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 چکیده
های علوم ورزشی با نقش میانجی سازی پژوهشپیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری بررسی اثرهدف این پژوهش، 

 هجامعهمبستگی است. -این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفیدانشجویان بود.  قابلیت پژوهشی

ان بود که با استناد به تهرشهر های علوم ورزشی دانشگاه هت تکمیلی رشتالدانشجویان تحصی هآماری پژوهش شامل هم

ابزار . انتخاب شدندای با تخصیص متناسب و طبقه گیری تصادفینمونه هنفر به شیو 276ها بین آن ، ازفرمول کوکران

پرز و همکاران -(، پیوندهای اجتماعی فرناندز1394آریانی و همکاران ) های قابلیت پژوهشینامهپرسش ،هاآوری دادهجمع

ها با نامهاین پرسش محتوایی بود. روایی( 2016سازی دستاوردهای پژوهشی لطیف و همکاران )اری( و ادراک تج2015)

پایایی  ت وبررسی قرار گرفمورد  نفر از اساتید کارآفرینی 3و  ورزشی علوماساتید نفر از  8 کمک نظرات اصالحی

ها نشان داد شد. در گام نخست، تحلیل داده ییدأاز طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ت نیز هانامهپرسش

تر از حد ها پایینسازی آنکه وضعیت پیوندهای اجتماعی دانشجویان مطلوب و وضعیت قابلیت پژوهشی و ادراک تجاری

نشان داد که پیوندهای اجتماعی و   3اس نسخه المارت پیاس افزارنرمدست آمده از متوسط است. در گام دوم، نتایج به

سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن قابلیت پژوهشی، هرکدام رابطه مستقیم و معناداری با ادراک تجاری

راین، الزم سازی شناخته شد. بنابکه قابلیت پژوهشی به عنوان عامل میانجی رابطه پیوندهای اجتماعی و ادراک تجاریآن

-پژوهشی و پیوندهای اجتماعی دانشجویان، گام مهمی برای تجاری های علوم ورزشی ضمن توسعه قابلیتاست دانشکده

 های علوم ورزشی بردارند.سازی پژوهش
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 مقدمه
رشته در حوزه علووم اجتمواعی، بورای پیشورفت دانوش پایوه میان یک عنوانبه ورزشی علوم

 در علووم ورزشوی ایون پوژوهش هودف(. Bishop, 2008)خود به تحقیق و پژوهش متکی اسوت 

 غنوی را (عمومی فرهنگ از خرده فرهنگ یک عنوانبه)بدن  اجتماعی فرهنگ ارزش که است

(. ورزش و Foster et al, 2016کنود ) حمایوت اجتمواعی جامعه در جهت توسعه افراد از و سازد

هوای بشور توالش علم، ایده ]و غایت[ مشترکی دارند زیرا هردو برای فراتر رفوتن از محودودیت

(. Ratten, 2020گیرنود )هوای ورزشوی کموک مویکنند و در انجام این مأموریت، از فناوریمی

شووند و بورای توسعه دانش ایجاد میهای نوین معموالً از طریق دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 Pakrad etسوازی شووند )کمک به رفع نیازهای جامعه بایستی از طریق فرآیند کارآفرینی پیاده

al, 2012رود و شومار مویعمول یوک شوکاف جودی بوه به علم (. در علوم ورزشی، عدم تبدیل

 Ferreira etفاده اسوت )پُرکردن این شکاف نیازمند تبدیل دانش به فناوری کاربردی و قابل است

al, 2020دسوتاوردهای پژوهشوی و دانوش علووم ورزشوی بوه  کوهزموانی عبوارت دیگور، توا(. بوه

 از سوودی هوی  عموالً محصوالت نوآورانه تبدیل نشود و در عمل موورد اسوتفاده قورار نگیورد،

ن، ؛ کشواورز و همکواراFullagar et al, 2019شود ) نخواهد حاصل جامعه برای دانش و پژوهش

سوازی ویژه دانشجویان علووم ورزشوی در فرآینود تجوارینقش کنشگران دانشگاهی به .(1396

کند. نگرش و ادراک دانشجویان نسوبت بوه کوارآفرینی ها بیش از پیش اهمیت پیدا میپژوهش

ای بورای بوروز توانود مقدموهسازی دانش بایستی تغییر کند زیرا این تغییور مویفناورانه و تجاری

واقووع (. درMohammmad Kazemi & Madandar, 2012هووا باشوود )کارآفرینانووه آن رفتارهووای

کنشگران دانشگاهی عالوه بور پیشوبرد اهوداف علموی و ارتقوای قابلیوت پژوهشوی، نیازمنود آن 

های های کارآفرینانه تبدیل نمایند. یکی از راههستند که دانش و فناوری تولیدشده را به فرصت

-های کارآفرینانه دست پیدا میتوانند به فرصتوسیله آن میدانشگاهی بهاساسی که کنشگران 

(. ایوون  ,2019Jackowicz & Kozłowskiهاسووت )کننوود، ارتباطووات و پیونوودهای اجتموواعی آن

تواند کنشگران دانشگاهی را تشوویق کنود توا عوالوه بور امور آمووزش و پوژوهش، ارتباطات می

هوا و باورهوای عبارتی، ارزشمی و تجاری برقرار سازند. بههمراستایی متوازنی را بین اهداف عل
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هوای کوارآفرینی شده از طریق پیوندهای اجتماعیِ یوک شوخص، ادراک او را از فعالیوتمنتقل

