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 کیده چ

 انجام شده ی ورزش یدادهایمعکوس در رو ک یلجست ی ریگ شکلبر مؤثر موانع   بررسیحاضر با هدف  پژوهش

مدیریت   ةحوز  خبرگاندر بخش کیفی پژوهش    یآمار  ةجامعمیخته بود.  آهای  این مطالعه از پژوهشاست.  

  ی پژوهشآماری در بخش کم   ة. جامعرا داشتند جربه و آگاهی الزمکه دربارة موضوع پژوهش ت  بودند ورزشی

ر کشور،  ورزشی  رویدادهای  مدیران  فدراسیونبرخی  بؤسای  در  فعال  ورزشی  رویدادهای های  رگزاری 

و   آگاه  برخورزشی  و  خبره  دانشگاهی  اساتید  پژوهش    ازی  های مصاحبه  پژوهش  هایابزار  بودند.موضوع 

ونیمه پژوهشگرپرسشنام  ساختارمند  بودساختهة  اه  ندای  به  توجه  با  و روش پژوهش طراحی شده  که  داف 

انجام    اسمارت پی.ال.اس. و مکس کیودا  ، اس.پی.اس.اس.  یافزارهادر نرم  هاداده   لیتحلوهیتجز  یتمام  .بودند

ؤثر بر  عنوان موانع مو قانونی به  کهماهنگی، تکنولوژی،  نشان داد که موانع دانشی، مدیریتی نتایج    گرفت.

روشکل در  معکوس  لجستیک  ورزشی  گیری  مدلدر  .بودندیدادهای  روش  از  استفاده  با  سازی  نهایت 

ش ترسیم  پژوهش  مفهومی  مدل  موانع    د.ساختاری،  میان  در  شد  مشخص  حاضر  پژوهش  با  مطابق 

گیری سایر  در شکل   کلیدی، نقش  دلیل برخورداری از اهمیت زیادبهده، مانع قانونی و مدیریتی  ششناسایی 

 . ردار داردموانع برخو

 

 .مینأت ة زیست، رویداد ورزشی، زنجیرمعکوس، محیط لجستیک کلیدی: واژگان

 

 

 
1. Email: Jafari.p00@yahoo.com 

2. Email: ali_fahimeinejad@yahoo.com 

3. Email: bagher_morsal@yahoo.com 

4. Email: mostafa_taybi@yahoo.com 



 1399، مهر و آبان 62،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                               40
 

 مقدمه 
مطرح است،   گوناگونتأمین صنایع    ةلجستیک و مدیریت زنجیر  ةجمله مباحثی که امروزه در حوز از

بازگشتی  و معکوسلجستیک   بهاستهمدیریت  که  امری  می؛  صنظر  در  تاکنون    گوناگوننایع  رسد 

ها و صنایع زیادی در کشورهای اخیر، شرکت   ةکشورمان به آن توجه جدی نشده است. طی دو ده

کرده آغاز  را  زمینه  این  در  بررسی  فر  اندپیشرفته  از  یکی  را  معکوس  لجستیک  در او  مهم  یندهای 

گرفتهأ ت  ةزنجیر درنظر  خود  بهمین  حتی  گواهیناماند.  بین ةتازگی  استاندارد سازمان   بارةدر 1المللی 

مرجوعی  یندافر شرکت های  از  برخی  استتوسط  شده  دریافت  پیشرفته  داودی،  )  های  و  وحیدیان 

بر  جهان، سازمان  ةامروزه در کشورهای پیشرفت  (.2،  2016 های صنعتی، دولتی، تجاری و خدماتی 

اقتصادی اند که این مقوله در ایجاد ارزش  تأمین تمرکز کرده  ةیندهای لجستیک معکوس و زنجیرافر

ثری دارد. این تمرکز ؤمحیطی نقش مهمراه پشتیبانی از مالحظات زیستواقعی کاالها و خدمات به

در   از  همةاکنون  بخشبازارها  پیجمله  فناوری  و  صنعتی  مصرفی های  محصوالت  و  تجاری  شرفته، 

 (. 68،  2016، 2ارومنان و کاوا)سر افزایش استبهرو

سال به در  اخیر  است  های  شده  نیاز  گوناگونی  مسائل  مسسازماندلیل  به  ازها  اقتصادی  جمله  ائل 

ی  هاهای گوناگون به جنبه فعالیت  دادن در انجام  باید ها می. امروزه سازمانها فکر کنندکاهش هزینه

صاد  (. اقت323،  2014،  3)بسکی و سیورینگ   زیست نیز توجه کنندجمله جامعه و محیطگوناگونی از

وع سبب  ضمو  و جمعیت کلی جهان نیز افزایش یافته است که این  رشد استسرعت درحالهجهانی ب

طح  در سرا    جای منابع طبیعی تمایل به مصرف نابسوخت و منابع در جهان شده است و  مصرف زیاد  

کرده بیشتر  هوآ  جهان  و  چنگ   ، )ژو  ساختافر  مدت  در (.  1152،  2000،  4است    50حدود    ،یند 

پی ای را درها هزینهدارند که مجموع این بازگشت  نیاز   کاری و اصالحبه دوباره  محصوالتاز  درصد  

مرجوعی می مواد  این  با  از هزینهتوان  خواهد داشت که  را جبران کردبسیاری  ها  با  .  های سازمان 

هزین اینکه  مرجو  ةدانستن  یک محصول  هزینپردازش  برابر  سه  تا  است دو  ممکن  نقل وحمل  ةعی 

،  )سوسانتی   شودبرده میپی    بیشترلجستیک معکوس در صنایع    ةبیرونی آن باشد، به اهمیت مقول

و  شود  می  تأمین  ةهای زنجیرتمام فعالیت  شامل  لجستیک معکوس  .( 2،  2018،  5بختیار و مریدیان 

ترین اصل این است که بسیاری از مواد افتد. در لجستیک معکوس مهمصورت معکوس اتفاق میبه
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برای مصرف  نشدنیاستفادهکه   کاربرد  فاقد  بایا  و مرمت انزشارکننده هستند،  اصالح  اندکی  با  و  د 

 (. 476، 2010، 1جورجیادیس و بسیو) تأمین شوند ةوارد زنجیردوباره توانند می

جویی در مواد اولیه، عوامل  صرفهبب افزایش اهمیت  سمعکوس به  در عصر حاضر مباحث لجستیک

دولتی،زیست قوانین  و  جلب    پژوهشگرانتوجه    محیطی  خود  به  را  گویندان، )  است  کرده بسیاری 

محصوالت    یدرصد  22تا    11با توجه به نرخ برگشت    ،اینبر. عالوه(604،  2014،  2سلیمانی و کانان 

توزیع  تأمین،  ةزنجیر  به و  تولیدکنندگان  با  همواره  مواجه کنندگان  زمینه  این  در  بزرگی    اندچالش 

مکتبی،  ) و  فر  ،روازاین  ؛( 3،  2015آقایی  و  امدیریت  کاالها  انتقال  کنترل  و  معکوس  لجستیک  یند 

منظور کاهش هزینه و زمان نقش مهمی  تأمین، به  ةمدیریت زنجیر  بهی قابلیت بازگشت  تولیدات دارا

رقا موقعیت  تثبیت  و  چالش  این  تسهیل  تأمیندر  بازار  بتی  در  دداردکنندگان   که   کنونی  عصر  ر. 

