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Abstract 
The purpose of this study was to present a mental model, identifying and ranking the 

mental model components of the sports company’s managers in manufacturing sector of 

Iranian sports industry, using fuzzy Delphi technique. The present study is a mixed 

(qualitative and quantitative), descriptive-analytical study, which is applied in terms of 

purpose and is a field research in terms of data collection. The statistical population of the 

study includes the managers of companies producing Iranian sports equipment, which 

according to statistics announced through the official website of the Ministry of Industry, 

Mines and Trade of the country, consist of 255 people (236 men and 19 women). The 

statistical sample was selected purposefully in the qualitative part and in the quantitative 

part by the total number method. In the qualitative part, fuzzy Delphi method was used 

and in the quantitative part, exploratory factor analysis and structural equations were 

applied. Findings showed that the components of mental ability, mental involvement, 

mental history and psychological characteristics have an explanatory role in shaping the 

mental model of managers. The results showed that the highest rank is related to mental 

ability and the lowest rank to mental conflict. Therefore, managers can use their mental 

ability to solve the company's problems. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
In business, many manufacturers try to produce their products . Therefore, via 

identifying the mental model, we can help the managers of sports production 

companies to properly adopt their marketing orientations, and plan and 

contemplate about creating a mental model for the production of their products, 

and consider the importance of this valuable asset. Through introducing the 

present research model, it is possible to scientifically identify and rank the 

priorities of the mental model of manufacturing companies in the Iranian sports 

industry and can provide practical solutions for sports products . 

 

Materials and Methods 
A mixed (qualitative and quantitative) and applied type of research was carried 

out and field research was used for data collection. In the qualitative part, the 

study’s population selected by purposive non-random sampling method, included 

experts who had management experience in sports equipment manufacturing 

companies in the Iranian sports industry. In the quantitative part, it consisted of 

all managers of companies producing sports equipment in Iran, including 255 

people (236 men and 19 women). Finally, due to the limited statistical population, 

the statistical sample was selected by the total number method; however, only 240 

valid questionnaires were completed and returned by the managers. Therefore, the 

final count of statistical sample is 240 individuals (225 males and 15 females). To 

make the mental model questionnaire, the questionnaire was developed in two 

stages after reviewing the research background and studying the fundamentals of 

mental model theory. Initially, semi-structured interview with experts was 

conducted to determine the components, and sampling was continued until data 

saturation, so it was saturated and confirmed with 24 managers of sports 

companies (1). The data obtained from the interviews were then coded and 

analyzed by Speziale, Streubert, and Carpenter (2011) methods. In other words, 

coding and data analysis in this method was done based on data collection through 

selected questions and axes. After the interview, the researcher converted the 

conversations into written text. In the second stage, considering the identification 

of the components of the mental model through interviews with experts and the 

possibility of bias in their views, fuzzy Delphi technique was used to reach group 

agreement between experts in order to ensure the accuracy, precision, 

applicability, and comprehensiveness of the identified steps and eliminate 

possible biases (2). In order to analyze the data, descriptive statistical methods 

(calculation of mean, frequency, percentage, and standard deviation) and 

inferential statistical methods (fuzzy Delphi, exploratory factor analysis, 
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confirmatory factor analysis, and structural equations) were used. The collected 

data were also analyzed using Excel, SPSS, and Smart PLS software . 
 

Findings  
Descriptive findings showed that the number of experts was 24 (20 males and 4 

females), of which 83.3% of the respondents were male and 16.7% were female . 

In addition, in the quantitative part, the managers of sports equipment companies 

consisted of 93.7% males and 6.3% females . The fuzzy Delphi results showed that 

a questionnaire containing 37 items on the mental model of managers was given 

to the members of the expert group and they were asked to express their opinion 

about each criterion in the form of verbal variables in the questionnaire. To make 

fuzzy numbers, first they are converted to a fuzzy number based on the spectrum 

of experts, and then the fuzzy mean is obtained from the scores based on Equations 

1 to 3 and then the fuzzy mean is converted to a definite number by Equation 4 . 

(1 ) 𝑎𝑗 = ∑
𝑎𝑖𝑗

𝑛
 

(2 ) 𝑏𝑗 = ∑
𝑏𝑖𝑗

𝑛
 

(3 ) 𝑐𝑗 = ∑
𝑐𝑖𝑗

𝑛
 

(4 ) 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 =  
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

The results of all fuzzy calculations in Delphi revealed the approval of all indices 

because all indices obtained mean values above the average, i.e. 0.5 (3). The 

results of exploratory factor analysis showed that based on subscription, items 1, 

11, 12, 30, 31, and 37 were deleted due to subscription less than 0.3 (4). At this 

stage, the items of the questionnaire were reduced from 37 items to 31 items. The 

results of confirmatory factor analysis showed that all factor loads of the research 

items are acceptable, and the values of t-statistic are also significant, so all items 

are preserved. In the fuzzy Delphi results section, the final score of that component 

is obtained by averaging the item scores of each component, which can be ranked, 

and the confirmed Cronbach's alpha values, combined reliability, and convergent 

and divergent validity are given Table 1 . 
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Table 1- Mean, rank, Cronbach's alpha values, combined reliability, convergent 

and divergent validity of components 

Divergent 
validity 

Convergent 
validity 

AVE 

Combined 
reliability 

Cronbach's 
reliability 

Rank Mean Component 

0.87 0.76 0.96 0.96 1 0.752 Mental ability 

0.83 0.69 0.94 0.92 4 0.705 
Mental 
conflict 

0.80 0.64 0.90 0.86 3 0.723 
Mental 
records 

0.81 0.66 0.95 0.94 2 0.747 
Psychological 
characteristics 

 

Findings showed that the highest rank is related to mental ability and the lowest 

rank is related to mental conflict. Therefore, managers can use their mental ability 

to solve the company's problems. The goodness of fit index (GFI) also controls 

the fit of the overall part of the model. The value of GFI was calculated to be 0.66, 

which is a strong value . 
 

Conclusion 

It was demonstrated that the components of mental ability, mental conflict, mental 

records, and psychological characteristics have an explanatory role in shaping the 

mental model of managers of companies producing Iranian sports equipment, 

which are in line with the results of Salami and Taheri (2016), Pourmirza and 

Sajjadi (2013), Zhang (2008), Johnson Laird (2010), and Fisher et al. (2011). 

The reason for this agreement with the so-called studies is the similarity of the 

mental model of managers, i.e. managers can have a similar mental model because 

of the situation they have and their decision-making . 
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 مقالة پژوهشی
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 4، عباس خدایاری3، علی زارعی2، مهدی کهندل1الهام سعیدی

 

 ایران اسالمی،کرج، آزاد دانشگاه کرج، واحد ورزشی، مدیریت ، گروه دکتري  دانشجوي.  1

 مسئول(  ندۀ)نویس ایران کرج،  اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد ورزشی، مدیریت دانشیار، گروه.  2

 ایران  تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،تهران مرکزي واحد ورزشی، مدیریت دانشیار، گروه.  3

 ایران  کرج،  اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد ورزشی، مدیریت دانشیار، گروه.  4
 

 21/07/1399تاریخ پذیرش:                          19/04/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

هاي ورزشی مدیران شرکت ذهنی مدل يهامؤلفه  بنديهشناسایی و رتب ذهنی،  مدل ارائه ، پژوهش این هدف

هاي  پژوهش از نوع پژوهش. این  بود تکنیک دلفی فازيدر بخش تولیدي صنعت ورزش ایران با استفاده از  

  ، آوري اطالعاتلحاظ جمع  و به  کاربردي  ، نگر، از نظر هدفحال  ، براساس زمانبود که    ی(ترکیبی )کیفی و کمّ

آمار   براساس بودند که هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشی ایرانمدیران شرکت، جامعه آماري پژوهش. بودمیدانی 