 & Ponomariovدهوود )دانشووگاهی و انتقووال دسووتاوردهای پژوهشووی تحووت تووأثیر قوورار مووی

Boardman, 2008 علووم ورزشوی ان تحصیالت تکمیلیاین امر برای دانشجوی(. طبیعی است که 

. زیرا ایون افوراد در توالش هسوتند توا از که بیشتر با مقوله پژوهش درگیر هستند، فراگیرتر است

هوایی ای و ارتباط با محیط و اعضای دانشگاه، فعالیتهای شخصی، پیوندهای حرفهطریق شبکه

ی اجتمواعی در یوک محویط در راستای پیشبرد پژوهش خود انجام دهند. درنظرگرفتن پیونودها

های علمی مهوم اسوت و عملکورد علمی و درک تعامل بین علم و جامعه، برای مدیریت فعالیت

ای، در ارتباطواتی نهفتوه اسوت کوه دربرگیرنوده تهیوه و موفق در بازار همکواری علموی و حرفوه

 & Dynichنمایود )باشد و  شبیه به تجارت )خرید و فوروش( عمول مویمصرف دانش علمی می

Wang, 2016هوای توسوعه کشوور از سازی دانش در برنامه(. نظر به اهمیت کارآفرینی و تجاری

هوا( و گسوترش ارتباطوات و پیونودهای جمله طرح توسعه کاراد )توسعه کارآفرینی در دانشگاه

اجتماعی در عصر حاضر ضروری است توا دانشوجویان علووم ورزشوی، دسوتاوردهای پژوهشوی 

های پژوهشی خوود بورای دسوتیابی بهتور و سازی سوق دهند و از قابلیتیخود را به سمت تجار

سوازی و مطالعوات تجواریبا موروری بور ادبیوات تر به این مأموریت جدید استفاده نمایند. سریع

سوازی، پیونودهای همراستایی پدیده تجواری این نکته روشن خواهد شد که کارآفرینی ورزشی

اندرکاران قرار گرفتوه اسوت. ورد توجه پژوهشگران و دستاجتماعی و قابلیت پژوهشی کمتر م

ادراک  پیونودهای اجتمواعی،بورای حمایوت از  ایهدرصودد اسوت کوه پشووتوانپژوهش حاضر 

هوا بوه ایون نگواه ،و از این طریوق علوم ورزشی باشددانشجویان  قابلیت پژوهشیو  سازیتجاری

توانود هوای ایون پوژوهش موینماید. یافته ترتر و موشوکافانهمتغیرهای مهم را تا حدودی حساس

ریوزی در را بورای برناموه های علوم ورزشویدانشکدهو  ، دانشجویاناندرکاران دانشگاهیدست

تحریوک  بنیوان در ورزشسازی دستاوردهای پژوهشوی و توسوعه اقتصواد دانوشتجاریراستای 

یونودهای اجتمواعی بور بررسی اثر پ هدف از پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن این موضوع. کند

 دانشوجویان های علوم ورزشی با نقوش میوانجی قابلیوت پژوهشویسازی پژوهشادراک تجاری

 باشد.می
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 پژوهشمروری بر مبانی نظری و پیشینه 

 پیوندهای اجتماعی در علوم ورزشی

کنند و های کارآفرینانه عمل میها و بنگاهپیوندهای اجتماعی شبیه به روابط سیاسی شرکت

ای، آموزشوی، نظوامی و یوا ورزشوی های حرفوهن است ناشی از عوامل مختلفی نظیر تجربهممک

یکودیگر و بوا  بوا دانشجویان دوران تحصیل، طول (. در ,2019Jackowicz & Kozłowskiباشند )

 ها و پیونودهایاز این ارتباط برخی کهطوریکنند؛ بهمی برقرار محیط خارج از دانشکده ارتباط

هسوتند  مفیود شوغلی آینوده هوایفرصوت ایجواد و برخوی بورای اهداف تحصیلی ایبر اجتماعی

(Ekaterina & Liudmila, 2016). ای از کنشوگران ها و پیوندهای اجتماعی توسط مجموعهشبکه

شوند و ایجاد و توسوعه کوارآفرینی فناورانوه ها مشخص می)فردی یا سازمانی( و روابط میان آن

هوا و افراد بااستعداد، نهادهوا و مسسسوات آموزشوی و پژوهشوی، بنگواهرا از طریق همکاری بین 

(. افرادی که در ابتدا یک فرصت جدیود را Pakrad et al, 2012کنند )گذاران تسهیل میسرمایه

-شوده اسوتفاده مویکنند، ممکن است همان کسانی نباشند که از فرصوت شناسواییشناسایی می

هوا یوا توانوایی الزم بورای دسوتیابی بوه منوابع تباطی، شبکههای ارکنند، زیرا ممکن است مهارت

(. در حووزه Lockett et al, 2003سازی دستاوردهای پژوهشی را نداشته باشند )مورد نیاز تجاری

ای برخوردارند؛ زیرا محویط ورزش یوک ها و پیوندهای اجتماعی از اهمیت ویژهورزش، شبکه

طور مستمر با افراد مختلف جامعوه کنند، بهالیت میمحیط اجتماعی است و افرادی که در آن فع

