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 چکیده

 صورتبهاست که  یلیتحل یفیحاضر از نوع، توص قیتحق شد. یطراح یورزش تیریدانش مد يسازيحاضر با هدف موانع کالن تجار قیتحق
 يسازيو تجار یورزش تیریدانش مد يهابودند که در عرصه یورزش تیریمد ةخبرگان حوز قیتحق يآمار ۀ. جامعگرفتانجام  یدانیم

به موانع مؤثر بر  یمنظور ساختاردهبود. به تهساخمحقق ۀحاضر شامل پرسشنام قیتجربه و تخصص مناسب را داشتند. ابزار تحق ،دانش
 سبببدین. استفاده شد یاکتشاف یعامل لیروش تحل نیو همچن يریتفس يسازي ساختاراز روش مدل یورزش تیریدانش مد يسازيتجار

 يسازروش مدل لیحلو ت یبررس منظوربه استفاده شد. اساسیپافزار اساز نرم یاکتشاف یعامل لیتحل يمنظور انجام روش آماربه
 ،یرساختیز ،یتیریعامل (مد ششنشان داد که در کل  یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا استفاده شد. مککیافزار ماز نرم يریتفس يساختار
 یهارتم ،ينشان داد که موانع فرد نیهمچن جیکل سؤاالت را در برگرفت. نتا انسیدرصد از وار 976/85) يو فرد یمال ،یفرهنگ ،یآموزش

منظور توسعۀ هاي تحقیق، مشخص شد که بهبا توجه به یافته .گذاردتأثیر می موانع ریاست که بر سا يدیجزو موانع مستقل کل یطیو مح
منظور رفع این ي بهزیربرنامهار گیرد و تا برخی موانع فردي، مهارتی و محیطی مورد توجه قر استسازي دانش مدیریت ورزشی نیاز تجاري

 ی و اجرا شود.موانع طراح
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 مقدمه

مع سبب ي مهم در جواهاتیظرفیکی از  عنوانبهدانش 

شده است تا نقش مهمی در توسعه و عملکرد کشورها 

داشته باشد. دانش در شکل اولیۀ خود سبب ایجاد 

منظور عبارتی به. بهشودینم رگذاریتأثي هاتیظرف

در  جادشدهیاي از دانش نیاز است تا دانش ریگبهره

ي دانش از سازيتجار). 12مسیرهاي خود استفاده شود (

ي هاتیظرفمنظور استفاده از هاي مهم در جوامع بهنیاز

ي دانش سازيتجار). 25( استموجود علم، آگاهی و دانش 

اره خالصه به تبدیل علم به محصوالت و خدمات اش طوربه

ي دانش همچنین به ورود دانش در صنعت سازيتجاردارد. 

دارد.  ي مختلف اشارههاحوزهي از آن در ریگبهرهو 

ي را به ارمغان شماریبدانش اگرچه فواید  يسازيتجار

، سبب ایجاد اعتباري ارزشمند براي تحقیقات آوردیم

 ).19( شودیمو مراکز پژوهشی  هادانشگاهکلی  طوربهمحققان و 

ي هاجنبهي دانش نیاز است تا سازيتجاردر مسیر 

ي دانش نیازمند سازيتجارعبارتی مختلفی بررسی شود. به

که همین  استي مختلفی هارساختیزبرخورداري از 

ي دانش منجر سازيتجاربه بروز ابهاماتی در روند  مسئله

) مشخص کردند 2020و همکاران ( 1). لی22شده است (

علت ابهامات موجود در روند ي دانش بهسازيتجارکه 

). در توسعۀ 24توسعۀ آن دچار مشکالتی شده است (

ي دانش نیاز است تا ابهامات موجود رفع و مسائل سازيتجار

حتم روند  طوربهي مختلف آن بررسی شود. هاجنبهو 

ي مختلف دچار هاطیمحي دانش در سازيتجارتوسعۀ 

 شدن دهیچیپسبب  مسئلهکه این  استمخاطرات مختلفی 

 ).26ی شده است (المللنیبي دانش در سطح سازيتجارروند 

مهم نظام  يهااز گام یکی قیتحق جینتا سازيتجاري

 ای ندیفرا کی صورتبه را آن توانمیاست که  ينوآور

                                                           
1. Li 
2. Clausen 

ي دانش در سازيدرنظر گرفت. تجار تیفعال کیحداقل 

ي گوناگونی را تجربه هاتیوضعي مختلف هاحوزهو  هارشته

ي دانش در سازيتجارشک روند توسعۀ ). بی5( ندکنیم

و  هارشتهشرایط یکسانی ندارد و در برخی  هارشتهتمامی 

 هارشتهوضعیت مناسبی دارد و در برخی  مسئلهاین  هاحوزه

ي اعمدهي دانش دچار مشکالت سازيتجارنیز  هاحوزهو 

ی که المللنیبي مهم در سطح هارشته). یکی از 12( است

همواره سعی در کمک به عملکرد صنعت و خدمات داشته 

ي مختلف ورزش از جمله هاحوزه .استاست، ورزش 

مدیریت ورزشی همواره در سطح جهانی نقش مهمی در 

. از طرفی اندداشتهي مرتبط با ورزش هاحوزهبهبود عملکرد 

نقش  مورد نیاز يهاينوآور جادیو ا یعلم قاتیبا انجام تحق

 ).21( دارنددر ورزش  قاتیتحق يسازيدر روند تجار یمهم

 تیریدر رشتۀ مد قاتیسازي تحقتجاري تیاهم

در  نیاست. ا يمسائل مهم و ضرور از جمله زین یورزش

در  یقاتیتحق خأله گرفتانجام هايبررسیاست که با  یحال

در تحقیقات مختلفی . شودیمشاهده م خوبیبهحوزه  نیا

هایی در خصوص کیفیت و کمیت تحقیقات مدیریت نگرانی

ۀ تحقیقات ورزشی به انجام رسیده است. همواره توسع

مدیریت ورزشی از جمله مسائلی بوده است که تمامی 

اند پژوهشگران در این حوزه روي این مسئله تمرکز داشته

این مسئله اهمیت تحقیقات در مدیریت ورزشی را  ).14(

) اشاره کردند 2018و همکاران ( 2دهد. کالئوسننشان می

سازي از مسائل مهم در حوزة مدیریت ورزشی که تجاري

ي هاتیقابل) مشخص کرد که 2011( 3). راتن13( است

منظور توسعۀ عملکرد ورزش سبب رشتۀ مدیریت ورزشی به

در آن مهم مشخص شود  دانش يسازيتجارشده است تا 

) نیز اشاره داشت که تجاري دانش 2005( 4). وید27(

به افزایش اعتبار این رشته نیز  تواندیممدیریت ورزشی 

3. Ratten 
4. Weed 
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) در تحقیق خود 2002( 1اینجولراس). 30کمک کند (

سازي منابع انسانی در مدیریت ورزشی اشاره کرد که تجاري

 ).18( استمنظور توسعۀ مدیریت ورزشی از مسائل مهم به

هاي ) اشاره داشتند که برنامه2008( و همکاران زجون

بایستی در پاسخ به نیازهاي موجود در مدیریت ورزشی می

ي در این رشتۀ ورزشی در تمامی ازسيتجارجامعه از جمله 

) نیز 2012( 2یدوهرت ).23ابعاد از جمله تحقیقات باشد (

در تحقیق خود اشاره کرد که رشتۀ مدیریت ورزشی از جمله 

که نیاز است تا با تحقیقات جامع و متنوع  ستهاي نوپارشته

در این حوزه به گسترش این رشتۀ دانشگاهی اقدام کرد. 

