
Sport Management Studies                              Volume 13, No 67, 2021, Page 117-139 

  

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Research Paper 

Structuring Factors Effecting on Boundary‐Spanning 

Improvement in Sport Federations 1 
 

Mojtaba Azizian1, Shahab Bahrami2*, Sayed Salahedin 

Naghshbandi3, Mohammad Jalilvand4 
 

1. Ph.D. Student in Sports Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad 

University, Kermanshah, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Sports Management, Kermanshah Branch, 

Islamic Azad University, Kermanshah, Iran (Corresponding Author) 
3. Assistance Professor of Sport Management, Dept. of Physical Education, 

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran 
4. Assistant Professor, Department of Physical Education, Kermanshah Branch, 

Islamic Azad University, Kermanshah, Iran 

 

Received: 2020/01/17                    Accepted: 2020/04/19 
 

Abstract 
The purpose of this study was to structur factors affecting on boundary‐spanning 

improvement in sport federations. The current research was of mix method. The statistical 

population of the present study in the qualitative section consisted of experts who were 

aware of the research topic. The statistical population in the quantitative part of the study 

included managers of sport federations of the Iran. The research tool was semi-structured 

interviews and researcher-made questionnaire designed according to the aims and method 

of the research.  SPSS and PLS were used for data analysis. The results of this study 

showed that specialized knowledge, communication, technical infrastructure, national and 

international cooperation background, motivation, database, management aspects and 

legal aspects were identified as effective factors. Finally, drawn conceptual model with 

using the structural modeling method. The results of the research showed that all the 

relations of the research model have a significant effect due to having a T-value higher 

than 1.96. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Today, the emergence of emerging markets as well as technological advances in 

different regions of the world have made it wrong to limit the activities of an 

organization and a company to one region. The existence of different potentials in 

other organizations has led organizations to take an international look at their 

goals (1). Following traditional thinking in today's organizations, researchers and 

designers of organizations have tended to expand the scope of organizations. This 

has led us to see inter-kin relations at the international level today, which has led 

to the creation of inter-organizational relationships to meet shared goals (2). Due 

to the importance of borderline in organizations but due to some cultural and 

environmental characteristics as well as managers' lack of attitude to this issue, 

borderline is not implemented in all organizations and environments today. One 

of the most negative attitudes in this area is the reduction of cross-border security 

of organizations. At the same time, cross-border cooperation, while creating 

cooperative behaviors across different groups, resolves many organizational 

problems (3). The lack of cross-border research in sport federations has led many 

sports organizations to lack sufficient knowledge and knowledge of cross-border 

sports and to have substantial ambiguities in this area. This vacuum has also led 

to lack of appropriate solutions to improve cross-border development in sport 

federations, which has led to the failure of many sport federations in cross-border 

sports. This issue has led to the present study with the aim of structuring the factors 

affecting the improvement of cross border in sport federations. 
 

Materials and Methods: 
This research is a kind of applied research that was done in this field. The method 

of this study was mixed in terms of data collection method which was applied 

qualitatively and quantitatively. In the qualitative part of the study, the qualitative 

method of phenomenology was used. In the qualitative part of the research, 

content analysis was used to analyze the research data. The content analysis 

method used in this study consisted of content oriented method. Sometimes 

previous theories or researches about a phenomenon are either incomplete or 

require further description. In this case, the qualitative researcher chooses the 

content analysis method with an orientated approach. 

The statistical population of the present study in the qualitative section consisted 

of experts in the field of sport management who had the necessary experience and 

knowledge about the research topic. Purposeful sampling was used to identify 

these samples. The sampling continued until theoretical saturation and finally 14 
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individuals were identified in the qualitative section. The statistical population in 

the quantitative part of the study consisted of the chairman, vice-chairman and 

secretary of sport federations. According to Morgan's sample size table, 113 

individuals were selected as the sample using available sampling method. Finally, 

after distribution and collection of research questionnaires, 89 questionnaires were 

analyzed. 

The research instrument consisted of semi-structured interviews and a researcher-

made questionnaire. Overall, the questionnaire included 36 questions that 

examined the factors affecting cross-border improvement in sport federations. In 

order to structure these barriers, the questions were designed by pairwise 

comparisons using interpretive structural modeling method. Then, in order to test 

the model drawn by the structural equation modeling, the questions were designed 

as a 5-point Likert scale. The content validity of these two questionnaires was 

evaluated using the opinions of 7 university professors. Reliability of this 

questionnaire was also determined by Cronbach's alpha for the interpretive 

structural modeling method questionnaire (0.80) and structural equation 

questionnaire (0.84). The whole process of data analysis was done in SPAS and 

PAS software. 
 

