
 

  
 
 
 

 ورزشهاي فیزیولوژي و مدیریت در  پژوهش

 1400 تابستان، 2شمارة ، 13دورة 

  41 -57 ص ص :

 

وري در ي علم و فناهاپاركي علوم ورزشی با مراکز رشد و هادانشکدهشناسایی موانع ارتباط 

 ایران
 
 

  3همایون عباسی  – 2∗عیدي حسین  – 1مانه الماسی س
شگاه رازي 1 شجوي دکتري مدیریت ورزشی، دان شگاه رازي3و2. دان ستادیار مدیریت ورزشی، دان  . ا

 )1398 / 01 / 29 : تاریخ تصویب،  1397 /09 /11(تاریخ دریافت :  
 
 

 چکیده
ي علم و هامراکز رشد و پارك يریگدانش به شکل يسازيتجار ةبا اید کارآفرین،ي هامحور به سمت دانشگاهآموزش يهاحرکت دانشگاه

ي هاکدهدانشهدف تحقیق شناسایی موانع ارتباط . است این مراکزدر  ورزشیجایگاه علوم  ،اما آنچه مغفول مانده شده است؛منجر فناوري 
ۀ نیشیپی و بررسها با مصاحبه ي دادهو گردآورق، کیفی است ي علم و فناوري است. روش تحقیهاپاركی با مراکز رشد و علوم ورزش

ي داراي هادانشگاهورزشی کشور، رؤساي مراکز رشد و کارآفرینی  علومی علم تیأهرؤسا و اعضاي تحقیق انجام گرفت. جامعۀ تحقیق را 
نظري تعیین و  صورتبهو دیگر مسئوالن مرتبط با تحقیق بودند. نمونۀ تحقیق ي علم و فناوري هاپاركدانشکدة علوم ورزشی، رؤساي 

 هاداده. تحلیل ي علم و فناوري شناسایی شدهاپاركورزشی با مراکز رشد و  علوم يهادانشکدهمصاحبه موانع ارتباط بین  19پس از انجام 
ف ساختاري، مقولۀ اصلی تحت عناوین ضع 8که  داد نشان هاافتهت. یبا استفاده از سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام گرف

ي هادهیاگرفتن  کمدستي کارآفرینانه در ورزش (ضعف حمایتی)، هاتیظرفضعف هنجاري، ضعف امکانات، ضعف آموزشی، عدم درك 
گرشی دانشجویان علوم ورزشی در راستاي شناسایی موانع ارتباط ن -توجهی به منابع فرصت و ضعف روانیدانشجویان علوم ورزشی، بی

ي دیگري تقسیم هارمجموعهیزبه ي علم و فناوري به دست آمد که هر کدام هاپاركي علوم ورزشی با مراکز رشد و هادانشکدهبین 
منظور رفع ردي بهبرنامۀ راهب با بررسی این موانع، دشویمي علوم ورزشی پیشنهاد هادانشکدهو  هادانشگاهساي رو به رؤ. ازاینندشویم

ي آنان باشیم ي دانشجویان رشتۀ علوم ورزشی و ایجاد اشتغال براهاينوآوررا در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد شکوفایی ایده و  آنها
 این رشتۀ تحصیلی در جهت رفع نیازهاي جامعه استفاده کنیم. شماریبي هاتیقابلو بتوانیم از 

 

 يدیکل يهاواژه
 ي علوم ورزشی، مراکز رشد.هادانشکدهپارك علم و فناوري، 
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 مقدمه

 در حال و افتهیتوسعه جوامع از بسیاري در امروزه

 يهاتیفعال در هادانشگاه نقش به ياژهیو توجه توسعه،

 پژوهشی سیاستگذاران و )1( شودیم اقتصادي جامعه

 دشدهیتول فناوري و دانش بیشتر هرچه که دارند تالش

 این با و کار گیرندبه صنعتی بخش در را هادانشگاه توسط

. )2(کنند  تبدیل عملی دانش به را نظري دانش سیاست

 يهانقش داراي هادانشگاهاست  شده همین مسئله سبب

توسعۀ  در مشارکت فعال و دانش يسازيتجار مضاعف

ي شوند امنطقه و محلی اقتصاد در خصوصی يهاشرکت

براساس رویکردها و ساختارهاي  توانیها را مدانشگاه. )3(

اجرایی متناظر با رویکردهاي مزبور، با یکی از سه ویژگی 

محور) و نسل پژوهش( محور)، نسل دومنسل اول (آموزش

. )4( سوم یا پیشرو (نوآور، فناور و کارآفرین) توصیف کرد

 در آکادمیک دانش انتقال سوم موج اخیر، يهاسال در

به  آمریکا جنوب و آسیا شرقی، اروپاي نوظهور اقتصادهاي

 يهادانشگاه ایجاد و دانشگاهی را افتاده و طی آن کارآفرینی

است، که  شده قرار داده سیاسی کار دستور در کارآفرین

 . دانشگاه)5( است اقتصادي و اجتماعی توسعۀ نتیجۀ آن

 هدایتگرعنوان به کارشناسان توسط حاضر حال کارآفرین در

 براي مناسب پاسخیعنوان به و نوآوري و خود توسعۀ اصلی

 به ناپذیرینیبشیپ و آشفته بسیار بازارهاي در موفقیت

ي علم هاپاركدر این میان . )6(شده است  شناخته رسمیت

توسعۀ  منظوربهو فناوري و مراکز رشد در سراسر جهان 

اي مهم براي ارتباط بین و وسیله اندشده اقتصادي ایجاد

ي علم و فناوري هاپاركهدف  .)7( نددانشگاه و صنعت هست

به صنایع، از طریق  هادانشگاهو مراکز رشد انتقال دانش از 

 2ي زایشیهاشرکتیا  1ي تحقیق و توسعههاسسهؤمایجاد 

 با مراکز رشد،. )8( استتبدیل دانش به فناوري  ظورمنبه

 جذب ،وکارکسب در افتهیسازمان التیتسه نیتأم

                                                           
1. R&D 

رشد،  و دوام به ي،احرفه مشاوران و یرونیب گذارانهیسرما

جدیدي که در دل  کوچک يهاشرکتزایشی و  يهاشرکت

مراکز رشد و . )9( کنندیمکمک  ،ردیگیمآن شکل 

مراکزي در داخل یا خارج  عنوانبهي علم و فناوري هاپارك

ی ابیمکانمجتمع دانشگاهی براي حمایت منابع و 

 )10(ي زایشی هستند هاشرکتو  انیبندانشي هاشرکت

اند صنعت و دانشگاه نهاد دولت، سه بین ۀواسط يهاحلقهو 

. پارك علم و فناوري سازمانی است که توسط )11(

افزایش ثروت در  شانیاصلي که هدف احرفهمتخصصان 

وکار کسب رقابت و نوآوري فرهنگ ترویج جامعه از طریق

 شودیمره ، ادااستدانش  بر مبتنیمؤسسات  و آن با مرتبط

ند که ازیرساختی مهمی يهاسازوکارها این پارك. )12(

هاي تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش انتقال یافته سبب

سریع رشد اقتصادي در در نهایت عامل ت و مضاعف شده

صورت شوند. این مهم بهاي میسطح ملی و منطقه

عنوان یک اصل به اي در کشورهاي مختلف دنیا بهگسترده

مراکز رشد و  ری. تأث)13( رسمیت شناخته شده است

آفرینی و خلق ثروت و ي علم و فناوري بر اشتغالهاپارك

منظور آموختگان و دانشجویان بهنیز پایگاهی که براي دانش

به محصول دارند، سبب شباهت بیشتر  شانیهادهیاتبدیل 

. در این زمینه تحقیقات نشان )7(این دو مکان شده است 

نقش کلیدي در موفقیت مراکز رشد  هادانشگاه دهدیم

ي علم هاپاركاز مراکز رشد و  هادانشگاهراي مثال بدارند. 

