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 چکیده

خدمات  ةهاي خود را بر ارائكه فعاليت است ها را بر آن داشته بسياري از سازمان ، بقا ةافزایش رقابت و انگيز

و ایجاد   هاپژوهشگذاري در ر مستلزم سرمایه هاي محوري متمركز كنند كه این امياساسی و توانمند

هاي تحقيق و توسعه در يتوانمندر د مؤثرپژوهش حاضر با هدف تحليل عوامل  ، روایناست؛ ازها نوآوري

-. نمونهصورت ميدانی انجام شدبه و روش پژوهش آميخته بودده است. تدوین شپژوهشگاه علوم ورزشی 

براي  بودند. علمی و كارشناسان پژوهشگاه علوم ورزشیيئته، اعضاي هاها، معاونرئيس  هاي این پژوهش

یيد رسيد. شد كه روایی و پایایی آن به تأاستفاده ساخته هاي پژوهشگرنامهآوري اطالعات از پرسشگرد

انجام شدند.  آموسافزار یيدي در نرمعاملی تأ و تحليل 24 نسخة. اس.اس.پی.اسافزار در نرم هادادهتحليل 

عوامل انسانی، فناورانه، مدیریتی، تجاري كردن، يرهاي متغي پژوهش هانمونهاز دید كه نتایج نشان داد 

ریت دانش در عوامل مدی بود:اساس بودند و اولویت در هر بخش برایناهميت  داراي درجةراهبردي و مالی 

و  فناورانهدر عوامل  فناوريخالقيت و نوآوري در عوامل انسانی، توانایی انتقال و انتشار  راهبردي، روحية

اختالف معناداري بين  ، كردنيتجار. در دو عامل مالی و گيزش افراد فنی در عوامل مدیریتیافزایش ان

سيس این واحد در این نهاد علمی، و لزوم اهميت تأ آمدهدستبرمبناي نتایج به وجود نداشت. هامؤلفه

 رسد. نظر می، تأسيس این واحد ضروري بهراستاي تحقق اهداف كالن پژوهشگاهاست كه دربدیهی 
 

 .، عوامل انسانی، عوامل مالیكردن، عوامل تجاريفناورانهي، عوامل عوامل راهبردکلیدی:  واژگان

 
 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی است.. 1

2. Email: afshari.ua@gmail.com 

3. Email: hamid.mirsafian@gmail.com 

4. Email: m_smaeili2006@yahoo.com 

5. Email: dornaumz6268@gmail.com 



 1398اسفند و بهمن، 58شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                         86
 

 مقدمه
دانش و فناوری، اصالح فرايندها و  توسعه نقش مؤثری در ايجاد و توسعةی تحقیق و هانظام ،امروزه

بهبود  ،آن تبعبهو  وکارکسب ی جديد کارآفرينی و توسعةهافرصتشدن های کاری، فراهمیوه ش

بسیاری  ،بقا ةیزرقابت و انگ (. افزايش89 ،2015 ،1دارند )راست هاسازمان وضعیت رشد اقتصادی در 

های یخدمات اساسی و توانمند ةهای خود را بر ارائکه فعالیت است ها را بر آن داشتهاز سازمان

در . استها و ايجاد نوآوری هاپژوهشگذاری در ر مستلزم سرمايهمحوری متمرکز کنند که اين ام

بايد  2حقیق و توسعههای تو فعالیتشوند انجام می هدف حمايت از نوآوریبا  هاپژوهش ،هاسازمان

 ،. همچنینکنندوکار فعلی سازمان را متحول يا کسبنند خلق کرا وکار جديدی های کسبفرصت

 .شده است تحقیق و توسعه هایها از فعالیتيافتن رقابت موجب افزايش حمايت سازمانشدت

زندگی، سهم وری، کیفیت، سطح استاندارد بر نوآوری، بهره مستقیم یتأثیر ، تحقیق و توسعهامروزه

، 2001 حسینی،)حاجی ها مؤثر هستندقابتی سازمانکه در افزايش توان ردارد ديگر عواملی بازار و 

 سازمانمحصول جديد معموالً يک عامل بسیار مهم در بقای يک  ةطراحی و توسع ،بنابراين (؛3

صورت را به خدماتها و میزان طراحی بايد، دارندتحوالت سريع که  يیهاسازمانآيد. شمار میبه

تغییر مشتريان، های درحالو اولويت رقباپیوسته گسترش دهند. تغییرات پیوسته در فناوری، حضور 

مثبت و مستقیم ای رابطهدرمجموع، مشخص شده است که  .اندکرده يرناپذاين گسترش را اجتناب 

مثبت در  ةاما اين رابط ؛ها وجود دارددر تمام بخش سازمان وریهبهربین تحقیق و توسعه و 

، پاترز و )راکوئل با فناوری پايین است یسازماناز  تری مراتب قوبه ،با فناوری پیشرفته يیهاسازمان

توسط شده ة انجامتحقیق و توسعکه  دهندنشان می مطالعات ،حالينباا (؛2011 ،3ويوارلی

  ه است بازار عرضه و تقاضا داشت یهاديگر بخش براما بااهمیت م، ک یپايین، تأثیرات هاییفناور

  (.481، 2009 ،4)ساندرو

، هاسازماناقتصادی و رمز موفقیت  ين عامل توسعةترمهمامروزه، تحقیق و توسعه  ،همچنین

رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد شناخته شده است.  صادی و کشورها در عرصةی اقتهابنگاه

کلیدی در  ینقش ندتواابزاری مؤثر و قوی می عنوانبه اقتصاددانان بر اين باورند که علم و تکنولوژی 

