاریسازی دانش دارند (آرورا و همکاران)2018 ،5؛ از طرفی
کائول و همکاران )2018( 6با تأکید بر لزوم تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی استدالل میکنند که فعالیتهای
تجاریسازی مکانیسمهای مهمی هستند که توسط آنها دانشگاهها مستقیماً بر توسعه اقتصادی ملی و منطقهای تأثیر
میگذارند.
جدول  .1برخی از تعاریف تجاریسازی
محققین

تعاریف

اسپلینگ7

تجاریسازی فرایند تبدیل دانش نظری در مراکز دانشگاه در قالب انواع خاصی از فعالیت اقتصادی است.
تجاریسازی عبارت است از تبدیل یافتهها و ایدههای تحقیقاتی جدید به محصوالت ،خدمات و فناوریهای
قابل فروش است.

()2003

مولر)2006( 8

1. Nelson
2. George & et al
3. Hmieleski & Powell
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7. Spilling
8. Mueller

Downloaded from ihej.ir at 3:16 +0430 on Saturday May 15th 2021

(فینی و همکاران2018 ،؛ نلسون2016 ،1؛ جورج و همکاران)2016 ،2؛
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تجاریسازی شامل ایجاد ایدههای جدید و بهکارگیری آنها بر روی یک محصول ،فرایند و خدمات است که
تجاریسازی فرایندی است که به موجب آن ایدهها و نتایج تحقیقات دانشگاهی ،مراکز تحقیقاتی به کاالهایی
قابل عرضه به بازار تبدیل میشود.
وزارت علوم و فناوری استرالیا تجاریسازی را ،روند تبدیل ایدهها ،دانش و اختراعات به ثروت برای افراد،

شیئی)2013( 2
نورتون و

شرکتها و یا جامعه تعریف کرده است.

همکاران3

()2016

تجاریسازی دانش شامل فعالیتهایی نظیر کشف ،ثبت اختراع ،صدور مجوز و انتقال ثبت اختراعات و
فعالیتهای تحصیلی کارآفرینی است .درواقع ،تجاریسازی اساساً «مأموریت سوم» دانشگاهها را نشان میدهد و

شی و

جی4

()2019

در بسیاری از کشورها تشویق میشود.
تجاریسازی فرایندی است که دانش خلق شده در مراکز علمی را به محصوالت قابل فروش یا فرایندهای
صنعتی تبدیل میکند.

فکور ()1385

تجاریسازی مجموعهای از فعالیتها را شامل میشود که میتواند ایدههایی برای تجاریسازی فناوری ،رشد،
توسعه فناوری تحقق یافته ،توسعه نمونه اولیه با استفاده از فناوریهای پیشرفته ،توسعه فرآیندهای جدید یا بهینه

ناصری ()1385

سازی فرایندهای بازاریابی محصول موجود را ایجاد کند.

در دنیای کنونی ورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست ،ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی باالیی در
جذب سرمایههای خارجی پایدار دارد .ورزش ،میدان رقابتی نسبتاً سالم برای تقابل ملتها و ابزاری برای انتقال
تفکرات فرهنگی است و این بخش اقتصادی ورزش است که این صنعت را پیش میبرد .حوادث ورزشی تأثیرات
شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد میکنند که ردپای این تأثیرات در مراحل گذار آنها به توسعهیافتگی یا ظهور
اقتصادی مشهود میباشد .در دنیای معاصر تعداد مدالهای المپیک و جامهای جهانی نمادی از قدرت اقتصادی،
سیاسی و عرض اندام ابرقدرتهای دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است .بهطوریکه فضای ورزشی از
شاخصهای توسعه یک کشور محسوب میشود و ازلحاظ سیاسی صنعت محبوب و برجستهای است که
سیاستمداران توجه ویژهای به آن دارند .در آغاز قرن  ،21دانش منبعی ممتاز و حتی بهتر از منابع اقتصادی و طبیعی
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منجر به رشد و پویایی اقتصاد ملی شده و افزایش اشتغال و سود را برای یک شرکت به دنبال دارد.

تول و زانتزکی)2009( 1
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به حساب میآید؛ و پیدا کردن راهحل برای نیازمندیهای جامعه ،خصوصاً در عرصه فنّاوری بسیار حائز اهمیت
برای صنعت ورزش و حوزه ورزش باشد (والدوولو.)1998 ،2
در سالهای اخیر همکاری بین دانشگاه و صنعت در حوزه ورزش کم بوده است این در حالی است که روزانه
میلیونها نفر در جهان محو تماشای یک مسابقه ورزشی میشوند و یا با حضور در یک استادیوم از ورزش مورد
عالقهشان حمایت میکنند؛ گروههای زیادی به دور از هیاهوی تماشاگران در نقاط مختلف این کره خاکی به ورزش
میپردازند .کشورهای مختلف به دالیل گوناگون وارد عرصه ورزش شدهاند .ورزش اینک به صنعتی تبدیل شده که
بر شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با اهمیتی دارد .اکنون آشکار شده است که
برنامهریزی برای هر پدیدهای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است و ورزش از این قاعده مستثنی نیست (نوری
خانیوردی .)1395،این مطالب گویای این است که ورزش پتانسیل زیادی برای توسعه کشورها دارد و میتواند
اقتصاد کشور را به طرق مختلف بهبود بخشد و مرکز این تحوالت و رونق و به عبارتی مبدأ این تحوالت استفاده از
پژوهشهای انجام شده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی است .لذا برای بهرهبرداری از این پتانسیل و فرصتهای که
صنعت ورزش پیش روی ما گذاشته باید با برنامهریزی منسجم و دقیق از این فرصتها استفاده شود و یکی از
راههای استفاده از این فرصتهای ایجاد شده توجه به پژوهشهای انجام شده در مراکز آموزشی و پژوهشی است.
بهطوریکه کلوزن و همکاران )2018( 3اشاره میکنند که سازمانهای ورزشی برای سازگاری با محیطی که بطور
فزایندهای پیچیده و رقابتی است ،مجبور به حرفهای شدن ،تجاریسازی و بهرهبرداری از فرصتهای ایجاد شده در
این صنعت هستند.
پیشینه پژوهشها نشان میدهد که مطالعات مختلف زیادی از دیدگاههای متفاوتی برای یافتن راهکارهای مناسب
تجاریسازی صورت گرفته است .البته با توجه به مشکالت و پیچیدگیهای موجود ،راهکارهای مختلف
تجاریسازی دانشگاهی از اوایل دهه  1970ارائه شده که تالش داشته برنامهریزی مؤثر و اجرای پروژههای
تجاریسازی دانشگاهی را تسهیل کند .این راهکارها به کاهش مسائل پیچیده و تشخیص روابط بین اجزا کمک
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میباشد (هیرن و رودونز ،)2004 ،1از این رو دانش و علم تولیدشده در دانشگاهها میتواند بهعنوان مزیتی رقابتی
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میکنند (چوی .)2009 ،1اپادهایاال و همکاران )2018( 2مشخص نمودند که عوامل زمینهای از جمله مسائل قانونی و
مسیر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی میباشد .عوامل مختلفی بسته به فرهنگ ،ساختار و نیروهای تأثیرگذار بر
نهاد آموزشی یا پژوهشی مانند دانشگاه میتواند بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی اثرگذار باشد بهطور مثال
هینک )2018( 3در پژوهش خود نشان داد که عوامل سازمانی و نهادی بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی تأثیر
دارند .همچنین کارتالوس و همکاران )2018( 4مشخص نمودند که در مسیر تجاریسازی دانش برخی موانع
مهارتی ،فرهنگی و بازاریابی نقش مهمی را ایفا مینمایند .بریزیال )2017( 5نشان داد که موانع مربوط به افزایش
آگاهی در خصوص ضرورت و کارکردهای تجاریسازی تحقیقات ،نقش مؤثری بر تجاریسازی تحقیقات در
دانشگاه دارد.
کشاورز و همکاران ( )1397در پژوهشهای خود نشان دادند که هفت عامل راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی،
زیرساختها ،شبکهسازی ،شخصیتی و فرهنگی ،توانمندیهای محقق ،سیاستها و مالی بر تجاریسازی تحقیقات
مدیریت ورزشی تأثیرگذارند .الکانان )2003( 6در تحقیقی به بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوپیو در
کشور فنالند نسبت به روشهای تجاریسازی به این نتیجه رسید که استادان نقش خود را در فرایند تجاریسازی
بهعنوان عامل نسبت به سایر عوامل مهم میدانستند .بختیار و همکاران )2020( 7بازاریابی ،تدوین سیاستها،
مقررات و قوانین مناسب ،مشوقهای غیرمستقیم ،کمکهای مالی ،سیستم مالیاتی مناسب و تخصیص بودجه به
دانشگاهها از مهمترین عامل مهم در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی عنوان کردند همچنین وون دکا و همکاران