یا  هااستارتاپمنظور ایجاد ي بهالهیوس عنوانبهو فناوري 

. اما آنچه دانشگاه )14( کنندیمي برتر استفاده وکارهاکسب

از آن مغفول مانده است، حضور کمرنگ علوم انسانی در این 

در مراکز  حضور علوم نانو، بیو و فنیبه نظر . استمراکز 

علوم  اما ن توجه است،شایازایشی  يهارشد و شرکت

جامعه در ارتباط  خردعلوم انسانی که با موضوع شناختی و 

، در استسایر علوم  ۀو بستر مناسب براي رشد و توسع بوده

2. Spin-off 
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. )15(نگرفته است  ها چندان مورد توجه قراراین شرکت

ي علوم انسانی تاکنون اهرشتهیکی از  عنوانبهعلوم ورزشی 

ي علم و فناوري هاپاركجایگاه خود را در مراکز رشد و 

نیاورده است. این در حالی است که به گفتۀ شجیع  دستبه

مرزهاي  ) علوم ورزشی همانند سایر علوم،1385و معرفتی (

غیرقابل تصور پیشرفت و فناوري را طی کرده و این امر 

ش، از جمله تجارت، ي بنیادین ورزهارساختیزتمامی 

را که مرتبط با ورزش است،  هر آنچهاقتصاد، سیاست و 

از طرفی تحقیقات نشان . )16(قرار داده است  ریتأثتحت 

رشتۀ علوم  آموختگاندانشوضعیت اشتغال  دهندیم

ي تحصیلی در کشور، با هارشتهورزشی نیز همانند سایر 

ي فراوانی مواجه است. در این مورد برومند و هاچالش

 یدرون(عوامل  وضعیت لیوتحلهیتجز) در 1392همکاران (

علوم  و یبدن تیترب آموختگاندانش اشتغال ی)رونیب و

این  آموختگاندانش ی کشور دریافتند که اشتغالورزش

 ندارد یمناسب تیوضع یخارجو  یداخل عوامل نظر از رشته

 یخارجمتعدد  يدهایتهد با ی،داخل يهاضعف وجود با و

 نیبدتر در ،گاهیجا یابیارز سیماتر در کهاست  مواجه زین

. )17(دارد  قرار )WT( یتدافع تیموقع در یعنی تیوضع

 صنعت در یفراوان یشغل يهانهیزم ی است کهدر حالاین 

 متولیان عنوانبه هادانشگاه که آنجا دارد. از وجود ورزش

 جامعه، در متخصص انسانی منابع پرورش و تربیت اصلی

 به دانشگاهی کارآفرینی ۀمقول به توجه اساسی دارند، نقش

گوموساي و  .)18( کندیم کمک مسئله این بهتر ۀتوسع

ي هامهارکننده، عوامل کنندیم) بیان 2018( ۱بوهن

شناختی مانع توسعۀ تبدیل  -ارتباطی، ساختاري و فرهنگی

بیان  نیهمچن. شوندیم هادانشگاهایده به محصول در 

و  باتجربهدر واقع نبود ارتباط بین کارآفرینان  کنندیم

فاصلۀ کارآفرینان از یکدیگر، عدم ادغام درس و حرفه با هم، 

                                                           
1 . Gümüsay & Bohné 
2 . Sidrat & Frikha 

به یکدیگر و  هادهیاقال نبود اعتماد بین کارآفرینان در انت

به آموزش محض از جمله موانع  هادانشگاه آوردن يرو

دالمارکو  .)19( هاستدانشگاهي زایشی در هاشرکتتوسعۀ 

داشتن  منظوربه دارندیم) نیز بیان 2018( و همکاران

. ایجاد 1آیتم زیر ضروري است:  5دانشگاه کارآفرین وجود 

دیدگاه کارآفرینانه در دانشگاه از طریق سخنرانی در همۀ 

، معرفی چگونگی شناسایی بازارهاي جدید و هادانشکده

ي هاکالسي تکنولوژي به دانشجویان و برگزاري هافرصت

اکز رشد؛ منظور حضور در مرکارآفرینی براي دانشجویان به

منظور ایجاد . برقراري ارتباط دانشگاه با صنایع محلی به2

و . ارائۀ مکان 3ارتباط بین تحقیقات علمی با صنعت؛ 

آزمایشگاهی به دانشجویانی که داراي ایده  زاتیتجه

ي هارساختیز. مقدمات نوآوري، به معنی ایجاد 4هستند؛ 

علم و ي هاپاركمراکز رشد،  همچونپشتیبانی از نوآوري 

. تحقیقات 5فناوري و دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه؛ 

باال  منظوربههمراه استادان برجسته گروهی دانشجویان به

 ۲. سیدرات و فریکا)5(بردن کیفیت تحقیقات علمی 

) هم بیان کردند کیفیت مدیریت و انواع دانشگاه بر 2018(

 ریتأثدارد. در واقع  ریتأثتوسعۀ کارآفرینی در دانشگاه 

ۀ تشویق دانشجویان به کارآفرینی، هدایت واسطبهمدیریت 

ي تیمی در مراکز رشد دانشگاه، هاپروژهدانشجویان به انجام 

ي هامیتعضو داراي تجربه در  عنوانبهحضور فعال مدیر 

و نشان  استکاري، سخنگوي تیم بودن در محافل عمومی، 

ي تحصیلی در دانشگاه بر میزان هارشتهدادند نوع 

است. در این زمینه دانشگاهی  رگذاریتأثکارآفرینی دانشگاه 

، استکه داراي علوم اقتصاد، مدیریت، علوم فنی و کامپیوتر 

یی هارشتهي نسبت به دانشگاهی با کارآفرینی بیشتر

 3. سپرر)20(همچون زبان، علوم انسانی و هنر خواهد داشت 

توسعۀ  منظوربهنشان دادند که ) نیز 2016و همکاران (

3. Sperrer   
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کارآفرینی در دانشگاه نیاز است بخش بزرگی از راهبرد 

دانشگاه، بدان بپردازد و حمایت مالی براي توسعۀ کارآفرینی 

میزان توسعۀ  نیهمچندر دانشگاه در نظر گرفته شود. 

