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انش دیریت دبنیان با رویکرد مهدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش

هاي علوم ورزشی بود. در پیشبرد کارکردهاي دانشگاه نسل سوم در دانشکده

هاي (دولتی) علوم ورزشی کل آماري شامل اعضاي هیئت علمی دانشکدهجامعه 

ید شمار انتخاب گردگیري کلباشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونهکشور می

 .داده شد عودت صحیح نامهشپرس 268، تعداد ابزار پژوهش که پس از ارسال

 نامهگیري متغیرهاي مدل از پرسشها و اندازهداده آوريمنظور جمع هب

ب ضریطریق ایایی آن از سؤال استفاده گردید که پ 24ساخته مشتمل بر محقق

همگرا ی روای) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از 92/0کرونباخ ( آلفاي

 شد. براي تجزیهو روایی تشخیصی تأیید )  AVE عاملی و مقدارتأیید بارهاي (

عاملی تأییدي و براي ارائه  هاي آمار توصیفی و تحلیلروشها از و تحلیل داده

 SPSS23افزار نرم یابی معادالت ساختاري ازمدل، تکنیک مدل

یان بر بنشد. نتایج نشان داد که تأثیر فرهنگ دانش استفاده  LISREL8.5و

ریت دانش مثبت و معنادار است و منجر به پیشبرد کارکردهاي آموزشی، مدی

چنین، تأثیر شود. همهاي علوم ورزشی میپژوهشی و کارآفرینی دانشکده

اي علوم همدیریت دانش بر پیشبرد کارکردهاي دانشگاه نسل سوم در دانشکده

ه بین رابط عالوه نقش میانجی مدیریت دانش درورزشی مثبت و معنادار است. به

 هاي علومبنیان و کارکردهاي دانشگاه نسل سوم در دانشکدهفرهنگ دانش

  ورزشی تأیید گردید.
  

  ها واژهکلید 

  بنیان، مدیریت دانش.، فرهنگ دانشعلوم ورزشی، دانشگاه کارآفرین

The purpose of this study was to investigate the role of 
knowledge-based culture (KBC) with the knowledge 
management (KM) approach in advancing the functions of 
third-generation university, a case study of sports science 
faculties. The population includes the faculty members of the 
(public) colleges of sports science throughout the country. 
The sample was selected by the total sampling method and 
268 questionnaires were returned. A researcher-made 
questionnaire consisting of 24 questions was used for data 
collection that its reliability was confirmed using Cronbach's 
alpha coefficient (0/92) and the combined reliability and 
validity were confirmed using convergent validity 
(confirmation of factor load and AVE value) and diagnostic 
validity. Descriptive statistics and confirmatory factor 
analysis were used to analyze data by the 23rd version of 
SPSS and to provide the model, equation modeling technique 
was used by LISREL8.5 software. The results showed that 
the impact of KBC on KM is positive and significant and 
leads to the advancement of educational, research and 
entrepreneurial functions of sport science faculties. Also, the 
impact of  KM on the advancement of third-generation 
university functions in sport science faculties is positive and 
significant. In addition, the mediating role of KM in the 
relationship between KBC and third-generation university 
functions in sport science faculties was confirmed. 
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  همقدم

ظار توانند انتجوامعی میبازو، با حاکمیت قدرت تفکر بر قدرت 

رخوردار ب باشند که از دانش بیشتري توسعه و پیشرفت داشته

بع هایی که مناویژه آنتوسعه، به . آینده کشورهاي در حالباشند

و فناوري و کاربرد آن در  طبیعی فراوانی ندارند، به جایگاه علم

هاي مهمی همچون کشاورزي، صنعت، آموزش، بخش

ها وابسته است. از اینرو، زیست، سالمت و سایر بخشمحیط

 ارشده و بسیدانش به عاملی مهم در قوانین پیرامون ما تبدیل 

توانیم استانداردهاي زندگی را سخت است که تصور کنیم می

م بدون باشی تري داشتهتر و سالمافزایش دهیم و زندگی طوالنی

که پیشرفت قابل توجهی در دانش و کاربرد آن در محصوالت آن

  ). 1620، 1حاصل نمائیم (کوهن و پرتنر

با تشریح اهمیت فرهنگ در بسیاري  )2014( 2پرالتا و سالدانا

هاي گوناگون، بستري مناسب ها و کارکردهاي سازماناز جنبه

تحول  بر هاآن .ندبنیان ایجاد کردبراي یکپارچگی فرهنگ دانش

هاي مختلف به تسهیم و کاربست دانش فرهنگی و نیاز سازمان

گ را و فرهن ندأکید فراوانی داشتبه عنوان بخشی از آن تحول، ت

. دندانستهاي گروهی از مردم مرتبط میها و ایدهبه عقاید، ارزش

فرهنگ، با همه جوانب و شعب خویش، یعنی علم و  از اینرو

ادبیات و غیره، روحِ کالبد هر جامعه است. بدون شک، فرهنگ 

ا ی مثل روح است که جامعه را به اصل کار یا بیکاري، به کار تند

ند. کگیري وادار میگیري خاص یا به ضد آن جهتکُند و به جهت

  در واقع، نقش فرهنگ، نقش روح در کالبد اجتماع است.

فرهنگ مبتنی بر ) 2001( ٣بر اساس استدالل علوي و لیدنر

، در هسته مرکزي مدیریت مؤثر دانش یک سازمان نهفته 4دانش

این  .شودنیز نامیده می 5دوستدار دانش است و به عنوان فرهنگ

هاي سازمانی، اعتقادات اساسی، اي از ارزشفرهنگ، مجموعه

هنجارها و مقررات اجتماعی است که به عنوان مرجع مشترکی 

براي تمام کارکنان و اعضاي سازمان در هنگام خلق و به 

شود و براي موفقیت در رهبري و کارگیري دانش شناخته می

هاي گوناگون، امري ضروري و نمدیریت کارکردهاي سازما

نآور میالزام ). فرهنگ 2012، 6باشد (کاردوسو و همکارا

بنیان براي ایجاد و تسهیم دانش، بهبود عملکردهاي رسمی دانش

رسمی مدیریت دانش، ارتقاي سطح رضایت و عملکرد و غیر

کارکنان و اعضاء، تسریع یادگیري پیوسته، افزایش قابلیت 

باشد (پرالتا و سالدانا، شی سازمان ارزشمند مینوآورانه و اثربخ

                                                                                                                                                    
1. Kuhn and Prettner 
2. Ferreira Peralta & Francisca Saldanha 
3. Alavi & Leidner 
4. Knowledge-centered culture 
5. Knowledge-friendly culture  
6. Cardoso et al 

