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مطالعات مدیریت ورزشی
مقاله پژوهشی

تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه
علوم ورزشی
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 .1استاديار مديريت ورزشی ،پژوهشگاه علوم ورزشی ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
 .2استاديار مديريت ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .3استاديار مديريت ورزشی ،پژوهشگاه علوم ورزشی ،تهران ،ايران
 .4استاديار مديريت ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ايران
تاریخ دریافت1396/12/06 :

تاریخ پذیرش1397/03/05 :

چکیده
افزایش رقابت و انگيزة بقا ،بسياري از سازمانها را بر آن داشته است كه فعاليتهاي خود را بر ارائة خدمات
اساسی و توانمنديهاي محوري متمركز كنند كه این امر مستلزم سرمایهگذاري در پژوهشها و ایجاد
نوآوريها است؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف تحليل عوامل مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه در
پژوهشگاه علوم ورزشی تدوین شده است .روش پژوهش آميخته بود و بهصورت ميدانی انجام شد .نمونه-
هاي این پژوهش رئيسها ،معاونها ،اعضاي هيئتعلمی و كارشناسان پژوهشگاه علوم ورزشی بودند .براي
گردآوري اطالعات از پرسشنامههاي پژوهشگرساخته استفاده شد كه روایی و پایایی آن به تأیيد رسيد.
تحليل دادهها در نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخة  24و تحليل عاملی تأیيدي در نرمافزار آموس انجام شدند.
نتایج نشان داد كه از دید نمونههاي پژوهش متغيرهاي عوامل انسانی ،فناورانه ،مدیریتی ،تجاري كردن،
راهبردي و مالی داراي درجة اهميت بودند و اولویت در هر بخش برایناساس بود :مدیریت دانش در عوامل
راهبردي ،روحية خالقيت و نوآوري در عوامل انسانی ،توانایی انتقال و انتشار فناوري در عوامل فناورانه و
افزایش انگيزش افراد فنی در عوامل مدیریتی .در دو عامل مالی و تجاريكردن ،اختالف معناداري بين
مؤلفهها وجود نداشت .برمبناي نتایج بهدستآمده و لزوم اهميت تأسيس این واحد در این نهاد علمی،
بدیهی است كه درراستاي تحقق اهداف كالن پژوهشگاه ،تأسيس این واحد ضروري بهنظر میرسد.
واژگان کلیدی :عوامل راهبردي ،عوامل فناورانه ،عوامل تجاريكردن ،عوامل انسانی ،عوامل مالی.
 .1مقاله مستخرج از طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی است.
2. Email: afshari.ua@gmail.com
3. Email: hamid.mirsafian@gmail.com
4. Email: m_smaeili2006@yahoo.com
5. Email: dornaumz6268@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،نظامهای تحقیق و توسعه نقش مؤثری در ايجاد و توسعة دانش و فناوری ،اصالح فرايندها و
شیوههای کاری ،فراهمشدن فرصتهای جديد کارآفرينی و توسعة کسبوکار و بهتبع آن ،بهبود
وضعیت رشد اقتصادی در سازمانها دارند (راست .)89 ،2015 ،1افزايش رقابت و انگیزة بقا ،بسیاری
از سازمانها را بر آن داشته است که فعالیتهای خود را بر ارائة خدمات اساسی و توانمندیهای
محوری متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايهگذاری در پژوهشها و ايجاد نوآوریها است .در
سازمانها ،پژوهشها با هدف حمايت از نوآوری انجام میشوند و فعالیتهای تحقیق و توسعه 2بايد
فرصتهای کسبوکار جديدی را خلق کنند يا کسبوکار فعلی سازمان را متحول کنند .همچنین،
شدتيافتن رقابت موجب افزايش حمايت سازمانها از فعالیتهای تحقیق و توسعه شده است.
امروزه ،تحقیق و توسعه تأثیری مستقیم بر نوآوری ،بهرهوری ،کیفیت ،سطح استاندارد زندگی ،سهم
بازار و ديگر عواملی دارد که در افزايش توان رقابتی سازمانها مؤثر هستند (حاجیحسینی،2001 ،
)3؛ بنابراين ،طراحی و توسعة محصول جديد معموالً يک عامل بسیار مهم در بقای يک سازمان
بهشمار میآيد .سازمانهايی که تحوالت سريع دارند ،بايد طراحیها و میزان خدمات را بهصورت
پیوسته گسترش دهند .تغییرات پیوسته در فناوری ،حضور رقبا و اولويتهای درحالتغییر مشتريان،
اين گسترش را اجتنابناپذير کردهاند .درمجموع ،مشخص شده است که رابطهای مثبت و مستقیم
بین تحقیق و توسعه و بهرهوری سازمان در تمام بخشها وجود دارد؛ اما اين رابطة مثبت در
سازمانهايی با فناوری پیشرفته ،بهمراتب قویتر از سازمانی با فناوری پايین است (راکوئل ،پاترز و
ويوارلی)2011 ،3؛ بااينحال ،مطالعات نشان میدهند که تحقیق و توسعة انجامشده توسط
فناوریهای پايین ،تأثیراتی کم ،اما بااهمیت بر ديگر بخشهای بازار عرضه و تقاضا داشته است
(ساندرو.)481 ،2009 ،4
همچنین ،امروزه ،تحقیق و توسعه مهمترين عامل توسعة اقتصادی و رمز موفقیت سازمانها،
بنگاههای اقتصادی و کشورها در عرصة رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد شناخته شده است.
اقتصاددانان بر اين باورند که علم و تکنولوژی بهعنوان ابزاری مؤثر و قوی میتواند نقشی کلیدی در
فرايند توسعه ايفا کند .در دنیای حاضر ،کشورهايی درزمرة کشورهای توسعهيافته محسوب میشوند
که از سطح باال ی علم و تکنولوژی برخوردار باشند؛ ازاينرو ،بسیاری از محصوالت ،روشها ،ابزارها و
تکنولوژیهای پیشرفتة ناشی از توسعه و پیشرفت اين کشورها در عرصة علم و تکنولوژی است و
1. Rust
)2. Research and Development (R & D
3. Raquel, Potters & Vivarelli
4. Sandro
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درطرف مقابل ،کشورهای درحالتوسعه و عقبافتاده وجود دارند که همگی در سطح پايینی از علم و
