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كشور  ورزشي تحقيقات كاربست مفهومي الگوي هدف از اين پژوهش، تدوين
د. نتخاب شتحقيق از نوع كيفي با رويكرد اكتشافي سيستماتيك ا بود. روش

بع منا نظران (اساتيد، مديران و..) وجامعه آماري شامل دو بخش صاحب
اشباع (فايت ابل كقنمونه آماري به تعداد اطالعاتي (مقاالت، اسناد و ..) بود. 

ر پژوهش سند). ابزا ٧٢نفر و  ١٧گيري شد (نظري) با روش قضاوتي نمونه
 د بود.هاي اكتشافي ساختارمنمند و مصاحبهاي نظامشامل مطالعه كتابخانه

ا و بزارهاايي روايي پژوهش براساس اعتبار حقوقي و علمي نمونه، روايي محتو
روش  ها ازحان ارزيابي و تأييد گرديد. جهت تحليل يافتهتوافق بين مصح

اج ستخراكدگذاري مفهومي و تحليل سيستمي استفاده شد. چارچوب مفهومي 
ود. چهار مؤلفه كليدي ب ١١٦بُعد و  ٣٤منظر،  ١٢سطح كلي،  ٤شده شامل 

 وسعهت علمي، نظام هايسطح مفهومي مدل شامل؛ اكوسيستمي (ظرفيت
هاي قابليت(المللي)، سيستمي بين ورزش علمي والتتح و ورزش سيستم

 ي،پژوهش بخش اجرايي، صنعت، سيستم علمي ورزش)، ساختاري (مديريت
پذيري، ستپژوهش) و كاركردي (كارب توسعه و پژوهشي خدمات منابع، تأمين

وزه در ح وهشيدامنه و  پيامدهاي كاربست) است. براساس نتايج به مديريت پژ
ان ك جريشود كه كاربست تحقيقات ورزشي را به عنوان يميورزش پيشنهاد 

پذيري تاربسكسيستمي و راهبردي تعريف نمايند و همزمان با ارتقاي قابليت 
ماعي اجت سازي در محيط علمي، اجرايي، صنعتي وتحقيقات ورزشي به ظرفيت

  .ورزش بپردازند
  

  ها واژهكليد 
 .مدل كاربست علوم ورزشي، كاربرد دانش، مديريت پژوهشي،

The aim of this research was designing a conceptual model 
for Sports Research Application in Iran. The qualitative 
research method was selected with a systematic exploratory 
approach. The statistical population consisted of two parts: 
experts (professors, managers, etc.) and information 
resources (articles, documents, etc.). A statistical sample of 
sufficient numbers (theoretical saturation) was sampled by 
judgment (17 people and 72 documents). The research tools 
included the study of systematic libraries and structured 
exploratory interviews. The validity of the research was 
evaluated and confirmed based on the legal validity of the 
sample, the content validity of the instruments and the 
agreement between the correctors. Conceptual coding and 
system analysis were used to analyze the findings. The 
extracted conceptual framework included 4 general levels, 
12 perspectives, 34 dimensions, and 116 key components. 
The four conceptual levels of the model include; it is an 
ecosystem (capacities), a system (capabilities), a structure 
(strategies) and a function (achievements). The four 
conceptual levels of the model include is; Ecosystem 
(Capacities of the Scientific System, Development of the 
Sports System and Scientific Developments in International 
Sports), System (executive capabilities, industry, sports 
science system), Structural (research management, resource 
provision, research services and research development), and 
functional (usability, scope and consequences of 
application). Based on the results of research management 
in the field of sports it is suggested that the application of 
sports research be defined as a systemic and strategic flow 
and at the same time to improve the applicability of sports 
research to build capacity in the scientific, executive, 
industrial and social environment of sports. 
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Abstract   



 ١٤٠٠زمستان ، ٣، شمارة دهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٩٠

  همقدم
ي پيش روي هاچالشدر محيط پويا و پيچيده امروزي، 

هاي سنتي و گيرند كه ديگر با روشها قرار ميسازمان
ها پرداخت و بايد از توان به مديريت و رفع آنكالسيك نمي

هاي نوين استفاده كرد. دستيابي به اطالعات و روش
راهكارهاي جديد از طريق دانش و پژوهش ميسر است و 

هايي كه توان علمي و نوآوري مناسبي دارند بهتر سازمان
 ،و همكاران ١نامتوانند عملكرد خود را مديريت كنند (مي

اطالعات و خلق دانش  ميكه از تسه يسازمان). در واقع ٢٠١٩
 يندهايتواند فرامي شتريب ،كنندمي تيكاركنانش حما نايم

خود را بهبود  يكند و عملكرد سازمان فيمؤثر و كارآمدي را تعر
 ها،مختلف علمي و فناوري سازمان هايفعاليت ميان . دربخشد

 فني بلوغ و پيشرفت ميزان بر شگرف و بديليب نقشي پژوهش
 ارياز عوامل بس يكي و فناوريدانش  .دارد هاآن تكنولوژيكي و

به شمار  ي نهاد هر كشوريو اجتماع يدر تحوالت اقتصاد مؤثر
بدون كاهش و  توانمياست كه  يو از جمله منابع آيدمي

 يعني ).٢٠١١(فراهاني و رضايي،  استهالك از آن استفاده كرد
و  يماد يهايي، داراهيمثل سرما يكيزيمنابع ف ريبر خالف سا

از  توانميو  دكاهينم  تشيه از آن از كماستفاد يعيمنابع طب
 يرشد اقتصاد ديجد هايمدلدر  نيبنابرا .آن بارها استفاده كرد

از مؤثرترين  يكيباشد به عنوان  يكه البته كاربرد يدانش
 ني، بنابراشودميمطرح  يوري رشد اقتصادعوامل در بهره

سرانه و  ديتول شيدر افزا ييبسزا تأثير بنياندانشاقتصاد 
  ). ٢٠١٩ ،٢راتن( درآمد خواهد داشت عيدر توز يكاهش نابرابر
 ششم توسعه ايران نيز بربرنامه و  ١٤٠٤انداز در چشم
 پاسخگويي مراكز علميبنيان، تحقيق و توسعه و اقتصاد دانش

تأكيد شده است. از اين اجتماعي  كشور به تقاضاي و صنعتي
دانشگاه و صنعت اهميت جامعه،  دولت، رو، ايجاد ارتباط بين

ورزش به عنوان بخشي از جامعه و صنعت يا به  .داردبسياري 
عنوان يك جامعه و صنعت، فراگير بوده و جايگاه منحصر به 
فردي در نهاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور 

سازي دانش ورزش و دارد. بنابراين توسعه علمي ورزش، تجاري
نظام علمي و فناوري ورزش كشور به پاسخگويي مناسب 

عليزاده گلريزي، نيازهاي از اهميت بااليي برخوردار است (
و روند  ريدهه اخ كينظر به تجربه كشور در ). همچنين ٢٠١٧

به عرصه اقتصادي  پژوهشيكند ورود فرهنگ و دستاوردهاي 
صاحبان علم و فناوري و اقتصاد،  انيوجود فاصله م

                                                                   
١ Nam 

٢ Ratten 

اند كه اصالح فرهنگ استوارتر شده دهيقع نينظران بر اصاحب
هاي رساختياز ز يكي جامعه يو نگرش اقتصادي و علم

كشور در عرصه اقتصاد  تيبراي موفق هيو الزامات پا ياساس
ورزش بخش بزرگي از نظام اجتماعي  . جامعهبنيان استدانش

و صنعت و رويدادهاي ورزش نيز حوزه پويا و فراگيري در 
. از اين رو به طور بالقوه، ورزش ظرفيت اقتصاد كشور است

بااليي در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد دانش و اقتصاد 
مقاومتي در كشور دارد. با اين وجود تاكنون نقش آن در اين 
زمينه به طور مشخص مورد بررسي و توجهات علمي و 

  .)٢٠١٧ اي نبوده است (اميني،رسانه
ي در آموزش عالي با توجه به توسعه باالي علوم ورزش

وجود توليدات علمي باالي آن، از يك طرف و نياز به علمي 
هاي اجرايي و صنعتي ورزشي و تقويت بنيه علمي كردن بخش

ها، توسعه علمي ورزش نيازمند گذر به كاربست تحقيقات و آن
و  انيبن ،يبندي كلجمع در). ٢٠١٧عليزاده گلريزي، باشد (مي
شدن، و  يقابل تجار قاتيتحق ،ياديبن قاتيتحق تيظرف

و توسعه هستند  قياز تحق يوجوه مختلف ،يقاتيتحق هايشبكه
 يانسان هيبا وجود فراهم بودن سرما يها، حتكه بدون وجود آن

امكان  ،يو اطالعات يارتباط هايفناوري ترينپيشرفتهو 
كردن دانش در  يو درون ينيكارآفر هايفعاليتانجام  ،ينوآور

طور  به .)٢٠١٦، ٣(ان ام نعيم و آملوس ستين ناقتصاد ممك
 هايفعاليتاست، گسترش  يديآنچه در اقتصاد دانش كل يكل

به  هافعاليت نيا قيتعم كسوياز  يو توسعه به لحاظ كم قيتحق
راه است كه  نيتنها از ا ;است گريد ياز سو يفيلحاظ ك

 ،٤(هيچما و احمد افتياقتصاد دانش دست  يايبه مزا توانمي
٢٠١٥(.   