ي و ریگاندازهمنظم  طوربهکارآفرینی در دانشگاه باید 

) 2013. هانون ()6(مینه فراهم شود بازخورد الزم در این ز

بیان  هادانشگاهنیز در خصوص اهمیت کارآفرینی در 

عدم درك اهمیت کارآفرینی در دانشگاه، نداشتن  کندیم

دیدگاه مشترك در خصوص ایجاد نهادي در راستاي توسعۀ 

کارآفرینی در دانشگاه، نبود آموزش کارآفرینی و 

ي هاآموزشي در دانشگاه، نبود دارهیسرماي هاشیگرا

ي، نبود ارتباط ریپذسکیرآکادمیک در خصوص آموزش 

صرف بر آموزش  دیتأکجاي شگاه و صنعت بهقوي بین دان

و یادگیري تئوري، و نبود نهادي در داخل یا خارج دانشگاه 

کارآفرینی در دانشگاه، از جمله موانع  منظور پشتیبانی ازبه

آژانس  کهیدرحال. )21( استتوسعۀ کارآفرینی در دانشگاه 

) راه تبدیل 2012( 1تضمین کیفیت آموزش عالی انگلستان

 داردیمو بیان  دهدیمشدن به دانشگاه کارآفرین را نشان 

به  نیکارآفریک دانشگاه براي تبدیل شدن به دانشگاه 

مواردي همچون ایجاد آکادمی اشتغال و گروه کارآفرینی در 

فرهنگ منظور ایجاد دانشگاه، ایجاد مرکز کارآفرینی به

ي هادوره، برگزاري ی و هدایت آن در دانشگاهنیکارآفر

ي کارآفرینانه، هافرصتکارآفرینی در دانشگاه و آشنایی با 

مراکز هدایتگران  عنوانبهاستخدام کارآفرینان برتر 

ی در دانشگاه، ایجاد صفحات وب اختصاصی نیکارآفر

ي هاتیفعالو  هافرصتهمۀ  هماهنگ کردنمنظور به

نی در دانشگاه، دانشگاه و ارائۀ رویکرید منسجم براي کارآفری

منظور ي دانشجویی بههامیتتشویق دانشجویان به تشکیل 

ي و نوآور هادهیاکار روي پروژة مشترك، حمایت از 

ي زایشی، ایجاد تعهد هاشرکتدانشجویان از طریق ایجاد 

ي سوبهي دانشگاه براي حرکت هابخشسازمانی در تمامی 

                                                           
1. QAA 

و  خواهوطن. )22( استکارآفرین شدن دانشگاه نیازمند 

و  هامؤلفه) در پژوهشی در خصوص 1394رضائی مقدم (

دیدگاه دانشجویان موانع ایجاد دانشکدة کارآفرین از 

، هافرصتسه عامل ایجاد  کنندیمدانشکدة کشاورزي بیان 

کارآفرینانه بودن اعضاي هیأت علمی و کارآفرینانه بودن 

ۀ بااهمیت در ایجاد مؤلفترتیب سه فرهنگ دانشکده به

موانع و مشکالت موجود  نیهمچن. استدانشکدة کارآفرین 

واملی همچون در زمینۀ ایجاد دانشکدة کارآفرین به ع

اقتصاد، آموزش، حمایت، کنار گذاشتن نظام آموزش سنتی 

. داوودي و )23(نگرشی وابسته است  -و عامل روانی

وامل ساختاري (فقدان ع) هم بیان داشتند 1390همکاران (

ي، مالکیت فکري (ضعف در ریپذسکیر)، مالی، هارساختیز

قوانین صیانت از مالکیت فکري در کشور)، انسانی (نبود 

ي)، شناختی ارشتهانیمنیروي انسانی متخصص در علوم 

ی در ایجاد مراکز پژوهشی و دولتی بودن همۀ زدگشتاب(

ی با رسانخدمت تیفیباکي هاپاركاز  ؛ عدم شناختآنها

یی به کارآفرینی و اعتنایبکشورهاي دیگر) و نگرشی (

ي برخی مدیران به ارزش توسعه فناوري) از جمله اعتقادکم

ي کشاورزي در پارك علم و فناوري هايفناورموانع توسعۀ 

با مطالعۀ نظري تعیین شد . )24( استدانشگاه تهران 

ي هاپاركچارچوب دولتی معینی براي توسعۀ مراکز رشد و 

علم و فناوري در حوزة ورزش در کشور ایران تدوین نشده 

بخشی از  تواندیم هامکاناست؛ توسعۀ ورزش در این 

راهبرد توسعۀ اقتصادي کشور باشد که ضمن ایجاد اشتغال 

براي دانشجویان رشتۀ علوم ورزشی سبب درآمدزایی براي 

در واقع مشاغل  ی شود.علوم ورزشي هادانشکدهدانشگاه و 

ي شغلی موجود در آن، هافرصتوجودآمده در ورزش و به

ارآفرینی این پدیدة اجتماعی را به ي خاستگاه بسیار خوب ک

ي مورد نیاز جامعه مدرن تبدیل کرده هاينوآورو ایجاد 

ي مبتنی بر کارآفرینی در هادهیارو پرورش است. ازاین
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مثبتی در ایجاد اشتغال و بهبود  راتیتأث تواندیمورزش 

اقتصاد منطقه داشته باشد. ارتباطی تنگاتنگی که علوم 

شناسی، انورزشی با بیشتر علوم، از جمله علوم پزشکی، رو

کامپیوتر، مکانیک و مواردي از این دست دارد، سبب شده 

ي علم هاپاركاست که استقرار این رشته در مراکز رشد و 

و فناوري بیش از پیش احساس شود، زیرا علوم ورزشی 

ي مدیریت ورزشی، هانهیزمبر ارائۀ خدمات متنوع در عالوه

حرکات  ی وشناسبیآسی، رفتار حرکتفیزیولوژي ورزشی، 

ي هانهیزمی، در هریک از ورزش کیومکانیباصالحی و 

با توجه به موارد . استمذکور قادر به ارائۀ محصول نیز 

ي علم هاپاركباید گفت امروزه نقش مراکز رشد و  ذکرشده

و فناوري چه در داخل دانشگاه و چه خارج از دانشگاه 

ي که در توسعۀ اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و ریتأثدلیل به

رو با ازاین شده است. ترپررنگثروت دارند، بیش از گذشته 

توجه به اینکه تحقیق داخلی در خصوص شناسایی موانع 

مراکز رشد و  ي علوم ورزشی کشور باهادانشکدهارتباط 

ي علم و فناوري مشاهده نشد و نیز با توجه به هاپارك

انشجویان علوم ورزشی به این مراکز، محقق اهمیت ورود د

 استشد به شناسایی این موانع بپردازد. مسئله این  بر آن

ي رشتۀ علوم ورزشی و نیز آمادگی هاتیقابلکه با وجود 

ي علم و فناوري در جهت ارائۀ هاپاركو  مراکز رشد

تاکنون این مراکز .  شده استخدمات، چه عاملی سبب 

رو این پذیراي دانشجویان رشتۀ علوم ورزشی نباشد؟ ازاین

تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه موانعی 

مراکز  ي علوم ورزشی کشور باهادانشکدهدر ارتباط بین 

 ي علم و فناوري وجود دارد؟ هاپاركرشد و 

 

 

 

                                                           
1. Grounded theory 

 روش تحقیق 

که با  استرویکرد کلی پژوهش حاضر از نوع کیفی 

استفاده از یکی از راهبردهاي اجراي پژوهش کیفی (روش 

 تئوري تاریخچۀ مرور ) انجام گرفته است. با1بنیادداده

 رویکرد شامل عمده رویکرد سه با گراندد تئوري

نوخاسته  رویکرد و کوربین)، سیستماتیک (اشتراوس

 تحلیل فرایند در (چارماز) گراهسازند رویکرد (گلیزر) و

 و محقق مورد نقش در کدام هر مواجهیم که اطالعات

 آنها اطالعات تحلیل و مفاهیم کدگذاري چگونگی

 رویکرد از . در این پژوهش)25(یی با هم دارند هاتفاوت

 نوخاسته رویکرد شد. بر مبناي نوخاسته (گلیزر) استفاده

 کدهاي محوري و نبوده موردنظر ياهیاول چارچوب

 يهامقوله سپس و شده يبندمقوله هامصاحبه از مستخرج

و  اصلی يهامقوله تا شدند مقایسه یکدیگر با جادشدهیا

 همۀ استخراج شود. بنابراین، و شناسایی هریک ابعاد

 هاداده تحلیل از برآمده آنها بین روابط چگونگی و مقوالت

 پژوهش نظري ادبیات به مراجعه مرحله این البته، در بود.

 .کرد هايبندمقوله شدن ترقیدق هرچه به زیادي کمک

 پژوهش، این مسئلۀ ماهیت رو با توجه به اینکه دربارةازاین

ي علوم ورزشی هادانشکدهیعنی شناسایی موانع ارتباط 

 ي علم و فناوري از قبلهاپاركکشور با مراکز رشد و 

 استفاده ضرورت شرایط این بنابراین، ندارد، وجود ياهینظر

. کندیم توجیه پژوهش این در را محورنهیزم نظریۀ از

 با عمیق و ساختاریافتهنیمه يامصاحبه منظور،بدین

 هاداده ادامه، در و گرفت انجام نظرانصاحبو  خبرگان

انتخاب  مصاحبه انجام براي که آماري جامعۀ شدند. تحلیل

از جمله اعضاي  موضوع به آگاه نظرانصاحب شد، شامل

ي علوم ورزشی کشور، هادانشکدهی و رؤساي علم تیأه

ي داراي دانشکدة علوم ورزشی، هادانشگاهمعاونان پژوهشی 
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ي داراي هادانشگاهرؤساي مراکز رشد و مراکز کارآفرینی 

ي علم و فناوري، هاپاركدانشکدة علوم ورزشی، رؤساي 

ي هاشرکتي ورزشی، رؤساي هااستارتاپصاحبان 

مستقر در  ي کاريهامیتة کارآفرینان ورزشی، دهندشتاب

ي هاپروژهي علم و فناوري که در هاپاركمراکز رشد و 

حال فعالیت هستند یا از این مراکز  درمرتبط با ورزش 

(صاحبان ایده) و رئیس مرکز  اندکردهخدمات دریافت 

ي ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی بودند. هايفناورنوآوري و 

برفی لهي گلوریگنمونهبراي انتخاب نمونۀ پژوهش از روش 

 مشخص فرایند تحقیق حین در نمونه استفاده شد. حجم

 ترمهم اطالعات شدن اشباع ي کیفیهاپژوهش در زیرا شد،

 محقق معنا کهبدین ،استمطالعه  مورد افراد تعداد از

 اطالعاتی که دهد ادامه تا زمانی باید را اطالعات يآورجمع

 و شده يتکرار ،کندیم يآورجمع کنندگانشرکت از که

 اضافه قبلی ةشديگردآور به اطالعات يدیجد اطالعات

 اشباع به شدهيگردآور يهادادهدیگر،  عبارتبه نشود،

 در نکات مذکور گرفتن نظر در . با)26(نظري برسند 

 .شد ضبط و انجام مصاحبه19 مطالعه این در مجموع

انجامید. براي اجراي روش  طول به ماه 3 اطالعات گردآوري

 افتهیساختاراز مصاحبۀ نیمه هادادهبنیاد و گردآوري داده

 تمایل میزان فراخور به مصاحبه استفاده شد. هر

کشید.  طول دقیقه 60 تا 20 موضوع به شوندهمصاحبه

 صورتبه شوندگانمصاحبه از کسب اجازه با ،هامصاحبه

 طول مصاحبه در همچنین و شده ضبط کامل

 لیوتحلهیتجز منظوربه .شدیم انجام هم يبردارادداشتی

گرفته و با هدف افزایش دقت و درستی ي صورتهامصاحبه

ضبط و سپس هر  هامصاحبه، تمامی هالیوتحلهیتجز

جداگانه، واژه به واژه تایپ شد. پژوهشگر هر  طوربهمصاحبه 

ي مرتبط با آن را بالفاصله هاادداشتشده و یمصاحبۀ ضبط

ساعت اول با دقت و سطر به سطر مطالعه و مفاهیمی  24در 

. این مرحله از دکریم، یادداشت دیرسیمرا که به ذهن 

بنیاد در روش داده هاداده لیوتحلهیتجزنخستین مراحل 

 و سپس با ندیگویمبه آن کدگذاري  اصطالحه در است ک

بنیاد تجویز که در روش داده هادادهاستفاده از روش تحلیل 

روش  شد. لیوتحلهیتجز شدهيگردآورشده است، اطالعات 

که در گراندد تئوري تجویز شده است، شامل  هادادهتحلیل 

 . دراستسه مرحلۀ کدگذاري (باز، محوري و انتخابی) 