8

( )2017بازاریابی را از مهمترین عامل موثر در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی عنوان کردند .همچنین بلیتسکی و
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زیرساختی و همچنین عوامل فردی از جمله کارآفرینی و تواناییهای نوآوری پژوهشگران ،عوامل مهم و اساسی در
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همکاران )2019( 1تهیه نقشه راه و تدوین راهبردهای ارتباطی مؤثر را از عوامل مؤثر بر تجاریسازی دانش عنوان
فضای تحقیقاتی که مطابق با الزامات سیاستگذاری صنعت است ،نقش اساسی را در تجاریسازی دانش تولیدشده
در دانشگاهها ایفا میکند .الکیتان و همکاران )2011( 3اشاره کردند که مشوقهای مالی میتوانند تاثیر مثبتی بر
بهرهوری مراکز علمی داشته باشند.
پرکمن و همکاران )2013( 4عوامل مؤثر بر تجاریسازی را مشتمل بر ویژگیهای فردی محقق ،بستر سازمانی و
بستر نهادی میدانند .جهانگیری نیا ( )1392عوامل مؤثر بر تجاریسازی را به سه دسته ساختاری (همانند ایجاد
پارکهای علم و فناوری در ساختار دانشگاه) ،فرهنگی (فرهنگ حمایت از فعالیت تجاریسازی) ،عوامل سیاسی و
قانونی (قوانین شفاف و بدون ابهام در زمینه مالکیت فکری) دستهبندی میکند .اومام و همکاران )2008( 5عوامل
مؤثر بر تجاریسازی را در به چهار دسته نهادی ،محیطی ،فردی و سازمانی طبقهبندی کردند .بر اساس این مدل،
عواملی محیطی شامل زیرساخت ،حضور سرمایهگذاران ریسکپذیر ،قوانین مربوط به مالکیت معنوی دانشگاهها و
مشخصههای صنعت است .عوامل نهادی شامل سیاستها ،فرهنگ دانشگاه ،رهبری ،تاریخ و سنت ،اهداف و
مأموریت و پاداش میشود .عوامل سازمانی شامل وجود مراکزی برای تحقیقات میانرشتهای ،تخصص محقق،
ماهیت مطالعه و وجود مراکز رشد دانشگاه را در بر میگیرد .عوامل فردی نیز شامل تجربه کاری ،انگیزه و
شبکههایی میشود که پژوهشگر در آن فعال است .اوشی و همکاران )2005( 6در پژوهشهای خود عوامل مؤثر بر
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را به عوامل فردی ،محیطی ،مشخصههای نهادی و منابع سازمانی دستهبندی
کردند .کراپ و زولین )2008( 7در پژوهش های خود نشان دادند که عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی شامل عوامل محیطی ،جهتگیریهای صنعت و عوامل سازمانی می باشد.
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کردند .اباس و همکاران )2019( 2در پژوهشهای خود اشاره کردند که دولت با تأمین بودجه دانشگاهها و ایجاد یک
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الندری و همکاران )2006( 1عوامل مؤثر بر تجاریسازی را حفاظت از دارایی فکری ،عوامل مالی ،دانش ،عوامل
محیط دانشگاه (قوانین رسمی همچون انگیزهها و پاداشها و قوانین غیررسمی همچون فرایندهای استاندارد ،عرف،
هنجارها) ،عوامل فردی و مشخصههای صنعت (اهداف صنعت ،اندازه و توانمندیهای صنعت ،موقعیت جغرافیایی)
بیان کردند .بیک فالوی و همکاران )2007( 3گزارش کردند که عوامل مؤثر بر تجاریسازی به دو گروه محیطی و
درونی دستهبندی میشوند :عوامل محیطی (سطح سازمانی (رسمی و غیررسمی) و سطح منطقهای (رسمی و
غیررسمی) و عوامل درونی (فناوری ،عوامل انسانی ،اجتماعی ،شبکهای ،مالی ،سازمانی و فیزیکی) .در پژوهشی که
لینک و سیگل )2005( 4انجام دادهاند ،عوامل سازمانی ،محیطی و نهادی بهعنوان شاخصههای تأثیرگذار بر
تجاریسازی عنوان کردند.
فولگیری و سویالر )2011( 5در مطالعهای ،عوامل اصلی مؤثر بر انتقال فناوری دانشگاهی را منابع انسانی،
ریسکپذیری ،پشتیبانی مدیر ارشد اجرایی ،منابع کافی ،ساختار سازمانی ،توسعه خالقیت و راهبرد تجاریسازی
عنوان کردند .فروزنده دهکردی و همکاران ( )1393مدلی ارائه دادند که ترکیبی از سه عامل (زمینهای ،ساختاری و
محتوایی) است .عامل زمینهای در این تحقیق همان عامل محیطی است که تجاریسازی در آن تحقق مییابد .زمینه
میتواند از محیط اطراف آغاز شده و به عواملی مانند فرهنگسازمانی ،دانش تجاریسازی کارکنان ،فناوری موردنیاز
و بلوغ اداری توسعه یابد .زمینه را میتوان به دو بخش بیرونی و داخلی دستهبندی کرد .زمینه بیرونی شامل عوامل
اقتصادی ،کسبوکار ،عوامل سیاسی و اجتماعی میشود و زمینههای داخلی مواردی همچون منابع ،قابلیتها،
فرهنگ و سیاستهای درونسازمانی را در بر میگیرد .عوامل ساختاری مشتمل بر مدیریت بازار و تجاریسازی،
منابع مالی و اطالعاتی ،شبکهسازی و روابط راهبردی است .عوامل محتوایی دربردارنده قابلیتهای انسانی،
انعطافپذیری ،انگیزه ،دانش فردی و سازمانی و کیفیت تحقیق است.
نوبخت وند و توسی ( )1393عوامل مؤثر بر تجاریسازی را به دو گروه عوامل خارجی (محیط سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی) و عوامل سازمانی (ساختار ،فرهنگ و فرایندهای درون دانشگاهی) دستهبندی کردند .مسعودیان و
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سازمانی ،سرمایه اجتماعی و عوامل فردی عنوان کردند .برکویتز و فلدمن )2006( 2عوامل مؤثر بر تجاریسازی را
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همکاران )2013( 1در پژوهشهای خود عوامل مؤثر بر تجاریسازی را بهصورت عوامل سازمانی ،فردی ،قانونی،
ماهیت و چیستی تجاریسازی و همانند آن را در بر میگیرد .منظور از عوامل سازمانی ،آشنایی مدیران دانشگاه با
فرایندها و روشهای تجاریسازی تحقیقات و در دسترس بودن ابزارهای فناورانه است .عوامل فرهنگی_ اجتماعی،
به میزان همکاری و تعامل بین اعضای هیئتعلمی ،جایگاه و اهمیت تجاریسازی و مانند اینها اشاره دارد .منظور
از عوامل قانونی ،سیاستگذاری صحیح در زمینه تجاریسازی تحقیقات و شرایط ثبت اختراع و حفاظت حقوقی و
ساختار اداری است .عوامل اقتصادی نیز دستورالعمل و آییننامههای مالی و حمایت مالی صندوقهای سرمایهگذاری
دولتی و خصوصی از فعالیتهای تجاریسازی تحقیقات را در بردارد.
میگون پوری و احمدی )2012( 2در پژوهشهای خود عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را به عوامل
فردی ،محیطی ،سازمانی ،نهادی و فناورانه دستهبندی کردند .یداللهی فارسی و همکاران ( )1390نیز در پژوهشهای
خود عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را به عوامل سازمانی ،داخلی و محیطی /نهادی دستهبندی
کردند .بهبودی و همکاران )2011( 3عوامل مؤثر بر تجاریسازی را شامل تحقیق ،دولت ،صنعت ،پارکهای فناوری
و مراکز رشد و عوامل محیطی در نظر گرفتهاند .عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( )1392با استفاده ازنظریه سه
شاخگی عوامل مؤثر بر تجاریسازی را بهصورت عوامل ساختاری ،محتوایی و زمینهای دستهبندی کردند .رستگار و
خیاط مقدم ( )1393عوامل مؤثر بر تجاریسازی را به فردی (انگیزه ،روحیه) ،فرایندی (نظام ارزیابی ،آگاهی از
فرایندها) ،ساختاری (قوانین حفاظت از دارایی فکری ،آییننامههای مرتبط با فعالیت تجاریسازی) ،محیطی (قوانین
و سیاستهای حمایتی ،فضای رقابتی) ،مدیریتی (نظام ارتباطات و تأمین بودجه ،بوروکراسی اداری و انعطافپذیری
مدیریتی ،ثبات و کارآمدی مدیریتی) ،بنیادی (نظام آموزشی ،ماهیت تحقیقات دانشگاهی) دستهبندی کردند .صفری
و کالهی ( )1393عوامل مؤثر تجاریسازی را بهصورت عوامل نهادی (استقرار دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها)،
محیطی (زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری ،توانایی جامعه در بهرهمندی از تحقیقات دانشگاهی ،ظرفیتهای
بخش صنعت برای دریافت فناوری) ،فردی (خودباوری ،انگیزه ،توان ریسکپذیری) ،سازمانی (وجود پارکهای علم
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فرهنگی_اجتماعی و اقتصادی دستهبندی کردند .عوامل فردی ،شامل مواردی همچون سواد اطالعاتی در خصوص
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و فناوری ،سازوکارهای چابک برای تجاریسازی) ،دولتی (تأکید دولت بر تسهیل تبدیل یافتههای علمی به
میر غفوری و همکاران ( )1390عوامل مؤثر بر تجاریسازی را در قالب عوامل فردی  -شخصی ،متغیرهای جمعیت
شناختی ،فنی  -فناورانه ،مالی ،بازار و اداری_قانونی دستهبندی کردند .میگون پوری و همکاران ( )1390عوامل مؤثر
بر تجاریسازی را به دو دسته عوامل سازمانی (مشتمل بر منابع سازمانی ،رهبری و مدیریت سازمان ،اهداف،
خطمشی و مدیریت سازمان ،فرایند سازمان منابع انسانی ،فرهنگ دانشگاه؛ سرمایه اجتماعی؛ پیشینه دانشگاه؛ روابط
خارجی سازمان؛ مراکز میانی) و عوامل محیطی (دولت ،زیرساخت ،بازار مالی ،ویژگی صنعت و عوامل اجتماعی)
دستهبندی کردند .پژوهش جهرمی ( )1396در تحقیق خود عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را در
چهار دسته عوامل فردی ،درونسازمانی ،برونسازمانی و ارتباطدهنده (دروازهبان فناوری) عنوان کرد .شهودی و
همکاران ( )1398در پژوهشهای خود نشان دادند که در فاز شکلگیری شرکتهای دانشگاهی عوامل فردی،
آموزشی ،زمینهای ،نهادی ،محیطی ،سازمانی ،ساختاری و در فاز توسعه ،عوامل فردی سازمانی و محیطی تأثیرگذار
است .پورنقی و حجازی ( )1398عوامل موثر بر تجاریسازی را عوامل اقتصادی ،الزامات ساختاری و سازمانی،
عوامل محیطی ،الزامات فرهنگی ،عوامل فردی ،الزامات سیاسی و قانونی و مکانیزم های آموزشی و پژوهشی تقسیم
کردند.