تکنولوژی قرار گرفتهاند (آساکاوا ،ناکامورا و ساوادا.)110 ،2010 ،1
با بررسی پژوهشهای انجامشده در داخل کشور مشخص شد که صمدیمقدم ،هاشمزاده ،رادفر و
منطقی ( ) 1396در تحقیقی با عنوان «بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر
روشهای انتقال فناوری در سرمايهگذاری» در صنايع خودروسازی ايران دريافتند که «داشتن
استراتژی» بهعنوان مهمترين توانمندی مراکز تحقیق و توسعة خودروسازان در انتقال فناوری
محسوب میشود و پس از آن ،بهترتیب منابع مالی و منابع انسانی از اولويت باالتری برخوردار بودند.
همچنین ،براساس يافتههای پژوهش ،قوانین و مقررات ،سیستمها ،زيرساختهای نرم و سخت،
ساختار سازمانی و ارزيابیهای دورهای در ردههای بعدی اولويتبندی قرار داشتند .پويايی و نادری
بنی ( )1395پژوهشی با هدف بررسی و اولويتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و
توسعه محصوالت هوايی در شرکت صنايع هواپیماسازی ايران ،ازنظر  182نفر از مديران و
کارشناسان شاغل در شرکت هوايی کشور انجام دادند .آنها دريافتند که عوامل سبک مديريت و
رهبری ،منابع سازمانی ،کارکنان ،راهبرد ،قابلیتهای بازاريابی و مديريت بازار ،قابلیتهای فناورانه،
ساختار و فرايندهای سازمانی ،فرهنگ و ارزشهای سازمانی ،بهترتیب از اهمیت ويژهای در موفقیت
پروژههای تحقیق و توسعة محصوالت هوايی برخوردار هستند .همچنین ،در پژوهشهای انجامشده
در خارج از کشور ،اللین و لیپی )2015( 2در پژوهشی با عنوان «رويکرد سیستم برنامهريزی تحقیق
و توسعه در سطح سازمان» به بررسی برنامهريزی فعالیتهای تحقیق و توسعه پرداختند .هدف آنها
از انجام پژوهش ،ارائة رويکرد سیستم برنامهريزی تحقیق و توسعه در سازمان با توجه به ويژگیهای
فعالیت تحقیق و توسعة سازمان بود .در پژوهش اللین و لیپی پس از تجزيهوتحلیل روشهای
برنامهريزی موجود و شناسايی مراحل اصلی فرايند برنامهريزی و تدوين روند تحقیق و توسعه و
ويژگیهای خروجی طرح ،مدل ارائه شد و نشان دادند فرايند تبديل منابع خاص به محصوالت خاص
بايد مديريت شود؛ درنتیجه ،تابع برنامهريزی در مدل بدست آمده نقش مهمی را ايفا میکند؛
بااينحال ،برنامهريزی تحقیق و توسعه بهدلیل ويژگی اين فعالیت در مقايسه با فعالیتهای معمول
سازمان ،به تجزيهوتحلیلی جداگانه نیاز دارد .لیمانلت )2015( 3عوامل مؤثر در تحقیق و توسعة
ترکیه را طی دورة  2008-2013مطالعه کرد .پژوهش وی بیانگر تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای
فروش ،سهم مالکیت خارجی ،انگیزة رقابت ،مقیاس شرکت ،سهام تجارت داخلی و خارجی در
فعالیتهای تحقیق و توسعه ترکیه بود.
1. Asakawa, Nakamura & Sawada
2. Laliene & Liepe
3. Limanlıt
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اصوالً تغییر عوامل برونسازمانی توسط مديريت سازمان ،دشوار است و برای بهرهگیری از آنها الزم
است استراتژیهای مناسبی بهکار گرفته شوند .عوامل برونسازمانی بهطور غیرمستقیم با درکنترل
قراردادن عوامل درونسازمانی کنترل میشوند و مديريت کنترل بیشتری بر آن عوامل دارد
(محمديان)53 ،2000،؛ بنابراين ،در پژوهشحاضر بهطور منحصری به شناسايی عوامل درون
سازمانی مؤثر در اثربخشی فعالیتهای تحقیق و توسعه پرداخته میشود .برمبنای مطالب بیانشده و
با توجه به ماهیت و رسالت پژوهشگاه علوم ورزشی اين مطلب بر کسی پوشیده نیست که رسالت
اصلی پژوهشگاه برمبنای پژوهش نهاده شده است؛ اما نکته اين است که عواملی که ازطريق پژوهش
در اين نهاد مهم علمی کشور ،به توسعه منجر میشوند ،چیستند؟ بديهی است زمان آن رسیده است
که متناسب با جامعة صنعتی ،ورزش و صنعت ورزش در کشور ،از رويکردهای علمی استفادة مناسب
شود و پژوهشگاه تربیتبدنی بهعنوان يک نهاد مهم و مؤثر میتواند نقشی اساسی در اين حوزه ايفا
کند و درراستای پاسخ به اين سؤالها مفید واقع شود :با توجه به ماهیت علمی اين سازمان که شايد
کمی متفاوت از سازمانهای تولیدی است ،کدام عوامل دارای اهمیت هستند؟ عوامل مؤثر در
تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی به چه میزان در اين نهاد جاری هستند؟
با توجه به مباحث يادشده بهجرئت میتوان گفت که در کشور ايران بزرگترين و مهمترين سازمان
علمی و تخصصی در حیطة ورزش ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی است .پژوهشگاه بهعنوان
يکی از مهمترين قطبهای عملی ورزش کشور نیز دارای صبقه و اعتبار است؛ بنابراين ،رسیدگی به
امور مالی و بازاريابی برای پژوهشگاه تربیتبدنی ،يکی از امور ضروری مهم برای انجام پژوهش حاضر
است؛ بهطوریکه امروزه در بیشتر کشورها سرمايهگذاریهای هنگفتی برای توسعة ورزش انجام
میشود و سهم زيادی از  GDP2 & GNP1به ورزش اختصاص میيابد .در بسیاری از کشورها اين
سهم شامل  1/5تا  2درصد میشود .بهموازات رشد سرمايهگذاری در تربیتبدنی و ورزش در بخش
علمی و دانشگاهی نیز تالشهای قابلتوجهی برای توسعه و تحقیق آن در بیشتر دانشگاههای بزرگ
دنیا شده است؛ بهطوریکه امروزه بیش از  20رشته و گرايش در رشتة تربیتبدنی وجود دارد.
بديهی است که دستیابی به نوآوری در ساية فعالیتهای تحقیق و توسعه امکانپذير است؛ بنابراين،
تشويق به انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه تربیتبدنی و شناسايی شاخصهای مؤثر
در اين نوع فعالیتها از اهمیت زيادی برخوردار است.