 سطر به سطر بارها، و بارها متن مصاحبه باز يکدگذار

 ذهن به که مفهومی هر ي مهم،هابخش يبرا شده و خوانده

 مرتبط يهابخش . سپسشدیم گرفته نظر در ،دیرسیم

 تحلیلی، یادداشت کد و آنها به شد ومی يگذارعالمت

حاضر و در مرحلۀ  . در پژوهشگرفتیم اختصاص

 تشابه علتبه کد استخراج شد، اما 136ي باز تعداد کدگذار

ادغام  یکدیگر در کدها این اطالعات، ي بودنتکرار و معنایی

 کدباز کاهش یافتند. در 88به  تینهاو تجمیع شدند و در 

فرایند  ،شودیم نامیده يمحور يکدگذار که بعد مرحلۀ

باز  کامالً حالت از داده در موجود مفاهیم به کد اختصاص

دیگر،  بیان به .ردیگیم خود به گزیده شکل و شودیم خارج

دادة  مجموعۀ در مشترکی يمحورها بروز به باز يکدگذار

ي بعد مرحلۀ به محورها این که شودیم منجر شدهيگردآور

ي کدگذار . دربخشدیم ياتازه يهايریگجهت يکدگذار

 مفاهیم) ی (کار بامفهوم سطح در مربوط يهاگام ي،محور

 کردن جفت به مرحله این در .رندیگیممورد توجه قرار 

 آنها کردن خانوادههم و تحلیلی يهاادداشتو ی کدها

از  که کدهایی مفاهیم بین ارتباط بررسی و با شد پرداخته

 يجا طبقه یک در بودند، شبیه یکدیگر مفهومی نظر

کد محوري تقسیم  15گرفتند، در این تحقیق کدهاي باز به 

 اصلی جزء اینکه دلیلبه يکدگذار مرحلۀ آخرین درشدند. 

 اساس ب پژوهشگر ،دهدیم نشان را خود جیتدربهي تئور

 .کندیم عمل تردهیگز يکدگذار کار در اجزاي نوظهور، این

در . نامندیم» انتخابی« را يکدگذار فصل آخرین رونیازا

کد انتخابی  8کد محوري در  15تحقیق در نهایت  نیا
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با ارائۀ بازخورد به  نیهمچني شدند. بنددسته

پژوهش  ریمسو قرار دادن آنها در  شوندگانمصاحبه

 منظوربهنگذارد،  ریتأثیی آنها پاسخگوبر نحوة  کهيطوربه

پس از هر مصاحبه،  ضمنی اقدام شد. در درونیی روا شیافزا

 کهیدرصورتآمده تا آن مرحله ارائه شده و دستبهاطالعات 

مدنظر داشت، مورد  آنهانکاتی را در مورد  شوندهمصاحبه

. این کار پس از انجام مصاحبه انجام دادیمبحث قرار 

و  فرضشیپ هرگونهتا مصاحبه خالی از  گرفتیم

بر این، چهار فعالیت دیگر نیز ي انجام گیرد. عالوهریگجهت

انجام گرفت که  هاافتهافزایش روایی درونی ی منظوربه

ي آورجمعاز: استفاده از منابع مختلف براي  اندتعبار

توسط یک دستیار، مشارکت  هاداده، بررسی هاداده

بنیاد و شناسایی دادهمتخصص آشنا به روش پژوهش 

ي مکرر در حین هاسؤالاز طریق پرسش  هايریگجهت

ۀ پایایی به گسترة مؤلف. همچنین از آنجا که هادادهتحلیل 

ي پژوهش اشاره دارد و در انجام هاافتهي یریتکرارپذ

مطالعات کیفی پژوهشگر به تفسیر موضوع مورد مطالعه 

، نیازي به ایجاد و ارائۀ مفهوم سنتی پایایی نیست، پردازدیم

بنابراین در بحث پایایی پژوهش، باید نشان داد که چگونه 

گردآوري شده و کدگذاري، استخراج مفاهیم و  هاداده

ه نحوي صورت گرفته است (این انتخاب طبقات به چ

بر این ). عالوهاندشدهبیان  لیتفصبهتوضیحات پیش از این 

ي کیفی هاپژوهشیکی دیگر از راهکارهاي تعیین پایایی در 

ي هامصاحبهانجام کدگذاري مستقل نتایج 

تصادفی توسط فردي است که  صورتبه کنندگانمشارکت

سابقۀ ذهنی در خصوص موضوع ندارد. در همین خصوص 

ه، در این گرفتسنجش کیفیت کدگذاري انجام منظوربهو 

پژوهش از روش توافق بین دو کدگذار براساس ضریب 

): kappaضریب کاپا (استفاده شد و نتایج ( 1کاپاي کوهن

                                                           
1.  Cohen’s Kappa Value 

شده و راج) حاکی از رد فرض استقالل کدهاي استخ734/0

ادعا  توانیم، رونیازابا یکدیگر است.  آنهاوابستگی  دییتأ

کرد که فرایند کدگذاري از پایایی کافی برخوردار بوده است. 

از طریق  هادادهدلیل اینکه بررسی در مطالعات کیفی، به

، دگیریمو با دقت بیشتري انجام  ترکامل، افزارنرم

 هادادهو صحت  در حمایت از اعتبار افزارهانرم

. بر این اساس براي تعیین کدها و موضوعات اندکنندهکمک

تحلیل  افزارنرمي گرافیکی از هامدلاصلی و نیز ارائۀ 

 استفاده شد. NVivo8ي کیفی یا عنوان هاداده

 

 هاي پژوهش  یافته

ي علوم ورزشی با هادانشکدهموانع ارتباط  بسط و شرح

 بر حاضر، پژوهش در فناوريي علم و هاپاركمراکز رشد و 

 19 لیوتحلهیتجز حاصل مصاحبه و يهادادهي مبنا

 مفاهیم استخراج ابتدا که بوده افتهیساختارمصاحبۀ نیمه

 يکدها )،آمدهدستبه عامل (طبقۀ یک و هرچه انجام گرفت

 آن فرعی يهاجنبه سایر اندازه همان به داشته، يشتریب

 است. مقوله، مشخص شده و شناسایی يشتریب وضوح با نیز

 پژوهش این در آمدهدستبهو کدهاي (مفاهیم)  هاطبقهزیر

 ،1. همچنین در جدول استقابل مشاهده  2در جدول 

 در مصاحبه به کنندهمشارکتي هاگروهتوزیع افراد در 

 .است تیرؤ قابلتفکیک 
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 در مصاحبه و کدهاي مورد استفاده کنندهمشارکتي هاگروه. توزیع افراد در 1جدول 
 تعداد تخصص ردیف

 3 علوم ورزشی ةت علمی دانشکدأعضو هی 1

 3 علوم ورزشی ةرئیس دانشکد 2

 2 علوم ورزشی ۀداراي رشت ییهادانشگاهمعاون پژوهشی  3

 3 علوم ورزشی ۀداراي رشت ییهادانشگاهرئیس مراکز رشد و کارآفرینی  4

 3 رئیس مرکز پارك علم و فناوري 5

 2 صاحب استارتاپ ورزشی 6
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  در نوآوري ۀتوســـع ۀزمین در تحقیقات فناوري علوم، وزارت و يزیربرنامه مدیریت ســـازمان در قوانین مکتوب نبود -
 ورزشی علوم يهادانشکده

 هادانشگاه در یورزش يهادهیا يسازيتجار راستاي در دولتی قوانین نبود -
 مادر يهادانشگاه در کارآفرینی طریق از ورزشی محصوالت ۀتوسع يهابخشنامه نبود -
ــازوکار  نبود - ــگاه  در يسـ ــاحب  افراد جزبه  که  ياگونه به  تحقیقات  انجام  پروژه تعریف جهت  ها دانشـ   دیگر ایده صـ

 شوند پردازيایده به تشویق نیز دانشجویان
 ورزشی علوم يهادانشکده براي محصول به ایده تبدیل جهت در کاري يهاروش و یندهاافر نبود -
ــجویان  ۀنوآوران  يها دهی ا هدایت   جهت  در کاري  يها روش و یندها  افر نبود - ــی علوم دانشـ ــد و  به  ورزشـ مراکز رشـ