شوند محسوب می يافته، کشورهايی درزمرة کشورهای توسعه. در دنیای حاضرندتوسعه ايفا کفرايند 

ها، ابزارها و بسیاری از محصوالت، روش ،روينازا ی علم و تکنولوژی برخوردار باشند؛که از سطح باال

و   وسعه و پیشرفت اين کشورها در عرصة علم و تکنولوژی استناشی از ت  های پیشرفتةتکنولوژی
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2. Research and Development (R & D) 

3. Raquel, Potters & Vivarelli 

4. Sandro 



 87                                                          ...تحقيق هايتوانمندي در مؤثر عوامل كاربست و تحليل: افشاري
 

افتاده وجود دارند که همگی در سطح پايینی از علم و و عقب توسعهدرحالطرف مقابل، کشورهای در

 (.110 ،2010، 1، ناکامورا و ساوادااند )آساکاواتکنولوژی قرار گرفته

زاده، رادفر و مقدم، هاشممشخص شد که صمدیشده در داخل کشور های انجامبا بررسی پژوهش

ر ل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه ب( در تحقیقی با عنوان »بررسی اهمیت عوام1396)منطقی 

دريافتند که »داشتن  سازی ايران خودروگذاری« در صنايع در سرمايه فناوریهای انتقال روش

 فناوری خودروسازان در انتقال رين توانمندی مراکز تحقیق و توسعةتعنوان مهماستراتژی« به 

ترتیب منابع مالی و منابع انسانی از اولويت باالتری برخوردار بودند. د و پس از آن، به شومحسوب می

های نرم و سخت، ها، زيرساختقوانین و مقررات، سیستم های پژوهش،، براساس يافتههمچنین

ی بندی قرار داشتند. پويايی و نادرهای بعدی اولويتدر ردهای های دورهزمانی و ارزيابیساختار سا

یق و های تحقبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژهبا هدف بررسی و اولويت پژوهشی ( 1395بنی )

نفر از مديران و  182نظر هواپیماسازی ايران، ازصنايع توسعه محصوالت هوايی در شرکت 

دريافتند که عوامل سبک مديريت و ها انجام دادند. آنکارشناسان شاغل در شرکت هوايی کشور 

های فناورانه، های بازاريابی و مديريت بازار، قابلیتابع سازمانی، کارکنان، راهبرد، قابلیترهبری، من

ر موفقیت  ای دترتیب از اهمیت ويژه، بههای سازمانیساختار و فرايندهای سازمانی، فرهنگ و ارزش 

شده امهای انج، در پژوهشمحصوالت هوايی برخوردار هستند. همچنین های تحقیق و توسعةپروژه

يزی تحقیق  ربرنامهرويکرد سیستم »( در پژوهشی با عنوان 2015) 2اللین و لیپی ،در خارج از کشور

ها نآ . هدفندپرداخت های تحقیق و توسعه یتفعاليزی ربرنامهبه بررسی  «و توسعه در سطح سازمان

های يژگیويزی تحقیق و توسعه در سازمان با توجه به ربرنامهرويکرد سیستم  ةارائ ،از انجام پژوهش

ی هاروشوتحلیل يه تجزپس از در پژوهش اللین و لیپی  .فعالیت تحقیق و توسعة سازمان بود

و  تحقیق و توسعه يزی و تدوين روندربرنامهيزی موجود و شناسايی مراحل اصلی فرايند ربرنامه

به محصوالت خاص  يند تبديل منابع خاصفرا ان دادندو نش ارائه شد مدل ،های خروجی طرحيژگیو

 کند؛یمنقش مهمی را ايفا  مدل بدست آمدهيزی در ربرنامهتابع یجه، درنتبايد مديريت شود؛ 

های معمول یتفعالدلیل ويژگی اين فعالیت در مقايسه با يزی تحقیق و توسعه به ربرنامه ،حالينباا

 ةتوسع و تحقیق در مؤثر عوامل( 2015) 3لیمانلت دارد.نیاز جداگانه  یوتحلیليه تجزبه  سازمان،

 متغیرهای معنادار و  مثبت تأثیر بیانگرد. پژوهش وی کر طالعهم 2008-2013 دورة طی  را ترکیه

 رد  خارجی و داخلی تجارت سهام شرکت، مقیاس رقابت، ةانگیز خارجی، مالکیت سهم فروش،

 .بود ترکیه  توسعهو  تحقیق هایفعالیت
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الزم  هاآنیری از گبهره است و برایدشوار  ،ی توسط مديريت سازمانسازمانبرونتغییر عوامل  اصوالً

کنترل یرمستقیم با درغ  طوربهی سازمانبرون. عوامل کار گرفته شوندهای مناسبی بهی استراتژ است 

عوامل دارد بیشتری بر آن  شوند و مديريت کنترلیمی کنترل سازماندرون دادن عوامل قرار

 درونبه شناسايی عوامل  طور منحصریبه حاضر(؛ بنابراين، در پژوهش53، 2000)محمديان،

شده و شود. برمبنای مطالب بیانی مهای تحقیق و توسعه پرداخته یتفعالر اثربخشی د مؤثری سازمان

بر کسی پوشیده نیست که رسالت  مطلببا توجه به ماهیت و رسالت پژوهشگاه علوم ورزشی اين 

پژوهش طريق ازنکته اين است که عواملی که اما  ؛پژوهش نهاده شده است مبنایاصلی پژوهشگاه بر

است  آن رسیدهزمان ؟ بديهی است ندچیستشوند، به توسعه منجر می ،در اين نهاد مهم علمی کشور