علوم و  شبرديدر پ يديو كل ياتينقش ح هاپژوهش
 هاييافتهنقش كاربست  انيم نيجوامع دارند. در ا شرفتيپ

برخوردار است؛ چرا كه اگر  يمحور تياز اهم يپژوهش
رابطه  .رندينگ كاربست قرار ايپژوهش مورد استفاده و  هاييافته

 ايرسي و اجتماعي نسبت به علم و عمل در علوم انسان انيم
 يموضوعات نيتراز عمده يكي علوم چالش بيشتري دارد و 

ه برا  ياريبس يهامباحث و مناقشه رياست كه در چند دهه اخ
 و نيدر علوم انسا پژوهش نديفرا تيدنبال داشته است. هدا

آن  ردنك نهيتا مرحله اجرا و نهاد نياز مرحله آغازاجتماعي 
اني اه(فر است تيريمد ازمندين گريتحول د و رييهمچون هر تغ

  . )٢٠١١و رضايي، 
هاي نسبتاً جديد علوم ورزشي يكي از شاخه - تحقيقات 
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 ٩١  تدوين الگوي مفهومي كاربست تحقيقات ورزشي كشور: و همكاران ابوالفضل فراهاني  

 

علوم انساني و اجتماعي كشور است كه به دليل نقش ورزش در 
هاي كشور جامعه اهميت بااليي پيدا كرده است. عمده دانشگاه

شناسي و هاي علوم ورزشي را در مقطع تحصيلي كاررشته
تحصيالت تكميلي و به صورت گروه آموزشي يا دانشكده دارند. 

بدني و علوم ورزشي سبب شده است تا اين توسعه رشته تربيت
نامه، طرح پژوهشي و مقاالت تحقيقات زيادي به صورت پايان

در اين زمينه انجام شود. اما مشكل موجود در اين زمينه عدم 
لت، صنعت و جامعه به كاربرد اكثر اين تحقيقات در دو

هاي مختلف است. از اين رو كاربست نتايج تحقيقات شيوه
ورزشي يكي از الزامات توسعه ورزش كشور است كه بايد به آن 

آن چه كه در حوزه . )٢٠١٩ توجه شود (افشاري و همكاران،
مهم هست، ضرورت  اريبس هاي ورزشيپژوهش تيريمد
 ورزشيعلوم  هايپژوهش يازسنجيدر ن كاربردگرايي كرديرو

اندازهاي توسعه علم، و كشف چشم ميساز ترساست كه زمينه
به  يعلوم انسان هايپژوهش يفيك يو جامعه و ارتقا يفناور

در توسعه همه جانبه  قاتيتحقسازي و تجاريمنظور كاربست 
  .)٢٠١١(فراهاني و رضايي،  گردد

 ميمات كار سرلوحه شده ريزيبرنامه و پژوهش اثربخش
 صرف غمر به و وجود اين با. دارد قرارمؤسسات  و هاسازمان

 از تيرضاي چندان هاسازمان مديران هنگفت، هايينههز
 عدم اين لعل جمله از ندارند. شده انجام هايپژوهش اثربخشي

 قات درتحقي كاربرد نتايج عدم در توانيم را رضايتمندي
 تا و است كاربرد آن پژوهشي، هر اصلي نقطه. دانست سازمان

 نجاما جهت هزينه و زمان صرف نشود، كاربرد پيدا زماني كه
و  ينقو(بود  خواهد مادي و انساني منابع اتالف صرفاً  پژوهش،

 انجام و اساسي مسائل شناسايي الزمه. )٢٠١٣همكاران، 
 ژوهشيپ كاربست نتايج مسائل، اين حول اثربخش هايپژوهش

 بشر دانشي هاييهسرما كه اين يواسطهبه مقوله اين زيرا است
 مثمر توانديم كند،يم معطوف زندگي واقعي مسائل حل به را

 فرايند كمك به ).٢٠١٣شود (صفا و همكاران،  واقع ثمر
 ختلفم نهادهاي و هاسازمان يهادغدغه پژوهشي، كاربست

 حل هب را خود تالش پژوهشگران شوند؛يم برطرف جامعه
 و دهند؛يم اختصاص بشري جامعه شده بندياولويت مسائل
 پيدا ريتس پژوهش ابزار و منابع از استفاده در عقالنيت نوعي

 پژوهشي ربستكا كه بسزايي نقش رغمعلي امروزه اما. كنديم
 علمي، هاييتفعال از متنوعي و وسيع سطح پيشبرد و تبيين در

 و (بامير است شده واقع مغفول دارد، آموزشي و پژوهشي
  .)٢٠١٩ ستايش،

كاربست پژوهش يكي از مفاهيم بسيار مهم در مديريت 
توجهي به آن، موجب پژوهشي است كه به اعتقاد برخي بي

و چگونگي  شودميپژوهشي  هايتالشثمر ماندن بي
كه به عنوان  گيردميريزي براي آن در چارچوبي قرار برنامه
. مديريت پژوهشي به عنوان شودميكاربست شناخته  هايمدل

اي كه پيوند ميان دو رشته اصلي رشتهيك موضوع ميان
، به خصوص »هاپژوهششناسي روش«و » مديريت«

انساني و اجتماعي است، مطرح شده است.  هايپژوهش
سه نوع استفاده ابزاري، مفهومي و كاربست تحقيقات بيانگر 

ه شده و در برجستباشد كه از نتايج تحقيقات ميفرآيندي 
كاربست متناسبي معرفي  هايمدل هااستفادههريك از اين 

ارتباطات، فشار  هايمدل. )٢٠١٥اند (بشيري و همكاران، شده
گرفته از دانش، حل مسئله، كشش تقاضا، اشاعه،  ، نشأتعلم

تلويحي كاربست  هايمدلاستتار، فرآيند دانش به عمل و 
مدل ارزشيابي  رح هستند.مط ابزاري پژوهش در استفاده ابزاري

گو، مدل كرونباخ، مدل روسي در استفاده مفهومي و مدل پاسخ
كانادايي پژوهش بهداشتي،  مؤسساتاستفاده از پژوهش اوتاوا، 

چارچوب بافت ادراك كاربر، مشاركتي و مدل ارزشيابي متمركز 
بر كاربست، در استفاده فرآيندي مورد معرفي قرار گرفتند. اين 

كاربست  هايمدلبراي انتخاب  هايزمين تواندميبررسي 
 هايمدلجهت كاربران متفاوت ايجاد كند. بر اساس گستره 

بر  هامدلچنين برداشت كرد كه اين  توانميكاربست پژوهش 
به وجود آمده است  هايمنطقاساس شرايط خاص موضوعي و 
نيز بايد به خصوصيات  هاآنو بنابراين در هنگام استفاده از 

سازماني و محيطي توجه  هايويژگيو انطباق با  هامدلاص خ
  .)٢٠٠٩(كبيري،  داشت ايويژه

جهت تبيين بهتر مسئله پژوهش، الزم تا تحقيقات پيشين 
و مرتبط با موضوع پژوهش مرور و نقد شوند. تحقيقات داخلي 

گيري كلي در زمينه توسعه علمي و پژوهشي حوزه داراي جهت
در  )٢٠١٠( يفراهانترين تحقيقات؛ ورزش هستند. در مهم

 نيبنشان داد كه بدني تربيت يهاپژوهش يتقاضامحوربررسي 
محققان و  يارتباط تيفيو كيفي منابع، ك يكم تيوضع
 هاپژوهش تيفيك و قاتيتحق تيريآنان، مد يهاي پژوهشيافته
دار وجود دارد. رابطه معني قاتيشدن تحق حورتقاضامبا 

سازي دانش را ) الزامات تجاري٢٠١٠همكاران (حسنقلي پور و 
گر (طراحي مكانيسم اصالح در چهار دسته شرايط مداخله

ساختار، طراحي مكانيسم اصالح فرهنگ)، شرايط علي (توسعه 
و ارتقاء كشور، حل مسائل جامعه، توليد علم بومي)، بستر حاكم 

هاي قانوني) و هاي مالي، طراحي مكانيسم(طراحي مكانيسم
بندي كردند. هاي مديريتي) طبقمقوله اصلي (طراحي مكانيسم

) در پژوهش خود نشان دادند كه شش ٢٠١٣صفا و همكاران (
عامل سياستي، زيرساختي، قانوني، تأمين مالي، آموزشي و 
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و  ينقو باشند.سازي دانش مرتبط ميرساني با تجارياطالع
اطالعات  يوركارگيري فناموانع به ترين) مهم٢٠١٣همكاران (

وحدت رويه بين مديران نبود  را شامل، يپژوهش علوم ورزشدر 
آن بلندمدت  يزريبرنامه ي وكاربرد فناور و متخصصان براي

مشكالت  يبررس) در ٢٠١٣( و همكاران يزاني. مگزارش كردند
به بدني و علوم ارشد تربيت ينامه كارشناسپايان نيتدو

هاي و نوآوري در دانشكدههاي موجود در ابعاد پژوهشي ضعف
) در بررسي ٢٠١٣دستوم و همكاران ( .بدني تأكيد دارندتربيت

ارتباط بين محيط آكادميك ورزش با صنعت ورزش نشان دادند 
ها از هم كه به دليل دولتي بودن دو نهاد و استقالل مالي آن

ساعت چيان ساختار دو طرف جهت تعامل مناسب نيست. 
بدني و صنعت ورزش را هاي تربيتنشكده) ارتباط بين دا٢٠١٥(

گر، راهبردها و اي، علي، ساختاري، مداخلهمتأثر از عوامل زمينه
و  ليتحل ) در٢٠١٤و همكاران (ان يكوزه چ دانندپيامدها مي

بدني و علوم در تربيت يارشتهانيم قاتيتحق يالگو نييتع
يي و اي در علوم ورزشي را شناسارشتههاي مياني حوزهورزش

 ،نقش آموزش) ٢٠١٤ي (صابونچ و يقنبر ينظرارزيابي كردند. 
 يهافرصت و يريپذدر رقابترا  يانسانو  يفكر هيسرما

اند. كشور قابل توجه ارزيابي نمودهصنعت ورزش  ياقتصاد
محققان  يپژوهش داتيتول سهيمقا) ٢٠١٥و همكاران ( يوسفي

نسبتاً بااليي كشور با سطح جهاني داراي شكاف  يعلوم ورزش
) ٢٠١٥خسروي زاده و همكاران (. گزارش كرده است

گيري از توان علمي و دستاوردهاي راهكارهاي همچون بهره
گذاري صنعت ورزش بر مراكز آموزش عالي در ورزش و سرمايه

ترين راهكار ارتباط بين صنعت ها را مهمتحقيقات دانشگاه
 برنامه ششم گزارش سند در ورزش و آموزش عالي دانستند.