 علم و فناوري يهاپارك
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 کشور بازار به خارجی تیفیکیب محصوالت یۀرویب واردات از جلوگیري -
 کشور بازار به خارجی محصوالت یۀرویب قاچاق از جلوگیري -
 دانشگاهی بخش يوکارهاکسب از دولت معنوي و مالی حمایتی يهااستیس عدم تدوین -
ست یس  عدم تدوین - سب  از تحقیقات فناوري علوم، وزارت معنوي و مالی حمایتی يهاا شجویان   نوپاي  يوکارهاک دان

 علوم ورزشی ایران يهادانشکده
سهیالت  ۀعدم ارائ -   کارآفرینان و نوآوران به طوالنی بازپرداخت زمان و کم سود  با دولت سوي  از حمایتی يهاوام و ت

 علوم ورزشی ایران يهادانشکده
 علوم ورزشی ایران يهادانشکدهدانشجویان  يوکارهاکسب ویژه حمایتی صنف ایجادعدم  -
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 واردات زیاد محصوالت ورزشی و نبود برند مشخص ایرانی -
 علوم ورزشی ۀپذیري در رشتو کارآفرین ییزااشتغالمسکوت ماندن  -
 مالی ۀنداشتن پشتواندلیل کاهش انگیزه دانشجویان براي نوآوري به -
 دانشجویان علوم ورزشی ۀنوآوران يهادهیا در دانشگاه جهت تحت حمایت قرار دادن يابودجهنبود سیستم مالی و  -
 یالمللنیب ۀعرص در چه و داخلی ۀعرص در چه تجاري يهافرصت از يمندبهره عدم -
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دانشگاه و   مراکز رشد  رد اجتماعی ۀسرمای  فعاالن و باتجربه ورزشی  بازاریابان از وجود اقتصاددانان و  يمندبهرهعدم  -
 علم و فناوري يهاپارك

انشــگاه،  پروري در مراکز رشــد داز تجربیات نوآوران و مخترعان علوم ورزشــی در راســتاي ایده  نکردن اســتفاده -
 زایشی يهاشرکتعلم و فناوري و ایجاد  يهاپارك

 ینان و نوآوران ورزشی با دانشجویان علوم ورزشی در دانشگاهعدم برقراري ارتباط میان کارآفر -
 ورزش ةتحصیلی با حوز يهارشتهدانشجویان دیگر  نبودن آشنا -
 عدم ارتباط بین دانشگاه با جامعه و معرفی و انتقال رویدادهاي اجتماعی به دانشگاه -
ــتن تفکر ارتباط بین  - ــتهنداش ــگاهی و     هارش ــد دانش ــئوالن مراکز رش ــط مس (تفکر  يو فناورعلم  يهاپاركتوس
 )يارشتهنیب
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 عدم برقراري ارتباط بین دانشگاه با صنایع ورزشی -
 در راستاي نوآوري هادانشکدهعلوم ورزشی با دیگر  ةکار تیمی جهت همکاري بین دانشکد ۀعدم پرورش روحی -
 هاي دانشجویان علوم ورزشیيپردازدهیاعدم اعتماد مدیران مراکز رشد دانشگاهی به  -
 علوم ورزشی يهادانشکدهعدم توجه و اعتماد صنایع به کارآفرینی و نوآوري  -
شی با   تولیدي ابزار يهاشرکت عدم ارتباط بین  - شی مربوطه و   يهاشیگراو تجهیزات ورز   يازهاین نیتأمعلوم ورز

 ود از طریق گروه تحقیقاتی در شرکتکردن خ روزبه تحقیقاتی و
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 علوم ورزشی ایران يهادانشکدهعدم ترویج فرهنگ نوآوري در بین دانشجویان  -
 دانشجویان علوم ورزشی انیدر مکاربردي  قاتیتحق فرهنگ نبود -
 هاکالسبودن  يتئورصرف بر  دیتأکجاي هدرس ب يهاکالسو تجاري کردن مباحث  عدم عالقه به کاربردي -
 علوم ورزشی يهادانشکدهدر  يپردازدهیا يهاجشنوارهعدم برگزاري  -
 نوآورانه توسط دانشجویان يهادهیا ۀعلوم ورزشی مبنی بر ارائ يهادانشکدهنبود جو تشویقی در  -
 کافی براي نوآوران و کارآفرینان يهامشوقنبود  -
 کارآفرینی به اهمیت عدم علوم ورزشی ایران و يهادانشکدهدانشجویان  میان در ینیزنشیمپشت فرهنگ رواج -
 کارآفرینی به اهمیت عدم علوم ورزشی ایران و يهادانشکدهدانشجویان  میان در صرف یکنندگمصرف فرهنگ رواج -
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 ورزشی يهادهیادن کرعملی  منظوربهو تجهیزات الزم آزمایشگاهی  هارساختیزنبود  -
 بودن برخی تولیدات ورزشی به لحاظ کمیاب و گران بودن مواد اولیه برنهیهز -
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 علوم ورزشی يهادانشکدهنوآوري و کارآفرینی در  ۀالزم در زمین يهاآموزشعدم  -
 علوم ورزشی پردازي در دانشجویانایده از حمایت در جامع پژوهشی و آموزشی يهاياستگذاریسنبود  -
 علوم ورزشی يهادانشگاهو دانشجویان  تادانتوسط اس انیبندانش يهاشرکتنداشتن مهارت کافی در ایجاد  -
 در دانشجویان علوم ورزشی يسازيتجارمحوري مبتنی بر دانش با قابلیت عدم آموزش ایده -
 يسازمدلبا رایانه، شناخت و کار با کامپیوتر براي  یسینوبرنامهمثل  ییهامهارتنداشتن  -
 مقطع ارشد و دکتري  يهانامهانیپانوآورانه در  يهايریگجهتنبود  -
 تقاضامحور ( علوم ورزشی در جهت رفع مشکالت و معضالت ورزشی در منطقه     ةنبودن تحقیقات دانشکد  همراستا  -

 )هانامهانیپا و یقاتیتحق يهاطرح نبودن
 مربوط به این رشته عیصنا از علوم ورزشی انیدانشجو و تاداناس يدهایبازد بودن یناکاف -
 دستاوردهاي علوم ورزشی سراسر دنیا يهاشگاهینماعدم معرفی و بازدید از محصوالت جدید در  -
 علوم ورزشی يهادانشکدهعدم معرفی مفهوم استارتاپ در  -
 وکارکسبعلوم ورزشی با صنعت  ةدانشکد يهانامهانیپاوین عدم برقراري بین تحقیقات و عنا -
س  بودن خبریب - شجویان   تادانا شکده و پیرو آن دان شکالت و     يهادان شی از م صنعت در ارتباط با    يازهاینعلوم ورز

 این رشته
 علوم ورزشی يهادانشکده) در R&D( به انتقال دانش و فناوري و نیز تحقیق و توسعه یتوجهبی -
 علوم ورزشی يهادانشکدهصرف بر تربیت مربی و معلم ورزشی در  دیتأک -
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 علوم ورزشی يهادانشکدهکارآموزي در  ةتلقی شدن دور تیاهمکم -
 علوم ورزشی ۀکارآموزي در رشتة استانداردهاي کمی و کیفی مناسب برگزاري دور عدم کیفیت و -
 ابزار انگیزشی در دوره کارآموزي در رشته علوم ورزشی عدم استفاده از -
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 هدایت دانشکده به سمت مرکز رشد دانشگاه منظوربهعلوم ورزشی  يهادانشکدهکارآفرینی در اکثر  يهاهستهنبود  -
 علوم ورزشی در مراکز رشد دانشگاه يهادانشکدهت علمی أعدم فعالیت اعضاي هی -
 )وکارکسب مشاوران(به کارآفرینان رشته علوم ورزشی یدهجهتدر مراکز رشد براي  ياحرفهنبود مشاوران  -
ن برخی  ساخت عملی  ، مهندس مکانیک و .... در راستاي کمک به یس ینوبرنامهنبود متخصصان مشاور مانند مهندس     -
 ورزشی يهادهیا
 نوآوري و عملی برکارهاي تکیه جايهشغلی ب يارتقا در ريمحوعلوم ورزشی به مقاله يهادانشکدهاساتید  دیتأک -
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 با محصوالت و دستاوردهاي علوم ورزشی هادانشگاهآشنا نبودن مسئوالن مراکز رشد  -
 زایشی يهاشرکتعلم و فناوري و  يهاپاركعلوم ورزشی با مفهوم مراکز رشد،  ۀآشنا نبودن دانشجویان رشت -
 زایشی يهاشرکتعلم و فناوري و  يهاپاركعلوم ورزشی با مراکز رشد،  يهادانشکده تادانر اسبیشتآشنا نبودن  -
بها ندادن به  علم و فناوري و يهاپاركگرفتن رشته علوم ورزشی توسط مسئوالن مراکز رشد دانشگاه و  کمدست -
 نوآورانه آنان يهادهیا

 
هی

آگا
دم 

ع
 

 علوم يهادانشکده در کارآفرینی و ارتباط با مراکز رشد و پارك علم و فناوري توسعه بر مبنی استراتژي نبود -
 ورزشی