در حال حاضر ،با پیشرفت مداوم فرایند جهانیشدن اقتصاد ،صنعت ورزش بهعنوان صنعت دائمی نقش مثبت و
فعاالنه ایفا میکند و رشد قوی را بهویژه در برخی از کشورهای صنعتی یافته جهان نشان میدهد ،بهطوریکه صنعت
ورزش ساالنه رشد اقتصادی دو رقمی در آمریکای شمالی ،اروپا و ژاپن را حفظ کرده است ،ارزش تولید ساالنه
صنعت ورزش نیز در ده صنعت برتر قرار دارد (یاداو و کومار)2016،1؛ از طرفی ،محیط کسبوکار جهانی ،به
سرعت در حال تغییر و نوآوری است و مرکز اساسی این تغییر ورزش است (ولکات و الیپیز)2007،2؛ همچنین
تغییر و تحوالت سریع علم و فناوری در جهان از یک طرف و تبدیل ورزش به یک صنعت از طرف دیگر،
برنامهریزان ورزش را با چالشهای جدیدی روبهرو ساخته است که گذر از آنها نیازمند بهکارگیری رویکردها و
روشهای خالقانه است (شجیع .)1388 ،همچنین فرصتهای زیادی در حوزه ورزش برای تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی مشاهده میشود؛ بهطور مثال تولید و فروش داروها و مکمل ورزشی ،تولید و فروش تجهیزات و وسایل
1.Yadav & Kumar
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نوآوریهای تجاری) و مالی (نحوه تقسیم عواید مالی) دستهبندی کردند.
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ورزشی ،تبلیغات در رویدادهای ورزشی ،فروش بلیت ،حمایتهای مالی ،میزبانی رویدادهای ورزشی بیناللملی،
از پژوهشهای انجام شده در حوزه ورزش میباشد و جامعه و صنعت ورزش بدون استفاده از تحقیقات دانشگاهی
قادر به پیشرفت و ترقی نخواهد شد (موندال2019 ،1؛ نوری.)1395 ،
امروزه به دلیل پذیرش بیشتر دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی روزبهروز به تعداد پایاننامهها ،مقاالت و
طرحهای تحقیقاتی افزوده میشود که نتایج این تحقیقات بدون هیچ کاربرد خاصی تنها مسیری را که طی میکنند به
قفسه کتابخانهها منتهی میشود؛ برای برونرفت از این شرایط باید رویکرد اساتید ،دانشجویان و مدیران دانشگاهی
به بحث تولید محتوای پژوهشی عوض شود .به بیان دیگر اساتید دانشگاهی و دانشجویان باید در وهله اول به نتیجه
و خروجی کار خود بیندیشند و سعی کنند پژوهشی انجام دهند که جنبه تجاریسازی داشته باشد و صرفاً تولید
محتوا نباشد .بهعالوه میتوان گفت نتایج پژوهشهای انجام شده در مراکز آموزشی و پژوهشی بدون شک در
ارتقای کیفیت زندگی و توسعه سطح رفاه جامعه نقش بسزایی ایفا میکنند ،اما زمانی که این یافتهها و پژوهشهای
انجام شده جنبه کاربردی و تجاری نداشته باشند و در دسترس افراد و گروهای متقاضی قرار نگیرند اهمیت نخواهند
داشت و فقط هزینههای زیادی را به بدنه ورزش و علم تحمیل خواهد کرد؛ از طرفی در ایران تعامل خوبی بین
محیط آکادمیک و بخش اجرایی ورزش کشور به دالیل مختلف ساختاری و برنامهای وجود ندارد (دستوم و
همکاران .)1392 ،همچنین تا زمانی که تحقیقات انجام شده تجاریسازی نشوند و مورد استفاده قرار نگیرند عمالً
کمکی به جامعه و صنعت ورزش نخواهد کرد و از طرفی هیچ سود و منفعتی نیز برای دانشکدههای تربیتبدنی نیز
حاصل نخواهد شد .حال اینکه چه راهکارهای وجود دارد که میتوانند به انتقال نتایج این تحقیقات به سازمانها و
از طرفی کسب سود برای دانشکدههای تربیتبدنی و توسعه و رونق اقتصادی ورزش منجر شوند در تحقیقات علوم
ورزشی کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است؛ با توجه به مشکالت و چالشهایی همچون هدفمند نبودن
پژوهشها و نبود تناسب بین پژوهشهای اجرا شده با انتظارات و نیازهای واقعی جامعه و نیز بهره نگرفتن از نتایج
پژوهشها توسط مدیران و تصمیم گیران جامعه ،تأثیر پژوهش در توسعه آموزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه کمرنگ شده است ،بنابراین ایجاد فرهنگ و زیرساختهای علمی پژوهش ،فراهمسازی ابزار پژوهش و نیز
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حق پخش تلویزیونی ،خرید و فروش بازیکنان ،توانبخشی ورزشی و غیره؛ که همه این فرصتها نیازمند بهرهگیری
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توجه ویژه به افزایش میزان سرمایهگذاری پژوهشی و واکاوی راهکارهای تجاریسازی نتایج پژوهشهای
در اهداف کالن برشمرده شده برای نظام علم و فناوری کشور در سند نقشه جامع علمی کشور ،دستیابی به جایگاه
اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهامبخش در جهان ،استقرار جامعه دانشبنیان،
دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و سودآور ،متناسب با اولویتها و نیازها و مزیتهای نسبی کشور و
انتشار و بهکارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی ،افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات
مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از  50درصد تولید ناخالص داخلی کشور ...در نظر گرفته شده است .در این
رابطه« ،تجاریسازی تحقیقات» بهعنوان یکی از ویژگیهای نظام علم و فناوری کشور ،بهعنوان زیر بخش ویژگی
«ترکیب عرضه محوری و تقاضامحوری» مورد تأکید قرار گرفته و اشاره شده است که «با توجه به اهداف و آرمانها
و اولویتهای بلندمدت نظام و کافی نبودن تقاضاهای بخشهای اقتصادی و صنعتی از موارد مذکور ،برخی
حوزههای اولویتدار باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند .این بعد از نگاه علم و فناوری معطوف به تولید و عرضه
دانش بر مبنای اهداف و آرمانهای جامعه است .از سوی دیگر ،افزایش تقاضای نظامهای فرهنگی ،سیاسی ،صنعتی
و اقتصادی ملی و فراملی و در نتیجه تجاری کردن دانش و فناوری ،اهمیت ویژهای در پیشرفت همهجانبه و پایدار
کشور دارد؛ بنابراین ،الگوی مناسب برای نظام علم و فناوری جامعه ایرانی در این زمینه ،ترکیبی از الگوهای عرصه
محوری و تقاضامحوری است (نقشه جامع علمی کشور ،ص  .»)2بدین منظور ،در نقشه جامع علمی کشور ،چندین
راهبرد کالن برای توسعه علم و فناوری کشور ،از جمله «جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش
مؤثرتر در اقتصاد» مطرح شده است .ضرورت توجه به بهرهبرداری مناسب از نتایج و یافتههای تحقیقاتی در راستای
اهداف کالن سند چشمانداز  20ساله کشور مطرح است؛ از طرفی ماده  4قانون برنامه ششم توسعه بر حمایت
حقوقی ،مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در
تولید محصول و خدمات با ارزشافزوده مثبت در چهارچوب بند ( )80سیاستهای کلی برنامه ششم؛ و نیز ماده 47
قانون برنامه چهارم توسعه بر ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی تأکید دارند.
همچنین در بندهای «ز»« ،ط» و «ی» ماده  18قانون برنامه پنجم؛ جزء «ح» تبصره  5قانون بودجه سال  1393و جزء
«ج» تبصره  5قانون بودجه سال  ،94بر بهکارگیری توان پژوهشگران در جهت خلق دانش ،ایدههای نو و تبدیل علم
به ثروت ،تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار و حمایت از تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات
دانشگاهی و افزایش سهم تولید محصوالت تأکید شده است .از قوه به فعل درآمدن تجاریسازی دستاوردهای
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دانشگاهی خالی از اهمیت نیست.
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تحقیقات دانشگاهی ،فرایند پیچیده و دشواری است که شامل مسائل حقوقی ،پیچیدگی فنی ،محاسبات مالی و
تعاملهای درونی و عوامل مؤثر بر این پدیده و ارائه مدل مفهومی ،برای موفقیت سرمایهگذاری مالی و زمانی در
دانشگاهها بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه شناسایی راهکارها ،پس زمینهای برای درک بهتر رابطه بین تحقیق و
توسعه دانشگاهی و نوآوری فراهم میسازد که این خود ،به شناخت رابطه بین تحقیقات دانشگاهی و رشد اقتصادی
کمک میکند.
در سازمانهای تحقیقاتی ،مانند دانشگاهها و پژوهشگاهها بدون تجاریسازی دستاورد ،پژوهش معنایی آنچنانی
ندارد ،زیرا بدون دسترسی به مشتریان خاص برای یک دستاورد ،تولید ایده بیفایده خواهد بود .علیرغم اهمیت
تجاریسازی دانش و فناوری ،شواهد زیادی در سراسر جهان نشان میدهد که علیرغم موفقیت تعداد زیادی از
تحقیقات ازنظر تئوری ،تنها تعداد معدودی از آنها تجاریسازی موفقیتآمیز داشتهاند که این نشاندهنده پیچیدگی
و وجود موانع مختلف تجاریسازی است؛ بهطورکلی ،ارائه ایده ،پژوهش و نوآوری مبتنی بر فناوری زمانی ارزشمند
است که منجر به ایجاد ثروت شود .برای تبدیل ایدهها به یک تجارت موفق و سودآور ،آنها باید تجاریسازی
شوند و تجاریسازی بهعنوان یک فرآیند غیرخطی و پیچیده نیاز به ایفای نقش بازیگران و عوامل مختلف با
تواناییهای مختلف دارد .با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاهها ،مراکز علمی و تحقیقات دانشگاهی در رفع
نیازهای جامعه و حرکت به سمت تولید سرمایه از دانش تولیدشده در این مراکز ،الزم است راهکارهای متناسب با
شرایط ساختاری ،محیطی و انسانی این مراکز برای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی معرفی شود لذا سؤال اصلی
تحقیق این است که چه راهکارهای برای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش وجود دارد؟ بنابراین
پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکارهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش میباشد.

