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 چکیده

 حاضر با هدف قیتحق روازایندر جوامع است.  یاز مسائل مهم و اساس يدر جهت کسب منفعت اقتصاد یتخصص قاتیاز تحق يریگبهره
 TOPSISو  یشاخگمدل سه یبیترک يبا استفاده از الگو یورزش تیریدانش مد يسازيتجار ۀتوسع يراهبردها يبندتیو اولو ییشناسا

ل خبرگان شام قیحقت يآمار ۀجامع گرفت.انجام  یدانیصورت ماست که به یلیتحل -یفیتوص قاتیحاضر از نوع تحق قیشد. تحق یطراح
 دانش تجربه و تخصص مناسب را داشتند. براساس يسازيو تجار یورزش تیریدانش مد يهابودند که در عرصه یورزش تیریمد ةحوز

پرسشنامه  نیساخته بود. امحقق ۀ، شامل پرسشنامقیتحق ۀ. پرسشنامندمشخص شد قیتحق ۀعنوان نموننفر به 18 ،یرفبگلوله مونه گیرين
 يسازيتجار يبردهاراه ییمنظور شناسابود. به هشد یطراح TOPSISراهبرد در عوامل سه شاخه و براساس روش  سیصورت ماتربه

 ییمنظور ابتدا محقق با شناسانینظر خبرگان استفاده شد. بد نیو همچن قیموجود در تحق ينظر یباناز م ،یورزش تیریدانش مد
ن کرد ییخبرگان، به نها میت هاينظر یاز راهبردها را مشخص و سپس با استفاده از بررس يمستخرج از مقاالت، تعداد یۀاول يراهبردها

منظور انتخاب شد. به ییو نها ییشناسا یورزش تیریدانش مد يسازيراهبرد تجار 12 تینهادر  قیتحق نید. در اکرراهبردها اقدام  نیا
با استفاده  قیتحق يهاداده لیوتحلهیروند تجز یۀاستفاده شد. کل سیاز روش تاپس یورزش تیرینش مددا يسازيتجار يراهبردها نیبهتر

 یپژوهش يهاطرح یابیارز يبرا يامسلط حرفه ستمیس ۀتوسع ق،یتحق يهاافتهی ي. بر مبناگرفتانجام  BT TopSis SoLverافزار از نرم
 را داراست.  تیاهم نیشتریب 8197/0 بیبا ضر یورزش تیریدانش مد يسازيمنظور تجارها بهپروژه نیا ةبالقو یابیدانشگاه و ارز
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 مقدمه