 با يو فناورعلم  يهاپاركو  دانشگاه رشد مراکز میان ياعتمادساز و تفاهم هدف با مشترك جلسات لیتشک عدم  -
 ورزشی علوم ةدانشکد مدیریت

دانشگاه و  رشد مراکز و ورزشی علوم يهادانشکده بین منابع گذاشتن اشتراك به جهت در درونی ۀشبک نبود -
 علم و فناوري يهاپارك
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 پردازيایده منظوربه ورزشی مشتریان یا بازار ةنشدنیتأم تقاضاهاي و هاخواسته نیازها، به ویژه توجه نداشتن -
 پردازيایده منظوربه ورزشی مشتریان زندگی در موجود يهاضعف و مشکالت به یتوجهبی -
 پردازيایده منظوربه آنان اختصاصی يهاخواسته و نیازها تشخیص و مردم مختلف اقشار زندگی سبک به یتوجهبی -
 پردازيایده منظوربه آن مختلف يهابخش ةنشدنیتأم نیازهاي و جمعیتی هرم به یتوجهبی -
 پردازي ایده منظوربه آنان يهاخواسته و نیازها تعیین هدف با مشتریان از مستمر نظرسنجی عدم -
ساس  آنان به اختصاصی   محصوالت  و خدمات ۀارائ و مشتریان  يبندطبقه عدم - سته  و نیازها برا   منظوربه شان یهاخوا

 پردازيایده
 انتقادي) نگاه از برخورداري( شدهارائه محصوالت و خدمات در موجود کمبودهاي و خألها به یتوجهبی -
 پردازيایده منظوربه ورزشی مشتریان تقاضاهاي و نیازها با وکارکسب تطبیق عدم -
 آن رفع يبرا تالش و ورزشی مشتریان شدهداده تشخیص يهايازمندین دقیق یسنجامکان عدم -
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 پردازي و نوآوريعلوم ورزشی براي ایده ۀر دانشجویان رشتبیشتشخصی در  ةانگیز نبود -
 ناممکن پنداشتن تبدیل ایده به عمل در دانشجویان -
 هادهیادن کراجرایی  منظوربهکافی  نفساعتمادبهنداشتن باور و  -
 تحصیلی خود ۀعلوم ورزشی از پیشرفت در رشت ۀناامید بودن دانشجویان رشت -
 کارآفرینانه شخصیتی يهایژگیو از نبودن برخوردار -
 کارآفرینی به قلبی و فکري اعتقاد از يمندبهره عدم -
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 وکارکسب در شکست نوع هر از اندازه از بیش ترس -
 يریپذرقابت روحیه نداشتن و رقبا از ترس -
 نوآورانه يهادهیاترس از حفاظت معنوي ضعیف از  -
 آنها شدن دزدیده از ترس دلیلبه هادهیا دننکر مطرح -
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 ي علم و فناوريهاپاركي علوم ورزشی کشور با مراکز رشد و هادانشکدهموانع ارتباط  .1شکل 

 
 يریگجهینتبحث و 

هدف از این تحقیق شناسایی موانع ارتباط بین 

ي علم و هاپاركي علوم ورزشی با مراکز رشد و هادانشکده

و کدگذاري  لیوتحلهیتجزفناوري بود. نتایج حاصل از 

مقولۀ اصلی تحت عناوین ضعف ساختاري، ضعف  8، هاداده

هنجاري، ضعف امکانات، ضعف آموزشی، عدم درك 

ي کارآفرینانه در ورزش (ضعف حمایتی)، هاتیظرف

ي دانشجویان علوم ورزشی، هادهیاگرفتن  کمدست

نگرشی  -توجهی به منابع فرصت و ضعف روانیبی

نع ارتباط دانشجویان علوم ورزشی در راستاي شناسایی موا

ي هاپاركي علوم ورزشی با مراکز رشد و هادانشکدهبین 

علم و فناوري منتج شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و 

ي تحقیق هانهیشیپدر قالب  تاکنونبا در نظر گرفتن آنچه 

شده با نتایج گوموساي و ي استخراجهاشاخصبیان شد، 

و  خواهوطن، )21()2013، هانون ()19()2018بوهن (

و داوودي و همکاران  )23()1394رضائی مقدم (

همسو بود. در رویکرد ضعف ساختاري سه  )24()1390(

ي، زیربرنامهقوانین و  در ضعف وخأل زیرطبقه تحت عناوین 

خأل اقتصادي جاي دارد.  و ضعف ي حمایتیهااستیسنبود 

ي هامقولهیکی از  عنوانبه يزیربرنامهقوانین و  در ضعف و

. این نتیجه استاهمیت  حائزفرعی رویکرد ضعف ساختاري 

ي آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی انگلستان هاهیتوصبا 

. این در حالی است که براي توسعۀ ستهمسو )22()2012(

کارآفرینی در میان دانشجویان رشتۀ علوم ورزشی، به 

ي تشویق دانشجویان این رشته به اسازوکارهقوانین مدون، 

 ایده تبدیل جهت در يکار يهاروش و ي، فرایندهاپردازدهیا

احساس  شدتبهورزشی  علوم يهادانشکدهدر  محصول به

 یالزامي جهت قانونگذاری نوعبهگفت  توانیمو  شودیم

ي علوم ورزشی به سمت کارآفرینی هادانشکدههدایت  شدن

 همکاران و دالمارکو کهگونههمان. دشویماحساس  شدتبه

ي توجیهی هاکالس، هایسخنران، کنندیمبیان  )5()2018(

 و آموزشی براي تشویق دانشجویان به کارآفرینی مهم است.

ي علوم ورزشی هادانشکدهبنابراین با ارائۀ قوانین مکتوب به 

ي یا وزارت زیربرنامهسازمان مدیریت و  همچوناز مراجعی 
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ي هاکالسۀ ایجاد نیزم توانیمعلوم، تحقیقات و فناوري 

