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Extended Abstract 

Summary 
Commercialization is one of the key steps in the process of economic and social development of societies 

making research and inventions of the marketable products. Today, the universities, and within them, 

the competence of the faculty members play an important role in the economic development and 

commercialization of the research works. Competence of the faculty members is also an important factor 

in the student success. Therefore, the lack of skills and competencies required by the faculty members 

can affect their performance and that of the students. Therefore, this work is conducted in order to 

identify the competencies of the faculty members in the commercialization of the research works. In 

order to achieve these competencies, a qualitative approach (grounded theory approach-Glaser method) 

and 19 semi-structured interviews are used. The results obtained show that the core competencies of the 

faculty members include 74 concepts, 11 categories, and 5 dimensions. Using the findings of this work, 

the rate of return on investment in the academic research will increase, and as a result, the private sector 

will be attracted to investing in this area. 

Introduction 

The faculty members are now one of the key elements in the universities and higher education 

institutions. The future development of the universities depends on the competencies of the faculty 

members. Therefore, the aim of this work was to design a model of core competencies of the faculty 

members in the commercialization of academic research in the field of sports. 

Methodology and Approach 

This work was a qualitative research work in the field of interpretive-constructive paradigm. In the 

present work, a semi-structured interview was used as a data collection tool. The statistical population 

of the work included the faculty members of the physical education colleges, academic entrepreneurs, 

academic inventors in the field of sports, and the faculty members who are members of the National 

Elite Foundation. The sampling was performed using the theoretical sampling and targeted judgment.  

Results 

The results obtained showed that the faculty members required communication, behavioral and technical 

personality, value, strategic, creative, professional, leadership, financial management, and market 
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recognition competencies to commercialize. 

Results and Conclusions 

The higher education system of any society, in order to fulfill its mission, must have qualified and 

capable professors and human resources in order to be able to show an effective performance in the 

educational and research processes. To this end, paying attention to the competencies developed in this 

research work and creating the ground for attracting, developing, guiding, and promoting professors 

based on these competencies can be very effective and efficient. 
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سازی تحقیقات دانشگاهی جاریدر ت یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیطراحی الگوی شا

 در حوزه ورزش

 4و سعید تابش 3، مرتضی دوستی*2، سید محمد حسین رضوی1یوردی میثم نوری خان

 مازندران، بابلسر، ایران. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه 1

 . استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران2

 . دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران3

 زشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ور4

 19/03/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                               09/10/1398: تاریخ دریافت

 کیدهچ

سازی تجاری. قبل از استهای دانشگاهی یافتهسازی تجاری نیازهای نیترمهمیک از علمی  هیأتهای اعضای شایستگی هدف:

 تاهای وجودی خود را توسعه دهند هایی را داشته باشند یا شایستگیباید شایستگی علمی هیأتاعضای  ،های دانشگاهییافته

در جهت نظریه داده بنیاد رویکرد از  گیریبهره ،پژوهشاز این  هدفکنند. سازی تجاریهای خود و دانشجویان را بتوانند یافته

 .بودتحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش سازی تجاریدر  علمی هیأت یاعضا یمحور یهاطراحی الگوی شایستگی

 هنیمحاضر، از مصاحبه  پژوهش . دربوداستقرایی  پارادایمکیفی و در حوزه  هایپژوهشاین پژوهش از نوع  شناسی:روش

از کدگذاری باز، محوری و  گیریبهره باحاصل از آن،  هایدادهکه  استفاده شدهها داده گردآوریابزار  عنوانبه ساختاریافته

، کارآفرینان یبدنتیتربهای علمی دانشکده هیأتاعضای  ،این پژوهش شامل آماری جامعه است. شده تجزیه و تحلیل نظری

استفاده از  با گیری. نمونهبودان خبگعلمی عضو بنیاد ملی ن هیأتدانشگاهی، مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش و اعضای 

نفر از متخصصان را  19 ر مجموعکه د شد دنبال نظری اشباع رسیدن به تا و انجام ،هدفمند قضاوتی روش و نظری گیرینمونه

 .شدشامل می

شایستگی ارتباطی، ) مقوله 11مفهوم،  74 ،شامل یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشاکه  نتایج نشان داد :هایافته

شایستگی فنی، شایستگی شخصیتی، شایستگی ارزشی، شایستگی راهبردی، شایستگی خالقیت، شایستگی شایستگی رفتاری، 

فنی، فردی، ادراکی،  -بعد )بعد دانشی 5ای، شایستگی رهبری، شایستگی مدیریت مالی، شایستگی شناخت بازار( و حرفه

 .شودیم مدیریتی و بازاریابی( را شامل

به  تواندمی نیها مؤثر باشد و همچندانشگاهدر  یزیرو برنامه یگذاراستیس یبرا تواندیشده م نیتدو یالگو: یریگجهینت

 .مورد استفاده قرار گیرد یسازیدر امر تجار یعلم اتیه یاعضا یهایستگیتوسعه شابرای  ییعنوان الگو

 .صنعت ورزش شایستگی، تحقیقات دانشگاهی، یالگو علمی، هیأتسازی، اعضای تجاریکلیدی:  هایواژه

 E - mail: razavismh@yahoo.com 09111215457* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 بهمنجر به افزایش اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای  ،های جدید و ارتباطات دیجیتالسرعت سریع توسعه فناوری

شود که در چرخه اقتصاد (. دانش به محصوالت و خدماتی تبدیل می1،2018صادقی و راد) استآوردن مزیت رقابتی شده  دست

در کشور و نیز ظرفیت  گیری از دانش بستگی به سطح دانش کنونی. توانایی بهرهدهدیمکشور، مبنای توسعه اقتصاد را تشکیل 

دارد. در حقیقت، باید بستری فراهم شود تا دانش  هادانشگاهتولید دانش توسط نهادهای اقتصادی و نهادهای تحقیقاتی همچون 

نوین، در تولید محصوالت و خدمات  یهایفناورتجاری و صنایع منتقل شوند و در شکل  یهاحوزهکنونی و دانش جدید به 

درونداد و عامل توسعه نوآوری است و بدین منظور  نیترمهم(. در واقع، دانش جدید 2006، 2مولر) شوندگرفته  کاربهمختلف 

دانشگاهی سبب  یهاتغییر و تحوالت در محیط .اقتصادی فراهم شود یهابنگاهباید قابلیت انتقال آن به فرایندهای تولیدی در 

ها در مورد تجدید نظر قرار گیرد. در دیدگاه امروزی، دانشگاه ،دانش دکنندهیتولعنوان ها بهشده که دیدگاه سنتی به دانشگاه

دارند  ی، ثروت جامعه و رفاه عمومی مسئولیت بیشتریکننده رشد اقتصادتحقیقاتی خود به عوامل فراهم یتبدیل دستاوردها

انجام دهند. از این  یاقتصاد ، اجتماعی وی، صنعتیهادانش در بخش یریکارگبهت انتقال و جه یزیاد یهاو بایستی تالش

در کنار  هادانشگاهاصلی  یها و کارکردهانتایج تحقیقات تعبیر شده، به صورت یکی از رسالتسازی تجاریعنوان ها که بهتالش

 (.1393و دهکردی، یاسفنجان یعباس) استمورد پذیرش قرار گرفته ، آموزش و پژوهش

 مکی آل آقا،) دشومی هادانشگاه یبقا موجب که است عالی آموزش یبرا جذابی پیشرفته و آرمان سازی دانشگاهی،تجاری

رادفر و ) گردندتبدیل  یاقتصاد توسعه یبرا یاوسیلهبه  باید بلکه نیست، علم تولید تنها ها،دانشگاه هدف امروزه رایز ؛(1386

همچنین در طول سه دهه گذشته توجه به سمت تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و  (.1388 همکاران،

استدالل  ،(2017)4(. گوررو و اوربانو2014، 3نلسون و مونسن) استچشمگیری افزایش یافته  طوربهروابط دانشگاه و صنعت 

وظیفه انتقال دانش و فناوری را انجام دهند و با تقویت رهبری برای ایجاد  ،شها باید بیش از تولید دانکنند که دانشگاهمی