  . بودندزن(    19مرد و    236)نفر    255  ، سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور   قده از طریشاعالم

در بخش کیفی    شمار انتخاب شد.ی به روش کلدر بخش کمّو    صورت هدفمندآماري در بخش کیفی بهنمونه  

کمّروش دلفی فازي و  از   هاي یافته  استفاده شد.و معادالت ساختاري  تحلیل عامل اکتشافی  ی از  در بخش 

شناختی نقش  انهاي روهنی و ویژگیدرگیري ذهنی، سوابق ذ  ي توانایی ذهنی، هامؤلفه ، داد نشانپژوهش  

 به رتبه بیشترین ، داد  نشان پژوهش  دیگر  هايیافته ذهنی مدیران دارند.  گیري مدلکننده در شکل تبیین

-میتوانایی ذهنی  با استفاده از  بنابراین مدیران    ؛بود مربوط  به درگیري ذهنی رتبه کمترین و توانایی ذهنی

 را حل کنند. شرکت  مشکالتوانند ت

  .مدل ذهنیورزش،  تولیدي، روش دلفی فازي، صنعت بخش :گان کلیدیواژ
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 مقدمه 
 عنوانبه  ورزش صنعت میان این از که است   اقتصادي توسعه و تولید محرکه موتور امروزه صنعت،

دلیل است. به  کرده پیدا مؤثر حضور جامعه اقتصادي مبادالت عرصه در پردرآمد، و رونق پر  یصنعت

هاي تولیدي لوازم شرکت  ورزشی، خدمات و کاالها مصرف به نیاز و  ورزش  به مردم شدرروبه  گرایش

ژانگ، کیم، ماسترومارتینو، )  هستند برخوردار زیادي بسیار اقتصادي اهمیت از ورزشی در صنعت ورزش

هاي ورزشی بزرگ جهان با تولید فناوري و  ، شرکت2019(. در سال  112  ، 2018،  1کیان و نوریت

افزایش رشد    بهو    هاي ذهنی توانا توانستند بهترین کیفیت را در کار خود لحاظ کننداستفاده از ایده

 است حالی در این  ؛(25  ،2019،  2دست پیدا کنند )ژانگ   نیز  خودصنعت ورزش در کشور  اقتصادي  

که   استدرصد    4/4تا    ۷5/0کشورهاي مختلف حدود   تولید ناخالص داخلی سهم صنعت ورزش ازکه  

داري کمتر از شاخص جهانی  اطور معندرصد به  1/1ایران   تولید ناخالص داخلی سهم این صنعت از

عرصه تجارت در  این موضوع،  به  توجه    با   . (۷5  ، 2016  ي،قهرمان تبریزیوسفی زرندي، شرفیان و  )  تاس

هاي خود دست و پا میهاي لوازم ورزشی ایران براي تولید محصولجهانی بسیاري از مدیران شرکت

 نند.  ز

شرکت بنابراین محصول  يهامدیران  تولید  به  را  خود  ذهن  از  کافی  سهم  باید  خود  تولیدي  هاي 

را از ذهن    شرکت  مربوط به تولید محصول  طالعاتابتوانند در زمان و مکان مناسب،    تااختصاص دهند  

-ذهنیتالزامی نیست که    .در درون محصول ورزشی شرکت وجود دارد  بسیارذهنیت    .دنبخوانخود فرا

یم و غیرمستقیم بر تقطور مسبهها  این ذهنیتاز یک محصول وجود داشته باشد، ولی    اي یکسانه

کننده با مدل ذهنی خود  تولید  مدیران(.  52  ، 1991،  3ایکر)  گذاردمی  رفتارهاي خرید مشتریان تأثیر

بر  می اثر  بارۀ  مشتریان در  و احساس  ادراکتوانند  به    توانندمی  و درنهایت   بگذارند محصول شرکت 

  دنیاي شرکت فی براي درک  هاي مختلدر همین راستا، مدیران روش  کنند.اعتبار شرکت دست پیدا  

شود. گفته می  «در جهت ساختن نقشه ذهنی  مدلی»ها  به این روش  .خود دارند  هايو تولید احساس

تعیین می  و تفسیر    دنیاي شرکتمدیران چگونه  کند که  هر مدل  بهرا درک  آن    کنند و درنتیجه 

رادرفورد دهند )ویلسونواکنش نشان    داشتن با هاشرکت از همچنین بسیاري  ؛(619  ،1989،  4و 

 این با آنان تفکر  منشأ  عنوان به مدیران ذهنی هايمدل اگر شوند.می  مواجه شکست با خوب، برنامة
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آمد پدید   موفقیت د، نباش  داشته تناقض  ها برنامه   ذهن به دادنلشک با توانندمی مدیران .نخواهد 

  ، 1990،  1توماس  و پراک)   دهند  افزایش را موفقیت احتمال خود، ذهنی تصویر توسعة بررسی و خویش

231.)    

 هاي برداشت به تولید محصول خود، درک براي متفاوت هايمدل داشتن تولیدي با  يهامدیران شرکت

 کنند  کشف ابتدا  نیاز دارندذهنی   مدل یک  تغییر برايمدیران شرکت    کنند.پیدا می دست متفاوتی

 مدل جزئیات تواندمی پژوهشگر یکبنابراین  د؛  سازمی را درون شرکت دنیاي  مدیر  یک چگونه که

؛  (4۷ ،2018، 2)ویلینگرکند  مشخص ،ستهازیر ساخت به مربوط که هاییالؤس  پرسیدن با را ذهنی

 به عبارتی،  کنند؛ معطوف می مدیران ذهنی هايمدل بررسی به را  خود توجه پژوهشگرانرو  ازاین 

 مندعالقه  هاگیريتصمیم بر هاآن ادراکی یندافر مبناي بر  مدیران شناخت تأثیر به بررسی پژوهشگران

آورند )هامبریک و  می حساب به شرکت تحول و تغییر یندافر مقدمه  را شناختی چنین زیرا ؛هستند

د  ینااطالعات تعبیرشده بر فرمحدودیت  که  ین است  علت بررسی مدل ذهنی ا(.  194  ،1984،  3ماسون

در  (  1060  ،2013،  4)جانسون و هوپز   ؟پذیردهاي تولید محصول چگونه انجام میحلو مجموعه راه 

مدل ذهنی مدیران تأثیر   برکه  را برشمردند    عاملی  هفت (2016سالمی و طاهري الري )همین راستا،  

 به اعتقاد، نگريآینده، ذهنی سوابق پذیري،ریسک، فردي هايویژگیاند از: عبارت ترتیببه که دندار

و طاهري الري،  )  ذهنی  توانایی  و  بوروکراسی و قانون به  توجه  ،تحول و تغییر   (.6  ، 2016سالمی 

سجادي  پورمیرزا   فردي،  2013)و  حرکت  خوداتکایی،  را  مدیران  ذهنی  مدل  موفقیت  عوامل   )

ریسکقانون درونی،  انگیزه  اعتقپذیري،  احساسی،  بار  بلندپذیري،  پاداش،  لذت  تحول، کسب  به  اد 

بینی، توانایی ذهنی، مرکز توجه، تمرکز به  محوري، خوشخالقیت، نوآوري، ارزشروازي، تلویحی،  پ 

  کردند   درگیري ذهنی با هدف معرفی  و  ها، توجه به جزئیاتدر مقابل ایده  مرکز ذهنی، مقاومتآینده، ت

ي مدل ذهنی را تجربه گذشته ذهن، تعامل  هامؤلفه(  2008)  5نگ اژ  (. 15  ، 2013،  و سجادي  )پورمیرزا

ي  هامؤلفه از    ( یکی2010)  6( و جانسون لیرد2094  ،2008نگ،  اکرد )ژ  عنوانافراد و شکاف ذهنی  