آموزشی در راستاي هدایت دانشجویان به مراکز رشد و 

ورزشی ي علوم هادانشکدهي علم و فناوري را در هاپارك

ي این رشتۀ هاتیقابلفراهم ساخت تا دیگران نیز به 

تحصیلی ارج نهند و به دانشجویان این رشتۀ تحصیلی در 

خصوص نوآوري و تولید محصول اعتماد کنند. همچنین 

 ضعف و حمایتی يهااستیس که نبود داد نشاننتایج 

ي فرعی رویکرد ضعف هامقولهدیگر  عنوانبهاقتصادي 

ساختاري مورد توجه قرار گرفته است. این نتیجه با نتایج 

، هانون )19()2018( بوهن و ي گوموسايهاپژوهش

و  )23()1394و رضائی مقدم ( خواهوطن، )21()2013(

. باید توجه ستهمسو )24()1390داوودي و همکاران (

و  نیترمهمي حمایتی دولت از جمله هااستیسداشت 

. در استۀ رشد یا افول یک صنعت مؤلف نیتریاساس

خصوص علوم ورزشی باید گفت که وجود کاالهاي ورزشی 

خارجی در کشور و عرضۀ آن در انواع مختلف سبب شده 

بر ناآگاهی بیشتر دانشجویان در سطح دانشگاه عالوه است،

ي علم و فناوري، هاپاركعلوم ورزشی از وجود مراکز رشد و 

دانشجویان توان رقابت با کاالهاي وارداتی را در خود نبینند 

و به نوآوري و خلق محصول نپردازند. این در حالی است که 

و تدوین یۀ محصوالت ورزشی رویببا جلوگیري از واردات 

ي حمایت مالی و معنوي دولت از دستاوردهاي هااستیس

بر رونق اقتصاد عالوه توانیمي علوم ورزشی هادانشکده

 رسانيارکشور در زمینۀ تولید کاالهاي ورزشی داخلی ی

یی کرد. زااشتغالبود و براي دانشجویان این رشتۀ تحصیلی 

 در رویکرد ضعف هنجاري سه زیرطبقه با عنوان ضعف

صنعت و وجود  و دانشگاه ارتباط کاري، عدم ارتباطات

ي فرهنگی خألها. وجود ردیگیمي فرهنگی جاي خألها

ي فرعی رویکرد ضعف هنجاري در هامقولهیکی از  عنوانبه

ي علوم ورزشی با مراکز رشد ادانشکدهرابطه با موانع ارتباط 

که با نتایج  استي علم و فناوري مورد توجه هاپاركو 

ی دارد. نظر به همخوان )19()2018گوموساي و بوهن (

که متناسب با  گونهآنفرهنگ نوآوري  تاکنوناینکه 

ي بسیار زیاد رشتۀ علوم ورزشی باشد، در هاتیقابل

و  نشده است ي علوم ورزشی بنیان گذاشتههادانشکده

دانشجویان این رشتۀ تحصیلی آیندة شغلی خو را تنها در 

، سبب دانندیممربیگري، معلمی و مواردي از این دست 

ي فکري و خلق ایده در دانشجویان هابارشجلوگیري از 

ي توسط ادهیاعلوم ورزشی شده است؛ و اینکه در نهایت اگر 

دلیل ناآگاهی از چگونگی عملی دانشجویی ارائه شود، به

کردن آن، در حد یک ایده باقی بماند. عدم ارتباط بین 

دومین مقولۀ فرعی رویکرد ضعف  عنوانبهدانشگاه و صنعت 

 دالمارکو و همکاران جیبا نتاهنجاري مطرح شد که 

راتینو و هرنیکو  و )21()2013، هانون ()5()2018(

 دالمارکو و همکاران ی دارد.همخوان )7()2010(

برقراري ارتباط دانشگاه با صنایع  کنندیمبیان  )5()2018(

منظور ایجاد دانشگاه کارآفرین محلی از موارد ضروري به

کز ي علوم ورزشی با مراهادانشکده. عدم ارتباط بین است

ي هاينوآوري علم فناوري سبب شده است هاپاركرشد و 

دانشجویان این رشته یا به محصول تبدیل نشود یا طی 

ي فراوان براي دانشجو به هامشقتمسیري طوالنی و با 

محصولی تبدیل شود که به تولید انبوه نرسد. هانون 

از  نبود ارتباط قوي بین دانشگاه و صنعت را )21()2013(

. این نشان داندیمجمله موانع توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه 

ي علوم ورزشی با هادانشکدهتقویت روابط بین  دهدیم

هرچه بیشتر شدن کارآفرینی در  سازنهیزمصنایع مربوط 

و این خود سبب اعتماد  شودیممیان دانشجویان این رشته 

ي هايپردازي علم و فناوري به ایدههاپاركمراکز رشد و 

دانشجویان علوم ورزشی شده تا ضمن تعامالت بیشتر با این 

دانشکده امکانات خود را در اختیار دانشجویان علوم ورزشی 

 آنهاقرار دهند و حس اعتماد به دستاوردهاي ورزشی در 

سومین مقولۀ  عنوانبهي ارتباطات کارضعف وجود آید. به
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نتایج  فرعی رویکرد ضعف هنجاري مطرح شد که با

و  )21()2013، هانون ()19()2018گوموساي و بوهن (

 )22(آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی انگلستان 

که آژانس تضمین کیفیت آموزش گونههمانی دارد. همخوان

، استخدام کارآفرینان برتر داردیمبیان  )22(عالی انگلستان 

. شودیممنظور هدایت مراکز رشد دانشگاه سبب رونق آن به

در مراکز رشد دانشگاه با استقرار کارآفرینان  توانیمرو ازاین

موفق در عرصۀ ورزش یا بازاریابان و اقتصاددانان ورزشی 

ي را شناسایی و با پردازدهیامنظور ي مورد توجه بههانهیزم

در بارش  آنهاانتقال آن به دانشجویان علوم ورزشی، به 

ضعف زیرساختی و امکانات  پردازي کمک کرد.فکري و ایده

مقولۀ فرعی ضعف امکانات از جمله موانع مهم در  عنوانهب

ي علوم ورزشی با مراکز رشد و هادانشکدهبین ارتباط 

که با دالمارکو و همکاران  استي علم فناوري هاپارك

ی همخوان )24()1390و داوودي و همکاران ( )5()2018(

که دانشجویان با محیط و امکاناتی که بتوانند دارد. تا زمانی

، ي خود را به محصول تبدیل کنندهادهیابا آزمون و خطا 

پردازي و خلق محصوالت ارتباطی نداشته باشند، ایده

ي این هامصاحبهخواهد بود. چنانچه از  رممکنیغنوآورانه 

آمد، نوآوران عرصۀ ورزش در دانشگاه،  دستبهتحقیق 

که براي تهیۀ ابزار و تجهیزات مورد نیاز خود  ندمجبور

، خود اقدام کنند و شاندهیامنظور خلق محصول از به

ي زیادي را متحمل شوند. اگرچه مرکز هانهیهزو  هایسخت

ي ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی هايفناورنوآوري و 

ي برتر در زمینۀ ورزش را آغاز کرده هادهیاحمایت خود از 

نشان داد، در  هامصاحبهاست، کافی نیست. دیگر نتایج 

ي خألهارویکرد ضعف آموزشی دو زیرطبقه تحت عنوان 

کارآموزي قرار دارد.  دورة تی و عدم کاراییآموزشی و مهار

فرعی  هايیکی از مقوله عنوانبهي آموزشی و مهارتی خألها

ي هاافتهکه با ی است موردنظردر رویکرد ضعف آموزشی 

آموزشی که طی  خألی دارد. همخوان )21()2013هانون (

، در ابتدا ناشی شودیم بدان اشاره مؤکداًنتایج این تحقیق 

ي الزم در زمینۀ کارآفرینی به دانشجویان هاآموزشاز نبود 

که در بیشتر  شودیمدیده  نینهم. استرشتۀ علوم ورزشی 

ۀ مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري در این نامانیپاموارد 

 دگیریمن توجه به نیاز و مشکل روز کشور انجام رشته بدو

در راستاي رفع نیازهاي جامعه در زمینۀ ورزش  عمالًو 

در  )R&D( توسعه و . توجه به مبحث تحقیقستین

. بنابراین ي علوم ورزشی بسیار کمرنگ استهادانشکده

با هدف  هادانشگاهدروس آموزشی  يهاسرفصلدر  يبازنگر

ایجاد هماهنگی میان آموزش نیروي انسانی با نیازها و 

. این در حالی است )27(است تغییرات بازار کار ضروري 

 اقدامات ریسا کنار در ینیکارآفر يهاآموزش اگر که

ی اثربخش ،رندیگ قرار کنندهلیتسه و کنندهبیترغ

 دورة عدم کارایی .)28(داشت  خواهند چشمگیري

ی رویکرد ضعف فرعدومین مقولۀ  عنوانبهکارآموزي 

 )21()2013آموزشی مطرح شد که با نتایج هانون (

ی دارد. کارآموزي دانشجویان علوم تربیت بدنی همخوان

ط با این رشته ندارد. در واقع اگر ارتباطی با صنعت مرتب

ي ارزیابی دورة کارورزي دانشجویان علوم ورزشی هاشاخص

 صحیح ارتباط شکاستانداردهاي معقولی به خود بگیرد، بی

 در مسیر مدیریت تواندیم صنعت و دانشگاه مؤثر و

 انتقال و ينوآور افزایش موجب ي کارآفرینانهوکارهاکسب

 يهاتیظرف درك ر رویکرد عدمدي شود. تکنولوژو  دانش

دو زیرطبقه تحت  )حمایتی ضعف(ورزش  در کارآفرینانه

عنوان ضعف نیروي انسانی متخصص و ناآگاهی وجود دارد. 

آژانس تضمین ضعف نیروي انسانی متخصص با نتایج 

و  خواهوطن، )22()2012کیفیت آموزش عالی انگلستان (

و داوودي و همکاران  )23()1394رضائی مقدم (

انسانی  نیروي ضعفۀ مؤلفی دارد. همخوان )24()1390(

ي کارآفرینی در هاهستهنیز به حضور  متخصص

ي علوم ورزشی اشاره دارد؛ عدم حضور و فعالیت هادانشکده
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ي علم و فناوري هاپاركاستادان این حوزه در مراکز رشد و 

سبب شده است دانشجویان علوم ورزشی نیز به سمت 

نوآوري و خالقیت هدایت نشوند. در اولین گام با استقرار 

فضاي مطلوب  توانیممرکز رشد و کارآفرینی در دانشکده 

د و در مرحلۀ دوم تغییر در رویۀ آموزشی اعضاي را ایجاد کر

، اینکه استادان استهیأت علمی دانشکدة علوم ورزشی 

ي فناوري و خلق محصوالت روي سوبهمحوري جاي مقالهبه

ي درس زمانی را براي به چالش کشیدن هاکالسآورند و در 

پردازي براي درس ذهن دانشجویان خود در راستاي ایده

ص دهند. اگر زمینۀ ورود دانشجویان علوم مربوطه اختصا

با برگزاري  توانیمورزشی به مراکز رشد فراهم شود، 

ی بین دانشجویان این رشتۀ تحصیلی با شیاندهمجلسات 

ي تحصیلی همچون کامپیوتر، مکانیک و دیگر هارشتهدیگر 

ي بیشتري در هايپردازایده سازنهیزمي مرتبط هارشته

دومین مقولۀ فرعی  عنوانبهآگاهی نابخش ورزش باشیم. 