 توسعه منظرهاي )،٢٠١٧( ورزش توسعه كشور براي حوزه
با  علمي ورزش مراكز بين ارتباط را عمدتاً در محورهاي علمي

 و توليد كشور، از مراكز خارج و ورزشي كشور هايسازمان
كارگيري فناوري و به تجهيزات و امكانات پژوهش، تقاضاي

ورزش  در بنياندانش ) اقتصاد٢٠١٧( اميني گزارش شده است.
 اقتصاد فرد، به معطوف بنياندانش اقتصاد سطح سه شامل را

 به معطوف بنياندانش اقتصاد و سازمان به معطوف بنياندانش
 اقتصادي، سياسي، مديريتي، توسعه پيامدهاي با جامعه

 عليزاده. اندطراحي كرده محيطيزيست و تكنولوژيكي سالمتي،
 تحقيقات سازيعوامل مؤثر بر تجاري) بين ٢٠١٧( گلريزي

 ورزشي، مديريت هايورزشي به تفكيك گرايش علوم
 و ورزشي شناسيآسيب حركتي، رفتار ورزشي، فيزيولوژي
داري گزارش كرده است. تفاوت معني ورزشي بيومكانيك

 روحيه راهبردي، اثر عوامل )٢٠١٩( افشاري و همكاران
 انتشار و انتقال توانايي انساني، عوامل در نوآوري و خالقيت

 فني افراد انگيزش افزايش و تكنولوژيك عوامل در تكنولوژي
 در توسعه و تحقيق هايتوانمندي را بر مديريتي عوامل در

 بامير و .دار گزارش كرده استورزشي معني علوم پژوهشگاه
 ورزش توسعه و رشد بر علم پيشرفت گذاريتأثير )٢٠١٩( ستايش
 مؤسسات، توليدات، فراواني طريق ارتباطرا از  قهرماني

دار گزارش كردند. معني شده كسب هايمدال با پژوهشگران
 ورزشي هايپايداري شركت )٢٠١٩( پيرجمادي و همكاران

 زيرساختي، ساختاري، را متأثر از عوامل پايدار بنياندانش
  اند.مالي، نوآوري و بازاريابي دانسته فرابخشي، همكاري مديريتي،

هاي توسعه علمي تحقيقات خارجي ابعاد  بيشتري از زمينه
اند. برانسا و و كاربرد دانش در محيط ورزش را بررسي كرده

) همكاري دولت، دانشگاه و صنعت در حوزه ٢٠١٣( ٥همكاران
و  ٦وينسنت داند.ورزش برزيل را براي توسعه ضروري مي

ازار ) در بررسي مديريت علمي و تحقيقات ب٢٠١٤همكاران (
 رضايت، و مشتريان گزارش كرد كه نيازهاي ICT شركت

ريزي داراي برنامه و تحليل مديريت، و فناوري هاييتقابل
 تيفيك) ٢٠١٥( ٧هيچما و احمدبيشترين اولويت هستند. 

 قاتيو تحق هازيرساختبودجه و اي، حرفهآموزش ، آموزش
 حوزه ورزشاقتصاد دانش ي عملكرد را در ابيارزو   يعلم

) ٢٠١٦( ٨ويلتي و كوهن اند.تعيين كننده گزارش كرده ريالجزا
 ورزشتوسعه  در حوزهمحققان ورزش  نيب يقاتيتحق يهمكار

 تيامن تأمين ؛يو سازمان ياسيانداز سچشم هايچالش را داراي
تعهدات از سازمان با منابع محدود؛ مذاكره اهداف متفاوت، 

 مدتطوالني قاتيو تحق هاارزيابي جاماهداف، و فهم؛ و ان
ان ام  .اندترين عوامل اثرگذار در اين زمينه گزارش كردهمهم

هاي پژوهشي ) در بررسي اولويت٢٠١٦( ٩نعيم و آملوس
مالزي گزارش كرد كه  در توليدي هايموردتقاضا در سازمان

كاركنان سه معيار داراي  تجربه محصول، راهبرد نوآوري،
نوآوري در شبكه نوآوري  ) منابع٢٠١٦( ١٠گركاولويت هستند. 

خارجي تعيين  صنعت ورزش استراليا را شامل دو بخش داخلي و
هاي به خوشه سازماني بين هايكردند كه توسط مكانيسم
) ٢٠١٦و همكاران ( ١١عبدالكريم يابندصنعتي ورزشي انتقال مي

هاي توليدي در اردن سه معيار هاي سازماندر بررسي اولويت
بهبود را در اولويت قرار دادند.  دانش، اشتراك مالي، عملكرد
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) هم موانع توسعه علمي صنعت ٢٠١٦( ١٢زاهاريا و كابوراكيس
ساختاري و زيرساختي  ،يكاربرد را شامل موانع ورزش آمريكا

 نيب يهمكار هايچالش) نيز ٢٠١٦( ١٣پيچي و كوهنداند. مي
 ي واسيس را شامل عوامل در ورزش و مديران محققان

اهداف،  ناهمسويي منابع؛ يتمحدود ،تعهداتتضمين  ؛يسازمان
 ١٤مك آدام اند.گزارش كرده زمان همكاريو  يابيارزمعيارهاي 

ها را دانشگاه فناوري سازي) نيز تجاري٢٠١٨و همكاران (
خرد گزارش  در سطح مارپيچ چهارگانه بيشتر متأثر از روابط

در  ) نقش دانش و فناوري٢٠١٨( ١٥كورستن و راچر اندكرده
 ١٦راتن. توسعه تجاري نوين ورزش را قابل توجه ارزيابي كردند

دانش  عنصر ورزشي كارآفريني ) براي توسعه اكوسيستم٢٠١٩(
ها، فرهنگ و ذينفعان بيشتر ها، سياسترا نسبت به زيرساخت

) كاركرد اقتصاد دانش در رشد ٢٠١٩و همكاران ( ١٧نام. داندمي
وكارهاي خدمات به ورزشكاران و پذيري جهاني كسببتو رقا

  استعدادهاي ورزشي (كره جنوبي) را مورد تأييد قرار دادند
به طور كلي تحقيقات انجام شده بيشتر به بررسي 
مشكالت پژوهش در ورزش و ارتباط علمي مراكز دانشگاهي و 

اند و به صورت مفهومي، علمي و كلي اجرايي ورزش پرداخته
ي كاربست تحقيقات علوم ورزشي مورد بررسي قرار همكار

نگرفته است. در همين راستا از آنجا كه الگوهاي خارجي از 
لحاظ ساختاري تفاوت زيادي با ساختار داخلي دارد مديريت در 
اين زمينه بيشتر تحت تأثير ساختار ورزش كشور خواهد بود. 

رزش و با موضوع كاربست تحقيقات در اتمطالععالوه براين 
ها اين شيوه است. توسعه كالن علميهاي ناظر به نظريه عمدتاً

هاي نظري استوار بوده است و يا پس از رواج از آغاز بر پايه
همچنين تحقيقاتي ميداني پشتوانة نظري برخوردار شده است. 

هاي حوزه ورزش انجام شده كه در زمينه كاربست پژوهش
ها و موانع نبودن پژوهشهاي تقاضامحور است عمدتًا به  جنبه

ها در مديريت ورزش صورت گرفته است و كارگيري آنبه
تاكنون تحقيق تخصصي و جامع به بررسي كاربست تحقيقات 
علوم ورزشي نپرداخته است. همچنين تحقيقات قبلي به صورت 
اكتشاف كيفي و آزمون كمي به بررسي متغيرهاي اثرگذار در 

در عين حال تحليل وضعيت و  اند.كاربست تحقيقات نپرداخته
تري در اختيار محققان و ارائه مدل كاربست بتواند مسير روشن
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كارگيري نتايج تحقيقات علمي و مديران ورزشي براي به
  دانشگاهي قرار دهد. 