کاربردي کردن تحقیقات مدیریت ورزشی وي اشاره کرد که 

ضمن توسعۀ کمی و کیفی این رشتۀ دانشگاهی، به 

 ).15شود (سازي تحقیقات در مدیریت ورزشی منجر میتجاري

ي دانش مدیریت سازيتجاراگرچه تحقیقات مختلفی 

ي سازيتجاري مختلف هاجنبهاند، ورزشی را مطالعه کرده

ع موجود در این حوزه دانش مدیریت ورزشی از جمله موان

ي دانش سازيتجارمطالعه نشده است. عدم بررسی موانع 

منظور توسعۀ ي مناسبی بهزیربرنامهتا  شودیمسبب 

شک در روند ي دانش ایجاد نشود. بیسازيتجار

ی وجود دارد که مطالعۀ این موانع موانعي دانش سازيتجار

ي دانش را سازيتجارآگاهی الزم در خصوص  تواندیم

ي دانش را سازيتجارافزایش دهد. تحقیقات مختلفی 

د کر) مشخص 2017( 3پالیزیبراند. بررسی و مطالعه کرده

در خصوص ضرورت و  یآگاه شیکه موانع مربوط به افزا

 درنقش مؤثري  قات،یتحق يسازيتجار يکارکردها

ز و . دولما)8( در دانشگاه دارد قاتیتحق يسازيتجار

از موانع  یکیرا  فناوري) موانع مربوط به 2015( همکاران

 .)16( مشخص کردند قاتیتحق يسازيتجار ریمهم در مس

                                                           
1. Enjolras 
2. Doherty 
3. Breazeal 
4. Fini 

) مشخص کردند که محققان 2019و همکاران ( 4فینی

ۀ ناهماهنگی میان نیازهاي جامعه و تحقیقات خود واسطبه

). از 20ي دانش دارند (سازيتجارنقش مهمی در عدم 

مشکالت بازاریابی موجود  شدهانجامطرفی برخی تحقیقات 

ي سازيتجاردر نمایش و ارائۀ تحقیقات علمی را در روند 

) 2018و همکاران ( 5). حسین26دانش مهم معرفی کردند (

مشکالت اقتصادي در ساختار یک جامعه را از جمله موانع 

شک در محیط ي دانش معرفی کردند. بیسازيتجاردر 

که روند  رودیمانتظار  داراي سیستم ضعیف اقتصادي

). 22ي شود (اعمدهي دانش دچار مشکالت سازيتجار

ي سازيتجار) مشخص کردند که 2016( 6انیس و احمد

دانش به یک فرهنگ کلی در صنایع نیاز دارد که بتواند 

 7). علی6باشد ( هادانشگاهدر  هگرفتانجامپذیراي تحقیقات 

رت بر روند ) اشاره داشتند که نظا2019و همکاران (

). 4ي آن کمک کند (سازيتجاربه  تواندیمتحقیقات علمی 

سبب  شدهانجامشک عدم نظارت بر روند تحقیقات علمی بی

ي دانش در ایران دچار مشکالت سازيتجارشده است تا 

 شودیم). عدم نظارت بر تحقیقات سبب 1ي شود (اعمده

وند ر مسئلهتا اعتبار تحقیقات دچار خدشه شود و این 

 ).7( کندیمي دانش را مختل سازيتجارتوسعۀ 

ابهامات اساسی در خصوص موانع موجود در روند 

ي دانش و همچنین معرفی موانع مختلف از سوي سازيتجار

ي امجموعهکلی  صورتبهمحققان سبب شده است تا نتوان 

ی المللنیبي دانش در سطح سازيتجارمنظور از موانع را به

عبارتی ). به6ي تحصیلی ارائه داد (هارشتهو براي تمامی 

ي تحصیلی مختلف و هارشتهي موجود در هاتفاوت

ي فرهنگی، هاطیمحي اساسی در هاتفاوتهمچنین 

اقتصادي و جغرافیایی کشورها سبب شده است تا امروزه به 

5. Hussain 
6. Anis & Ahmad 
7. Anis & Ahmad 
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ي و در هر منطقۀ ارشتهي در هر سازيتجارشناسایی موانع 

این توجه رشتۀ مدیریت ورزشی نیز  جغرافیایی نیاز باشد. با

ی و ملی نیاز المللنیباي کلیدي در سطح رشته عنوانبه

پایدار ایجاد  صورتبهي دانش خود را سازيتجاردارد تا 

 کند. 

در  دیجد يهارشته از جمله یورزش تیریمد ۀرشت 

در حال  المللیبیناست که در سطح  یعلوم انسان ۀعرص

 دهدمینشان  یخیتار هايرسیبرگسترش و توسعۀ است. 

 ۀمنظور توسعبه یآموزش هايبرنامه نیاول 1966که در سال 

). 23شکل گرفت ( ویدر دانشگاه اوها یورزش تیریمد

چندان آن دهد که قدمت رشته نشان می نیا ۀخچیتار

 روزافزونمسئله لزوم توسعه و گسترش  نیو ا ستین یخیتار

است که امروزه  یدر حال نیدهد. ارشته را نشان می نیدر ا

سبب  یورزش تیریمد ةدر حوز گرفتهشکل قاتیرشد تحق

رشد  ریدر مس یعلم يهادر عرصه شتهر نیتا ااست  شده

رشتۀ  تیاست که ماه یدر حال نیا ).5( ردیو توسعه قرار گ

جامع  قاتیتحق جادیلزوم ا ،ی مدیریت ورزشیلیتحص

 خوبیبهرا  یلیرشتۀ تحص نیسازي در امنظور تجاريبه

تحقیقاتی در خصوص  خأل ).11دهد (نشان می

ي دانش مدیریت ورزشی سبب شده است تا در سازيتجار

ی استفادة چندانی از این رشتۀ تحصیلی المللنیبسطح 

نشود. در سطح ملی نیز امروزه رشتۀ مدیریت ورزشی 

کمترین نقش را در روند حل مشکالت و رفع نیازهاي 

این در حالی است که روند توسعۀ ورزشی کشور دارد. 