ها، عقاید، اي از ارزشبنیان شامل مجموعه). فرهنگ دانش2014

رسانی شده و شکل گرفته توسط هاي همهنجارها، معانی و روش

اعضاي یک سازمان همراه با معیارها و استانداردهاي اخالق 

، فرهنگ ). به عبارت دیگر2003، 7سازمانی است (لی و چوي

بنیان براي موفقیت مدیریت دانش ضروري است و با ارائه دانش

یک محیط  مناسب، نیروي پیشبرنده و پیشران در خلق و 

  ).2016، 8باشد (نوه، کیم و جانگرسانی دانش میهم

حاکی از اثرگذاري مقوله فرهنگ مختلف هاي پژوهشی یافته

 اي؛ به گونههاي مختلف آن استها و جنبهبر عملکرد سازمان

سازي یک فرهنگ سازنده در سازمان و مدیریت که پیامد پیاده

برگیرنده افزایش محسوس در تعهد کارکنان، درست بر آن، در

پذیري و پذیرش تغییرات، نوآوري و تسهیم دانش، انعطاف

 9پذیري اجتماعی است (مارتینزمحوري و حتی مسئولیتخالقیت

بنیان یکی از خرده ). فرهنگ دانش2019و همکاران، 

هاي مهمی است که بسان زیرساخت و پیش شرط توسعه فرهنگ

رود. در ایران اي به شمار میآفرینی در هر جامعهعلمی و دانش

انداز محور و دستیابی به اهداف سند چشمدانش نیز، تحقق جامعه

آفرینی مستمر و حرکت مستلزم دانش 1404بیست ساله در افق 

). 1391محور است (ابراهیمی و همکاران، داناییدر مسیر جامعه 

بنیان با عناوین مختلفی همچون فرهنگ مفهوم فرهنگ دانش

محور و جز آن مطرح شده دانش، فرهنگ تسهیم، فرهنگ دانش

است اما در همه این مفاهیم، به اهمیت و لزوم وجود فرهنگی 

ی سشفاف و فضایی قابل اعتماد که در آن یادگیري، جایگاه اسا

تر ها، خبرگی و دانش از سلسه مراتب سازمانی مهمدارد و تجربه

). به طور کلی، فرهنگ 2013، 10شود (تراویسااست، اشاره می

دانش، سبک زندگی سازمانی است که افراد را در تولید، تسهیم 

کارگیري دانش به منظور کسب منافع و موفقیت پایدار، و به

هاي با استفاده از یکپارچگی فرهنگکند و مند میتوانمند و انگیزه

  .سازدفردي و گروهی و سازمانی، مدیریت دانش را تسهیل می

بایست ها میسازمان 11فرآیند مدیریت دانشبر طبق رویکرد 

ها و استخدام پژوهشگران خبره دنبال پژوهش، توسعه بخشبه

 تواند ازهاي جدید نیز میبراي خلق دانش جدید باشند. دانش

ه ککار ایجاد شوند. زمانیوهمکاري میان شرکاي کسبطریق 

کنند، دانش به راحتی افراد گوناگون با هم در یک گروه کار می

 بین ). در2016رسانی شود (نوه و همکاران، تواند ایجاد و هممی

 به توانمی را KM که دارد وجود نظر اتفاق این پژوهشگران

7. lee & Choi  
8. Noh, Kim & Jang 
9. Martins et al  
10. Travica  
11. Knowledge Management Process  
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 در را سازمان که دید یکپارچه و مشترك رویکرد یک عنوان

 کريف دارایی از استفاده و دستیابی سازماندهی، تسخیر، ایجاد،

کند می یاري راهبردي مزیت و مدت طوالنی پایداري براي

 KMهاي در مورد ابعاد و مؤلفه .)2019(مارتینز و همکاران، 

آیند ها، فرهاي گوناگونی ارائه شده که در بیشتر پژوهشدیدگاه

شامل خلق، تسهیم، بکارگیري و نگهداري دانش مدیریت دانش 

 باشد. می

  

  