بدون كاربرد ماندن حجم عظيم توليدات علمي حوزه 
 رف؛طبدني و علوم ورزشي در نظام آموزش عالي از يك تربيت
هاي علمي و تكنولوژيك در صنعت ورزش كشور از فو ضع

و  سوي ديگر سبب شده است تا توسعه علمي ورزش طور اعم؛
اي كاربردي سازي تحقيقات ورزش به صورت اخص، مسئله

ود با وج مهم و ضرورتي راهبردي در ورزش كشور تلقي شود.
وم المللي، هنوز درك مناسبي از اهميت علاين شواهد بين

هشي پژو ايران وجود ندارد و توسعه علمي، فناوري وورزشي در 
ه كست هاي فراواني روبرو هست. اين در حالي اورزش با چالش

لف هاي علوم مختعلمي و استفاده از يافته هتحقيقات گسترد
ين ، مبي پيشرفتههاي ورزشي كشورهاتوانمندي براي افزودن

 .اندداشتهامر ورزش معطوف  اي است كه آنان بهتوجه ويژه
لمي ريزي توسعه عبنابراين به عنوان يك گام آغازين برنامه

ا، ورزش و به ويژه كاربست تحقيقات ورزش شناخت ساختاره
ارد ي دعوامل و مسيرهاي اثرگذار در اين زمينه ضرورت باالي

كه تحقيقات قبلي دانش مناسبي در اين زمينه به دست 
ه، اي به هم پيوست، بازارهسازيدر عصر تجاري اند.نداده

ره نجيتحوالت فناوري و رقابت روز افزون براي مشاركت در ز
با توجه به كشور  ورزش ارزش كاالها و خدمات، اقتصاد

ه بابي دستي نيازمند، رقباهاي دروني و موقعيت ديگر پتانسيل
باشد يمني ساختارها مبتني بر فناوري، دانش، نوآوري و كارآفري

سيم تر هدر بقا بايدني و كارگزاران خود، ورو با توجه به عوامل د
ر ن امباشد. اي علمي مطلوبي براي خود اندازو دستيابي به چشم

 مستلزم تحقيق و توسعه و كاربردي سازي تحقيقات علوم
  باشد. ورزشي مي

هاي تبراساس مرور مباني نظري، نقد پيشينه پژوهش و ضرور
ب ائه مدل مناسكاربست علوم ورزشي؛ هدف از پژوهش حاضر ار

 .باشدبراي تحليل كاربست تحقيقات علوم ورزشي مي

  
  شناسي پژوهشروش

مند روش تحقيق از نوع مطالعات كيفي با رويكرد اكتشافي نظام
بود. در واقع مفاهيم مبتني بر يك چارچوب تحليل مفهومي و 

اند. جامعه آماري پژوهش اي استخراج شدهبه صورت چندمرحله
شامل دو بخش منابع انساني آگاه و منابع اطالعاتي مرتبط به 

ي شامل اساتيد موضوع پژوهش انتخاب شد. نمونه انسان
اي مرتبط به ها، مديران سازمان و مشاوران حرفهدانشگاه

اطالعاتي نيز مشتمل بر منابع موضوع پژوهش بود. منابع 
اي تعيين گرديد. نمونه آماري بر علمي، اسنادي و كتابخانه
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.گيري شداتي برآورد و نمونهو روش هدفمند براي منابع اطالعمبناي رسيده به اشباع نظري به صورت روش قضاوتي بر افراد 
  گيريمشخصات جامعه آماري و نمونه .١ جدول

  منابع اطالعاتي  منابع انساني  جامعه

  گروه مطالعه
اساتيد علوم 

ورزشي 
  ها دانشگاه

مديران و كارشناسان 
هاي خبره سازمان
  ورزشي

مشاوران و 
تحليلگران بازار علم 

  و فناوري ورزش

اي منابع كتابخانه
(مقاله، و علمي 

  كتاب، و ..)

ها و گزارش
اسناد اجرايي و 

  حقوقي

منابع و 
آرشيوهاي 

  ايرسانه
 هدفمند هدفمند هدفمند  قضاوتي (نظري)  قضاوتي (نظري)  قضاوتي (نظري)  گيرينمونه

  نسخه ٢٨  نسخه ١٩  نسخه ٢٥ نفر ٦  نفر ٥  نفر ٦  حجم نمونه
  نسخه ٧٢  نفر ١٧

  
كوشد تا به و هدفمند پژوهشگر مي گيري نظريدر نمونه
دار بر مبناي اينكه چه نوع اطالعات خاصي صورت هدف

موردنياز است. اساس انتخاب نمونه اين بود كه افراد و 
گيري نظريه و تكرارپذيري اطالعات منتخب بتوانند به شكل

ها كمك كنند. در اين پژوهش، با ارائه بازخورد به يافته
ها در مسير پژوهش به طوري شوندگان و قراردادن آنصاحبهم

ها تأثير نگذارد، به منظور افزايش كه بر نحوه پاسخگويي آن
روايي دروني اقدام شد. ضمناً، پس از انجام هر مصاحبه، الگوي 

شد و در صورتي كه به دست آمده تا آن مرحله ارائه مي
، مورد بحث قرار شونده نكاتي را نسبت به الگو داشتمصاحبه

ها طي سه ها، كار تحليل آن. همزمان با گردآوري دادهداديم
مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي نيز شروع شد. پس از 

شوند؛ مقايسه مداوم، بندي ميطبقه هاآناستخراج كدها، 
كند. طبقات جدا ها و تشابهات بين اين كدها را آشكار ميتفاوت

ند تا نظريه در روند اين فرآيند شكل گيرد. گردو يا ادغام مي
منابع و متون موجود نيز در روند تكميل تئوري مورد استفاده 

ها تا زماني ادامه يافت كه گيرند. كار گردآوري دادهقرار مي
اي به پژوهشگر اطمينان حاصل كند كه ادامة كار چيز تازه

در طي دورة مصاحبه  ١٧افزايد. پس از انجام هاي او نميدانسته
ها حاكي از اضافه نشدن دادة جديد به شش ماه، تحليل داده

هاي مستخرج هاي قبلي بود؛ چرا كه درصد بااليي از دادهداده

هاي آخر تكراري بود. بنابراين، با رسيدن به حد از مصاحبه
ها پايان داده شد. سواالت مصاحبه به اشباع نظري، به مصاحبه

  سواالت كلي و تخصصي بود. صورت بازپاسخ در دو بخش
مند و مصاحبه اي نظامابزار پژوهش شامل مطالعه كتابخانه

اكتشافي (نيمه ساختارمند) بود. مشخصات ابزارهاي پژوهش به 
ها با بررسي مباني و پيشينه باشد. استخراج مؤلفهصورت زير مي

ها و مقاالت شامل منابع داخلي و از طريق مطالعه اسناد، كتاب
. اينكار با استفاده از چك ليست استخراج انجام گرديد خارجي

مفاهيم تدوين شده بر مبناي الگوي كلي تحليل مفهومي 
ها جهت تكميل و از مصاحبه). ٣پژوهش انجام شد (جدول 

اي تطبيق عوامل و روابط شناسايي شده در مطالعه كتابخانه
حي ها براساس چارچوب تحليلي طرااستفاده شد. انجام مصاحبه

شده از قبل صورت گرفت. قبل از انجام هر مصاحبه، 
هاي قبلي تحليل شده و مبناي مصاحبه جديد قرار مصاحبه

هاي پژوهش (قبل، حين و پس روايي ابزارها و يافته گرفتند.مي
سنجي كيفي هاي رواييآوري يافته) با استفاده از روشاز جمع

ميزان توافق از طريق  .ذكر شده كنترل و مطلوب ارزيابي شد
توافقات ضريب كاپا محاسبه شد. اين ضريب به صورت: 

) ميزان توافقات تصادفي تقسيم  (/) بر - مشاهده شده منهاي (
 شود. ) ميزان توافقات تصادفي محاسبه مي- منهاي ( ١

 
  مشخصات ابزارهاي پژوهش .٢ جدول

  روايي  مطالعهزمينه   ابزار  روش
مطالعه 
  ايكتابخانه

رونوشت (چك ليست 
هاي معتبر به لحاظ انتخاب نسخه  منابع اطالعاتي  استخراج مفاهيم)

  علمي و حقوقي
نفر  ١١روايي محتوايي توسط (

  متخصص)
 ميزان توافق بين كدگذاران و مصححان

چارچوب پرسش   مصاحبه  )٧٣/٠ميزان توافق  –(سه نفر 
انتخاب افراد بر حسب شايستگي   منابع انساني  بازپاسخ)(پرسشنامه 

  علمي و اجرايي
 

  ايچارچوب مفاهيم مورد پرسش در مصاحبه و مورد جستجو در مطالعه كتابخانه .٣جدول 

  قلمرو مفاهيم  نوع متغير
  ثرپذيرا - عوامل اثرگذار

  نسبت به متغير محوري
هاي سيستم و ابعاد و مولفه

  هاي ارزيابي آنشاخص
  مفاهيم عمومي 

  مفاهيم تخصصي 
  مفاهيم تئوري و نظري

  مفاهيم اجرايي و عملياتي
  مفاهيم حوزه ورزش

  هامفاهيم ساير حوزه



 ٩٥  تدوين الگوي مفهومي كاربست تحقيقات ورزشي كشور: و همكاران ابوالفضل فراهاني  

 

  
كدگذاري با استفاده از مطالعات قبلي و نظر چند پژوهشگر 

به مدل پژوهش نيز براساس روابط شناسايي شده انجام شد. 
. كدگذاري در سه ترسيم گرديدصورت يك چارچوب مفهومي 

مرحله كدگذاري اول (باز)، كدگذاري دوم (گزينشي) و 
ها تبديل به كدگذاري سوم (موضوعي) انجام شد تا مقوله

هاي اصلي در مدل ها، سپس ابعاد و در نهايت عاملمؤلفه
ها براساس مفهومي شوند. گزينش و نگارش نهايي مؤلفه

هاي مستخرج از ها در يافتهاني تكرار مضامين كليدي آنفراو
ابزار پژوهش (مصاحبه و مطالعه نظري) در دو بخش جامعه 

.  در واقع تحليل انجام شده  آماري (انساني و اطالعاتي) بود

تركيبي دو روش ساختاري (كدگذاري مفاهيم) و كمي (فراواني 
  باشد. مفاهيم) مي

 
  هاي پژوهشيافته

منظر،  ١٢سطح كلي،  ٤چارچوب مفهومي استخراج شده شامل 
و  ٣). براساس جدول ٣مؤلفه كليدي بود (جدول  ١١٦بُعد و  ٣٤