، از رويکردهای علمی استفادة مناسب صنعتی، ورزش و صنعت ورزش در کشورکه متناسب با جامعة 

نقشی اساسی در اين حوزه ايفا تواند یم مؤثريک نهاد مهم و  عنوانبهبدنی یتتربو پژوهشگاه  شود

اين سازمان که شايد با توجه به ماهیت علمی  مفید واقع شود: هاسؤالاين راستای پاسخ به کند و در

در  مؤثرعوامل کدام عوامل دارای اهمیت هستند؟  ،های تولیدی استکمی متفاوت از سازمان

 ؟هستندتحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی به چه میزان در اين نهاد جاری 

ترين سازمان ين و مهمتربزرگ توان گفت که در کشور ايران می جرئتبه با توجه به مباحث يادشده

 عنوان بهبدنی و علوم ورزشی است. پژوهشگاه یتتربورزش، پژوهشگاه  علمی و تخصصی در حیطة

رسیدگی به  و اعتبار است؛ بنابراين،بقه صهای عملی ورزش کشور نیز دارای ين قطبترمهميکی از 

م برای انجام پژوهش حاضر مه امور ضروریاز يکی  ،بدنییتتربامور مالی و بازاريابی برای پژوهشگاه 

هنگفتی برای توسعة ورزش انجام  هایگذاریيهسرماامروزه در بیشتر کشورها که ی طوربه است؛

اين در بسیاری از کشورها  يابد.به ورزش اختصاص می 1GNP & 2GDPشود و سهم زيادی از می

دنی و ورزش در بخش بیت تربگذاری در ه يسرمارشد  موازاتبهشود. یمدرصد  2تا  5/1سهم شامل 

ی بزرگ هادانشگاه هی برای توسعه و تحقیق آن در بیشترتوجی قابلهاتالشنیز  علمی و دانشگاهی

بدنی وجود دارد. یت ترب رشته و گرايش در رشتة 20بیش از  هکه امروزی طوربه شده است؛دنیا 

بنابراين،  ؛است يرپذتحقیق و توسعه امکان هاییتفعال ةاست که دستیابی به نوآوری در ساييهی بد

مؤثر  یهاو شناسايی شاخص بدنییتتربپژوهشگاه های تحقیق و توسعه در فعالیتبه انجام تشويق 

 است.برخوردار  زيادیاز اهمیت  هایتر اين نوع فعالد

 

 

 
 تولید ناخالص ملی .1

 تولید ناخالص داخلی. 2
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 پژوهش  یشناسروش
ترکیب  ،آمیخته پژوهش. روش بود 1آمیخته انجام آنروش هدف، کاربردی و  ازلحاظ اين پژوهش

نوع آمیخته از پژوهشروش  ،ت. در اين پژوهشکمی اس پژوهشکیفی و روش  پژوهشروش 

گیری در اين مرحله  . روش نمونهبودروش کمی  ،روش کیفی و سپس ،که ابتدا بود 2اکتشافی متوالی

علمی و کارشناسان پژوهشگاه علوم یئته، اعضای هاها، معاون. در اين مرحله از رئیسبودشمار کل

مديران و کارشناسان تعداد اساس، آمار تفاده شد؛ برايناس ی پژوهشهانمونه  عنوانبهورزشی 

)البته   ها بین اين افراد توزيع شدندنامهپژوهشگاه گرفته شد و در مرحلة کمی پژوهش، پرسش

زمینه را نداشتند(. پس از حذف موارد ناقص و دهی درايناستثنای افرادی که قابلیت پاسخبه

موارد و  پژوهش ةبا استفاده از پیشین. ندنامه مبنای ارزيابی قرار گرفتپرسش 50، تمامنیمه 

توزيع  آماری جامعةبین  وشد ماده آساخته ة پژوهشگرنام، پرسشدر بخش مصاحبه شدهيیشناسا

در تحقیق   مؤثرها خواسته شد که عوامل یآزمودننامه از در پرسش با توجه به موضوع پژوهش، .شد

بندی و يتاولوشده، پايش ی آورجمع . اطالعات فهرست کنندپژوهشگاه علوم ورزشی را  و توسعة

موردبررسی خواسته شد  هایه، در مرحلة دوم از نمونشدهنامة تدوين. در پرسشندی شدبنددسته 

 نامةبه پرسش مخالفم )يک( کامالًتا  موافقم )پنج( کامالً ای از ينه گزه براساس طیف لیکرت پنجک

طريق  ابزار نیز از 3و پايايیشد بررسی  ايی سازه و محتواوروايی پژوهش ازطريق رموجود نمره دهند. 

آمار توصیفی میانگین، حداقل، حداکثر،  از (.α = 901/0آمد ) دستبه 4ضريب آلفای کرونباخ 

. در سطح شداستفاده دارد برای توصیف متغیرها در جامعة پژوهش فراوانی، درصد و انحراف استان

 ای،نمونه، تکنیک آماری فريدمن، آزمون تی تک5رنوفاسمی -آمار استنباطی از آزمون کلموگروف

 24نسخة  7آموسو  6اس.پی.اس.اس. افزارنرم توسطيیدی تأی و تحلیل عاملی ادوجمله آزمون 

 استفاده شد.