هوای اطالعواتی باشوند. بنوابراین، شوبکهعنوان مخاطب اصلی خود دارای ارتبواط و پیونود مویبه

هوای ورزشوی سوازی پوژوهش)اجتماعی( و راهبردهای تعاملی از جمله عوامل مسثر بور تجواری

از این طریق بوا محویط داخول و خوارج از (. زیرا دانشجویان 1396هستند )کشاورز و همکاران، 

هوای های محیطی خوبی برای پیشوبرد پوژوهشکنند و مهارتدانشکده ارتباط مفیدی برقرار می

هوای ارتبواطی، تحلیول رونودها، شامل مهارت نیز که های محیطیمهارتنمایند. خود کسب می

ترین عامل رفتاری مسثر د، مهمهای نوین و برقراری پیوند با محیط بیرون هستنآشنایی با فناوری

شوووند )گووودرزی و همکوواران، در ارتقووای کووارآفرینی دانشووجویان علوووم ورزشووی شووناخته مووی

عنووان یوک سورمایه بورای دانشوگاهیان ها و پیوندهای اجتماعی بوه(. به این ترتیب، شبکه1395
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پژوهشوی  سوازی دسوتاوردهایهای قابل توجهی برای موفقیت در تجواریکند و مزیتعمل می

(. در حووال حاضوور، الگوووی Aarikka-Stenroos et al, 2014آورد )دانشووجویان بووه ارمغووان مووی

های علوم ورزشوی و نظوام ورزش ایوران افزایی در دانشکدههمکاری، پیوندهای اجتماعی و هم

سومت کوارآفرینی و هوا را بوهبایسوت همکواریهوا موییک الگوی ناکارآمد اسوت و دانشوکده

نفعوان حووزه ورزش (. ذی1392ن دانش ورزشی سوق دهند )دستوم و همکاران، نمودکاربردی

های علوم ورزشی، نیازمند مشارکت کنشگران دانشوگاهی سازی پژوهشبر این باورند که پیاده

(. از اینورو، Pyne, 2014باشود )در مسائل گوناگون جامعه از طریق همکاری و پیوند هدفمند می

ای دانشووگاهیان، هووای شخصووی و حرفووهآمووده از طریووق شووبکه دسووتاطالعووات و حمایووت بووه

هوا هوا و مقاصود کارآفرینانوه آنها و عقاید شخصی مرتبط بوا فعالیوتاثرگذاری مثبتی بر ارزش

-چنین، اهمیت پیوندهای اجتمواعی بویش از پویش بوه(. همFernández-Pérez et al, 2015دارد )

ای بورای انسوجام شوود و پایوهبنانوه آشوکار مویهای کارآفرعنوان یک عنصر کلیدی در فعالیت

یکوی از عوواملی کوه آورد. به این ترتیوب، وجود میاجتماعی و تبادل آسان منابع و اطالعات به

ارتباطوات  ،ثر باشودسهوای ورزشوی موتواند در ارتباط بین دانشگاه و سازماندر داخل کشور می

( 1396)کشواورز و همکواران،  باشوداجرایی ورزش کشور موی النو فعا پژوهشگرانفردی بین 

 & Mohammmad Kazemiکه توسعه ادراک مثبت دانشجویان از کارآفرینی را به دنبوال دارد )

Madandar, 2012صوورت زیور مطورح های این بخوش بوه(. با درنظرگرفتن این موضوع، فرضیه

 شود: می

پژوهشوی اثور مثبوت سوازی دسوتاوردهای پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری فرضیه اول:

 دارد.

 پیوندهای اجتماعی بر قابلیت پژوهشی دانشجویان علوم ورزشی اثر مثبت دارد.   فرضیه دوم:

 قابلیت پژوهشی دانشجویان علوم ورزشی

 بورای الزم شرایط و تحقیق که با سازدمی قادر انجام کارهای پژوهشی نه تنها دانشجویان را

 آینوده کارهای برای ایپایه و مطرح شوند متخصص عنوان یکشوند و در آن زمینه به آشنا آن

(، بلکووه تحقیووق و پووژوهش بووه نوووعی یکووی از اهووداف آموزشووی Saiiari, 1994بسووازند ) خووود
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های ارتبواط بوا جامعوه های کارآفرینی و راهشوند و از این طریق دانشجویان با ایدهمحسوب می

گیوری وه بر اهمیوت پیونودهای اجتمواعی و شوکلعال(. بنابراین، Hughes, 2019شوند )آشنا می

ارتباط دوسویه و هدفمند بین کنشگران دانشگاهی و محیط خارج از دانشوگاه، توانمندسوازی و 

کوه رسود. بورای ایوننظر مویسازی دانش، ضروری بههای پژوهشی برای تجاریتقویت مهارت

های فناورانه گردد، بایستی دارای رویکرد و کیفیت منجر به پیشرفت های علوم ورزشیپژوهش

 ,Martindale & Nash)های مختلف جامعوه، مفیود واقوع شووند در بخشمناسبی باشند تا بتوانند 

ویوژه هوایی کوه الزم اسوت پژوهشوگران علووم ورزشوی بوه(. بدیهی است که تمام مهارت2013

کوار گیرنود، تحوت ها بهجام پژوهشهای علمی برای اندانشجویان تحصیالت تکمیلی در تالش

هایی که امر تحقیوق علموی به کلیه مهارتعبارت دیگر، عنوان قابلیت پژوهشی شناخته شدند. به