؛ چهار سطح مفهومي مدل شامل  سطوح؛ اكوسيستمي ١شكل 
ها)، ساختاري (راهبردها) و قابليت(ها)، سيستمي (ظرفيت

ين متغيرها باشد. جريان كلي روابط بكاركردي (دستاوردها) مي
 .هاي ذكر شده استبه صورت توالي مذكور براي سطح

 
 هاي شناسايي شدهاي مؤلفهبندي و كدگذاري چند مرحلهچارچوب .٣ جدول

طح
س

  

  مؤلفه  بُعد  منظر
فراواني 
  مضامين

ت
رفي

(ظ
ي 

ستم
سي

كو
ح ا

سط
  ها)

هاظرفيت
ي نظام 
علمي 
  كشور

هاي سياست
  در كشورعلمي 

 ١٤  قوانين و چارچوب حقوقي مرتبط به توسعه علم و فناوري
 ٥  هاي كالن كشورجايگاه توسعه علمي در برنامه

 ١٣  قابليت اجرايي راهبردهاي حوزه علم و فناوري كشور 

گذاري سرمايه
  علمي كشور

 ١٠  هاي مختلف كشوربودجه علمي و پژوهشي در بخش
 ٦  گذاري ملي بر روي پژوهشسرمايهميزان 

 ١٢  گذاران بخش خصوصي و غيردولتيجذب سرمايه

بازار علم و 
  فناوري كشور

 ٨  افزايش همزمان عرضه و تقاضا براي دانش و فناوري در كشور
 ٩  يعلم هاي ارائه دهنده خدماتتوسعه مراكز، كسب وكارها و استارتاپ

 ٨  و اقتصادي دانش در كشوررشد صنعت دانش و فناوري 

توسعه 
سيستم 
ورزش 
  كشور

توسعه نظام 
  ورزش

، رسانه، هاي و نهادهاي ورزشي (فدراسيون، هيئت، باشگاهتوسعه سازمان
  شركت، و ..)

٩ 

 ١١  ارتقاي ورزش و مجموعه وابسته آن در نظام دولتي
 ٥  ارتقاي ورزش و مجموعه وابسته آن در نظام سالمت
 ١٣  ارتقاي ورزش و مجموعه وابسته آن در نظام آموزشي

رشد جامعه 
  ورزش

  ١٢  رشد جمعيت هواداري، مخاطبان و مشتريان ورزشي
 ١٣  در ورزش كنندگان فعالرشد ورزشكاران و مشاركت

 ٨  رشد جامعه متخصصان، مدرسان و سرمايه انساني ورزش

توسعه صنعت 
  ورزش

 ١٤  رشد فضاهاي ورزشي
 ١٠  رشد رويدادهاي ورزشي

 ١١  وكارهاي ورزشيرشد كسب

تحوالت 
علمي 

ورزش در 
  جهان

تحوالت علوم 
  ورزشي

 ٨  توسعه علوم ورزشي در فضاي آكادميك و آموزشي
 ٥  رشد توليدات علمي و فناوري ورزشي

 ٤  هاي پژوهشي در بين محققان ورزشي جهانگيريجهت
 ١٢  تحقيقات ورزشي در كشورهاي مختلفهاي كاربست روش

رشد علمي 
  صنعت ورزش

 ٦  رشد تجاري و مالي ورزش در جهان
 ٩  تجاري شدن علم و فناوري ورزشي 

 ٥  محوررشد توليدات و خدمات ورزشي دانش



 ١٤٠٠زمستان ، ٣، شمارة دهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٩٦

طح
س

  

  مؤلفه  بُعد  منظر
فراواني 
  مضامين

 ١٣  افزايش نوآوري و فناوري در ورزش

ي 
ستم

سي
ح 

سط
)

ت
ابلي

ق
  ها)

قابليت 
بخش 

اجرايي و 
صنعت 
 ورزش 

تقاضامحوري 
دانش در صنعت 

  ورزش

 ياز بهها و ..) و نها، شركتهاي ورزشي ( باشگاهشدت رقابت بين سازمان
  دانش فني

٦ 

 ١١  صنعتي شدن ورزش و نياز به تحقيق و توسعه در مؤسسات ورزشي
 ٧  بنيان و فناورمحور در ورزشتوسعه ساختارهاي دانش

 ١٢  حورار مهاي ورزشي و نياز به تحقيقات بازرشد كارآفريني و استارتاپ

قابليت مديريت 
دانش 

هاي سازمان
  ورزشي

 ٥  وجود واحد يا بخش تخصصي براي مديريت دانش
 ١١  هاي ورزشيارتقاي تحقيق و توسعه در سازمان

 ٩  ي سازماني و تحقيقات ورزشيهابرنامههمسوسازي 
 ٦  هاي سازمانيتفعالراي هاي مديريت دانش بيستمساستفاده از 

 ٩  ورزشي هايسازمان در پژوهشي و علمي سازيظرفيت

تعامل محيط 
اجرايي و 

صنعتي با بخش 
  علمي

اري عه آمجام ميزان همكاري نهادها و افراد حوزه ورزش با محققان در قالب
  و ...

٥  

 ٦  هاآنيري از دانش و خدمات گبهرهجهت  هادانشگاهبا  هاسازمانتعامل 
 ٤  رزشسازي كليه تحقيقات بر حسب نيازها بين دانشگاه و صنعت وهماهنگ

هاي هاي دانشگاه با صنعت و جامعه ورزش مانند شركتتوسعه واسط
  بنياندانش

١٠ 

تلف اي از طريق همكاري پژوهشي مراكز مخرشتهتوسعه تحقيقات ميان
  ورزش 

١٤ 

قابليت 
سيستم 
علمي 
ورزش 
  كشور

توسعه علمي 
  آموزشي ورزش

 ١٣  .).، و گرايش به تحصيالت تكميلي در افراد فعال حوزه ورزش (مربيان
 ٩  تعامل فعاالن علوم ورزشي داخل كشور با خارج از كشور

زش ها يا واحدهاي سازماني مرتبط با پژوهش در ورسازمانافزايش 
  ها، و...)ها، كميته(انجمن

٨ 

فرهنگ علمي 
  در ورزش

 ٥  اعتقاد به ضرورت و نقش پژوهش و دانش بومي در جامعه ورزش
 ٩  ميزان رعايت اخالق پژوهش در بين محققان ورزشي

  ٦  نگرش مديران به تحقيقات ورزشي داخلي

جامعه دانشي 
  ورزش

 ٩  سازي حمايت از محققانيانجري جهت ارسانهاستفاده از فضاي 
 ١٠  ..و . ايجاد سيستم ارتباطي و جريان اطالعاتي بين مديران، محققان

 ١٢  زشارتقاي دانش تخصصي و عمومي در سرمايه انساني و ذينفعان ور
 ٧  ورزشيمشاركت مديران و كاركنان در انجام تحقيقات 

 ١٠  مشاركت متخصصان در انجام تحقيقات ورزشي

ها)
برد

راه
ي (

تار
ساخ

ح 
سط

  

مديريت 
  پژوهشي
  در ورزش

نيازسنجي 
  پژوهشي

 ٥  ورزشي پژوهش هايموضوعات و حوزه تعين
 ٤  نيازها ارزيابي و گزينش معيارهاي تعريف

 ٨  نيازسنجي  هايروش و فرايند تدوين
 ٩  پژوهشي نيازهايي موجود و خالءها بندياولويت و تعيين

سياستگذاري 
  پژوهشي

 ٤  تعريف بخش يا واحد تخصصي براي مديريت پژوهش و تحقيقات
ه همه يزي ملي در زمينه توسعه تحقيقات ورزشي و ابالغ بربرنامه

  ي مرتبطهابخش
٩ 

 ٨  هاي پژوهشي در سازمانيتفعالنظارت و ارزيابي مستمر بر 
وچارت و ي درگير (فلهابخشها و يتفعالاي از مراحل، يرهزنجتدوين الگوي 

(...  
٧ 

  نظارت و ارزيابي
 ١٣  تعريف فرايند تحقيقات در سيستم كارتابل سازمان

 ١٠  زشه ورهاي مختلف حوزها و اقدامات علمي در بخشسازي فعاليتيكپارچه
 ٦  ورزشيسازي بستر رشد تحقيقات فراهم
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طح
س

  

  مؤلفه  بُعد  منظر
فراواني 
  مضامين

 ٧  پژوهشي فرايندهاي و هافعاليت سازييكپارچه

توسعه 
پژوهش 
  در ورزش

پژوهش و توليد 
  دانش

 ١٠  تحقيقات ورزشي توليدمحور و نوآور
 ٨  توسعه كمي توليدات علمي و پژوهشي

 ٧  محوري در انجام تحقيقات ورزشيسازي و پروژهتيم

هاي نشر يافته
  پژوهشي

شاوره اب، مه، كتهاي مختلف مانند برنامه، مقالنتايج تحقيقات در فرمتارائه 
  .و ..