 

  نتایج
ناختی جنسیت، وضعیت تأهل و سن شهای جمعیتاطالعات مربوط به ويژگیدر جدول شمارة يک، 

سال  40تا  31سنی  های پژوهش در دامنةهای پژوهش، بیشتر نمونه اساس يافتهاند. برارائه شده

 
1. Mixed Method 

2. Sequential Exploratory 

3. Reliability 

4. Cronbach Alpha Coefficient 

5. Kolmogorov–Smirnov  

6. SPSS 

7. Amos  
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 58شود که مشاهده میهای جدول شمارة دو با توجه به يافته درصد(. 72 نفر، معادل 36هستند )

رک نفر( مد 14درصد ) 28و  هستنددارای مدرک دکتری  های پژوهشنفر( از نمونه  29درصد )

 . ارشد دارندکارشناسی
 

 سن( تأهل وها )جنسيت، وضعيت ختی نمونهشناهاي جمعيتتوزیع ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عوامل  متغيرها

 جنسیت
 64 32 مرد

 30 15 زن

وضعیت 

 تأهل

 5/68 63 متأهل 

 5/31 29 مجرد

 سن )سال(

 10 5 30تا  21

 72 36  40تا  31

 18 9  40باالی 

 

 مدیریت( هاي تحصيلی )سطح تحصيالت و سابقةع ویژگیتوزی -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیعوامل جمعيت شناختیمتغيرهاي جمعيت

 تحصیالت

 4 2 کاردانی

 10 5 کارشناسی

 28 14 ارشدکارشناسی 

 58 29 دکتری

 سابقة مديريت 

 24 12 حداقل يک سال

 22 11 دو تا پنج سال

 16 8 سال10شش تا 

 12 6 سال 10بیش از 

 26 13 سابقهبدون 

 
 

 بررسی روایی سازة ابزار پژوهش

ش تحلیل عاملی تأيیدی از رو در ابتدا در بخش کمی پژوهش، برای بررسی روايی سازة ابزار پژوهش

های( سنجش متغیرهای پژوهش )متغیرهای پنهان( های )گويهتا شاخص استفاده شده است

 قرار گیرند. شناسايی شوند و در مدل پژوهش
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شمارة  جدول پرداخته شد. نتايجهای پژوهش، به بررسی روايی سازة ابزار پژوهش برمبنای مفروض

در سطح کمتر  هاآنتی يیدی پژوهش، عواملی که مقدار تأ دهد که با توجه به طبیعت یمنشان سه 

در ورزش کشور انتخاب  هاعوامل مناسب برای بررسی نقش تحريم عنوانبه معنادار باشند، 05/0از 

های مربوط، دهد که تمامی شاخصايج تحلیل عاملی مندرج در شمارة سه نشان میشوند. نتیم

و بارعاملی موردقبولی تی  از مقادير 24و  21، 19، 18، 10، 6، 4، 2، 1های ل سؤای استثنابه

 شوند.های مناسبی محسوب میبرخوردارند و شاخص

 
 نامه  تأیيدي )روایی سازه( پرسشنتایج تحليل عاملی  -3جدول 

ابعاد 

 پرسشنامه 
 تی بارعاملی سؤال

ابعاد 

 پرسشنامه 
 تی بارعاملی سؤال

ی
ل راهبرد

عوام
 

m1 25/0 72/1 
ک

ل تکنولوژي
عوام

 
m25 62/0 75/4 

m2 27/0 87/1 m26 69/0 45/5 

m3 4/0 87/2 m27 54/0 02/4 

m4 06/0 4/0 m28 8/0 71/6 

m5 5/0 67/3 m29 63/0 92/4 

m6 26/0 81/1 m30 46/0 06/3 

m7 37/0 62/2 m31 67/0 25/5 

m8 47/0 48/3 m32 54/0 04/4 

ی
ل انسان

عوام
 

m9 43/0 13/3 m33 68/0 44/5 

m10 19/0 32/1 m34 7/0 58/5 

m11 54/0 05/4 m35 58/0 44/4 

m12 66/0 19/5 m36 55/0 12/4 

m13 43/0 11/3 m37 65/0 12/5 

m14 46/0 4/3 

ی
ل مديريت

عوام
 

m38 66/0 16/5 

m15 43/0 16/3 m39 52/0 88/3 

m16 36/0 6/2 m40 58/0 95/3 

m17 28/0 47/3 m41 58/0 99/3 

ی
ل مال

عوام
 

m18 42/0 51/1 m42 45/0 26/3 

m19 28/0 95/1 m43 38/0 38/2 

m20 44/0 19/3 m44 5/0 64/4 

m21 11/0 74/0 m45 58/0 31/4 

m22 3/0 03/2 m46 44/0 2/3 

m23 39/0 75/2 m47 34/0 39/2 

m24 14/0 97/0 m48 34/0 46/2 
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 نامه نتایج تحليل عاملی تأیيدي )روایی سازه( پرسش -3جدول ادامه 

 تی بارعاملی سؤال ابعاد پرسشنامه

 سازییتجارعوامل 

m49 735/0 85/2 

m50 778/0 61/6 

m51 735/0 51/4 

m52 778/0 7/4 

m53 735/0 75/4 

m54 778/0 8/3 

m55 735/0 48/5 

m56 778/0 1/3 

 

ترسیم شده است که نتايج آن در شکل شمارة يک مشاهده دوم  ، تحلیل سازة مرتبةدر ادامه

  شود.می

 

 
 هاي تحقيق و توسعهر توانمنديگيري عوامل مؤثر داندازهمدل  -1شکل 
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 د.دهیمهای استخراج شده از مدل را نشان شاخصجدول شمارة چهار، 
 