و  یتوسط پژوهشگران دانشگاه دشدهیدانش تول

عنوان محرك کلیدي بالقوه مؤسسات علمی و پژوهشی به

اخیر در اروپا  يهااستیبراي پیشرفت تکنولوژیکی است. س

ها محور در دانشگاهتجاري يهاتیبا هدف افزایش فعال

 ۀطور مثال دانشمندان آلمانی در هماند. بهتنظیم شده

علمی، اهمیت اختراعات دانشگاهی را بررسی  يهاحوزه

اخیر شاهد رشد چشمگیر و  يها. در دهه)1( نندکیم

کشورمان در  ۀرتب يسرعت باالي تولید دانش و ارتقا

تولید دانش هستیم. امروزه توان علمی و فنی  يبندرتبه

 .)2( رودیشمار میک کشور به یافتگیبارزترین شاخص توسعه

است که به بهبود  يارزش اقتصاد يدارا یهنگام دانش

 ياصورت دانش بر نیا ریمنجر شود، در غ داتیتول ۀدر عرض

 ،یاجتماع یحت ای يمنفعت اقتصاد گونهچیجامعه ه

که  يریمس لیدل نیو ... نخواهد داشت. به هم یفرهنگ

 ،کندیم یشدن ط يشدن جهت کاربرد جادیدانش پس از ا

رو  نی. از هم)3(دانش دارد  جادیامعادل خود  یتیاهم

 ،دشویم جادیا کیها و مراکز آکادمدانشگاه که در یدانش

 يفناور ایبه محصول، خدمت  يچنانچه در مراحل بعد

خواهد  یتلق ياهودهیدانش ب يد، از نظر اقتصادشون لیتبد

 جادیجامعه ا يرا برا ياشد و نخواهد توانست ارزش افزوده

ها دانش در دانشگاه يسازرهیو ذخ جادیا رونیکند. ازا

از کاربرد آن  نانیو اطم ستین کنندهیراض ییتنهابه

در  يگذارهیکه جامعه بتواند از منافع سرما ياگونهبه

 قاتیتحق یاز اهداف اصل د،کن يبرداربهره قاتیتحق

 یطور روزافزونها بهدانشگاه لیدل نیاست، به هم یدانشگاه

 يهاتیفعالو کاهش  دیجد قاتیتحق يسازيتجار شیافزا با

 .)4(ند اهمواجه شد قاتیو تحق سیتدر مانند یمیقد

بر فراهم آوردن دانش، عالوه يبرا ییبسترها جادیا

 یو فن يبه رشد اقتصاد ،هاسازمان يبرا ياقتصاد يهاارزش

 کی دنی. از آنجا که به بازار رسانشودیجامعه منجر م

ها سازمان يو بقا تیموفق ةکنندنیتضم تواندیمحصول م

مطرح شده است  یاتیح یعنوان عاملبه يسازيباشد، تجار

ن بدو قاتیتحق ز،ین یقاتیتحق يها. در سازمان)5(

 زمینه نیندارد. در هم ییمحصول معنا کی يسازيتجار

 ندیگفت فرا توانینم ابد،یشده توسعه نمنتقل يتا فناور زین

 يسازيتجار تیشده است. اهم لیتکم يانتقال فناور

از مؤسسات  ياریاست که در حال حاضر بس يحدبه

انجام  يااز خدمات مشاوره يریگبا بهره یقاتیقتح

مشترك به  يصورت همکاربه یقاتیتحق يهاپروژه

 گونهنیاند و تعداد اداده تیخود رسم يفناور يسازيتجار

در  یصنعت ۀشرفتیپ يدر کشورها يامراکز خدمات مشاوره

 .)6(است  شیحال افزا

است که از تمام  يندیفرا قیتحق يسازيتجار

 يکه در نوآور یتا کسان کندیممکن استفاده م يهاقابلیت

 جادشدهیا دیبتوانند فوا ،کنندیم يگذارهیسرما یکیتکنولوژ

 فناوري. )7(دست آورند را به جادشدهیاي توسط نوآور

و در  کندیدرآمد م جادیا ،شودیم وارد بازار کهیهنگام

ندارد.  یارزش گونهچیه ییتوسعه از نظر درآمدزا ۀمرحل

 يدرآمد چیه ،اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) فناوري

 و بدون در خوديخوداست علم به یهی. بدکندینم جادیا

مد در چرخۀ توسعۀ اکار يندینظر گرفتن چارچوب و فرا

 .)8( دکنخلق  يدیبازار جد ،نخواهد توانست فناوریی

از جمله ورزش  هاعرصهي در تمامی سازيتجاراهمیت 

ابزار و منبع  عنوانبه. امروزه دانش استمهم و ضروري 

در جهت کسب  افتهیتوسعهمهمی براي برخی کشورهاي 

. )9(باشد  مؤثری توانسته است خوببهمنابع مالی، 

که سبب  استي در ورزش از جمله مسائل مهم سازيتجار

. )10( دشویمرشد و بهبود ورزش در تمامی ابعاد 

بر عالوه تواندیمي تحقیقات مدیریت ورزشی سازيتجار

ي بر صنعت ورزش مؤثر، به شکل هادانشگاهي بر ررگذایتأث

ي تحقیقات سازيارتج. عدم )11(باشد  رگذاریتأثنیز 
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 دشویمي به تحقیقات اعتمادیبدانشگاهی سبب بروز 