  و بازگرداندن  به  که سبز قوانین و  جدید  دولتی قوانین شود، می ترتاهکو  روز هر محصوالت عمر ةچرخ 

 امور  باالی   سطوح  مدیران  اند،مربوط  خطرناک   مواد  دیگر  و   الکترونیکی  زائد  مواد  کردنخارج  رده  از

  ةزنجیر  مدیریت  یند افر  به  بیشتری  توجه  کنند می  وادار  را  تأمین  ةزنجیر  ندهایایفر  و  لجستیک

باشند  ةقحل  تأمین داشته  بسیو،    بسته  و  معکوس    .(476،  2010)جورجیادیس  لجستیک 

از لجستیک مستقیم یا بهمجموعه زیر هماهنگی و    که شامل  شودگرفته میطور مستقل در نظر  ای 

از محل مصرف یا  دون  فیزیکی مواد، قطعات و محصوالت ب تحویل    ،کنترل کامل، بارگیری استفاده 

تعییذخیره به محل  استحصال، معدومسازی  بازیابی،  تکلیف  موارد  و  است  دفع    و   دفن   کردن،ن  در 

 (.  35، 2004، 3)بلومبرگشود بازگردانده میبه محل مصرف مناسب 

مدیریت   به  روزافزورن  توجه  دراین  قوانین جدید  وضع  و  تولیدی،    بارةضایعات  ضایعات محصوالت 

بهکنندگتولید را  فران کاالها  بهبود  استاسمت  تولید خود کشانده  و  هچراکه هزینه  ؛یند  انهدام  ای 

محیطپاک بسیاسازی  ار  زیست  شرکتازاین   ؛ستزیاد  بیشتر  واحدرو،  و  و  هها  اروپا  در  تولیدی  ای 

  انددار شدهیدی خود را عهدهلکردن کاالهای دست دوم توروزآوری، پخش و بهولیت جمعئمریکا مسآ

یک سیستم لجستیک    ةبراین، برای پویایی و توسع. عالوه(23،  2013،  نژاد، برادران و اسدیباقری)

  ؛نگری خوبی وجود داشته باشدجامع  ره تأمین یک سازمان لجستیکر زنجیدمناسب ضروری است  

ردن رضایتمندی کنظور فراهممس و سایر ابعاد لجستیک معکوس بهدیگر، بحث توزیع معکو عبارتبه

انتخاب   ی کهمشتری پس از تأمین نیازهایش از سیستم لجستیکیعنی    ؛خوبی لحاظ شودمشتری به 

است، باشد    کرده  مطمئن  و  کند  امنیت  کاالی  احساس  در  نقص  و  عیب  هرگونه  وجود  در صورت 

استقرار لجستیک  ا  اشد، ب انبار ناشی شده ب  یندهای تولید، توزیع وایکی از فر  سوی  شده که ازتوزیع 
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پذیر رفع  فتنی معکوس  همچنیناست  شدنی و  مصرف  کاالهایی   .  برای  مشتری که  یا  کننده 

زنجیر  منظم  کامالا صورت  هب  ،نیستند  شدنیاستفاده به  ةدر  معکوس    ةوسیلتأمین  توزیع  سیستم 

و توسط یکی از مراحل بهبود مستمر لجستیک معکوس در کمترین زمان ممکن    دنشومیآوری جمع 

اقال و  کاال  مصرف  میبرای  بازگردانده  مشتری  به  مطلوب  رضاینشوم  ایجاد  این  امنیت  د.  و  تمندی 

ار این نظام است و استقر  ن روح پویایی در یک سیستم لجستیکدمید  ةمنزلبرای مشتریان به  ،خاطر

آن دقیق  عملکردهای  به می  و  خود  برا تواند  خوبی  تبلیغ  مشتریان، تنهایی  رضایتمندی  افزایش  ی 

و  سود بیشتر  باشد  نهایتدرآوری  مشتریان  رادهیکاشری نراجا)  افزایش  و  مهتا  چاندانی،   ،1  ،2016  ،

463 .) 

که   کرده است( اشاره  2004) 2بلومبرگ. گوناگونی استهای  و شاخصلجستیک معکوس دارای ابعاد 

شاخص دارای  معکوس  شامل  لجستیک  ب زباله  یآورجمع  ستمیسهایی  اقالم  و  استفاده،  دون  ها 

  افتیو باز  فیتکل  نییتع  ستمیاقالم خطرزا و س  یو نگهدار  کیتفک  ،ی اقالم عاد  یو نگهدار  کیتفک

کاناست و کومار .  پوکهارل  دریافتند  2010)  3نن،  نیز  قالب  (  در  تعمیر، نوع    پنجلجستیک معکوس 

تازه و  قطعهسازیمرمت  مجدد،  تولید  میبرداری  ،  عمل  بازیافت  پژوهش  در  .کندو  عوامل  برخی  ها 

ب شدهمؤثر  مطالعه  و  بررسی  معکوس  لجستیک  عبدالرحماناست  ر  سوبرامنین،  .  و   4گوناسکران 

کردند2012) مشخص  مشتریا  (  تقاضای  مقررات،  و  قوانین  به  مربوط  عوامل  هزینه،  که  انگیزه،  ن، 

اززیستهای  منابع، نگرانی ادغام و کیفیت  ر توسعة لجستیک معکوس ؤثر بل مجمله عواممحیطی، 

ثر بر  لجستیک معکوس ازجمله عوامل مؤمربوط به کارایی  عوامل  ( دریافتند  2010)  5. یو و وو هستند

قانون  ( بیان کردند 2007)  6ن و کولنبرنو.  اندتوسعة لجستیک معکوس گذاری در  عوامل مربوط به 

ر استفاده ر بثدربارة فواید لجستیک معکوس ازجمله عوامل مؤزیست و همچنین آگاهی  حوزة محیط

ة زنجیرة توسع( دریافتند  2014)  7و نگ نواک، توواساکی، واکولبینگر  .  از لجستیک معکوس هستند

هزینهتأ  کاهش  و  امین  هزینههای  کاهش  و  معکوس  لجستیک  محصوالت جرایی  تولید  ثابت  های 

 . اندگسترش لجستیک معکوس ر  ثر بجدید ازجمله راهبردهای مؤ
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چیو،    یک معکوس پرداخته شده است؛ر لجست ها به بررسی موانع مؤثر بپژوهشهمچنین در برخی  

یه  و  دریافتند  2007)  1وانگ، چن  و بیمشکالت موجود  (  فشارهای سازمانی  به  توجهدر هزینه،  ی 

از اجتماعی  ممسئولیت  موانع  بجمله  بؤثر  معکوس ه ر  لجستیک    (2011)  2هوسکرافت  د.انکارگیری 

جمله های زیاد لجستیک معکوس ازقوانین و مقررات و همچنین هزینه  شکالت در اجرایذکر کرد م

معکوسنع  موا لجستیک  از  باور  .  انداستفاده  ) به  باقری  و  مالی،  (،  2015دهناد  مدیریتی،  موانع 

به عقیدة  . انداز لجستیک معکوس گیری ر استفاده و بهرهله موانع مؤثر بجمالوده ازمداری و شسیاست

شانکاری و  مداخله(،  2001)  3راوی  نقش  ارشد  مدیران  دحمایت  اجراگری   اجرانشدن یا    شدنر 

لجستیک معکوس   مطالعات اندکی دربارة  نیز ورزش  در حوزة  دارد.ها  لجستیک معکوس در سازمان

است؛ شده  بروگنولیمالسینی  انجام  و  سالگارو  کرده1020)  4،  اشاره  حوزه  اند(  و  ورزش  های  که 

  . اساسی دارندیک معکوس نیاز  اجرای لجست  به  های زیاد برخورداری از ظرفیت  دلیلآن به  مربوط به

ازی لجستیک معکوس و مدیریت سپیاده  دربارةریزی  به بررسی برنامه(  2200)  5، رو، لی و یی ژانگ

تأ  المپیک  زنجیرة  در  سبز  آنان    2008مین  پرداختند.  کردند  پکن  برنامهاشاره  دربارة که  ریزی 

  6. کومار و مالگیانت و اجرایی شود  عملیاتی باید به شکل مناسب    رگرسیون لجستیک در حوزة ورزش

بیان کردند2006) تولیدیآمیز  اجرای موفقیت  (  در  ضمن    تواندهای ورزشی میلجستیک معکوس 

منجر شود نیز  جامعه  در سطح  آنان  وجهة  بهبود  به  عملکرد،  آنان  بهبود  که  .  کردند  کت  شراشاره 

ه موضوع لجستیک معکوس باساسی  های تولیدی خود توجه ویژه و  در برنامه  تولیدی ورزشی نایک

بتوان ای، تربیتی و همگانی سبب شده است تا  دگی ورزش در ابعاد قهرمانی، حرفهاست. گستر داشته

است که این در حالی    ؛محیطی یاد کردمسائل زیستیرگذار بر  ثعنوان یک حوزة تأ به از حوزة ورزش  

برخی شواهد بهتوان گفت لجستیک معکوس در  اولیه می  با  دهای ورزشی  خصوص در رویداورزش 

 است.کشور ایران کمتر بررسی شده 

 ذارد، برجای بگرا  امروزه آثار مخربی  سبب شده است    رویدادهای ورزشیلجستیک معکوس در    نبود

آسیب زیستبرخی  بههای  شو  رویدادهای  واسطةمحیطی  ایجاد  جامعه  سطح  در  وورزشی  آثار    د 