 فرآیند مدیریت دانش .1شکل 

 
هاي ورزشی عالوه بر ها به ویژه سازمانامروزه در سازمان

محور نیز حائز اهمیت است. مدیریت دانش، استقرار اقتصاد دانش

پذیر بینیهاي گذشته که محیطی ثابت و پیشبرخالف سازمان

هاي امروزي محیطی متالطم و متغیر دارند؛ به داشتند، سازمان

بایست همچون موجودي زنده نسبت به ها میطوري که سازمان

تغییرات محیطی، سازگار و داراي تعامل سازنده باشند. بر این 

محور و استفاده ناییاساس، حرکت در مسیر جامعه (فرهنگ) دا

کند؛ چراکه بنیان اهمیت روزافزون پیدا میاز اقتصاد دانش

اساس متون علمی عناصري همچون مرزگستري (رهایی از بر

محدودیت مرزهاي جداکننده و ایجاد چارچوب فکري مشترك)، 

سیالیت (ساختار سازمانی که جریان دانش را تسهیل کند)، تعامل 

فردي در سازمان براي کسب دانش  (تأکید بر تعامالت بین

پذیري (ساختار منعطف و پویا با تأکید بر روابط ضمنی) و انعطاف

ار بنیان به شمهاي فرهنگ دانشترین ویژگیغیررسمی) از مهم

الزامات جدید در  ). بدون شک2012، 12رود (وانگ و وانگمی

هاي علوم ورزشی نیز، حائز سازي پژوهشکسب دانش و پیاده

هاي گذشته علوم ورزشی همچون باشد. در طی سالاهمیت می

 کنندگان بودهبخشی و خدمت به عملسایر علوم درصدد آگاهی

و اتخاذ این رویکرد، به متخصصان و پژوهشگران علوم ورزشی 

هاي مشابه هاي پژوهشی و کاربردي رشتهدهد از مدلاجازه می

را مدیریت کرده و  استفاده نمایند، زمان و منابع ارزشمند خود

سیاست  خدمات بهتري به جامعه ورزش ارائه دهند. از اینرو،

هاي کاربردي و تشخیص و توسعه آگاهی ترویج دانش و پژوهش

                                                                                                                                                    
12. Wang & Wang 
13. Halperin, Vigotsky, Foster, & Pyne 
14. Schaillée et al  
15. Audretsch 

سازي و رو، گام مهمی در انتشار، پیادههاي پیشاز چالش

هاي علوم ورزشی است تر نمودن دانش و پژوهشملموس

  ).2018، 13(هالپرین و همکاران

گذاري دستاوردهاي پژوهشی و از عواملی که در ارزش یکی

باشد، بستر سازمانی ترجمان دانش علوم ورزشی مهم و مؤثر می

هاي علوم ورزشی در آن هایی است که پژوهشویژه دانشگاهبه

عنوان به هادانشگاه .)2019، 14شود (شایلی و همکارانانجام می

 ا،نوپ هايشرکت رشد انسانی و سازي سرمایهمحلی براي آماده

 کنند و علوممی ایفا نوآوري و دانش تولید در مهمی نقش

 کسب توسعه و نوآوري (از جمله علوم ورزشی) براي دانشگاهی

، 15(آودرچ یابندمی روزافزون اهمیت طوربه جدید و کارهاي

، نیاز آمیزموفقیت فناوريِ انتقال دانش و ها برايدانشگاه. )2014

اي بر را محیط بایدمی هاآن کارآفرینانه دارند. شمبرم به نگر

 هايفعالیت در علمی هیئت اعضاي دانشجویان ومشارك 

   .)2014 اسماعیل، (رشید و کنند فراهم کارآفرینانه

 به ار پژوهشگران توجه دانشگاهی که چندي است کارآفرینی

شده تا  سبب هاي متعدداستفاده از شیوه با کرده، جلب خود

ینی آفرکارآفرینی و ارزش به دانش، دانشگاهیان فراتر از تولید

 دانش سازيتجاري قالب در گوناگونی هايمتمرکز شوند و فعالیت

و انجام دانشگاه  .)2012، 16دهند (باراجاس، هوورگو و مورن

 ها است. اولین انقالبکارآفرین، پیامد انقالب دوم در دانشگاه

 پژوهشی کار شد، آغاز نوزدهم قرن اواخر در که دانشگاهی علمی

 هااهدانشگ سپس، اکثر. کرد آموزش اضافه سنتی مأموریت به را

 به کمک سوم، مأموریت و گرفتند قرار دوم انقالب یک تحت

بود. در مأموریت سوم اعتقاد بر این است که دانشِ  اقتصادي توسعه

 رايب خود نوبه به و دهدمی افزایش را فناوري توسعه شده،تولید

 همم بسیار جهانی اقتصاد در رقابت و اقتصادي رشد بلند مدت

 و وندش ترکارآفرینانه هادانشگاه که رودمی انتظار از اینرو،. است

 هافناوري عرضه طریق از نوآوري ارتقاي منظوربه را مأموریت سوم

با پدیدآیی موج  .)2014دهند (آودرچ،  انجام کارهاي جدیدوکسب و

هاي کارآفرین، بسیاري از کشورها اصالحات دانشگاهی را دانشگاه

تر، سوي کاربرد نتایج پژوهش، استقالل بیشتر، رقابت جديبه

اند سازي علم و دانش پیش بردهبودجه بر اساس عملکرد و تجاري

  ).2014، ١٧(پاین

ترین ها بسان یکی از مهمتردیدي نیست که دانشگاه

اي تولید و عرضه دانش، با چالش پاسخگویی بهتر به نیازها هبخش

هاي تالش بایستو انتظارات جامعه روبرو هستند. از اینرو می

16. Barajas, Huergo and Moreno 
17. Pyne  

خلق دانش   نگهداري دانش

 تبدیل دانش کاربست دانش



 1399تابستان ، 1، شمارة نهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  110

هاي اقتصادي، زیادي جهت انتقال و بکارگیري دانش در بخش

هاي ورزشی، تجزیه و در پژوهشاجتماعی و صنعتی ترتیب دهند. 

ترجمان دانش)، در مراحل مند تولید و کاربرد دانش (تحلیل نظام

اولیه رشد خود قرار داشته و شکاف عمیقی میان علم و عمل 

ورزشی وجود دارد. از اینرو پژوهشگران علوم ورزشی با همکاري 

مشارکت در روند توسعه یک نفعان صنعتی و اجتماعی و با ذي

ش سازي دانهایی براي پیادهکشور، نیازمند طراحی مسیر یا مدل

 باشند (شایلی ور بستر اجتماعی و اقتصادي میتولید شده د

) بر این 2014( ١٨پنا و همکاران در همین راستا، .)2019همکاران، 

را در  ینیکارآفر هیدر تالش هستند تا روح هادانشگاهگرچه باورند ا

 الفاصلهب دانشجویان از چهار درصدتنها  اما کنند تیتقو انیدانشجو

ین چن. همکنندیم جادیخود را ا کاروکسب ،لاتمام تحصی از پس

دهد که وضعیت کارآفرینی ورزشی هاي مختلفی نشان میپژوهش

 ویژهها بهآنبدنی مطلوب نیست و از هاي تربیتدر دانشکده

سازي رود که با پیادهانتظار میدانشجویان و اعضاي هیئت علمی 

هاي منجر به آفرینش شرکتبنیان قدرتمند فرهنگ دانش

محور با مزیت رقابتی پایدار شوند و در نتیجه از الگوهاي دانش

دار فرآیند دانش حمایت نمایند و نیروي پیشران مهمی در ریشه

 (نصیرزاده و کارکردهاي آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی باشند