. از طرفی با توجه به نقش تحقیقات ورزشی در حل )12(

ي سازيتجارمعضالت و مشکالت در سطح کشور، عدم 

ي هاتیقابلتا نتوان از  دشویمتحقیقات ورزشی سبب 

تحقیقات ورزشی در حل معضالت کشور استفادة الزم را برد 

ۀ واسطبهنتایج تحقیقات مدیریت ورزشی  رونیازا. )13(

برخی معضالت موجود در جوامع را  تواندیمي سازيتجار

ي سازيتجارۀ واسطبه. )12(کاهش دهد و مرتفع سازد 

، )14(انتظار داشت که وضعیت اشتغال  توانیمتحقیقات 

و کاهش انگیزة تحصیل در  )16(، کارآفرینی )15(مالی 

 بهبود یابد.  )17(افراد 

 تیریمد ۀدر رشت قاتیتحق يسازيتجار تیاهم

در  نیاست. ا ياز جمله مسائل مهم و ضرور زین یورزش

در  یقاتیه خأل تحقگرفتانجام يهایاست که با بررس یحال

در تحقیقات مختلفی . دشویمشاهده م یخوبحوزه به نیا

یی در خصوص کیفیت و کمیت تحقیقات مدیریت هاینگران

ورزشی عنوان شده است.  توسعۀ تحقیقات مدیریت ورزشی 

 انرپژوهشگهمواره از جمله مسائلی بوده است که تمامی 

 مسئله. این )15( اندداشتهدر این حوزه روي آن تمرکز 

ة اهمیت تحقیقات در مدیریت ورزشی است. دهندنشان

ي سازيتجار) اشاره کردند که 2018و همکاران ( ۱کالئوسن

. )18( استاز مسائل مهم در حوزة مدیریت ورزشی 

) در تحقیق خود اشاره کرد که 2002( ۲اینجولراس

ي منابع انسانی در مدیریت ورزشی از مسائل مهم سازيتجار

و  زجون. )19( استدر جهت توسعۀ مدیریت ورزشی 

ي موجود در هابرنامه) اشاره داشتند که 2008( همکاران

مدیریت ورزشی باید در پاسخ به نیازهاي جامعه از جمله 

ي در این رشتۀ ورزشی در تمامی ابعاد از جمله سازيارتج

) نیز در تحقیق خود 2012( ۳یدوهرت. )12(تحقیقات باشد 

                                                           
1 . Clausen  
2 . Enjolras  

ي هارشتهاشاره کرد که رشتۀ مدیریت ورزشی از جمله 

که نیاز است تا با تحقیقات جامع و متنوع در این  ستنوپا

حوزه به گسترش این رشتۀ دانشگاهی اقدام کرد. وي بیان 

ریت ورزشی، ضمن کرد که کاربردي ساختن تحقیقات مدی

ي سازيتجارتوسعۀ کمی و کیفی این رشتۀ دانشگاهی، به 

در  نیا .)11( دشویم تحقیقات در مدیریت ورزشی منجر

 جادیلزوم ا ،یلیتحص ۀرشت نیا تیاست که ماه یحال

 ۀرشت نیدر ا يسازيجامع در جهت تجار قاتیتحق

و  های. عدم بررس)20( دهدینشان م یخوبرا به یلیتحص

 یورزش تیریدر مد قاتیتحق يسازيتجار ةدر حوز قیتحق

 يسازيتجار تیاول وضع ۀاست تا در مرحل هسبب شد

نبود تحقیقات نامشخص باشد.  یورزش تیریدر مد قاتیتحق

ي آن سازيتجارمناسب در حوزة مدیریت ورزشی در مسیر 

ي کارکردهاي رشتۀ سازآگاهبه بروز مشکالتی در خصوص 

 . )15( دشویم مدیریت ورزشی منجر

وم مدیریت ورزشی از عل خصوصبهامروزه علم ورزش و 

مهم و ضروري در جهان است. از تحقیقات و علم مدیریت 

ي در ساماندهی و مدیریت شماریبي هااستفادهورزشی 

ریت . از علم مدی)21( دشویمرویدادها و مسابقات ورزشی 

ورزشی در توسعه و اشاعۀ ورزش نیز استفاده الزم شده 

 است. این در حالی است که نیاز به استفاده از تحقیقات

ه ب کامالًي اجرایی هاصهعرمدیریت ورزشی در ایران در 

شک فاصلۀ بین علم و عمل در . بی)22( خوردیمچشم 

نیازمند  مسئلهکه این  استحوزة مدیریت ورزشی بسیار 

دانش  يسازيتجارمنظور توسعۀ ایجاد راهبردهایی به

 . استی ورزش تیریمد

ي دانش مدیریت ورزشی به سازيتجارمنظور توسعۀ به

. استگسترش راهبردهایی در جهت تقویت این دانش نیاز 

ي جامع در این حوزه سبب شده تا هایبررسنبود 

3 . Doherty  
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ي دانش مدیریت سازيتجاري در مسیر توسعۀ زیربرنامه

به نبود هدف در مسیر  مسئلهورزشی شکل نگیرد و این 

ي دانش مدیریت ورزشی منجر شده است. سازيتجار

ي دانش مدیریت سازيتجاربهامات اساسی در مسیر ا

ي هدفمند و منظم در این حوزه هاتالشورزشی و نبود 

سبب شده است تا امروزه ورزش کشور سهم اندکی از دانش 

ی دانش مدیریت نوعبهمدیریت ورزشی داشته باشد و 

صنعت تجاري مورد  عنوانبهورزشی در ورزش کشور 

فقدان راهبردهاي کلیدي  مسئلهاین ي قرار نگیرد. برداربهره

ي دانش مدیریت ورزشی را نشان سازيتجاردر مسیر 

 . دهدیم

ي ساختن دانش مدیریت ورزشی سبب سازيتجار

منظور کمک به مسائل تا جنبشی در این علم به دشویم

شک مهم ورزشی در ابعاد مختلف ایجاد شود. بی

کردن  ي دانش مدیریت ورزشی سبب کاربرديسازيتجار

که به ارتقاي رشتۀ مدیریت ورزشی منجر  دشویماین دانش 

توجهی به مسائل . این در حالی است که بیدشویم

ي دانش مدیریت ورزشی سبب شده است تا سازيتجار

در این حوزه  گرفتهشکلامروزه استفادة چندانی از تحقیقات 

نشود. بدون شک براي مدیریت علمی در حوزة ورزش کشور 

و همچنین ارتقاي دانش مدیریت ورزشی کشور، نیاز است 

ي دانش مدیریت ورزشی ایجاد شود. سازيتجارتا بستر 

منظور توسعۀ ي راهبردهایی بهریگشکل رونیازا

به هموار  تواندیمي دانش مدیریت ورزشی سازيتجار

ساختن این بستر منجر شود. تحقیق حاضر با هدف 

 يسازيتجار ۀتوسع يبردهاراه يبندتیو اولو ییشناسا

ی در پی پاسخگویی به این پرسش ورزش تیریدانش مد

ي دانش مدیریت سازيتجاراست که راهبردهاي توسعۀ 

اند؟ براساس معیارهاي موجود در رشتۀ ورزشی کدام

به چه  شدهییشناساي راهبردهاي بندرتبهمدیریت ورزشی، 

 ؟استصورت 

 روش تحقیق

 استتحلیلی  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

 قیتحق يآمار ۀجامعمیدانی انجام گرفته است.  صورتبهکه 

که در  بودند مدیریت ورزشی ةحوز خبرگانشامل 

ي دانش سازيتجاري دانش مدیریت ورزشی و هاعرصه

تجربه و تخصص مناسب را داشتند. براساس انتخاب 

نمونۀ تحقیق مشخص شدند.  عنوانبهنفر  18ی، برفگلوله

ی خبرگان تحقیق را شناختتیجمعي هایژگیو، 1جدول 

 .دهدیمنشان 

 
 خبرگان تحقیقی شناختتیجمعي هایژگیو. 1جدول 

 تخصص سمت شغلی ۀسابق مدرك تحصیلی خبرگان
علمی هیأتعضو  سال 10 دکتري 1خبره  وکارکسبمدیریت    

علمی هیأتعضو  سال 18 دکتري 2خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 22 دکتري 3خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 15 کارشناسی ارشد 4خبره   ورزشی وکارکسب 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 5خبره   مدیریت ورزشی 
 وکارکسبمدیریت  کارمند سال 8 دکتري 6خبره 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 7خبره   مدیریت دولتی 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 8خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 9خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 10 دکتري 10خبره   مدیریت ورزشی 
 يسازيتجارمدیریت  مدیر سازمان سال 17 کارشناسی ارشد 11خبره 
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 تخصص سمت شغلی ۀسابق مدرك تحصیلی خبرگان
علمی هیأتعضو  سال 15 دکتري 12خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 13خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 15 دکتري 14خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 15خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 5 دکتري 16خبره   يسازيتجارمدیریت  
علمی هیأتعضو  سال 7 دکتري 17خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 5 دکتري 18خبره   يسازيتجارمدیریت  