 .1تولید ناخالص ملی
 .2تولید ناخالص داخلی
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روششناسی پژوهش
اين پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن آمیخته 1بود .روش پژوهش آمیخته ،ترکیب
روش پژوهش کیفی و روش پژوهش کمی است .در اين پژوهش ،روش پژوهش آمیخته ازنوع
اکتشافی متوالی 2بود که ابتدا ،روش کیفی و سپس ،روش کمی بود .روش نمونهگیری در اين مرحله
کلشمار بود .در اين مرحله از رئیسها ،معاونها ،اعضای هیئتعلمی و کارشناسان پژوهشگاه علوم
ورزشی بهعنوان نمونههای پژوهش استفاده شد؛ برايناساس ،آمار تعداد مديران و کارشناسان
پژوهشگاه گرفته شد و در مرحلة کمی پژوهش ،پرسشنامهها بین اين افراد توزيع شدند (البته
بهاستثنای افرادی که قابلیت پاسخدهی دراينزمینه را نداشتند) .پس از حذف موارد ناقص و
نیمهتمام 50 ،پرسشنامه مبنای ارزيابی قرار گرفتند .با استفاده از پیشینة پژوهش و موارد
شناسايیشده در بخش مصاحبه ،پرسشنامة پژوهشگرساخته آماده شد و بین جامعة آماری توزيع
شد .با توجه به موضوع پژوهش ،در پرسشنامه از آزمودنیها خواسته شد که عوامل مؤثر در تحقیق
و توسعة پژوهشگاه علوم ورزشی را فهرست کنند .اطالعات جمعآوریشده ،پايش اولويتبندی و
دستهبندی شدند .در پرسشنامة تدوينشده ،در مرحلة دوم از نمونههای موردبررسی خواسته شد
ال موافقم (پنج) تا کامالً مخالفم (يک) به پرسشنامة
که براساس طیف لیکرت پنجگزينهای از کام ً
موجود نمره دهند .روايی پژوهش ازطريق روايی سازه و محتوا بررسی شد و پايايی 3ابزار نیز ازطريق
ضريب آلفای کرونباخ 4بهدست آمد ( .)α = 0/901از آمار توصیفی میانگین ،حداقل ،حداکثر،
فراوانی ،درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها در جامعة پژوهش استفاده شد .در سطح
آمار استنباطی از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،5تکنیک آماری فريدمن ،آزمون تی تکنمونهای،
آزمون دوجملهای و تحلیل عاملی تأيیدی توسط نرمافزار اس.پی.اس.اس 6.و آموس 7نسخة 24
استفاده شد.
نتایج
در جدول شمارة يک ،اطالعات مربوط به ويژگیهای جمعیتشناختی جنسیت ،وضعیت تأهل و سن
ارائه شدهاند .براساس يافتههای پژوهش ،بیشتر نمونههای پژوهش در دامنة سنی  31تا  40سال
1. Mixed Method
2. Sequential Exploratory
3. Reliability
4. Cronbach Alpha Coefficient
5. Kolmogorov–Smirnov
6. SPSS
7. Amos
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هستند ( 36نفر ،معادل  72درصد) .با توجه به يافتههای جدول شمارة دو مشاهده میشود که 58
درصد ( 29نفر) از نمونههای پژوهش دارای مدرک دکتری هستند و  28درصد ( 14نفر) مدرک
کارشناسیارشد دارند.
جدول  -1توزیع ویژگیهاي جمعيتشناختی نمونهها (جنسيت ،وضعيت تأهل و سن)
متغيرها