). افزون بر این، 1394زاده و همکاران، علی؛ مند1397همکاران، 

 هاي علوم ورزشی وان در دانشکدهبنیآفرینی فرهنگ دانشنقش

و ها رشد و شکوفایی اقتصادي و ایجاد ارزش افزوده آموزش

هاي کنشگران دانشگاهی براي توسعه جامعه، حلقه پژوهش

  اي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مفقوده

هاي ضروري است تا اعضاي هیئت علمی دانشکدهبنابراین، 

 ،رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش با تکیه برعلوم ورزشی 

ا ر کنشگران دانشگاهی هاي ایجاد شده درقابلیت برداري ازبهره

 دولت و سایر، صنعت ،مداوم دانشگاه با همکاريو کرده هموار 

کارآفرینی ورزشی را در سایه فرهنگ  ،هاي جامعهبخش

به  .دنخشعینیت ب بنیان و با استفاده از فرآیند مدیریت دانشدانش

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از رویکرد مدیریت همین منظور 

هاي خلق و تسهیم داتش، مدلی پیرامون دانش به ویژه نقش مؤلفه

 هبنیان در ارتقاء و پیشبرد کارکردهاي سآفرینی فرهنگ دانشنقش

هاي علوم ورزشی ارائه گانه آموزش، پژوهش و کارآفرینی دانشکده

   گردد.

ها و ابعاد تحلیلی برخاسته از ادبیات موجود ادامه، مؤلفهدر 

بنیان، مدیریت دانش و کارکردهاي در زمینه فرهنگ دانش

اي )، نمایه1چنین این جدول (دانشگاه سوم ارائه شده است. هم

  باشد.از توزیع سؤاالت پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش می

  

  شناسی پژوهشروش

گیرد و هدف پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردي قرار می 

نحوه انجام آن به صورت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه 

آماري مورد بررسی در این پژوهش، اعضاي هیئت علمی 

د که باشعلوم ورزشی (دولتی) کل کشور میبرتر هاي دانشکده

با  برآورد شد.، چهارصد نفر 99-98 ها در سال تحصیلیتعداد آن

اي که بتوان توجه به هدف پژوهش و تالش براي مطالعه نمونه

 پژوهش پژوهش تعمیم داد، در این نتایج حاصل از آن را به جامعه

که پس از ارسال، استفاده گردید  شمارکلگیري از روش نمونه

 بازگشت داده شد (نرخ صحیح سري پرسشنامه 268تعداد 

شده، حجم هاي گردآوريتعداد از دادهاین  ).درصد 67بازگشت 

به منظور گردآوري . دپوشش دا مطلوبیطور  نمونه اولیه را به

هاي مورد نیاز براي بررسی فرضیات پژوهش، از اطالعات و داده

و از  )به عنوان منبع اولیه(ساخته سؤالی محقق 24نامه پرسش

وان یز به عنهاي اطالعاتی نو پایگاه هانامهمقاالت، پایان  کتب،

منابع ثانویه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل دو بخش  

ورد هاي مشناختی و تخصصی است که پرسشسؤاالت جمعیت

 اي لیکرت طراحی گردید. اعتبار محتوایینظر، در طیف پنج گزینه

از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار  نفر 9پرسشنامه توسط 

براي  آن، از روش تحیلی عاملی؛ وگرفت و براي روایی سازه 

نفر)، از  40سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از نمونه اولیه (

 )2(همانطور که در جدول   ) استفاده شد.αروش آلفاي کرونباخ (

بیشتر از   KMOجایی که مقدار شاخصشود، از آنمشاهده می

باشد. است، تعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می 6/0

 05/0زمون بارتلت، کوچکتر از آ) sigچنین، مقدار معناداري (هم

دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار، مدل نشان می که است

 7/0ز بیشتر ا αکه مقدار مناسبی است. از طرفی، با توجه به این

توان گفت تمامی متغیرهاي پژوهش از پایایی قابل باشد، میمی

 قبولی برخوردارند.

  ها و ابعاد تحلیلی پژوهشمؤلفه .1جدول 

  منابع  گیريشاخص اندازه  ابعاد  مؤلفه

  فرهنگ
  بنیاندانش

  همکاري
  . کمک دانشگاهیان به یکدیگر1

  )1998( 19هارلی و هورت
  . همکاري دانشگاهیان  با هم2

                                                                                                                                                    
18. Peña et al 
19. Hurley and Hult  
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  )2003( 20لی و چوي  . قبول مسئولیت شکست3

  اعتماد

  . کنشگران دانشگاهی قابل اعتماد4

  . ایمان متقابل به رفتار5  )2017( 21اینتزاري و همکاران

  . ایمان متقابل به توانایی6

  یادگیري

  )1998هارلی و هورت (  سازي برنامه توسعه انفرادي. فراهم7
  )2003و چوي ( لی

  )2019( 22لون
  محورهاي توانمند دانش. تشکیل تیم8

  .  رضایتمندي از محتواي آموزش  9

  فرآیند
  مدیریت دانش 

  دانش آفرینش

  . خلق دانش10

  )2001علوي و لیدنر (
  )2013تراویسا (

  )2014پرالتا و سالدانا (

  . کسب دانش در مورد مشتریان و جامعه11

  . کسب دانش در مورد صنعت (ورزش)12

  دانش رسانیهم

  رسانی دانش بین اساتید. هم13

  صنعت. تبادل دانش با بخش 14

  . تبادل دانش با دانشجویان15

  سازي و اشتراك دانش. شبکه16

کارکردهاي 

  دانشگاه نسل سوم

  آموزش و پژوهش

  . بهبود بینش کنشگران دانشگاهی17

  )4200( ٢٣اتزکویتز
  )2014آودرچ (

  )2012( ٢٤سونسن و همکاران
  )2017( ٢٥رتن

  ها و آزمون فرضیات. آزمایش ایده18

  آموزش و پژوهش هدفمند.  19

  . خدمات آموزشی و پژوهشی 20

  کارآفرینی

  . نوآوري در کارکردها21

  هاي بازاربینی فرصت. پیش22

  . پیشگامی و پاسخگویی به نیازهاي بازار23

  آمیزکار مخاطرهوهاي کسب. پیشبرد ایده24

  

  کرونباخ، بارتلت و آلفاي KMOنتایج آزمون  .2جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد سؤال KMO  Sig  متغیر