ید( زندگی مردم را های جدگذاریهای جدید )سرمایهتفکر کارآفرینی و ارائه یک ساختار مناسب برای تبدیل دانش به شرکت

 تر کنند.راحت

به دنبال  هادانشگاهافتد که بین دانشگاه و صنعت زمانی اتفاق می مؤثرکه ارتباطات  دهستنمعتقد  (1393) همکارانخراسانی و 

و رفع نیازهای آموزشی  هادانشگاهانتقال فناوری از طریق تحقیقات کاربردی باشند که این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در 

ط ین محیعدم تعامل مناسب بکه د دننشان داد های خو( در پژوهش1392) همکاراندستوم و  ر نخواهد شد.یسمتخصصان م

الس ککیفیت نامناسب که کردند  بیان و دارد یاو برنامه یساختارل یدال ،صنعت ورزش() ورزش ییو بخش اجرا یکادمکآ

 -یارورزکش، شاغل در دو بخ یهایعلم هیأتان و ی، مربیارگاه آموزشکش، ینار و همای، سمیقاتی، طرح تحقیگریمرب

( در 1396) همکارانکشاورز و  علل ناکارآمدی بین محیط آکادمیکی و صنعت ورزش است. نیترمهماز  ،و نشر ینیکارآفر

های محقق، نظام آموزشی، راهبردهای تحقیقاتی و مالی و اداری، توانمندی یهارساختیزعامل  ،خود نشان دادند یهاپژوهش

یکی  .دارند ریتأثتحقیقات فیزیولوژی ورزش سازی تجاریبر رفتار ذینفعان در  اطالعاتیتعاملی، شخصیتی و فرهنگی و شبکه 

دانشگاه کارآفرین و تواند انجام شود و زمینه مناسب برای تحقق های کارآفرینی دانشگاهی میهای که در آن فعالیتاز راه

علمی قدرتمند و شایسته در این  هیأتاعضای  ،ازجملهپشتیبانی از کارآفرینان دانشگاه  ،سازی تحقیقات دانشگاهی باشدتجاری

و  5الیزایت) دارندکارآفرینانه دانشگاهی قرار  یهاتیفعالدر قلب انتقال دانش دانشگاه و  علمی اغلب هیأتاست. اعضای  زمینه

                                                                 
1. Sadeghi and Rad 

2. Mueller 

3. Nelson and Monsen 

4. Guerrero and Urbano 

5. Leisyte  
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محصوالت و  ،شود که ممکن استهای جدید نوآورانه می(. تحقیقات علمی دانشگاه اغلب منجر به ایده2008همکاران، 

 فرآیندهای جدید و بهبود یافته را به ارمغان بیاورد.

ی هادر کشور فنالند نسبت به روش2علمی دانشگاه کوپیو هیأت( در تحقیقی به بررسی دیدگاه اعضای 2003)1الکانان

سازی به عنوان عامل نسبت به سایر عوامل مهم به این نتیجه رسید که استادان نقش خود را در فرایند تجاریسازی تجاری

تمایل  یبرداربهره یهاپروانهبه ثبت اختراعات و صدور  ،های علوم پایه و زیستیسازی رشتهتجاری یهاسمیمکان. دانستندیم

. نوروزی دهندیمتجاری اولویت  یهاشرکتهای فنی به انعقاد قراردادهای مشترک با صنایع و تشکیل دارند، در حالی که رشته

ضوابط و  اساس برسازی تحقیقات دانشگاهی را واگذاری طرح از طرف صنایع تجاری یراهبردهایکی از  ،(1395) همکارانو 

 نیترمهمیکی از  ،علمی هیأتاعضای  یهاکند که شایستگی( اشاره می2010)3شایستگی استادان عنوان کردند. آنجوس سیلوا

علمی  هیأتمدلی برای شایستگی اعضای  ،( نیز2009)4و کین انیویک هاست.مسائل مربوط به کیفیت تدریس آنان در دانشگاه

آموزشی،  یهایستگیشانوع شایستگی شخصی، چهار علمی به  هیأتاعضای  یهاییناتوا ،ارائه دادند که بر اساس آن

شایستگی استادان را به سه دسته  ،( نیز2010) 5. سلویشودیمتحقیقاتی و شایستگی همکاری تقسیم  یهایستگیشا

 کرده است. یبنددسته، اساسی و ویژه یکلید یهاشایستگی

، مراکز تحقیقاتی هادانشگاهتحقیقاتی در  یهابخشفرآیندی است که طی آن ایده و نتیجه با تولیدات حاصل از سازی تجاری

حاصل از تحقیق به بازار آورده  یهاافتهیو از این طریق  شودیمصنعتی به محصوالت قابل عرضه در بازار تبدیل  یهابخشو 

(. 2013 ،6شیئی) ابندییمقابل فروش در سراسر جهان، توسعه  یهایناورفجدید به محصوالت جدید با  یهادهیاو  شوندیم

به انتقال فناوری سازی تجاریفناوری، خلق محصول، خدمت یا فرآیند جدید مبتنی بر رفع تقاضای جدید است. سازی تجاری

سازی، همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز تجاریبه عبارت دیگر فرآیند  ؛بسیار نزدیک است

فرآیندی است که از طرح  ،جدید است. در واقع تجاری کردن یوکارهاکسبهای علم و فناوری به صنایع موجود یا رشد و پارک

صنعت یا استفاده ) یمشترخدمات( و در نهایت فروش آن به  کاال یا) دیتولشود و به سمت کردن و پروردن یک ایده آغاز می

 ها، دانشرا، روند تبدیل ایدهسازی تجاری(. وزارت علوم و فناوری استرالیا 1390سلطانی و فرامرزی،) انجامدکننده نهایی( می

 (.2003 دولت استرالیا،) استها و یا جامعه تعریف کرده و اختراعات به ثروت برای افراد، شرکت

شغلی یک  یهاتیصالحهای شناخت ترین روشهای تحقیقات و مهمزمینه نیترمهمیکی از  یگشایست های مرتبط باپژوهش

(. یکی از عوامل 2004، 7چن) استمورد نیاز برای انجام آن حرفه  یهامهارتشناخت دانش و  ،حرفه است و هدف اصلی آن

از طریق تحقیق برای آموزش به  آن شغل یاحرفههای مهم برای آموزش افراد واجد شرایط در احراز شغلی، تعیین شایستگی

 استشایستگی در لغت به معنی داشتن توانایی، اقتدار، مهارت، دانش، مطلوبیت و شایستگی  (.2004، 8بارسلونا) استافراد 

جز فاکتورهای موفقیت شغلی  ،های شخصیتیها، علوم و ویژگی، شایستگیهامهارت(. 1395 پورمرندی و همکاران، فتاح)

کار با موفقیت و خود سازماندهی در مواجهه  توانایی و آمادگی فرد برای انجام»(. شایستگی 2005، 9هارد) شوندیممحسوب 

های آینده تعریف شده برای موقعیت حلراهیا پیچیده، یا به عبارت دیگر، وظایف و توانایی ایجاد  میرمستقیغبا شرایط جدید، 

                                                                 
1. Laukakanen 

2. Kvopio University 

3. Anjossilva 

4. Quin and Quiyan 

5. Selvi 

6. Hsieh 

7. Chen 

8. Barcelona 

9. Hurd 
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 یهانگرشها، دانش و ( شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارت2003) ارانکهم و 2(. پاریس2017و همکاران،  1کینکل) است

ها شواهدی هستند که دال بر اینکه فرد به عبارت دیگر، شایستگی ؛اندتعریف کرده مؤثرمورد نیاز برای انجام نقش به طور 

ها که شایستگی معتقدند( 2013) 4استینر(. رائوش 2003، 3کاس و برانچ) است مؤثربرای عملکرد برتر یا  ییهایژگیودارای 

در کار و حرفه باید در افراد وجود  موفقیتای از رفتارها )نه لزومًا رفتارهای فردی(، نگرش و باورهایی است که برای مجموعه

گرایی، تعامل ها، شامل نتیجهعلمی دانشگاه هیأتاعضای  یهایستگیشا( اعتقاد دارد که 2006) 5و که ییانگوداشته باشد. 

