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Introduction & Purpose: In order for sport sciences knowledge to 
contribute to the development of society, it must be transformed into 
technological innovations and commercialized. Undoubtedly, the 
commercialization of sport sciences findings and their entry into the 
field of practice requires its own requirements. The purpose of this 
study is to design a model for the commercialization requirements of 
research findings in sport sciences.  
Methodology: The present study was conducted by a qualitative method 
with exploratory-fundamental nature. Research data were collected by a 
purposive sampling method using a snowball technique and based on in-
depth semi-structured interviews with commercialization experts. The 
number of participants in research by the use of theoretical saturation 
reached 17 individuals. According to grounded theory and constructive 
approach, data were analyzed after coding. 
Results: Finally, four dimensions of commercialization requirements 
were identified, including entrepreneurial self-efficacy, educational 
system transformation, social norms, and commercialization policies 
in the sport sciences. 
Conclusion: The resulting model, beyond conventional views and 
pure devotion to foreign policy and development from the top to the 
down, emphasizes the actor Identification approach to 
commercialization and can be a long and important step for the 
development of commercialization in sport sciences. 
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هاي  که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوريبراي این  مقدمه و هدف:
ها به هاي علوم ورزشی و ورود آن یافتهسازي  تجاريسازي شود. بدون تردید  فناورانه تبدیل شده و تجاري

-تجاري  طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزاماتمیدان عمل، الزامات خاص خود را می
 . هاي پژوهشی در علوم ورزشی استیافته سازي

 پژوهشهاي  . داده گرفتبنیادي انجام    -روش کیفی و با ماهیت اکتشافی  پژوهش حاضر از  روش شناسی:
با تکنیک  گیري  از روش نمونه  بر اساس مصاحبه هدفمند  برفی و  نیمهگلوله  با  ساختاریافته  هاي عمیق 

کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع شمار مشارکت  آوري شد.جمع سازي  خبرگان حوزه تجاري
مورد کدگذاري و    ساختگرابنیاد و با رویکرد  ها بر اساس نظریه دادهداده. سپس  نفر رسید  17نظري به  

 . وتحلیل قرار گرفتندتجزیه
نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدي کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهاي اجتماعی   نتایج:

سیاست و  هاي  یافته  سازيتجاريبراي    سازيتجاريهاي  و  هستند  ضروري  ورزشی  علوم  در  پژوهشی 
 . روندعنوان الزامات آن به شمار میبه

هاي بیرونی هاي متعارف و سرسپردگی محض به سیاستآمده فراسوي دیدگاهدستمدل به  نتیجه گیري :
تواند  میسازي تأکید دارد و  و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاري 

 . ی محسوب شودعلوم ورزشدر    سازيتجاريی بلند و مهم براي توسعه و پیشرفت گام

 کلید واژگان  
 الزامات 
 سازيتجاري 

 ساختگرا 
 علوم ورزشی 

 کارآفرینی 
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 مقدمه 
انگاره  توسعه،  نوین  پارادایم  در  دانش  یافتن  برتري  با  هاي  همسو 

تولید دانش دستخوش تغییر و تحول شده است. گذار از پارادایم  
پایه در کشورهاي مختلف  پایه به پارادایم توسعه دانش توسعه منبع 

ارادایم اقتصادي،  هاي مهم تبدیل گشته و با تغییر پ به یکی از دغدغه 
برنامه  سیاست تمام  توسعه،  کالن  دانشگاه هاي  و  مدیران  را  ها،  ها 

اقتصاد دانش  اهمیت و کاربرد  است  بنیان در جامعه کرده  متوجه 
  عنوان یک به   بنیان در ورزش اقتصاد دانش ).  2016،  1(اسکرودزکا 

دانش  فناوري اقتصاد  کارا،  توسعه محور،  ک محور،  و  با  نگر  ن ال محور 
(امینی    شود یندهاي مستمر است که به ارزش افزوده منجر می آ فر 

ها و مراکز پژوهشی  ). تردیدي نیست که دانشگاه 1399و همکاران،  
شوند و در  ترین بخش تولید و عرضه دانش شناخته می بسان مهم 

با چالش  این مسیر،  ها و مسائل مختلفی روبرو هستند.  شکوفایی 
گاه دانش، فناوري و نیروي انسانی دانا و  اکنون با اهمیت یافتن جای 

مأموریت  از  گذر  و  پایدار  توسعه  پیشبرد  در  و  توانا  «آموزش  هاي 
آفرینی دانشگاه  پژوهش» به مأموریت «کارآفرینی»، بازتعریف نقش 

است   یافته  ضرورت  کشور  یک  اجتماعی  و  اقتصادي  توسعه  در 
آموزشی، 2004،  2(اتزکویتز  مراکز  از  اساس  این  بر  و    ).  پژوهشی 
می دانشکده  انتظار  ورزشی  علوم  نخست  هاي  وهله  در  که  رود 

هاي علمی قدیم و  تولیدکننده دانش نو باشند و در وهله دوم، یافته 
نسل  به  را  وهله سوم،  جدید  در  انتقال دهند و سپس  هاي جوان 

ها،  ها، شرکت هاي علمی را در اختیار جامعه (سازمان نتایج این یافته 
ورزشی و غیره) قرار دهند. این مشارکت مؤثر در توسعه  هاي  باشگاه 

به  دانشگاه کارآفرینی  جدید  رسالت  و  عنوان  آموزشی  مراکز  و  ها 
دانایی  جامعه  تحقق  در  اهمیت  پژوهشی  حائز  جنبه  دو  از  محور، 

مؤلفه  کارکردها،  تحول  و  درونی  جنبه  نخست  ساختار،  است:  ها، 
راستاي  در  دانشگاهی  فرآیندهاي  و  فضاي  فراهم   روابط  سازي 