  716/0  3  00/0  736/0  همکاري

  836/0  3  00/0  758/0  اعتماد

  816/0  3  00/0  802/0  یادگیري

  971/0  3  00/0  779/0  دانش آفرینش

  897/0  4  00/0  823/0  دانش رسانیهم

  858/0  4  00/0  798/0  آموزش و پژوهش

  874/0  4  00/0  826/0  کارآفرینی

  922/0  24  00/0  918/0  پرسشنامه کل

 
  هاي پژوهشیافته

هایی که هاي پژوهشی و تجزیه و تحلیل دادهتوصیف داده

ش اند، در دو بخنامه از افراد نمونه گردآوري شدهوسیله پرسشبه

   شود.آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می

  

                                                                                                                                                    
20. Lee and Choi  
21. Intezari, Taskin & Pauleen  
22. Loon 
23. Etzkowitz 
24. Svensson et al 
25. Ratten 

  شناختیهاي جمعیتویژگیالف) توصیف 

درصد از  69شود، گونه که در جدول زیر مشاهده میهمان

   دهند.میتشکیل  درصد از آن را بانوان 31ها را آقایان و نمونه

 39 کمتر ازهاي پژوهش در دامنه سنی درصد از نمونه 4/53

درصد بیشتر از  4/25سال و   49تا  40بین  درصد 2/21، سال
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هاي پژوهش که حاکی از جوان بودن غالب نمونهبودند سال  50

ز هاي علوم ورزشی نیتعداد نمونه مرتبط با هر یک از رشته است.

درصد، فیزیولوژي  5/36نشان داده شده است (مدیریت ورزشی 

 5/10شناسی و حرکات اصالحی درصد، آسیب 3/21ورزشی 

   درصد).  7/23درصد و رفتار  0/8درصد، بیومکانیک ورزشی 

  

  هاشناختی نمونههاي جمعیتویژگی. 3جدول 

  رشته  سن  جنس

  رفتار بیومکانیک اصالحی فیزیولوژي  مدیریت 50≥ 40-49  ≥ 39  زن  مرد

187 81  143  57  68  98  57  28  21  62  

  

  K-Sماتریس همبستگی و نتیجه آزمون  .4جدول 

  3  2  1  متغیرها

K-S 28/0  33/0  16/0  

    1  بنیانفرهنگ دانش

    1  768/0  مدیریت دانش

 1 727/0  716/0  نسل سوم کارکردهاي دانشگاه

  

  ب) تجزیه و تحلیل استنباطی

 کشیدگی و-چولگی آزمون از طریق هابودن دادهابتدا نرمال

ضرایب همبستگی پیرسون  نیز، اسمیرنوف و–کولموگروف

)p<0.05ازه س پژوهش تأیید شد. سپس، روایی ) بین متغیرهاي

آزمون تحلیل عاملی  باها هاي منتج از آنشاخص متغیرها و

با استفاده از  در نهایت، تأییدي مورد بررسی قرار گرفت.

ه ب افزار لیزرل،با نرم تاريخسا سازي معادالتمدلتکنیک 

  .ته شدخپردا پژوهشهاي آزمون فرضیه

که تمامی  دادنشان نیز  1 در شکل ل عاملینتایج تحلی

 ، فرآیند مدیریت دانشبنیانهاي مربوط به فرهنگ دانشصخشا

(اعداد  T>1.96 از مقادیر و کارکردهاي دانشگاه نسل سوم

وردارند و خری بمورد قبول 4/0و بار عاملی بیشتر از  داخل پرانتز)

 حسوبم هاي مناسبیصشاخ هاي خود،تبیین مؤلفهبراي 
توان مینیز  3با توجه به اطالعات جدول شماره . شوندمی

از برازش خوبی برخوردار است. به  پژوهش دریافت که مدل

را  پژوهشمدل نظري  پژوهش،هاي حاصل از عبارتی داده

  .کنندیید میأحمایت و ت

  

  مفهومی هاي برازش مدلشاخص .5جدول 

  نتیجه  مقدار حاصله  حد مجاز  اختصار  شاخص

  تأیید  68/2  و کمتر df2X  3/  اسکور بهنجار شده به درجه آزاديکاي

  تأیید  069/0  08/0کمتر از   RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

  تأیید  91/0  و باالتر NNFI  9/0  شاخص برازش هنجار نشده

  تأیید  94/0  و باالتر NFI  9/0  شاخص برازش هنجار شده

  تأیید  95/0  و باالتر CFI  9/0  شاخص برازش تطبیقی

  تأیید  93/0  و باالتر AGFI 9/0  شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

  تأیید  91/0  و باالتر GFI  9/0  برازش نیکویی شاخص 
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  در حالت استاندارد و معناداري آزمون شده پژوهش مدل .2 شکل

  د.باشنمی(β)  ضرایب استاندارد شده مسیر خارج کمانهقادیر و م (t) هاي آزمون معناداري ضرایبقادیر داخل کمانه آمارهم

  