فقدان    براین، افزون.  خدشه وارد کندآن  های  هورزش و برنام  اعتبار و وجهة  به   محیطیمخرب زیست 

های موجود از ظرفیت رویدادهای ورزشی  ده است  سبب ش  رویدادهای ورزشیلجستیک معکوس در  

بهرة   پژوهشمناسب  لجستیک معکوس  براساس  این در حالی است که  ریتچی، بومس،    هاینبرند؛ 

 
1. Chiou, Wang, Chen & Yeh 

2. Huscroft 

3. Ravi & Shankar 

4. Melecini, Salgaro & Brognoli 

5. Zhang, Ru, Li & Yi 

6. Kumar & Malegeant 
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هی  و  کولکون (،  2000)  1ویتلی  و  مان  پاچکو2014)  2گرابارا،  و   )3  ( همکاران  لجستیک (  2018و 

اند  ای ورزشی در کشور ایران نتوانسته رویدادهشماری دارد؛ این در حالی است که  معکوس فواید بی

لجستیک معکوس  لجستیک معکوس و فواید آن استفادة الزم را ببرند.    از  صورت مناسب و کاملبه

نیز  تمی مالی  نظر  از  سازمانواند  شرکتبه  و  کندها  کمک چشمگیری  ای  رویداده   نگرفتنبهره  .ها 

می سبب  معکوس  لجستیک  از  استانداردهای    دشوورزشی  از  دور  به  رویدادها  این  اجرای  فرایند 

سبب نین  گذارد و همچیر میأثطورکلی ورزش تبر اعتبار رویدادها و به  هانی باشد که این موضوعج

طرفی خأل پژوهشـی    . ازهای مالی موجود در این خصوص بهرة الزم را بردنتوان از فرصتشود  می

است    خصوص رویدادهای ورزشی سبب شده ری از لجستیک معکوس در ورزش و بهگیبهره  در زمینة

د عینی و علمی مناسبی در این باره وجود نداشته باشد و عبارت »لجستیک معکوس« تا امروزه شواه

عبارتیمدیران  برای   ورزشی  رویدادهای  متولیان  این  و  باشد.  شد  ناآشنا  موجب  تا  موضوع  است  ه 

ی ورزشی ایجاد  رویدادهاگیری از لجستیک معکوس در  بهره  منظورارهای عملیاتی بهها و راهکبرنامه

تالش  نشود اندک  درو  موجود  تأ  های  و  ثمربخش  چندان  نیز  حوزه  نباشد؛ ثاین  ، روازاین  یرگذار 

با هدف    پژوهش  بر  ثمؤموانع    ةمطالعحاضر  ی  ورزش  ی دادهای معکوس در رو  ک یلجست  یریگشکلر 

است این  حاضر  پژوهش  در  اصلی  سؤال  است.  شده  اجرا  و  موانع    طراحی  بر  ثمؤکه  گیری شکل ر 

   ؟اندمعکوس در رویدادهای ورزشی کدام لجستیک

 

 پژوهش روش
از  پژوهش  روش  .  صورت میدانی انجام شده استالعات کاربردی است که به طمپژوهش حاضر از نوع  

گرد روش  بهها  داده  یآورنظر  که  بود  و  آمیخته  کیفی  شکم  صورت  اجرای  کیفی  .  دی  بخش  در 

   د.ها از روش پدیدارشناسی استفاده شبررسی و تحلیل داده برایپژوهش  

لیل و  تحوپدیدارشناسی توصیفی شامل سه مرحلة درک مستقیم، تجزیهدر پژوهش حاضر از روش  

د. در  شوور میدر پدیدة مدنظر غوطه  کامالا  توصیف استفاده شد. در مرحلة درک مستقیم، پژوهشگر 

پژوهشگراین   ا  فرایند،  هضمن  از  نرجتناب  مدگونه  پدیدة  شخصی،  اظهارنظر  و  بررسی  را قد،  نظر 

میآن  مشارکتگونه  که  میشناسد  توصیف  تجزیه کنندگان  مرحلة  در  پژوهشگر  کنند.  وتحلیل، 

 های اصلی و مشترک است. در مرحلة توصیف که مرحلة نظر و تمدنبال تشخیص جوهرة پدیدة مدبه

 
1. Ritchie, Burnes, Whittle & Hey 

2. Grabara, Man & Kolcun 

3. Pacheco 
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اسآخر و   ها و  و تم  شوندها به هم مرتبط میپدیده  اصلی و شاخص  ت، اجزایمکمل مراحل قبلی 

 (. 48، 2002،  1)هالووی و ویلر  شوندبندی میها گروههای موجود در پدیده جوهره

روشر انواع  از  یکی  پدیدارشناسی  استوش  کیفی  پژوهش  اصول    کردیرو  نیا.  های  به  توجه  با 

تاحد  یشناختیهست تجربهخود  بر  اول    هایامکان  از  شود  میمتمرکز    ستهزیتجربه  ای دست  و 

ثانو موضوعات  به  ال  کند؛یم  یخوددار  هیپرداختن  به  ورود  امکان    های تجربه  ییمعنا  های هیچراکه 

  افتی. درانجامدیم  شدهفیمخدوش و تحر  ی معرفت  دیو در صورت استفاده به تول  رد دست دوم را ندا

از طر  ستهزیتجربه  ا ی  اول  دست  هایتجربه افراد  قیتنها  ا  ردگییصورت م  یمصاحبه با   نیکه خود 

داشته  را  )تجربه  به ب (.124،  2011محمدپور،  اند  معکوس  لجستیک  اینکه  به  توجه  یک  ا  عنوان 

از طرفی در  وع عینی در رویدادهای ورزشی میضمو اجرایی شود و  کردن آن مشکالت اجراییباید 

کیعمده روش  از  استفاده  دارد،  وجود  میای  پدیدارشناسی  موانع  فی  بر مؤتواند  گیری شکل   ثر 

به   لجستیک را  ورزشی  رویدادهای  در  واقعیمعکوس  کندصورت  مشخص  به  تر  توجه  با  در  .  اینکه 

مصاحبه پدیدارشناسی  میروش  انجام  افرادی  با  کامل  ها  تجربة  که  پژوهش  گیرد  موضوع  دربارة 

دهای ورزشی گیری لجستیک معکوس در رویداشکل  ثر بر مؤد موانع  توانداشته باشند، این روش می

ها با توجه به افرادی که تجربة زیستی دربارة موضوع داده  ،در روش پدیدارشناسی  . کندرا مشخص  

های بخش کیفی با  حاضر مصاحبه اساس، در پژوهششود؛ براینآوری میپژوهش داشته باشند، جمع

اند و با مشکالت مربوط به  در رویدادهای ورزشی تجربة الزم را داشته  شخصاای انجام شد که های نمونه 

ها از  دادهدر روش پدیدارشناسی،  .  انددر رویدادهای ورزشی آشنا بوده  لجستیک معکوس و اجرای آن

تجر که  پدیده  زیسته  بةافرادی  یک  از  می  ،دارندای  مطالعات  شوند.  گردآوری  ، پدیدارشناختیدر 

.  دگان استکننهای چندگانه با مشارکتای عمیق و مصاحبههشامل مصاحبهها  اغلب، گردآوری داده 

پدیده  فرد  25تا  پنج  با    پژوهشگرانشود  توصیه می   د، مصاحبه کنندانای را تجربه کردهکه همگی 

مدیریت   ةحوز  خبرگاندر بخش کیفی  حاضر    پژوهش  یآمار  ةجامع  رو،ازاین(؛  67،  2014،  2کروسل)

دربارة  بودند  ورزشی پژوهش    که  الزم  موضوع  آگاهی  و  داشتندتجربه  به  را  در  و  عملی  صورت 

داشتر نمونه  برای  .ندویدادهای ورزشی سابقة حضور  این  نمونهشناسایی  روش  از  هدفمند  گیری  ها 

عنوان نمونه  نفر به  13ن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت،  گیری تا رسیدنمونهد. این  استفاده ش

 . شدند در بخش کیفی مشخص 

کم ی،    آماری  جامعة  بخش  در  رویداپژوهش  مدیران  رؤبرخی  کشور،  ورزشی  سای  دهای 

دانشگاهی  فدراسیون  اساتید  برخی  همچنین  و  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  در  فعال  ورزشی  های 

 
1. Halowin & Willer 

2. Keroosel 
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ر دسترس  تعداد این افراد د ند که متأسفانه اطالعات دقیقی دربارةبود  خبره و آگاه از موضوع پژوهش 

های  ضمن شناسایی نمونهد.  برفی استفاده شگیری گلولهشناسایی این افراد از روش نمونه  برای  نبود.