و   پیامدها  بیرونی،  جنبه  دوم  و  کارآفرینی  توسعه  و  آموزش 
دستاوردهایی که دانشگاه براي توسعه کارآفرینی در سطح جامعه  

نفع یا فعال  هاي پیرامونی ذي همراه دارد و متقابًال از نیروها و نظام به 
ثیر  در عرصه اقتصاد و توسعۀ مبتنی بر دانش، نوآوري و کارآفرینی تأ 

(آودرچ می  و  2012،  3پذیرد  پژوهشی  آموزشی،  مراکز  بنابراین   .(
با مشارکت در توسعه کارآفرینی،  دانشکده  باید  هاي علوم ورزشی 

-رسالت خویش را در مسیر تحقق کارآفرینی دانشگاهی و تجاري 
سازي قرار دهند و با انجام این کار، الزامات تحول درونی را فراهم  

هاي اخیر، روند  دست آورند. در سال شگرفی به سازند و دستاوردهاي  
چشمگیري   افزایش  ورزشی  کارآفرینی  حوزه  در  پژوهش  انجام 

هاي  سازي یافته داشته اما موضوع کارآفرینی در دانشگاه و تجاري 
هاي این حوزه را به  درصد از پژوهش   10علوم ورزشی، تنها حدود  

و   (عاشوري  است  داده  اختصاص  در  1396همکاران،  خود  این   .(
 

1 Skrodzka 
2 Etzkowitz 
3 Audretsch 
4 Smith et al 

تجاري، از یک    بزرگ  نیروي  یک   حالی است که با تبدیل ورزش به 
به    زمینه   سو  دانشگاهی  کنشگران  تعامل  و  ورود  براي  مناسبی 

) و از سوي  2012،  4آمده (اسمیت و همکاران   فراهم   صنعت ورزش 
از   استفاده  با  ورزشی  علوم  پژوهشگران  تا  شده  باعث  دیگر 

ها  رویکردهاي نوآورانه و همکاري با سایر علوم دانشگاهی، از فرصت 
-هاي نوظهوري همچون فناوري، تغییرات اجتماعی، حرفه و پدیده 

برداري کنند و  سازي ورزش در مراکز علمی بهره سازي و تجاري اي 
شک کارآفرینی کنشگران دانشگاهی  دست به کارآفرینی بزنند. بدون 

ها، مراکز پژوهشی و غیره  ژوهشگران، دانشکده از جمله دانشجویان، پ 
بنیان در ورزش، نیازمند تقویت  ریزي براي تحقق اقتصاد دانش و پایه 

گرانه دانشگاه و جامعه و صنعت،  پیوند مستقیم و متعهدانه و حمایت 
فراتر از ارتباطات ناهمسو و کارکردهاي مرسوم (دستوم و همکاران،  

بر این اساس مقاله  طلبد.  را می ) است و الزامات خاص خود  1392
به طراحی   پژوهش کیفی،  از یک  استفاده  با  است  حاضر درصدد 

بپردازد تا از طریق    علوم ورزشی سازي دانش در  تجاري   مدل الزامات 
تولید   ، آن  هاي  مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشکده شده در  دانش 

ورزشی   تعامل  علوم  و  یافته  انتقال  هدف  جامعه  به  سهولت  به 
نظیر    هاي اجرایی دولت، صنعت و سازمان   این مراکز، اي بین  ازنده س 

بدین ترتیب، پرسش    .برقرار شود   هاي ورزشی ها و باشگاه فدراسیون 
-سازي یافته اصلی پژوهش حاضر این است که مدل الزامات تجاري 

   هاي پژوهشی در علوم ورزشی چیست؟ 
نیازمند شناخت  هاي پژوهشی در علوم ورزشی  گذاري یافته ارزش 

تجاري  ماهیت  تعریف  و  (کامپ فرآیند  است  ).  2017،  5سازي 
توان علم  هایی است که از طریق آن می سازي یکی از روش تجاري 

سازي فناوري یعنی انتقال طرح و ایده  را به اقتصاد گره زد. تجاري 
صورت سریع و بهینه در محیط تجاري امروزي. این فرآیند  تا بازار به 
مراحل  و  ایده   با  بازاریابی  تولید،  افزایش  توسعه،  طراحی،  پردازي، 
یابد (مارتینوك و  هاي بعدي براي توسعه محصول ادامه می کوشش 

سازي محل تالقی کارآفرینی و نوآوري  تجاري ).  2002،  6همکاران 
یندهایی که پلی بین خلق ارزش  آ ر ف ها و  ؛ و این یعنی فعالیت است 

). فناوري  2008،  7ل و همکاران (پرب   اقتصادي و تحقق آن هستند 
تجاري  و  و  دانشگاهی  اختراع  از  که  است  فرآیندي  دانش،  سازي 
تا تبدیل دانش و نوآوري به محصوالت  پژوهش شروع می  شود و 

یابد و  وکارها ادامه می ارزشمند در قالب کارآفرینی و بازاریابی کسب 
پژوهشگران، دانشگاه و  دستاوردها و پیامدهایی را براي مخترعان و 

به سایر ذي  ). در حوزه  2013،  8همراه دارد (داتا و همکاران نفعان 
  حامیان   و توسط   فناوري و  انتقال علم    طریق   سازي از ورزش، تجاري 

  بستر   گیرد و هاي ورزشی انجام می تیم   و   مدیران، پژوهشگران   مالی، 
اسمیت و  سازد ( می   فراهم   پژوهشگران دانشگاهی   براي   مناسبی را 

5 Komp 
6 Martyniuk et al 
7 Prebble et al 
8 Datta et al 
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دانشگاهی تجاري   . ) 2012همکاران،   دستاوردهاي  موفِق    سازي 
اشکال    هاي یافته   یا   ها ایده   آن   در   که   است   فراگردي  به  پژوهشی 