  ۷، بیوجی و نیر(. فیشر18248  ،2010)جانسون لیرد،    دانستشناختی  هاي روانذهنی را ویژگی   مدل
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مدل  هامؤلفه  نیز  (2011) و  را  ذهنیي  و  ذهنی  فردي  یژگی مهارت  کردند هاي  و    معرفی  )فیشر 

 ورزش را صنعت صنایع بین در یدارای ترینبزرگ  از یکی  ي پیشینهاپژوهش  (.5  ،2011،  همکاران

 (.  113 ،2018، همکاران و ژانگ)اند شناسایی کرده

 ورزشی  خدمات و  هامحصول که  است بازاریابی  هايفعالیت از گروهی شامل ورزش همچنین صنعت

 خدمات،  کاالها،  ها، محصول  تمام شامل  توانمی را ورزش صنعت کنند و می تولید سودآوري هدف  با  را

 شامل صنعت شوند. اینمی عرضه  مشتري به ورزش حوزۀ در که گرفت نظر در هاییطرح و ها مکان

امریچ  فالتو)  است ورزش ترویج و ورزشی تولیدهاي ورزش،  در اجرایی هايفعالیت بخش، سه ،  1و 

شور ک  گیري براي صنعت ورزشرین نهاد تصمیمتهاي تولیدي که خود بزرگشرکت(.  330  ،2013

باید پیوسته   و  هستندتغییر  نهادهاي اجتماعی درحالیکی از  (،  328  ،2013،  فالتو و امریچ)  هستند

  آید وجود می  به  هاي ورزشیکه در فناوري و نیاز جدید مشتریان محصولباشند    یی هاگرگونید  پذیراي

مسائل   از  چراکه بسیاري  ؛ریزي و اجرا کنندبینی، برنامهرا پیش  تحوالتتغییر و  گونه  ند ایننبتوا  تا

 و کارآفرینانه ماهیت ،ورزش بودن فردمنحصربهو  کندبروز میکردن تغییرها پیادهاجرا و   هنگامتنها 

 فرصتی ایران، در ورزش صنعت و  ورزشی تجهیزات در  جدید  هايمحصول  توسعه به روزافزون توجه

 تجهیزات در زمینه را خود حوزه پژوهشگر رو؛ ازاینآوردمی فراهم بیشتر هرچه   بررسی و مطالعه براي

 فعالیت حوزه این در که پژوهشگرانی و مدیران تا به  است کرده انتخاب هاي تولیديورزشی و شرکت

هاي تولیدي ورزشی شامل گردش و  هاي شرکتمسائل و چالش راستا،   این در  کند.  کمک ،کنندمی

یع در حوزه فناوري، تحوالت سر  تنوع نیروي کار، تمایل نیروي انسانی متخصص، تغییر محیط کار،  

شدن چرخه عمر  بازار، کوتاهها جدید به  ، رقابت روزافزون در معرفی محصولهاي نوآوريافزایش هزینه

  ؛ (11۷  ،2018،  همکارانو    ژانگ)  است  ورزشیهاي  محصولي  تقاضا  ایجاد و رضایت،  هامحصول 

-ق کوچکهاي شغلی از طریازجمله کاهش مشاغل سنتی و فرصت  جدید شغلی  يهاهمچنین چالش

کارها برمبناي  دهی  ساختار و طراحی محل کار، سازمان  جدید شرکت، از لحاظهاي  ، معماريسازي

برونمهارت و   به  و    سپاريشایستگی اشخاص، توسعه  ا دیدگاه شغلی مدل  ب گیري مستمر،  یادنیاز 

هاي  رفتن از چالشحل براي بیرونراه  عنوانبههاي مدیریت منابع انسانی  ها و برنامهذهنی در پژوهش

   (. 55 ،2009، 2)ابل و اسپورک گیرد میموجود مدنظر قرار 

 در که شودمی مشاهده اغلب ،دارد   خاصی اهمیت ایران در ورزش و بدنیتربیت  اینکه به توجهبا  

 از پس  ،همین راستا  در  دارد. وجود هاییکاستی  صنعت ورزش هاي تولیديشرکت مدیریت زمینة

 
4. Flatau & Emrich 

5. Abele & Spurk 
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 و  مدل ذهنی ایجاد چگونگیبارۀ در هاشرکت اغلب هاي گذشته،پژوهش از دهه یک از بیش گذشت

توان میرا     پژوهش حاضرانجام  ضرورت    دارند. ابهام شود،می مطرح شرکت  سطح  در چگونه اینکه

دانست. همچنین با  ورزش کشوردر صنعت مطالعاتی  خأل و ي پیشینهاپژوهش در یکسان رویة نبود

 اصولی و جدید مدیریت لزوم و کشور یک شکوفایی و توسعه در صنعت ورزش اساسی نقشیتوجه به 

انجام  نیاز ازپیشبیش  ،امروزي جوامع در آن حاضر    به  مدیران نابراب  شود؛می احساسپژوهش  ین 

هاي  ي تولید محصولهاضعف  توانندمی  پژوهش حاضر  با استفاده از مدل ذهنی  هاي تولیديشرکت

لوازم و تجهیزات   موفق  سمت تولیدهبهاي ورزشی  شرکت  کمک کنند تاو    دهندرا کاهش    ورزشی

د. نبخشمی بهبود  را خود  شرکت قابلیت مدل ذهنی،  طریقمدیران از    نهایت  در  اده شوند. ورزشی سوق د

 خود نیاز  مورد مدل ذهنی بتوانند  باید هاشرکت مدیران  ،امروزي شرایط در  ،شد گفته  آنچه  به  توجه  با

 رقابتی محیط  الزامات به  بتوانند و  دست آورنده هاي ورزشی بیندهاي تولید محصولافر بهبود براي  را

می ؛دهند پاسخ مشتریان متغیر  شدتبه نیازهاي و معرفی   توانبنابراین  ذهنی  با  به  مناسب  مدل 

 فوایدو    کرد ایجاد کشور  صنعت ورزش در جدیدي هايزمینه ی،  ورزش   هاي تولیديشرکت مدیران

کمک اجراي از ناشی اقتصادي شرکت آن  به  ایرانشایانی  ورزش  تولیدي  با   ؛کند هاي  همچنین 

ها و  گیريجهتبا  تا  کمک کرد   هاي تولیدي ورزشیشرکت مدیرانتوان به  میذهنی    شناسایی مدل 

هاي خود ولید محصولدربارۀ تاد مدل ذهنی درستی اتخاذ کنند و در ایجها، بازاریابی خود را بهبرنامه

 ؛مدنظر قرار دهنداهمیت این دارایی باارزش را همیشه  همچنین  و    کنندتوجه    ه آنو بتفکر کنند  

اي هبندي اولویتاسایی و رتبهصورت علمی به شنبهن  توامی  حاضر  مدل پژوهش  معرفیبراین با  بنا

ن راهکارهاي کاربردي براي  توادر صنعت ورزش ایران پرداخت و می  هاي تولیديمدل ذهنی شرکت

 .کردهاي ورزشی ارائه محصول
 

 پژوهش روش
نگر، از نظر  حال  ،براساس زمان  است که  ی( هاي ترکیبی )کیفی و کمّپژوهش حاضر از نوع پژوهش 

پژوهش  و نمونه آماري  امعه آماري  . جاستیدانی  م  ،آوري اطالعاتمعو به لحاظ ج  کاربردي  ،هدف 

هاي تولیدي  که سابقه مدیریت در شرکت  استبخش کیفی شامل خبرگانی    است:دو بخش    حاوي

ایران   نمونهو    دارندلوازم ورزشی صنعت ورزش  روش  انتخاب  به  نوع هدفمند  از  غیرتصادفی  گیري 

  اساسبرهستند که هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشی ایران ی شامل همه مدیران شرکتبخش کمّ. ندشد

  19مرد و    236)  نفر  255  ،شده از طریق سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورآمار اعالم