 
منظور طراحـی چـارچوب در پژوهش حاضر، به

شد. کمک گرفته  یشاخگسه ۀنظری مفهـومی تحقیق از

ساختار، محتوا و زمینه که در ی شامل شاخگمـدل سه

 ۀهم ،منطقی است يهاها از نوع مدلمدل يبندطبقه

در  تواندیسازمانی را م يهادهیمفاهیم و رویـدادها و پد

مورد  ۀقالب سه شاخه سـاختار، محتوا یا رفتار، و زمین

، با معیار یعبارتبه کند. لیوتحلهیبررسی، مطالعه و تجز

ها و و بـر مبناي ویژگی هـر معیـار، مؤلفه یشاخگسه

پژوهشی  يهاافتهی يسازيمتغیرهـاي کارسـاز در تجار

 .دشویاختصار ابعاد آن مرور ماست کـه به يبندقابل طبقه

عناصر، عوامل و شرایط  ۀساختار، هم ۀمنظور از شاخ

سازمان است که با نظم و قاعـده قابـل  یرانسانیفیزیکی و غ

مطالعـه، قالب، پوسته، بدنه یـا شـماي فیزیکـی و مـادي 

تمام منابع مادي، مالی و  مانند؛ سازندیسـازمان را م

کلی سازمان  ۀاطالعاتی که وقتی با ترکیب خاصی در بدن

رفتاري (محتوا)، شـامل مباحـث  ۀ. شـاخشوندیجاري م

نسـانی در سازمان است که با هنجارهاي انسان و روابـط ا

و  اندوستهیپ همرفتاري، ارتباطـات و الگوهـاي خاصی به

محـیط درونی سازمان را تشکیل  ةمحتـواي اصـلی و زنـد

زمینه، تمام شرایط و عوامل  ۀ. منظور از شاخدهندیم

، بستر مهـم رشـد و اندمحیطی است که بر سازمان محاط

در این تحقیق سه . دهندیتشـکیل م سـازمان را ۀتوسـع

شاخه شامل عوامل ساختاري شامل سیستم مدیریت، 

ي، پیوندهاي راهبردي و منابع مالی و اطالعاتی سازشبکه

ي دانشجوي، هازهیانگ. همچنین عوامل رفتاري شامل است

ي دانشگاهی، کیفیت تحقیقات هازهیانگتوانمندهاي انسانی، 

ي نیز شامل انهیزمل . عواماستي ریپذانعطافو 

ي، عوامل اقتصادي، عوامل محیطی، افزارنرمي هارساختیز

 . استعوامل فرهنگی، عوامل قانونی و عوامل سیاسی 

ساخته بود. این پرسشنامۀ تحقیق، پرسشنامۀ محقق

شاخه و ماتریس راهبرد در عوامل سه صورتبهپرسشنامه 

منظور بهطراحی شده بود.  TOPSISبراساس روش 

، ي دانش مدیریت ورزشیسازيتجارراهبردهاي  ییشناسا

نظر خبرگان  نیو همچن قیموجود در تحق ينظر یاز مبان

منظور ابتدا محقق با شناسایی راهبردهاي . بدیناستفاده شد

اولیۀ مستخرج از مقاالت، تعدادي از راهبردها را مشخص 

کرد، سپس با بررسی نظرهاي تیم خبرگان، به نهایی کردن 

 12ن راهبردها اقدام کر. در این تحقیق در نهایت تعداد ای

ي دانش مدیریت ورزشی شناسایی و سازيتجارراهبرد 

راهبردهاي  نیمنظور انتخاب بهتربهنهایی شد. 

 سیاز روش تاپسي دانش مدیریت ورزشی سازيتجار

 استفاده شد. 

آل حلی است که سود ایده حلراهتاپسیس،  در روش

را  هامشخصهرا افزایش و هزینۀ معیارها/ هامشخصهمعیارها/

 . مراحل روش تاپسیس در زیر آمده است. دهدیمکاهش 

این روش تشکیل  ۀتشکیل ماتریس تصمیم: گام اولی

ماتریس تصمیم است. ماتریس تصمیم این روش شامل 

ماتریسی که معیارها در  ؛سري معیار و گزینه استیک
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و هر  در سطر هستند هانهیو گز رندیگیها قرار مستون

سلول ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است. 

آن را توسط  ستیبایم ،ماتریس تصمیم تشکیل از پس

طیف  از طریقخبرگان تکمیل کنیم که این فرایند  هاينظر

 مواقعی در. گیردمیلیکرت یا ساعتی یا اعداد واقعی صورت 

 واقعی عدد که تولید نرخ یا ینههز مثل است، کمی معیار که

 دهیم،می قرار را واقعی عدد آن گزینه هر براي داریم را آن

اما در مواردي که معیار کیفی است و عدد کمی براي آن 

 .میکنیاستفاده م 9تا  1از طیف  ،مفهومی ندارد

ماتریس  يسازمقیاس کردن ماتریس تصمیم (نرمالبی

صورت  نیکردن در روش تاپسیس به ا اسیمقیتصمیم): ب

که هر درایه بر جذر مجموع مربعات  دگیریانجام م

 .شودیآن ستون معیار تقسیم م يهاهیدرا

دار: در این گام باید وزن مقیاس وزنتعیین ماتریس بی

در  ،دست آمده استدیگر به يهاکه از روشرا معیارها 

 .حاصل شود دارماتریس نرمال ضرب کنیم تا ماتریس وزن

باید نوع  نجای: در اآلدهیو ضد ا لآهدییافتن حل ا

مثبت دارند یا منفی.  ۀمعیارها یا جنب .معیارها مشخص شود

 سببمعیارهاي مثبت معیارهایی هستند که افزایش آنها 

 .بهبود در سیستم شود

 آلدهیو ضد ا الدهیفاصله از حل ا ۀمحاسب

 هانهیگز يبندشاخص شباهت و رتبه ۀمحاسب

با استفاده  قیتحق يهاداده لیوتحلهیروند تجزتمامی 

 .گرفتانجام  BT TopSis SoLverافزار از نرم

 