 .آوری استانی دانش، خالقیت و نوپذیری، تفکر منطقی، به روز رس، مسئولیتمؤثر، روابط میان فردی

نظران نیز بر این باورند که کیفیت و میزان صاحب .استادان یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس است یهاشایستگی 

الزم از  یهایستگیشالذا نداشتن مهارت و ؛ یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان است ،علمی هیأتشایستگی اعضای 

 (.6،2011رمپایا و سوپراک) باشدعلمی و دانشجویان تأثیر داشته  هیأتتواند بر عملکرد اعضای می ،علمی هیأتاعضای سوی 

در آموزش و تربیت دانشجویان و همچنین در تحقق اثربخشی آموزش  مؤثرعلمی به عنوان یکی از عوامل  هیأتاعضای 

 هاآننقش مهمی در شکل دادن رفتار  ،گیری ارزشی مدرسان کارآفرینیشوند. بدیهی است، جهتکارآفرینی در نظر گرفته می

، ن کارآفرینیمدرسا های(. به همین دلیل، شایستگی1391 الیاسی و فرخ، محمدی) کننددر روند آموزش کارآفرینی ایفا می

بر بعد ارزش به  رود. از این دیدگاه، بسیاری از محققانبرای آموزش کارآفرینان به کار میهایی است که بخش نیترمهمیکی از 

 کنند.تأکید می انمدرس یهایستگیی شاهاتیصالحها و شایستگی مؤثرعنوان یکی از ابعاد 

 شخصیتی، ییتوانا علمی، ییتوانا فنی، ییتواناهای ورزشی را های مدیران سازمانشایستگی ،(1397) همکارانبجانی و 

 در ،(2017) همکاران و 7بهروانیرقابتی عنوان کردند.  ییتوانا و شدن جهانی ییتوانا روابط، تیریعاطفی، مد-ادراکی توانمندی

و  (رفتار و نگرش) یاجتماع شایستگی -3مهارت(،) فهیوظ هایقابلیت -2دانش(، ) شناختی شایستگی -1 خودهای پژوهش

( در 2017) همکاران و 8گانوان .مدیران برشمردند هایرا از شایستگی (صفات و هاانگیزه) یفراشناخت یهایستگیشا -4

 ،یزیربرنامه خود، شایستگی مدیریتی را توسعه صفات نیترمهممدیران،  مدیریتی شایستگی عنوان با های خودپژوهش

 نشان داد که شایستگی خود پژوهش ( در2016) 9الویرا دی عنوان کرد. اخالقی و قانونی مسائل مدیریت هدایت، سازماندهی،

 .است بوده اخالق نگرشو  رهبری توانایی عملیاتی، و کاستراتژی ریزیبرنامه توانایی و دانش ،شامل آل دهیا یاحرفه

خدمت، پژوهش و تدریس را پنج شایستگی اساسی  ارائهعلمی، مشاوره،  هیأتهمکاری با اعضای  ،(2011) 10امزیلیوو  هیأت

 هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشا مدل نیتدو( در پژوهش خود با عنوان 1396) یسنگردانند. علمی می هیأتاعضای 

 مهارت دسته شش در را علمی هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشا ،((س)الزهراء دانشگاه مطالعه مورد) یاسالم دانشگاه یعلم

( 2013)11ویرنکرد.  یبندطبقه هاارزش و شخصیتی یهایژگیو ،یفرد میان مهارت ،یرهبر مهارت ادراکی، مهارت فنی،

آگاهی فرهنگی، دانش فرهنگی، مواجهه فرهنگی، مهارت فرهنگی و تمایل فرهنگی( را برای اعضای  ،های فرهنگیشایستگی

سازی موفق در پژوهشی با عنوان چارچوبی برای تجاری ،(2015) و همکاران12اسماعیل .کنندیمعلمی حیاتی ارزیابی  هیأت

                                                                 
1. Kinkel  

2. Paris 

3. Case 

4. Rauch and Steiner 

5. Wangyi and Ke 

6. Rampai and Sopeerak 

7. Bharwani and Talib 

8. Gunawan and Aungsuroch 

9. De Oliveira 

10. Hyatt and Williams 

11. Reneau 

12. Ismail  
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های مالزی، به این نتیجه رسیدند که دانش، مهارت و صفات شخصی پژوهشگران به عنوان عواملی محصوالت پژوهشی دانشگاه

 یهاتکشر ییران اجرایم مدیت یستگیشا یهامؤلفهابعاد و  ،(2007) 1منکنیاست. بر سازی موفق محصوالت پایداربرای تجاری

در  ،(2015) 2رد. رامب و ماکهالملکگزارش  یافهیوظو  ی، اجتماعیعموم یهایستگیان را به صورت شایبن یفناور ینوپا

ها، عوامل محیطی و فناوری در حال ظهور منابع، قابلیت یهاشرکتهای خود در الگوی شایستگی مدیران و مالکان پژوهش

 را شناسایی کردند. یسازمان طیمح

نشان  کوچک و متوسط یوکارهاکسببررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان ( در پژوهش خود با عنوان 1391) کرد

 یوکارهاکسبکننده بهتری برای توانمندسازی کارکنان  ینیبشیپهای کارکنان های سازمانی و شایستگیمتغیرهای ویژگی ،داد

( در تحقیق خود در زمینه طراحی الگوی شایستگی کارآفرینان در صنعت 1395) یقربانوحدانی و  .استکوچک و متوسط 

های متمرکز بر ای، علم و اصول کارآفرینی و شایستگیی، شغلی و حرفهکفردی، علمی و آکادمی هایشایستگی ،ورزش ایران

 نیترمهم( 2013) 3کارآفرینان در صنعت ورزش عنوان کرد. الگادور یهایستگیشاکارآفرینی در صنعت ورزش را جز 

گیرد. و انگیزه را در نظر می، جستجوی اطالعات، پایداری، تقاضای کیفیت یگذارهدف بیترت بههای کارآفرینی را شایستگی

، نیاز به موفقیت، تحمل ییگراعمل، روشنفکری، خلی، چالش طلبی( نشان دادند که کانون کنترل دا1394زاده و همکاران )نقی

 است. یهای ورزشرشناسان فدراسیونروحیات کارآفرینانه کا نیترمهم بیترت به ،یاپردازیرؤو  یریپذسکیرابهام، 

 68دولتی ایران،  یهادانشگاههای رؤسای طراحی الگوی شایستگی د با عنوانخو هایدر پژوهش ،(1390) همکارانو  رضایت

شخصیتی، بینش، نگرش و اعتبار را بیان ـ  اخالقی، عاطفی یهایژگیودانش، توانایی، مهارت،  مؤلفهشایستگی در قالب هشت 

، عفت کالمپذیری، مشارکت، گرایی، شهود، تطابقنتیجه ،هایی همچونبه شایستگی ،(2006) 4وهانییوهان و جکرد. 

های شایستگی ،(2010) 5تیاسممولورتون و  ، مشاوره و روابط بین فردی اشاره دارند.یاثرگذار، وفاداری، یریپذتیمسئول

رهبری، کارآفرینی، خالقیت، تفکر راهبردی و ) یلیتحلهای کردند: شایستگی یبندطبقهنج بعد رهبران آموزش عالی را در پ

(، شایستگی رفتاری )نمایش رفتار یریگمیتصمدر  چندگانهاقدام(، شایستگی ارتباطات )ارتباطات شفاهی و نوشتاری و دیدگاه 

ه نیازهای ر خودخواهانه همراه با تمرکز قوی بر افراد حقیقی در سازمان(، شایستگی رهبری امور دانشجو )توجه بیبا نشاط، غ

مختلف، کار کردن اثربخش با رسانه و شناخت  یهاگروهروابط خارجی ارتباط با  یهایستگیشادانشجویان، روندها و قوانین و 

ای درک شود، به عبارتی، آن به عنوان یک رابطه بین فردی و وظایف او در یک کار حرفه ،پیشرفت(. شایستگی ممکن است

( در 1398) ابراهیمی (.2011 ،6وولپنتستا و فلیسیتی) استیک کار خاص مورد نیاز  مؤثردانش و مهارتی که برای اجرای 

هفت  ،شاخصه چند یریگمیتصم بر اساس مدل یورزش رانیمد یهایستگیشا ییارائه چارچوب شناساپژوهش خود با عنوان 

شایستگی )آگاهی از قوانین و فرآیندهای کسب و کار، آشنایی با دانش و قوانین ورزش، سرپرستی و مدیریت منابع انسانی، 

زشی برای مدیران وررا های رهبری و هوش و آگاهی سیاسی( های ارتباطی و روابط عمومی، اقتصاد و امور مالی، مهارتمهارت

 معرفی کرد.