گوردد )دهقوانی و همکواران، نماید، قابلیت پژوهشی اطالق میپذیر میرا از آغاز تا پایان امکان

عامول بورای نگوارش کارهوای تورین (. قابلیت پژوهشی دانشوجویان علووم ورزشوی، مهوم1398

توان (. به این ترتیب، میMizany et al, 2012ها است )های علمی و عملی آنپژوهشی و توانایی

بینی پیشرفت دانشجویان برای انجام پژوهش ایفوا گفت که قابلیت پژوهشی نقش مهمی در پیش

چنوین سوبب هوم های پژوهشی توسط پژوهشوگر وکردن حرفهکند و این متغیر موجب دنبالمی

افزایش تولیدات و دستاوردهای علمی و پژوهشی او در آینده خواهد شد. با درنظرگورفتن ایون 

 گردد:صورت زیر مطرح میهای این بخش بهموضوع، فرضیه

 ها اثر مثبت دارد.سازی پژوهشقابلیت پژوهشی بر ادراک تجاری فرضیه سوم:

سوازی، نقوش قابلیت پژوهشی در رابطه پیوندهای اجتماعی و ادراک تجاری فرضیه چهارم:

 میانجی دارد.

 پیشینه پژوهش
هوای مهوم و تنگناهوای فوراروی دهد که یکی از چوالشهای گذشته نشان میمرور پژوهش

های پژوهشی در کنشگران دانشوگاهی اسوت. سازی دستاوردهای پژوهشی، نبود مهارتتجاری

سوازی هوای فوراروی تجواریکند که بخشوی از چوالش( بیان می1395مودپور )برای نمونه، مح

میلی( پژوهشگر است. کشواورز تحقیقات علوم انسانی مربوط به نداشتن انگیزه و مهارت )ناتوان
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سوازی نفعان در تجواریهای محقق بر رفتار ذی( نیز نشان دادند که توانمندی1396و همکاران )

( نشوان دادنود کوه 1397چنین گودرزی و همکاران )سثر هستند. همهای علوم ورزشی مپژوهش

آموووزی در ایوون زمینووه، راهبردهووای مهمووی بوورای توسووعه تقویووت کیفیووت تحقیقووات و مهووارت

هوای رونود. در ارتبواط بوا قابلیوتشومار مویهای علوم انسوانی بوهکارآفرینی دانشگاهی در رشته

نویسوی، ناموهنشوان دادنود کوه در رونود پایوان (2012پژوهشی دانشجویان، میزانی و همکواران )

ویوژه در بخوش شناسوی بوههوای روشدانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی فاقد قابلیوت

رود.  شومار مویآماری هستند و این چالش، برای آینده کاری دانشجویان یک معضل جودی بوه

کارهای ورزشوی واندازی کسباهترین میزان کارآفرینی و رکه کماینافزون بر این، با توجه به 

این نگرانوی را (، 1395زاده و همکاران، )مندعلی علوم ورزشی است آموختگاندانشمربوط به 

های شناسی، نتایج و یافتهدستاوردهای پژوهشی دانشجویان به واسطه روش کند که آیاایجاد می

سوازی هسوتند کاربردپذیری و تجاریپژوهشی، اساساً دربرگیرنده محتوای غنی و مناسب برای 

عبارت دیگر، مسأله مورد نظر، قابلیت پژوهشوی دانشوجویان و اسوتفاده بویش از پویش یا خیر. به

های علوم ورزشی اسوت. از سووی سازی پژوهشهای پژوهشی با هدف تجاریها از فناوریآن

هوای مواعی بور فعالیوت( به این نتیجه رسیدند که پیوندهای اجت1396دیگر، روحی و همکاران )

-لفوهسثیرات مأت( 1399کارآفرینی دانشگاهی تأثیر مستقیم و معنادار دارند. قاسمی و همکاران )

را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند کوه  های اجتماعی و محیط نهادی بر توسعه کارآفرینی

ماعی با توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی ارتباط مثبت دارد. آریانی و همکاران پیوندهای اجت

های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت ( در پژوهش خود اذعان داشتند که شبکه1394)

( نیوز پوی بردنود 1388پور و همکاران )های مجازی دارند. قلیپژوهشی دانشجویان کاربر شبکه

-مینأتو ،گوذاران بوالقوهسورمایه ،تماس و گفتگو با مشوتریان بوالقوه) افرادپیوندهای ضعیف که 

 وخویشوان  ،تمواس و گفتگوو بوا خوانواده) نسبت به پیوندهای قووی (تولیدکنندگانو  کنندگان

اینحوال، قابلیوت . بواهوای کوارآفرینی داردارتباط بیشتری با تشوخیص فرصوت (دوستان صمیمی

عنوان یک متغیر، کمتر مورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت. بهپژوهشی در تحقیقات علوم ورزشی 

های ایران در گسترش مرزهای دانش، قابلیت اثرگذاری پژوهشآنچه مسلم است این است که 

https://www.magiran.com/paper/2127209
https://www.magiran.com/paper/2127209
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بایود بوه نحووی مودیریت  های پژوهشی کشورتقابلیاند. بنابراین، اندکی بر توسعه جامعه داشته

را افوزایش دهود )ملکووتی و همکواران،  قواتسازی تحقیفناوری و تجاری هایشود که ظرفیت