دست  هب  ها توسط آنان، اطالعاتی دربارة سایر افراد آگاه از موضوع پژوهشتکمیل پرسشنامهاولیه و  

 با سابقة   مدیر   27نفر )شامل    92اساس،  اشباع نظری انجام شد؛ براینآمد. این روند تا دستیابی به  

و  رئ  30ورزشی،  های  رویداد  برگزاری فدارسیون  به  35یس  دانشگاه(  پژوهش    عنواناستاد  نمونة 

مدیر    12نفر )شامل    53های پژوهش،  پرسشنامهآوری  نهایت پس از پخش و جمعتعیین شدند. در

ورزشی،   و  رئ  14رویداد  فدارسیون  داشتند؛    27یس  همکاری  حاضر  پژوهش  با  دانشگاه(  استاد 

 وتحلیل شد.شده تجزیهپرسشنامة تکمیل  53ی پژوهش، های بخش کم بنابراین، از بین پرسشنامه

پرسشنامةنیمههای  مصاحبه  پژوهشابزار   و  بودساختهپژوهشگر  ساختارمند  به  ای  توجه  با  که  ند 

مند  اختارسهای نیمهبخش مصاحبهد.  شکل طراحی شین پرسشنامه به دو  ، ااهداف و روش پژوهش 

های اکتشافی  و سپس سؤالرزیابی لجستیک معکوس در ورزش شروع شد  ا  لی دربارة با یک سؤال ک

ها بین  مصاحبهزمان  تر پرسیده شد. مدت  و دستیابی به اطالعات عمیق  گانکنندبرای تشویق شرکت

زمان و مکان مصاحبه را به  کنندگان خواسته شد  دقیقه و در یک جلسه بود و از شرکت  25پنج تا  

مصاحبه کنند.  تعیین  خود  داده دلخواه  به  دستیابی  تا  اجازةها  با  یافت.  ادامه  عمیق    های 

دادن بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه و پس از گوشو ها روی نوار ضبط شد کنندگان مصاحبهمشارکت

باره،   ابتدا اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهچندین  و تحلیل شد.  پیاده  ها چندین متن مصاحبه 

خوانده   آنمرتبه  کلی  محتوای  تا  با گوششد  همراه  کار  این  شود.  درک  بخشدها  به  از  ادن  هایی 

ضبط انجام  اطالعات  ت  شد شده  بر  مرحلة)مروری  در  اطالعات(.  یا    ،بعد  مام  جمالت  عبارات، 

به سؤال   هاییپاراگراف مربوط  پرسیدهکه  در مصاحبههای  بودند، جدا شدند شده  فایل  ها  در  های  و 

نگهداری  جداگانه انجامای  دلیل  که  شدند.  بود  این  کار  این  که  شدن  کمتری اطالعاتی  اهمیت 

کشیدن )بیرون  شدمیها مشخص  ممکن بود در مراحل بعدی اهمیت آن  ،زیرا  داشتند، از بین نروند؛

شد. تاه از معنی پنهان در آن نوشته  مهم، یک توصیف کو  جمالت مهم(. پس از آن برای هر جملة

نی بیرون کشیده از جمالت هم انجام شد و سپس معا صورت جداگانه و بااین فرایند توسط سه نفر به 

ترکبا مهم  یک  تا  شدند  فرمولهیب  معانی  )ایجاد  شود  حاصل  مشترک  مرحلةشده(عنی  در  بعد،    . 

شده توسط هریک از افرادی که مرحلة چهارم را انجام داده  و جمالت کوتاهی از معانی فرموله عبارات

یکی از   بحث گذاشته شد. تکرار مضامینو پس از آن به    ها ایجاد شدطور جداگانه در دستهبودند، به

در این مرحله، یک نفر از افراد دارای صالحیت ها  است. برای تعیین اعتبار داده   های اعتبار شاخص

به داددستمضامین  تطبیق  اطالعات  با  را  فرموله   آمده  معانی  دسته)قراردادن  داخل  در  و  شده  ها 

مفاهیم کلیدی اطالعات که  . پس از آن،  (های متفاوتها( در درون دستهمضامین )تمبه  دادن  شکل
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اتف بودند اق با  شده  انتخاب  پژوهشگران  بهنظر  خالصه ،  شدنوار  روایت  ایصورت  توصیف وشته  ند. 

به یافتهروایتی  بیان  قالب  منظور  در  بهها  و  ایهام  بدون  است.  جمالت  این  پژوهشگر  صورت خالصه 

)ایجاد یک توصیف   د ها را تصحیح کردندیگر به اتفاق پژوهشگر آن  افرادو سپس    نوشت  راخالصه  

بهروایتی مختصر(.   کار  ادامة  معتبردر  پژوهش،  و دقت  روایی  تأیید  اطمینانمنظور  و  بودن،  پذیری 

کنندگان های این مطالعه به شرکتبودن، یافتهها بررسی شد. برای تضمین معتبرقابلیت تأیید داده

  ابراز کردند ها با تجربیات خود به پژوهشگران  هماهنگی یافته  بارةخود را درها نظرهای  ارائه شد و آن

به دربارة)بازگشت  مشارکتی  تعمق  همچنین  اعتبار(.  تعیین  توسط  مضمون   منظور  پدیدارشده  های 

انجام شد پژوهش در مراحل مختلف مطالعه  با حفظ مستندات در تمام مراحل گروه  پژوهشگران   .

  شده،مندی پژوهشگران به پدیدة مطالعههتضمین کردند. عالقپژوهش قابلیت تأیید این پژوهش را  

داده با  درازمدت  نظرهایتماس  کسب  برای  تالش  همچنین  و  زمینه  ها  این  در  دیگر    ،دیگران  از 

تضمین تأیید   کنندةعوامل  شروع  بهبودند.    ها داده   قابلیت  از  قبل  اخالقی،  مالحظات  رعایت  منظور 

 شدند و با رضایت آگاهانه در پژوهش آگاه    العهط ت این مو اهمی  کنندگان از اهدافمصاحبه، شرکت

ها اجازه صوت برای ضبط مصاحبهضبط   زاها برای شرکت در پژوهش و استفاده  شرکت کردند. از آن

استفاده  آمده تنها برای اهداف پژوهش  دستا اطمینان داده شد که اطالعات بههگرفته شد و به آن

کنندگان تأکید  گیرد. همچنین به شرکتشود و در اختیار افرادی غیر از گروه پژوهش قرار نمیمی

مرحله هر  در  که  میشد  پژوهش  از  خود  ای  انصراف  کنند توانند  اعالم  پژوهش  در  شرکت  از  و    را 

 شود.صورت محرمانه حفظ میشدن پژوهش و بعد از آن نیز بهها طی انجامآن مشخصات همچنین

بررسی از  پس  کیفی،  درنهایت  بخش  ش  18های  نهایی  معکوسکلمانع  لجستیک  در   گیری 

ش  شناسایی  ورزشی  برایند رویدادهای  بهند؛  پژوهش کلی  طوراساس،  مانع    18حاوی    پرسشنامة 

رویدشکل در  معکوس  لجستیک  برای  گیری  ابتدا  بود.  ورزشی  موانادهای  این  به  با  ساختاردهی  ع 

مدل روش  از  استفاده  به  ساختاریتوجه  سؤ-سازی  بهال تفسیری،  طراحی ها  زوجی  مقایسة  صورت 

ترسیم مدل  آزمون  برای  سپس  قشد.  در  روش  شده  سؤال مدل الب  ساختاری،  معادلة  ها سازی 

 های با استفاده از نظر  شنامهپرس  نیا  ییمحتوا  ییرواد.  ارزشی لیکرت طراحی شپنج صورت طیف  به

از    هفت پاشد  یررسب  یدانشگاه   دیاساتتن  محاسب  زین  ییای.  از  استفاده  برای  کرونباخ    یآلفا  ةبا 

مدل  پرسشنامة ساختاریروش  با  -سازی  برابر  پرسشنامة  80/0تفسیری  برای  مدل  و  سازی  روش 

تفسیری -سازی ساختاریمدلحاضر از روش    آمد. در پژوهشدست  به  86/0معادلة ساختاری برابر با  

   سازی معادلة ساختاری استفاده شد. مدلو روش 
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 و ایجاد برای د. این روشکر طرحرا متفسیری  -سازی ساختاریروش مدل   1997در سال   1ارفیلدو