روششناسی
هدف کلی پژوهش ارائه راهکارهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش است .پژوهش حاضر ازنظر
هدف کاربردی و ازلحاظ روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی -پیمایشی است؛ ازنظر محل جمعآوری دادهها میدانی-
کتابخانهای است .پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت.
با توجه به اینکه نظریه برخاسته از دادهها با موقعیت این پژوهش تناسب دارد و تبیین خوب و مناسبی از نظریههای
1
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بازاریابی میشود (لیپینسکی و همکاران .)2008 ،1ازاینرو میتوان آن را پدیدهای دانست که کشف مؤلفهها و
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موجود را بازنمایی میکند به همین دلیل این روش انتخاب شد .نظریهپردازی داده بنیاد شامل سه رهیافت است که
عبارتنداز :رهیافت نظاممند 1که به اشتراوس و کوربین 2معروف است ،رهیافت ظاهر شونده 3که مربوط به گلیزر

است و رهیافت ساختگرایانه 5که توسط چارمز 6ارائه شده است .گلیزر معتقد است که محققان با بهکارگیری
رویکرد نظاممند (اشتراوسی) به جای اجازه ظهور دادهها ،مقولهها را به دادهها تحمیل میکنند (کل.)142:2007،7
گلیزر معتقد است که رویکرد نظاممند به جای ظهور یک نظریه نوظهور تنها یک توصیف مفهومی است (دیویدز و
همکاران .)350:2011 ،8همچنین در رویکرد اشتراوسی (نظاممند) محققان مجبورند دادههای خود را به هر شکل
ممکن به یک قالب مشخص با عنوان «پارادایم کدگذاری» جای داده و پیوند بین مقولهها را تنها در همین قالب
نموداری از پیش تعیین شده به تصویر بکشند (جانز و آلونی .)2011 ،9همچنین کندال )750:199( 10و رابرچ
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( )171:1997اذعان میکنند که رویکرد نظاممند تولید یک تبیین نظری بهصورت ضعیف را تشویق میکند و استفاده
آن برای افرادی که مبتدی هستند و زمان کمتری برای تحلیل دادهها دارند مناسب است.
گلیزر در نقد رویکرد نظاممند بیان میدارد که پیوند بین مقوله ها باید حاصل ذوق مشهور میباشد که از دل داده ها
ظهور می کنند ،نه اینکه این داده ها به اجبار به یک نقشه خاصی مانند مدل پارادایمی اشتراسی وارد شوند .در
مقایسه با رویکرد نظاممند ،رویکرد ظاهر شونده برای کمک به فرآیند تلفیق و سازماندهی مقوله ها در مرحله کد
گذاری نظری به اصطالح «خانواده های کد گذاری» اشاره می کند .نکته بسیار جالب توجه آن است که رویکرد نظام
1.Systematic
2 .Strauss & Corbin
3.Emergent
4 .Glaser
5. Constructivist
6 .Charmaz
7.Kelle
8 .Devadas & et al
9.Jones & Alony
10.Kendall
11.Robrecht
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مند طرفدار استفاده از یک پارادایم است؛ اما رویکرد ظاهر شونده استفاده از تنها یک پارادایم را گیج کننده و آزار
گلیزر معتقد است در نقد رویکرد نظام مند اشاره میکند که پیوند بین مقوله ها باید حاصل ذوق مفهومی می باشد
که از دل داده ها ظهور می کنند ،نه اینکه این داده ها به اجبار به یک نقشه خاصی مانند مدل پارادایمی اشتراسی
وارد شوند .با توجه به مطالب گفته شده و ایرادات وارده بر رویکرد اشتراوسی (نظاممند) در این پژوهش از رهیافت
ظاهرشونده (گلیزر) استفاده شده است.
روش گردآوری دادهها ،مطالعه کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران بوده است .جامعه آماری
پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکدههای تربیتبدنی ،کارآفرینان دانشگاهی و مخترعین دانشگاهی در حوزه
ورزش و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بود که با توجه با حیطه پژوهش ،تخصص جامعه آماری در این حوزه و
کمک گرفتن از اساتید جامعه آماری با این ترکیب انتخاب شد .جهت نمونهگیری از طرح نمونهگیری هدفمند و
تکنیک ارجاعی زنجیرهای (گلوله برفی) استفاده شده است؛ به این صورت که نخست افراد بهطور مستقیم توسط
محقق بر اساس قضاوت خود از بهترین منابع اطالعاتی مانند منابع مکتوب ،مشاهده و مصاحبه با افرادی که
تخصصی در این زمینه داشتند انتخاب شدند و سپس گروههای بعدی جهت مصاحبه توسط همین افراد معرفی
شدهاند و نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا کرد که مدل به حد اشباع نظری رسید که در این پژوهش مدل در مصاحبه
 22به حد اشباع نظری رسید بهطوری با ادامه مصاحبه اندیشه جدیدی به وجود نیامد ولی برای اطمینان از نتایج
پژوهش مصاحبه تا  24نفر ادامه یافت.
در فرایند تحلیل نظریه داده بنیاد به روش گلیزری (ظاهرشونده) دادههای مصاحبهای و متنی کدبندی میشوند.
کدبندی اطالعات شامل دو مرحله و سه گام است :کدگذاری واقعی (کدگذاری باز ،2کدگذاری انتخابی) 3و
کدگذاری نظری.4