ای و پتروشیمی دستاوردهای انرژی هسته ،ها نظیردانشگاه و صنعت در برخی زمینه یهایهمکاراخیر  یهاسالاگر چه در 

که همکاری بین دانشگاه و صنعت در حوزه  شودیممعلوم  ،مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما اگر خوب نگاه کنیم

در دنیای کنونی ورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست، این در حالی است که  ؛وجود ندارد یا خیلی کم است اصالًورزش 
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سالم  نسبتاً های خارجی پایدار دارد. ورزش میدان رقابتی یک صنعت پرسود است که توانایی باالیی در جذب سرمایه ورزش

برد. ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است و این بخش اقتصادی ورزش است که این صنعت را پیش میبرای تقابل ملت

به  هاآنکنند که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار شورها ایجاد میورزشی تاثیرات شگرفی در اقتصاد ک رویدادهای

نمادی از قدرت  ،های جهانیهای المپیک و جام. در دنیای معاصر تعداد مدالاستیافتگی یا ظهور اقتصادی مشهود توسعه

های فضای ورزشی از شاخصهای دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است. به طوری که اقتصادی، سیاسی و عرض اندام ابرقدرت

ای به توجه ویژه مداراناستیسای است که صنعت محبوب و برجسته ،شود و از لحاظ سیاسیتوسعه یک کشور محسوب می

اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با  یهاشاخص. ورزش اینک به صنعتی تبدیل شده که بر آن دارند

مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است و ورزش از این  ،یادهیپدبرای هر  یزیربرنامهاهمیتی دارد. اکنون آشکار شده است که 

در هزاره سوم تبدیل  هادولت یهاچالش نیترعمدهورزش به یکی از  در یگذارهیسرماقاعده مستثنی نیست. میزان اهمیت 

گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود موجب ترغیب سیاست ،شده است. به طوری که منافع کالن ورزش

 .(1395 ،یوردیخان ینور) شده است

آنان است، نقش  ەهایی که بر عهدعلمی در هریک از نقش هیأتباور بر این است که میزان و کیفیت احراز شایستگی اعضای 

و  هیأت) داردمقاطع تحصیالت تکمیلی  در ژهیوبههای آموزش عالی و تسهیل یادگیری دانشجویان در کیفیت برنامه یمهم

احتیاجات دانشی در  ها، انتظارات واخیر به دلیل تغییرات در تنوع دانشجویان، فناوری یهادهه(. از این رو در 2011ویلیامز، 

از  (.2008، 1گاپا) استای مداوم کرده بالندگی و توسعه حرفه علمی را ملزم به هیأتهر رشته و رقابت بین دانشگاهی، اعضای 

 منابع وجوه کارکرد و مراتب همه تحوالت این. است گرفته قرار بسیاری تتحوال معرض در اخیر دهه در انسانی منابعطرفی 

 دارسکان عنوان به انسانی متولیان منابع ولیتمسئ. است برگرفته در را انسانی منابع واحد و هاسیستم متولیان، یعنی انسانی،

مدل  طراحی مسئله ،دهدیم نشان پژوهش نهیشیپ بررسی که گونه همان .است شده چندان دو ها،سازمان انسانی منابع کشتی

ن الذا محقق ؛سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش انجام نشده استتجاریدر  یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشا

هی در حوزه سازی تحقیقات دانشگادر تجاری یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشادر این پژوهش به دنبال شناسایی 

تحقیقات سازی تجاریدر  یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشاساختاری  الگوی ،کنندورزش هستند و تالش می

 کنند.طراحی را دانشگاهی در حوزه ورزش 

 یشناسروش

تحقیقات دانشگاهی در حوزه سازی تجاریدر  یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیمدل شاطراحی  ،پژوهش کلی هدف

با توجه به  است. گرفته انجام داده بنیاد نظریه روش به کارگیری با و کیفی رویکرد چهارچوب در حاضر پژوهش .بودورزش 

های موجود را بازنمایی ها با موقعیت این پژوهش تناسب دارد و تبیین خوب و مناسبی از نظریهاینکه نظریه برخاسته از داده

نیمه  مصاحبهای و مطالعه کتابخانه ،پژوهش این درا هداده گردآوری روش .به همین دلیل این روش انتخاب شد ،کندمی

، یبدنتیتربهای علمی دانشکده هیأتاعضای  ،این پژوهش شامل آماری . جامعهاست بوده نظرانبا صاحب ساختاریافته

است که با توجه با  نخبگانبنیاد ملی عضو علمی  هیأتو اعضای مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش  ،کارآفرینان دانشگاهی

جامعه آماری با این به نام کشور  علمی هیأتاعضای حیطه پژوهش، تخصص جامعه آماری در این حوزه و کمک گرفتن از 

 که صورت این به شده است. استفاده گلوله برفی شیوه و هدفمند گیرینمونه طرح از گیرینمونه جهت ترکیب انتخاب شد.

منابع مکتوب، مشاهده و  ،خود از بهترین منابع اطالعاتی مانند مستقیم توسط محقق بر اساس قضاوتطور به افراد نخست

                                                                 
1. Gappa 
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 افراد همین توسط مصاحبه جهت بعدی هایانتخاب شدند و سپس گروه ،مصاحبه با افرادی که تخصصی در این زمینه داشتند

تا جایی ادامه پیدا کرد که مدل به حد اشباع نظری رسید که در این پژوهش مدل در مصاحبه  گیرینمونه و اندشده معرفی

ولی برای اطمینان از نتایج پژوهش  ،نیامد وجود به جدیدی اندیشه ادامه مصاحبه با طوریبه ؛به حد اشباع نظری رسید 19

 .(1)جدول نفر ادامه یافت 23مصاحبه تا 

شوند. کدبندی ای و متنی کدبندی میهای مصاحبه( دادهشونده ظاهر) یزریگلبه روش  بنیادنظریه داده در فرایند تحلیل 

 .3و کدگذاری نظری 2، کدگذاری انتخابی(1کدگذاری باز) یواقعدو مرحله و سه گام است: کدگذاری  ،اطالعات شامل

. است بنیادی باز، کدهای کدگذاری مرحله خروجی. شودمی شروع باز کدگذاری فرایند مصاحبه، پایان از کدگذاری باز: پس

 ها انجام شود.تواند با کدگذاری سطر به سطر، عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف دادهکدگذاری باز می

و  آغازشدهکدگـذاری انتخابی، فرآیند  به دست آمد، باز کدگذاری فرآیند در محوری لهزمانی که مقو انتخابی: کدگذاری

دگذاری انتخابی، با کدگذاری برای متغیر محوری، سروکار دارد ک .شوندها در جهت متغیر محـوری، کـدگـذاری میحبهمصـا

  است. هامقوله به مفاهیم تبدیل به عبارتی فرآیند

 یکدیگر با هامقوله ارتباط چگونگی نظری، هاست. کدهایسازی و بهبود مقولهگذاری نظری: کدگذاری نظری فرآیند یکپارچهکد

 در پردازد، امامی هاداده کردن تکهتکه واقع در و بندیطبقه بندی،دسته انتخابی، به و باز کدگذاری. کنندمی یسازمفهوم را

 ند.دهیم ارتباط یکدیگر به را مفاهیم نظری، طریق کدهای از و مرحله این

 مشخصات نمونه .1جدول شماره 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 2/84 16 مرد جنسیت