عنوان رکن اصلی و نیروی پیشوران تحقیوق و پوژوهش در که دانشجویان بهرغم این(. علی1397

هوای محوری در ترغیب دانشجویان به انجام پوژوهششوند و اساتید نیز نقشها تلقی میدانشگاه

سوازی ربردپوذیری و تجواریدانشگاهی دارنود، موضووع قابلیوت پژوهشوی و اهمیوت آن در کا

 ای است که کمتر به آن توجه شده است. های علوم ورزشی، حلقه مفقودهپژوهش

 

 

 . مدل نظری پژوهش1شکل 

 شناسیروش
همبستگی اسوت. -توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، 

باشد کوه در اداموه مشخصوات آن آورده های استاندارد مینامهابزار گردآوری پژوهش، پرسش

هوای علووم شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشوجویان تحصویالت تکمیلوی رشوته

های شهر تهران مشغول به تحصویل بودنود. در دانشگاه1397-1398های ورزشی بود که در سال

 علووم ورزشویِ هت تکمیلی رشتالآمار دانشجویان تحصی ،هاآوری دادهمرحله جمع آغازقبل از 

موه طباطبوایی، العشوهید رجوایی، مدرس، شهید بهشتی، تهران،  تربیت) تهرانشهر های دانشگاه

دست آمود و حودود ها بهپژوهشگر به آموزش این دانشکده هبا مراجع (خوارزمی ( وس)الزهرا 

دلیول عودم نفور(. بوه 1000)حدوداً  نشجویان هر دانشکده برای تیم پژوهش محرز شدتقریبی دا

وجود پایگاه اطالعات دقیق مربوط به کلیوه دانشوجویان بوه تفکیوک سوال ورود و خوروج و بوا 

صوورت تصوادفی سواده و گیری بوهها در هر دانشکده، از روش نمونهتوجه به حدود تقریبی آن

بنودی طبقوه گیری تصوادفی سواده بوادر نمونهاستفاده شد. درواقع،  1ای با تخصیص متناسبطبقه

                                                           
1. Proportional allocation 

 
 پیوندهای اجتماعی

 

 
 قابلیت پژوهشی

 سازیادراک تجاری
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باشد. حجوم نمونوه نیوز  هامتناسب با حجم طبقه هاشده از طبقههای انتخابحجم نمونهسعی شد 

چنوین بوا درنظرگورفتن نفر تعیوین شود. هوم 278، 05/0بر اساس فرمول کوکران با میزان خطای 

صوورت تصوادفی بوین ناموه بوهپرسوش 350هوا، تعوداد اموهناحتمال عدم بازگشت برخی پرسش

-هوا بوه روش الکترونیکوی و موابقی نیوز بوهنامهاعضای نمونه توزیع شد. تعداد اندکی از پرسش

های علوم ورزشی شهر تهران توزیوع و تکمیول شودند. در صورت مستقیم و میدانی در دانشکده

هوا موورد آن 276رصد( کوه در نهایوت د 80نامه دریافت شد )نرخ بازگشت پرسش 283نهایت 

 قابل استفاده بودند. 

هوای شخصوی، های پیونود اجتمواعی )شوبکهنامههای میدانی از پرسشآوری دادهبرای گرد

گویوه، قابلیوت پژوهشوی آریوانی و  10( بوا 2015پورز و همکواران )-ای( فرنانودزشغلی و حرفه

دستاوردهای پژوهشی لطیوف و همکواران سازی گویه و ادراک تجاری 43( با 1394همکاران )

ای لیکورت نامه در طیف پنج گزینهچنین، این پرسشگویه استفاده شده است. هم 10( با 2016)

قبول از توزیوع  نظورهای مورد نامهپرسش ابزار پژوهش، در خصوص روایی محتواییتنظیم شد. 

قورار داده شود و ید کوارآفرینی نفور از اسوات 3و  اسواتید علووم ورزشویاز  نفر 8نهایی در اختیار 

، مورد شناسوایی و بررسوی دانستندو آن را مرتبط می را که بر روی آن تأکید داشتندهایی گویه

مورد بازنگری  احتمالی ابهامات. بدین ترتیب، با استفاده از شاخص روایی محتوایی قرار گرفت

ایی ابوزار پوژوهش تأییود ها، روایی محتوو پس از اصالح و حذف برخی از پرسش قرار گرفت

  .شد

 های پژوهش. روایی و پایایی سازه1جدول 
 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ سازه

 62/0 86/0 83/0 پیوندهای اجتماعی
 53/0 89/0 75/0 قابلیت پژوهشی دانشجویان

 59/0 93/0 87/0 سازی دستاوردهای پژوهشیادراک تجاری
 

نامه از ضریب آلفوای کرونبواخ و شواخص پایوایی های پرسشبه منظور ارزیابی پایایی گویه

ناموه نیوز دو معیوار روایوی همگورا (. برای ارزیوابی روایوی پرسوش1مرکب استفاده شد )جدول 

 (. 2و  1کار گرفته شد )جدول ( بهAVE( و روایی واگرا )جذر AVE)شاخص 
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ه سازه بیش از حوداقل (، مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی هر س1طبق جدول )

ای مطلووب پایوایی دارنود. همچنوین، گونوههوای پوژوهش بوهاست؛ بنابراین سازه 7/0قابل قبول 