 هاي تحقيق و توسعهتوانمنديدر هاي برازش عوامل مؤثر شاخص -4جدول  

 نماد تفسير مالک ميزان شاخص برازش

 مطلق

 (χ2) - - 54/52 اسکوآرکای

 (df) - - 21 آزادیدرجة 

 (χ2/df) برازش مطلوب 3تا  1بین  502/2 اسکوآر به درجة آزادینسبت کای

 (P Value) برازش مطلوب 05/0بیشتر از  071/0 سطح معناداری

 (GFI) برازش مطلوب 90/0بیش از  924/0 شاخص نیکويی برازش

 تطبیقی 

 (TLI) مطلوببرازش  90/0بیش از  911/0 لويس -شاخص توکر

 (BBI) برازش مطلوب 90/0بیش از  94/0 بونت -شاخص برازش بنتلر

 (CFI) برازش مطلوب 90/0بیش از  935/0 شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 (RMSEA) برازش مطلوب 08/0کمتر از  068/0 ريشة میانگین مربعات خطای برآورد

 (PNFI) برازش مطلوب 05/0بیشتر از  641/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده

 

اسکوآر به نسبت کای، مقدار است ارائه شدهوجه به خروجی لیزرل که در جدول شمارة چهار با ت

از سه   ترکوچک اسکوآر به درجة آزادی نسبت کای است. 76/2برابر با  شدهمحاسبه درجة آزادی 

بايد کمتر  تقريب مجذورات میانگین خطای ةريش ،همچنیناست. برازش مناسب مدل  ةدهندنشان

شاخص نیکويی های است. میزان مؤلفه 061/0 با شده اين مقدار برابرباشد که در مدل ارائه 07/0از 

باشد که در مدل موردبررسی  0/ 9یشتر از نیز بايد ب نیکويی برازش اصالح شده شاخصو برازش 

توان  یملیزرل  افزارنرمهای یخروجو  هاشاخص است. با توجه به  91/0و  92/0 با رتیب برابر تبه

های تحقیق و توسعه در یتوانمندر د مؤثرشده برای سنجش عوامل ی انتخابهامعرف که گفت

بررسی را توانند متغیر موردیمی خوببهو  ، از اعتبار الزم برخوردار هستندپژوهشگاه علوم ورزشی

 بسنجند.

، های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشیر توانمندید مؤثرها و عوامل بررسی شاخص برای

-نمونهای و تی تکوف از آزمون دوجملهاسمیرن -لموگروفدر اين پژوهش متناسب با نتايج آزمون ک
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 عنوان به، عدد سه استفاده در اين پژوهشارزشی موردای استفاده شده است. متناسب با طیف پنج

اين عوامل در سطح معناداری  پژوهش يناهای يافته بر اساس ها قرار گرفت.مبنا در اين آزمون ددع 

01/0>P های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم بر توانمندی مؤثرها و عوامل در بخش شاخص

 .هايشماره پنج و شش(جدولباشد )ورزشی معنادار می

های پژوهش، عوامل مؤثر در گويای اين است که از ديد نمونه  پنج و ششهای شمارة نتايج جدول

 نوعی اهمیت دارند. توانمندکردن تحقیق و توسعه هريک به

 
هاي ر توانمنديد مؤثرها و عوامل راهبردي و مالی  اي در تحليل شاخصوجملهنتایج آزمون د -5جدول 

 تحقيق و توسعه

 تعداد طبقه متغيرها ردیف
نسبت 

 شدهمشاهده

 نسبت

 آزمون

ميزان 

 معناداري
 نتيجه

 عوامل راهبردی 1
3m ≤  

3m >  

3 

47 

06/0 

94/0 
 پذيرش 001/0 5/0

 عوامل مالی 2
3m ≤  

3m >  

4 

46 

08/0 

92/0 
 پذيرش 001/0 5/0

 
 

و  ، مدیریتیفناورانهها و عوامل انسانی، اي در تحليل شاخصنمونهتکتی  نتایج آزمون -6جدول 

 هاي تحقيق و توسعهر توانمنديد مؤثر كردنتجاري

 ميانگين معيارها
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجة

 آزادي

سطح 

 معناداري

 001/0 49 76/20 45/0 34/4 عوامل انسانی

 001/0 49 02/18 47/0 21/4 فناورانهعوامل 

 001/0 49 6/26 36/0 37/4 عوامل مديريتی

 001/0 49 82/22 43/0 39/4 کردنعوامل تجاری

 

 د.از آزمون فريدمن استفاده ش ،بندی عوامليتاولومورد ، برای بررسی متغیرهای پژوهش دردر ادامه

    و  = 001/0sig صورت است:ت بدينهشو شمارة  هفتهای شمارة در جدولاين آزمون  نتايج

261/33 = 2χ های تحقیق و توانمندی در  مؤثر، بین عوامل های پژوهش، از ديدگاه نمونهبنابراين؛

 توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
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 هاي تحقيق و توسعه )آزمون فریدمن(توانمنديدر  مؤثرتفاوت بين عوامل  -7جدول 

 راسکوآمقدار كاي تعداد آماره
 

 آزادي درجة
 

 سطح معناداري
 

 001/0 5 261/33 50 نتیجه

 

های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه ر توانمندید مؤثربودن تفاوت بین عوامل پس از بررسی معنادار

 اين عوامل پرداخته شد. بندیعلوم ورزشی، به اولويت

 
 هاي تحقيق و توسعه )آزمون فریدمن(ر توانمنديد مؤثرعوامل بندي رتبه -8جدول 

 رتبه هاگویه ميانگين رتبه

 1 عوامل راهبردی 26/4

 2 کردنعوامل تجاری 96/3

 3 عوامل مديريتی 78/3

 4 عوامل انسانی 53/3

 5 فناورانهعوامل  81/2

 6 مالیعوامل  66/2

 

عوامل راهبردی دارای  های پژوهش،، از ديد نمونهآمده از آزمون فريدمندستبرمبنای نتايج به

های تحقیق و توسعة پژوهشگاه بیشترين اهمیت و عوامل مالی دارای کمترين اهمیت در توانمندی

 علوم ورزشی هستند.