٦ 

 ٩  هاي عمليهاي پژوهشي در نشريات و پايگاهانتشار يافته
 ٥  هاي اجتماعياي، مجازي و شبكهانتشار در فضاي رسانه

گذاري و ارزش
  اعتبارسنجي

 ١١  سازيتجاريليت گذاري تحقيقات داراي قابارزش
 ١١  هاي علميبرآورد مالي پروژه

 ٨  هاتعيين اعتبار تحقيقات و كدهاي اخالقي آن

تأمين 
منابع 

پژوهش 
  در ورزش

امكانات 
  پژوهشي

 ٩  در ورزش و ارتباطات هاي فناوري اطالعاتيرساختز
 ١١  سازي امكانات الزم براي انجام تحقيقات ورزشيفراهم

  ٧  ايرشتهها براي تحقيقات مياناستفاده از امكانات ساير رشتهامكان 

تأمين مالي 
  پژوهش

 ٩  داراي قابليت كاربست اختصاص بودجه به تحقيقات ورزشي
 ٧  ها براساس ميزان كاربست تحقيقنامهالزحمه پايانپرداخت حق

محققان سازي در ه تحقيقات با قابليت تجاريسازي گرايش بفرهنگ
  ورزشي

٩ 

خدمات 
پژوهشي 
  در ورزش

دسترسي به 
  علمي شبكه

 ٩  هاي علمي معتبر در جهاندسترسي به پايگاه
 ٥  دسترسي به محققان و مراكز علمي پژوهشي داخلي و خارجي

 ١٣  هاي علم روز جهاندسترسي به اطالعات و يافته

آموزش و 
  مشاوره

 ١٠  مار در علوم ورزشيآو بخشي به آموزش روش تحقيق كيفيت
 ٨  هاي منتورينگ در تحقيقات ورزشي يري از روشگبهره

 ١٢  هاقشنآموزش تحقيق و توسعه در سازمان با مشاركت همه  شبكهايجاد 

ها)
ورد

ستا
 (د

دي
كر

كار
ح 

سط
  

قابليت 
تحقيقات 
ورزشي 
براي 

  كاربست 

  كيفيت تحقيقات

 ١٣  گيري مناسب انتخاب جامعه آماري و نمونه
 ١٠  انتخاب روش تحقيق و ابزار پژوهشي مناسب 

 ٩  انتخاب روش تحليلي و آماري مناسب و پيشرفته
 ٧  قابل اعتماد و معتبر  نتايج بودن تحقيقات ورزشي

نوآوري 
  تحقيقات

 ٧  شناسي تحقيقات ورزشينوآوري در روش
 ١٢  جامعه هدف و كاربردهاي تحقيقات ورزشينوآوري در 

 ١٠  نوآوري در موضوعات تحقيقات ورزشي

كاربردگرايي 
  تحقيقات

 ١١  و.. نيازارزيابي اثربخشي و كارآيي تحقيقات برحسب زمان، منابع مورد
 ٩  ماني عملكردي سازهاحوزهبهبود تحقيقات از لحاظ دامنه پوشش 

 ٦  كاربردي نتايج بودن تحقيقات ورزشي 

كاربست 
تحقيقات 

  ورزشي

كاربست 
  آموزشي

 ٩  كاربرد نتايج تحقيقات در آموزش دانشگاهي حوزه ورزش
  ١٥  هاي حوزه ورزشكاربرد نتايج تحقيقات در آموزش
 ٦  هاي حوزه ورزشكاربرد نتايج تحقيقات در مشاوره

كاربست 
  سازماني

 ٤  هاي ورزشيريزي در سازمانگيري و برنامهتصميمبهبود سيستم 
 ٥  زشيهاي ورريزي سازمانگيري و برنامهكاربرد نتايج تحقيقات در تصميم

 ١٣  يهاي ورزشهاي سازمانها و فعاليتكاربرد نتايج تحقيقات در اجراي پروژه

 ١٠  هاي حوزه ورزششدن نتايج پژوهش قابليت تجاري  كاربست صنعتي
 ٦  ها و امكانات در حوزه ورزشكمك به استانداردسازي فعاليت
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طح
س

  

  مؤلفه  بُعد  منظر
فراواني 
  مضامين

 ١٢  ها و فرايندها در حوزه ورزشامكان مديريت كارآمدتر پروژه

كاربست 
  اجتماعي

ي، رگرمكمك به ارتقاي دانش همگاني و سواد عمومي در زمينه ورزش، س
  سالمت

٨ 

 ٩  ورزشاي و مجازي در حوزه كمك به محتواي رسانه

پيامدهاي 
كاربست 
تحقيقات 

  ورزشي

وري ارتقاي بهره
  در ورزش كشور

 ١٤  هاي ورزشيافزايش كارآيي و اثربخشي سازمان
 ٧  افزايش كيفيت كاري و بازده شغلي در مشاغل ورزشي

 ٦  كاهش هدر رفتن منابع
 ٦  هاي ورزشيكمك تحقيقات به پايدارسازي سازمان

ارتقاي علمي 
  ورزش كشور

 ٥  ارتقاي جايگاه علوم ورزشي در نظام آموزش عالي
 ١١  ارتقاي دانش ورزش در نظام علم و فناوري كشور

 ٣  توسعه علمي ورزش كشور

تأمين منافع 
  مولدان علمي

 ٩  امتيازات علمي و برند براي محققان و مراكز علمي
 ٨  هاي مالي  براي دانشگراندستمزد و پاداش

  ١٢  رشد ساختاري و عملكردي براي مولدان علوم ورزشي
  

  
  )٣مدل مفهومي پژوهش (برگرفته از چارچوب مفهومي جدول  .١ شكل

.  
هاي نظام ها) شامل؛ ظرفيتسطح اكوسيستمي (ظرفيت

علمي كشور، توسعه سيستم ورزش كشور و تحوالت علمي 
هاي نظام علمي كشور ورزش در جهان بود. منظر ظرفيت

گذاري هاي علمي در كشور، سرمايهمشتمل بر ابعاد  سياست
علمي كشور و بازار علم و فناوري كشور بود. منظر توسعه 

كشور شامل ابعاد؛ توسعه نظام ورزش، رشد  سيستم ورزش

باشد. منظر تحوالت جامعه ورزش و توسعه صنعت ورزش مي
علمي ورزش در جهان مشتمل بر ابعاد ؛ تحوالت علوم ورزشي 

  و رشد علمي صنعت ورزش است.
ها) شامل منظرهاي؛  قابليت بخش قابليت(سطح سيستمي 

ورزش كشور اجرايي و صنعت ورزش و قابليت سيستم علمي 
است. منظر قابليت بخش اجرايي و صنعت ورزش شامل 
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ابعاد؛تقاضامحوري دانش در صنعت ورزش، قابليت مديريت 
هاي ورزشي و تعامل محيط اجرايي و صنعتي با دانش سازمان

باشد. منظر قابليت سيستم علمي ورزش كشور بخش علمي مي
نگ نيز مشتمل بر ابعاد؛ توسعه علمي آموزشي ورزش، فره

  علمي در ورزش و جامعه دانشي ورزش بود.
سطح ساختاري (راهبردها) هم شامل سه منظر مديريت 
 پژوهشي در ورزش، تأمين منابع پژوهش در ورزش، خدمات
. پژوهشي در ورزش و توسعه پژوهش در ورزش تعيين گرديد

منظر مديريت پژوهشي در ورزش شامل ابعاد؛ نيازسنجي 
منظر  پژوهشي و نظارت و ارزيابي است.پژوهشي، سياستگذاري 

د توسعه پژوهش در ورزش نيز شامل ابعاد؛ پژوهش و تولي
گذاري و اعتبارسنجي هاي پژوهشي و ارزشدانش، نشر يافته

د؛ باشد. منظر تأمين منابع پژوهش در ورزش شامل ابعامي
ت امكانات پژوهشي و تأمين مالي پژوهش بود. منظر خدما

علمي و  م شامل دسترسي به شبكهپژوهشي در ورزش ه
 آموزش و مشاوره است.

سطح كاركردي (دستاوردها) شامل منظرهاي؛ قابليت 
  وتحقيقات ورزشي براي كاربست، كاربست تحقيقات ورزشي 

پيامدهاي كاربست تحقيقات ورزشي است. منظر قابليت 
، قاتتحقيقات ورزشي براي كاربست شامل ابعاد؛ كيفيت تحقي

ست اربيقات و كاربردگرايي تحقيقات است. منظر كنوآوري تحق
تحقيقات ورزشي شامل ابعاد؛ كاربست آموزشي، كاربست 
 سازماني، كاربست صنعتي و كاربست اجتماعي بود. منظر
 پيامدهاي كاربست تحقيقات ورزشي شامل ابعاد؛ ارتقاي

ن وري در ورزش كشور، ارتقاي علمي ورزش كشور و تأميبهره
  .باشدعلمي ميمنافع مولدان 

  
  گيريبحث و نتيجه

چارچوب مفهومي استخراج شده هاي پژوهش شامل يافته
مؤلفه كليدي  ١٣٨بُعد و  ٣٨منظر،  ١١مبتني بر دو سطح كلي، 

بود. چهار سطح مفهومي مدل شامل  سطوح؛ اكوسيستمي 
ها)، ساختاري (راهبردها) و قابليت(ها)، سيستمي (ظرفيت

باشد. جريان كلي روابط بين متغيرها كاركردي (دستاوردها) مي
هاي ذكر شده است. جريان به صورت توالي مذكور براي سطح

هاي اكوسيستمي به كلي روابط بين متغيرها از سطح ظرفيت
هاي سيستمي و سپس راهبردهاي ساختاري و  سمت قابليت

اركردي است. در واقع الزم است ابتدا انواع دستاوردهاي ك
هاي درون سيستم هاي موجود در اكوسيستم و قابليتظرفيت

مند شود سپس چارچوب راهبردي ورزش شناسايي و نظام
متناسب با آن ارائه گردد تا به دستاوردهاي مطلوب در زمينه 

هاي پژوهشي منجر شود. از اين رو چارچوب كاربست يافته
تدوين شده در واقع شامل شناخت علمي سيستم  استخراج و

ورزش و محيط و مديريت تحقيقات متناسب با آن است. برخي 
هاي تحقيقات پيشين نيز به ارائه چارچوب، تئوري و مدل

مفهومي در زمينه مديريت و توسعه علمي با رويكرد كاربست 
مدل ارائه شده در تحقيق قبلي مانند  اند.پژوهشي پرداخته