 8/15 3 زن

 6/52 10 استادیار تحصیالت

 1/42 8 دانشیار

 3/5 1 استاد تمام

 21 4 سال 30-40 سن

 1/63 12 سال 50-41

 9/15 3 سال 50بیش از 

نوع ارتباط با موضوع 

 سازی در ورزشتجاری
 68/73 14 علوم ورزشی یهادانشکدهاعضای هیأت علمی 

 78/15 3 کارآفرینان دانشگاهی در حوزه ورزش

 26/5 1 مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش

 26/5 1 اعضای هیأت علمی عضو بنیاد ملی نخبگان

درصد از جمعیت  53 د.ندهتشکیل می اندرصد را زن 16و درصد از جمعیت نمونه را مردان  84دهد که ( نشان می1جدول)

درصد  21همچنین  ؛درصد مرتبه علمی استاد تمامی دارند 5درصد مرتبه علمی دانشیاری و  42مرتبه علمی استادیاری،  نمونه

درصد جمعیت نمونه  74 سال سن دارند. 50درصد بیش از  16و  41-50درصد سن بین  63، 30-40جمعیت نمونه سن بین 

                                                                 
1. Open Coding 

2  . Axial Coding 

3  . Selective Coding 
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درصد مخترعین دانشگاهی  5درصد کارآفرینان دانشگاهی در حوزه ورزش،  16علوم ورزشی،  هایاعضای هیات علمی دانشکده

 درصد اعضای هیأت علمی عضو بنیاد ملی نخبگان بودند. 5در حوزه ورزش و 

  کدگذاری بازآزمون پایایی

 از آزمون باز پایایی محاسبه برای. یمباش کرده کدگذاری زمان دو در را متن یک که کرد محاسبه توانمی زمانی را شاخص این

 مشخص کدهای سپس ،شدند کدگذاری دوباره زمانی فاصله یک در و شدند انتخاب نمونه عنوان به مصاحبه چند هامصاحبه بین

 دو در توافقات عدم و توافقات میزان طریق از و شوندمی مقایسه هم با هامصاحبه از کدام هر برای زمانی فاصله دو در شده

 .دشومی محاسبه هاپژوهش آن برای ثبات شاخص مرحله

 پیشنهاد شده است: زمانی فاصله دو در پژوهشگر هایکدگذاری بین آزمون باز پایایی محاسبه برای زیر پیشنهادی شاخص

درصد پایایی =
2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× 100 

 کدهای به مراجعه با سپس و شد مجدد کدگذاری روزه 30 فاصله یک در نمونه طور به مصاحبه 5 ،مفهوم سازی جریان در

 ،شودمی مشاهده 2 جدول در که طور آمد. همان دست به 2 جدول ،مجدد کدهای و هامصاحبه آن از شده استخراج اولیه

 عدم کل تعداد و 75 برابر ،زمان این در کدها بین توافقات کل تعداد ،154برابر  روزه 30 زمانی فاصله در کدها کل تعداد

 شده، ذکر فرمول از استفاده با پژوهش این در گرفته انجام یهامصاحبه آزمون باز پایایی. بود 19برابر  ،زمان این در توافقات

 اعتماد قابلیت ؛ در نتیجه(1394 هومن،) است درصد 60 از بیشتر پایایی میزان اینکه به توجه با. است درصد 97 برابر

 است. دیتائ مورد هایکدگذار

 پایایی باز آزمون کدگذاری .2جدول 

 درصد پایایی باز آزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 P1 32 12 7 75 

2 P2 25 10 4 80 

3 P4 29 13 2 89 

4 P5 33 14 3 84 

5 P9 35 15 3 85 

 97 19 75 154 کل

(، پس از هر بار مصاحبه کدهای اولیه پاالیش گردیده و با 1987) یزیکال یامرحلهدر این پژوهش با استفاده از روش هفت 

های شدند؛ این روش بارها تکرار شد تا پس از تصفیه یبندطبقهتوجه به میزان سازگاری و تجانس با سایر مفاهیم کشف شده 

 گردید. یبنددسته( شناسایی و 3طبقه به شرح جدول ) 1و  بعد 5 مقوله، 11کد،  74 مکرر،

های ارائه شده توسط مصاحبه میدانی، تمام بیانات و توصیف یهایبردارادداشتیدر مرحله نخست در پایان هر مصاحبه و ثبت 

(. هدف از یبردارادداشتیدر صورت شود )در صورت ضبط شدن مصاحبه( و یا خوانده میشود )شونده چند بار گوش داده می

در مرحله دوم پس از مطالعه همه جمالت،  و تجارب شرکت کننده است.« درک یک احساس»به دست آوردن و یا  ،این کار

نی و مفهوم هر یک از جمالت تا مع شددر مرحله سوم تالش  .شداستخراج  جمالت مهم شونده،های مصاحبهعبارات و توصیف

ا ب، مفاهیمگویند. در مرحله چهارم پس از استخراج می میمفاه «معانیفرموله کردن »به این عمل که  استخراج شود مهم
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در مرحله پنجم . شدتشکیل  «ارتباطی شایستگی»و یا « شایستگی رفتاری»همچون  (ییهامقوله) «مفاهیم مشابه یبنددسته»

نام ابعاد تری به های کلیو دسته شدبه هم پیوند داده  هامقولهو بر اساس تشابه  شداستخراج شده به دقت مطالعه  مقولهکلیه 

صورت یک به  استخراج شده ابعاد کلیهدر مرحله ششم . شدتشکیل  «ادراکی شایستگی»و یا « شایستگی مدیریتی»همچون 

و دسته  شودیم( به هم پیوند داده علمی هیأتهای محوری اعضای شایستگیتوصیف جامع و کامل از پدیده تحت مطالعه )»

و انجام یک مصاحبه منفرد و یا  کنندگانشرکتدر مرحله هفتم از طریق مراجعه مجدد به هر یک از  .آیدپدید می یتریکل

، هاافتهیها پرسید و نسبت به اعتبارسنجی نهایی کنندگان را در مورد یافتهتوان نظر شرکتمتعدد مصاحبه می یهاجلسهانجام 

 (.2002، 1مک فارلند و لینینگرد )کراقدام 

. بعد از تعیین موضوع پژوهش، بررسی اسناد، مصاحبه و تجربیات پژوهشگران در استمربوط به مراحل انجام پژوهش  1شکل 

مفاهیم را به  هاآنها و کدگذاری باز داده لیتحل و هیتجزهای اولیه به دست آمده از مراحل قبل با دستور کار قرار گرفت. داده

را به وجود آوردند و در نهایت اینکه  هاقرار گرفتند و با کدگذاری انتخابی مقوله لیتحل و هیتجزوجود آوردند. مفاهیم مورد 

 به وجود آوردند.و کدگذاری نظری ابعاد را  لیتحل و هیتجزمقوله با 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 گلیزری() ادیبنمراحل تدوین نظریه داده . 1شکل 

 

 هاافتهی

ها مدل های به دست آمده از مصاحبهپس از تحلیل دادهکه است ها مربوط به اطالعات به دست آمده از مصاحبه 3جدول 

، مفاهیمهای دانشگاهی استخراج شد. در بخش یافتهسازی تجاریدر  یبدنتیتربهای علمی دانشکده هیأتشایستگی اعضای 

شایستگی ارتباطی، شایستگی رفتاری، شایستگی فنی،  ،ها شاملمقوله 11کد به دست آمد که از کدگذاری این بخش  74

ای، شایستگی رهبری، خالقیت، شایستگی حرفهارزشی، شایستگی راهبردی، شایستگی شایستگی شخصیتی، شایستگی 

 5ها، ابعاد به دست آمد که شامل مقوله یکدگذارآمد. در ادامه از شایستگی مدیریت مالی و شایستگی شناخت بازار به دست 

 شود.مالحظه می 2فنی، فردی، ادراکی، مدیریتی و بازاریابی بود که در نهایت به مدل نهایی ختم شد که در شکل  -بعد دانشی

                                                                 
1. Leininger and McFarland 

تعیین موضوع 

و نمونه گیری 

 نظری

تجزیه و تحلیل 

 داده ها
مدل مفهومی  هامقوله مفاهیم ابعاد

 یا نظریه

کدگذاری 

 نظری

قدرت خالقت و 

 نوآوی محقق

کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 باز

مصاحبه با 

افراد اهل 

 فن

مثلث 

 سازی

تجربیات و 

مشاهدات 

 پژوهشگران

بررسی 

اسناد و 

 مدارک
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 علمی هیأتمحوری اعضای  یهایستگیشا .3جدول 