 

 گیریبحث و نتیجه 
های تحقیق و توسعه در یتوانمندر د مؤثرتحلیل و کاربست عوامل  ين پژوهش،هدف کلی ا

توان نتیجه ه در فصل اول میشدبا توجه به مطالب مطرح زمینه،شگاه علوم ورزشی بود. دراينپژوه

ای مساعد برای زمینه آوردنها ترويج، گسترش و فراهمسازمان رسالت و کارکرد اساسی گرفت که

زيادی به شرايط اقتصادی و شرايط حاکم  ی است. کیفیت و توسعه تا اندازةرشد و توسعة پايدار علم

اقتصادی و نوع اثرگذاری و شرايط اجتماعی  درموردبنابراين، پژوهش ؛ ها وابسته استاين سازمان بر

سو بازخورد مناسب را که ازيک مواردی است ازجمله ،های ورزشیاين مهم در محیط کار سازمان

های راهبردی توسط ريزیهای اساسی و برنامهگیریسازمانی و تصمیم مسائلتحلیل وه يتجزبرای 

های ورزشی از ديگر، سازمانآورد و ازسویها فراهم میين سازماناندرکاران امسئوالن و دست

 د آن اقدام کنند.اصالح و بهبو توانند برایيابند و مییمی آگاه خودکیفیت محیط کار 
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انمندی تحقیق و توسعه را شش عامل مهم در تو همةهای پژوهش نمونه، اين پژوهشبرمبنای نتايج 

. ندو عوامل راهبردی دارای بیشترين اهمیت و عوامل مالی دارای کمترين اهمیت بود کردنديید تأ 

اسفقن  نژادقنبریو  ( و2008ربیعی ) ،(2006) اصفهانی عباسیمطالعات اين نتايج همسو با نتايج 

ای با ( در مقاله2003) 1باکارينی و کالینز ،راستادرهمین ( است.2012) آلمانی و محمدی سری

ها، توانايی تیم پروژه در مديريت خطرها« به موارد چون پروژه برایعنوان »عوامل کلیدی موفقیت 

اند. مسائل پروژه اشاره کرده توانايی حل مشکالت وريزی مناسب برای پروژه و داشتن برنامه

توان گفت که تحلیل درست در  پیشین می های، با توجه به نتايج پژوهش حاضر و پژوهشمجموعدر

ضعف، فرصت و تهديدها و نقاط قوت،از موقعیت سازمان و شناسايی نقاطپژوهشگاه علوم ورزشی 

در رسیدن به  ی مهماثربخش به تغییرات محیطی، عامل واکنش ، تدوين راهبردها و نحوةدنبال آنبه

 روند. شمار میهای تحقیق و توسعه بهت در پروژهموفقی

های تحقیق و توسعه به ر موفقیت مديريت نظام( در بیان عوامل مؤثر د2007) 2آلن، جیمز و گاملِن

قیت و نوآوری و مند، دانش تخصصی کافی، خالگرا و نظاممواردی نظیر داشتن يک رويکرد کل

ل نهايت با توجه به تأثیر عاماند. درسازمانی اشاره کردهو برون سازمانیخورداری از ارتباطات درونبر

جود، توجه به اين عامل بسیار اهمیت های سازمانی موگیری از ساير امکانات و ظرفیتر بهرهانسانی ب

های تحقیق و توسعه دانست. دقت در اجزا و توان موتور محرک پروژهنیروی انسانی را می دارد.

ها در اولويت اين برخی از تفاوتاين واقعیت است که  دهندةهای عامل انسانی نشانشاخص

های عوامل انسانی در سطوح توان ظرفیت و توانمندیمجموع می؛ اما دردنها وجود دارشاخص

توجه دانست. با توجه به اهمیت و حساسیت تحقیق و توسعه  و مديريت را بسیار قابل ف اجرايیمختل

های الیتماهیت فع های پژوهشگاه علوم ورزشی و همچنین،مهدر فرايند راهبری و هدايت برنا

نسانی توانمند، خالق و کارآمد ضروری است. راستا برخورداری از نیروی اتحقیق و توسعه، دراين 

تقیم صورت مس های تحقیق و توسعه هستند و بههای پروژهترين ورودیامل انسانی اصلیعو ،واقعدر

 .تظار و رسیدن به پیروزی تأثیرگذارنداندر تحقق اهداف و نتايج مورد

توان گفت که همة منابع سازمانی و توسعه میدر اهمیت لزوم توجه به منابع مالی در تحقیق 

های تحقیق و توسعه برخوردار در توانمندی و موفقیت پروژه یازجمله منابع مالی از اهمیت زياد

و حفظ و تداوم  کردنجاری تهای تحقیق و توسعه، در روژهعنوان ورودی پ ، منابع بهزيرا هستند؛

 ، تخصیص متوازن همة زمینه اهمیت بیشتری داردها تأثیرگذارند. آنچه دراينجرای اين پروژه فرايند ا

 .ها استمنابع به پروژه

 
1. Baccarini & Collins 

2. Allen, James & Gamlen 
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، فناورانهمقیاس و ناکارايی  که ناکارايی ناشی از ( در پژوهشی بیان کرد2006) اصفهانی عباسی

 ای مطرح کرد ( نیز در مطالعه2008. ربیعی )استهای تحقیق و توسعه جمله داليل ناکارايی پروژهاز