سازي دانش)، مدل تجاري  - ٢٠١٠ي پور و همكاران (حسنقل
 ورزش)، عليزاده در بنياندانش مدل اقتصاد - ٢٠١٧( اميني

هيچما و احمد سازي تحقيقات)، مدل تجاري - ٢٠١٧( گلريزي
و  و كيوتاي مدل اقتصاد دانش مؤسسات ورزشي)  - ٢٠١٥(

مدل مديريت دانش)  با چارچوب و مدل  – ٢٠١٧همكاران (
وهش همسويي و انطباق دارند و كليات نتايج آن را مورد اين پژ

  دهند.تأييد قرار مي
هاي نظام ها) شامل؛ ظرفيتسطح اكوسيستمي (ظرفيت

علمي كشور، توسعه سيستم ورزش كشور و تحوالت علمي 
هاي ورزش در جهان بود. در زيرمجموعه آن، منظر ظرفيت

لمي در كشور، هاي عنظام علمي كشور مشتمل بر ابعاد  سياست
گذاري علمي كشور و بازار علم و فناوري كشور بود. سرمايه

منظر توسعه سيستم ورزش كشور شامل ابعاد؛ توسعه نظام 
باشد. ورزش، رشد جامعه ورزش و توسعه صنعت ورزش مي

منظر تحوالت علمي ورزش در جهان مشتمل بر ابعاد ؛ 
تجميع تحوالت علوم ورزشي و رشد علمي صنعت ورزش است. 
دهد كه مفاهيم و شواهد مربوط به اين سطح از مدل نشان مي

و روند حركت جهاني در در نظام علمي كشور پارادايم حاكم 
كاربرد علم و نتايج  صنعت علم و فناوري موجب شده است تا

تحقيقات در ورزش كشور نيازمند تمركز بر اكتشاف در محيط و 
ز آن در يك رويه برداري ااكوسيستم علوم ورزشي و بهره

كاركردي حوزه مديريت علمي در ورزش باشد. از اين - ساختاري
رو سيستم علمي ورزش كشور براي آنكه بتواند توليد دانش را 
به كاربرد برساند بايستي به نظام كلي ورزش، نظام علمي كشور 

المللي به عنوان سه محيط و نظام علم و فناوري ورزش بين
د توجه و تعامل داشته باشد. زيرا از نزديك و اثرگذار بر خو

سو توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي ورزش بستر كاربرد يك
ها، منابع و كند و از سوي ديگر سياستعلم در آن را فراهم مي

بازار علمي كشور همسو با تحوالت علوم ورزشي و صنعت 
ورزش در جهان بستر علمي شدن ورزش و كاربرد نتايج علمي 

كند.  برخي تحقيقات قبلي نيز با نتايج و مي را تقويت
و  يوسفي گيري اين سطح همسويي و انطباق دارند.نتيجه

كشور با  يمحققان علوم ورزش ) همكاري٢٠١٥همكاران (
يكديگر و با محققان خارج از كشور را براي ارتقاي كيفيت 
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اند جهاني داراي شكاف نسبتاً توليدات پژوهشي پيشنهاد كرده
) همكاري ٢٠١٣را و همكاران (. گزارش كرده است بااليي

دولت، دانشگاه و صنعت در حوزه ورزش برزيل را براي توسعه 
) نقش عوامل راهبردي، ٢٠١٦ويلتي و كوهن ( داند.ضروري مي

هاي علمي در حوزه ورزش ساختاري و فرايندي را بر همكاري
  داند. مؤثر مي

الزم است تا  هاي آن،پس از سطح اكوسيستمي و ظرفيت
سيستم علمي ورزش و عوامل وابسته آن مورد توجه قرار بگيرد. 

ها) شامل منظرهاي؛ قابليت(در مدل پژوهش، سطح سيستمي 
قابليت بخش اجرايي و صنعت ورزش و قابليت سيستم علمي 
ورزش كشور است. منظر قابليت بخش اجرايي و صنعت ورزش 

ورزش، قابليت شامل ابعاد؛ تقاضامحوري دانش در صنعت 
هاي ورزشي و تعامل محيط اجرايي و مديريت دانش سازمان

باشد. منظر قابليت سيستم علمي صنعتي با بخش علمي مي
ورزش كشور نيز مشتمل بر ابعاد؛ توسعه علمي آموزشي ورزش، 
فرهنگ علمي در ورزش و جامعه دانشي ورزش بود. اين 

هاي سيستم بليتها مبين اين است كه در واقع شناخت قايافته
علمي ورزش كشور به تنهايي براي بسترسازي كاربست 

هاي پذيريش علم و فناوري ها كافي نيست بلكه قابليتپژوهش
هاي اجرايي و صنعت ورزش نيز به عنوان مقصد دانش در حوزه

توليد شده مورد ارزيابي قرار بگيرد. حتي مسير انتقال دانش و 
هاي اجرايي و ك به بخشفناوري از محيط علمي و آكادمي

مند مورد بررسي صنعتي نيز الزم به صورت راهبردي و نظام
هاي اجرايي قرار بگيرند. به طور مشخص الزم است تا در حوزه

و صنعت ورزش تقاضا براي پژوهش، قابليت استفاده از پژوهش 
و مسير تعامل با محيط علمي و دريافت دانش مشهود و كارآمد 

لمي نيز عالوه بر آموزش پژوهش، فرهنگ باشد. در سيستم ع
پژوهشي و شبكه كاري از محققان و دانشگران فعال باشد. 

ها و تفسير اين سطح را مورد برخي مطالعات پيشين نيز يافته
 يكم توسعه ي،تقاضامحور )٢٠١٠( يفراهان .دهندتأييد قرار مي

 يهاپژوهشدر محققان  يارتباط تيفيو كيفي منابع، ك
و همكاران  ينقوداند. در توسعه آن مؤثر مي نيبدتربيت

كاربرد  ) وحدت رويه بين مديران و متخصصان براي٢٠١٣(
ترين عامل توسعه را مهمبلندمدت  يزريبرنامه ي وفناور

داند. دستوم فناوري اطالعات و ارتباط در تحقيقات ورزشي مي
 ) تعامل و٢٠١٥) و خسروي زاده و همكاران (٢٠١٣و همكاران (

مندي  دو طرفه دانشگاه و صنعت در حوزه ورزش براي بهره
كاربرد علم توليدي دانشگاه و تأمين نياز علمي صنعت ضروري 

   .داندمي
سطح ساختاري (راهبردها) هم شامل سه منظر مديريت 
پژوهشي در ورزش، تأمين منابع پژوهش در ورزش، خدمات 

پژوهشي در ورزش و توسعه پژوهش در ورزش تعيين گرديد. 
منظر مديريت پژوهشي در ورزش شامل ابعاد؛ نيازسنجي 
پژوهشي، سياستگذاري پژوهشي و نظارت و ارزيابي است. منظر 

هش در ورزش نيز شامل ابعاد؛ پژوهش و توليد توسعه پژو
گذاري و اعتبارسنجي هاي پژوهشي و ارزشدانش، نشر يافته

باشد. منظر تأمين منابع پژوهش در ورزش شامل ابعاد؛ مي
امكانات پژوهشي و تأمين مالي پژوهش بود. منظر خدمات 

علمي و  پژوهشي در ورزش هم شامل دسترسي به شبكه
است. سطح ساختاري شامل راهبردها،  آموزش و مشاوره

ساختارها، فرايندها و اقدامات سيستم مديريت پژوهشي در 
ورزش كشور براي توسعه كاربست تحقيقات است. با توجه 

هاي سيستم باز پژوهش و فرابخشي بودن آن، از اين رو ويژگي
هاي مديريت پژوهشي در كشور مانند الزم است تا همه بخش

هاي پژوهش در ها، كميتهها و انجمنهشگاهها، پژودانشگاه
هاي اطالعاتي ارتباطي در حوزه هاي ورزشي و شبكهسازمان

ها كار بين آنعلوم ورزشي مشاركت داشته باشند. تقسيم
براساس مدل پژوهش در چهار حوزه تأمين منابع، مديريت، 
خدمات و فرايند توسعه پژوهش است. مديريت توسعه علمي 

ها و قابليت درون و برون براساس ظرفيتبا  ايدب ورزش كشور
شده در دو سطح قبلي از طريق تأمين منابع  مشخصسيستمي 

و خدمات موردنياز سيستم پژوهشي ورزش كشور ميزان و دامنه 
برخي  كاربست تحقيقات ورزشي را به طور مستمر افزايش دهد.