1.Locke
2.Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
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دهنده میداند و تصریح میکند که برای پیوند بین مقولهها ،نقشههای نظری متعددی وجود دارند (الک.)2001،1
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کدگذاری باز :پس از پایان مصاحبه ،فرایند کدگذاری باز شروع میشود .خروجی مرحله کدگذاری باز ،کدهای
انجام شود.
کدگذاری انتخابی :زمانی که مقوله محوری در فرآیند کدگذاری باز ،به دست آمد ،فرآیند کدگـذاری انتخابی،
آغازشده و مصـاحبهها در جهت متغیر محـوری ،کـدگـذاری میشوند .کدگذاری انتخابی ،با کدگذاری برای متغیر
محوری ،سروکار دارد به عبارتی فرآیند تبدیل مفاهیم به مقولهها است.
کدگذاری نظری :کدگذاری نظری فرآیند یکپارچهسازی و بهبود مقولههاست .کدهای نظری ،چگونگی ارتباط
مقولهها با یکدیگر رامفهومسازی میکنند .کدگذاری باز و انتخابی ،به دستهبندی ،طبقهبندی و در واقع تکهتکه کردن
دادهها میپردازد ،اما در این مرحله از طریق کدهای نظری ،مفاهیم را به یکدیگر ارتباط میدهند
جدول  :1مشخصات نمونه
نوع ارتباط با موضوع تجاریسازی در ورزش

تعداد

اعضای هیأت علمی دانشکدههای تربیت بدنی

10

کارآفرینان دانشگاهی در حوزه ورزش

1

مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش

1

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

10

پایایی باز آزمون کدگذاری
این شاخص را میتوان زمانی محاسبه کرد که یک متن را در دو زمان کدگذاری کرده باشد .برای محاسبه پایایی باز
آزمون از بین مصاحبهها چند مصاحبه بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در یک فاصله زمانی دوباره کدگذاری شدند
سپس کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند و از طریق میزان
توافقات و عدم توافقات در دو مرحله شاخص ثبات برای آن پژوهش ها محاسبه میگردد.
شاخص پیشنهادی زیر برای محاسبه پایایی باز آزمون بین کدگذاریهای پژوهشگر در دو فاصله زمانی پیشنهاد شده
است:
× 100

تعداد توافقات × 2
تعداد کل کدها

= درصد پایایی
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بنیادی است .کدگذاری باز میتواند با کدگذاری سطر به سطر ،عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف دادهها
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جریان مفهوم سازی  3مصاحبه بهطور نمونه در یک فاصله  30روزه کدگذاری مجدد شد و سپس با مراجعه به
مشاهده میشود .تعداد کل کدها در فاصله زمانی  30روزه برابر  ،75تعداد کل توافقات بین کدها در این زمان برابر
 29و تعداد کل عدم توافقات در این زمان برابر  22بود .پایایی باز آزمون مصاحبههای انجام گرفته در این پژوهش با
استفاده از فرمول ذکر شده ،برابر  77/33درصد است .با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  60درصد است (هومن،
)1394؛ در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تایید است.
جدول  :2پایایی باز آزمون کدگذاری
تعداد کل

تعداد عدم

درصد پایایی باز

توافقات

آزمون

11

6

75/86

6

76/92
80
77/33

ردیف

عنوان مصاحبه

1

P1

29

2

P7

26

10

3

P18

20

8

8

75

29

22

کل

کدها

تعداد توافقات

یافتهها
در بخش کیفی با استفاده از روش هفت مرحله ای کالیزی ( ،)1987پس از هر بار مصاحبه کدهای اولیه پاالیش
گردیده و با توجه به میزان سازگاری و تجانس با سایر مفاهیم کشف شده طبقه بندی شدند؛ این روش بارها تکرار
شد تا پس از تصفیههای مکرر 74 ،کد 11 ،مقوله 5 ،بعد و  1طبقه به شرح جدول  2شناسایی و دستهبندی گردید.
در مرحله نخست در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت برداری های میدانی ،تمام بیانات و توصیفهای ارائه شده
توسط مصاحبه شونده چند بار گوش داده میشود (در صورت ضبط شدن مصاحبه) و یا خوانده میشود (در
صورت یادداشت برداری) .هدف از این کار به دست آوردن و یا «درک یک احساس» و تجارب شرکت کننده است.
در مرحله دوم پس از مطالعه همه جمالت ،عبارات و توصیفهای مصاحبهشونده ،زیر بیانات و عباراتی که با پدیده
مورد بحث مرتبط است ،خط کشیده شد .بدین ترتیب «استخراج جمالت مهم» صورت گرفت .در مرحله سوم
تالش شد تا به معنی و مفهوم هر یک از جمالت مهم پی برده شود .به این عمل «فرموله کردن معانی» مقاهیم
میگویند؛ به عبارت دیگر پژوهشگر تالش کرد تا از هر عبارت یک مفهوم را که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر
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کدهای اولیه استخراج شده از آن مصاحبه ها و کدهای مجدد جدول  2بدست آمد .همان طور که در جدول 2
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فرد بود ،استخراج کند .در مرحله چهارم پس از استخراج این کدها ،پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه
پژوهشی» و یا «منابع انسانی» تشکیل شد .در مرحله پنجم عالوه بر استخراج جمالت مهم و دستهبندی مطالب ،کلیه
مفاهیم استخراج شده به دقت مطالعه و بر اساس تشابه مقولهها آنها به هم پیوند داده شد و دستههای کلیتری به
نام ابعاد به وجود آمد؛ با «دسته بندی مقولههای مشابه» ابعادی همچون «درونسازمانی» و یا «فردی» تشکیل شد .در
مرحله ششم کلیه ابعاد استخراج شده بهصورت یک توصیف جامع و کامل از پدیده تحت مطالعه (راهکارهای
تجاریسازی در حوزه ورزش) به هم پیوند داده شد و دسته کلیتری پدید آمد .در مرحله هفتم از طریق مراجعه
مجدد به چند تن از شرکتکنندگان و انجام یک مصاحبه منفرد و یا انجام جلسههای متعدد مصاحبه نظر
شرکتکنندگان را در مورد یافتهها جویا شد و نسبت به اعتبارسنجی نهایی یافتهها ،اقدام شد.
در این پژوهش ،محققین در چندین نوبت دادهها و کدهای اولیه را تجزیه و تحلیل نمودند و در هر تجزیه و تحلیل
مفاهیم جدیدی را شناسایی کرده و مجددا مورد بازنگری قرار دادند تا در نهایت بتوانند چارچوب مباحث و سپس
طبقات دستهبندی شوند .به عبارت دقیق تر روش رسیدن به «کدهای اولیه» بدین ترتیب بود که در پایان هر یک از
مصاحبه ها ،جمالت بهطور جداگانه مورد تأمل و تعمق قرار گرفته ،سپس پیام اصلی و یا «مفهوم کلیدی» که در هر
یک از جمالت پنهان بود ،حاصل میشد.
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کرد و بر اساس تشابه مفاهیم آنها را دستهبندی نمود .با «دسته بندی مفاهیم مشابه» (مقولههایی) همچون «آموزشی-
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افراد اهل
فن

تعیین موضوع و

باز

انتخابی

نظری

نوآوی محقق

مثلث

تجزیه و

سازی

نمونه گیری

کدگذاری

کدگذاری

کدگذاری

قدرت خالقت و

مفاهیم

تحلیل داده ها

نظری
بررسی
اسناد و
مدارک

مقوله

مدل مفهومی

ابعاد

ها

یا نظریه

تجربیات و
مشاهدات
پژوهشگران

شکل  :1مراحل تدوین تئوری داده بنیاد (گلیزری)

جدول  .2راهکارهای تجاریسازی تحقیقات در حوزه ورزش
مفاهیم (گدها)

مقوله

ابعاد

متغیر وابسته

 .1تشویق محققین به منظور انتخاب موضوعات پژوهشی خود از بین طرحهای ارائه شده توسط سازمانهای
ورزشی و غیر ورزشی ( هیات های ورزشی ،ادارات ورزش و جوانان مراکز استان و شهرستانها،
فدراسیونهای ورزشی و وزارت ورزش و نهادهای مربوطه)
.2

راهکارهای

برگزاری دورههای آموزشی برای دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور آگاهی و آشنایی
با تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

.3

ارایه واحد درسی مرتبط با حوزه تجاریسازی در ورزش

.4

کاربردی کردن تحقیقات دانشگاهی از سوی اعضای هیات علمی

.5

توجه به آموزشهای پژوهش محور

.6

الزام دانشگاه و دانشکده به رفع نیازهای جامعه (آگاهی از نیازها و مشکالت بازار و صنعت ورزش)

آموزشی  -پژوهشی

درونسازمانی

تجاریسازی
در حوزه
ورزش
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.8

وجود مشوق مناسب اعضای هیات علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به انجام تحقیقات کاربردی و
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.7