تولیدات  اد تنوع بیشتر در جايی عوامل تولید و ايجههای جديد موجب تقويت جابفناوریکه 

کارگیری مديريت که به ند( دريافت2012) آلمانی و محمدی اسفقن سری نژادشوند. قنبریمی

شود. با توجه به ن میعملکردهای کیفیت و نوآوری در سازما و تحقیق و توسعه باعث ارتقای فناوری

در  فناورانهها و توانايی های پیشین بايد گفت که قابلیتحاضر و نتايج پژوهش های پژوهشيافته

های تحقیق و که پروژهيیآنجارديف دانست. ازهم فناوریعه را بايد با مفهوم های تحقیق و توسپروژه

وضوع پردازند، مهای بديع میايده کردنجاریتمت جديد و محصول يا خد توسعه غالبًا به توسعة

ا اهمیت بسیار زياد دارد. عوامل هآمیز اين پروژههای موردنیاز برای انجام موفقیتدستیابی به فناوری

های فناوری، تجهیزات پژوهشی پیشرفته، توانايی استفاده از فناوریمانند توانايی انتقال  فناورانه

با توجه به لزوم  ،بنابراين خصوص هستند؛، موضوع مهمی دراينفناورانههای نوين و توانايی همکاری

ازپیش بیشهای موردنیاز ، لزوم دراختیارداشتن فناوریتحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی

 شود.تبیین می

های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی در بیان اهمیت عوامل مديريتی در توانمندی 

در رسیدن به موفقیت و توانمندی تحقیق و   های مديريتی اهمیت زيادیکه سبک  توان گفتمی

بايد با  های عمومی مدير،ويژگیبودن بر داراتحقیق و توسعه، عالوه هایان پروژهد. مديرنتوسعه دار

کارا و اثربخش ايفای نقش کنند و با  صورتنند بهبتوا هاهای پروژهتنگناها و محدوديت وجود

 .کنندمسیر راه را مشخص  های دقیق و مناسبتصمیم

م و توسعه در پژوهشگاه علو ر توانمندی تحقیقمؤثر د کردنها و عوامل تجاریبا توجه به شاخص 

دادن به توان چنین گفت که رصدکردن بازار، ارائة خدمات و محصوالت به بازار و شکل ورزشی می

راستا الزم است به میزان رضايت مشتريان  ، دراينبنابراين ازار و حفظ آن از موارد بااهمیت هستند؛ب

ها توجه شود. همچنین، بودن پژوهشیها با نیاز بازار و کاربردجامعة ورزشی، مطابقت پژوهش

 د. يکینو برای برآوردن نیازهای آنان انجام شو ها بايد درراستای نیازهای مشتريان باشندپژوهش

ر عوامل با توجه به اهمیت بیشتايجاد مزيت رقابتی است.  ،کردنديگر از راهکارهای موفقیت تجاری

 که داشتن برنامه  کردتوان اذعان در پژوهشگاه میکر تحقیق و توسعه تف راهبردی در تعمیم و توسعة

 ی د. با توجه به لزوم اهمیت به موارامری ضروری در تحقق اهداف يک سیستم و ساختار کاری است

در ساختار دولت، در تدوين برنامة  اقتصاد کردندرآمدزايی، فناوری و مقاوم همچون اشتغال، تولید،

به اهداف تحقیق و توسعه را  پیوسته شدهتوان مفاهیم آيندة راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه می
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اندازی واحد تحقیق و توسعه، برنامة واحد چگونگی ايجاد بسترهای الزم برای راه بازتعريف کرد و 

  شخص کرد.تحقیق و توسعه و برنامة ارزيابی تحقیق و توسعه را م

در  که توجه و اهمیت به چنین عوامل دارای اهمیت کردتوان اذعان می برمبنای نتايجدر پايان، 

مشی و نقشة راه است. بديهی است ط رابودن ختوجه و اهتمام به برنامه و دا ،پژوهشگاه علوم ورزشی

ده مستثنا نیست؛ اما ، پژوهشگاه نیز از اين قاع هابه مشکالت اقتصادی دولت و سازمانبا توجه  که

که الزمة نقدينگی و اعتبار شرط اصلی برای رشد و پیشرفت  ،ظاهرذکر اين نکته اهمیت دارد که در

يژه عوامل راهبردی و عوامل وين سازمان پژوهشی، ساير عوامل بهاما در اباشد؛ توسعه است، می

کنند که هر مخاطب متبادر میا به ذهن . اين موارد اين نکته ردارای اهمیت هستند کردنتجاری

برنامه و دنبال داشتن ها بايد بهاست و سازمان سر رسیدههای کالن بهرويکرد دريافت سرانه و بودجه

اندازی واحدهای جديد و منظور راهو خدمات خود برای کسب درآمد به کاربست محصوالت

واحد تحقیق و  حلة بعدی پژوهش،شود که در مر، پیشنهاد میروها باشند؛ ازاينرسانی آنروزبه

با توجه ، اندازی گردد. همچنیناردی که مستخرج از اين پژوهش هستند، راهتوسعه پژوهشگاه با مو

شود که پیشنهاد می ،حاضر تحقیق و توسعه در پژوهش انمندکردنر تول انسانی دبه اهمیت عوام

دگیری و رشد انسانی و فرايندهای يامنابع  اه علوم ورزشی از رويکردهای توسعةمديران در پژوهشگ

و  های توسعة خود قرار دهندمختلف را مبنای برنامه منابع انسانی در سطوح سازمانی، توانمندکردن

ورود نیروی  ایشرايط بر کردنفراهمبا های يادگیری کارآمد و های آموزشی و نظامبا تدارک برنامه

سانی را در پژوهشگاه های انمشارکت افراد، بستر ظرفیت انسانی توانمند و ايجاد و تقويت انگیزه برای

 فراهم آورند.