با این تفاوت    ؛ مار انتخاب شدشآماري به روش کل  نمونه  ،محدودبودن جامعه آماريدلیل  هب  .بودندزن(  
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  ، و تعداد نهایی نمونه آماري  کردند و بازگرداندند تکمیل    را  پرسشنامه سالم    240  مدیران فقطکه  

بعد از بررسی پیشینه پژوهش و مطالعه مبانی نظریه مدل ذهنی،   .بودزن(  15مرد و   225نفر ) 240

یافته با  ساختاریمه ن  طوربه  ها در ابتدا مصاحبه   د: در دو مرحله انجام شمدل ذهنی  ساخت پرسشنامه  

  با ت.  یافها ادامه  گیري تا زمان اشباع دادهنمونه  و   انجام گرفت  هامؤلفه  یینتع  برايخبرگان    هاينظر

، 1)مولن   یید شد أ و ت   ها دست یافتدادهبه اشباع  ، پژوهشگر  هاي ورزشیمدیر شرکت   24  مصاحبه با 

از مصاحبهداده  سپس  . (40،  2003 (  2011)  2استرابرت و کارپنتر  اسپزیال، ه روشب  ها هاي حاصل 

روش، براساس  ها در این  تحلیل داده  و  عبارتی تجزیه. کدگذاري و بهشدتحلیل    و  کدگذاري و تجزیه

  پژوهشگر پس از مصاحبه،  گرفت.  شده انجام  و محورهاي انتخاب  ها الؤعات از طریق سالآوري اطجمع

در مرحله دوم، با توجه به   (.362  ،2011،  همکاراناسپزیال و  )  کردرا به نوشتار تبدیل    هامصاحبه 

  هايوجود سوگیري در نظرطریق مصاحبه با خبرگان و احتمال  از  ي مدل ذهنی  هامؤلفهشناسایی  

شده و رفع  بودن و جامعیت مراحل شناساییمنظور حصول اطمینان از صحت، دقت، کاربرديها، بهآن

دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده  براي  از تکنیک دلفی فازي    ،هاي احتمالیسوگیري

روش دلفی سنتی و  طریق  از    ،ترکیبیمراحل اجرایی این روش  .  (180  ، 2002،  3)چنگ و لین  دش

شمارۀ    )شکل   شود انجام میهاي فازي  هاي هر مرحله با استفاده از تعاریف نظریه مجموعهتحلیل داده

 یک(.  

 

 
1. Mullen 

2. Speziale, Streubert & Carpenter 

3. Cheng & Lin 
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 ( 4 ، 2013، 1)هسویه  مراحل اجراي روش دلفی فازي -1 شکل

Figure 1- Steps of Implementing the Fuzzy Delphi Method (Hsueh, 2013, 4) 
 

طراحی    یرانصنعت ورزش ا  یديدر بخش تول  یرانمد   ی در پرسشنامة این پژوهش که با هدف مدل ذهن

در بخش    یرانمد  یدر مدل ذهن  هاگویهک از خبرگان نظر خود را دربارۀ میزان اهمیت  یهر  ،شده است

خیلی کم، کم،  گانة لیکرت از طریق متغیرهاي کالمی )براساس طیف پنج  ،یرانصنعت ورزش ا  یديتول

شمارۀ  متوسط، زیاد و خیلی زیاد( و با رویکردي فازي ابراز کردند. متغیرهاي مذکور با توجه به جدول  

  20)نفر    24تعداد خبرگان نیز    .( 2  ،2013  هسویه،)اند  به شکل اعداد فازي مثلثی تعریف شده  یک،

نظور تجزیه و مبه  .درصد زن بودند   ۷/16دهندگان مرد و  درصد از پاسخ  3/83که  بود  زن(    4مرد و  

آماري توصیفی )محاسبه میانگین، فراوانی، درصد از روش،  پژوهشي  هاتحلیل داده انحراف    و  هاي 

)  و  معیار( استنباطی  آماري  فازي،  روش  اکتشافی دلفی  عاملی  ت  ،2تحلیل  عاملی  و    3ییدي أتحلیل 

ساختاري شد.  (  معادالت  نرموري آجمع  هاي داده استفاده  از  استفاده  با     ،4اکسل  هايافزارشده 

 شد.  جزیه و تحلیل ت 6اسالپی اسمارت و 5اساسپیاس 

 
1. Hsueh 

2. Exploratory factor analysis (EFA) 

3. Confirmatory factor analysis (CFA) 

4. Excel 

5. SPSS 

6. Smart PLS 
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 عبارات زبانی و اعداد دلفی فازي -1جدول 

 Table 1- Linguistic Expressions and Fuzzy Delphi Numbers  

 عبارات زبانی

 Linguistic Expressions 
 اعداد فازي مثلثی 

Triangular Fuzzy Numbers 
 Very Little  (0.25 , 0,  0 ) خیلی کم

 Little   (0.5 , 0.25, 0 ) کم

 Medium  (0.75 , 0.5, 0.25 ) متوسط

 Much   (1 , 0.75, 0.5 )  زیاد

 Very Much  (1 , 1, 0.75 ) خیلی زیاد

 

 نتایج 
  3/6درصد مرد و    ۷/93  هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشیمدیران شرکت  ،توصیفی نشان داد هاي  یافته

 30سال،    40تا    31درصد    5/42سال و کمتر،    30کنندگان  شرکتاز  درصد    5/12.  بودنددرصد زن  

میانگین و انحراف .  بیشتر داشتندسال و    51  کنندگاناز شرکت   درصد  15  و  سال  50تا    41درصد بین  

،  ۷9/3±0۷/1، درگیري ذهنی  06/4±98/0، توانایی ذهنی  89/3±0/ 83دامنه متغیر مدل ذهنی  معیار،  

 .  دست آمده ب 90/3±9۷/0شناختی هاي روانویژگی و 90/3±9۷/0سوابق ذهنی 

 حاوي اي  ، پرسشنامهاول دلفی فازي  در مرحله  انجام شد:  مرحلهدلفی فازي در سه    ،این پژوهشدر  

در اختیار اعضاي گروه    یرانصنعت ورزش ا  یديدر بخش تول  یرانمد  یبر مدل ذهنگذار  ثیرأ ت  گویه  3۷

آن از  و  قرار گرفت  متغیرهاي کالمی    ،ها درخواست شدخبره  قالب  در  معیار  دربارۀ هر  را  نظرشان 

محاسبه    85/0برابر با  وسیله آلفاي کرونباخ  بهمندرج در پرسشنامه بیان کنند. پایایی این پرسشنامه  

نتایج    .( 69  ،5201،  1کالین)  داشتقبول پرسشنامه  پایایی قابل  نشان از  ،بود  ۷0/0ون بیشتر از  چو    شد

   .شده است ذکر شمارۀ دوخبرگان در جدول   هاياولیه نظر
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kline 
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 خبرگان  هاينتایج نظر -2جدول  

Table 2- Results of Expert Opinions 
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 خبرگان  هاينتایج نظر -2جدول ادامة 

Table 2- Results of Expert Opinions 

 
 

  .شد د فازي تبدیل  عدبه    عبارات زبانی ،  شمارۀ یکسازي اعداد، ابتدا براساس طیف جدول  براي فازي

ة چهار  و سپس توسط رابط  شددریافت    ها میانگین فازي از امتیاز  (،3)تا    ( 1)  سپس براساس روابط 

 .  شدمیانگین فازي به عدد قطعی تبدیل 

 

(1) 𝒂𝒋 = ∑
𝒂𝒊𝒋

𝒏
 

(2) 𝑏𝑗 = ∑
𝑏𝑖𝑗

𝑛
 

(3) 𝑐𝑗 = ∑
𝑐𝑖𝑗

𝑛
 

(4) 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 =  
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

چون همه   ؛ها داردید تمامی گویهأینشان از تفازي سازي در مرحله اول دلفی،    هايهمحاسب  همةنتایج  