ها مقدار باالتر از حداقل دهد تمام سازه( نشان میAVEشده )بررسی میانگین واریانس استخراج

هوای همگورای سوازه(؛ بنوابراین روایوی Fornell & Larcker, 1981دارنود ) 5/0قابل قبول یعنوی 

بورای هور سوازه، بیشوتر از ضورایب  AVE(، مقودار جوذر 2پژوهش تأیید شد. براساس جودول )

 شود.  های پژوهش نیز تأیید میروایی واگرای سازه ها است؛ لذاهمبستگی بین سازه

 . ماتریس سنجش روایی واگرا2جدول 
 سازیادراک تجاری قابلیت پژوهشی پیوندهای اجتماعی سازه

   65/0 پیوندهای اجتماعی
  84/0 32/0 قابلیت پژوهشی
 58/0 26/0 4/0 سازی ادراک تجاری

 

بوودن توزیوع ی نرموالسومنظوور برربهها نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. روایی سازه

که نتایج نشان ی و چولگی استفاده شد گکشیدآزمون  از پژوهش،های مربوط به متغیرهای داده

. قابل باشندها نرمال میدادههستند و + 2تا  -2بین بازه  ،ی و چولگیگکشیدداد اعداد مربوط به 

دسوت آمود؛ از اینورو حوذف هوی  به 4/0ها نیز باالتر از ذکر است که تمام بارهای عاملی سنجه

شوده از روش مطورحهوای (. برای آزمون مدل و فرضیهHulland, 1999ها الزم نبود )یک از آن

 استفاده شده است. 3اس نسخه الافزار اسمارت پیتحلیل معادالت ساختاری و نرم

 ها یافته

 شناختی الف( توصیف جمعیت

-از نمونوه نفور( 147) درصود 53های پژوهش نشان داد کوه شناختی نمونهاطالعات جمعیت

 درصود 4/34دهنود. مویتشوکیل  زنانرا  هااز آن نفر( 129) درصد 47و  مردانهای پژوهش را 

تا  25بین  نفر( 128درصد ) 3/46، سال 24 کمتر ازهای پژوهش در دامنه سنی از نمونهنفر(  95)

درصود  8/75از نظر مقطوع تحصویلی، . بودندسال  30نفر( بیشتر از  53درصد ) 3/19سال و   29

دکتوری مشوغول بوه در مقطوع نفور(  67)درصود  2/24در مقطع کارشناسوی ارشود و  نفر( 209)
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درصود(  2/28)نفر  78در رشته مدیریت، درصد(  2/32نفر ) 89چنین، تعداد تحصیل بودند. هم

درصود( در  8/9)نفور  27، درصود( در رشوته رفتوار حرکتوی 4/21)نفر  59فیزیولوژی، در رشته 

  در رشته بیومکانیک ورزشی در حال تحصیل بودند.درصد(  4/8)نفر  23شناسی و آسیب رشته

 ب( سنجش میانگین متغیرها 

ای اسوتفاده شود و میوانگین ، از آزمون تی تک نمونهمتغیرهای پژوهش برای تعیین وضعیت

ف النشوان داده شوده اسوت. اخوت 3ه ها در جدول شمارفرضی، نمره سه در نظر گرفته شد. یافته

 تورپایین و معنادار سازیمتغیرهای قابلیت پژوهشی و ادراک تجاریآمده برای  دستمیانگین به

( و برای متغیر پیوندهای اجتماعی معنادار و باالتر از میوانگین نرموال  >05/0P)میانگین نرمال  از

(05/0P<  )اثور  هقبول است یا خیر، انداز که آیا این تفاوت معنادار قابلبود؛ اما برای بررسی این

به ترتیب کوم، متوسوط  8/0و  5/0، 2/0(، اندازه اثر 1988) 1مقیاس کوهن براساسمحاسبه شد. 

تووان موی 3 هشوده در جودول شوماربا توجه بوه مقوادیر اثور محاسوبهشود. و باال درنظرگرفته می

، دانشجویانبنابراین از دیدگاه  .قبولی است حد قابل متغیرها در هاثر برای هم هپذیرفت که انداز

و متغیوور ادراک متوسووط  حوود توور ازپووایین سووازیمتغیرهووای قابلیووت پژوهشووی و ادراک تجوواری

  .قرار داشتندمتوسط وضعیت پیوندهای اجتماعی باالتر از 

 ای. نتایج آزمون تی تک نمونه3جدول 

 متغیر
 میانگین و 

 انحراف معیار
T داریمعنی درجه آزادی 

اختالف 
 میانگین

 اندازه اثر

 78/0 18/0 001/0 275 37/5 18/3 ± 73/0 پیوندهای اجتماعی
 82/0 -45/0 001/0 275 48/9 55/2 ± 64/0 پژوهشیقابلیت 

 93/0 -51/0 001/0 275 52/3 49/2 ± 38/0 سازیادراک تجاری

 ها ج( آزمون فرضیه

سوازی و شود پیوندهای اجتماعی بور ادراک تجواری، مشخص می4باتوجه به جدول شماره 

قابلیت پژوهشی دانشجویان علوم ورزشی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ به این معنا کوه هرچقودر 

                                                           
1. Cohen 
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-ای( بیشتر باشد، سوط  ادراک تجواریپیوندهای اجتماعی )شبکه های شخصی، شغلی و حرفه