)کدها( مفاهیم شوندگانکدهای مصاحبه    

 یهاداده

بدست 

آمده از 

مطالعه 

یاکتابخانه  

 به یهاداده

آمده  دست

از تجربیات 

و مشاهدات 

 پژوهشگران

 ابعاد مقوله
 ریمتغ

 وابسته

توانایی برقراری ارتباط با صنعت ورزش و صنایع 

 دیگر

P1,p3,p4,p7,p9, p18 
  

شایستگی 

 ارتباطی

 

شایستگی 

 -دانشی

 فنی

 یهایستگیشا

محوری 

 هیأتاعضای 

 علمی برای

سازی تجاری

تحقیقات 

 دانشگاهی

با صنعت ورزش و صنایع  یسازشبکهتوانایی 

 دیگر

P1,p2,p5,p8,p13, 

p17,19 
 

 

داخلی یبازارهاتوانایی برقراری ارتباط با   p5,p8,p9,p11, 

p18,19 

 
 

 یالمللنیبهای حضور مداوم در جشنواره

 ورزشی

p4,p15,p18,p19  
 

 انیبندانشهای توانایی برقراری ارتباط با شرکت

 در حوزه ورزش

P1,P2,p3, P5,p15, 

p16,p19 
 

 

ها و مدیران توانایی مذاکره با مدیران شرکت

 صنایع ورزشی

P7,p8,p13,p15  
 

در حوزه ورزش المللنیبتوانایی انجام تجارت   P2,p3, P5,p10,p19   

یالمللنیبدر سطح  یسازشبکهتوانایی   P1,p2,p5, p9,10,p16,   

یا نفوذ در بدنه دولت یسازشبکهتوانایی   P2,P5,p7,p9,p14   

دانشجویان() گرانیدتوانایی القای خلق ایده به   P1,p3, p9,p15,p17,p18   

شایستگی 

 رفتاری

سازی تجاریتوانایی هدایت دانشجو برای 

هایافته  

P1,p2,P6,p8, 

p9,p10,p19 
 

 

و تجاری  وکارکسبتوانایی انتقال دانش شروع 

 سازی

P1,p4,p14,p15,p16  
 

تجربه() یضمنتوانایی انتقال دانش   P1,P2,p3, P4,p10   

مشاوره در بحث تجاری سازی ارائهتوانایی   P4,p15,p16,p17   

توانایی القای انگیزه به دانشجو برای 

تحقیقات دانشگاهیسازی تجاری  

P1,p5, p9,p12,13,  
 

 P4,P7,p17,p18   آگاهی از حقوق مالکیت فکری

 

 

 یستگیشا

 فنی

 P2,p6,p10,p12,19   آگاهی از قوانین ثبت اختراع

   P6,p9,19 آگاهی از قوانین و مقررات تجارت

  P1, p9,p10,p13,p17  توانایی ارزیابی ارزش اقتصادی پروژه

انیبندانش یهاشرکت سیتأستوانایی   P2,p9,p15,p16,p18   

توانایی آگاهی از فرآیندهای اعطای تسهیالت 

 مالی

P1,p2,P7,p9,p18  
 

ورزشی یالمللنیبهای حضور در همایش  P1,p11,p14,p15   

 P2,P3,p10,p11   نترس بودن

شایستگی 

 شخصیتی

شایستگی 

 فردی

و شور اشتیاق استاد زهیانگ  P1,P6,p8,p16,p19   

 P1,p4, p9,p19   داشتن انگیزه رقابت

  P,2,p10,p14,p16  توانایی یادگیری مداوم

استاد یریپذانعطاف  P4,P5,p10, p9,p17   

نفساعتمادبهداشتن   P2,P3,p5,p19   

بودن ریپذسکیر  P1,p5,p8, p9,p13   

   P1,p2, P4,p10,p11 داشتن روح ماجراجویی

   P2,p7,p15,p17 دقت و اطمینان

   P1, p9,P5,p16,p19 موفقیت طلبی

 P6, p9,p14,p15   داشتن پشتکار

فرهنگ خودباوری داشتن  P2, p9,p14,p15,p19   
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و اخالق  یمداراخالقپایبندی به اخالق و 

 پژوهشی

P1, P5,P9,p13,p18  
 

 
 ,P4, P5,p6,p8 توانایی حرکت در چهارچوب و قوانین

p9,p14,p18 
 

 

  P1,p2,P4, p9,p14  ارزش محور بودن

  P4,P3,p13  تفکر استراتژیک

شایستگی 

 راهبردی
شایستگی 

 ادراکی

دهایتهدو  هافرصتتوانایی شناسایی   P2, P4,p8,p18   

ینگرندهیآتوانایی   P4,p7, p9,p14   

   P3,p17,p19 توانایی تحلیل بازار

صنعت ورزش ینیبشیپتوانایی   P2,p6,p15,   

   P11,p17 نتیجه گرا بودن

ایده پردازی() دهیاتوانایی خلق   P1,p9,p13    شایستگی

 خالقیت

 
 داشتن تفکر خالق

P1,p3, P5, p9,p15  
 

 P1,p2, p9,p16   داشتن قدرت تحلیل رقبا

شایستگی 

ایحرفه  

شایستگی 

 مدیریتی

تجاری  یهاپروژهبحران در  توانایی غلبه بر

 سازی

P2, P4,p6,p14,p19  
 

و دستاوردهای  هاینوآورتوانایی آگاهی از 

 جامعه و صنعت

P2, P4,p6, p9,p16  
 

بودن استاد توانمند  P5,P6,p10,p16,p19   

  P1, P4,p7,p9,13,p17  آگاهی از تغییرات محیطی

به موقع العملعکستوانایی بروز   P5,p6, p9,   

  P1,p4, P5,p13  توانایی مدیریت عملکرد

یاحرفهداشتن دانش   P5,P7, p9,p18   

  P5,P8,p9,p10  توانایی مدیریت دانش

هادهیاتوانایی ارزیابی و سنجش   P4, p9,p16,p17   

  P1, P4,p5,p12  توانایی مدیریت زمان

ریزی منظمبرنامه  P4,P11,p13   

تجاری سازی یهاپروژهتوانایی حل تعارض در   P3,p10,p13   

وریتوجه به بهره  P1,p9,p17   

نیاز جامعه یبندتیاولوتوانایی   P1, P5,p18,p19   

 P5,P6,p15,p16   توانایی رهبری افراد

شایستگی 

 رهبری

 

تیمیتوانایی انجام کار   P4, P5,p7,p13   

   P1,P2, P4, P5,p9,p14 توانایی رهبری پروژه

 P4,P5,P12   توانایی رهبری تیم

   P1, P5,p9 توانایی تیم سازی

هانهیهزتوانایی مدیریت   P5,P13,p14,p18   
شایستگی 

مدیریت 

 مالی

   P1,p2, P4,p8,p14 توانایی جذب سرمایه

ورزشی از بخش  یهاپروژهمالی  نیتأمتوانایی 

 خصوصی یا دولتی

P4,P5,P14,p15,p18,p19  
 

المللنیبتوانایی شناخت بازار   P4,P5,p7,p13,p16   

شایستگی 

شناخت 

بازار یا 

آگاهی از 

 بازار

شایستگی 

یابیبازار  

یازسنجینتوانایی   P5,P8,p11,p17   

مشکل ) جامعهتوانایی درک یا شناسایی نیاز 

 جامعه(

P1, P4,p9,p19  
 

   P5,p9,P14,p17 توانایی شناسایی مشتریان

حل مشکالت() جامعهتوانایی حل مسئله   P2, P5,p16,p17,p18   

 ,P1,p2, P4 تمرکز بر بازار

P5,p6,p9,p12, 
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 تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزشسازی تجاریدر  یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشامدل کیفی پژوهش؛ الگوی  .2شکل 

 یریگجهینتبحث و 

تحقیقات دانشگاهی در حوزه سازی تجاریدر  یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیالگوی شاطراحی  هدف با پژوهش این

ها به واسطه ارتباط مستقیم و نزدیک در تربیت نیروی انسانی ماهر و علمی دانشگاه هیأتاعضای . است گرفته انجامورزش 