ي تحصیلی و مراکز علمی و تحقیقاتی در خصوص هارشته

. استدر حال افزایش  سرعتبهمدیریت ورزشی در کشور 

منظور توسعۀ تحقیقات ي اولیه بههارساختیزاگرچه 

وجود  هادانشگاهمدیریت ورزشی در بسیاري از این مراکز و 

بهرة  عمالًدر این حوزه نیز  هرفتگانجامندارد، اما از تحقیقات 

چندانی نشده است. رشد تعداد تحقیقات و نشریات 

ي هاطرحتخصصی در حوزة مدیریت ورزشی و اجراي 

رشد  رپژوهشی گسترده در حوزة مدیریت ورزشی بیانگ

. اگرچه از منظر کیفی نیاز استکمی دانش مدیریت ورزشی 

مطالعه شود، است تا تحقیقات مدیریت ورزشی نیز بررسی و 

ي سازمانی، هاحوزهاما امروزه دانش مدیریت ورزشی در 

ي قرار نگرفته است. ریگبهرهصنعتی و خدماتی ورزش مورد 

ي سازيتجاراز طرفی نبود شواهد علمی در خصوص موانع 

دانش مدیریت ورزشی سبب شده است تا شواهدي در 

ي دانش مدیریت ورزشی سازيتجارخصوص علل عدم 

عبارتی مشکالت موجود در روند توسعۀ ایجاد نشود. به

ي دانش مدیریت ورزشی در ایران نامشخص سازيتجار

ناشی از فقدان تحقیقات جامع در این  مسئلهکه این  است

تحقیقاتی  خألسبب شده است تا  مسئله. این استخصوص 

سی ناشی از فقدان تحقیقات در خصوص شناسایی و برر

ي دانش مدیریت ورزشی درك شود. نبود سازيتجارموانع 

ي دانش سازيتجارتحقیقات جامع در خصوص موانع 

ی الزم در آگاهمدیریت ورزشی در ایران سبب شده است تا 

ي دانش در سازيتجارخصوص مشکالت موجود در روند 

 مسئلهعبارتی این این رشتۀ تحصیلی وجود نداشته باشد. به

ي از دانش ریگبهرهمنظور تا دغدغۀ الزم به سبب شده است

مدیریت ورزشی در روند توسعۀ صنایع و خدمات ورزشی در 

 کشور ایران ایجاد نشود.

 
 روش تحقیق

 استتحلیلی  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

 قیتحق يآمار ۀجامعصورت میدانی انجام گرفت. که به

هاي عرصهکه در  بودند مدیریت ورزشی ةحوز خبرگان

ي دانش تجربه و سازيتجاردانش مدیریت ورزشی و 

تخصص مناسب را داشتند. با توجه به عدم شناخت از 

هاي منظور انتخاب نمونهخبرگان آگاه به موضوع تحقیق، به

برفی استفاده شد. براساس گیري گلولهتحقیق از روش نمونه

عنوان نمونۀ تحقیق نفر به 18ی، تعداد برفگلولهانتخاب 
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شناختی ي جمعیتهایژگیو، 1مشخص شدند. جدول  

 .دهدیمخبرگان تحقیق را نشان 
 ی خبرگان تحقیقشناختتیجمعي هایژگیو. 1جدول 

 تخصص سمت سابقه شغلی تحصیلیمدرك  خبرگان

علمی هیأتعضو  سال 10 دکتري 1خبره  وکارکسبمدیریت    

علمی هیأتعضو  سال 18 دکتري 2خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 22 دکتري 3خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 15 کارشناسی ارشد 4خبره   ورزشی وکارکسب 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 5خبره   مدیریت ورزشی 
 وکارکسبمدیریت  کارمند سال 8 دکتري 6خبره 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 7خبره   مدیریت دولتی 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 8خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 8 دکتري 9خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 10 دکتري 10خبره  ورزشیمدیریت    

 سازيمدیریت تجاري مدیر سازمان سال 17 کارشناسی ارشد 11خبره 
علمی هیأتعضو  سال 15 دکتري 12خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 13خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 15 دکتري 14خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 12 دکتري 15خبره  ورزشیمدیریت    

علمی هیأتعضو  سال 5 دکتري 16خبره   سازيمدیریت تجاري 
علمی هیأتعضو  سال 7 دکتري 17خبره   مدیریت ورزشی 
علمی هیأتعضو  سال 5 دکتري 18خبره   سازيمدیریت تجاري 

 
بود. این  ساختهمحقق ۀپرسشنامحاضر،  قیابزار تحق

ي دانش مدیریت سازيتجارپرسشنامه به بررسی موانع 

 شامل سؤال 32این پرسشنامه داراي  ورزشی پرداخته است.

سازي دانش مدیریت ورزشی تجاري توسعۀ بر مؤثر مانع 32

مطالعۀ جامع منابع و  منظور شناسایی این موانع ازبود. به

همچنین بررسی نظرهاي خبرگان در قالب روش دلفی 

مانع شناسایی  22تعداد منظور در ابتدا استفاده شد. بدین

در مرحلۀ اول،  روش دلفی شد و سپس با بررسی و انجام

شده مانع دیگر از منظر خبرگان به موانع شناسایی 10تعداد 

که از منظر  استمانع از جمله موانعی  10اضافه شد. این 

ي رشتۀ مدیریت هایژگیوخبرگان، مربوط به شرایط و 

مرحلۀ دوم روش  . سپس دراستورزشی در کشور ایران 

سازي دانش مدیریت مانع مؤثر بر توسعۀ تجاري 32دلفی، 

نظر خبرگان قرار گرفت شد و مورد اتفاقورزشی شناسایی 

موانع مؤثر بر توسعۀ  عنوانبهمانع،  32و در نهایت این 

بنابراین  ي دانش مدیریت ورزشی مشخص شد؛سازيتجار

ام گرفت. در روش دلفی در تحقیق حاضر در دو مرحله انج

شده از روش بندي موانع شناساییمنظور چارچوبنهایت به

 تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

سازي تجاريمنظور ساختاردهی به موانع مؤثر بر به

سازي ساختاري ی از روش مدلورزش تیریدانش مد

 دودوبهتفسیري استفاده شد. این پرسشنامه به مقایسۀ 

ه در تحقیق حاضر براساس شدموانع کلی شناسایی

 نیا ییمحتوا ییواپردازد. راستانداردهاي این روش می

 تاداناسهفت تن از  هايبا استفاده از نظر هاپرسشنامه

 ايمحتو ییدر خصوص روا نی. همچنشد بررسی یدانشگاه
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شاخص  یسنجییروا يهابا استفاده از فرمها این پرسشنامه