به مديران پژوهشگاه علوم ورزشی  ،سازمانیهای پژوهش و لزوم توجه به عوامل درونبا توجه به يافته

با نوعی  ،های تحقیق و توسعههای نظامها و فعالیتبرنامه ةکه برای توسع شودپیشنهاد می

برای دستیابی به ساختار سازمانی پويا ايجاد کنند.  را ريزی هدفمند، تغییرات ساختاری الزمبرنامه

تدوين  پذير نظیر ساختارهای ماتريسی،تدارک ساختارهای مناسب و انعطاف ،همچنین

فضا برای  کردنن ساختاری پژوهشگاه و فراهمو توسعه در دروپويايی تحقیق  های مؤثر دراستراتژی 

نند به توامیها کارگیری آن ازجمله راهکارهايی هستند که به های نوها و انديشهخلق ايده

 ر پژوهشگاه علوم ورزشی کمک کنند.های تحقیق و توسعه دوانمندی ت

های تحقیق و توانمندیدر مل مؤثر ترين عواکه عوامل مديريتی يکی از اولین و اساسیيیآنجااز

بر توجه به مديران سازمان عالوهکه شود ، پیشنهاد میتوسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی هستند

ها، از سطوح بعدی مديريت گیری نتايج اين پژوهش در تخصیص منابع و تدوين راهبردها و تصمیم

شده و هتمام به اين عوامل خواسته کردن نتايج اين پژوهش و اشامل مديران و سرپرستان، پیاده
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عنوان مالک شده درخصوص هرکدام از اين عوامل را بههای تدوينقبول در شاخصکسب نتايج قابل

شود که از نتايج اين هاد میپیشن ،طور خالصهبه ارزيابی عملکرد مديران و سرپرستان لحاظ کنند.

 و توسعه استفاده شود. در نظام ارزيابی عملکرد فردی و سازمانی تحقیق پژوهش

ر مديران، مجريان با حضو هايیشود که نتايج اين پژوهش در جلسه به مديران پژوهشگاه پیشنهاد می

ند انجام توضیح رو برهای تحقیق و توسعه مطرح شود و عالوهروژهپدر عوامل شاغل  ها و همةپروژه

های مربوط در حوزهها توجه اعضا به رعايت اولويت همچنین، ارائه شود و  اين پژوهش، نتايج حاصل

تواند متناسب با نتايج اين پژوهش میهای الزم به اعضا ، ارائة آموزش صورت لزوممعطوف شود. در

 د.نهای مختلف انجام شود در دو سطح عمومی و اختصاصی برای گروهنتوانها میمفید باشد. آموزش

 ،توانمندی تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی و همچنینتأثیر منابع مالی بر به با توجه 

 که برای شود پیشنهاد می ،دنهای دولتی وجود دارها و ارگانمواجهه با مشکالت مالی که در سازمان

های مالی و جذب حمايتجذب  ، مديران برایهای تحقیق و توسعهتقويت و گسترش فعالیت

روش محصوالت و خدمات اقدام طريق فدرآمدزايی از ،آنترازگذاری داخلی و خارجی و مهمسرمايه

های تلفن گويای مشاوره، انجام پروژه های درآمدزا شبیه بهپردازی و تقويت ايده، ايدههمچنین. کنند

های مشابه يا المللی با سازمانهای بینمانند پايش سالمت، ايجاد همکاری هاموردنیاز ساير ارگان

توسعه دارد و هايی ويژة کشورهای درحالت جهانی که ساالنه طرحبهداش همسو مانند سازمان

های رشتة کردهای مناسب برای همة اقشار و تحصیلهای دورهافزاری و آموزش، توسعة نرم همچنین

 علوم ورزشی، انجام شود.

 واحد تحقیق و توسعه  شود کهبا توجه با نتايج پژوهش و شرايط موجود پیشنهاد می ،در انتها

وس وظايف مشخص در ساختار اين  معاونت پژوهشی پژوهشگاه با رئ عنوان بخشی از مجموعةبه

لمی ورزشی های ع کردن و کاربست يافتهشود تا به تجاریسیس سازمان مهم علوم ورزشی کشور تأ 

  ند.در سطح کشور کمک ک
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Abstract 

Increasement of competition and motivation for survival has led many organizations to 

focus their activities on basic services and core competencies and this issue requires 

investment in research and innovation. Therefore, the present study aims to analyze the 

factors affecting R & D capabilities at Sport Sciences Research Institute. It was a field 

research using mixed method. The research samples were directors, deputies, faculty 

members and expert personnel of Sport Sciences Research Institute. To collect data, a 

researcher-made questionnaire was used to collect information and its validity and 

reliability were confirmed. For data analysis SPSS software and for confirmatory factor 

analysis Lisrel software were used. The results showed that all the mentioned variables 

are important for research samples and the priority in each part is in this base: knowledge 

management in effective strategic factors, creativity and innovation in effective human 

factors, the ability to transfer and release technology in effective technological factors, 

and increase the motivation of technical people in effective management factors. There 

were no significant differences between components in financial factors and factors of 

commercialization. Based on the obtained results and the necessity of establishing this 

department in this scientific organization, and in order to reach the objectives of Sport 

Sciences Research Institute, the establishment of this department seems essential. 
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human Factors of, financial Factors. 
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