
 ( در پژوهشگاه علوم ورزشیR&Dهای تحقیق و توسعه ) یتوانمندبر  مؤثرتحلیل و کاربست عوامل 

 مصطفی افشاریمجری : 
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 :چکیده

 

( در پژوهشراا  علرو    R&Dهرای تحقیرق و توهر)       یتوانمنرد برر   مؤثرتحلیل و کاربست عوامل هدف از تحقیق حاضر 

دو جام)  تحت بررهی ایر   ی( و ب  روش میدانی انجا  شد. کیف-. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخت   کمیورزشی بود

نفر از متخصصان حوز  تحت بررهی( و بخش کمی  کلی  مسروویی  و کارشناهران    21ت)داد  پژوهش شامل بخش کیفی 

ابراار  پژوهشاا ( بود ک  با روش غیر تصادفی هدفمند در بخش کیفی و کل شمار در بخش کمی مورد بررهی قرار گرفت. 

ز  گیری شامل پرهشنام  محقق هاخت  اهت ک  ب  روش دیفی طراحی و تنظیم شرد. روایری رروری و محتروایی آن     اندا

نظران حوز  مدیریت ورزشی و روایی هاز  آن نیا از طریق تحلیل عراملی مرورد بررهری و تدییرد      توهط اهتادان و راحب

در بخش و آمرار اهرتنباطی ت)یری     ت)یی  شد.  201/0باخ واقع شد. میاان پایایی پرهشنام  نیا با اهتفاد  روش آیفا کرون

هرا از آزمرون کلمروگروف اهرمیرن ،     ها از روش آیفای کرونباخ، برای بررهی طبی)ری برودن توزیرع داد    پایایی پرهشنام 

ی از گیرر ی و تکنیک آماری فریردم  برا بهرر    ا دوجمل ای و تک نمون  tی ها آزمونبررهی متغیرهای تحقیق با اهتفاد  از 

 افراار  نرر  ییدی پژوهش از تدوتحلیل قرار گرفت. برای موارد مندرج در تدوی  مدل  ی تجامورد  12نسخ   SPSSافاار  نر 

Amos   متغیرر اررلی تحقیرق   هرؤاتت مربروب بر      یکر  تمرام   دادنشان  یعامل لیتحل جینتا بهر  گرفت  شد. 12نسخ 

-برخوردار بود  و شراخ   00/0قبول در هطح  قابل T و یبارعامل ریاداز مق 2/1/2/6/20/21/22/12/12 هؤاتت اهتثناء ب 

همچنری  در ادامر  در بررهری    ؛ شروند یمحسوب مهای تحقیق و توه)   یتوانمند هایمؤیف  هنجش یبرا یمناهب های

درجر   یرهرای فرود دارای   متغی تحقیرق همر    هرا  نمون ی آن، نتایج نشان داد از دید ها مؤیف شش متغیر ارلی تحقیق و 

باشد: مدیریت دانش در عوامل راهبردی، روحی  خالقیت و نوآوری  یماهمیت هستند و اویویت در هر بخش بر ای  اهاس 

در عوامل انسانی، توانایی انتقال و انتشار تکنویوژی در عوامل تکنویوژیک و افاایش انایاش افراد فنی در عوامرل مردیریتی   

وجود نداشت. بر هیم  مبنا پیشرنهاد مری شرود     ها مؤیف زی اختالف م)ناداری بی  ها یتجارباشد. در دو عامل مایی و  یم

توج  و اهتما  تز  بر تاهیس و توج  ای  واحد در پژوهشاا  رورت پذیرد و ای  امر می تواند بر رویکردهای درآمدزایی، 

 هم افاایی، کاربست یافت  ها و برند هازی پژوهشاا  علو  ورزشی کارهاز باشد.  
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