پیاده سازی سیستمهای تحقیق و توسعه در دانشگاهها و دانشکدهها
ضروری در صنعت ورزش در راستای ارتقای مرتبه علمی آنها

.9

تطابق مطالب درسی با نیازهای بازار

 .10مسئله محور بودن پژوهشهای دانشجویان
 .11ایجاد تیمهای خبره و تیمهای پژوهشی در میان اعضای هیات علمی برای همکاری در فراگرد
تجاریسازی یافتههای دانشگاهی
 .12توانمندسازی کارکنان و اعضای هیات علمی در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
 .13ارتقاء شغلی براساس عملکرد اعضای هیات علمی در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
 .14پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و انتقال تکنولوژی دانشگاهها و دانشکده ها

منابع انسانی

 .15آموزش مستمر اساتید
 .16ایجاد رقابت در میان اساتید دانشکده
 .17جذب نیروی انسانی (اعضای هیات علمی و کارکنان) متخصص ،نوآور و کارآفرین
 .18تدوین خط مشی و مأموریتهای دانشگاهی در راستای تجاریسازی
 .19اصالح ساختار سازمانی موجود در دانشگاهها و دانشکدهها
 .20دسترسی به منابع اطالعاتی موردنیاز

مدیریتی

 .21آگاهی بخشی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از پیامدهای مثبت تجاریسازی
 .22تدوین برنامههای ترویجی و اطالعرسانی منسجم و هدفمند به منظور ارایه آگاهیهای عمومی و معرفی
محصول به مشـتریان
 .23همسویی سیاستها ،قوانین و بخشهای پشتیبانی دانشگاهها و دانشکدهها با هدف تجاریسازی
 .24توسعه فروش و بخشهای بازاریابی در دانشگاه ها

بازاریابی

 .25شناسایی مشکالت و نیازهای صنعت ورزش توسط متولیان پژوهش در دانشکده و دانشگاه
 .26برندسازی درحوزههای گوناگون
 .27توجه به نیازهای مشتریان بازار (تمرکز بر بازار)
 .28ایجاد انگیزه در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 .29تغیر نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان نسبت به تجاریسازی
 .30ریسک پذیری اعضای هیات علمی و دانشجویان

شخصیتی

فردی

 .31خودباوری اعضای هیات علمی و دانشجویان
 .32برگزاری همایش به منظور تعامل صنعت ورزش و صنعتکاران و سازمانهای ورزشی و غیر ورزشی

ارتباطی

برونسازمانی
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به منظور آشنایی با ایده و یافتههای دانشگاهیان

 .34ایجاد سازمانهای پژوهش بنیان در کشور به منظور تجاریسازی ایدهها و پژوهشها
 .35مدیریت اثربخش دفاتر انتقال دانش
 .36ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور در حوزه ورزش
 .37ایجاد صنایع پویا و پیشرو جهت توسعه تحقیقات مرتبط با علوم ورزشی
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پس از تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبهها راهکارهای تجاریسازی تحقیقات در حوزه ورزش استخراج
انسانی ،مدیریتی ،بازاریابی ،شخصیتی ،ارتباطی ،سیاستگذاری ،حقوقی-نظارتی ،سختافزاری_ نرمافزاری،
اقتصادی به دست آمد .در ادامه از کد گذاری مقولهها ،ابعاد به دست آمد که شامل  6بعد درونسازمانی ،فردی،
برونسازمانی ،قانونی ،امکانات_تجهیزاتی ،اقتصادی بود که در نهایت به مدل نهایی ختم شد که در شکل  1مالحظه
میشود.
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شکل  .1مدل نهایی راهکارهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش
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امروزه تحقیقات بهعنوان اساس رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود؛ بنابراین درک و پرورش مدیریت دانش ایجاد
شده در مراکز تحقیقاتی مانند دانشگاه ضروری به نظر میرسد (فرانکو و پینو .)2019 ،1در این زمینه ،هدف اصلی
دانشگاهها ایجاد و انتقال دانش است .دانشگاهها برای دستیابی به اهداف خود ،استراتژیهایی برای تقویت
ظرفیتشان برای تولید علمی به کار گرفته اند (دوردا و کراجیچ)2016 ،2؛ بنابراین ،به منظور سازماندهی و انتقال
دانش بهطور مؤثر ،دانشگاهها ساختارهای داخلی اختصاص داده شده به پژوهش ،یعنی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی
را ایجاد کردهاند که به ایجاد کانالهای ارتباطی برای انتقال نتایج تحقیقات کمک میکنند( .مرالس روبیانو و
همکاران .)2015 ،3دانشگاهها مراکز اصلی تولید دانش هستند ،اما این دانش زمانی میتواند مثمرثمر واقع شود که
وارد مرحله تجاریسازی شود و در عمل از آن استفاده و تولید ثروت کرد .مدیریت دانش علمی تولیدشده برای
توسعه مراکز تحقیقاتی مهم است زیرا باعث میشود آنها کارآمدتر باشند؛ با این وجود ،مطالعات کمی بر مدیریت
دانش و سهم آن در اثربخشی مراکز تحقیقاتی و تجاریسازی پژوهشهای انجام شده متمرکز شده است؛ بنابراین،
این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف و ارائه راهکارهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش انجام
گرفته است.
دنیای امروزه برای ایجاد ثروت و ارتقاء کیفیت زندگی به سمت جامعه اقتصادی دانش بنیان پیش میرود.
دانشگاهها و مراکز علمی منابع اصلی دانش جدید هستند .تجاریسازی یکی از مراحل اساسی در روند توسعه
اقتصادی و اجتماعی جوامع است که باعث میشود تحقیقات و اختراعات به محصوالت قابل فروش تبدیل شود.
امروزه دانشگاهها در توسعه اقتصادی جوامع نقش اساسی دارند .تجاریسازی دانش سومین مأموریت دانشگاهها
محسوب میشود .این عقیده حاکی از آن است که دانشگاهها نقش کلی اقتصادی-اجتماعی و یک مسئولیت عمومی
برای ذینفعان خود دارند .عالوه بر این نلز و وورلی )2010( 4با تأکید بر لزوم تجاریسازی دانش ،استدالل میکنند
که فعالیتهای تجاریسازی مکانیزم مهمی است که توسط آنها دانشگاهها مستقیماً بر توسعه اقتصادی ملی و
منطقهای تأثیر میگذارند .لزوم توجه به تجاریسازی دانش در دانشگاه ها و مشخص کردن عوامل مؤثر بر آن برای
1.Franco & Pinho
2. Durda & Krajcik
3. Morales Rubiano & et al.
4.Nelles & Vorley
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برنامهریزی استراتژیک در دانشگاهها امروز به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل شده است که منجر به تغییر نقش
اقتصاد ملی یا منطقهای و همچنین ایجاد منافع مالی برای دانشگاه صورت میگیرد .امروزه دانشگاهها در تالشند تا با
صنعت و بازار ارتباط برقرار کنند تا بتوانند عالوه بر تأمین نیازهای خود ،راه را برای توسعه هموار کنند.
کدگذاری دادهها نشان داد عوامل درونسازمانی از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه
ورزش میباشد که با نتایج پژوهشهای دهکردی و همکاران ( ،)1393گودرزی و همکاران ( ،)1392حسین پور و
خاکشیر ( ،)1392پژوهش جهرمی ( ،)1396شهودی و همکاران ( ،)1398میگون پوری و همکاران ( ،)1390صفری
و کالهی ( ،)1393میگون پوری و احمدی ( ،)2012یداللهی فارسی و همکاران ( ،)1390پورنقی و حجازی
( ،)1398نوبخت وند و توسی ( ،)1393پرکمن و همکاران ( ،)2013اومام و همکاران ،)2008( 1الندری و همکاران
( ،)2006بیک فالوی و همکاران ( ،)2007فولگیری و سویالر ( )2011همسو میباشد .گودرزی و همکاران ()1392
عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را به دو دسته عوامل برونسازمانی و عوامل درونسازمانی
دستهبندی کردند و بیان کردند که هر یک از این عوامل شناسایی شده دو نقش بازارنده و پیشبرنده دارند .همچنین
حسین پور و خاکشیر ( )1392نیز عوامل مؤثر بر تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی را به دو دسته عوامل
درونسازمانی (مشتمل بر سیاستهای دانشگاهی ،عملکرد نهادهای مسئول در واگذاری امتیاز و ارتباط با صنعت و
ویژگی دانشگاه) و عوامل برونسازمانی (عوامل فرهنگی ،سیاسی  /قانونی و عوامل اجتماعی) طبقهبندی کردند.
منظور از عوامل درونسازمانی در این پژوهش تمامی عوامل و نیروهای تاثیرگذار در دانشگاهها (آموزشی–پژوهشی،
منابع انسانی و مدیریتی) بود؛ با این توضیح باید گفت که دانشگاه باید سیاستها و رویههای را در پیش بگیرند که
محققین بتوانند به راحتی نتایج پژوهشهای خود را تجاریسازی کرده و تولید ثروت کنند؛ که این کار هم به
نفعدانشگاه و هم به نفع محقق ،جامعه و دولت است .دانشگاهها بهعنوان مراکز تحقیقاتی عمومی ،نقش مهمی ایفا
میکنند و بهرهبرداری تجاری از دانش ایجاد شده در دانشگاهها بهطور فزایندهای در جهان ،افزایش یافته است و
نقش حیاتی در تحریک رشد اقتصادی دارد .دانشگاهها از نقش مهم خود بهعنوان مراکز تولید دانش و انتشار آن
آگاهی دارند .بر این اساس ،آنها سیاستها ،روشها و دستورالعملهایی را برای افزایش فعالیتهای انتقال دانش و