ه دوم  مرحل  در  .(4  ،2013  هسویه،)   اندکسب کرده  5/0از حد متوسط یعنی    بیشترها میانگین  گویه
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همچنین در این دور،    ؛ پرسشنامه مرحله اول دلفی در اختیار خبرگان قرار داده شدهمان   ،دلفی فازي

در مرحله قبل نیز    گویهمیانگین قطعی دور اول نیز قرار داده شد تا خبرگان از میزان میانگین هر  

مشابه با استفاده از    روش نیز به    مرحلهدر این  ،  نشان دادمطلع شوند. نتایج مرحله دوم دلفی فازي  

قطعی محاسبه    هايامتیاز  (4)ط رابطه  محاسبه شد و توس  هامیانگین فازي امتیاز(،  3( تا )1)روابط  

 مرحلة دو بین حل دوم و اول نیز اختالفاتفاوت میانگین قطعی مرنشان داد،    مرحله دوم فازي  .شد

  اجماع  شد و  متوقف نظرسنجی یندافربنابراین   بود؛ (  1/0)حد آستانه خیلی کم   از کمتر نظرسنجی

و    24،  22،  1۷،  15،  12هاي  یعنی گویه  گویه  ششتنها در    .(184  ، 2002چنگ و لین،  )  حاصل شد

  ند،هایی که به اجماع نرسیدگویهاي از  پرسشنامه  ،ه سوم دلفی فازيدر مرحل   به دست نیامد. اجماع    26

ها در دور دوم، در پرسشنامه  گویهدر این دور نیز میانگین  .  گرفت  و در اختیار خبرگان قرار  شدتشکیل  

حل اول و دوم در جدول  امر  یجنتا  ها نیز مطلع شوند. گویهتا خبرگان از میانگین دور قبل    شدقرار داده  

 آورده شده است.  شمارۀ سه
 

 دوم دلفی فازياول و  هاينتایج دور -3جدول 
Table 3- Results of the First and Second Rounds of Fuzzy Delphi 
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 دوم دلفی فازياول و  هاينتایج دور -3جدول 
Table 3- Results of the First and Second Rounds of Fuzzy Delphi 

 
 

را  جدید    پرسشنامهخبرگان    ،درواقع  . یید کردندأ تمامی خبرگان نتایج مرحله دوم را ت  در مرحله سوم

ن نتایج مرحله دوم در نظر گرفته    کردند؛تکمیل  این مرحله همان  در    طورکههمان  .شدبنابراین در 

فازي   حل سوم و دوم دلفی اها در مرگویهتفاوت میانگین تمامی   ،شودمشاهده می  شمارۀ چهارجدول  

    ایم.دهد در این بخش نیز به اجماع رسیدهشده است که نشان می 1/0کمتر از 
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 نتایج دور سوم دلفی فازي  -4جدول 

Table 4- Results of the Third Round of Fuzzy Delphi 

 
 

  آیددست میه  ب  مؤلفه، امتیاز نهایی آن  مؤلفههاي هر  گویه  گیري از امتیازهايدر این بخش با میانگین

 )جدول شمارۀ پنج(.  کردبندي توان براساس آن رتبهکه می
 

 ها  مؤلفهمیانگین و رتبه  -5جدول 

Table 5 - Average and Rank of Components 
 ها   مؤلفه

Components 
 میانگین 

Average 
 رتبه

Rank 
 یذهن ییتوانا 

Mental Ability 
0.752 1 

 یذهن درگیري

Mental Conflict 
0.705 4 

 یذهن سوابق

Mental Records 
0.723 3 

 ی شناختروان  هايویژگی

Psychological Characteristics 
0.747 2 
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  200اما حداقل حجم نمونه    ،نمونه الزم است  20یا    10براي هر متغیر    تحلیل عاملی اکتشافیدر  

)قابل است  با  ؛(12  ،2015ین،  کالدفاع  ابزار   بنابراین  ساخت  مرحله  در  پژوهش،  ماهیت  به  توجه 

این    با  شد؛ها توزیع  پرسشنامه  ایران ورزشی لوازم تولیدکنندۀ  هايشرکتمدیران    همه  برايپژوهش،  

فر  ن 240شد و تعداد نهایی نمونه آماري  برگرداندهو  شد پرسشنامه سالم تکمیل 240تفاوت که تنها 

برابر   1الکین-میر-کایزرآماره   مقدار  ،نشان دادی اکتشاف ی عامل لیتحل ج ینتا .بودزن(  15مرد و  225)

  ن یبنابرا  ؛است  ی اکتشاف  لیانجام تحل  يمناسب حجم نمونه برا  تیمقدار نشانه کفا   ن یاست. ا  94/0با  

برا نمونه  ن(.  651  ،2009،  2)فیلد   است  یعال  یعامل  لیتحل  ياندازه  بارتلت  است  امعن  زیآزمون  دار 

(100/0 = P ،08/6540 = 2χ)از صفر متفاوت است.  يداراطور معنبه رهایمتغ نیب یهمبستگ یعنی  ؛ 

حذف   3/0دلیل اشتراک کمتر از  به  3۷  و  31  ،30  ،12،  11  ،1هاي  گویهاشتراک،    همچنین براساس

پیرس و  )یونگ  این مرحله  (.  82  ،2013،  3شدند  از  گویهدر  پرسشنامه   گویه   31به    گویه  3۷هاي 

براساس   ، داد  نشان  واریماکسچرخش  آیتم با    31لیل عاملی اکتشافی اولیه روي  نتایج تح  .یافت  کاهش

چهار عامل باقی مانده است و مقدار واریانس تراکمی برابر با    ،(یکاز    بیشترمعیار کایزر )مقادیر ویژه  

 در کتل ریزهسنگ  آزمون  نتایج  . ( 52  ،2016،    4هاوارد) است  50/0از    بیشتردرصد است که    5/66

 مقادیر و افقی محور در هامؤلفه  آن در که است    شده داده نمایش )شکل شمارۀ دو( نمودار   قالب

شوند که  خاب میهایی انتریزه، عاملالبته در نمودار سنگد؛  شونمی داده  نشان عمودي محور در ویژه

 (. 6 ،2005، 5آزبورن تر از عدد یک است )کاستلو و ها بزرگمقدار ویژه آن

 

 

 
1. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

2. Field 

3. Yong & Pearce 

4. Howard  

5. Costello & Osborne 

 ریزه نموادر سنگ

Pebble Diagram 

https://www.parsmodir.com/db/research/kmo.php
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 ي پرسشنامه مدل ذهنی هامؤلفهریزه کتل براي تعیین سنگنتایج  -2 شکل

Figure 2- Cobble Pebbles to Determine the Components of the Mental Model 

Questionnaire 

 

مشاهده  گونه که  همان  . دهدملی هر آیتم پرسشنامه را نشان میماتریس بارهاي عا شمارۀ شش  جدول  

 (. 655 ،2009)فیلد،  هستند 4/0قبول از مقدار قابل بیشترکنید، همه بارها می
 

 پرسشنامه در تحلیل اکتشافی   ةگویبارهاي عاملی هر  -6جدول

Table 6- Factor Loads of Each Questionnaire Item in Exploratory Analysis 

 ها گویه

Items 

 ی)توانای 1 عامل

 ذهنی( 
Factor 1 (Mental 

Ability) 

هاي  )ویژگی 2عامل 

 روانشناختی( 
Factor 2 

(Psychological 

Characteristics) 

)درگیري   3 عامل

 ذهنی( 

Factor 3 (Mental 

Conflict) 

)سوابق   4عامل 

 ذهنی( 

Factor 4 

(Mental 

Records) 

5 0.78 - - - 

6 0.77 - - - 

9 0.76 - - - 

7 0.76 - - - 

3 0.75 - - - 

2 0.75 - - - 
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 ها   مؤلفهتعداد 

Number of Components 
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 بارهاي عاملی هر گویة پرسشنامه در تحلیل اکتشافی   -6جدولادامة 