 تفسیری-ساختاری سازیمدل شود. درواقع،می پیچیده قلمداد سیستم یک عناصر میان روابط فهم

است برای کارا و مؤثر روشی  بر اهمیت مختلف سطوح در کیفی متغیرهای آن در که موضوعاتی 

 متغیرهای بین هایوابستگی و ارتباطات روش، این  از با استفاده توانمی و دارند متقابل آثار یکدیگر

 سازیلمد روش مطلوب استقرار در که اصلی گام ترسیم کرد. سه و تحلیل کشف، را مسئله کیفی

 بین مفهومی رابطة تعیینکیفی،   متغیرهای شناسایی:    از اندعبارت  ،است حیاتی تفسیری-ساختاری

مدل استفاده  با مدنظر کیفی متغیرهای ساختاریاز   تعامالت شبکة ترسیم  و  تفسیری-سازی 

ابتدابه  (.124،  2011محمدپور،  )است    شدهمطالعه کیفی متغیرهای روش  این  اجرای   از   منظور 

تراین مد.  استفاده شساختاری خودتعاملی  ماتریس   برای  این روش  زیربنای  یم مدل کلی  ساتریس 

است انتهاپژوهش  در  می.  ترسیم  پژوهش  مفهومی  مدل  روش  این  بهی  که  روش    وسیلةشود 

معادلةمدل ترسیم  ،ساختاری  سازی  مدل  آزمون  شد.  به  پرداخته  تجز  ی تمامشده   ل یتحلوهیروند 

انجام    4کیوداو مکس    3اسمارت پی.ال.اس.  2، اس.پی.اس.اس.  یافزارهاحاضر در نرم  پژوهش   یهاداده

   .شد
 

 نتایج 
 پژوهش ارائه شده است.های آماری  های توصیفی مربوط به نمونهیافتهدر جدول شمارة یک  

 درصد   1/23مرد و    درصد  9/67  پژوهش بخش کیفی    هاینمونه  نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که

بودند. همچنین در بین   پژوهش  نمونه زن  با  های   درصد  6/84افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری 

ی نشان  در بخش کم وصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونة پژوهش  نتایج تبیشترین تعداد بودند.  

که   شرکت  درصد  5/75داد  افراد  و  از  مردان  بودند   5/24کنندگان  زنان  بین ه.  درصد  از   مچنین 

 . درصد بیشترین تعداد بودند 9/67 ، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با های پژوهش نمونه
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2. SPSS 
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 پژوهش های توصیفی یافته -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 پژوهشهای بخش
Research Sections 

شناختیهای جمعیت ویژگی   
Demographic 

Characteristics 

 گروه ها
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percent 

 بخش کیفی 
Qualitative Part 

 جنسیت

Gender 

 مرد
Male 

10 76.9 

 زن 
Female 

3 23.1 

 سطح تحصیالت 
Education Level 

 دکتری

Ph. D. 
11 84.6 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

2 15.4 

 ی کم  بخش
Quantitative Part 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Male 

40 75.5 

 زن 

Female 
16 24.5 

 سطح تحصیالت 

Education Level 

 دکتری
Ph. D. 

36 67.9 

 کارشناسی ارشد 

Masters 
13 24.5 

 کارشناسی 
Bachelor 

4 7.5 

 

ب شناسایی موانع    برای از بررسی گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ور شکلاولیة مؤثر  رزشی، 

ر  عنوان موانع مؤثر ب، هشت مانع بهدر پایان بررسی مبانی نظری.  مبانی نظری پژوهش استفاده شد

در رویدادهای ورزشی شناسایی شد. سپس در مرحلة کیفی پژوهش،  گیری لجستیک معکوس  شکل

دیدگاه و  نظرها  بررسی  خبرگانضمن  ببه  مانع  18،  های  مؤثر  کلی  موانع  شکلعنوان  گیری ر 

دهای ورزشی شناسایی و نهایی شد. در جدول شمارة دو این موانع ارائه لجستیک معکوس در رویدا

 شده است. 
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 گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشیر شکل ثر بموانع مؤ -2جدول  
Table 2: Obstacles to The Formation of Reverse Logistics in Sporting Events 

 ردیف 
Row 

 موانع
Obstacles 

 مرجع
Reference 

 بخش کیفی  اجرای لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی  وجود مشکالت مالی دربارة  1

 بخش کیفی  لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی  های دقیق دربارة توسعةمشیفقدان خط 2

 بخش کیفی  ی بر لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشینمبت پژوهش و توسعةضعف در فرایند  3

 بخش کیفی  لجستیک معکوس در ورزش کشور فقدان قوانین حمایتی دربارة   4

 بخش کیفی  فقدان مهارت فنی نیروی انسانی مرتبط با رویداد ورزشی  5

 بخش کیفی  در رویداد ورزشی  فناوری اطالعات های استاندارد سیستم نبود 6

 مبانی نظری  هماهنگی ضعیف ارکان مختلف رویدادهای ورزشی  7

 مبانی نظری  های فنی رویدادهای ورزشی ضعف در زیرساخت 8

 مبانی نظری  لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی ضعف در دانش فنی دربارة  9

10 
محصوالت برگشتی ناشی از لجستیک معکوس در   فقدان دانش مالیاتی دربارة

 رویدادهای ورزشی 
 مبانی نظری 

 بخش کیفی  و فواید لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی نبود آگاهی دربارة کارکردها  11

12 
عنوان  بهاستفاده   منظوربه  لجستیک معکوس در ورزشفقدان تجارب مناسب دربارة 

 راهنما 
 بخش کیفی 

 بخش کیفی  در رویدادهای ورزشی جدید  تکنولوژی فقدان  13

 مبانی نظری  بهبود لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی  منظور سازمانی بهضعف در ارتباطات بین 14

 مبانی نظری  لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی فقدان قوانین انگیزشی برای توسعة   15

 مبانی نظری  گیری مزیت رقابتی در ورزش شکللجستیک معکوس در  های  نبود شناخت از ظرفیت 16

17 
 یمراجع دولت ی از سو اجرای لجستیک معکوس در ورزش  برای فقدان خواستگاه مناسب  

 ی ردولتیو غ
 بخش کیفی 

18 
های مرتبط با رویدادهای یک معکوس در مقایسه با سایر حوزهلجستاندک اهمیت 

 ورزشی 
 مبانی نظری 

 

ی  ورزش  یدادهایمعکوس در رو  ک ی لجست  یریگر شکلبثر  ؤمموانع    بندیو دسته  منظور شناساییبه

ن بررسی  شخبرگ  ظرهایاز  استفاده  کیفی  روش  قالب  در  انجامان  از  پس  ها،  کدگذاری  دادند. 

سه نتایج بخش کیفی   بندی شد. در جدول شمارةجمعها مشخص و های مستخرج از مصاحبهویژگی

 است. پژوهش نشان داده شده 
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 نتایج بخش کیفی  -3جدول 
Table 3- Results of The Qualitative Section 

 شده های استخراجویژگی
Extracted properties 

 هامقوله
Categories 

 های جدید تکنولوژی نبود -

 در رویداد ورزشی  فناوری اطالعاتهای استاندارد سیستم  نبود -

 رویدادهای ورزشی های فنی  ضعف در زیرساخت -

 ( 1 )شمارة   کموانع تکنولوژی 

Technological obstacles 

(Number 1) 

 لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی در زمینة   ضعف در دانش فنی -

گیری مزیت رقابتی در  معکوس در شکل  های لجستیکنبود شناخت از ظرفیت -

 ورزش 

لجستیک معکوس در رویدادهای  ی بر نمبت و توسعة پژوهش  ضعف در فرایند  -

 ورزشی 

 کارکردها و فواید لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی دربارة  آگاهی نبود  -

محصوالت برگشتی ناشی از لجستیک معکوس در   دربارة فقدان دانش مالیاتی -

 رویدادهای ورزشی 

 ( 2 )شمارة   موانع دانشی
Knowledge obstacles 

(Number 2) 

لجستیک معکوس در رویدادهای   دربارة توسعة های دقیقمشیفقدان خط -

 ورزشی 

 اجرای لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی   دربارةوجود مشکالت مالی  -

 فقدان مهارت فنی نیروی انسانی مرتبط با رویداد ورزشی  -

های مرتبط با  هلجستیک معکوس در مقایسه با سایر حوزاندک   همیتا -

 رویدادهای ورزشی 

 ( 3 )شمارة   موانع مدیریتی
Management obstacles 

(Number 3) 