،  1کند (ژائو می   ثروت   تولید   وکارها و جامعه مختلف براي افراد، کسب 
پژوهشی سازي  تجاري ).  2004 دستاوردهاي  و  فعالیتی  دانش   ،

در  اجتناب  هزینه ناپذیر  جبران  توسعه  راستاي  و  تحقیق  هاي 
-دولتی و خصوصی کشور است که می   پژوهشی ها و مراکز  دانشگاه 

هاي بهتر  گذاري در فناوري آوردن امکان سرمایه تواند عالوه بر فراهم 
کننده دانش، به  و مؤسسات عرضه   پژوهشگران براي    ، تر و پیشرفته 

رقابت توسعه  و  به در    ها آن   ي پذیر یافتگی کشور  ویژه  کلیه صنایع، 
پیشرفته کمک  نماید   صنایع  استرن   شایانی  و  بر  .  ) 2003،  2(گنز 
سازي در علوم ورزشی  توان گفت که تجاري اساس مطالب باال می 

سرمایه  یک  بلکه  نتیجه،  یک  فقط  که  نه  است  درازمدت  گذاري 
نوآوري  از  سودآوري  منظور  به  دانشگاهی  فناورانه  کنشگران  هاي 

ای   ، خود  می درگیر  فرآیند  می ن  بنظر  تجاري شوند.  سازي  رسد 
هاي علوم ورزشی و کنشگري کارآفرینانه در علوم ورزشی  پژوهش 

در نوع خود پیچیده و چندکنشگرانه است؛ زیرا حاصل تأثیرپذیري  
رابطه   یک  در  متقابل  تأثیرگذاري  با  توأم  پیرامون  محیط  از 

   دیالکتیکی است. 
دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل    هاي پژوهش سازي  تجاري 

از یک مزیت به یک    ، هاي ایران به تجارت دانش شده و ورود دانشگاه 
گشته   تبدیل  همکاران،  ( است  ضرورت  و  نظام    ). 1396کشاورز 

دانشگاهی اکنون بر اساس پویایی درونی و الزامات محیطی عالوه  
مأموریت سوم  دار  هاي مربوط به آموزش و پژوهش، عهده بر فعالیت 

هاي کارآفرینانه شده  یعنی «توسعه اقتصادي» و مشارکت در کنش 
ها، مراکز آموزشی،  ). بر این اساس از دانشکده 2004است (اتزکویتز،  

کنند،  پژوهشی و دانشگاهیانی که در حوزه ورزش نیز فعالیت می 
شدن در جریان تولید و انتشار دانش و توسعه    رود با سهیم انتظار می 

دانش یت ظرف  تجاري هاي  راهبرد  قالب  در  فرآیند  بنیان  به  سازي، 
  منظور به   را   مأموریت اخیر   توسعه اقتصادي و اجتماعی کمک کرده و 

کارهاي جدید  و کسب   و   ها فناوري   عرضه   طریق   از   نوآوري   ارتقاي 
که دانش علوم ورزشی به پیشرفت  پیش ببرند. براي این   پایه دانشگاه 

کند،   نوآوري جامعه کمک  به  و  بایستی  تبدیل شده  فناورانه  هاي 
همکاران  و  (فریرا  باشد  استفاده  قابل  و  کاربردي  مردم  ،  3براي 

دستاوردهاي پژوهشی و دانش    که زمانی   تا عبارت دیگر،  ). به 2020
نوآورانه تبدیل نشود و در عمل مورد   علوم ورزشی به محصوالت 

  جامعه   براي   ش و پژوهش دان   از   سودي   هیچ  عمًال  استفاده قرار نگیرد، 
   . ) 2019،  4شد (فولگار و همکاران   نخواهد   حاصل 

فروش، دشواري    قابل   هاي نوآوري   به   دانش و فناوري   انتقال   براي 
» مشهور است. دالیل  5مرگ   هاي فراوانی وجود دارد که به «دره 

نهادي، شکاف   دّره   این   وجود   اصلی  .  هستند   مهارتی   و   مالی   هاي 

 
1 Zhao 
2 Gans & Stern 
3 Ferreira et al 
4 Fullagar et al 

  بیشتر   توسعه   براي   دسترس   در   بودجه   مقدار   به   مربوط   مالی   شکاف 
نیاز تجاري   از   قبل   که   است   فناوري  مورد    شکاف .  باشد می   سازي 
  شکاف   این   بر   غلبه   براي   نیاز   مورد   هاي مهارت   از   اي مجموعه   مهارتی، 
اي  تجاري و حرفه  هاي مهارت   فناوري توسعه یابد به  هرچه .  هستند 

  نهادهاي   فقدان   به   مربوط نیز    نهادي   شکاف .  است   نیاز   بیشتري 
و    توسعه   از   مرحله   این   در   که   است   رسمی  حمایت  به  فناوري، 

،  6ورزند (بار و همکاران ها مبادرت نمی فعالیت   توانمندسازي اینگونه 
طور کلی، ارائه راهبردهاي مناسب جهت نیل به اهداف  ).  به 2009

ها،  آن   ها و یا عوامل مؤثر بر مطلوبیت و عملکرد مطلوب در دانشگاه 
هاي مهم و کلیدي است که توجه بسیاري از کنشگران  یکی از بحث 

-دانشگاهی را به خود جلب کرده است. ناهمگونی ادبیات تجاري 
اي است که در وهله اول دانشجویان  سازي دانش و فناوري، مسأله 

را دچار سردرگمی می  این حوزه  و  و پژوهشگران  (ندیرخانلو  کند 
عبارا 2013همکاران،   «عوامل  ).  بر...»،  مؤثر  «عوامل  نظیر  تی 

تعیین  «عوامل  عباراتی  کلیدي...»،   «... «راهبردهاي  و   «... کننده 
کند که مطالبی با  هم بوده و خواننده به راحتی درك می نزدیک به 