عوامل
مرد

32

64

زن

15

30

متأهل

63

68/5

مجرد

29

31/5

 21تا 30

5

10

 31تا 40

36

72

باالی 40

9

18

جنسیت
وضعیت
تأهل
سن (سال)

فراوانی

درصد فراوانی

جدول  -2توزیع ویژگیهاي تحصيلی (سطح تحصيالت و سابقة مدیریت)
متغيرهاي جمعيتشناختی

تحصیالت

سابقة مديريت

عوامل جمعيتشناختی

فراوانی

درصد فراوانی

کاردانی

2

4

کارشناسی

5

10

کارشناسی ارشد

14

28

دکتری

29

58

حداقل يک سال

12

24

دو تا پنج سال

11

22

شش تا 10سال

8

16

بیش از  10سال

6

12

بدون سابقه

13

26

بررسی روایی سازة ابزار پژوهش
در ابتدا در بخش کمی پژوهش ،برای بررسی روايی سازة ابزار پژوهش از روش تحلیل عاملی تأيیدی
استفاده شده است تا شاخصهای (گويههای) سنجش متغیرهای پژوهش (متغیرهای پنهان)
شناسايی شوند و در مدل پژوهش قرار گیرند.
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برمبنای مفروضهای پژوهش ،به بررسی روايی سازة ابزار پژوهش پرداخته شد .نتايج جدول شمارة
سه نشان میدهد که با توجه به طبیعت تأيیدی پژوهش ،عواملی که مقدار تی آنها در سطح کمتر
از  0/05معنادار باشند ،بهعنوان عوامل مناسب برای بررسی نقش تحريمها در ورزش کشور انتخاب
میشوند .نتايج تحلیل عاملی مندرج در شمارة سه نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط،
بهاستثنای سؤالهای  21 ،19 ،18 ،10 ،6 ،4 ،2 ،1و  24از مقادير تی و بارعاملی موردقبولی
برخوردارند و شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.
جدول  -3نتایج تحليل عاملی تأیيدي (روایی سازه) پرسشنامه

عوامل مالی

عوامل انسانی

عوامل راهبردی

m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24

عوامل مديريتی

پرسشنامه

0/25
0/27
0/4
0/06
0/5
0/26
0/37
0/47
0/43
0/19
0/54
0/66
0/43
0/46
0/43
0/36
0/28
0/42
0/28
0/44
0/11
0/3
0/39
0/14

1/72
1/87
2/87
0/4
3/67
1/81
2/62
3/48
3/13
1/32
4/05
5/19
3/11
3/4
3/16
2/6
3/47
1/51
1/95
3/19
0/74
2/03
2/75
0/97

پرسشنامه

عوامل تکنولوژيک

ابعاد

سؤال

بارعاملی

تی

ابعاد

سؤال
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
m32
m33
m34
m35
m36
m37
m38
m39
m40
m41
m42
m43
m44
m45
m46
m47
m48

بارعاملی

تی

0/62
0/69
0/54
0/8
0/63
0/46
0/67
0/54
0/68
0/7
0/58
0/55
0/65
0/66
0/52
0/58
0/58
0/45
0/38
0/5
0/58
0/44
0/34
0/34

4/75
5/45
4/02
6/71
4/92
3/06
5/25
4/04
5/44
5/58
4/44
4/12
5/12
5/16
3/88
3/95
3/99
3/26
2/38
4/64
4/31
3/2
2/39
2/46
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ادامه جدول  -3نتایج تحليل عاملی تأیيدي (روایی سازه) پرسشنامه
ابعاد پرسشنامه

سؤال

بارعاملی

تی

عوامل تجاریسازی

m49
m50
m51
m52
m53
m54
m55
m56

0/735
0/778
0/735
0/778
0/735
0/778
0/735
0/778

2/85
6/61
4/51
4/7
4/75
3/8
5/48
3/1

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

شکل  -1مدل اندازهگيري عوامل مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه
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جدول شمارة چهار ،شاخصهای استخراج شده از مدل را نشان میدهد.
جدول  -4شاخصهاي برازش عوامل مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه
شاخص برازش