 لجستیک معکوس در ورزش کشور  در زمینة فقدان قوانین حمایتی -

 لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی  برای توسعة   فقدان قوانین انگیزشی -

اجرای لجستیک معکوس در ورزش از سوی   خواستگاه مناسب برای فقدان  -

 مراجع دولتی و غیردولتی 

 ( 4 )شمارة موانع قانونی
Legal obstacles 

 (Number 4) 

 هماهنگی ضعیف ارکان مختلف رویدادهای ورزشی  -

بهبود لجستیک معکوس در رویدادهای  منظوربه  سازمانیضعف در ارتباطات بین -

 ورزشی 

استفاده به   منظورمعکوس در ورزش به  لجستیک تجارب مناسب دربارة  فقدان  -

 عنوان راهنما 

 ( 5 )شمارة   موانع هماهنگی

Coordination obstacles 

(Number 5) 

 

هماهنگی،  مانع دانشی، مدیریتی،  شده به پنج  پژوهش، موانع شناساییمطابق با نتایج بخش کیفی  

سازی  شده از روش مدلبه موانع شناساییدهی  ساختار  شدند. برایبندی  و قانونی دسته  کتکنولوژی
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ش-ساختاری استفاده  شمارة د.  تفسیری  جدول  خودتعام  چهار  در  ماتریس  به  مربوط  لی نتایج 

 است.  ساختاری ذکر شده
 

 ساختاری خودتعاملی ماتریس -4جدول 
Table 4- Structural Self-Interaction Matrix 

 موانع
Obstacles 

 ک تکنولوژی
Technological 

 دانشی 
Knowledge 

 مدیریتی
Managerial 

 قانونی
Legal 

 هماهنگی 
Coordination 

 ک تکنولوژی
Technological 

 O V V O 

 دانشی 
Knowledge 

  X V V 

 مدیریتی
Managerial 

   V V 

 قانونی
Legal 

    O 

 هماهنگی 
Coordination 

     

 

 نع ارائه شده است.  های مواها و اشتراکها، ورودینتایج مربوط به خروجیدر جدول پنج  

 
 شدهشناسایی های موانع ها و اشتراکها، ورودیخروجی  -5جدول 

Table 5- Outputs, Inputs and Subscriptions of Identified Obstacles 

 تکرار
Repetition 

 مانع 
Obstacles 

 خروجی 
Output 

 ورودی 
Input 

 اشتراک
Subscription 

 سطح
Level 

1 
 دانشی 

Knowledge 
1-2-3 1-2 1-2 1 

2 
 هماهنگی

Coordination 
1-2-3 1-2-3 1-2-3 2 

3 
 نولوژیتک

Technological 
2-3 1-2-3 2-3 2 

3 
 قانونی 
Legal 

4 1-2-3-4 4 3 

4 
 مدیریتی

Managerial 
5 1-2-3-5 5 3 
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تفسیری در شکل شمارة یک  -سازی ساختاریابق با نتایج روش مدله مطشدمدل ساختاری مشخص

 شده است. نشان داده 
 

 
 گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی ثر بر شکلمؤتفسیری موانع -مدل ساختاری -1شکل 

Figure 1- Structural-Interpretive Model of Obstacles Affecting the Formation of 

Reverse Logistics in Sporting Events 
 

  ابتدا از آزمون   ،روجام شد؛ ازاینساختاری ان   سازی معادلةمدلی  بررسی این موانع در بخش کم   برای

نتایج  شد.   های پژوهش استفاده بودن توزیع دادهرسی وضعیت طبیعیبربرای  1وف اسمیرن-موگروفکل

داد   از  میزان  نشان  کمتر  عوامل  تمامی  نشان  05/0معناداری  غیرطبیعیبود که   توزیع  بودندهندة 

استهای  داده تجزیه پژوهش  برای  بنابراین،  دادهو؛  استفاده تحلیل  ناپارامتری  آمار  از  پژوهش  های 

ثر بر  تی، موانع مؤ داریمعنا  گیری و میزان ضرایبشمارة دو و شمارة سه مدل اندازه  های د. شکلش

 د. ندهس در رویدادهای ورزشی را نشان میگیری لجستیک معکوشکل

 

 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 ی ورزش یدادهایمعکوس در رو کیلجست یریگ ثر بر شکلؤ موانع مگیری مدل اندازه -2شکل 

Figure 2 - Model for Measuring Obstacles Affecting the Formation of Reverse 

Logistics in Sporting Events 

 

 
 ی ورزش یدادهایمعکوس در رو کی لجست یریگ ثر بر شکلؤموانع م Tاری  معناد ضرایب -3شکل 

Figure 3- Significance Coefficients T Obstacles Affecting the Formation of Reverse 

Logistics in Sporting Events 
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جمعجدول  در   شش،  اندازهمدلبندی  شمارة  معناهای  ضرایب  و  تی  گیری  مداری  بر  ؤموانع  ثر 

 است.ی ارائه شده ورزش  یدادهایمعکوس در رو کیلجست  یریگشکل

 
 ی ورزش یدادهایمعکوس در رو کی لجست یریگ ثر بر شکلؤموانع منتایج آماری خالصة   -6جدول 

Table 6 - Summary of Statistical Results of Obstacles Affecting the Formation of 

Reverse Logistics in Sporting Events 
Impact 

Factor T  هالفهمؤ 
Components 

0.644 7.422 
  کموانع قانونی بر موانع تکنولوژی 

Legal Obstacles to Technological Obstacles 

0.687 7.915 
  موانع قانونی بر موانع هماهنگی

Legal Obstacles to Coordination Obstacles 

0.215 2.122 
  کمدیریتی بر موانع تکنولوژیموانع 

Managerial Obstacles to Technological Obstacles 

0.226 2.764 
  موانع مدیریتی بر موانع هماهنگی

Managerial Obstacles to Coordination Obstacles 

0.597 9.905 
  بر موانع دانشی  یموانع هماهنگ

Coordination Obstacles to Knowledge Obstacles 

0.344 5.471 
  بر موانع دانشی  کموانع تکنولوژی 

Technological Obstacles to Knowledge Obstacles 

 

، 96/1ز  ا  دلیل برخورداری از میزان تی بیشترپژوهش، تمامی روابط مدل پژوهش به  جینتابراساس  

روش  به  های برازش مربوط  حاضر از شاخص  پژوهش بررسی بزارش مدل    برای  تأثیر معنادارند. دارای  

نتایج مربوط به   شمارة هفت جدولدر د. . استفاده شاس.ال.پی کردی ساختاری با رو سازی معادلةمدل

 برازش مدل یادشده ارائه شده است.های شاخص

شاخص  نتایج به  پژوهش  مربوط  برازش  مقدارهای  که  داد  پایایی   کرونباخ   آلفای  نشان    ترکیبی  و 

میزان است. همچنین    مدل  مناسب  پایایی   از  حاکی  که  بیشتر است  7/0  از  متغیرهاهمة    در  هامتغیر

بودن میزان دهندة مناسباست که نشان  4/0یی همگرا برای تمامی عوامل بیشتر از سطح معیار  روا

همگرا استروایی  پژوهش  واگرا  ی  روایی  و  .  بررسی  عوامل  در  عوامل  ماتریس  قالب  شددر  .  تأیید 

شک با  مطابق  یک،  همچنین  بال شمارة  از  تمامی  بیش  پژوهش  عوامل  به  مربوط  عاملی   4/0رهای 

   .بودن این معیار استدهندة مناسبکه نشان است

یب مقادیر ضعیف،  رتت)به  67/0و    33/0،  19/0ستاندارد  دارای ا  برای متغیرهای پژوهش  2Rشاخص  

شده بیش از  وامل شناساییمیزان این شاخص برای تمامی ع   العهطمتوسط و قوی( است که در این م 
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نشاناست    67/0 مناسبکه  است  بودندهندة  شاخص  پژوهش   Q2شاخص  .  این  متغیرهای   برای 

این  ترت)به  36/0و    15/0،  02/0استاندارد  دارای   در  که  است  قوی(  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  یب 

ع   العهطم تمامی  برای  شاخص  این  شناساییمیزان  از  وامل  بیش  نشان  است  36/0شده  دهندة  که 

استمناسب شاخص  این  همچنین  بودن  متغیرهای    GOFشاخص  .  ا  پژوهش برای  ستاندارد  دارای 