 شود.سازی و قابلیت پژوهشی دانشجویان علوم ورزشی بیشتر می

 . نتایج بررسی مسیرهای مدل4جدول 
 نتایج آزمون آماره تی ضرایب مسیر ها فرضیه

 تأیید فرضیه 35/7 42/0 سازیادراک تجاری ←پیوندهای اجتماعی 
 تأیید فرضیه 24/9 71/0 قابلیت پژوهشی  ←پیوندهای اجتماعی 
 تأیید فرضیه 84/13 83/0 سازیادراک تجاری ←قابلیت پژوهشی 

 تأیید فرضیه 96/8 53/0 سازیادراک تجاری ←قابلیت پژوهشی    ←پیوندهای اجتماعی

 
 

 

 

 

 . مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و اعداد معناداری2شکل 
 

-بوه 594/0با توجه به شاخص برازش مدل پژوهش که مطابق فرمول زیر،  اعتبار کلی مدل:

 د. مناسبی دار مورد بررسی، برازش بسیاره پژوهش در نمون هشددست آمده است، مدل آزمون

GOF = √
____

𝐶𝑜𝑚 ×
____
𝑅2  = √0.58 × 0.61     = 594/0  

 گیریبحث و نتیجه
تواننود مطلوب است و این پیوندها مویاگرچه وضعیت پیوندهای اجتماعی دانشجویان نسبتاً 

های مفیدی در اختیوار دانشوجویان قورار دهنود اموا قابلیوت پژوهشوی اطالعات مناسب و مهارت

تر از حد متوسوط قورار دارد و ایون درحوالی اسوت کوه دانشجویان در وضعیت نامناسب و پایین

گذارننود و بوا دانشجویان علوم ورزشی دروس مختلفی همچون روش تحقیق را پشوت سور موی

شوند. از طرفی، دانشجویان تحصیالت تکمیلوی پتانسویل شناسی پژوهش آشنا میاصول و روش

های علووم آفرینی از طریق پژوهشسازی و ثروتهای پژوهشی خود را برای تحقق تجارییافته

 قابلیت پژوهشی

 سازیادراک تجاری
42/0 (35/7) 

 پیوندهای اجتماعی

ST*RC 

53/0  (96/8) 
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کننود و دسوتاوردهای پژوهشوی خوود را بورای تر از میانگین ارزیابی مویورزشی در سط  پایین

داننود. ایون وضوعیت، هوای دانشوگاهی و کاردبردپوذیری در بوازار، مناسوب نموییجاد شرکتا

کنود و بوه زعوم سازی دانوش و کوارآفرینی فناورانوه دور مویکنشگران دانشگاهی را از تجاری

های جدید برآموده ( بایستی هرچه سریعتر افراد را به معرفی نوآوری2013مبارکی و همکاران )

( نیز خواطر 2012ری ترغیب و هدایت کرد. پاکراد، حجازی و محمدکاظمی )های فکاز دارایی

نشان کردند که اهمیت و اشتیاق برای کارآفرینی فناورانه درحوال رشود اسوت و دانشوجویان بوا 

تسریع روند تبدیل دانش به فناوری، باید در تأمین نیازهای جامعه کوشا باشند. در راستای اثبات 

هوای ( بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه شوبکه2015پورز و همکواران )-ندزفرضیه اول پژوهش، فرنا

-کارهوای جدیود و تجواریوای در افزایش عالقه دانشگاهیان نسبت بوه کسوبشخصی و حرفه

-( و اریکوا2003عوالوه، الکوت و همکواران )کننود. بوهسازی دستاوردها، نقش مثبتی ایفوا موی

پیوندهای اجتماعی کنشوگران دانشوگاهی نقوش ( تأکید داشتند که 2014استنروس و همکاران )

دنبووال دارد. بنووابراین پیونوودهای اجتموواعی سووازی دسووتاوردهای پژوهشووی بووهمهمووی در تجوواری

سوازی دانشجویان علوم ورزشی، عنصور کلیودی در موفقیوت کوارآفرینی دانشوگاهی و تجواری

ی اجتمواعی بوه منوابع، رود. دانشجویان از طریق پیوندهاشمار میها بهدستاوردهای پژوهشی آن

کنند و از طریق رویوارویی بوا انتقادهوای سوازنده دیگوران، اطالعات و بازارها دسترسی پیدا می

آورنود. دسوت مویسوازی دسوتاوردهای پژوهشوی خوود بوهدانش مورد نیاز آتی را برای تجاری

بوا اعضوای های آموزشی و تبادل اطالعات ها، کارگاهدانشجویان با مشارکت فعال در کنفرانس

واقوع دانشوجویان بوا شووند. درشبکه شخصی و شغلی، از قابلیت پژوهشی بهتری برخووردار موی

هوا را بهتور توانند با مسائل و مشکالت جامعه آشنا شده و آنبرقراری ارتباط با اعضای شبکه می

منودی ای برای افزایش توانهای حرفهویژه انجمندرک کنند، از دانش و تجربه اعضای شبکه به

هووای خووود اسووتفاده کننوود و نتووایج و دسووتاوردهای پژوهشووی شناسووی پووژوهشدر پیشووبرد روش

( 2012تری را به جامعه معرفی و تزریق کننود. در هموین رابطوه، میزانوی و همکواران )کاربردی