و  گيري اين سطح همسوييتحقيقات قبلي نيز با نتايج و نتيجه
سازي دانش را ) تجاري٢٠١٣انطباق دارند. صفا و همكاران (

داند  عمدتًا مربوط به عوامل مربوط به اين سطح مي
 دررساني). (زيرساختي، قانوني، تأمين مالي، آموزشي و اطالع

 ورزش توسعه كشور براي حوزه گزارش برنامه ششم سند
وجه قرار ) نيز عمدتًا عوامل مرتبط با اين سطح مورد ت٢٠١٧(

 و امكانات تقاضا، مديريت توليد و (همكاري علمي، گرفته است
عملكرد پايدار مراكز علمي  تجهيزات). برخي تحقيقات نيز

 زيرساختي، فردي، ساختاري، را متأثر از عوامل ورزشي
افشاري (اند مالي، نوآوري و بازاريابي دانسته همكاري، مديريتي،

زاهاريا و . )٢٠١٩ مكاران،؛ پيرجمادي و ه٢٠١٩ و همكاران،
) توسعه علمي صنعت ورزش آمريكا عمدتًا ٢٠١٧كابوراكيس (

   .داندمتأثر از عوامل زيرساختي و اجرايي مي
سطح كاركردي (دستاوردها) شامل منظرهاي؛ قابليت 

تحقيقات ورزشي براي كاربست، كاربست تحقيقات ورزشي و  
پيامدهاي كاربست تحقيقات ورزشي است. منظر قابليت 
تحقيقات ورزشي براي كاربست شامل ابعاد؛ كيفيت تحقيقات، 
نوآوري تحقيقات و كاربردگرايي تحقيقات است. منظر كاربست 

ت ورزشي شامل ابعاد؛ كاربست آموزشي، كاربست تحقيقا
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سازماني، كاربست صنعتي و كاربست اجتماعي بود. منظر 
پيامدهاي كاربست تحقيقات ورزشي شامل ابعاد؛ ارتقاي 

وري در ورزش كشور، ارتقاي علمي ورزش كشور و تأمين بهره
باشد. كاربست فراگير تحقيقات ورزشي منافع مولدان علمي مي

افتد. در واقع خروجي سطح ساختاري طح اتفاق ميدر اين س
مدل (مديريت، منابع، خدمات و توسعه فرايندي پژوهش در 

هاي كاربست، تحقق ساز ارتقاي قابليتورزش كشور)  زمينه
كاربست و پيامدهاي كاربست تحقيقات ورزشي است. سؤال 

يابند اصلي در اين سطح اين است كه چه تحقيقاتي كاربرد مي
هاي موجود و شناسايي نوع كاربردي خواهد بود؟ پاسخ و چه

شده به اين سؤال منطبق بر ابعاد تعيين شده در اين سطح مدل 
است.  در واقع تحقيقات بايد داراي كيفي، نوآوري و مصرفي 

هاي علمي آموزشي، سازماني، بودن باشند تا بتوانند در سيستم
دها و پيامدهاي صنعتي و اجتماعي كاربرد پيدا كنند. دستاور

حاصل از توسعه فزاينده و مستمر كاربست تحقيقات ورزشي هم 
دهد و هم جايگاه و عملكرد سيستم ورزش كشور را ارتقا مي

قابليت علمي آن. همچنين منافع مراكز و افراد دانشگر و مولد 
بايست تأمين شود تا چرخه كاربست تحقيقات دانش نياز مي

ها و تفسير اين يشين نيز يافتهكامل گردد. برخي مطالعات پ
اند دهند.  برخي مطالعات نشان دادهسطح را مورد تأييد قرار مي

كند اين امكان را ايجاد مي ورزش كه كاربردي سازي تحقيقات
علمي تا در صورت ايجاد پيوندهاي پسين و پيشين نيرومند، بر 

 ،يصوف ييو رضا ي(فراهان  نيز تأثيرگذار باشدشدن ورزش 
 بر علم پيشرفت گذاريتأثير )٢٠١٩( ستايش بامير و ).٢٠١١

عمده  اند.توجه گزارش كردهرا قابل ورزش كشور توسعه و رشد
مشاركتي،  اي،پايه تحقيقات اصلي حوزه مطالعات بيان چهار

دانش تعريف را براي كاربست  تكنولوژي و دانش انتقال
هاي اولويت) در بررسي ٢٠١٦اند. عبدالكريم و همكاران (كرده

بهبود  دانشي و هاي توليدي در اردن سه دستاورد مالي،سازمان
) ٢٠١٦را در اولويت قرار دادند. ان ام نعيم و آملوس (

تقاضامحوري پژوهش در صنعت توليدي مالزي را متأثر از 
  داندكاركنان مي محصول و عملكرد كيفيت نوآوري،

وان به تدر بحث كاربرد نتايج خود اين پژوهش نيز مي
مند ضرورت استفاده از رويكرد مدلسازي كيفي اكتشافي و نظام

در حوزه موضوع پژوهش و جامعه آماري مورد مطالعه پرداخت. 
 هاي دانشي زيادينظام علمي آموزشي ورزش كشور از نقش

 يكديگر با تعامل و همكاري حال در كه است شده تشكيل
، سياسي و اين سيستم تحت تأثير بحران اقتصادي. هستند

اي مواجه شده است. مديريت سابقهاجتماعي كشور با ركود بي
. بود خواهد درك غيرقابل و پيچيده بسيار سيستمي در چنين

 به ها ارائه شده توسط محققان به كارگزارانها و مدلچارچوب
سيستم علمي  كليات سازيساده با كه كنندمي كمك مديران
هاي مدل. يابند دست آن تماميت از بهتري درك به ورزش

 يافتن شانس و كرده بنديطبقه بهتر را مسائل اكتشافي
هاي گيري به يافتهبرند تا تصميممي باال را صحيح هايپاسخ

هاي فكري برخاسته از نظر جزئي و پراكنده بر مبناي چارچوب
 تبيين و خبرگان و مباني علمي قرار بگيرد. همچنين كشف،

تواند بهتر مي سازيي در چارچوب مدلهاي پژوهشداده تفسير
هاي مكانيسم درك هاي علمي را توضيح دهد وروابط پديده

كند. اهميت مدل  ترآسان را پژوهشي، تجاري، مديريتي و ...
ارائه شده در اين پژوهش و جايگاه آن در دانش موجود به دليل 

 و داراي مصاديق عيني در نظام علمي اتكاقابل هايمدل فقدان
تواند در صورت وجود تمايالت محيطي مي كشور و نظام ورزش

توجهي قرار بگيرد. براساس مدل ارائه شده در سطح قابل
هاي توانمندى وجود با هاي متولي توسعه علمي ورزشسازمان

اهداف و راهبردها را  تواندنمي تنهايي به ساختاري و اجرايي
گوياي اين  تحقق دهند (شواهد فعلي از وضعيت ورزش كشور

زمينه پويا با محيط  سيستم ورزش يك مسئله است) زيرا
اين  و خروجى مطلوب پيچيده و ساختار چندبخشي است

باشد. سيستم نيازمند يك چارچوب راهبردي يكپارچه مي
ريزي نگر در ارزيابي، برنامههاي اكتشافي و جامعاستفاده از مدل

 فعلي و هاىرنامهب ناكارايي توان به كاهشگيري ميو تصميم
حوزه توسعه اقتصادي ورزش كشور  در كردن عمل اىجزيره

توان گفت هاي ميدر نهايت براساس كليات يافته منجر شود.
كه مديريت و توسعه كاربست تحقيقات ورزشي، فرايندي 
سيستماتيك و چندسطحي است كه در هر سطح و مرحله داراي 

وامل همبسته خود باشد و از عهاي مختص به خود ميويژگي
پذيرند. از اين رو ضرورت دارد تا ارتباط بين عوامل در اثر مي

درون هر سطح و با ساير سطوح را در نظر گرفته شوند. به طور 
مشخص بايد گفت كه توسعه كاربست تحقيقات ورزشي، يك 

سازي مند است كه از طريق ظرفيتجريان راهبردي و نظام
ورزش، ضمن ارتقاي قابليت  محيطي دروني و بيروني سيستم

دهد تا به ها را گسترش ميها، دامنه كاربرد آنكاربست پژوهش
  پيامدهاي موردنظر برسد..

هاي پژوهش پيشنهادات زير جهت در نهايت براساس يافته
. ١شود: توسعه كاربست تحقيقات ورزشي در كشور ارائه مي

اربست كشود سازي در مدل، پيشنهاد ميبراساس منظر ظرفيت
اي، بخشنامه هاي رسانههاي ورزشي از طريق محركپژوهش

سازماني و مطالبات محققان و مديران به گفتماني در درون و 
. براساس بُعد ٢ بين نهادهاي متولي و ذينفع تبديل شود.
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ها و شود كه برنامهفرهنگ علمي در مدل، پيشنهاد مي
يد و محققان سازي كاربردگرايي در بين اساتهاي فرهنگمشوق

هاي . آموزش٣فعال در حوزه ورزش تدوين و انتشار يابد. 
مناسب در زمينه توانمندسازي پژوهشي محققان، اساتيد و 
دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم ورزشي تعريف شود و به 
صورت مشاركتي در چارچوب يك تقويم زماني مشخص ارائه 

پيشنهاد  . براساس منظر منابع پژوهش در مدل،٤گردند. 
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شود كه ارتقاي زيرساختمي

المللي در مراكز و و دسترسي به شبكه پژوهشي بين
. تقويت ارتباط بين علوم ٥هاي علمي آموزشي ورزشي. سازمان

كننده دانش توليدي هاي مصرفورزشي دانشگاه با سازمان
مطالعات  .٦هاي دولتي، صنعت و جامعه. ها در بخشآن

تطبيقي بين مديريت پژوهشي و كاربست تحقيقات ورزش 
. براساس منظر مديريت پژوهشي در ٧كشور با ساير كشورها. 

مدل، يك سيستم نظارت و هدايت پژوهشي فرابخشي از 
خبرگان براي نظرات بر تحقيقاتي ورزشي كشور تشكيل شود و 

ي هاي علم. ظرفيت٨سازي گردد. بستر فعاليت آن ظرفيت
گذاران و كارگزاران نظام علمي بخش ورزش براي براي سياست

و تحقيقاتي كشور مشخص و تبيين شود تا علوم ورزشي در 
هاي . واحدها و كميته٩ها قرار نگيرد. اولويت پاييني براي آن

هاي ورزشي به قابليت نوآوري و پژوهشي موجود در سازمان
ها، قوانين، نامهئين. در آ١٠تحقيق و توسعه ارتقا پيدا كنند. 

هاي مراكز با مديريت پژوهش در ورزش بازنگري اسناد و برنامه
 تحقيقات تاكيد تأكيد شود. انجام شود و بر كاربست
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