Table 6- Factor Loads of Each Questionnaire Item in Exploratory Analysis 

 ها گویه

Items 

 ی)توانای 1عامل 

 ذهنی( 
Factor 1 (Mental 

Ability) 

هاي  )ویژگی 2عامل 

 روانشناختی( 
Factor 2 

(Psychological 

Characteristics) 

)درگیري   3عامل 

 ذهنی( 

Factor 3 (Mental 

Conflict) 

)سوابق   4عامل 

 ذهنی( 

Factor 4 

(Mental 

Records) 
10 0.71 - - - 

8 0.70 - - - 

4 0.59 - - - 

35 - 0.80 - - 

29 - 0.75 - - 

32 - 0.74 - - 

28 - 0.74 - - 

36 - 0.73 - - 

27 - 0.71 - - 

26 - 0.70 - - 

25 - 0.70 - - 

34 - 0.63 - - 

33 - 0.50 - - 

18 - - 0.82 - 

15 - - 0.76 - 

19 - - 0.74 - 

13 - - 0.74 - 

17 - - 0.73 - 

14 - - 0.67 - 

16 - - 0.58 - 

23 - - - 0.77 

24 - - - 0.77 

22 - - - 0.68 

20 - - - 0.65 

21 - - - 0.47 
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باشد    6/0 حداقل باید هاگویه از هریک عاملی بارهاي مقدار،  نشان دادییدي  أت  یعامل   لیتحل  جینتا

 هستند قبولقابل پژوهش هايگویه عاملی بارهاي همه  ،(. براساس نتایج94  ،2005،  1استراب  و )گیفن

 شاخص براي بررسی پایایی از شوند.ها حفظ میگویه همه بنابراین ؛است معنادار نیز  tآماره مقادیر و

)هیر،  قبول هستند  قابل  ۷/0از   بیشتر مقادیر  ه است کهشد استفاده 2ترکیبی پایایی و کرونباخ   آلفاي

و سرستد  ماتیوس  ب 4دهشاستخراج  واریانس متوسط  شاخص از  (.114  ،۷201،  3متیوز،   منظورهنیز 

حداقل استفاده همگرا روایی بررسی و   واریانس متوسط شاخص براي شدهپذیرفته مقدار شد 

 ل شمارۀ هفتجدو در طورکههمان(.  42  ،1981،  5الکر  و تعیین شده است )فورنل  5/0شده،  استخراج 

 شد.  و روایی همگرا تأیید ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي مقادیر ،شودمی مشاهده
 

 ده شاستخراج واریانس متوسط شاخص و ترکیبی پایایی کرونباخ،  آلفاي مقادیر -7 جدول

Table 7- Cronbach's Alpha Values, Combined Reliability and Mean Variance 

Index Extracted 

 ها   مؤلفه
Components 

 پایایی کرونباخ 

Cronbach's 

Reliability 

 پایایی ترکیبی

Combined 

Reliability 

AVE 

 توانایی ذهنی
Mental Ability 

0.96 0.96 0.76 

 درگیري ذهنی

Mental Conflict 
0.92 0.94 0.69 

 سوابق ذهنی

Mental Records 
0.86 0.90 0.64 

 هاي روانشناختیویژگی
Psychological 

Characteristics 
0.94 0.95 0.66 

 

 در پنهان مؤلفه یک این شاخص، طبق شد. استفاده الکر و فورنل شاخص براي بررسی روایی واگرا از

  الکر، و خود داشته باشد )فورنل  ة مؤلف بیشتري در بین   پراکندگی باید پنهان يهامؤلفه  سایر با مقایسه

   شد. تأیید واگرا شود، رواییمی مشاهدهشمارۀ هشت  جدول در  طورکههمان(. 48 ،1981

 
1. Gefen & Straub 

2. Composite Reliability (CR) 

3. Hair, Matthews, Matthews & Sarstedt 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Fornell & Larcker 
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 پژوهش  مدل گیرياندازه  بخش واگراي روایی تعیین منظوربه الکر و فورنل شاخص مقادیر -8 جدول

Table 8- Fornell and Locker Index Values in order to Determine the Divergent 

Validity of the Measurement Part of the Research Model 

 ها   مؤلفه
Components 

 توانایی ذهنی 

Mental 

Ability 

 درگیري ذهنی 

Mental 

Conflict 

 سوابق ذهنی 

Mental 

Records 

 شناختی هاي روانویژگی

Psychological 

Characteristics 
 توانایی ذهنی

Mental Ability 
0.87    

 درگیري ذهنی

Mental Conflict 
0.60 0.83   

 سوابق ذهنی

Mental Records 
0.56 0.46 0.80  

هاي  ویژگی

 شناختیروان
Psychological 

Characteristics 

0.68 0.55 0.47 0.81 

 

 2R تعیین ضریب  و  اشتراکی شاخص طریق  از  پژوهش مدل  ساختاري بینیش پی قدرت و  کیفیت

 مدل مناسب کیفیت دهندهنشان  اشتراکی شاخص مثبتو    35/0  به  نزدیک مقادیر  ت.اس شدنیبررسی

 که است  یک  تا صفر از  2R تعیین ضریب (.2009،  1سینکویکز  و رینگل هنسلر،)  است گیرياندازه

،  همکاران)هیر و  کند  را مطلوب ارزیابی می  6۷/0است و مقادیر نزدیک به   ترمطلوب تر،بزرگ مقادیر

 و کیفیت پژوهش ساختاري مدل  شمارۀ نُه،جدول   در  مندرج مقادیر براساس  بنابراین  ؛(11۷  ،2016

 .دارد مناسب بینیپیش قدرت
 

 پژوهش  گیرياندازه  مدل بینیپیش قدرت و مدل ذهنی بررسی هايشاخص مقادیر -9 جدول

Table 9 - The Values of the Indicators of the Mental Model and the Predictive 

Power of the Research Measurement Model 
 ها   مؤلفه

Components 
 2Qشاخص اشتراکی 

IndexShared  
2R 

 توانایی ذهنی
Mental Ability 

0.76 0.78 

 درگیري ذهنی

Mental Conflict 
0.69 0.63 

   

 
1. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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 پژوهش  گیرياندازه مدل بینیپیش قدرت و مدل ذهنی بررسی هايشاخص مقادیر -9 جدولادامة 

Table 9 - The Values of the Indicators of the Mental Model and the Predictive 

Power of the Research Measurement Model 

 ها   مؤلفه
Components 

 2Qشاخص اشتراکی 

Shared Index 

2R 

 سوابق ذهنی

Mental Records 
0.64 0.49 

 شناختی هاي روانویژگی
Psychological 

Characteristics 
0.66 0.74 

 

شاخص، مجذور ضرب دو    این کند.میکنترل    نیز  رامدل    برازش بخش کلی   1نیکویی برازش   شاخص

را قوي ارزیابی   36/0مقادیر نزدیک به    و  است  و متوسط ضرایب تعیین  اشتراکی  مقدار متوسط مقادیر

برازش  مقدار شاخص  ،زیربرمبناي فرمول  .  (11۷،  201۷،  همکارانو    هیر)  کند می   با  برابر  نیکویی 

 بنابراین برازش مدل پژوهش مناسب است. است؛محاسبه شد که این مقدار قوي  66/0

 

 
 

.  بود  بیشتر خواهد   ها مؤلفه   به  نسبت  متغیر  کنندهبینیپیش  تأثیر  ،باشد   بیشتر  مسیر  ضریب  اندازه   هر

استفاده   tه  ضریب مسیر نیز از آمار  معناداري. براي  است  توجه  درخور  6۷/0مقادیر  ضریب مسیر داراي  

،  201۷،  همکارانو   هیر)  است  1/ 96برابر با    tه  آمارحداقل    ،درصد  95شود. در سطح اطمینان  می