مطلق

تطبیقی

مقتصد

ميزان

مالک

تفسير

نماد

کایاسکوآر

52/54

-

-

()χ2

درجة آزادی

21

-

-

()df

نسبت کایاسکوآر به درجة آزادی

2/502

بین  1تا 3

برازش مطلوب

()χ2/df

سطح معناداری

0/071

بیشتر از 0/05

برازش مطلوب

()P Value

شاخص نیکويی برازش

0/924

بیش از 0/90

برازش مطلوب

()GFI

شاخص توکر -لويس

0/911

بیش از 0/90

برازش مطلوب

()TLI

شاخص برازش بنتلر -بونت

0/94

بیش از 0/90

برازش مطلوب

()BBI

شاخص برازش تطبیقی

0/935

بیش از 0/90

برازش مطلوب

()CFI

ريشة میانگین مربعات خطای برآورد

0/068

کمتر از 0/08

برازش مطلوب

()RMSEA

شاخص برازش مقتصد هنجارشده

0/641

بیشتر از 0/05

برازش مطلوب

()PNFI

با ت وجه به خروجی لیزرل که در جدول شمارة چهار ارائه شده است ،مقدار نسبت کایاسکوآر به
درجة آزادی محاسبهشده برابر با  2/76است .نسبت کایاسکوآر به درجة آزادی کوچکتر از سه
نشاندهندة برازش مناسب مدل است .همچنین ،ريشة خطای میانگین مجذورات تقريب بايد کمتر
از  0/07باشد که در مدل ارائهشده اين مقدار برابر با  0/061است .میزان مؤلفههای شاخص نیکويی
برازش و شاخص نیکويی برازش اصالح شده نیز بايد بیشتر از  0/9باشد که در مدل موردبررسی
بهترتیب برابر با  0/92و  0/91است .با توجه به شاخصها و خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان
گفت که معرفهای انتخابشده برای سنجش عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و توسعه در
پژوهشگاه علوم ورزشی ،از اعتبار الزم برخوردار هستند و بهخوبی میتوانند متغیر موردبررسی را
بسنجند.
برای بررسی شاخصها و عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی،
در اين پژوهش متناسب با نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف از آزمون دوجملهای و تی تکنمونه-
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ای استفاده شده است .متناسب با طیف پنجارزشی مورداستفاده در اين پژوهش ،عدد سه بهعنوان
عدد مبنا در اين آزمونها قرار گرفت .بر اساس يافتههای اين پژوهش اين عوامل در سطح معناداری
 P>0/01در بخش شاخصها و عوامل مؤثر بر توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم
ورزشی معنادار میباشد (جدولهايشماره پنج و شش).
نتايج جدولهای شمارة پنج و شش گويای اين است که از ديد نمونههای پژوهش ،عوامل مؤثر در
توانمندکردن تحقیق و توسعه هريک بهنوعی اهمیت دارند.
جدول  -5نتایج آزمون دوجملهاي در تحليل شاخصها و عوامل راهبردي و مالی مؤثر در توانمنديهاي
تحقيق و توسعه
ردیف

متغيرها

1

عوامل راهبردی

2

عوامل مالی

طبقه

تعداد

m≤3
m>3
m≤3
m>3

3
47
4
46

نسبت

نسبت

ميزان

مشاهدهشده

آزمون

معناداري

0/5

0/001

پذيرش

0/5

0/001

پذيرش

0/06
0/94
0/08
0/92

نتيجه

جدول  -6نتایج آزمون تی تکنمونهاي در تحليل شاخصها و عوامل انسانی ،فناورانه ،مدیریتی و
تجاريكردن مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه
درجة

سطح

آزادي

معناداري

عوامل انسانی

4/34

0/45

20/76

49

0/001

عوامل فناورانه

4/21

0/47

18/02

49

0/001

عوامل مديريتی

4/37

0/36

26/6

49

0/001

عوامل تجاریکردن

4/39

0/43

22/82

49

0/001

معيارها

ميانگين

انحراف
استاندارد

تی

در ادامه ،برای بررسی متغیرهای پژوهش درمورد اولويتبندی عوامل ،از آزمون فريدمن استفاده شد.
نتايج اين آزمون در جدولهای شمارة هفت و شمارة هشت بدينصورت است sig = 0/001 :و
2χ = 33/261؛ بنابراين ،از ديدگاه نمونههای پژوهش ،بین عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و
توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
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جدول  -7تفاوت بين عوامل مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه (آزمون فریدمن)
آماره

تعداد

مقدار كاياسکوآر

درجة آزادي

سطح معناداري

نتیجه

50

33/261

5

0/001

پس از بررسی معناداربودن تفاوت بین عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه
علوم ورزشی ،به اولويتبندی اين عوامل پرداخته شد.
جدول  -8رتبهبندي عوامل مؤثر در توانمنديهاي تحقيق و توسعه (آزمون فریدمن)
رتبه

گویهها

ميانگين رتبه

1
2
3
4
5
6

عوامل راهبردی
عوامل تجاریکردن
عوامل مديريتی
عوامل انسانی
عوامل فناورانه
عوامل مالی