دنبال بررسی متغیرهایی هستند  این عنوان و حاوي این عبارات، به 
گذارند. اشاره به این  سازي تأثیر می که بر عملکرد موضوع تجاري 

دنبال بررسی شرایط و  ها به نکته حائز اهمیت است که تمامی این 
رسانند؛ عملکردي  عواملی هستند که ما را به عملکرد مناسب می 

که  توان به موفقیت مد نظر دست یافت. براي این که از طریق آن می 
تجاري  پژوهش پروژه  همراه  سازي  موفقیت  با  ورزشی  علوم  هاي 

آن  باشد  عملکرد  بر)  مؤثر  عوامل  نوعی  به  (یا  الزامات  بایستی   ،
آن  واکاوي  و  تفکیک  با  و  ایجاد  شناسایی شود  و  کنترل  براي  ها، 

تجاري  منظور  به  مناسب  یافته شرایط  ورزشی  سازي  علوم  هاي 
تجاري  الزامات  واکاوي  گیرد.  انجام  الزم  یافته اقدامات  هاي  سازي 

در  زیادي برخوردار است زیرا  پژوهشی در علوم ورزشی از اهمیت  
مند تولید و کاربرد  هاي علوم ورزشی، تجزیه و تحلیل نظام پژوهش 

و   داشته  قرار  اولیه رشد خود  مراحل  در  دانش)،  (ترجمان  دانش 
(بیشاپ  دارد  وجود  ورزشی  عمل  و  علم  میان  عمیقی  ،  7شکاف 

2008 .( 
مهمی  سازي دانش مؤید نکات  ها و ادبیات تجاري مروري بر پژوهش 

هاي فنی  سازي دانش بیشتر در رشته است. نخست، رویکرد تجاري 
سازي دانش در علوم  و مهندسی مورد مطالعه قرار گرفته و تجاري 

انسانی و علوم اجتماعی با محدودیت بیشتري روبرو بوده است. دوم،  
هاي بسیار اندکی  سازي دانش علوم ورزشی پژوهش در مورد تجاري 

هاي خارج از  انجام شده و این موضوع در پژوهش در داخل کشور  
آن  سوم  است.  نشده  مطالعه  مستقیم  طور  به  اندك  کشور  که 

سازي دانش علوم ورزشی  هاي صورت گرفته در مورد تجاري پژوهش 
صورت کّمی بوده و از نقطه نظرات    )، به 1396(کشاورز و همکاران،  

5 Valley  of  Death 
6 Barr et al 
7 Bishop 
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ها و غیره  ه شناسی، نمایش داد شناسی، روش شناسی، معرفت هستی 
پ  است.  متفاوت  پژوهش حاضر  ادب با  تحلیل  و  تلخیص  از  ات  ی س 

تجربی  و  ( مهمترین    ، نظري  بر)   عوامل الزامات  سازي  تجاري   مؤثر 
 .ارائه شده است   1دانش در جدول  

 . خالصه مرور ادبیات نظري 1جدول   
 منبع  الزامات (عوامل) 

 2019همکاران، مین و  ظرفیت جذب، همکاري و مشارکت، شدت رقابت بازار 
 2015وو و همکاران،  فردي و نهادي 

 2013پرکمن و همکاران،  هاي فردي محقق، بستر سازمانی و بستر نهاديویژگی
عوامل مربوط به   وري و مراکز رشد، محیط وافن دولت، پارك علم و گرا،وامل پژوهشگرا، صنعت ع

 2011بهبودي و همکاران،  سازيتجاري 

 2008اومام و همکاران،  محیطی، فردي و سازمانی نهادي، 
 2007فریتاس و بکرز،  علمی، صنعت، عامل سازمانی و عامل فردي  هویژگی دانش، رشت

 2006الندري و همکاران،  اجتماعی، سازمانی و عامل فردي همالی، حفاظت از دارایی فکري، دانش، سرمای
هاي سازي، شخصیتی و فرهنگی، توانمندي بکه ها، شراهبردهاي آموزشی و تحقیقاتی، زیرساخت

 1396کشاورز و همکاران،  (مدیریت ورزشی) ها و عوامل مالیمحقق، سیاست

هاي محقق، نظام آموزشی، راهبردهاي تحقیقاتی و تعاملی،  هاي مالی و اداري، توانمندي زیر ساخت
 1396کشاورز و همکاران،  (فیزیولوژي ورزشی) شخصیتی و فرهنگی و شبکه اطالعاتی

کردن،  ها، ارتقاء آکادمیک علوم انسانی، سیاستگذاري و ساختارها، نهادینه تحوالت در نقش دانشگاه 
 1395محمودپور،  سازي و مزیت رقابتی (تحقیقات علوم انسانی)بسترهاي قانونی، شبکه

 1396پژوهش جهرمی،   )دروازبان فناوري ( دهنده باطسازمانی و ارتسازمانی، برونعوامل فردي، درون
سازي، ارتباطات بیرونی و ها، شیوه آموزشی دانشگاه، تحقیق و تجاري نقش دولت، ساختار دانشگاه

  1397گودرزي و همکاران،  زیرساخت مالی براي توسعه دانشگاه کارآفرین در علوم انسانی 

 شناسی روش 
اکتشافی پژوهش حاضر   ماهیت  با  و  انجام    - با روش کیفی  بنیادي 

گلوله  هدفمند با تکنیک  گیري  از روش نمونه   پژوهش هاي  . داده گرفت 
  آوري شد. ساختاریافته جمع هاي عمیق نیمه برفی و بر اساس مصاحبه 

رویکرد  داده  با  و  بنیاد  داده  نظریه  اساس  بر  مورد    1ساختگرا ها 
تجزیه  و  گرفتند کدگذاري  قرار  دلیل  2006،  2(چارمز   وتحلیل   .(