دهی اساتید راهنما و مشاور در پیشبرد کارهای پژوهشی نشان دادند که کیفیت ارتباط و مشاوره

هوای چنین، نتایج این بخش با یافتهنویسی دانشجویان علوم ورزشی اثرگذار است. همنامهو پایان
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هوای اجتمواعی که پیوندهای اجتماعی از طریق شوبکه( مبنی بر این2008) 1تامپسون و همکاران

ناپوذیر زنودگی بسویاری از دانشوجویان شوده و بور کلیوه جوانوب زنودگی مجازی، جزء جودایی

هوا توأثیر مسوتقیم گذاشوته اسوت و بوا نظور ه پژوهش و عملکرد تحصویلی آندانشجویی از جمل

متنوی خوود های اجتماعی با اتکا بر ظرفیوت فوراکه شبکه( مبنی بر این1394آریانی و همکاران )

هوای پژوهشوی دانشوجویان هایی در سط  قابلیوتاند باعث تفاوتهایی که شکل دادهدر ارتباط

راستا است. در بخوش دیگور، اند، همسو و هممقایسه با سایرین شدههای مجازی در کاربر شبکه

توانایی انتخاب موضوع و تبیوین مسوهله، توان نتیجه گرفت که هر چه میزان قابلیت پژوهشی )می

هوا، توانوایی جستجوی تحت وب، تبحر در نگارش علموی، اجورای پوژوهش و گوردآوری داده

رداری و اخوالق بوتوانایی فیش، سیر نتایج و گزارش آنبندی و تحلیل، توانایی تدوین و تفطبقه

سازی دسوتاوردهای پژوهشوی خوود ( بیشتر باشد، ادراک دانشجویان از ظرفیت تجاریپژوهشی

نیز افزایش خواهد یافت. لذا مدیران آموزشی و اسواتید علووم ورزشوی بوا تکیوه بور جدیودترین 

-باالبردن هرچه بیشتر کیفیت پوژوهشهای نوین، الزم است برای های آموزشی و فناوریروش

هوا و خلوق سازی پژوهشها تالش کنند و قابلیت پژوهشی دانشجویان را برای کمک به تجاری

هوای پژوهشوی دانشوجویان منجور بوه ارزش از دانش ارتقا دهند. از نگاهی دیگر، هرگاه قابلیوت

آفرینوی قورار دارد، ارزش ای کوه دانشوگاه در آنای نو شود، بورای دانشوگاه و جامعوهارائه ایده

هوای پژوهشوی و انجوام خواهد کورد. مقصوود آن اسوت کوه دانشوجویان ضومن توسوعه قابلیوت

هوای سوازی همچوون شورکتبایست از طریق سازوکارهای تجاریهای کارآفرینانه میپژوهش

دهی و صدور مجوز، فاصله ایده )دانش و پژوهش( بنیان، لیسانسهای دانشدانشگاهی، شرکت

سازی( را کم کنند. تبیین نقش مثبت قابلیت پژوهشی کنشگران دانشوگاهی بور ارزش )تجاری تا

( و گودرزی و 1396های کشاورز و همکاران )سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشتجاری

( وجود دارد. بنابراین، دانشجویان علوم ورزشوی ضومن ارتقوای سوط  ادراک 1397همکاران )

تواننود از طریوق پژوهشی از طریوق بهبوود پیونودهای اجتمواعی، موی سازی دستاوردهایتجاری

-عنوان نقش میانجی(، دسوتاوردهای خوود را بوه مرحلوه تجواریهای پژوهشی )بهارتقای قابلیت

                                                           
1. Thompson et al 
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هوای نووین و کواربردی سازی فناوریسازی نزدیک نمایند و نقش مهمی در کارآفرینی و پیاده

جوای بیکواری فوائق آینود و در مسویر کوارآفرینی بوه هوای فعلوی از جملوهایفا کنند و بر چوالش

موجوب تغییورات مثبوت در زنودگی افوراد  تواندکه ورزش میکارجویی قرار گیرند. از آنجایی

سوازی دانوش و کوارآفرینی تجاری ،ای طوالنی داردها در ورزش سابقهکاربرد نوآوریو  شود

هووای خوودماتی بووه منظووور فعالیووتمتمووایز نسووبت بووه سووایر صوونایع بسووتری فناورانووه در ورزش، 

 (. 1398سازد )محمدکاظمی و همکاران، کارآفرینانه  فراهم می

 پیشنهادها
انودرکاران اموور آموزشوی و پژوهشوی به مدیران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دست

هوای پژوهشوی در راسوتای شود که اقدامات آموزشی و عملیاتی برای توسعه قابلیوتپیشنهاد می

محور برای فرد، دانشگاه و جامعه انجوام آفرینی پژوهشهای کارآفرینانه و ارزشپژوهش انجام

محوور را بوا هودف ارتقوای سوط  دانوش های آموزشی فناوریدهند و کمیت و کیفیت کارگاه

ها با کمک اسواتید برجسوته و صونعتگران بیشوتر نماینود. همچنوین دانشجویان و انتقال تجربه آن

هوای سازی، اهمیوت بیشوتری بوه برناموهسازی و تجاریهای ارتباطی، شبکهتبرای افزایش مهار

درسی همچون کارورزی بدهند و کیفیت و نمره این دوره آموزشی را در ارزیوابی دانشوجویان 

 لحاظ نمایند.
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