و  ضریب مسیرها    همه  ،شودمی  مشاهده هاي شمارۀ سه و شمارۀ چهار  لدر شک  طورکههمان(.  116

 . استو معنادار  شدهأییدت بین متغیرها تی 

 

 
1  . Goodness of  Fitness (GOF) 
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 مدل نهایی پژوهشمسیر ضریب  -3 شکل

Figure 3- Path Coefficient of the Final Research Model 

 
 مدل نهایی پژوهشمقادیر تی  -4 شکل

Figure 4- T Values of the Final Research Model 
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   گیریبحث و نتیجه 
 بهبود و ورزش  اقتصادي رونق باعثد  توانمی ورزشی خدمات ارائه و ورزشی تجهیزات و لوازم تولید

 جامعه اقتصادي سیستم در تجاري محصول  یا کاال یک  صورت به  ورزش   د.شو ورزش صنعت   توسعه

وسایل  براي کشورها  روزافزون تقاضاي دارد. مؤثري نقش  و یفیتکبا ورزشی تجهیزات و خرید 

 تجارت و تولید زمینه در المللیبین هايشرکت کشورها از بسیاري در  که است شده باعث ستانداردابا

 ورزشی کاالهاي تولید بزرگ هايشرکت شود. تشکیل چندملیتی ورزشی وسایل و تجهیزات کاالها،

 ،هستند دنیا در  ورزشی کاالهاي  و هامحصول بزرگ تولیدکنندگان که بوکير نایک و آدیداس، ازجمله

 تولید، طراحی، مراحل و در همة کنندمی عمل هماهنگ و یافتهسازمان طوربه  تجارت  در  موفقیت براي

 روزافزون  نیاز اساس،ینابر ؛(25  ،2004 ،1، پالت و الکساکیس تسون)کنند می کوشش ترویج و توزیع

-تولید محصول زمینة در کاربردي و علمی راهکارهاي ایجاد منظور به کشور  هاي ورزشیشرکت مدیران

 به حاضر پژوهشدر  شد تا موجب بیشتر، منافع به دستیابی طورهمین و  مشتري حفظ اي ورزشی،ه

  .پرداخته شودمدل ذهنی در بخش تولیدي صنعت ورزش ایران طراحی  تبیین

ویژگی توانایی ذهنی،  يهامؤلفه د،دا نشان پژوهش  هايیافته و  هاي  درگیري ذهنی، سوابق ذهنی 

تبیینان رو نقش  شکلشناختی  در  مدل  کننده  مدیران  گیري  لوازم شرکتذهنی  تولیدکنندۀ  هاي 

( که دو تا از عوامل اثرگذار 2016سالمی و طاهري )   هايبا نتایج پژوهش  این یافتهایران دارند.    ورزشی

 و سجادي   مدل ذهنی مدیران را توانایی ذهنی و سوابق ذهنی معرفی کردند و با نتایج پژوهش پورمیرزا

،  ندبا هدف دانست  ري ذهنی ( که دو عامل موفقیت مدل ذهنی مدیران را توانایی ذهنی و درگی2013)

دارد؛ همخوان پژوهش  همچنین  ی  این  پژوهش حاضر  پژوهش یافتة مذکور  دارد:  نگ  اژ  ها همخوانی 

از    ،دیگربه عبارت    و  تجربه گذشته ذهنیکه    (2008) را یکی  ي مدل ذهنی  هامؤلفه سوابق ذهنی 

شناختی هاي روانویژگیمدل ذهنی را ي هامؤلفهاز  یکیکه ( 2010جانسون لیرد )پژوهش   ؛داند می

هاي فردي ي مدل ذهنی را ویژگیهامؤلفهیکی از  که  (  2011)  همکارانو   فیشرو پژوهش    عنوان کرد

پژوهش علت این هم.  شناختی( دانستندان )رو هاي یادشده در شباهت مدل ذهنی مدیران  خوانی با 

مدل    ندتوانها میگیري آنخاطر تصمیمیی دارند و بهموقعیتی که در هر جادلیل  مدیران به   ؛ زیرااست

مش شرکت  هیابذهنی  مدیران  باشند.  تولیدداشته  به ها  حساس ي  محصولخاطر  تولید  هاي بودن 

ها  ممکن است در سازمان  انتخاب کردند.  گیري مدل ذهنی خودبراي شکل  ار  مؤلفهزشی، این چهار  ور

مختلف  و شرکت داشته  هامؤلفههاي  وجود  متفاوتی  و شرکت  هاي سیستم زیرا    ؛ باشد ي  ها  سازمان 

 
1. Tesone, Platt & Alexakis 
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تمامی    . ند متفاوت باشدتواها هم میها و شرکتذهنی مدیران در سازماندرنتیجه مدل    است؛متفاوت  

هاي آماري مختلف پژوهشگران در جامعه  کهدرحالیدیران است،  م   بارۀشده درهاي آماري بررسیجامعه

ها  بیشتري بر مدیران شرکت  نقش اثرگذاري  مؤلفهاما این چهار  ،  ي گوناگونی را معرفی کردندهامؤلفه 

  مدل  در موجود عیوب و ها کاستی شناسایی به توانمیها  مؤلفه  این از هریک بررسی و تمرکز باد.  ندار

 عیوب این اصالح براي الزم هاياقدام و اقدام کرد  هاي تولیدي لوازم ورزشیمدیران در شرکت ذهنی

 . داد ارائه را

 به درگیري ذهنی آن ترینپایین و توانایی ذهنی به رتبه باالترین د، دا نشان پژوهش  هاي یافته سایر

توانایی ذهنی بیشترین اهمیت و درگیري ذهنی کمترین    ،توان نتیجه گرفتبنابراین میاست؛   مربوط

همچنین توانایی ذهنی    ؛ایران دارد  هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشیشرکتمدل ذهنی مدیران    دراهمیت  

داشته باشند، درگیري سطح باال  مدل ذهنی مدیران دارد. اگر مدیران توانایی ذهنی    درنقش بسزایی  

ها و درگیري  ، نگرانیالتزیرا مدیرانی که توانایی حل مسائل، مشک  ؛کند ها کاهش پیدا میذهنی آن

ورزشی داشته باشند، به موفقیت تولید محصول دست پیدا  هاي  ذهنی خودشان را براي تولید محصول

وسیله ذهن خود مدیران و فاکتورهاي خارجی ایجاد  طورکه درگیري ذهنی مدیران بهکنند. همانمی

هاي ذهنی  توانند این درگیريمی  ،داشته باشندسطح باال  شود، اگر مدیران شرکت توانایی ذهنی  می

هاي  ( و با آرامش ذهنی بیشتري به تولید محصول14  ،2013سجادي،  خود رو کنترل کنند )پورمیرزا و  

 تجربه  و  ذهنی درگیري میزانکند.  ها کاهش پیدا میهاي ذهنی آنهمچنین مشغله  بپردازند؛ورزشی  

 ؛ندنک استفاده شهودي گیريتصمیم هاي روش از کنندگانتولید شوندمی موجب ذهنی تولیدکننده

بنابراین   ؛(55 ،2003، 1تر تصمیم گرفت )لی و مارلوتوان راحتمی  کمبا درگیري ذهنی  ،طور مثالبه

همچنین با توجه نتایج مدل    ؛گیرندهاي مناسب میهاي ورزشی تصمیممحصولمدیران براي تولید  

بر مدل ذهنی مدیران   را  نهایی پژوهش، توانایی ذهنی بیشترین تأثیر و سوابق ذهنی کمترین تأثیر 

ایران دارد. توانایی ذهنی نفوذ بسیاري بر مدل ذهنی دارد که    هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشیشرکت

 بازنمایی ذهنی، شود. مدل  منجر  هاي ورزشیبه تولید محصول  دتوان حتی با نبود سوابق ذهنی می