دیدگاه  به  دستیابی  رویکرد،  این  از  ارزش استفاده  باورها،  ها،  ها، 
پیش  ایدئولوژي فرض احساس،  و  شرکت ها  درباره  هاي  کنندگان 
تجاري  یافت الزامات  بود.  ه سازي  ورزشی  علوم  در  پژوهشی  در  هاي 
سعی شد تا هم از افراد  کنندگان)  (شرکت   3کلیدي   انتخاب مطلعان 

و هم از افر اد داراي    ) اعضاي هیئت علمی (   ت دانشگاهی ال داراي تحصی 
مطلعان کلیدي نیز   ود. ورزش استفاده ش   ه تجربیات مدیریتی در عرص 

-اساتید دانشگاهی رشته سازي شامل مدیران و  خبرگان حوزه تجاري 
شرکت  کارآفرینان  و  اقتصاد،  و  کارآفرینی  ورزشی،  علوم  هاي  هاي 

هستند.  دانش  ورزشی    کنندگان شرکت   انتخاب   معیارهاي بنیان 
) دارا بودن حداقل یک کتاب یا سه مقاله علمی  1: ( شامل دانشگاهی  

) دارا بودن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس  2پژوهشی و ( 
اس  نیز    کنندگان شرکت   انتخاب   معیارهاي ت.  مرتبط  :  شامل اجرایی 

یک 1(  فعالیت  سابقه  حداقل  کسب )  در  دانش و ساله  بنیان  کارهاي 

 
1 Constructive 
2 Charmaz 

هاي علوم  سازي پژوهش ) داشتن تجربه موفق از تجاري 2ورزشی و ( 
ساختاریافته به  مصاحبه نیمه به روش    ها ورزشی است. گردآوري داده 

بحث    ست توان می پژوهشگر  این دلیل بود که عالوه بر تبادل نظرها،  
د.  ن درباره موضوع را در راستاي رسیدن به اهداف پژوهش هدایت ک 

فر  طول  در  مصاحبه همچنین  و  آیند  احساسات  مشاهده  امکان   ،
شونده درباره موضوع پژوهش  ه دن به باورها و اعتقادات مصاحب ی رس 

به    1398تا اسفندماه    1398وند مصاحبه از تیرماه  شت. ر وجود دا 
و    9مدت   گردآوري  فرآیند  البته  داشت.  ادامه  نوبت)  سه  (در  ماه 
داده و تجزیه  همزمان  مصاحبه  تحلیل  پایان  تا  زیگزاگ  روش  به  ها 

پانزدهم به نقطه اشباع نظري خود رسید اما با این وجود، در نهایت  
طور متوسط، حدود  مصاحبه به   مصاحبه انجام شد. مدت زمان هر   17
ها و دریافت  دقیقه بود. در پژوهش حاضر همزمان با انجام مصاحبه   75

شوندگان طی مراجعه رفت و برگشتی به متون و  بازخورد از مصاحبه 
ها و کدهاي مفهومی اولیه تعدیل و  اسناد موجود، پیوسته یادداشت 

عنوان  نستند به توا شدند. اسناد و متون در این پژوهش می اصالح می 
هاي ثانویه مورد استفاده قرار بگیرند و منبع ایجاد سؤال باشند.  داده 

هاي  اي رسید که کدهاي اولیه و مقوله در پایان، پژوهش به مرحله 
فرعی و اصلی در ارتباط با هدف پژوهش شناسایی شد. خروجی این  

گیري مدل  هاي مصاحبه در مرحله بعد و شکل مرحله، مبناي پرسش 

3 Kay informants 
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ها  تحلیل داده و در این پژوهش، تکنیک اصلی براي تجزیه ژوهش بود.  پ 
،  1کدگذاري اولیه   ، یعنی اي یندي سه مرحله آ کدگذاري بود که در فر 
براي تعیین  انجام گرفت.    3و کدگذاري نظري   2کدگذاري متمرکزشده 

معادل پایایی و روایی در    ، که در مطالعات کیفی (   4ها موثق بودن داده 
براي محاسبه  استفاده شد.  مختلفی    هاي از روش   ) مطالعات کمّی است 

کدگذاري  شاخص  پایایی  و  بازآزمون)  (پایایی  ثبات  شاخص  از  ها، 
تکرارپذیري (پایایی بین دو کدگذار) استفاده شد. با محاسبه و ارائه  

ها از  ها، این اطمینان حاصل شد که کدگذاري میزان ضریب شاخص 
با   برابر  ثبات  ) و بین کدگذاران (شاخص  % 73نظر زمانی (شاخص 

) پایایی مناسبی دارند. همچنین براي تأیید  % 71تکرارپذیري برابر با 
پذیري) از سه  پذیري و تأیید ها (اعتمادپذیري، انتقال روایی کدگذاري 

)  2بنیاد و تشریح جامع آن، ( هاي پژوهش داده ) رعایت گام 1روش ( 
ها و سپس تأیید  (تهیه سه نسخه از کدگذاري   5بازبینی اعضا روش  

 ) و  اعضا)  توسط  نتایج  و  مثلث 3فرآیندها  روش    منبع   3(   6سازي ) 
داده  روش اجماع  و  پژوهشگران  نتیجه به   ها ها،  حصول  اي  منظور 

   )، استفاده شد. تر و معتبرتر دقیق 

 یافته ها 
نفر بود که برحسب    17شوندگان  در این مطالعه، تعداد کل مصاحبه 

آن جنسیت،   هستند   ها همگی  می مرد  احتمال  کم .  دلیل    رنگ رود 
-سازي، شرایط فرهنگی و ویژگی بودن حضور زنان در حوزه تجاري 