ای  العهط تیب مقادیر ضعیف، متوسط و قوی( است که در این مرت)به  36/0و    15/0،  02/0 ن میزان 

شناسایی عوامل  تمامی  برای  از  شاخص  بیش  نشانبه  36/0شده  که  آمد    کلی   برازش  دهندة دست 

ارائه  مدل  قوی مدل  که  شد  مشخص  بنابراین،  پژوهشاست؛  در  مناسبی حاض  شده  برازش  از  ر 

  .برخوردار است
 

 ی ورزش یدادهایمعکوس در رو کی لجست یرگیشکلثر بر ؤموانع مهای بزارش شاخص -7جدول 
Table 7- Obstacle Reporting Indicators Affecting the Formation of Reverse 

Logistics in Sporting Events 
 ها شاخص

Indicators 
 دانشی 

Knowledge 
 ی لوژتکنو

Technological 
 هماهنگی 

Coordination 
 مدیریتی

Managerial 
 نیقانو

Legal 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's Alpha 
0.90 0.82 0.79 0.81 0.88 

 پایایی ترکیبی

CR 
0.93 0.79 0.86 0.87 0.87 

 روایی همگرا 
CV 

0.73 0.59 0.68 0.69 0.65 

2R 0.79 0.78 0.79 - - 
2Q 0.73 0.56 0.68 0.69 0.65 

GOF 0.759 0.66 0.732 - - 

 

 گیریبحث و نتیجه 

پژوهش  داد    نتایج  معکوس شکلمنظور  بهنشان  لجستیک  موانع    گیری  ورزشی  رویدادهای  در 

مطابق با نتایج    ، قانونی، مدیریتی و هماهنگی وجود دارد. کجمله موانع دانشی، تکنولوژیگوناگونی از

قانونی و مانع  پژوهش حاضر مشخص شد که در بین موانع شناسایی مدیریتی بیشترین شده، مانع 

روند شکلرا  نقش   لجستیک معکودر  رویدادهای ورزشیگیری  این    دارند  س در  روند  ب  موانعکه  ر 

اشاره   وعضموبه این    های گوناگونیتأثیرگذارند. در پژوهش  کلوژیوگیری موانع هماهنگی و تکن شکل

است؛ )  شده  باقری  و  مدیریتی  (  2015دهناد  موانع  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در 

نقش  عنوابه معکوس  لجستیک  توسعة  مسیر  در  مهم  مسائل  از  یکی  میبازدارندهن  ایجاد  د.  نکنای 

( کرد  (  2011هوسکرافت  یکی  ذکر  حمایتی  مقررات  و  قوانین  از  برای برخورداری  مهم  نیازهای  از 
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(  2016)  2اگراوال، سینق و مورتزا و  (  2015)  1فری، چاوس و ریبیرو  توسعة لجستیک معکوس است.

کردند   مشکبیان  ایجاد  سبب  قانونی  موانع  روند  برخی  در  میالت  معکوس  لجستیک  شوند.  کلی 

کند که نیازهای مدیریتی و قانونی  وع اشاره میضادبیات موجود دربارة لجستیک معکوس به این مو

پیش از  حوزهشرطیکی  این  میهای  سبب  که  تالشاند  شودشوند  ایجاد  اولیه  و )  های  اگراوال 

ازاین15،  2016همکاران،   قانونی دربارة ئل  مسا  نبود  که  طبیعی است  ،رو(؛  گیری شکل  مدیریتی و 

ازبهره  ربارةدیگری دشود مشکالت عمدة  سبب می لجستیک معکوس در ورزش ایجاد شود؛   گیری 

م  ، عبارتیبه و  زمینهمشکالت  قانونی  و  آسیبوانع مدیریتی  بروز  بدنةهای  ساز  در  رویدادهای    دیگر 

ی از لجستیک معکوس در سازمانی دولتی و خصوصرسد فقدان حمایت  نظر میبه.  شوندورزشی می

رویدادهای ورزشی   دربارة  جمله ورزش و همچنین نبود قوانین و مقررات اختصاصیها ازتمامی حوزه

محیط بهو  ورزشی  است  توسع  منظورهای  شده  سبب  معکوس  لجستیک  گسترش  و  مشکالت ه 

اد شود.  گیری لجستیک معکوس ایجشکل  ماری در رویدادهای ورزشی برایشمدیریتی و قانونی بی

  فقدانک معکوس در رویدادهای ورزشی و  گیری از لجستیبهره  بهگذاری  قانون  یتوجهاز طرفی، بی

این خصوص سبب ش در  بیضرورت کافی  قانونی  و  است مشکالت مدیریتی  راستای  ده  شماری در 

معک  توسعة شودلجستیک  ایجاد  ورزشی  رویدادهای  در  طرفیوس  از  و    ماهیت  ،.  مدیریتی  موانع 

نشان می موانع خود سبب شکلدهد  قانونی  موانع دیگری شدهاین  بهگیری  موانع   ،عبارتی اند؛  رفع 

می سبب  مدیریت  و  موانع  شود  قانونی  سایر  برمؤبتوان  د شکل  ثر  معکوس  لجستیک  ر گیری 

 .  رویدادهای ورزشی را مدیریت کرد 

گیری موانع هنگی سبب شکلاو موانع هم  ککنولوژیموانع تنشان داد  حاضر  همچنین نتایج پژوهش  

راستای در  معک  عةتوس  دانشی  ورزشی  لجستیک  رویدادهای  در  پژوهششوندمیوس  در  های  . 

مو  متفاوتی این  است؛  وعضبه  اوتری  اشاره شده  و  ریچی  کالت که مشدریافتند    (2016)  3مورگان، 

شدت کاهش  شود دامنة فعالیت و عملکرد سازمان دربارة لجستیک معکوس به سبب میتکنولوژیک  

هم در  های فنی یکی از مسائل مکه زیرساخت   به این نتیجه رسیدند(  2018)  4کاسپر و سونیدنیابد.  

معکوس که لجستیک  ذکر کردند  (  2016وحیدیان و داودی ).  اندراستای توسعة لجستیک معکوس 

هماهنگی  بیننیازمند  بینهای  و  استبخشی  تکنولوژی  .سازمانی  می   کمشکالت  تا سبب  شود 

سازمانشرکت و  اندکی  ها ها  باشند   آگاهی  داشته  معکوس  لجستیک  بهاز  موا  ،عبارتی ؛  وع ضین 

تکنولوژیک   مسائل  که  است  این  مسبازگوکنندة  از  لجستیک  یکی  حوزة  در  مهم    اندمعکوس ائل 
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همکاران،  ) و  از  293،  2016مورگان  بینهماهنگی  ، طرفی (.  شرکتهای  در  سازمانبخشی  و  ها  ها 

می به نظم    شودسبب  معکوس  لجستیک  دربارة  کلی  انضباط  مناسب و  شودصورت  دنبال    تری 

جعفری،  ) و  گویندان  میبه  (.380،  2017حیدری،  ضعفنظر  زیرساخترسد  در  عمده  های  های 

سازمانی مناسب در حوزة ورزش سبب در رویدادهای ورزشی و همچنین نبود ارتباطات بینموجود  

برایهای  زیرساختاند  شده ورزشی  رویدادهای  مشکالت    بهبود  فنی  دچار  معکوس  لجستیک 

شدعمده سبب  موجود  مشکالت  همچنین  باشند.  حوزةه  ای  در  توانمندی  است  از  و  ورزش  ها 

ها برای توسعة لجستیک معکوس استفاده نشود. این موانع سبب ها و ارگانازمان های سایر سظرفیت

امروزه دغدغةشده به شکل  اند  لجستیک معکومربوط  نشودگیری  ایجاد  ورزشی  رویدادهای  .  س در 

ا است  فقدان  شده  سبب  دغدغه  عمدهتالشین  و  جدی  راستایهای  در  لجستیک  شکل  ای  گیری 

در  معکو ازاینس  و  نشود  انجام  ورزشی  دربارة  رورویدادهای  کافی  دانش  معکو،  در لجستیک  س 

 . رویدادهای ورزشی ایجاد نشود

پژوهشهمچنین   ارائهحاضر    در  رأس مدل  دانشی در  موانع  وع ضموین  ا.  اندشده  مشخص شد که 

بهبیان بیشتر  دانشی  موانع  که  است  این  دیگر  کنندة  موانع  قانونواسطة  مدیریتی،  موانع  ی،  شامل 