. مقدار شد دییتأ  محتوانسبت روایی و  روایی محتوایی

 99/0نفر)،  7( تادانبا توجه به تعداد اس نسبت روایی محتوا

ها براي پرسشنامه 99/0شاخص روایی محتوایی، و مقدار 

 هاي تحقیقپرسشنامه ايمحتو ییروا نیبنابرا ؛دست آمدبه

 .شد دییتأ

از روش  براي انجام این پژوهشکه ذکر شد،  طورهمان

 روش نیتفسیري استفاده شده است. ا ساختاري يسازمدل

شامل ایجاد ماتریس خودتعاملی ساختاري، گام  پنج يدارا

دست آوردن ماتریس دستیابی، تعیین سطح و ماتریس به

استاندارد، تشکیل مدل ساختاري تفسیري و تحلیل 

منظور انجام روش آماري سبب بهبدین .است مککیم

استفاده  اساسیپاسافزار تحلیل عاملی اکتشافی از نرم

سازي ساختاري منظور بررسی و تحلیل روش مدلشد. به

استفاده شد. همچنین  مککیافزار منرم تفسیري از

ي مدل مفهومی ریتفسي ساختاري سازمدلخروجی بخش 

بود که از روش تحلیل عاملی جهت بررسی روابط میان 

عبارتی مدل تحقیق حاضر متغیرهاي مدل استفاده شد. به

ۀ روش واسطبهي ساختاري تفسیري سازمدلدر بخش 

منظور براي تحلیل عاملی بررسی و آزمون شد. بدین

استفاده شد. با  1اساسالیپ افزارنرمآن از  لیوتحلهیتجز

ي استفاده از هافرضشیپي تحقیق، هانمونهتوجه به تعداد 

 منظوررو بهي واریانس محور رعایت نشد و ازاینافزارهانرم

محور استفاده  انسیکوواري افزارهانرمعاملی از  لیتحلانجام 

یک  عنوانبه 2نسخۀ  اساسالیپ افزارنرم رونیازاشد. 

ي تحقیق هادادهکوواریانس محور جهت تحلیل  افزارنرم

 حاضر استفاده شد. 

 

 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که گروه سنی 

درصد بیشترین فراوانی را در  47سال با فراوانی  50-40

ردة سنی دارا بود. همچنین نتایج توصیفی تحقیق مشخص 

درصد  8/88کرد که سطح تحصیالت دکتري با حدود 

 هاي تحقیق شامل شد.بیشترین فراوانی را در میان نمونه

، ابتدامنظور استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، به

 تیاز آزمون کفا يبردارحجم نمونه تیکفا یبررسمنظور به

 نیا زانیاستفاده شد که م نیالک -ری یم-زریک بردارينمونه

میزان انگر مناسب بودن بیآمد که  دستبه 879/0آزمون 

 یمشخص شود همبستگ نکهیا ياست. سپس برا این آماره

 تیاز آزمون کرو ست،ین رمواد آزمون در جامعه برابر صف نیب

درصد  99آزمون در سطح  نیا جیبارتلت استفاده شد که نتا

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  شد. دارامعن نانیاطم

اقتصادي، فردي، -مانع (مهارتی، فرهنگی، مالی 7که در کل 

درصد از  976/85قانونی و بازاریابی) -محیطی، حمایتی

واریانس  نتایج 2. جدول  برگرفتواریانس کل سؤاالت را در 

 دهد.را نشان می شدهییشناساهریک موانع 

 شدهییشناسا. نتایج واریانس موانع 2جدول 
 درصد تجمعی درصدي از واریانس ارزش ویژه موانع
 541/27 541/27 804/7 انونیق-موانع حمایتی

 103/42 562/14 879/5 موانع مهارتی
 973/55 870/13 687/3 موانع فردي

 098/67 125/11 201/2 موانع محیطی
 876/77 778/10 107/2 قتصاديا-موانع مالی

 528/82 652/4 587/1 موانع فرهنگی
 976/85 448/3 123/1 موانع بازاریابی

 

                                                           
1 . PLS 
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 . نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی3جدول  

 هاگویه ردیف
موانع 
-حمایتی
 قانونی

موانع 
 مهارتی

موانع 
 فردي

موانع 
 محیطی

موانع 
-مالی

 اقتصادي

موانع 
 فرهنگی

موانع 
 بازاریابی

سازي ها و قوانین مربوط به تجارينامهفقدان آیین 1
 دانش در کشور

874/0       

سازي قوانین مربوط به حقوق مالکیت عدم پیاده 2
 فکري در کشور

814/0       

هاي حمایتی دولتی در رشتۀ مدیریت نبود سیاست 3
 ورزشی

739/0       

       710/0 دانشگاه نبود آزادي عمل استادان مدیریت ورزشی در 4
سازي دانش ها در جهت تجاريعدم حمایت دانشگاه 5

 مدیریت ورزشی
701/0       

نبود ابزارهاي فناورانه جهت استفادة دانشجویان و  6
 استادان مدیریت ورزشی

685/0       

دانشجویان و استادان دسترسی سخت و دشوار برخی  7
 هاي اطالعاتیمدیریت ورزشی به پایگاه

522/0       

هاي تدریس در مقاطع تحصیلی نامناسب بودن شیوه 8
 مدیریت ورزشی

 823/0      

پایین بودن سطح علمی استادان رشتۀ مدیریت  9
 ورزشی

 819/0      

مهارت پایین دانشجویان و استادان در انجام  10
 کاربرديتحقیقات 

 714/0      

منظور ها بهنبود کارکنان متخصص در دانشگاه 11
 سازي دانش مدیریت ورزشیتجاري

 622/0      

      609/0  هامحور حقیقی در دانشگاههاي پژوهشنبود آموزش 12
منظور نبود انگیزه از سوي دانشجویان و استادان به 13

 سازي دانش مدیریت ورزشیتجاري
  839/0     

نبود خودباوري در میان دانشجویان و استادان  14
 سازي دانش مدیریت ورزشیمنظور تجاريبه

  741/0     

هاي بازار و ناآشنایی دانشجویان و استادان با اولویت 15
 صنعت در حوزة مدیریت ورزشی

  698/0     

عدم استفادة دانشجویان و استادان مدیریت ورزشی از  16
ها و مراکز هاي دانشگاهها و ظرفیتپتانسیل تمامی

 علمی

  608/0     

عدم آشنایی دانشجویان و استادان مدیریت ورزشی با  17
 ها و مراکز رشد علم و فناوريپارك

  562/0     

سازي دانش نبود مراکز علمی درگیر در فرایند تجاري 18
 مدیریت ورزشی

   801/0    

منظور رشتۀ مدیریت ورزشی به نبود فضاي رقابتی در 19
 کاربردي کردن تحقیقات مراکز علمی و دانشگاهی

   779/0    

منظور کاربردي کردن نبود دغدغه از سوي بازار کار به 20
 تحقیقات مدیریت ورزشی

   609/0    

هاي دستاوردهاي پژوهشی استادان و عدم ارزیابی 21
 دانشجویان مدیریت ورزشی

   587/0    

نبود ارتباط با صنعت از سوي مراکز علمی و  22
 هاي فعال در رشتۀ مدیریت ورزشیدانشگاه

   512/0    

ها هاي دانشگاهگذاريپایین بودن میزان سرمایه 23
منظور توسعۀ رشتۀ مدیریت ورزشی و تحقیقات به