1. Umam & et al.

Downloaded from ihej.ir at 3:16 +0430 on Saturday May 15th 2021

دانشگاهها از تولیدکننده دانش به تولیدکنندگان سرمایه از دانش شده است .این تغییر نقش با هدف بهبود عملکرد
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فناوری وضع کردهاند .با این وجود ،موفقیت در این راه چندان آسان نیست و نیازمند همکاریهای چندجانبه و
کدگذاری دادهها نشان داد از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش ،عوامل
برونسازمانی میباشد که یافتههای این پژوهش با نتایج یافتههای پژوهش جهرمی ( ،)1396گودرزی و همکاران
( ،)1392پورنقی و حجازی ( ،)1398حسین پور و خاکشیر ( ،)1392کشاورز و همکاران ( ،)1397بلیتسکی و
همکاران ( ،)2019نوبخت وند و توسی ( ،)1393میگون پوری و احمدی ( ،)2012بهبودی و همکاران (،)2011
عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1392رستگار و خیاط مقدم ( ،)1393صفری و کالهی ( ،)1393شهودی و
همکاران ( )1398هم سو میباشد .منظور از عوامل برونسازمانی در این پژوهش تمامی عوامل و نیروهای تاثیرگذار
در دانشگاهها (ارتباطی و سیاستگذاری) بود .امروزه محققین به این باور رسیدند که برای تجاریسازی یافتههای
تحقیقات دانشگاهی تعامل با صنعت یک امری ضروری و اجتنابناپذیر است .از سوی دیگر ،تعامل دانشگاه با
صنعت ممکن است تجاریسازی را تحریک کند ،زیرا همکاری با صنعت میتواند محققین را در مورد اینکه
یافتههای علمی چه میزان پتانسیل تجاری شدن را دارد ،روشن سازد و آنها را قادر میسازد تالش بیشتری برای
ثبت اختراع این یافتهها انجام دهند (پرکمان و همکاران .)2013 ،2بدین ترتیب ،میتوان ادعا کرد که دو مأموریت
اصلی دانشگاهها در حوزه دانش ،انجام تحقیقات و کاربردی نمودن آن است و وظیفه آنها تنها در خلق دانش جدید
خالصه نمیشود (اتزکویتز و لیدسدورف.)2000،3
مطالعات بر اهمیت تعامل دانشگاهی «همکاری در زمینه دانش بین محققان دانشگاهی با سازمانهای غیر آکادمیک»
با هدف انتقال دانش از دانشگاهها به صنایع تأکید کردهاند .از طرفی دانشگاه ،دولت و محققین باید با برقراری ارتباط
و تعامل چند جانبه با بخش صنعت و سرمایهگذاران راه را برای تجاریسازی یافتهها هموار کنند .سیاستگذاری
دولت باید طوری باش د که همواره تجار سازی را تشویق کند و محققین بتوانند با خیال آسوده به پژوهش بپردازند.
همچنین دولت و دانشگاه میتوانند چهارچوبی را تدوین کنند که تعامل و ارتباط محققین با صنعت بیشتر شود و
محققین راحتتر بتوانند ارتباط برقرار کنند .محیطی که سازمانها در آن فعالیت میکنند ،پویا و در حال تغییر مستمر
است .هویتهای متنوع محیطی یا به عبارت واضحتر ،نیروهای حاضر در محیط خارج از سازمانها بهطور مستمر
1. Olaya Escobar & et al.
2. Perkmann & et al.
3. Etzkowitz & Leydesdorff
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آنها را تحت تأثیر قرار میدهند و رفتارهای آنان را کنترل میکنند و بدین دلیل هرگز نمیتوان سازمانی را بهطور
تحقیق از این قاعده مستثنا نیستند و همواره در طول تاریخ تحت تأثیر نیروهای محیطی قرار داشته اند .نیروهای
دولتی و کنترلهای نهادی ،نیروهای اقتصادی یا بازار ،رقابت و پیشرفتهای فناورانه ،مثالهایی از پویاییها و
نیروهای محیطی هستند که آموزش عالی جهان را با تغییرات چشمگیری مواجه ساختهاند که همواره باید به آنها
توجه کرد و برای رسیدن به نتیجه ایدهآل باید آنها را در فرآیند تاثیرگذاری در نظر گرفت (جاهد و آراسته.)1392 ،
مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن منابع داخلی خود ،باید
استراتژیهای همکاری با سایر مراکز در کشورهای توسعه یافته را اجرا کنند .به این ترتیب ،آنها پتانسیل خود را
افزایش داده و ظرفیت تحقیق خود را تقویت میکنند.
کدگذاری دادهها نشان داد از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش ،عوامل فردی
میباشد که یافتههای این پژوهش با نتایج یافتههای اپادهایاال و همکاران ( ،)2018وو و همکاران ( ،)2015پرکمن و
همکاران ( ،)2013اومام و همکاران ( ،)2008اوشی و همکاران ( ،)2005الندری و همکاران ،)2006( 1مسعودیان و
همکاران ،)2013( 2میگون پوری و احمدی ،)2012( 3رستگار و خیاط مقدم ( ،)1393پورنقی و حجازی (،)1398
میرغفوری و همکاران ( ،)1390پژوهش جهرمی ( ،)1396شهودی و همکاران ( )1398هم راستا می باشد .منظور از
عوامل فردی در این پژوهش ایجاد انگیزه در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان تغیر نگرش ،ریسک پذیری و
خودباوری اعضای هیات علمی و دانشجویان را میباشد .وو و همکاران )2015( 4عوامل مؤثر بر تجاریسازی را به
دو دسته عوامل نهادی و فردی دستهبندی کردند و نتیجه گرفتند عوامل فردی نقش مهمتری را ایفا میکند .نقد وارد
شده ،در نظر نگرفتن عوامل محیطی و برونسازمانی است که دلیل آن را بیان نکردند .اومام و همکاران ( )200نیز از
عوامل موثر بر تجاریسازی را عوامل فردی عنوان کردند و بیان داشتند عوامل فردی شامل تجربهکاری ،انگیزه و
شبکههایی میشود که پژوهشگر در آن فعال است.

1.Landry & et al.
2.Masudian & et al.
3. Meigounpoory & Ahmadi
4.Wu & et al.
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کدگذاری دادهها نشان داد که یکی دیگر از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش،
پورنقی و حجازی ( ،)1398مسعودیان و همکاران ( ،)2013میر غفوری و همکاران ( ،)1390پرکمن و همکاران
( )2013همراستا است .منظور از عوامل قانونی در این پژوهش وجود قوانین مشوق تجاریسازی ،معافیتهای
مالیاتی ،تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری ،ارائه یک ساختار نظارتی مناسب ،شفافسازی قوانین و آیین
نامههای ،تدوین و اعمال قوانین ،مقرراتی و سیاستهای حمایتی میباشد .مسعودیان و همکاران ( )2013اشاره
داشتند که منظور از عوامل قانونی ،سیاستگذاری صحیح در زمینه تجاریسازی تحقیقات و شرایط ثبت اختراع و
حفاظت حقوقی و ساختار اداری است .سیاستگذاران باید تدابیری در پیش بگیرند که محققین به دنبال
تجاریسازی پژوهشهای خود باشند؛ و در این راه با انگیزه بیشتری به دنبال تجاریسازی پژوهشهای خود باشند؛
بنابراین نهادی قانونگذار باید برای تسهیل فرآیند تجاریسازی قوانین و آیین نامههای را تدوین و ابالغ کنند که
محققین به با بروکراسی و مشکالت کمتری نتیجه پژوهشهای خود را تجاریسازی کنند و به بازار ارائه بدهند؛ در

همین راستا یکی از محاحبه کنندگان چنین بیان داشت که «ما استعداد و تواناییهای خوبی داریم ولی با توجه به این
که هیج گونه حمایتی از ما نمیشود و همهش در حد حرف هست؛ و اگر هم بخواهیم کاری را شروع کنیم آنقدر
بروکراسی اداری وجود دارد که از نیمه راه برگشته و تصمیم میگیریم بیخیال بشیم و نریم سراغش»؛ مصاحبه کننده