اقتصاد   بازار  و  تجاري  مسائل  با  رویارویی  در  زنان  شخصیتی  هاي 

اراي  نفر د   5نفر داراي مدرك دکتري،    11ورزشی باشد. از این تعداد،  
نفر داراي مدرك کارشناسی بودند. سن    1مدرك کارشناسی ارشد و  

میانگین    60تا    24از    شوندگان مصاحبه  بود. همچنین  متغیر  سال 
سال   3بنیان ورزشی، هاي دانش سابقه فعالیت کارآفرینان در شرکت 

 بود.   
با استفاده از رویکرد ساختگرا (که رویکردي بینابینی بین دو رویکرد  

و سیستماتیک است)، کدگذاري فعال (استفاده از عالئمی    کالسیک 
هاي مشارکتی،  که نمایانگر فرآیندهاي اصلی پژوهش است) و مشاهده 

ها و عامالن  پژوهشگر سعی داشت ببیند که اوالً در هر موقعیتی سوژه 
-نفعان چه تعبیري از پدیده الزامات تجاري انسانی و کنشگران و ذي 

نگري  رزشی دارند؛ درثانی، با درون (عمیق) هاي علوم و سازي پژوهش 
گروه  اعمال  و  احوال  تعارض بیشتر،  و  مختلف  آن هاي  را  هاي  ها 

در    7هاي تفسیري و معنابخش مشاهده نماید. با استفاده از یادداشت 
داده  گردآوري  کُشتی اثناي  و  فرضیه ها  با  پیشین گرفتن  ،  8هاي 

ها  وقایع و اظهارات و تفاسیر داده پژوهشگر در تالش بود تا تعاملی بین  
خود   تقسیرکننده  و  معنادهنده  خالق  ذهن  با  (عینیت)  شواهد  و 

نماید  ایجاد  و  2006(چارمز،   (ذهنیت)  پژوهش  این  اجراي  در   .(
ساخت نظریه داده بنیاد، پژوهشگر یک گزارشگر نبود بلکه در نقش  

در   تفاسیر ظاهر شد.  و  وقایع  به  متعهد  تحلیلگِر  مفسر  ادامه،  یک 
  2فرآیندهاي کلی نحوه کدگذاري و تدوین مدل نظري در جدول  

 ارائه شده است. 

 
 هاي پژوهش. کدگذاري داده2جدول 

 کد متمرکز  ها مقوله مفاهیم  نشانگر 
P3, P16, P10, P11, P13, P15, P4, 

P7  خودکارآمدي   سازيتفکر و ادراك تجاري
 کارآفرینانه

سازي الزامات تجاري 
هاي پژوهشی در  یافته

 علوم ورزشی 

P2, P3, P1, P12, P9, P6, P16  سازيتوسعه توانمندي در تجاري 

P2, P6, P15, P1, P5, P16 
-هاي تجاري تأکید بر آموزش مهارت

 سازي
 تحول آموزشی 

P5, P15, P2, P16 
بازنگري در نظام آموزش و واحدهاي 

 درسی
P4, P17, P12, P16  شناخت بازار و دانش کاربردي 

P9, P1, P7, P12, P15 فرهنگ ورزش 
هنجارهاي  
 باورپذیري و اثرپذیري علوم ورزشی  P6, P8, P2, P5, P10 اجتماعی 

P8, P9, P15, P1, P12, P17 تولیدات بومی 
P4, P5, P10, P8, P2, P13, P16 کارآفرینانهگذاري فعال و سرمایه 

هاي  سیاست
 سازيتجاري 

P6, P13, P4, P16, P11, P3, P10, 
P15, P12, P17, P3 نظام قانونی و مدیریتی 

P6, P8, P13, P14 هاي انگیزشیبرنامه 
 

 
1. Initial coding 
2. Focused coding 
3. Theoretical coding 
4. Trustworthiness 

5. Member checking 
6. Triangulation 
7. Memo-Writing 
8. Wrestling with preconceptions 
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یافته  اساس  مهمبر  تجاري ها،  الزامات  سطح  سازي  ترین 
تفکر،  پژوهش به  که  است  افراد  ورزشی، سطح ذهنی  علوم  هاي 

پردازد و ادراك و توانمندي کنشگران (کارآفرینان) دانشگاهی می
در سطح بعدي،  شود.  ها مربوط می کارآفرینانه آنبه خودکارآمدي  

افزاري، تحول آموزشی و هنجارهاي اجتماعی در قالب الزامات نرم
برخوردارند بسزایی  اهمیت  نهایی،  در  و    از  هاي  سیاستسطح 

افزاري مطرح شده است،  سازي که در قالب الزامات سختتجاري 
سازي اشاره ي به ساختکارهاي جدید حمایتی و هدایتی براي تجار

گذاري فعال و کارآفرینانه، نظام قانونی و  دارد که از طریق سرمایه
-هاي دانشهاي انگیزشی براي تأسیس شرکتمدیریتی و برنامه 

 گیرد.پایه انجام می
کارآفرینانه  - یافته خودکارآمدي  اساس  بر  حوزه  :  در  ها، 

فرصت و  اجتماعی  حوزه  یک  که  پژوهشورزش  است،  هاي  ساز 
ایدهکارآ و  فناوري فرینانه  و  نوآورانه  رابطه هاي  از  خالقانه  هاي 

گیرد و دیالکتیک ذهنیت با عینیت و یا فرد با محیط شکل می
و مهارت یکپارچگی دانش  با  نظر، و طراحی و  سپس  مورد  هاي 

هاي سازي پژوهشاستقرار تشکیالت الزم، الزامات تحقق تجاري 
می  حاصل  ورزشی  نظریه  شود.  علوم  اصول  اساس    - شناختیبر 

کنش  کارآفرینانه  هاي رفتاربروز    ،اجتماعی آن و  مانند  هایی 
تجاري  و سازي)،  (همچون  بیرونی  عوامل  مجموعه  حاصل 