 مربوط به این رشته

    819/0   
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 اکتشافی. نتایج آزمون تحلیل عاملی 3جدول  ادامۀ 

 هاگویه ردیف
موانع 
-حمایتی
 قانونی

موانع 
 مهارتی

موانع 
 فردي

موانع 
 محیطی

موانع 
-مالی

 اقتصادي

موانع 
 فرهنگی

موانع 
 بازاریابی

گذاري و زمان باالي بازگشت سرمایه ریسک سرمایه 24
 در ارتباط با تحقیقات مدیریت ورزشی

    687/0   

   629/0     رشتۀ مدیریت ورزشیتوزیع ناعادالنه منابع موجود در  25
پایین بودن سهم پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از  26

 سازي دانش مدیریت ورزشیتجاري
    579/0   

   529/0     سازي دانش مدیریت ورزشیهاي باالي تجاريهزینه 27
سازي در حوزة تحقیقات در رشتۀ مدیریت نبود شبکه 28

 ورزشی
     748/0  

نبود فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و  29
 استادان رشتۀ مدیریت ورزشی

     629/0  

نبود فرهنگ تحقیق و پژوهش گروهی در میان  30
 استادان و دانشجویان مدیریت ورزشی

     558/0  

سازي منظور تجاريهاي بازاریابی بهنبود استراتژي 31
 دانش مدیریت ورزشی

      784/0 

سازي دانش منظور تجاريهاي بازاریابی بهنبود کمیته 32
 ها و مراکز علمیمدیریت ورزشی در دانشگاه

      620/0 

 
و  عاملی مربوط به هر گویه نتایج بار 3جدول  

 .دهدیمي موانع را نشان بنددسته

دهد، تعداد طورکه نتایج تحلیل عاملی نشان میهمان

سازي دانش مدیریت ورزشی مانع مؤثر بر توسعۀ تجاري 7

مربوط  نیو قوان هانامهآیینفقدان وجود دارد. در این بین 

، 874/0موجود با بار عاملی  سازي دانش در کشوربه تجاري

قانونی؛ نامناسب بودن -ترین گویۀ موانع حمایتیمهم

با بار  هاي تدریس در مقاطع تحصیلی مدیریت ورزشیشیوه

نبود مراکز ترین گویۀ موانع مهارتی، ، مهم823/0عاملی 

ی ورزش تیریسازي دانش مدتجاري ندیدر فرا ریدرگ یعلم

نبود گویۀ موانع محیطی؛  ترین، مهم801/0با بار عاملی 

سازي منظور تجاريبه تادانو اس انیدانشجو ياز سو زهیانگ

ترین گویۀ مهم 839/0ی با بار عاملی ورزش تیریدانش مد

 هايگذاريسرمایه زانیبودن م نییپاموانع فردي؛ 

و  یورزش تیریمنظور توسعۀ رشتۀ مدها بهدانشگاه

ترین ، مهم819/0ملی با بار عا رشته نیمربوط به ا قاتیتحق

 ةسازي در حوزشبکه اقتصادي؛ نبود-گویۀ موانع مالی

، 748/0ی با بار عاملی ورزش تیریدر رشتۀ مد قاتیتحق

هاي نبود کمیتهترین گویۀ موانع فرهنگی و در نهایت مهم

در  یورزش تیریسازي دانش مدمنظور تجاريبه یابیبازار

ترین گویۀ ، مهم784/0ی با بار عاملی ها و مراکز علمدانشگاه

سازي ساختاري تفسیري . از روش مدلاستموانع فردي 

سازي منظور ساختاردهی به موانع مؤثر بر توسعۀ تجاريبه

مانع  7دانش مدیریت ورزشی استفاده شد. در این تحقیق 

شامل موانع مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی،  شدهییشناسا

عنوان معیارها و عناصر مدنظر در بهآموزشی، فردي و مالی 

 .شدساختاري تفسیري استفاده  يسازاول روش مدل ۀمرحل

ي ساختاري سازمدلمنظور انجام روش در ادامه تحقیق به

تفسیري، از ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاري استفاده 

 شد.

در ادامۀ تحقیق ماتریس دسترسی نهایی مطابق با روش 

دست آمد. نتایج این فسیري بهي ساختاري تسازمدل

 به نمایش گذاشته است. 4ماتریس در جدول 
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 ساختاري خودتعاملی . ماتریس4جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 موانع
 X A V V V V  )1 شمارةموانع فردي (
 X V V V V   )2 شمارةموانع مهارتی (
 V O O O    )3 شمارةموانع محیطی (

 V O O     )4 شمارةاقتصادي (-مالیموانع 
 V V      )5 شمارةموانع بازاریابی (

 O       )6 شمارةقانونی (-موانع حمایتی
        )7 شمارةموانع فرهنگی (

 
 . ماتریس دسترسی نهایی5جدول 

 نفوذ 7 6 5 4 3 2 1 موانع
 6 1 1 1 1 1 0 1 )1 شمارةموانع فردي (
 7 1 1 1 1 1 1 1 )2 شمارةموانع مهارتی (
 6 1 1 0 1 1 1 1 )3 شمارةموانع محیطی (

 2 0 0 1 1 0 0 0 )4 شمارةاقتصادي (-موانع مالی
 3 1 1 1 0 0 0 0 )5 شمارةموانع بازاریابی (

 2 1 1 0 0 0 0 0 )6 شمارةقانونی (-موانع حمایتی
 1 1 0 0 0 0 0 0 )7 شمارةموانع فرهنگی (

  5 5 4 4 3 2 3 وابستگی
 

. در این دهدیمماتریس نهایی را نشان  5جدول 

پس از نوع روابط میان موانع تبیین  1و  0ماتریس عالئم 

سازي براساس روش مدل هگرفتانجامشد و پس از اصالحات 

ساختاري تفسیري، برخی از این اعداد تغییر یافت که این 

سطح مربوط به  5مشخص شد. جدول  1*مسئله با عالمت 

هاي بنديکه سطح دهدیمهریک از موانع را نشان 

 شدهانجامي هايورودو  هایخروجبر اساس  هگرفتانجام

 .است

 
 شدهییشناسا. تعیین سطح موانع 6جدول 

 سطح مشترك خروجی ورودي موانع
 پنجم 1،3 1،2،3 1،3،4،5،6،7 )1 شمارةموانع فردي (
 پنجم 2،3 2،3 1،2،3،4،5،6،7 )2 شمارةموانع مهارتی (
 چهارم 1،2،3 1،2،3 1،2،3،4،6،7 )3 شمارةموانع محیطی (

 سوم 4 1،2،3،4 4،5 )4 شمارةاقتصادي (-موانع مالی
 دوم 5 1،2،4،5 5،6،7 )5 شمارةموانع بازاریابی (

 اول 6 1،2،3،5،6 6 )6 شمارةقانونی (-موانع حمایتی
 اول 7 1،2،3،5،6،7 7 )7 شمارةموانع فرهنگی (