 از درونی بازنمایی  ذهنی  مدل  ،درواقع   . دهدمی نشان را  فیزیکی ابزار  یک با تعامل در افراد ذهنی

برگزینند، تولید    را  مدل ذهنی مناسبیمدیران  اگر  (.  5۷0  ،2011،  2گري و وود ) است  بیرونی  دنیایی 

براي تولید    ،دهد شود. آنچه ذهن مدیران را شکل مینمیمواجه  مشکل    باها  هاي ورزشی آنمحصول

 .ستهاهاي ورزشی مدل ذهنی خود آنمحصول

 
1. Lee & Marlowe 

2. Gary & Wood 
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 ؛ به این صورت کهتوان بیان کردهاي تولیدي لوازم ورزشی نیز میی براي مدیران شرکت ی هادهاپیشن

تا بتوانند قبل از    هاي ورزشی از مدل ذهنی استفاده کنندیند تولید محصول اان براي ساخت فرمدیر

هاي  تولید بهتر محصولبه   اند ت ذهنی خود استفاده بهینه کن  ها از مدل هاي ورزشی آنتولید محصول

  توانند استفاده کنند.هاي ذهنی میتوانایی ذهنی براي کاهش درگیري  همچنین از  ؛شودمنجر  ورزشی  

از سوابق ذهنی و تجربه  شوداست، پیشنهاد میهاي ورزشی کم  با توجه به اینکه طول عمر محصول

شی  هاي ورزدر تولید محصول  خود را  نند توانایی ذهنیاي گذشته ذهنی خود استفاده کنند تا بتواه

همچنین    ؛افزایش دهند  اها رهاي ورزشی طول عمر محصولر محصولو با نوآوري د  افزایش دهند

ها و درگیري ذهنی  تولید محصول  مشکالتها و  توانند چالش ران با استفاده از سوابق ذهنی میمدی

ر مدل ذهنی  دشناختی نقش بسزایی  روان  يهاویژگی (.  209۷  ،2008نگ،  اخود را کاهش دهند )ژ

به توانایی    ، شناختی مثبت در مدیران وجود داشته باشدهاي روانبنابراین اگر ویژگی ند؛  مدیران دار

د، به درگیري ناختی منفی در مدیران رشد کنشهاي رواناگر ویژگی ، اما  شودمی  منجر  دیرانذهنی م

آن )میمنجر  ها  ذهنی  ویژگی5  ،2010لیرد،  جانسون  شود  ویژگی(.  به  متفاوت  فردي  ي  هاهاي 

مدیران مچنین تفاوتی که  ه  ؛شودمی منتهی  ه توانایی ذهنی متفاوت  ب  شناختی متفاوت و درنهایتروان 

ی از مدل  ها و انتظارهاي متفاوتنیازها، خواسته شود کهموجب می شناختی دارند، وانهاي ردر ویژگی 

آن در  ایجاد  ذهنی  می  ؛( ۷  ،2011،  همکارانو    )فیشر  شودها  توصیه  ویژگی  ،شودبنابراین  هاي  از 

نین با توانایی  همچ  ؛هاي ورزشی استفاده کنندي رسیدن به مدل ذهنی مدیران شرکتشناختی براروان 

   د. نگذاربت بر تولید صنعت ورزش ایران میهاي تولیدي لوازم ورزشی اثرات مثمدیران شرکت  ، ذهنی

هاي ورزشی در تجزیه و تحلیل کیفیت  مدیران شرکت  ه ب  د توانها میتوانایی ذهنی براساس گویه   مؤلفه

هاي  محصول دربارۀ ریزي خاص دسترس و برنامه هاي ورزشی، اهداف قابلبینی قیمت محصولو پیش

 ورزشی، تمرکز و کنترل ذهن، ثبات ذهنی و واکنش ذهنی مناسبی در مواقع بحرانی شرکت کمک

-خصوصیات و نوع دسترسی مصرف  کنند و  کنندگان توجهنیاز واقعی مصرفبه    مدیران  همچنین  ؛ کند

در ذهن  را هاي ورزشی ها، زیبایی و خدمات پس از فروش محصولبندي ها، بستهنوع تبلیغ ، کنندگان

ورزشی استفاده هاي  تداعی کنند و از اطالعات مورد نیاز و افکار مثبت براي تولید محصول  خودشان

هاي ورزشی ها و مشکالت در تولید محصولها، تمام نگرانیدرگیري ذهنی، براساس گویه  مؤلفه  کنند.

فرامی شرکت  ؛گیردرا  اطالعات  و  توانایی  صنعت(،  ازجمله  )وضعیت  بازار  قیمت  نوسان  رقیب،  هاي 

نین )مالیاتی، بیمه، وزارت گذاري دولت و قواهاي نیروي انسانی، سیاستهماهنگی، توانایی و مقاومت

هاي ورزشی  توجهی به تقاضاي محصول(، محدودیت سرمایه، کمبود تجهیزات و امکانات، بیغیره  کار و 

فرهنگی اجتماعی و  اقتصادي،  به درگیريکه  شود  توصیه می  .و مشکالت  هاي ذهنی  مدیران کمتر 
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ها،  سوابق ذهنی، براساس گویه  مؤلفههاي ورزشی دست پیدا کنند.  توجه کنند تا به رشد   محصول

هاي فناوري در بخش تولیدي  کاري، تحصیالت و مهارت  گذشته و تجربه ذهنی مدیران براساس تجربه

هاي ورزشی  توانند از این سوابق ذهنی براي پیشبرد تولید محصولی م  مدیرانکه    استصنعت ورزش  

ها، تأثیر بسزایی بر مدل ذهنی مدیران  شناختی براساس گویههاي روان یویژگ  مؤلفهاستفاده کنند.  

پذیري  پذیري و ریسکنفس باال، انعطافازجمله انگیزه، حساسیت و صبر، اعتمادبه  یهای ویژگی   که  دارد

شناختی به تولید  هاي روانهاي ورزشی با این ویژگیتوان نام برد. مدیران شرکتمی را در حد معقول

هاي ورزشی از مدل  کنند. با توجه به اینکه مدیران شرکتهاي ورزشی دست پیدا میمحصول  مناسب

هاي ورزشی پرداخت تا از مدل  توان به آموزش مدل ذهنی در شرکتاطالع هستند، میذهنی خود  بی

 هاي ورزشی خود استفاده کنند. تولید محصول ايذهنی بر

ذهنی مقیاس که کندمی  بیان پژوهش  این نتایج طورکلی،به  هاي  شرکتمدیران   میان در مدل 

 توانمی آن  از  و دارد  پژوهشگران سایر هايپژوهش با مشترک هايویژگی  تولیدکنندۀ لوازم ورزشی

 ورزشی هاي تولیديشرکت در ورزشی هايتولید محصول میزان سنجش براي معتبر ابزاري عنوانبه

 اعتباریابی و ساخت کرد، اشاره  حاضر  پژوهش کاربردي جنبة به توانمی آنچه پایان، در  .کرد استفاده

 کشور در بار اولین براي پژوهش،  این  آماري جامعة در مدل ذهنی گیرياندازه براي که است ابزاري

ذهنی  بهبود براي ابزاري چنین  کشور در تاکنون د،دهمی نشان پیشینه ت.اس شده ساخته مدل 

 از سهولتبه  توانندمی  پژوهشگران بنابراین ؛است نشده ساخته  کشور ورزشی درهاي  مدیران شرکت

 .کنند استفاده خود هايپژوهش در ابزار این

 

 تشکر و قدردانی 
  .توفیق انجام و اتمام پژوهش حاضر را عنایت فرمود نویسندگانم که به یارزخداوند سبحان را سپاسگ

براي مصاحبه و که وقت خود را  هاي تولیدکنندۀ لوازم ورزشی ایران  همه مدیران شرکتاز  همچنین  

 تشکر ویژه داریم.   ،ندقرار داد در اختیار پژوهشگرانتکمیل پرسشنامه 
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