ع به  محیط،  از  فرالمشاهدات شخص  درونی  عوامل  یندهاي آوه 
گیرد و  شکل می  ،یادگیري، که محصول آن خود کارآمدي است

است. وي یاد  1بندوراآلبرت  توسط   نامیده شده  اجتماعی  گیري 
معتقد است کارآفرینانی که به کارآمدي خود اعتقاد راسخ دارند، 

می که  را  آنچه  از  دیدگاهی  ذهن  ابتدا  در  دهند  انجام  خواهند 
برپرورش می را  بلند و چالشی  اهداف  گزینند،  می   دهند، سپس 

گیرند  یش میبازاریابی را در پ  و  هاي مبتکرانه تولید آنگاه استراتژي 
خره به رشد  ال اتوانند در حوزه کارشان تحول ایجاد کنند و ب و می

). خودکارآمدي  1997،  2(بندورا  ابندی  وکارشان دستدر کسب  اال ب
توانایی درباره  اعتقاد  راسخ شخص،  عقیده  براي  به  خودش  هاي 

هاي فعالیت مورد نیاز براي انگیزش، منابع شناختی و دوره  3بسیج 

 
1 Albert Bandura 
2 Bandura 
3 Mobilizing 

-ق یک وظیفه خاص در یک زمینه مفروض گفته میاجراي موف
). به این ترتیب، یک کنشگر (کارآفرینان) 2008،  4شود (لوتانس 

دانشگاهی در علوم ورزشی ابتدا از طریق فرآیند ذهنی هدف خود 
اهداف    آن  به   رسیدن   براي   الزم  هاي توانایی  گزیند، تالش ورا برمی

-نماید. بر طبق یافتهبینی میکند و نتایج آن را پیشرا برآورده می
-خودباوري قوي در مورد توانایی  ي کهافرادها، اعتقاد بر این است  

بیشتري    هاي ، کوششدارند  غلبه بر چالش  ي خویش به منظورها
-نجام میاهاي علوم ورزشی  سازي پژوهشبراي تحقق تجاري را  

 دهند. 
آموزشی  - یافتهتحول  اساس  بر  آموزش :  متأسفانه  ها، 
رینی در علوم ورزشی ماهیت بنیادین خود را از دست داده کارآف

ها و توانمندسازي کنشگران دانشگاهی در و به جاي توسعه قابلیت 
آموزش ارائه  به  مهارتی)  و  بینشی  (دانشی،  مختلف  هاي ابعاد 

کارآفرینی   با  مرتبط  موضوعات  و  مضامین  پیرامون  سطحی 
می نظام  پرداخته  در  تحول  با  رابطه  در  از شود.  یکی  آموزشی 

 کند: ) بیان می P2کنندگان (مشارکت
در طول دوره تحصیل واحدهاي درسی اندکی از کارآفرینی  "

سازي نداشته باشی، وجود دارد. وقتی شما هیچ دانشی از تجاري 
سازي خواهی بود؟ این وضعیت را باید اساتید  چطور قادر به تجاري 

درسی هستند، مدنظر قرار هاي  ریزي و افرادي که مسئول برنامه
کارآفرینانه  آموزش  به سمت  را  تدریس  و  آموزش  نظام  و  دهند 

 "سوق بدهند
بنابراین تغییر و تحول در نظام آموزش فعلی، یکی از الزامات  

هاي علوم ورزشی محسوب سازي پژوهشمهم در فرآیند تجاري 
هاي شود که بهتر است این تحول با تأکید بر آموزش مهارتمی
و ري تجا درسی،  واحدهاي  و  آموزش  نظام  در  بازنگري  سازي، 

 شناخت بازار و ارائه دانش کاربردي همراه باشد.  
اجتماعی  - یافتههنجارهاي  اساس  بر  تجاري :  سازي  ها، 

و آنپژوهش اجتماعی  از فضاي  علوم ورزشی خارج  چه که هاي 
به   5بوردیو آن  «میدان از  می6عنوان  یاد  نمی»  اتفاق  تد.  افکند، 

بوردیو دید  از  مبارزهعرصه  ،میدان  که  است  اجتماعی  واي    ها 

4 Luthans 
5 Bourdieo 
6 Field 

 افزاريسخت افزارينرم افزاريذهن
 توانایی باورپذیري دانایی

 سازيهاي تجاريسیاست هنجارهاي اجتماعی تحوالت آموزشی خودکارآمدي کارآفرینانه

 هاي پژوهشی در علوم ورزشیسازي یافته. مدل الزامات تجاري1شکل 
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افرادتکاپو آن  ي  به  دستیابی  و  منافع  سر  میبر  شکل   گیرد ها 
اجتماعی   . )1989،  1بوردیو( بستر  این  هرچه  که  است  روشن 

سازي  تر باشد و هنجارهاي آن در راستاي اهداف تجاري مناسب
خواهد بود. در این رابطه مورد  تر  قرار گیرد، تحقق این امر آسان

 گوید:  ) میP15پانزدهم (
ها و حتی فدراسیون سخت بود که چنین  باورش براي باشگاه"

 ایم و محصولی تولید کرده
بنیان ما استفاده  خواهند از این محصول دانش هنوز هم نمی

 "کنند 
بنابراین، وضعیت فرهنگ ورزش، استفاده از تولیدات بومی و 
الزامات  از  یکی  جامعه  در  ورزشی  علوم  اثرپذیري  و  باورپذیري 

 رود. شمار میبهسازي تجاري اساسی 
کند که  نگري حکم می: جامعسازي هاي تجاريسیاست  -

عالوه بر الزاماتی که بیشتر به خود کنشگران و محیط اجتماعی  
نیز  میبرها  آن دانشگاهیان  اقتصادي  و  سیاسی  محیط  به  گردد، 

آفرینی دانشگاه و دانشگاهیان علوم توجه شود. از این منظر، نقش
تجاري  فرآیند  در  سرمایهورزشی  نیازمند  و  سازي  فعال  گذاري 

برنامه قانونی و مدیریتی و  انگیزشی است  کارآفرینانه، نظام  هاي 
سازي  هاي تجاري اصلی سیاست  عنوان شاکلهکه در این پژوهش به

 شناخته شدند. 