 
، مشخص شد که پنج سطح 6با توجه به نتایج جدول 

تحقیق حاضر وجود دارد که این سطوح در قالب  کلی، در

مطابق با فرایند  به نمایش گذاشته است. 1مدل در شکل 

ها که وروديسازي ساختاري تفسیري، درصورتیروش مدل

سطح اول مشخص  عنوانبهو مشترکات هر مانع برابر باشد، 

 7موانع فرهنگی با ورودي  6راي مثال در جدول بشوند. می

اند. این داراي ورودي و مشترکات یکسان 7و مشترکان 

 رونیازا. استص قانونی نیز مشخ-مسئله در موانع حمایتی

شوند. این موانع سطح اول مشخص می عنوانبهاین دو مانع 

دهندة زیربنایی بودن این موانع در راستاي مسئله نشان



 1399ز ، پایی30 مارةش، 8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          68

 

. پس از تعیین استسازي دانش مدیریت ورزشی تجاري

سطح اول، شمارة این موانع از جدول حذف و بقیۀ موانع 

مانعی وجود  شوند. این مرحله تا جایی که دیگربررسی می

نداشته باشد، انجام خواهد گرفت. در پایان مشخص شد که 

که در سطح اول، موانع  استسطح  5تحقیق حاضر داراي 

قانونی، در سطح دوم موانع -فرهنگی و موانع حمایتی

اقتصادي، در سطح -بازاریابی، در سطح سوم موانع مالی

چهارم موانع محیطی و در نهایت در سطح پنجم موانع 

 .دي و مهارتی قرار داردفر

 

 
 . مدل ساختاري تفسیري موانع1شکل 

 
، نتایج آماري مدل تحقیق در حالت بار عاملی 2شکل 

 .دهدیمو میزان تی را نشان 

 

 . مدل آماري تحقیق در حالت بارهاي عاملی2شکل 
 



 69                                                                                                  یورزش تیریدانش مد يسازيموانع کالن تجار
 

 

 

 تحقیق در حالت معناداري تی . مدل3شکل 
 

 .دهدیمبرازش مدل تحقیق حاضر را نشان  7جدول 
 

 ي برازش مدل آماري تحقیقهاشاخص. 7جدول 
موانع  

-حمایتی

 قانونی

موانع 

 مهارتی

موانع 

 فردي

موانع 

 محیطی

-موانع مالی

 اقتصادي

موانع 

 فرهنگی

موانع 

 بازاریابی

 81/0 80/0 84/0 82/0 85/0 87/0 85/0 آلفاي کرونباخ
 84/0 83/0 89/0 87/0 85/0 81/0 92/0 پایایی ترکیبی
 63/0 50/0 52/0 59/0 48/0 57/0 62/0 روایی همگرا

2R - 823/0 756/0 565/0 393/0 - 389/0 
2Q 74/0 62/0 60/0 71/0 62/0 66/0 68/0 

GOF - 714/0 673/0 633/0 493/0 - 514/0 

 
که مدل  دهدیمنتایج برازش مدل تحقیق حاضر نشان 

از سطح مناسبی برخوردار  هاشاخصتحقیق در تمامی 

رازش بگفت که مدل تحقیق حاضر از  توانیمرو ، ازایناست

 .استمناسبی برخوردار 

 مککیمتحلیل 

نوع  مککیمافزار در این مرحله با استفاده از نرم

متغیرها با توجه به اثرگذاري و اثرپذیري بر سایر متغیرها 

مشخص خواهد شد و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاري 

 شدهییشناساتوان تمامی موانع و قدرت وابستگی موانع، می

یرها اثر متغي چهارگانۀ روش ماتریس هاخوشهرا در یکی از 

ي کرد. اولین گروه شامل متغیرهاي بندطبقهدر چهار گروه 

شود که قدرت نفوذ و وابستگی یممستقل (خودمختار) 

ضعیفی دارند. این متغیرها تا حدودي از سایر متغیرها مجزا 

هستند و ارتباطات کمی دارند. گروه دوم متغیرهاي 

 اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالییوابسته

که از  ندبرخوردارند. گروه سوم متغیرهاي پیوندي هست

 گونه هرقدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند. در واقع 

عملی بر روي این متغیرها سبب تغییر در سایر متغیرها 

. گروه چهارم متغیرهاي مستقل (کلیدي) را در شودیم

 گیرد. این متغیرها داراي قدرت نفوذ باال و وابستگییبرم

در تحقیق حاضر  مککیم، تحلیل 4. شکلباشندیمپایینی 

 را به نمایش گذاشته است.
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 مککیم. تحلیل 4شکل 

 
با توجه به جدول باال مشخص شد که موانع فرهنگی و 

که بیشتر از  نداقانونی جزو موانع وابسته-موانع حمایتی

. نتایج همچنین نشان داد که ندیرپذیرتأثسوي سایر موانع 

موانع فردي، مهارتی و محیطی جزو موانع مستقل کلیدي 

. نتایج نشان داد که استکه بر سایر موانع تأثیرگذار  است

اقتصادي و موانع بازاریابی جزو موانع مستقل -موانع مالی

. استکه سبب تأثیرگذاري بر سایر موانع  استخودمختار 

تا حدودي از سایر متغیرها مجزا هستند و این متغیرها 

نتایج تحقیق همچنین نشان داد که  ارتباطات کمی دارند.

کدام جزء متغیرهاي یچه، شدهییشناسااز میان موانع 

 .ستینپیوندي 

 
 گیريبحث و نتیجه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هفت مانع فردي، 