4/26
3/96
3/78
3/53
2/81
2/66

برمبنای نتايج بهدستآمده از آزمون فريدمن ،از ديد نمونههای پژوهش ،عوامل راهبردی دارای
بیشترين اهمیت و عوامل مالی دارای کمترين اهمیت در توانمندیهای تحقیق و توسعة پژوهشگاه
علوم ورزشی هستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف کلی اين پژوهش ،تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و توسعه در
پژوهشگاه علوم ورزشی بود .دراينزمینه ،با توجه به مطالب مطرحشده در فصل اول میتوان نتیجه
گرفت که رسالت و کارکرد اساسی سازمانها ترويج ،گسترش و فراهمآوردن زمینهای مساعد برای
رشد و توسعة پايدار علمی است .کیفیت و توسعه تا اندازة زيادی به شرايط اقتصادی و شرايط حاکم
بر اين سازمانها وابسته است؛ بنابراين ،پژوهش درمورد شرايط اجتماعی و اقتصادی و نوع اثرگذاری
اين مهم در محیط کار سازمانهای ورزشی ،ازجمله مواردی است که ازيکسو بازخورد مناسب را
برای تجزيهوتحلیل مسائل سازمانی و تصمیمگیریهای اساسی و برنامهريزیهای راهبردی توسط
مسئوالن و دستاندرکاران اين سازمانها فراهم میآورد و ازسویديگر ،سازمانهای ورزشی از
کیفیت محیط کار خود آگاهی میيابند و میتوانند برای اصالح و بهبود آن اقدام کنند.
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برمبنای نتايج اين پژوهش ،نمونههای پژوهش همة شش عامل مهم در توانمندی تحقیق و توسعه را
تأيید کردند و عوامل راهبردی دارای بیشترين اهمیت و عوامل مالی دارای کمترين اهمیت بودند.
اين نتايج همسو با نتايج مطالعات عباسی اصفهانی ( ،)2006ربیعی ( )2008و و قنبرینژاد اسفقن
سری و محمدی آلمانی ( )2012است .درهمینراستا ،باکارينی و کالینز )2003( 1در مقالهای با
عنوان «عوامل کلیدی موفقیت برای پروژهها» به موارد چون توانايی تیم پروژه در مديريت خطرها،
داشتن برنامهريزی مناسب برای پروژه و توانايی حل مشکالت و مسائل پروژه اشاره کردهاند.
درمجموع ،با توجه به نتايج پژوهش حاضر و پژوهشهای پیشین میتوان گفت که تحلیل درست در
پژوهشگاه علوم ورزشی از موقعیت سازمان و شناسايی نقاطقوت ،نقاطضعف ،فرصت و تهديدها و
بهدنبال آن ،تدوين راهبردها و نحوة واکنش اثربخش به تغییرات محیطی ،عاملی مهم در رسیدن به
موفقیت در پروژههای تحقیق و توسعه بهشمار میروند.
آلن ،جیمز و گاملِن )2007( 2در بیان عوامل مؤثر در موفقیت مديريت نظامهای تحقیق و توسعه به
مواردی نظیر داشتن يک رويکرد کلگرا و نظاممند ،دانش تخصصی کافی ،خالقیت و نوآوری و
برخورداری از ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی اشاره کردهاند .درنهايت با توجه به تأثیر عامل
انسانی بر بهرهگیری از ساير امکانات و ظرفیتهای سازمانی موجود ،توجه به اين عامل بسیار اهمیت
دارد .نیروی انسانی را میتوان موتور محرک پروژههای تحقیق و توسعه دانست .دقت در اجزا و
شاخصهای عامل انسانی نشاندهندة اين واقعیت است که برخی از تفاوتها در اولويت اين
شاخصها وجود دارند؛ اما درمجموع میتوان ظرفیت و توانمندیهای عوامل انسانی در سطوح
مختلف اجرايی و مديريت را بسیار قابلتوجه دانست .با توجه به اهمیت و حساسیت تحقیق و توسعه
در فرايند راهبری و هدايت برنامههای پژوهشگاه علوم ورزشی و همچنین ،ماهیت فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،دراينراستا برخورداری از نیروی انسانی توانمند ،خالق و کارآمد ضروری است.
درواقع ،عوامل انسانی اصلیترين ورودیهای پروژههای تحقیق و توسعه هستند و بهصورت مستقیم
در تحقق اهداف و نتايج موردانتظار و رسیدن به پیروزی تأثیرگذارند.