هاي مؤلفهضریب مسیر بین  ،1شکل  آزمون شده در مدل

 60/0برابر  کارکردهاي دانشگاه نسل سومبنیان و فرهنگ دانش

ت متغیر میانجی فرآیند مدیری به نقش با توجه . از اینرو،باشدمی

 هرسید 68/0مقدار ضریب مسیر بین این دو متغیر به  ،دانش

بنیان با رویکرد فرآیند گفت فرهنگ دانش توانمی است؛ لذا

کارکردهاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی مدیریت دانش بر 

راین، . بنابدارد مثبت و معناداري ثیرأتهاي علوم ورزشی دانشکده

دار مقبا استفاده از مدل تحلیلی معادالت ساختاري و تعیین 

فته هوسیله متغیرهاي ن فته درونی که بههمتغیر ن واریانس هر

هاي توان فرضیهمی )،2R( شودتبیین می ستقل (بیرونی)م

جدول  با توجه بهپژوهش را مورد آزمون قرار داد. بر این اساس، 

 48/6به مقدار   tو همچنین آماره 60/0یب مسیر رض ،5شماره 

درصد بر  99سطح اطمینان  بنیان درتوان گفت فرهنگ دانشمی

هاي علوم کارکردهاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی دانشکده

 ژوهشیه اول پ، فرضبنابراین .ثیر مثبت و معناداري داردورزشی تأ

و  68/0با توجه به ضریب مسیر  .شودیید میأو ت بودهمعنادار 

فرآیند مدیریت  که توان گفتمی 96/6به مقدار   tهمچنین آماره

کارکردهاي آموزش، درصد بر  99سطح اطمینان  دانش در

و  ثیر مثبتهاي علوم ورزشی تأپژوهش و کارآفرینی دانشکده

و  هبودمعنادار نیز  پژوهش دومیه ، فرضبنابراین .معناداري دارد

شده  71/0برابر ) 2R( دگانهمقدار ضریب تعیین چن .شودیید میأت

متغیر  طوستبینی متغیر وابسته توانایی پیش ،است. این ضریب

متغیرهاي فرهنگ  ،کند. بر این اساستقل را بررسی میسم

اند بر روي هم رفته توانستهبنیان و فرآیند مدیریت دانش دانش

درصد از کارکردهاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی  71

ریب با توجه به ضبینی نمایند. رزشی را پیشهاي علوم ودانشکده

 ،توان گفتمی 63/8ه مقدار ب tو همچنین آماره  73/0مسیر 

یند آدرصد بر فر 99سطح اطمینان  بنیان درفرهنگ دانش

سوم  بنابراین فرضیه .ثیر مثبت و معناداري داردأمدیریت دانش ت

ضریب مقدار چنین، . همشودیید میأو ت بودهمعنادار  پژوهش

متغیر  ،شده است. بر این اساس 58/0برابر  )2R( تعیین چندگانه
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  و ضریب تعیین tضرایب مسیر، آماره . 6جدول 

  )2R( ضریب تعیین tآماره   )β ( ضریب مسیر  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  48/6  60/0  ، پژوهشی و کارآفرینیکارکردهاي آموزشی  بنیانفرهنگ دانش
71%  

  96/6  68/0  ، پژوهشی و کارآفرینیکارکردهاي آموزشی  فرآیند مدیریت دانش

  %56  63/8  73/0  فرآیند مدیریت دانش  بنیانفرهنگ دانش

  

75/0 

)05/13( 
Q11 

Q12 

 دانش آفرینش

Q10 

71/0 )28/17( 

85/0 )24/17( 
 دانش رسانیهم

Q14 

Q13 

Q16 Q15 

 فرآیند  

 مدیریت  

 دانش
Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Q17 

Q18 

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

 آموزش و پژوهش

 کارآفرینی

 همکاري

 اعتماد

 یادگیري

 کارکرد

 دانشگاه

 3نسل 

 فرهنگ

 بنیاندانش
 

KBC 

60/0 

)48/6( 
75/0   

)36/9( 

50/0 

 )68/6( 

51/0 )01/7( 

43/0 )18/8( 

48/0 

)26/8( 

45/0 )19/8( 

70/0 )09/9( 

79/0 

)37/9( 

84/0 )63/8( 

77/0 )56/7( 

83/0 

)03/14( 

52/0 

)41/8( 



 1399تابستان ، 1، شمارة نهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  114