بازاریابی  قانونی،-اقتصادي، حمایتی-محیطی، مهارتی، مالی

سازي دانش مدیریت ورزشی و فرهنگی در توسعۀ تجاري

در خصوص  جادشدهیانقش بسزایی دارند. گستردگی موانع 

ي دانش مدیریت ورزشی ناشی از سازيتجارتوسعۀ 

ي اولیه هارساختیزي دانش و نیاز به سازيتجارپیچیدگی 

ع ي جامهايزیربرنامهنیاز به  مسئلهدر این حوزه است. این 

ي دانش مدیریت ورزشی را نشان سازيتجارمنظور توسعۀ به

) اشاره داشتند که موانع 2016. انیس و احمد (دهدیم

ي دانش وجود دارد که این سازيتجاري در روند اگسترده

ي در این حوزه را بیش از پیش زیربرنامهلزوم  مسئله

) مشخص 2015و همکاران ( دولمانز). 6( کندیممشخص 

کردند که برخی موانع مربوط به تکنولوژي، تجهیزات و 

ي دانش در سازيتجارها از جمله موانع مهم زیرساخت

که در تحقیق حاضر  است). این در حالی 16( ستهادانشگاه

موانع مربوط به فناوري و تکنولوژي بسیار کمرنگ بود و در 

ندارد. با این توجه جایگاه مهمی  شدهییشناساموانع 

توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات می

. با توجه به است) ناهمخوان 2015دولمانز و همکاران (

) در میان تمامی 2015اینکه تحقیق دولمانز و همکاران (

و از طرفی رشتۀ مدیریت  شده انجامهاي دانشگاهی رشته

دسی و پزشکی هاي دیگر مهنورزشی با بسیاري از رشته

توان رو علت بروز این ناهمخوانی را می، ازایناستمتفاوت 

ي مورد هارشتههاي احتمالی در میان محیط و تفاوت

و همکاران  دولمانزبررسی در تحقیق حاضر و تحقیق 

دهد که ) دانست. از طرفی این مسئله نشان می2015(

ت ي دانش مدیریسازيتجارمنظور هاي اصلی بهبرخی حوزه

ورزشی از جمله مسائل مربوط به افراد، استادان و 

و در فضاي  استدانشجویان از اهمیت بیشتري برخوردار 

) مشخص کردند که 2015ی (و کن یدول. استتر فعلی مهم

هاي مربوط به مهارت، حمایت، قوانین و فردي برخی حیطه

سازي تحقیقات هاي مهم در مسیر تجارياز جمله حیطه

) نیز 2018( و همکاران کارتالوس). 17( تاسدانشگاهی 
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سازي دانش برخی موانع مشخص کردند که در مسیر تجاري

 ).9کنند (مهارتی، فرهنگی و بازاریابی نقش مهمی را ایفا می

نیز مشخص کردند که  )2018(و همکاران  االیاپادها

و  یرساختیو ز یاي از جمله مسائل قانونعوامل زمینه

 هايتواناییو  ینیاز جمله کارآفر يعوامل فرد نیهمچن

 ریدر مس یپژوهشگران، عوامل مهم و اساس ينوآور

، کشاورز .)29( است یدانشگاه قاتیسازي تحقتجاري

بردند که  یخود پ قی) در تحق1396(فراهانی و علیزاده 

 هايتوانمندي ،يو ادار یمالهاي عامل زیرساخت شش

 ،یو تعامل یقاتیتحق يراهبردها ،یمحقق، نظام آموزش

 نفعانيبر رفتار ذ یاطالعات ۀو شبک یو فرهنگ یتیشخص

 .)3( ورزش تأثیر دارند يولوژیزیف قاتیسازي تحقدر تجاري

توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج با این توجه می

)، 9)، کارتالوس و همکاران (17تحقیقات دولی و کنی (

) و همچنین نتایج تحقیقات 29اپادهایاال و همکاران (

رسد در نظر می. بهاست) همخوان 3کشاورز و همکاران (

ي دانش مدیریت ورزشی موانع مختلفی سازيتجارمسیر 

رد که هریک از این موانع سبب مختل شدن فرایند وجود دا

سازي دانش مدیریت ورزشی شده است. این مسئله تجاري

بعدي ریزي تککه برنامه استدهندة این مهم نشان

سازي دانش منظور رفع موانع موجود در توسعۀ تجاريبه

مدیریت ورزشی کاربرد مناسبی نخواهد داشت و نیاز به نگاه 

سازي دانش مسیر رفع موانع تجاري عمیق و جامع در

 .استمدیریت ورزشی 

، موانع فردي، مهارتی و شدهییشناسادر میان موانع 

سازي کنند. نتایج مدلمحیطی نقش مهمی را ایفا می

ساختاري تفسیري در تحقیق حاضر مشخص کرد که موانع 

موانع مستقل کلیدي بر  عنوانبهفردي، مهارتی و محیطی 

دهندة این مهم گذارد. این مسئله نشانثیر میسایر موانع تأ

ۀ قدرت واسطبهکه موانع فردي، مهارتی و محیطی  است

عبارتی شوند. بهگیري سایر موانع مینفوذ خود سبب شکل

تواند بسیاري از منظور رفع این موانع میي بهزیربرنامه

سازي دانش مدیریت مشکالت موجود در مسیر تجاري

، محداسماعیل و نوشین فرد تبار انیترکد. ورزشی را رفع کن

در تحقیق خود مشخص کردند که برخی موانع از  )1395(

جمله موانع فردي و محیطی نقش مهمی در فرایند تجاري 

) نیز 2015ی (و کن یدول). 2نتایج تحقیقات علمی دارد (

مشخص کردند که موانع فردي و مهارتی نقش مهمی در 

و  یملسکیه). 17گاهی دارد (سازي تحقیقات دانشتجاري

نیز مشخص کردند که موانع مهارتی نقش  )2017پاول (

). با این توجه 21سازي دانش دارد (مهمی در مسیر تجاري

توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات می

 یملسکیه) و 17دولی و کنی ( 32ترکیان تبار و همکاران (

 .استهمخوان  )21و پاول (

فردي با کاهش انگیزش دانشجویان و استادان موانع 

هاي اولیه در این شود تالشسازي سبب میمنظور تجاريبه

حوزه شکل نگیرد. در حقیقت موانع فردي ضمن 

سازي دانش منظور تجاريهاي اولیه بهتأثیرگذاري بر تالش

مدیریت ورزشی سبب عدم خودباوري در میان دانشجویان 

سازي دانش مدیریت ورزشی اريمنظور تجو استادان به

) و 2015ی (و کن یدولشود. اگرچه در تحقیقات می

منظور به برخی مسائل فردي به )2017و پاول ( یملسکیه

ي دانش اشاره شده است، منظور از مشکالت سازيتجار

مهارتی موجود در این تحقیقات، ضعف در انجام تحقیقات 

ي صنعتی هاخألعلمی نبوده، بلکه ضعف در آشنایی با 

 رسدیمنظر . این در حالی است که در ایران بهاستموجود 

محققان مدیریت ورزشی نیز این مشکل را دارند و با توجه 

منظور انجام تحقیقات ي علمی بههاییتوانابه برخورداري از 

ي خألهاعلمی، اما در هماهنگی میان تحقیقات خود و 

 .دي هستناعمدهموجود جامعه دچار مشکالت 

مانع مهم دیگر در  عنوانبهاز طرفی موانع مهارتی نیز 

سازي دانش مدیریت ورزشی، ارتباط جهت توسعۀ تجاري
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ی بخشی از موانع مهارتی، نوعبهنزدیکی با موانع فردي دارد. 