 ضعف(ورزش  در کارآفرینانه يهاتیظرف درك رویکرد عدم

 دالمارکو و همکارانکه با نتایج  استمطرح  )حمایتی

ی دارد. ناآگاهی مسئوالن مراکز رشد همخوان )5()2018(

ورود علوم ورزشی به این مراکز  سر راهدانشگاه مانعی بر 

و دستاوردهاي  هاتیقابلاست. بنابراین معرفی این رشته، 

در ي علوم ورزشی. هادانشکدهي است بر دوش افهیوظآن 

ورزشی  علوم دانشجویان يهادهیا گرفتنکم دسترویکرد 

 میان ضعیف یک زیرطبقه تحت عنوان تعامالت

 و علم پارك و رشد مراکز با ورزش علوم يهادانشکده

مک آدام و مک آدام  فناوري وجود دارد که با نتایج

پیرو ناآگاهی  ی دارد. باید گفتهمخوان )29()2008(

ي علم و فناوري از هاپاركمسئوالن مراکز رشد و 

دستاوردهاي علوم ورزشی، اغلب آنان این رشتۀ تحصیلی را 

. دهندینمي نوآورانۀ آنان بها هادهیاگیرند و به می کمدست

هم با  تواندیمي است که ارشتهنیبعلوم ورزشی یک علم 

علوم انسانی و هم با علوم فنی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. 

را به کمک  شانیهادهیا توانندیمدانشجویان علوم ورزشی 

 دیگر متخصصان علوم فنی و انسانی به محصول تبدیل

در مسئوالن مراکز رشد و  تواندیمکنند. این باور زمانی 

آید و با محصوالت این  وجودبهي علم و فناوري هاپارك

ي علوم ورزشی از درون هادانشکدهرشته آشنا شوند که 

ساختار الزم جهت تحقق این امر را فراهم آوردند؛ از طریق 

یی مبتنی بر توسعۀ کارآفرینی در دانشکده، هاتعریف راهبرد

برقراري جلسات مشترك با مسئوالن مراکز رشد و 

ي و برقراري ارتباط بین دانشجویان فناوري علم و هاپارك

 ي تحصیلی در دانشگاه.هارشتهعلوم ورزشی با نوآوران دیگر 

 منابع به توجهیدر رویکرد بیطبق دیگر نتایج مصاحبه 

ی وجود ازسنجینعنوان عدم  تحت طبقهفرصت یک زیر

 خواهوطنو  )5()2018( دالمارکو و همکاراندارد؛ با نتایج 

 نیازسنجی است. خوانهم )23()1394و رضائی مقدم (

 و دهدیم سازمان و کندیممتمرکز  را بازار اطالعات بازار،

شده دست یابند. به موارد بیان دهدیم اجازه کارآفرینان به

ي هاپاركمنظور موفقیت در مراکز رشد و رو نوآوران بهازاین

ی احتیاج دارند. ازسنجیني به پردازدهیاعلم و فناوري و 

بسزایی  ریتأثشرایط محیطی، نیاز ورزشی جامعه و مشتریان 

. گذاردیمبر جاي  انیبندانشي وکارهاکسببر موفقیت 

مانور زیادي دارد؛ در  علوم ورزشی در این زمینه قدرت

کودکان، جوانان، سالخوردگان، معلوالن، ورزشکاران و دیگر 

 توانیمافرادي که با ورزش و محصوالت آن سروکار دارند، 

ي پردازدهیای جامعی انجام داد و طبق آن دست به ازسنجین

 و خلق محصول زد. در انتها نتایج نشان داد در رویکرد ضعف

نگرشی دانشجویان علوم ورزشی نیز دو زیرطبقه  -روانی

ی و ضعف در شناختروان (طبقۀ فرعی) تحت عنوان ضعف

گوموساي و بوهن ي وجود دارد که با نتایج ریپذسکیر

، )29()2008، مک آدام و مک آدام ()19()2018(

و داوودي و همکاران  )23()1394و رضائی مقدم ( خواهوطن

ۀ مؤلفی دارد. شاید بتوان گفت همخوان )24()1390(
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و اثرگذارترین گام در خلق نوآوري  نیترمهمی شناختروان

) 2010که کالسن و همکاران (گونههمانتوسط افراد باشد. 

، کمبود عزت نفس و استرس بیانگر شخصیت کنندیم انیب

 زهیانگیب. ترس و )30(فردي است که ترس از شکست دارد 

و قدرت  استبودن با روح نوآوري و کارآفرینی متضاد 

. داشتن انگیزه و دهدیمي را در فرد کاهش ریپذسکیر

که  استویژگی در یک فرد کارآفرین  نیترمهمراسخ  ارادة

موانعی را که بر سر راه موجود است، هموار  شودیمسبب 

روح نوآوري در دانشجویان علوم  رسدیمنظر کند. به

سبب بها ندادن مسئوالن دانشگاه و عدم اعتماد ورزشی، به

به دانشجویان این رشته در زمینۀ نوآوري، از بین رفته و 

سبب ناممکن شده است که دانشجویان این رشته بهسبب 

ي هم پردازدهیاپنداشتن تبدیل ایده به عمل حتی به 

نپردازند یا توانایی رقابت با رقبا را در خود نبینند. عدم 

ي علوم ورزشی سبب شده هادانشکدهحمایت دانشگاه و 

ي در ذهن دارند، از ترس افشا و ادهیااست دانشجویانی که 

سرقت علمی آن را مطرح نکنند، زیرا کسی که حامی ایدة 

آنان باشد و به آنها کمک کند تا ایده را به محصول تبدیل 

و رضائی  خواهوطنکند، در محیط دانشگاهی خود ندارد. 

ی به عامل روانی توجهیب دنکنیمبیان  )23()1394مقدم (

در توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه سبب ایجاد موانع و 

رو مشکالت در توسعۀ دانشگاه کارآفرین خواهد شد. ازاین

علوم ورزشی  براي ایجاد این باور شناختی در دانشجویان

ي علوم هادانشکدهنیازمند وجود استادان و مشاورانی در 

را پر کنند و اولین گام براي  خألورزشی هستیم که این 

ي یعنی ایجاد باور در دانشجویان علوم ورزشی را، پردازدهیا

در ادامه محققان چندین پیشنهاد کاربردي مبنی  بردارند.

ي علوم ورزشی با مراکز اهدانشکدهموانع ارتباط بین  بر رفع

ادامۀ روند علم و فناوري ارائه شده است.  هاپاركرشد و 

 تواندیمجلوگیري از ورود کاالهاي ورزشی به داخل کشور 

به امیدوار شدن کارآفرینان ورزشی داخل کشور کمک کند. 

ي هاجشنوارهي علوم ورزشی هادانشکدهدر  توانیم

ي برتر جوایزي اعطا کرد. هادهیاو به  برگزار پردازي ایده

ترس از ساده بودن ایده و  گونهچیهدانشجویان باید بدون 

ۀ خود به ابراز آن انگارانسادهي هادهیابدون خجالت از ابراز 

با  توانندیمي علوم ورزشی هادانشکدهبپردازند. 

، مؤثرمحصوالت ورزشی داخلی ارتباط  دکنندگانیتول

لیدات ورزشی یا تولید محصول منظور بهبود کیفیت توبه

ي دانشجویان علوم ورزشی هاينوآورجدید با استفاده از 

برقرار کنند و در صورت مورد قبول بودن ایدة دانشجویان و 

ي علم و فناوري، با هاپاركتولید ایده در مراکز رشد و 

 مبتنی بر همکاري امضا کنند. قراردادتولیدکنندگان 
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Abstract 
Today, the movement of education-based universities towards entrepreneurial 
universities, with the idea of turning theory into practice and commercialization of 
knowledge, has led to the establishment of Incubator centers and science and technology 
parks. The aim of this research was to identify barriers to the relationship between the 
Faculty of physical education and sports of the country with growth centers and science 
and technology parks. The method of this research was qualitative in terms of data 
collection and the data were collected through interview and research background, 
Research community included head of the Faculty and faculty members of the School 
of Physical Education and Sport Sciences in Iran, Heads of Incubator and 
entrepreneurship centers at universities that have Faculty of Physical Education college, 
and other relevant authorities to investigate. Data analysis was conducted through three 
coding levels of open axial, and selective. The findings showed that the 8 main 
categories under theheading of structural weakness, normative weakness, weakness of 
facilities, educational weakness, lack of understanding of entrepreneurial capacities in 
underestimation of students of sports science, lack of attention to resources of 
opportunity and weakness Psychosocial attitude of students of sport sciences were 
identified as barriers to the relationship between science and sports college with The 
Incubation Centers and science and technology parks. That each of which is subdivided 
into other subsets. Therefore, it is suggested to the heads of universities and colleges of 
sport sciences to study these obstacles and plan a strategic plan to solve them in order 
to witness the flourishing of the ideas and innovations of the students of the field of 
science Sports and create employment for them, and we can use countless possibilities 
of this field to meet the needs of the community. 
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