  گیرينتیجهبحث و 

پژوهش حاضر که با هدف تعیین روابط ساختاري فرهنگ 

بنیان، فرآیند مدیریت دانش و کارکردهاي دانشگاه نسل دانش

هاي علوم ورزشی کشور انجام گرفت، یکی از سوم در دانشکده

سازي و ارائه هایی است که در راستاي همگاماولین تالش

یریت و عملکرد به هاي فرهنگ، مدنگرشی چندجانبه به مقوله

. شودهاي علوم ورزشی انجام میمنظور ارتقاي جایگاه دانشکده

با تشدید قدرت و اهمیت روز افزون منابع دانش نسبت به سایر 

 سازي دانشها ناگزیر به دنبال آفرینش و پیادهمنابع، سازمان

ها و گاهآفرینی دانشتولید شده هستند و این مهم، قابلیت و نقش

تر نگرمی را که دسترسی آسان به منبع دانش دارند، پرمراکز عل

علوم  هايدانشکدههاي پژوهش نشان داد که نتایج یافتهکند. می

ه عنوان چه بتواند بآن ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و

ازي سصریح در این مراکز خلق، تسهیم و پیاده دانش ضمنی و

نفعان براي خود و ذي شود، سرچشمه قدرت و مزیت رقابتی

هاي علوم ورزشی در سایه علوم طبیعی و خواهد بود. دانشکده

اجتماعی به مسائلی همچون سالمتی، تندرستی، فعالیت بدنی، 

 پردازند که براي تحققرفتارها، سبک زندگی و رفاه اجتماعی می

 ،اهداف و رسالت خویش، نیازمند مشارکت کنشگران دانشگاهی

 اي تأمین مالی هستند. تردیدي نیست کههصنعت و سازمان

ترین بخش تولید و عرضه هاي علوم ورزشی بسان مهمدانشکده

دانش با چالش پاسخگویی بهتر به نیازها و انتظارات جامعه روبرو 

باشند؛ لذا فرض بنیادین و دغدغه اصلی در این پژوهش بر می

 این مهم استوار بود که تغییر و رشد اجتماعی و اقتصادي

هاي ها در عرصهآفرینی آنهاي علوم ورزشی و نقشدانشکده

ه در این رابط نیازمند پیشنهادها و ارائه راهکارهاي مؤثر مختلف،

هاي علوم ورزشی نباید محدود به ایجاد زیرا نقش دانشکده ؛است

هاي علم و فناوري براي چرخش هاي علمی و پردیسگردشگاه

این اساس، مقوله فرهنگ  ها به دور خود باشد. بردانشکده

دهنده رفتار ها، باورها و محیط شکلبنیان به عنوان ارزشدانش

کنشگران دانشگاهی (دانشجویان و اعضاي هیئت علمی) مد نظر 

) و 2003این پژوهش قرار گرفت. در همین راستا، لی و چوي (

) بر این باورند که فرهنگ به عنوان 1394( و همکاران شوهانی

لوده اساسی یک سازمان، نقش مؤثري در برقراري شخصیت و شا

سیستم مدیریت دانش دارد و براي اینکه بتوان به درستی دانش 

هنگ بایست به فرسازي کرد، ابتدا میرسانی و پیادهرا تولید، هم

نتایج دیگر پژوهش حاضر، لزوم حرکت از  .سازمان توجه داشت

ی پدیدای ست.هاي علوم ورزشی در مسیر کارآفرینی ادانشکده

هایی که همچون ها به ویژه آني جدید براي دانشگاههانقش

هاي علوم ورزشی ارتباط و تأثیر مستقیم در توسعه دانشکده

که به مثابه عامالن تغییر و اقتصادي و اجتماعی دارند، براي این

نوآوري باشند و چراغ هدایت توسعه جامعه را به پیش کشند 

جدید  ها در نقشمل نمایند؛ زیرا دانشگاهبایست کارآفرینانه عمی

هاي دانشگاهی به طور اندازي شرکتسازي دانش و راهبا تجاري

مستقیم، منابع درآمدي جدیدي براي خود ایجاد و با افزایش 

هاي فوق برنامه، منابع انسانی فعالیتها و شهرت از طریق فرصت

ریق نفوذ وري باالتر از طکنند و با بهرهمستعدي را جذب می

کار، نقش مستقیم در توسعه ایفا وتجاري در دنیاي کسب

) بر این باور است که 2017نمایند. به همین منظور، رتن (می

 اجتماعی و اقتصادي هايحوزه درمأموریت و رسالت ورزش که 

باید کارآفرینانه باشد و براي پیشبرد اهداف  شود،می اندازطنین

کارآفرینانه از خود بروز دهد. از اینرو، بایست رفتار خویش می

انند تورویکردهاي جدید میپذیرش  هاي علوم ورزشی بادانشکده

گامی مؤثر در راستاي تحقق اهداف و رسالت خویش بردارند و 

تر شوند. نتایج این بخش با به فرهنگ مطلوب خود نزدیک

کاران نصیرزاده و هم) و 1394زاده و همکاران (علیمندهاي یافته

  ) همخوان و همسو است. 1397(

مبنی بر اثرگذاري معنادار فرهنگ نتایج فرضیه اول پژوهش 

بنیان بر کارکردهاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی دانش

هاي علوم ورزشی بازتاب این واقعیت است که دانشکده

-یند یاددهیآفر اشاعهترین نهاد عنوان اصلیها بههکددانش

هاي هزاره جدید به منظور مقابله با چالشیري در جامعه گیاد

گ یرنده، ایجاد فرهنگیاد ردیسی به جوامعگقال و دتانز زیر اگنا

 یري از راهبرد مدیریت دانشگدانش و بهره رسانیخلق و هم

ي هاهکدی وامدار این است که دانشتچنین رسال ق. تحقهستند

 خود انند و درند» ایی و تواناییدان«نیاز از خود را بی علوم ورزشی

 تر از همه پیشگامی در تحولعداد تحول و مهمتهمواره نوعی اس

سازمانی به  عدادي در ادبیاتتایجاد کنند. چنین اس نوآورانه

ی اي علوم ورزشهکدهشود؛ لذا دانشیرنده تعبیر میگسازمان یاد

همواره بر همکاري و اعتماد یري، دگعنوان جوامع یا به بایستمی

ته هاي درواقع، یافنفعان تأکید و اقدام کنند. ن و ذيمیان کنشگرا

م هاي علوبنیان در دانشکدهپژوهش نشان داد که فرهنگ دانش

ورزشی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی، پژوهش و 

کارآفرینی اعضاي هیئت علمی است. از اینرو باید براي توسعه 

 ور توسطکارکردهاي دانشگاه نسل سوم و پیشبرد اهداف مذک

کنشگران دانشگاهی به ویژه اعضاي هیئت علمی، فرهنگ 

ها ایجاد و تقویت گردد. متناسب با این رویکرد در دانشکده

هاي انجام گرفته در این زمینه بر ضرورت اصالح و پژوهش

هاي نهادي و انسانی براي ایجاد و هاي نوآوريتقویت زیرساخت

هاي علوم دانشکده ارتقاي فرهنگ حمایتی و کارآفرینانه در
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 ؛1397(نوروزي سیدحسینی و همکاران، ورزشی تأکید دارند 

). اگرچه فرهنگ همکاري و اعتماد به 1397و همکاران،  کشاورز

اخته بنیان شنسازي فرهنگ دانشعنوان دو مؤلفه مؤثر در نهادینه

هایی همچون همکاري میان کنشگران و شدند و اهمیت گویه

ها آنچه ها را تأیید کردند، اما بر اساس یافتهایمان متقابل بین آن

ی در همشود و نقش مبنیان مربوط میبیشتر به فرهنگ دانش

تسهیل مدیریت دانش و پیشبرد کارکردهاي دانشگاه نسل سوم 

ین هاي ادارد، فرهنگ یادگیري اعضاي هیئت علمی است. یافته

دهد که کنشگران دانشگاهی به ویژه اعضاي بخش نشان می

هایی نظیر ها و فعالیتبایست با کنشهیئت علمی می

از محتواي  ت، ایجاد رضایسازي برنامه توسعه انفراديفراهم

، فرهنگ محورهاي توانمند دانشتشکیل تیمو  آموزش

ه سازي کردهاي علوم ورزشی نهادینهبنیان را در دانشکدهدانش

  و براي استقرار آن تالش کنند. 

 یرسانهاي پژوهش، فرآیند آفرینش و هماساس یافته بر

اي هدانش بر کارکردهاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی دانشکده

هاي این بخش یافته .تأثیر مثبت و معناداري داردم ورزشی علو

هاي باشد، با یافتهاز پژوهش که مربوط به تأیید فرضیه دوم می

) همخوان و همسو است. بر این اساس، 2019کالوو و همکاران (

محور اقتصادي نیازمند تقویت ساختارهاي داناییتحوالت سریع 

هاي علوم و تولید ثروت از دانش است. رشد و پرورش دانشکده

ی سازي فرآیند پویاي خلق تدریجورزشی کارآفرین مستلزم پیاده

آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و ثروت است و مبناي ثروت

ر این دتخصص کارآمد به ویژه دانش کنشگران دانشگاهی است. 