از نبود انگیزش در میان دانشجویان و  شدهگرفتهنشأت 

. یکی از مسائل مهم در موانع مهارتی، استاستادان 

. عدم ستهاهاي تدریس در دانشگاهناسب بودن شیوهنام

یکی از  عنوانبهارتقاي روحیۀ پژوهشی دانشجویان 

. استدرك هاي تدریس فعلی قابل ترین مشکالت روشمهم

ي هاروشمشخص کردند که  )2015و اوگابوگو ( لدیکائوف

سازي دانش و تدریس استادان نقش مهمی در تجاري

). 10ژوهشی دانشجویان دارد (همچنین ارتقاي روحیۀ پ

ضعف در نظام آموزشی یکی از مشکالت موجود در روند 

). از طرفی مطابق با تحقیقات 28( استي دانش سازيتجار

) ضعف در 2007) و باگچیسن (2017( 1فیناردي و برزنیتز

منظور ي مناسبی بههامهارتتا  شودیمنظام آموزشی سبب 

نظر ). به7، 19ود (کاربردي کردن تحقیقات ایجاد نش

مشکالت آموزشی در مدیریت ورزشی نشأت  رسدیم

پژوهشی موجود در نظام -از ضعف آموزشی شدهگرفته

که مطابق با الگوهاي جدید و  استآموزشی کشور ایران 

ي بسیاري هادانشگاهو همچنان در  ستینی المللنیبنوین 

بدون  مسئله. این استسنتی خود  صورتبهروند آموزش 

از این  جادشدهیاشک ضمن کاهش اعتبار علم و دانش 

تا تحقیقات علمی مناسب جهت  شودیمسبب  هاطیمح

 کاربردي شدن نیز شکل نگیرد. 

موانعی که شرایط کلی  عنوانبهاز طرفی موانع محیطی، 

سازي دانش مدیریت ورزشی فراهم منظور عدم تجاريرا به

 انیترکایر موانع دارد. گیري سکند، نقش مهمی در شکلمی

مشخص کردند که موانع محیطی  )1395تبار و همکاران (

سازي تحقیقات را تحت تأثیر قرار شرایط کلی تجاري

عبارتی موانع محیطی با ایجاد برخی ). به2دهد (می

مشکالت کلی براي دانشجویان و استادان سبب مختل شدن 

شود. در سازي تحقیقات مدیریت ورزشی میفرایند تجاري

                                                           
1. Finardi & Breznitz 

سازي این بین نبود مراکز علمی درگیر در فرایند تجاري

ي هاهیگوترین یکی از مهم عنوانبهدانش مدیریت ورزشی 

کند. مشخص شده که موانع محیطی، نقش مهمی را ایفا می

سازي دانش منظور تجاريوجود مراکز آموزشی تخصصی به

سازي تحقیقات نقش مهمی در بهبود فرایند تجاري

رسد نبود مراکز علمی درگیر در نظر میانشگاهی دارد. بهد

سازي دانش مدیریت ورزشی سبب شده است فرایند تجاري

وجود نیاید. سازي دانش مدیریت ورزشی بهتا دغدغۀ تجاري

از طرفی موانع محیطی، فردي و مهارتی سبب خواهد شد 

سازي دانش مدیریت بر کاهش ضرورت تجاريتا عالوه

ي دانش مدیریت سازيتجارو فواید  هالیتانسپورزشی، 

ورزشی را نیز پنهان کند و سبب مختل شدن تمامی 

سازي دانش مدیریت هاي درگیر در فرایند تجاريحوزه

در روند تحقیقات سبب  هانظارتورزشی شود. فقدان 

در سطح مناسبی  شدهانجامتا اعتبار تحقیقات  شودیم

در خصوص تحقیقات  هاتنظارنباشد. با توجه به فقدان 

کلی در  طوربهدر حوزة مدیریت ورزشی و  شدهانجامعلمی 

انتظار داشت که اعتبار  توانیمدر ایران  هارشتهتمامی 

ة مدیریت ورزشی در سطح مطلوبی نباشد جادشدیادانش 

ي هاحوزهي مورد استفاده سازيتجارکه بتواند در قالب 

 مربوط به ورزش قرار گیرد. 

ه به نتایج تحقیق حاضر و مشخص شدن اهمیت با توج

ي دانش مدیریت ورزشی سازيتجارموانع فردي در 

ي مشترك میان هانشستتا با برگزاري  شودیمپیشنهاد 

ي ورزشی به مشخص هاحوزهمحققان و مدیران صنایع و 

ي مربوط هاحوزهو نیازهاي مهم صنایع و  هاتیاولوکردن 

به ورزش براي محققان مدیریت ورزشی اقدام کرد. همچنین 

تا بازدیدهاي علمی از  شودیمدر این خصوص پیشنهاد 

ي ورزشی براي محققان و هاسازمانصنایع، خدمات و 

منظور شناسایی مشکالت دانشجویان مدیریت ورزشی به
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انجام گیرد. با توجه به نتایج تحقیق  هاحوزهموجود این 

ر و مشخص شدن اهمیت موانع مهارتی در حاض

تا با  شودیمي دانش مدیریت ورزشی پیشنهاد سازيتجار

ی براي استادان مدیریت ورزشی المللنیبي هادورهبرگزاري 

به افزایش  افتهیتوسعهایران و حضور آنان در کشورهاي 

ي دانش مدیریت سازيتجارمهارت و معلومات در خصوص 

د. همچنین در این خصوص پیشنهاد ورزشی آنان اقدام کر

تا با ایجاد و اجراي استانداردهاي آموزشی، نحوة  شودیم

ي دانش سازيتجاري درسی را با هاسرفصلتدریس و 

با وضع  توانیمهماهنگ کنند. در این خصوص 

یی به اجرایی هاستیلچکاستانداردهاي شفاف و ایجاد 

مدیریت کردن مسائل مربوط به نحوة تدریس در رشتۀ 

ورزشی اقدام کرد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر و مشخص 

ي دانش مدیریت سازيتجارشدن اهمیت موانع محیطی در 

ي تخصصی در هاانجمنتا  شودیمورزشی پیشنهاد 

خصوص مدیریت ورزشی جهت مدیریت و توانمندسازي 

محققان حوزة مدیریت ورزشی ایجاد شود. همچنین 

نی و مراکز علمی در حوزة ورزش ي تربیت بدهادانشکده

ي دانش مدیریت سازيتجاري ویژة هاگروهو  هاتهیکم

تا این  شودیمورزشی ایجاد شود. در این خصوص پیشنهاد 

سعی در ایجاد ارتباطات مستقیم میان  هاگروهو  هاتهیکم

ي ورزشی داشته هاسازمانمحققان با صنایع، خدمات و 

 باشند.
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the great barriers to the commercialization of sport 
management knowledge. The present study was descriptive-analytic that was conducted 
as a field. The statistical population included sport management experts who had the 
proper knowledge, experience and expertise in sport management and 
commercialization of knowledge. A researcher-made questionnaire was used to collect 
data. In order to structure the barriers affecting the commercialization of sport 
management knowledge, interpretive structural modeling and exploratory factor 
analysis method were used. Therefore, SPSS software was used for exploratory factor 
analysis. The MicMac software was used to investigate and analyze the interpretive 
structural modeling. The results of exploratory factor analysis revealed that totally 6 
factors (management, infrastructure, educational, cultural, financial and personal) 
included 85.976% of the total variance of the items. The results also showed that 
personal, skill and environmental barriers were key independent barriers that affected 
other barriers. According to these findings, it was determined that it is necessary to pay 
attention to some personal, skill and environmental barriers in order to develop the 
commercialization of knowledge of sport management and there should be planning to 
eliminate these barriers. 
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