دیگری بیان داشت که « بنده تا به حال ندیدم که قانون از ما به صراحت حمایت کند و ما را تشویق کنه و آیین
نامههای هم که وجود دارد آنقدر پیچیده و دشوار است که اصال ترجیم میدهیم دنبالش نریم».
کدگذاری دادهها نشان داد امکانات_تجهیزاتی از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش
میباشد که با نتایج پژوهشهای بیک فالوی و همکاران ،)2007( 1صفری و کالهی ( ،)1393اومام و همکاران

2

( ،)2008اوشی و همکاران ،)2005( 3فولگیری و سویالر ،)2011( 4کشاورز و همکاران ( ،)1397میگون پوری و
همکاران ( )1390همسو میباشد .منظور از عوامل امکاناتی-تجهیزاتی در این پژوهش برخورداری دانشگاهها از
آزمایشگاهها ،کارگاهها ،وسایل و ابزار آالت و بهرهگیری از فناوریهای نوین از سوی دانشکدهها در تجاریسازی
میباشد .میجیان جونگ و همکاران ( )2015در مطالعۀ خود نشان دادند که کمبود بودجه و فقدان امکانات و
1.Bikfalvi & et al.
2. Umam & et al.
3.O’Shea & et al.
4.Fulghieri & Sevilir
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تجهیزات ،دو مانع اصلی تجاریسازی هستند .دانشگاه برای اینکه بتوانند بستر الزم برای تجاریسازی را فراهم کنند
پژوهشهای خود را تجاریسازی کنند .با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبهها اعضای هیات علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ایدههای خوبی برای تجاریسازی دارند ولی با توجه به اینکه دانشگاهها و
دانشکدهها از امکانات و تجهیزات مناسبی بر خوردار نیستند ،این ایده ها و به مراحله تجاریسازی نمیرسند یا کال
انجام نمیشود .زمانی که محققین امکانات و تجهیزات دانشکدهها را ببینید بیشتر ترغیب میشوند به سمت ایدهها و
پژوهشهای بروند که نتیجه آن تجاریسازی و تولید ثروت است.
کدگذاری دادهها نشان داد بعد اقتصادی از عوامل موثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش
میباشد که با نتایج پژوهشهای مسعودیان و همکاران ( ،)2013پورنقی و حجازی ( ،)1398کشاورز و همکاران
( ،)1397بختیار و همکاران ( ،)2020الکیتان و همکاران ( ،)2011الندری و همکاران ( ،)2006بیک فالوی و
همکاران ( ،)2007فروزنده دهکردی و همکاران ( ،)1393میر غفوری و همکاران ( ،)1390همسو میباشد .منظور از
عوامل اقتصادی در این پژوهش حمایت (خصوصاً مالی) دانشگاه و دانشکده از تجاریسازی دانش ،اعطای
تسهیالتی بانکی به منظور تجاریسازی یافتههای دانشگاهی ،افزایش سرانه پژوهشی و حمایت مادی از تحقیقات
کاربردی دانشجویان میباشد .یکی از اساسیترین مشکالت برای تجاریسازی محققین نبود سرمایه اولیه برای
شروع است .تأمین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیدهترین عناصر در فرآیند تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی است که نقش بسیار مهمی را درراه اندازی و توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه بر عهده دارد .همچنین
اهمیت سرمایهگذاری در دستیابی به توسعه پایدار در سطح کالن و نقش آن جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری
در سطح خرد ،بیش از گذشته آشکار شده است و توجه ویژهای را طلب نموده است .سیاستهای دانشگاهها و
دانشکدهها و صدالبته سیاستهای اقتصادی باید طوری باشد که محققین بتوانند با خیال آسوده پژوهشهای خود را
به مرحله تجاریسازی برسانند .زمانی که محققین به خاطر مشکالت و تنگناهای مالی نتوانند پزوهشهای خود را
تجاریسازی کنند بدون شک انگیزه خود را از دست خواهند داد و از ادامه راه منصرف خواهند شد به همین دلیل
دانشگاه باید سیاستهای را در پیش بگیرند که محققین بدون درنگ به سمت تجاری کردن یافتههای خود باشند.
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•

بیژن ،عبداللهی؛ سیده طیبه ،موسوی امیری؛ ابراهیم ،آریانی .)1397( .موانع تجاریسازی نتایج پژوهشهای
دانشگاهی (مورد مطالعه :پردیسهای خودگردان دانشگاههای عالمه طباطبایی و خوارزمی) .مطالعات

•

اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی.81-105 ،)21(8 ،
پژوهش جهرمی ،امین .)1396( .مدل سازی عوامل مؤثر بر تجاریسازی دستاوردهای پژوهش دانشگاهی:
رویکردی آمیخته (مطالعه موردی :دانشکده های مهندسی دانشگاه های دولتی تهران) .مدیریت صنعتی9 ،

•

(.265-286 ،)2
پورنقی ،رویا؛ حجازی ،اکرم السادات .)1398( .بررسی عوامل مؤثر بر تجاریسازی دانش از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات،

•
•
•
•
•
•

.1050-1023 :)3(34
جهانگیری نیا ،امین .)1392( .نحوة مناسب انتقال دانش فنی از دانشگاه به صنعت با رویکرد الگوبرداری.
سـومین کنفرانس بینالمللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری .تهران ،ایران.
حاجی پور ،بهمن؛ موتمنی ،علیرضا؛ طیبی ابوالحسنی ،سیدامیرحسین .)1395( .فراترکیب عوامل موفقیت
تجاریسازی محصوالت با فناوری پیشرفته؛ نشریه علمی  -پژوهشی مدیریت نوآوری؛ .19-54 ،)4(5
حسین پور ،هدی؛ حسین خاکشور .)1392( .تجاریسازی پژوهش های دانشگاهی در کارآفرینی
اقتصادی ،کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ،بابلسر ،شرکت پژوهشی طرود شمال
رستگار ،نفیسه و سعید خیاط مقدم .)1393( .موانع تجاریسازی دانش؛ مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مشهد ،دومین کنفرانس بین المللی تجاریسازی فناوری ،تهران ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
سلطانی ،حامد؛ فرامرزی ،کرد .)1390( .تجاریسازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاههای دانش بنیان و توسعه
اقتصاد ملی .پارک فناوری پردیس؛ .14-33 :)22(9
شجیع رضا ،حجتیان محمد ( ،)1388بررسی مشکات و موانع فراروی اشتغال و کارآفرینی دانشجویان
تربیتبدنی .فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی ،شماره .95-81 ،22
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•

شهودی ،مریم؛ حسنی ،محمد؛ قالوندی ،حسن؛ عباس پور ،عباس؛ شمس ،غالمرضا .)1398( .تحلیل مقایسه

•
•

آموزش علوم پزشکی62-71 :)1(11 ،
شیروانی ،کوروش ( )1386روش ها و ضوابط اولیه تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.282-293 ،
صفری ،سعید؛ کالهی ،بهاره .)1392( .شناسایی عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقـات دانشـگاههـا و
مؤسسـات آموزش عالی کشور .اولین همایش منطقهای کارآفرینی و تجاریسازی ،اسالمشهر ،دانشکدة

•

فنـی و حرفهای سما واحد اسالمشهر.
عباسی اسفنجانی ،حسین ( .)1396طراحی الگوی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی
معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی ( .)SEM-PLSفصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.65-33 ،82 ،

•
•
•
•

فکور ،بهمن ( )1385مروری بر مفاهیم نظری تجاریسازی نتایج تحقیقات ،نشریه رهیافت.24-32 ،37،
کشاورز ،لقمان؛ فراهانی ،ابوالفضل؛ علیزاده گلریزی ،ابوالفضل ( .)1397تدوین الگوی تجاریسازی تحقیقات
در مدیریت ورزش ،مدیریت و توسعه ورزش.1-18 :)2(7 ،
گودرزی ،مهدی؛ بامداد صوفی ،جهانیار؛ اعرابی ،سید محمد؛ امیری ،مقصود .)1392( .مدل جامع تجارت
فناوری در مؤسسات تحقیقاتی دولت ایران .مدیریت توسعه فناوری.37-66 ،)1( 1 ،
میر غفوری ،حبیب اهلل؛ صادقی آرانی ،زهرا؛ جعفرنژاد ،احمد .)1390( .پیش بینی موفقیت تجاری ایده های
نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی :مطالعه موردی مخترعین و نوآوران استان یزد .سیاست علم و

•

فناوری.76-63 ،)1( 4 ،
میگونپوری ،محمدرضا؛ خوجملی ،بهنام؛ طغرایی ،محمدتقی و مبینی دهکردی ،علی .)1390( .شناسایی
عوامل مؤثر بر فرآیند تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی .کنفرانس ملی کارآفرینی ،تعاون و جهاد

•

اقتصادی ،نائین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین.
نوریخان یوردی ،میثم ( .)1395اولویتبندی و تحلیل موانع کارافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجوبان،
اعضای هیات علمی و مدیران ورزشی شهر تهران ،پایـان نامـه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه
تهران.
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