راستا، فن ایجاد ثروت در سایه تحقق اهداف آموزشی و نیز، 

 هاي علوم ورزشیمدیریت صحیح دانش تولید شده در دانشکده

تواند در اهداف برنامه درسی لحاظ شود و این مهم میمحقق می

ه هاي پژوهش، فن ایجاد ثروت با استفادشود. بنابراین، طبق یافته

 هايهشی و کارآفرینی در دانشکدهاز کارکردهاي آموزشی، پژو

تواند یکی از اهداف مهم برنامه درسی باشد که علوم ورزشی می

رسانی دانش در بین کنشگران دانشگاهی با آفرینش و هم

زاده و علیخصوص مندسازي و اجرا خواهد شد. در این پیاده

هاي نامه) بر این باورند که هرچه میزان بر1394همکاران (

ه اندازي و ادارتبط با کارآفرینی و چگونگی راهآموزشی مر

ل مایت باشد، بیشترهاي علوم ورزشی در دانشکده وکارهاکسب

 رینیکارآف هافراد به کارآفرینی بیشتر شده و در نهایت، توسع

به ) نیز با اشاره 1392. دارابی (بودد خواه بیشتر جامعه در ورزشی

در عین حال اعضاي هیئت علمی، منبع دانش و این که 

کننده از دانش هستند و نقش کلیدي در مدیریت دانش استفاده

دارند، معتقد است تحقق فرآیندهاي مدیریت دانش مستلزم 

هاي علوم ورزشی هاي فناورانه در دانشکدهاستقرار زیرساخت

ایجاد دانش به عوامل فرهنگی ) نشان داد 2005الیکوك ( است.

ه همان اندازه که مدیریت دانش و تعامل انسانی وابسته است و ب

دست آوردن مزیت رقابتی مهم است، فرهنگ سازمانی نیز  در به

دارد و براي در تعریف و مشخص کردن راهبرد سازمان اهمیت 

سیستم مدیریت دانش موفق الزم است که آن را بر برقراري 

مرادي دهیم. هاي فرهنگ سازمانی قرار اصول و مفروضه

) به این نتیجه رسیدند که در 1393(چالشتري و همکاران 

با ان بنیبایست از فرهنگ دانشهاي تربیت بدنی میدانشکده

از آموزش، ایجاد حس اعتماد بیشتر بین افراد و فراهم  استفاده

ها از طریق تفویض اختیار و رهبري آوردن زمینه مشارکت آن

دنبال مشارکتی، استفاده شود. نظر به اینکه مدیریت دانش به

ن ای سازيسوي دانش سازمانی و نهادینههدایت دانش فردي به

فرهنگ، ساختار و طراحی سازمانی در  جریان است، بنابراین

برداري و به اجرا درآوردن موفق مدیریت دانش در بهره

  . تأثیر بسزایی دارد علوم ورزشی هايدانشکده

بنیان با نقش میانجی فرآیند در این پژوهش، فرهنگ دانش

سازي کارکردهاي درصد از پیاده 71مدیریت دانش توانسته 

دانشگاه نسل سوم را که همان آموزش، پژوهش و کارآفرینی 

ی از توان نتیجه گرفت که یکاست، تبیین و تعیین کند. لذا می

هاي علوم ورزشی رفت دانشکدههاي ارزشمند و مؤثر در برونراه

، ارآفرین در این بخشاز کارکردهاي سنتی و استقرار دانشگاه ک

 رسانیبنیان و تسهیل آفرینش و همحاکمیت فرهنگ دانش

 ویژه دانشجویان و اعضايدانش در بین کنشگران دانشگاهی به

چنین، به منظور اثربخشی دانش ورزشی هیئت علمی است. هم

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی بهتر است که آفرینش در بخش

م هاي علواي در دانشکدهرشتهمیان رسانی دانش با رویکردو هم

 ترین راهکارهاي عملیاتیورزشی انجام گیرد. به این ترتیب، مهم

و پیشنهادات اجرایی و برخاسته از پژوهش حاضر به شرح زیر 

  خواهد بود:

اي بنیان و نظام توسعه حرفهسازي فرهنگ دانشنهادینه -

 دیل وبهاي فکري بیاعضاي هیئت علمی به عنوان سرمایه

 هاينیروي پیشران نظام دانش، نوآوري و پژوهش در دانشکده

  علوم ورزشی کشور

پذیر بر اساس ریزي درسی و آموزشی انعطافبرنامه -

و  منديرینی، اشتغالفمداري، کارآخصایصی همانند کیفیت

هاي درسی و آموزشی بازارمداري و بازنگري مستمر در برنامه

  هاي صورت گرفتهو پیشرفتعلوم ورزشی بنا به نیازها 



 1399تابستان ، 1، شمارة نهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  116

هاي مداري در کنار مقولهدهی به کیفیتاهمیت  -

انگارانه ناشی از پاسخگویی به نیازهاي جامعه و بازار کار کمیت

ها، اعتماد متقابل و روحیه یادگیري اعضاي در پرتوي همکاري

  کشور هاي علوم ورزشیهیئت علمی دانشکده

تقویت سیستم ارزشیابی، اعطاي پاداش و ارتقاي جایگاه  -

  کنشگران دانشگاهی پیشرو در عرصه کارآفرینی فناورانه ورزشی 

هاي تلفیق روزافزون دانش و فناوري ورزشی در زنجیره -

هاي نسبی، نوآوري و گیري از مزیتتولید و بازار با هدف بهره

مندي پویا و ابتکارآفرینی دانشگاهی به عنوان ملزومات رق

  هاماندگار و بر اساس مدیریت منابع دانشی در دانشکده

 جهت محورهاي توانمند دانشتیمگیري حمایت از شکل -

سازي دانش توسط کنشگران رسانی و پیادهآفرینش، هم

  هاي مختلف علوم ورزشیدانشگاهی در رشته

هاي اعضاي هیئت علمی حمایت از آموزش و پژوهش -

کت در توسعه دانش و تولید علم و فناوري و نیز جهت مشار

  شدن و کسب بازارهاي دانش ورزشیسازي براي تجاريزمینه

شبکه سازي نهادي جهت برقراي پیوند پویا بین دانشکده  -

هاي علوم ورزشی و نهادهاي علمی، صنعتی و جامعه و نیز 

ها به منظور استقرار و تقویت فرهنگ تسهیل تعامالت آن

  ها و اقدامات کارآفرینانه ورزشینیان و پیشبرد کنشبدانش
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