از سهم و اهمیت قابل توجهی در توسعه فرهنگی، اجتماعی،  ،نتایج تحقیقات دانشگاهیسازی تجاریمتخصص و کمک به 

ها و رقابتی در سطح دانشگاه. محیط هستندکمک به صنعت ورزش برخوردار  الخصوصیعلاقتصادی و کارآفرینی جامعه و 

هایی است که بتواند در صحنه رقابت بهتر ها و شایستگیها، صالحیتتوانایی ،ها و همچنین رفع نیازهای بازار نیازمنددانشکده

در صحنه رقابت،  یتهای موفقنشان دهد. یکی از راه العملعکستر شناسایی کرده و به موقع عمل کند و نیازهای بازار را سریع

علمی  هیأتنیازمند این است که اعضای  ،های دانشگاهیافزایش کیفیت فعالیت که های دانشگاهی استافزایش کیفیت فعالیت

تواند ها میطرفی این شایستگیداشته باشند تا بتوانند موفق ظاهر بشوند. از در خود ها را ها باید برخی از شایستگیدانشگاه

علمی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور  هیأتپاداش اعضای  و توسعه آموزش، ارزیابی، ی برای جذب،معیار عنوان به

بتوانند به نقاط  علمی هیأتاعضای های دانشگاهی در حوزه ورزش نیازمند مدلی است که با استفاده از آن یافته ،سازیتجاری

 های خود و دانشگاه تالش کنند.قوت و ضعف خود پی ببرند و در جهت توسعه و بهبود توانایی

 -دانشی ،بعد 5های دانشگاهی در یافتهسازی تجاریعلمی در  هیأتی های اعضاشایستگیکه  دهدمیها نشان دادهکدگذاری 

ارتباطی، رفتاری و فنی  هایشایستگی ،فنی -منظور از بعد دانشی .شودیم را شامل دی، ادراکی، مدیریتی و بازاریابیفنی، فر

سازی تجاریفرایند خوبی با سهامداران و ذینفعان برقرار کنند.  ارتباطاتباید بتوانند سازی تجاریعلمی برای  هیأت. اعضای است

سازی تجاریان گفت که و بدون برقراری ارتباط با دیگران شاید بتو استنیازمند تشکیل شبکه ارتباطی  ،تحقیقات دانشگاهی

ارتباط برقرار  هاآنو به نحوی با  بشناسندو تاثیر گذار را  یعلمی باید افراد کلید هیأتو از طرفی اعضای  شودکن میغیرمم

دانشگاه برای  علمی هیأتاعضای همچنین  ؛کنندسازی تجاریهای خود را ها یا یافتهکنند تا به واسطه آن ارتباط بتوانند طرح

کند و این میهای دانشگاهی فراهم یافتهسازی تجاریزمینه را برای  داشته باشند کهرا باید یک سری رفتارهای سازی تجاری

تحقیقات سازی تجاریشایستگی فنی از الزامات همچنین ؛ دهدرا تشکیل می هاآنهای یافتهسازی تجاریاساس و پایه رفتارها 

شایستگی 
های محوری 
اعضای هیات 

علمی

بازاریابی

مدیریتی

فنی-دانشیادراکی

فردی
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ساختار  رود ومقررات دارد با سرعت بیشتری جلو میعلمی آشنایی کاملی با قوانین و  هیأتزمانی یک عضو  ،دانشگاهی است

که  دهدمی نشان گذشته مطالعات با پژوهش نتیجۀ مقایسۀ ،دهدالعمل نشان میشناسد و بهتر عکسها را میو چهارچوب

 رایالو دی(، 2017) همکارانبهروانی و ، (1393) یدهکرد فروزندهسفنجانی و اعباسی های پژوهش با یافتهبخش نتایج این 

مجموعه  ،فردی منظور از بعد همسو است. (2011) نکویاوگو  (2016) همکاران(، مرندی و 2017) همکاران و (، گانوان2016)

 هاآنرا داشته باشند که الزمه پیشرفت  ییهایژگیوهای شخصیتی و ارزشی است. اعضای علمی در درجه اول باید شایستگی

را داشته  نفساعتمادبهاشتیاق،  و نگیزه، شورا ،مانند یهایدر وهله اول باید ویژگی علمی هیأتاعضای در حوزه خود است، 

رفتار جز بایدهای  ،نیزهای ارزشی خود بردارند. از طرفی ویژگی یهاافتهیسازی تجاریهای موثرتری برای باشند تا بتوانند گام

پایبندی های اخالقی نشانگر ارج نهادن به ارزشجلوه کند و  علمی هیأتاعضای باید در وجود علمی است که  هیأت عضویک 

تحت هر شرایطی از دانشگاه باید در تالش باشند تا  علمی هیأتاعضای علمی با اصول و فلسفه اخالق است.  هیأتاعضای 

 گذشته مطالعات با پژوهش نتیجۀ مقایسۀ .دیآیمبه دست  هاآنکه در آن کار سودی برای  هرچند ،اصول اخالقی تخطی نکنند

 یدهکرد فروزندهاسفنجانی و (، عباسی 1390) همکارانرضایت و های که نتایج این بخش پژوهش با یافته دهدمی نشان

یوهان و و  (2016) همکاران(، مرندی و 2017) همکاران و (، گانوان2016) رایالو دی(، 2017) همکارانبهروانی و ، (1393)

نیاز بیشتری  علمی هیأتاعضای راهبردی است.  و های خالقیتشایستگی ،ادراکی منظور از بعدهمسو است. (، 2006وهان )یج

در یک موقعیت توانایی دیدن برای شناخت عناصر و اجزای مهم  راهبردیدارند. از آنجایی که شایستگی  راهبردیشایستگی  به

تحلیل آینده بازار و توانایی تحلیل صنعت  ییتوانا، ینگرندهیآ ییتواناعلمی باید  هیأتاعضای  ،و درک روابط بین عناصر است

د این به تولی ،خوبی به وجود بیاید یهادهیاد که داشتن خالقیت کمک خواهد کر همچنین ؛ورزش را در درازمدت داشته باشند

کنند و حل می راتر مشکالت خیلی بهتر و سریع ،خالق علمی هیأتاعضای د کرد. خواهزیادی دانش کمک سازی تجاریو 

 پژوهش نتیجۀ مقایسۀخواهد شد.  یرقابتدهند که این شایستگی به نوبه خود باعث ایجاد مزیت های مناسبی را ارائه میحلراه

(، وحدانی 1395) یپورمرند(، فتاح1396) یسنگرهای که نتایج این بخش پژوهش با یافته دهدمی نشان گذشته مطالعات با

های مدیریت مالی، رهبری و مدیریتی شایستگی منظور از بعدهمسو است. (، 2006وهان )یجیوهان و  و( 1395) یقربانو 

علمی برای  هیأتاعضای  ی است.شایستگی مدیریت ،هاها و دیگر سازماندانشگاهمهم در  ییکی از متغیرها ای است.حرفه

در خود توسعه و بهبود ببخشند. این  مدیریتی راهای تحقیقات دانشگاهی باید شایستگیسازی تجاریموفقیت در صحنه 

خواهد ساخت و باعث خواهد شد که نتایج تحقیقات با  فردمنحصربهرا  علمی هیأتاعضای مدیریتی است که  یهایستگیشا

باید بازار را به خوبی  علمی هیأتاعضای گویای این است که همچنین بعد بازاریابی  ؛شودسازی تجاریکیفیت و کمیت بهتری 

به سوی نیازهای جامعه سوق  مشتریان را بشناسند و تحقیقات رابشناسند و به صورت تخصصی تحلیل کنند و نیازهای بازار و 

(، 2011) امزیلیوو  هیأت هایکه نتایج این بخش پژوهش با یافته دهدمی نشان گذشته مطالعات با پژوهش نتیجۀ مقایسۀدهند. 