 ي تحقیقهاافتهی

 12 هگرفتانجامي هایبررسدر این تحقیق پس از 

ي دانش مدیریت سازيتجارراهبردهاي  عنوانبهراهبرد 

 و آموزشی يزیربرنامه ساختار ورزشی شامل تحول در

تدریس دانشگاهی در رشتۀ  و مدیریت يهاوهیش درسی،

 يهاشبکه )، تشکیل1مدیریت ورزشی (راهبرد 

مدیریت  پژوهشگران و متخصصان با دانش يسازيتجار

)، ایجاد انجمن و 2کشور (راهبرد  از ورزشی خارج

ي دانش مدیریت سازيتجاري متولی در زمینۀ هاسازمان

 مقررات و قوانین در حاصال و )، تعدیل3ورزشی (راهبرد 

 معین براي تشکیالتی استقرار و طراحی و مناسب حقوقی

 و همکاري با فکري يهاییدارا مالکیت حفظ و ثبت

)، ایجاد نظام تشویق و 4عملی (راهبرد  نظام هماهنگی

ترویج  منظوربهپاداش در رشتۀ مدیریت ورزشی 

)، ارائۀ 5ي دانش مدیریت ورزشی (راهبرد سازيتجار

 گذارانهیسرماایجاد انگیزه در  منظوربهي مالیاتی هاتیمعاف

)، 6ي دانش مدیریت ورزشی (راهبرد سازيتجاردر فرایند 

ایجاد سرمایۀ تحقیق و نوآوري با هر دو بودجۀ منابع دولتی 

و ایجاد  زائد)، کاهش بوروکراسی 7و غیردولتی (راهبرد 

، حمایت )8ي (راهبرد سازيتجارانعطاف در فراگردهاي 

ي پژوهش هاصندوقنظیر  ریپذسکیري هاصندوقمالی از 

و فناوري از طریق اعطاي وام و تسهیالت مالی و اعتباري 

ي براي ارزیابی احرفه)، توسعۀ سیستم مسلط 9(راهبرد 

 هاپروژهي پژوهشی دانشگاه و ارزیابی بالقوة این هاطرح

)، 10ي دانش مدیریت ورزشی (راهبرد سازيتجار منظوربه

، هاباشگاهي مطالعاتی براي مدیران هافرصتایجاد 

و برعکس  هادانشگاهو صنایع ورزشی در  هاونیفدراس

براي  ازین موردو تجهیز نهادهاي عامل  نیتأم) و 11(راهبرد 

ي نتایج تحقیقات در مدیریت ورزشی (دفاتر سازيتجار

. است) 12ي رشد) (راهبرد هاپاركارتباط با صنعت و 

 .دهدیممیانگین نظرهاي خبرگان را نشان  2جدول 
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 . میانگین نظرهاي خبرگان2جدول 

سیماتر زمینه محتوا ساختار  
6667/3  1667/4 2راهبرد  3   
6111/3  2222/4  4444/3 9راهبرد    
8333/3  5000/4  6667/3 3راهبرد    
4444/4  5556/4  3333/4 1راهبرد    
5000/4  6111/4  6667/3 5راهبرد    
3889/4  7778/4  3333/4 10راهبرد    
2778/4  1667/4  8889/3 6راهبرد    
0000/4  1111/4  7778/3 7راهبرد    
0000/4  1111/4  1111/4 11راهبرد    
3333/4  3889/4  1111/4 8راهبرد    
4444/4  0556/4  5556/4 4راهبرد    
4444/4  3333/3  0556/4 12 راهبرد   
ارینوع مع مثبت مثبت مثبت  

اریوزن مع 2 2 2  

آل آل مثبت و ایدهحل ایدهتعیین راهنتایج  3جدول

 .دهدیمرا نشان  منفی
 

آل دهیحل افاصله از راه ةتعیین اندازنتایج  4جدول 

 .دهدیمی را نشان مثبت و منف

 آل منفیآل مثبت و ایدهحل ایدهتعیین راه. 3جدول 
 بهینه حلراه زمینه محتوا ساختار

6225/0 6468/0 6686/0 + 
4995/0 4512/0 4403/0 - 

 یآل مثبت و منفدهیحل افاصله از راه ةتعیین انداز. 4جدول 
فاصله ةانداز - +  

2688/0  1131/0 2راهبرد    
2176/0  1369/0 9راهبرد    
1641/0  1883/0 3راهبرد    
0450/0  2810/0 1راهبرد    
1324/0  2337/0 5راهبرد    
0361/0  2968/0 10راهبرد    
1318/0  1956/0 6راهبرد    
1611/0  1643/0 7راهبرد    
1311/0  2014/0 11راهبرد    
0869/0  2387/0 8راهبرد    
0981/0  2738/0 4راهبرد    
2090/0  1931/0 12راهبرد    