Findings: 
According to the results of the qualitative part of the research, the identified 

factors were categorized into eight factors including specialized knowledge, 

communication, technical infrastructure, national and international cooperation 

background, motivation, database, management flows, and legal aspects. 

Interpretative structural modeling was used to structure the identified factors. The 

results showed that all the relationships of the research model had a significant 

effect due to a t-value greater than 1.96. To evaluate the suitability of the present 

research model, the fit indices of the Structural Equation Approach with PLS 

approach were used. 
 

Conclusion: 

Boundary spanning as one of the needs of today's organizations plays an important 

and decisive role in improving the performance of organizations (4). The 

importance of the environment around sports organizations, including sports 

federations, has made cross-border sport an important issue in sports 

organizations. The present study showed that factors such as specialized 
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knowledge, communication, technical infrastructure, a history of national and 

international cooperation, motivation, a database, management flows, and legal 

aspects need to be present to improve cross-border mobility. This indicates that 

improving cross-border development in sport federations is a multidimensional 

issue that needs to be addressed in various aspects. De Regge et al. (2019) in their 

research found that organizations do not have the easy path to improve 

communication with their environment and must have different cultural, political, 

legal, economic and social conditions (5). On the other hand, it seems that the lack 

of systematic activities in sports federations to promote cross-border development 

has created many gaps in this regard, which has led to the formation of numerous 

and various factors for promoting it in federations. It is a sport. With this in mind, 

widespread changes in the activities and approaches of sports federations seem to 

be necessary to benefit from cross border. 
 

Keywords: Boundary‐Spanning, Connections, Information, Sport Federations. 
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 مقالة پژوهشی

 1یورزش هایونیدر فدراس یعوامل مؤثر بر بهبود مرزگستر یساختارده
 

 4لوندی، محمد جل3ینقشبند نیالد دصالحی، س*2یشهاب بهرام، 1 انیزیعز یمجتب

 

 رانیکرمانشاه، ا ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو .1

 مسئول( سندةی)نو رانیکرمانشاه، ا ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد .2

تهران،  ،یبدن تیتهران، گروه ترب قاتیواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریمد اریاستاد .3

 رانیا

 رانیکرمانشاه، ا ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب اریاستاد .4
 

 31/01/1399تاریخ پذیرش:                         27/10/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

پژوهش از  نیانجام شد. ا یورزش هایونیدر فدراس یعوامل مؤثر بر بهبود مرزگستر یپژوهش حاضر با هدف ساختارده

در  یجامعة آمار نیخبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچن یفیپژوهش در بخش ک یبود. جامعة آمار ختهینوع آم

و   ساختارمندمهین یهاکشور بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه یورزش هایونیفدراس رانیپژوهش مد یبخش کمّ

 از هاداده لیو تحل هیتجز یشدند. برا یبود که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراح ایساختهپرسشنامة محقق

 ،یفن یهارساختیارتباطات، ز ،ینشان داد که دانش تخصص جیاستفاده شد. نتا اسالیو  پ اساسپیاس افزارهاینرم

عنوان عوامل به یقانون هایو جنبه یتیریمد هایانیجر ،یبانک اطالعات زه،یانگ ،المللینیو ب یمل هاییهمکار نةیشیپ

مدل  یساختار سازیبا استفاده از روش مدل تیمشخص شدند. درنها یورزش یهاونیدر فدراس یمؤثر بر بهبود مرزگستر

 96/1از  شتریب یت زانیاز م یعلت برخوردارروابط مدل پژوهش به ینشان داد که تمام جیشد. نتا میپژوهش ترس یمفهوم

پژوهش حاضر به بهبود  جیاست نتا دیدارند. ام یورزش هایونیدر فدراس یمعنادار عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستر ریتأث

 ةجامع در حوز هایدادن پژوهشانجام یبرا یمنجر شود و آغاز یورزش هایدر سازمان یمرزگستر ةدربار یشواهد علم

 باشد. یاز مرزگستر یورزش یهاسازمان یبردارمنظور بهرهورزش به
 

 .یمرزگستر، یورزش هایونی، فدراساطالعات ،ارتباطاتکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
شدن، انقالب اطالعات و تولید دانش است. این عصر نیز مانند هر عصر دیگری عصر کنونی، عصرجهانی

(. با توجه به 105، 2018، 1خاص خود را دارد )مل، اونیتانی، هیرست و کارنگیهای شرایط و ویژگی

سمت پیچیدگی و پویایی ها بههای رقابتی امروزی رو به رشد هستند و حرکت سازماناینکه محیط