 بحث و نتیجه گیري

این است که مدل   به آن توجه شود،  باید  مسئله مهمی که 
پژوهشتجاري الزامات   ورزشی  سازي  علوم  که  هاي  معنایی  در 

ویژه در کنند و انجام آن را (بهغالب مطالعات مشابه از آن یاد می
ها و توسعه ها، زیرساختسیاستهاي نخست) صرفاً منوط به  گام

می باالدستی  همکاران،  فاکتورهاي  و  (کشاورز  ؛  1397پندارند 
)، تأثیر  1398؛ پیرجمادي و همکاران،  1398محمدي و همکاران،  

-گیري و کنشعوامل فراشخصی بر فرآیندهاي انتخاب و تصمیم
کند؛ اما از اساس بر این واقعیتِ مهم استوار است  ورزي را نفی نمی 

و   کنشگران  دانشجویان،  (پژوهشگران،  افراد  این  درنهایت،  که 
طرح با  که  هستند  دانشگاهی)  در  اندازي کارآفرینان  خود  هاي 

بخشند و به منظور  هاي خویش سامان می ساحت ذهن به تصمیم
هدف به  آندستیابی  انتظارات  و  باورها  ساخته  که  معین  -هاي 

-سازي پژوهشي تردید تجاربیزنند.  هاست، دست به کنش می
هاي علوم ورزشی براي بسیاري از کنشگران دانشگاهی از جمله 

ها، مراکز پژوهشی و غیره یک دانشجویان، پژوهشگران، دانشکده
سازي جدید  آید که نیازمند گفتمانمأموریت جدید به حساب می

-هاي علوم ورزشی و نهادینهسازي پژوهشاست. گفتمان تجاري 
بنیان در ورزش و شکوفایی جامعه نشسازي توسعه اقتصادي دا

میدانایی را  خود  خاص  الزامات  ورزش،  طریق  از  طلبد.  بنیان 
هایی  هاي علوم ورزشی بسان ضرورتسازي پژوهشالزامات تجاري 

سازي این امر مهم بایستی  سازي و نهادینههستند که براي پیاده
ادبیات   مطالعه  از  آنچه  گیرند.  قرار  توجه  درك  مورد  موجود، 

ها و تفسیري دقیق و تعامل بین وقایع و اظهارات و تفاسیر داده
می فهم  تقسیرکننده  و  معنادهنده  خالقِ  ذهن  با  شود،  شواهد 

سیاست بر  صرف  توجه  از  فراتر  الزامات  این  که  ها،  اینست 
بر  زیرساخت متمرکز  مالی،  تأمین  راهبردهاي  و  قانونی  هاي 

، تحوالت آموزشی، هنجارهاي خودکارآمدي کنشگران دانشگاهی
سیاست و  تجارياجتماعی  طرفی  هاي  از  است.  گرانیگاه  سازي 

تحلیل در علوم اجتماعی که به توصیف و تبیین رفتارهاي افراد  
زمینه میدر  اجتماعی  و  ساختاري  فهم هاي  فرآیند  پردازند، 

(متوسلی و    هاي ذهنی در خلق و انتقال معنا و ارزش استلهئمس
). به این ترتیب، الزامان ذهن افزاري در اولویت  1396رستمیان،  

پُررنگ نقش  و  گرفته  تحوالت قرار  پژوهش،  این  در  دارند.  تري 
به شیوه آموزشی  رویهنامهعنوان  و  در ها  که  شده  انگاشته  هایی 

از  فرد  انتقال  باعث  اجتماعی،  پذیرش هنجارهاي  و  اجرا  صورت 
ود. لذا منظور از الزامات  شمرحله باورپذیري به مرحله دانایی می

برنامهنرم پژوهش،  این  در  به  افزاري  که  هستند  بسترهایی  و  ها 
) 1399دهند. امینی و همکاران (افزارها امکان فعالیت را میسخت

) نیز تأکید داشتند که تحول نظام  1396و کشاورز و همکاران (
دانش اقتصاد  براي  مهم  فاکتورهاي  از  یکی  و آموزشی  بنیان 

پژوهشي تجار دیگر،  سازي  از سوي  است.  ورزشی  مدیریت  هاي 
سخت سیاستالزامات  دربرگیرنده  که  تجاري افزاري  سازي  هاي 

به براي است،  هدایتی  و  حمایتی  جدید  ساختکارهاي  عنوان 
سرمایه تجاري  طریق  از  که  شدند  شناخته  و  سازي  فعال  گذاري 

نگیزشی انجام  هاي اکارآفرینانه، نظام قانونی و مدیریتی و برنامه
بهمی مدل  دیدگاهدستگیرد.  فراسوي  و آمده  متعارف  هاي 

سیاست به  محض  روش سرسپردگی  به  توسعه  و  بیرونی  هاي 
سازي فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاري 

می  پیشنهاد  اینرو  از  دارد.  توانمندي تأکید  به  باور  که  و شود  ها 
رد نیاز براي کنش کارآفرینانه در هاي ذاتی و اکتسابی موظرفیت

قرار گیرد.  جریان تجاري  دانشگاهی  توجه کنشگران  مورد  سازي 
می پیشنهاد  نقشههمچنین  که  دانششود  ورزشِ  توسعه  پایه  راه 

فناوري  و  کارآفرینانه  آموزش  و مبتنی  بومی  نوآورانه  هاي 
 .باورپذیري علوم ورزشی، تنظیم و تدوین گردد
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