در اهمیت لزوم توجه به منابع مالی در تحقیق و توسعه میتوان گفت که همة منابع سازمانی
ازجمله منابع مالی از اهمیت زيادی در توانمندی و موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه برخوردار
هستند؛ زيرا ،منابع بهعنوان ورودی پروژههای تحقیق و توسعه ،در تجاریکردن و حفظ و تداوم
فرايند اجرای اين پروژهها تأثیرگذارند .آنچه دراينزمینه اهمیت بیشتری دارد ،تخصیص متوازن همة
منابع به پروژهها است.
1. Baccarini & Collins
2. Allen, James & Gamlen
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عباسی اصفهانی ( )2006در پژوهشی بیان کرد که ناکارايی ناشی از مقیاس و ناکارايی فناورانه،
ازجمله داليل ناکارايی پروژههای تحقیق و توسعه است .ربیعی ( )2008نیز در مطالعهای مطرح کرد
که فناوریهای جديد موجب تقويت جابهجايی عوامل تولید و ايجاد تنوع بیشتر در تولیدات
میشوند .قنبرینژاد اسفقن سری و محمدی آلمانی ( )2012دريافتند که بهکارگیری مديريت
فناوری و تحقیق و توسعه باعث ارتقای عملکردهای کیفیت و نوآوری در سازمان میشود .با توجه به
يافتههای پژوهش حاضر و نتايج پژوهشهای پیشین بايد گفت که قابلیتها و توانايی فناورانه در
پروژههای تحقیق و توسعه را بايد با مفهوم فناوری همرديف دانست .ازآنجايیکه پروژههای تحقیق و
توسعه غالب ًا به توسعة محصول يا خدمت جديد و تجاریکردن ايدههای بديع میپردازند ،موضوع
دستیابی به فناوریهای موردنیاز برای انجام موفقیتآمیز اين پروژهها اهمیت بسیار زياد دارد .عوامل
فناورانه مانند توانايی انتقال فناوری ،تجهیزات پژوهشی پیشرفته ،توانايی استفاده از فناوریهای
نوين و توانايی همکاریهای فناورانه ،موضوع مهمی دراينخصوص هستند؛ بنابراين ،با توجه به لزوم
تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی ،لزوم دراختیارداشتن فناوریهای موردنیاز بیشازپیش
تبیین میشود.
در بیان اهمیت عوامل مديريتی در توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی
میتوان گفت که سبکهای مديريتی اهمیت زيادی در رسیدن به موفقیت و توانمندی تحقیق و
توسعه دارند .مديران پروژههای تحقیق و توسعه ،عالوهبر دارابودن ويژگیهای عمومی مدير ،بايد با
وجود تنگناها و محدوديتهای پروژهها بتوانند بهصورت کارا و اثربخش ايفای نقش کنند و با
تصمیمهای دقیق و مناسب مسیر راه را مشخص کنند.
با توجه به شاخصها و عوامل تجاریکردن مؤثر در توانمندی تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم
ورزشی می توان چنین گفت که رصدکردن بازار ،ارائة خدمات و محصوالت به بازار و شکلدادن به
بازار و حفظ آن از موارد بااهمیت هستند؛ بنابراين ،دراينراستا الزم است به میزان رضايت مشتريان
جامعة ورزشی ،مطابقت پژوهشها با نیاز بازار و کاربردیبودن پژوهشها توجه شود .همچنین،
پژوهش ها بايد درراستای نیازهای مشتريان باشند و برای برآوردن نیازهای آنان انجام شوند .يکی
ديگر از راهکارهای موفقیت تجاریکردن ،ايجاد مزيت رقابتی است .با توجه به اهمیت بیشتر عوامل
راهبردی در تعمیم و توسعة تفکر تحقیق و توسعه در پژوهشگاه میتوان اذعان کرد که داشتن برنامه
امری ضروری در تحقق اهداف يک سیستم و ساختار کاری است .با توجه به لزوم اهمیت به مواردی
همچون اشتغال ،تولید ،درآمدزايی ،فناوری و مقاومکردن اقتصاد در ساختار دولت ،در تدوين برنامة
آيندة راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه میتوان مفاهیم پیوسته شده به اهداف تحقیق و توسعه را