 تیاسممولورتون و (، 2013) الگادور(، 2015) ماکهالمل( رامب و 2007) منکنیبر(، 2015اسماعیل و همکاران ) (،2013) ویرن

کیویان و  و (2016) همکاران(، مرندی و 2017) همکاران و (، گانوان2016) رایالو دی(، 2017) همکارانبهروانی و  ،(2010)

 .است( همسو 2009) نیک

 این پژوهش، در شده ارائه مدل که دهدیم نشان گرفته، صورت خارجی و داخلی مطالعات و موضوع ادبیات بررسی

های شایستگی تمامی ،یمحور یهاشایستگی از جامع مدلی ارائۀ با و داده قرار توجه مورد طبقه 5 در را یترکامل یهایستگیشا

 است. نگرفته قرار نظر مد نگرکل دیدگاه این مطالعات گذشته در که داده است قرار ارزیابی مورد را استاد الزم برای یک

باید از سازی تجاریهای تولید شده است که این دانشسازی تجاریبلکه  ،تولید دانش نیست صرفاًامروزه وظیفه دانشگاه 

نیازمند  ،دهنددانشگاه انجام میهای که محققان داخل پژوهشسازی تجاریشروع شود. برای  علمی هیأتاعضای دانشجویان و 
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شود که این اقدامات نیازمند سازی تجاریها یک سری اقداماتی است که باید به ترتیب مرحله انجام شود تا نتایج این پژوهش

این  ،وجود داشته باشد و یا تالش کنند علمی هیأتاعضای ها( است که باید در شایستگی) هاداشتن یک سری ویژگی

با در نظر گرفتن تمامی جوانب یک مدل  ایجاد کنند یا توسعه دهند. مدل به دست آمده در این پژوهش خود دررا  هایستگیشا

و جامعه دانشگاهی معرفی کرده  علمی هیأتاعضای دانشگاهی به  یهاافتهیسازی تجاریهای الزم برای کامل از شایستگی

 هیأتقرار گیرد. این مدل کمک خواهد کرد که اعضای  مدنظر علمی هیأت ارزشیابی و ارتقا اعضای نظاماست که الزم است در 

ی دانشگاه به ارمغان خواهد زایی را براهای الزم را در خود توسعه دهند که به دنبال آن رونق اقتصاد و درآمدعلمی شایستگی

 آورد.

قرار دهند؛ چرا  هایستگیشاعلمی را مدل  هیأت یاعضاها اساس ارزیابی عملکرد جذب، آموزش، ارتقا و در آخر اینکه دانشگاه

شایسته  آموختگاندانشعلمی و  هیأت یدانشگاه، توسعۀ اعضا یورمنابع انسانی، افزایش بهره یهازیرسیستم یسازکپارچهیکه 

های پژوهشی له و طرحنامه، رساله، مقاهای انجام شده در قالب پایانو اجرایی نبودن پژوهش یرا در پی خواهد داشت. کاربرد

همچنین ؛ دانشگاه شده است که نیازمند بازنگری در جذب افراد در دانشگاه است آموختگاندانش یمنجر به افزایش نرخ بیکار

و سازی تجاریهایی خود در عرصه که با تکیه بر شایستگی شود یقدرداننمونۀ آموزشی و پژوهشی  علمی هیأتاعضای باید از 

گذاشتن دانش  کبه اشترا یاهر شدند که ضمن ترغیب ایشان و ایجاد انگیزه بهبود در دیگران، زمینه براکارآفرینی موفق ظ

 یریت دانش در دانشگاه فراهم شود.همگان از طریق ایجاد سیستم مد یضمنی و تجارب موفق ایشان برا

 منابع

 .شاخصه چند یریگمیتصم بر اساس مدل یورزش رانیمد یهایستگیشا ییارائه چارچوب شناسا (.1398) الهام. ،یمیابراه

 1-.17(، 1)7 در ورزش، یمنابع انسان تیریمد هینشر

های مدیران شایستگی(. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه 1397بجانی، ابوالفضل؛ شهالئی، جواد؛ کشکر، سارا و غفوری، فرزاد. )

 .263-275(، 2)5های ورزشی. منابع انسانی در ورزش، سازمان

، آموزش و کارمدیریت بر کسبهای (. طراحی و تدوین مدل شایستگی1393خراسانی، اباصلت؛ زاهدی، حسین و کمیزی، اکبر. )

 .21-1(، 3)1و توسعه منابع انسانی، 

بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش (. 1392) .رسولی، رحیم و بنار، نوشیندستوم، صالح؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ 

 .109-91 (،6)2 مدیریت و توسعه ورزش، .ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

نشریه  ،اقتصادو  یفناور توسعه در مؤثر عوامل ،یفناورسازی تجاری(. 1388حسام الدین. ) مدنی، و عباس خمسه، رضا؛ رادفر،

 .40-33 (،20)5، رشد

 یالگو یطراح(. 1390. )، عبدالرحیمنوه ابراهین و کیامنش، علیرضاسرخابی، محمد؛  دوزی یمنی رضایت، غالمحسین؛

 .84-47 (،13)4 نشریه آموزش عالی ایران، ،رانیا یدولت یهادانشگاه یرؤسا یهایستگیشا

. پارک های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملیتجاری سازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاه(. 1390فرامرزی، کرد. ) و سلطانی، حامد

 .33-14 (،22)9، فناوری پردیس

 دانشگاه مطالعه مورد) یاسالم دانشگاه یعلم هیأت یاعضا یمحور یهایستگیشا مدل نیتدو(. 1396سنگری، نگین. )

 .60-45 (،13)6، مدیریت در دانشگاه اسالمی .((س)الزهرا

سازی تجاری در کننده تعیین عوامل تبیین و (. شناسایی1393اله. )دهکردی، لطف فروزنده و اسفنجانی، حسینعباسی 

 .34-20 (،4)6، یفنّاور و علم نشریه سیاستشاخگی.  سه یالگو از استفاده دانشگاهی با تحقیقات
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 یهایستگیشا یالگو نی(. تدو1395رضا. )، عیشج و رحسنی، میعامر دیس محمد؛ دیس کاشف، ی؛مرتض، یپورمرند فتاح

 (،42)9، مطالعات مدیریت ورزشی .ها(استان جوانان و ورزش کل ادارات رانیمد: یمورد ۀمطالع) یورزش رانیمد یشغل

163-184. 

های پژوهش .خدماتی توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسطسی عوامل مرتبط با برر(. 1391کرد، باقر. )

 .134-113 (،15)5، مدیریت عمومی

سازی تجاریتحلیل عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در (. 1396) ، ابوالفضل.ده گلریزیاعلیز و کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل

 .20-11، (3)4، سازمانی در ورزشمطالعات مدیریت رفتار  .های ورزشیپژوهش

نان نوپا در یارآفرکپرورش  یبرا ینیارآفرکمطلوب مدرسان  یهاارزش ییشناسا(. 1391. )، شیمافرخ و الیاسی، قنبر محمدی

 .154-129 ،(26)10 ،یت فرهنگ سازمانیریمد .دانشگاه

 .127-115 (،4)2 ،تربیتی علوم در تازه یهااندیشه .کارآفرینی توسعه در دانشگاه نقش. (1386) .الزمانبدیع  آقا، آل مکی

 کارشناسان نانهیکارآفر اتیروح نیب رابطه نییتع و یبند تیاولو(. 1394. )محمد ار،دیکشت فرشته و ،یکتب ؛حسن زاده،ینق

 .70-55 ،(28)7 ،یورزش تیریمدمطلعات . یورزش یها ونیفدراس

توسعه  .های پژوهشی دانشگاهیسازی یافتهطراحی مدل تجاری(. 1395. )بیژن ؛رضایی و سهراب، انگیزان دل؛ توران ی،نوروز

 .572-553 (،3)9کارآفرینی، 

علمی  هیأت یاعضا ان،یفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجوآبندی و تحلیل موانع کار(. اولویت1395) .ثمیم، خان یوردی نوری

 تهران، دانشکده تربیت بدنی.دانشگاه  ورزشی،ت یریارشد مدیارشناسکنامـه ـانیپا .و مدیران ورزشی شهر تهران

. مطالعات های کارآفرینان در صنعت ورزش ایرانطراحی الگوی شایستگی(. 1395حسین. ) قربانی، محمد و وحدانی، محسن

 .228-205 (،39)8مدیریت ورزشی، 

Australian Government. (2003). Mapping Australian Science and Innovation: Main Report, 
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