آل مثبت و حل ایدهنزدیکی به راه ۀمحاسب، 5جدول 

 .دهدیمرا نشان  هانهیگز يبندرتبه نیمنفی همچن

 يسازيتجار يراهبردها يبندرتبه، نتایج 1نمودار 

 .دهدیمی را در قالب نمودار راداري نشان ورزش تیریدانش مد
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 یورزش تیریدانش مد يسازيتجار راهبردهاي يبندرتبه .5جدول 

 بیضر رتبه
یکینزد  

جهینت  

8917/0 اول  هاپروژه نیا ةبالقو یابیدانشگاه و ارز یپژوهش يهاطرح یابیارز يبرا ياحرفهمسلط  ستمیس ۀتوسع 
یورزش تیریدانش مد يسازيتجار منظوربه  

8619/0 دوم  تیریمد ۀدر رشت یدانشگاه سیو تدر تیریمد يهاوهیش ،یو درس یآموزش يزیربرنامهتحول در ساختار  
یورزش  

7363/0 سوم ثبت و  يبرا نیمع یالتیو استقرار تشک یمناسب و طراح یو مقررات حقوق نیو اصالح در قوان لیتعد 
ینظام عمل یو هماهنگ يبا همکار يفکر يهاییدارا تیحفظ مالک  

7331/0 چهارم یورزش تیریدر مد يسازيتجار يانعطاف در فراگردها جادیو ا زائد یروکراسوکاهش ب   
6384/0 پنجم یورزش تیریدانش مد يسازيتجار جیترو منظوربه یورزش تیریمد ۀو پاداش در رشت قینظام تشو جادیا   
6058/0 ششم و بالعکس هادانشگاهدر  یورزش عیو صنا هاونیفدراس، هاباشگاه رانیمد يبرا یمطالعات يهافرصت جادیا   
5975/0 هفتم  تیریدانش مد يسازيتجار ندیدر فرا گذارانهیسرمادر  زهیانگ جادیا منظوربه یاتیمال يهاتیمعافارائه  

یورزش  
5343/0 هشتم یورزش تیریدانش مد يسازيتجار ۀنیدر زم یمتول يهاسازمانانجمن و  جادیا   
5050/0 نهم یردولتیو غ یمنابع دولت ۀبا هر دو بودج يو نوآور قیتحق ۀیسرما جادیا   
4802/0 دهم (دفاتر  یورزش تیریدر مد قاتیتحق جینتا يسازيتجار يبرا ازیعامل مورد ن ينهادها زیو تجه نیتأم 

رشد) يهاپاركارتباط با صنعت و   
3861/0 یازدهم وام و  ياعطا قیاز طر يپژوهش و فناور يهاصندوق مانند ریپذسکیر يهاصندوقاز  یمال تیحما 

يو اعتبار یمال التیتسه  
2961/0 دوازدهم خارج از کشور یورزش تیریدانش با متخصصان و پژوهشگران مد يسازيتجار يهاشبکه لیتشک   

 

 
 یورزش تیریدانش مد يسازيتجار ي راهبردهايبندرتبه. 1نمودار 

 ۀتوسعبا توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص شد که 

 یپژوهش يهاطرح یابیارز يبرا يامسلط حرفه ستمیس

 يسازيمنظور تجارها بهپروژه نیا ةبالقو یابیدانشگاه و ارز

 . استمناسب  8197/0ی با ضریب ورزش تیریدانش مد
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 يریگجهینتبحث و 

مسلط  ستمیسۀ حاضر نشان داد که توسع قیتحق جینتا

 یابیرزدانشگاه و ا یپژوهش يهاطرح یابیارز يبرا ياحرفه

 تیریدانش مد يسازيمنظور تجارها بهپروژه نیا ةبالقو

ي سازيتجارراهبرد در جهت توسعۀ  نیترمهمی ورزش

 ت ورزشی است.دانش مدیری

. اشاره شده است مسئلهدر تحقیقات مختلفی به این 

ي پژوهشی هاطرح) مشخص کرد که 2012( ۱دوهرتی

درست ارزیابی شود،  کهیدرصورتفعلی در محیط دانشگاه، 

 دشویمسبب ایجاد نظم و انضباط در تحقیقات دانشگاهی 

) نیز مشخص کردند که 2017( ۲نیو ش میک. )11(

ي دانش مدیریت ورزشی باید به سمت سازيتجارمنظور به

ي رفت و این جز از طریق نظارت کاربرداستفاده از تحقیقات 

. )3( ستین ریپذامکانو ارزیابی دقیق بر تحقیقات فعلی 

ي تحقیقات مدیریت سازيتجاردر مسیر  رسدیمنظر به

ورزشی نیازمند تحقیقات کاربردي و متناسب با نیازهاي روز 

نیازمند ارزیابی و نظارت بر انجام  مسئله. این استجامعه 

 يبرا يامسلط حرفه ستمیس. ایجاد استتحقیقات فعلی 

تا زمینۀ  دشویمسبب  دانشگاه یپژوهش يهاطرح یابیارز

بروز فساد در تحقیقات مدیریت ورزشی تحت کنترل قرار 

در  گرفتهشکلگیرد و تحقیقات کاربردي و واقعی 

ي ورزشی قرار گیرد. از هاسازمانة استفاد مورد، هادانشگاه

در خصوص همخوانی تحقیقات  هایابیارزطرفی نبود 

مدیریت ورزشی با نیازهاي روز جامعه سبب شده است تا 

ي در تحقیقات مدیریت ورزشی از سوي سازيرتجا

 ، استادان و دانشجویان دنبال نشود.هادانشگاه

تحول در ساختار نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

 سیو تدر تیریمد يهاوهیش ،یو درس یآموزش يزیربرنامه

راهبرد  عنوانبهی نیز ورزش تیریمد ۀدر رشت یدانشگاه

                                                           
1 . Doherty  
2 . Kim & Shin  

ي دانش مدیریت ورزشی زسايتجارمهم و اساسی در مسیر 

اشاره شده  مسئله. در برخی تحقیقات به این استمشخص 

) مشخص کردند که تحول 2017( ۳و گوندر هیچگااست. 