هماهنگی  و  می  زیرساختی  بهایجاد  می  ، بارتیع شوند؛  سبب  موانع  سایر  در  موانع  شود  رفع  دانشی 

شکل معکوس  روند  لجستیک  باشتأ گیری  داشته  کمتری  حثیرگذاری  در  این  دند؛  که  است  ر  الی 

شئو  العات ط مجمله  از  متفاوتی های  پژوهش و  زاوادا،  -استاروستکاو    (2002)  1کرومویدی  پاتیک، 

عابد  اهمیت موانع دانشی در روند شکلب  ( 2013)  2پابیان و  اشاره شده  گیری لجسته  یک معکوس 

( و  2002کرومویدی و شئو )  العاتطتوان گفت که یافتة پژوهش حاضر با نتایج ممی  ،رون ایاست؛ از

)-استاروستکا همکاران  و  ندارد  (2013پاتیک  می نبه  .همخوانی  تفاوتظر  روند  رسد  در  عمده  های 

شده موجب ایجاد این ناهمخوانی  مطالعهعکوس در کشور ایران و کشورهای  گیری از لجستیک مبهره

است درمسائل    . شده  پیشرفته  کشورهای  در  و  ک  لجستی  دانشی  دارد  کلیدی  نقش  معکوس 

  و منظم دانش و آگاهی خود را دربارة  صورت مدون باید بههای این کشورها میها و شرکتسازمان

ا معکوس  آخرین  لجستیک  به  مربوط  دهند.  طالعات  میبهبهبود  عمده  رسد ضعفنظر    دربارةهای 

امروزه   سبب شده استحتی در سایر ارکان کشور  گیری از لجستیک معکوس در ورزش کشور و بهره

س در رویدادهای  گیری لجستیک معکون موانع کلیدی و مهم در روند شکلعنوامشکالت دانشی به

  در   ها اهنگی مدیریت، تکنولوژی، قوانین و هم  ، رفع مشکالت دربارةعبارتیورزشی مشخص نشود؛ به
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متولیان رویدادهای ورزشی دربارة لجستیک معکوس نیز   دانش  که  شودرویدادهای ورزشی سبب می

 .  گسترش یابد

رویدادهای ورزشی  گیری لجستیک معکوس در دهد که مسیر شکلماهیت موانع شناسایی نشان می  

برنامه جامع  نیازمند  جنبه  استریزی  به  توجه  شامل  است؛  که  ورزشی  رویدادهای  گوناگون  های 

شناساییعبارتیبه موانع  تنوع  کرد  ،  مشخص  در   برایکه  شده  معکوس  لجستیک  بهبود  و  توسعه 

گیری از بهره  های گسترده و کالن نیاز است. همچنین برایفعالیتدادن  انجام  بهدهای ورزشی  رویدا

نگاه کشور  ورزش  ارشد  مدیران  است  نیاز  ورزش  در  معکوس  به    ی لجستیک  زودگذر  و  کوتاه 

نداشتلجستیک مع باشندکوس  پیوسته  ه  و  عمیق  تفکرات  باشندو  داشته  و همکاران .  ای  مالسینی 

برای(  2010) کردند  بیان  خود  پژوهش  و  در  است   گسترش  نیاز  معکوس  لجستیک  بهبود 

. رگیر با لجستیک معکوس اجرایی شودهای دتمامی حوزه  یارتقا  ای چندبعدی با هدف هریزیبرنامه

( و همکاران  به(  2016نراجا  کردند  ذکر  است  نیز  نیاز  معکوس  لجستیک  بهبود  های فعالیتمنظور 

های ورزشی ای در محیطهای عمدهرسد ضعفنظر میبلندمدت اجرایی شوند. به  صورتعملیاتی به

لجبهرهبرای   از  ضعفگیری  این  که  دارد  وجود  معکوس  است  ستیک  شده  سبب  موانع امروها  زه 

راستای لجستیک معکشکل  گوناگونی در  باشدگیری  داشته  رویدادهای ورزشی وجود  اینوس در   .  

کارگیری آن در  هتیک معکوس و ببهبود لجس  های گسترده و جامع براینیاز به تالش  وع بیانگرضمو

دهد که  ان می شده نشگرفته ماهیت موانع شکل  .رزشی ازجمله رویدادهای ورزشی استهای ومحیط

 زمینهدر این    های کالنریزی رویدادهای ورزشی نیازمند برنامه  توسعه و بهبود لجستیک معکوس در

این  می بیانگرضموباشد.  است  وع  مهم  امر  سازماندهی    این  و  مدیریت  در  اساسی  تحول  به  که 

   .استنیاز گیری از لجستیک معکوس بهرهمنظور رویدادهای ورزشی به

برخی   ورزشی و کسب بهره از فواید آن نیاز استگیری از لجستیک معکوس در رویدادهای برای بهره

تکنولوژی هماهنگی،  قانونی،  مدیریتی،  ا  کمشکالت  در  دانشی  بدونو  شود.  رفع  شک،  ین خصوص 

شود که دغدغة الزم  معکوس در رویدادهای ورزشی سبب میلجستیک    رفع مشکالت موجود دربارة

گیری  ن در رویدادهای ورزشی ایجاد شود و در کنار آن بستر مناسبی برای شکلز آگیری ارهبه  برای

د آن  بهبو  خص شد که برایمش  با توجه به اهمیت لجستیک معکوس لجستیک معکوس فراهم شود.  

به   ورزشی  رویدادهای  برایریزی برنامهدر  تکنولوژی  های کالن  موانع  انشی،  ، مدیریتی، دکمدیریت 

 .  قانونی نیاز استهماهنگی و 

های  فزایش مهارتهای آموزشی برای ابا برگزاری دورهشود پیشنهاد میبه نتایج این پژوهش  با توجه

انسانی   امنابع  به  لجستیک معکوس  فن  فزایشدر جهت مدیریت  زمینة انسان  یروین  یمهارت  ی در 

معکوس رو  لجستیک  با  شودورزش  دادی مرتبط  اقدام  می.  ی  ایجاد شود  پیشنهاد    ی تیحما  نیقوان  با 
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در    کیلجستبارة  در ورزشمعکوس  شودرویدادهای  اقدام  ورزش  در  آن  گسترش  به  پیشنهاد  .ی 

ارتقاشود  می اطالعاتاستاندارد    یهاستمیس  یبا  رو  فناوری  لجستیک  ورزش  دادیدر  بهبود  به  ی 

سازمانی  شود با ایجاد ارتباطات بین. همچنین پیشنهاد میاقدام شودمعکوس در رویدادهای ورزشی  

بهره ظرفیت به  از  سازمانگیری  سایر  برایهای  رشکل  ها  در  معکوس  لجستیک  ویدادهای  گیری 

 ورزشی اقدام شود.  

های  غیرورزشی بررسی و اثبات شده است. در پژوهشهای  اهمیت لجستیک معکوس در سایر بخش

به اشارمتفاوتی  منفعتخوبی  معکوس  لجستیک  که  است  شده  بسیاری  هه  مادی  و  مالی    برای ای 

داشت،سازمان خواهد  ورزش  ها  در  حوزه  این  اجرایی  موانع  فقدان  مسائل    و  اما  از  یکی  غیرورزش 

پژوهش حاضر   برایمهمی است که کمتر بررسی شده است. در  بهبود لجستیک   مشخص شد که 

  موانع ی،  تیریمد  موانعی،  دانش  موانع،  کیموانع تکنولوژدر رویدادهای ورزشی نیاز است به    معکوس

 .توجه شودی هماهنگ  موانعی و  قانون
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Abstract
The purpose of this study was to study of obstacles to the formation of reverse logistics in
sporting events. The current research was of a kind. The statistical population of the study
included experts in the field of sports management in the qualitative part of the study. The
experience and awareness of the research topic were determined. The statistical
community in the quantitative research section included some of the country's sports
events managers, sport sports federation directors in the sporting events, as well as some
well-known academic professors in the subject. The research instrument consisted of
semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire designed according to the
objectives and methodology of the research. The whole process of analyzing the data was
done in SPSS, PLS and Maxqda software. The results of this study showed that barriers
to knowledge, management, coordination, technology and law were identified as barriers
to the formation of reverse logistics in sporting events. Finally, using the structural
modeling method of the conceptual model of the research was drawn. According to the
present study, it was found that among the identified barriers, legal and managerial
barriers, due to their high importance, play a key role in the formation of other barriers.
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