98

مطالعات مدیریت ورزشی ،دوره  ،11شماره  ،58بهمن و اسفند1398

بازتعريف کرد و چگونگی ايجاد بسترهای الزم برای راهاندازی واحد تحقیق و توسعه ،برنامة واحد
تحقیق و توسعه و برنامة ارزيابی تحقیق و توسعه را مشخص کرد.
در پايان ،برمبنای نتايج میتوان اذعان کرد که توجه و اهمیت به چنین عوامل دارای اهمیت در
پژوهشگاه علوم ورزشی ،توجه و اهتمام به برنامه و دارابودن خطمشی و نقشة راه است .بديهی است
که با توجه به مشکالت اقتصادی دولت و سازمانها ،پژوهشگاه نیز از اين قاعده مستثنا نیست؛ اما
ذکر اين نکته اهمیت دارد که درظاهر ،نقدينگی و اعتبار شرط اصلی برای رشد و پیشرفت که الزمة
توسعه است ،میباشد؛ اما در اين سازمان پژوهشی ،ساير عوامل بهويژه عوامل راهبردی و عوامل
تجاریکردن دارای اهمیت هستند .اين موارد اين نکته را به ذهن هر مخاطب متبادر میکنند که
رويکرد دريافت سرانه و بودجههای کالن بهسر رسیده است و سازمانها بايد بهدنبال داشتن برنامه و
کاربست محصوالت و خدمات خود برای کسب درآمد بهمنظور راهاندازی واحدهای جديد و
بهروزرسانی آنها باشند؛ ازاينرو ،پیشنهاد میشود که در مرحلة بعدی پژوهش ،واحد تحقیق و
توسعه پژوهشگاه با مواردی که مستخرج از اين پژوهش هستند ،راهاندازی گردد .همچنین ،با توجه
به اهمیت عوامل انسانی در توانمندکردن تحقیق و توسعه در پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود که
مديران در پژوهشگاه علوم ورزشی از رويکردهای توسعة منابع انسانی و فرايندهای يادگیری و رشد
سازمانی ،توانمندکردن منابع انسانی در سطوح مختلف را مبنای برنامههای توسعة خود قرار دهند و
با تدارک برنامههای آموزشی و نظامهای يادگیری کارآمد و با فراهمکردن شرايط برای ورود نیروی
انسانی توانمند و ايجاد و تقويت انگیزه برای مشارکت افراد ،بستر ظرفیتهای انسانی را در پژوهشگاه
فراهم آورند.
با توجه به يافتههای پژوهش و لزوم توجه به عوامل درونسازمانی ،به مديران پژوهشگاه علوم ورزشی
پیشنهاد میشود که برای توسعة برنامهها و فعالیتهای نظامهای تحقیق و توسعه ،با نوعی
برنامهريزی هدفمند ،تغییرات ساختاری الزم را برای دستیابی به ساختار سازمانی پويا ايجاد کنند.
همچنین ،تدارک ساختارهای مناسب و انعطافپذير نظیر ساختارهای ماتريسی ،تدوين
استراتژیهای مؤثر در پويايی تحقیق و توسعه در درون ساختاری پژوهشگاه و فراهمکردن فضا برای
خلق ايدهها و انديشههای نو ازجمله راهکارهايی هستند که بهکارگیری آنها میتوانند به
توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی کمک کنند.
ازآنجايیکه عوامل مديريتی يکی از اولین و اساسیترين عوامل مؤثر در توانمندیهای تحقیق و
توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی هستند ،پیشنهاد میشود که مديران سازمان عالوهبر توجه به
نتايج اين پژوهش در تخصیص منابع و تدوين راهبردها و تصمیمگیریها ،از سطوح بعدی مديريت
شامل مديران و سرپرستان ،پیادهکردن نتايج اين پژوهش و اهتمام به اين عوامل خواستهشده و
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کسب نتايج قابلقبول در شاخصهای تدوينشده درخصوص هرکدام از اين عوامل را بهعنوان مالک
ارزيابی عملکرد مديران و سرپرستان لحاظ کنند .بهطور خالصه ،پیشنهاد میشود که از نتايج اين
پژوهش در نظام ارزيابی عملکرد فردی و سازمانی تحقیق و توسعه استفاده شود.
به مديران پژوهشگاه پیشنهاد میشود که نتايج اين پژوهش در جلسههايی با حضور مديران ،مجريان
پروژهها و همة عوامل شاغل در پروژههای تحقیق و توسعه مطرح شود و عالوهبر توضیح روند انجام
اين پژوهش ،نتايج حاصل ارائه شود و همچنین ،توجه اعضا به رعايت اولويتها در حوزههای مربوط
معطوف شود .درصورت لزوم ،ارائة آموزشهای الزم به اعضا متناسب با نتايج اين پژوهش میتواند
مفید باشد .آموزشها میتوانند در دو سطح عمومی و اختصاصی برای گروههای مختلف انجام شوند.
با توجه به تأثیر منابع مالی بر توانمندی تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی و همچنین،
مواجهه با مشکالت مالی که در سازمانها و ارگانهای دولتی وجود دارند ،پیشنهاد میشود که برای
تقويت و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه ،مديران برای جذب حمايتهای مالی و جذب
سرمايهگذاری داخلی و خارجی و مهمترازآن ،درآمدزايی ازطريق فروش محصوالت و خدمات اقدام
کنند .همچنین ،ايدهپردازی و تقويت ايدههای درآمدزا شبیه به تلفن گويای مشاوره ،انجام پروژههای
موردنیاز ساير ارگانها مانند پايش سالمت ،ايجاد همکاریهای بینالمللی با سازمانهای مشابه يا
همسو مانند سازمان بهداشت جهانی که ساالنه طرحهايی ويژة کشورهای درحالتوسعه دارد و
همچنین ،توسعة نرمافزاری و آموزشهای دورهای مناسب برای همة اقشار و تحصیلکردههای رشتة
علوم ورزشی ،انجام شود.
در انتها ،با توجه با نتايج پژوهش و شرايط موجود پیشنهاد میشود که واحد تحقیق و توسعه
بهعنوان بخشی از مجموعة معاونت پژوهشی پژوهشگاه با رئوس وظايف مشخص در ساختار اين
سازمان مهم علوم ورزشی کشور تأسیس شود تا به تجاریکردن و کاربست يافتههای علمی ورزشی
در سطح کشور کمک کند.
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Abstract
Increasement of competition and motivation for survival has led many organizations to
focus their activities on basic services and core competencies and this issue requires
investment in research and innovation. Therefore, the present study aims to analyze the
factors affecting R & D capabilities at Sport Sciences Research Institute. It was a field
research using mixed method. The research samples were directors, deputies, faculty
members and expert personnel of Sport Sciences Research Institute. To collect data, a
researcher-made questionnaire was used to collect information and its validity and
reliability were confirmed. For data analysis SPSS software and for confirmatory factor
analysis Lisrel software were used. The results showed that all the mentioned variables
are important for research samples and the priority in each part is in this base: knowledge
management in effective strategic factors, creativity and innovation in effective human
factors, the ability to transfer and release technology in effective technological factors,
and increase the motivation of technical people in effective management factors. There
were no significant differences between components in financial factors and factors of
commercialization. Based on the obtained results and the necessity of establishing this
department in this scientific organization, and in order to reach the objectives of Sport
Sciences Research Institute, the establishment of this department seems essential.
Keywords: Sterategic Factors, Technological Factors, Factors of Commercialization,
human Factors of, financial Factors.
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