ي سازيتجارمسائل در مسیر  نیترمهمدر برنامۀ درسی از 

ي دانش مدیریت سازيتجارمنظور . به)5( استدانش 

 استورزشی نیازمند برخورداري از دانشجویان فعال و خالق 

نیز برخورداري از برنامۀ درسی قوي و غنی  مسئلهکه این 

برنامۀ  رسدیمنظر . بهاست در مدیریت ورزشی نیازمند

لی درسی فعلی رشتۀ مدیریت ورزشی در مقاطع تحصی

مختلف در شرایط فعلی نتوانسته است تا نیازهاي 

ي دانش مدیریت ورزشی را سازيتجاردانشجویان در مسیر 

) مشخص کردند که 2011( 4رفع کند. از طرفی الم

استادان از راهکارهاي مهم در مسیر  سیتدري هاروش

ي هاروش. )17( استي تحقیقات دانشگاهی سازيتجار

تا دانشجویان  دشویمسبب  هادانشگاهتدریس خالقانه در 

مدیریت ورزشی از ذهنیت خالقی برخوردار باشند. 

 دشویمي تدریس استادان مدیریت ورزشی سبب هاروش

تا ذهنیت دانشجویان مدیریت ورزشی به سمت 

و راهکارهاي  هاروشي متمایل شود و سازيتجار

. تحول در رندیگ فراي دانش مدیریت ورزشی را سازيتجار

ي هاروشان دانشگاهی و عبور از استاد سیتدري هاروش

تا بتوان  دشویمي نوین سبب هاروشسنتی به سمت 

ساخت و  ترفعالو  ترخالقي دانشگاهی را هاکالس

منظور انجام تحقیقات دانشجویان مدیریت ورزشی را به

 کاربردي آماده سازند. 

و  لیتعدنتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که 

و  یمناسب و طراح یررات حقوقو مق نیاصالح در قوان

 تیثبت و حفظ مالک يبرا نیمع یالتیاستقرار تشک

ی نظام عمل یو هماهنگ يبا همکار يفکر يهاییدارا

3 . Gachie & Govender 
4 . Lam  
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ي سازيتجارراهبرد مهمی دیگر در جهت توسعۀ  عنوانبه

 رسدیمنظر . بهاستدانش مدیریت ورزشی مشخص 

ي ساختن دانش مدیریت ورزشی، سبب بروز سازيتجار

از جمله مالکیت فکري  هاجنبهمشکالتی در خصوص برخی 

منظور ایجاد ساختار منسجم قانونی به رونیازاخواهد شد. 

ي فکري در خصوص دانش هاییداراارتقا و گسترش مالکیت 

ي دانش سازيتجارتا بتوان  دشومدیریت ورزشی سبب می

بستري ایمن دنبال کرد. موراي و  مدیریت ورزشی را در

ي دانش سازيتجار) اشاره کردند که 2007( ۱استرن

منظور ي حقوقی و قانونی بههاجنبهنیازمند توجه به برخی 

که  استایجاد سازوکارهاي منسجم و منظم در این حوزه 

ي هاجنبه. توجه به )23(هرگونه سرقت ادبی را کنترل کند 

حقوقی و قانونی از مسائل مهم و ضروري در مسیر 

ایجاد  رسدیمنظر . به)24( استي دانش سازيتجار

ي قانونی و حقوقی، ضمن کاهش برخی هارساختیز

تا انگیزش محققان مدیریت  دشویمي ادبی، سبب هاسرقت

 هاتیخالقو  هاينوآورمنظور ارائه و ایجاد ورزشی کشور، به

 در مسیر تعالی ورزش کشور نیز بهبود یابد. 

نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص کرد که راهبرد 

 يعطاف در فراگردهاان جادیزائد و ا یروکراسوکاهش ب

ی راهبردي مهم در جهت ورزش تیریدر مد يسازيتجار

. استي دانش مدیریت ورزشی سازيتجارتوسعۀ 

ي دانش سبب سازيتجارة کنندکسلفرایندهاي طوالنی و 

ي تحقیقاتی محققان بیشتر از هاتالششده است تا امروزه 

ي دانش. سازيتجارروي عالیق شخصی باشد تا نگاه به 

ي دانش در ایران، چندان سازيتجارفرایند  رسدیمنظر به

سبب شده است تا  مسئله. این ستین در دسترسآسان و 

ي هاحوزهدر  زائدي اداري هایروکراسوبامروزه شاهد وجود 

ي دانش باشیم. این در حالی است که سازيتجاردرگیر با 

                                                           
1 . Murray & Stem 
2 . Belitski  

) اشاره داشتند که آسان 2019و همکاران ( ۲بلیتسکی

ي دانش، از ضروریات در این حوزه سازيتجارایند کردن فر

در جهت  کنندهکسلي هاهیرو. وجود )25( است

ي دانش، سبب مخدوش شدن اعتبار علوم سازيتجار

ي اداري در هایبوروکراس. وجود )26( دشویمدانشگاهی 

ی در زگیانگیبي دانش همچنین سبب سازيتجارجهت 

یی سازوکارهاایجاد  رونیازا. )27( دشویممیان محققان 

ي دانش مدیریت ورزشی از سازيتجارمنظور آسان کردن به

 .استش کشور ضروریات فضاي امروزي در ورز

و پاداش  قینظام تشو جادیانتایج همچنین نشان داد که 

 يسازيتجار جیمنظور تروبه یورزش تیریمد ۀدر رشت

ی راهبرد مهم دیگر در مسیر توسعۀ ورزش تیریدانش مد

. در هر استي دانش مدیریت ورزشی مشخص سازيتجار

ي تشویقی و پاداش هااستیسرشته و علومی، برخی 

ایجاد انگیزش در میان محققان، استادان و منظور به

منظور توسعۀ آن رشته یا علوم وجود دارد دانشجویان به

. این در حالی است که در ایران، این نظام تشویق و )28(

در خصوص ترویج  هاتالشپاداش، همسو با برخی 

) نشان داد که 2000( 3. راستوگیستینانش ي دسازيتجار

ي مربوط به ارتقا و پاداش با هااستیسهماهنگی میان 

ي دانش سبب سازيتجاردر خصوص  هاتالشبرخی 

تا حس رقابتی در خصوص رفتارهاي مربوط به  دشویم

. وجود )29(ي در میان محققان علوم ایجاد شود سازيتجار

ي دانش سبب سازيتجارمنظور نظام انگیزشی مناسب به

فعالیتی سودزا مورد  عنوانهبي سازيتجارتا  دشویم

بهسازي  رسدیمنظر . به)30(استقبال محققان قرار گیرد 

در نظام تشویق و پاداش در رشتۀ مدیریت ورزشی و ارائۀ 

ي سازيتجاري مربوط به هاتیفعالدر قبال  هاپاداشبرخی 

تا فضاي رقابتی در  دشویمدانش مدیریت ورزشی سبب 

3 . Rastogi  
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میان محققان، استادان و دانشجویان ایجاد شود. این فضا 

تا دانش مدیریت ورزشی در مسیر  دشویمحتم سبب  طورهب

  ي قرار گیرد.سازيتجار

ي هاتهیکمبا توجه به نتایج تحقیق حاضر ایجاد 

ي سازيتجارمنظور ي قانونی بههاانجمنتخصصی و 

تا ضمن نظارت بر  دشویمتحقیقات مدیریت ورزشی سبب 

نظر یابد. بهها نیز بهبود تحقیقات مدیریت ورزشی، ارزیابی

ي سازيتجاري مشهود موجود در مسیر هاضعفاز  رسدیم

 استدانش مدیریت ورزشی، نبود متولیان قانونی و رسمی 

ي آموزش و ترغیب استادان و ریگشکلضمن فقدان  که

ي دانش مدیریت ورزشی، سیستم سازيتجاربه  هادانشگاه

در  گرفتهشکلي پژوهشی هاطرحنظارتی بر تحقیقات و 

استفاده  رونیازاحوزة ورزش را نیز دچار اختالل کرده است. 

در  هادانشگاهي ورزشی و همچنین هاسازماني هااز قابلیت

ي دانش سازيتجارخصوص ایجاد مراکز فعال در مسیر 

مدیریت ورزشی از نیازهاي مهم رشتۀ مدیریت ورزشی 

ر ي درسی نوین و تغییر دهابرنامه. از طرفی استفاده از است

ي درسی موجود متناسب با نیازهاي روز هابرنامهها و کتاب

ي دانش سازيتجارتا بتوان در مسیر  دشویمجامعه سبب 

مدیریت ورزشی از نیروي انسانی خبره و آگاه برخوردار بود. 

استادان دانشگاهی در  سیتدري هاروشهمچنین تغییر در 

استادان دانشگاهی سبب  آموزشرشتۀ مدیریت ورزشی و 

ي هاسبکتا تغییر از سبک تدریس سنتی به  دشویم

سبب خواهد  مسئلهتدریس فعال و خالقانه ایجاد شود. این 

ي دانش سازيتجارشد تا دانشجویان ضمن آشنایی با 

مدیریت ورزشی از مهارت مناسبی براي فعالیت در حوزة 

 د.ي دانش مدیریت ورزشی برخوردار باشنسازيتجار
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Abstract 
The use of specialized research to gain economic viability is one of the most important 
issues in societies. This issue has led to this study aimed to identify and prioritize the 
strategies for commercialization of sport management knowledge using a combination 
of three-branch model and TOPSIS. The present study was a descriptive-analytical 
study that was carried out fieldwork. The statistical population of the study consisted of 
experts in the field of sports management who were experienced in the field of sports 
management knowledge and commercialization of knowledge. Based on snowball 
selection, 18 people were identified as the sample of the study. The research 
questionnaire included a researcher-made questionnaire. The questionnaire was 
designed as a strategy matrix based on TOPSIS. In order to identify the 
commercialization strategies of sport management knowledge, the theoretical 
foundations of the research as well as expert opinion were used. To this end, the 
researcher first identified a number of strategies by identifying earliest strategies 
available from the papers, then using the review of the team of experts to finalize these 
strategies. In this research, 12 strategies for the commercialization of sport management 
knowledge were identified and finalized. Topsoils method was used to select the best 
commercialization strategies for sport management knowledge. All data analysis 
process was performed using BT TopSis SoLver software. Based on the findings of the 
research, the development of a skilled professional system for evaluating university 
research projects and evaluating the potential of these projects is essential for 
commercializing the management knowledge of sports with the coefficient of 0.8197. 
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