تر از رقبا، تنها مزیت نسبی در دهة آینده خواهد بود؛ شروع شده است، توانایی یادگیری زودتر و سریع

نوعی دیگر بررسی شود و  ها بهمدت سازمانمدت و کوتاهاندازها و اهداف بلندباید چشماین میبنابر

گیری مدیران باید جزئی جدانشدنی از تصمیمهمراه استفاده از اطالعات بروز میخالقیت و نوآوری به

د، ظرفیت یادگیری ها، تعهتواند ادعای برتری و موفقیت کند که از قابلیتباشد و تنها سازمانی می

، 2013کارکنان در تمام سطوح سازمان به بهترین نحو استفاده کند )امینی، پرهیزگار و احمدزاده، 

25  .) 

های فناورانه در مناطق مختلف جهان امروزه ظهور بازارهای توسعة نوظهور و همچنین پیشرفت

ة امری اشتباه باشد. های یک سازمان و یک شرکت به منطقسبب شده است محدودکردن فعالیت

المللی به ها نگاهی بینهای دیگر سبب شده است سازمانهای مختلف در سازمانوجود ظرفیت

دنبال وجود (. به410، 2017، 2پاسخگویی به اهداف خود داشته باشند )اسچوتر، مودابی، دوز و گائور

کردن نمودن سمت گستردهبهها های امروزی، پژوهشگران و طراحان سازمانتفکرات سنتی در سازمان

جنبشی در اند. این موضوع سبب شده است امروزه شاهد روابط بینها متمایل شدهدامنة سازمان

المللی باشیم که به ایجاد ارتباطات بین سازمانی در جهت پاسخگویی به اهداف مشترک سطوح بین

صورت کلی وکار را بهدنیای کسبهای جدید (. فناوری170، 2018، 3منجر شود )وانگ، پیازا و سئولی

ها با ایجاد رشد شتابان در توانمندترین نیروی اقتصاد جهان یعنی است. این فناوری دگرگون کرده

اند و همین ها تبدیل شدهها در تمام آنفضای مجازی و قدرت محاسبه به جزء جدانشدنی سازمان

ها فراهم آورده است. این مرز گستری مانها زمینه و موقعیت الزم را برای مرزگستری سازفناوری

های مجازی سوق داده است و گسترش آن در کشورهای جهان حتی سوی سازمانها را بهسازمان

 (. 25، 2004ناپذیر است )قدیریان، کشور ایران اجتناب

مرزگستری موجب روست. های پیشها با محیطمرزگستری، یکی از راهکارهای سازگاری سازمان

عبارتی خود را درمعرض اطالعات و ای با محیط خود برقرار کرد و بهد بتوان ارتباطات عمدهشومی

                                                           
1. Mell, Quintane, Hirst & Carnegie 

2. Schotter, Mudambi, Doz & Gaur 

3. Wang, Piazza & Soule 
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های دانش در سطوح وسیع گیری پایگاههای بیشتری قرار داد. از طرفی مرزگستری سبب شکلقابلیت

، 1النگراکبریهمر، پودوینیتسینا و شود )ها منجر میشود که این موضوع به ارتقای دانش در سازمانمی

، 2(. دانشمندان معتقد هستند مرزگستری در سازمان سبب بهبود خالقیت )پری اسمیت4515، 2018

، 4شود )کروس و کومینگزها می( و عملکرد باالی سازمان102، 2005، 3(، نوآوری )ابسفلد87، 2006

ای فرهنگی و هها اهمیت دارد، اما با توجه به برخی ویژگیمرزگستری در سازمان. (930، 2004

ها و محیطی و همچنین فقدان نگرش مدیران به این موضوع، امروزه مرزگستری در تمامی سازمان

ها های منفی در این حوزه کاهش امنیت سازمانترین نگرششود. یکی از مهمها اجرا نمیمحیط

ی در بین واسطة مرزگستری است؛ این در حالی است که مرزگستری ضمن ایجاد رفتارهای تعاونبه

، 5کند )لومی، لوشر، پاتیسون و روبینزهای مختلف بسیاری از معضالت سازمانی را رفع برطرف میگروه

شود و همچنین نیرویی ها سبب بهبود انگیزش می(. از طرفی مرزگستری در سازمان440، 2013

کند ی ایجاد میشود. مرزگستری محیطها میمنظور فعالیت مدیران و کارکنان در سازمانمشوق به

 (. 55، 2018، 6که افراد حاضر در آن محدوده به اشتراک اطالعات تمایل خواهند داشت )جان

( در پژوهش 2018) 7های مختلفی به مرزگستری توجه شده است؛ کولمن و روزیسدر پژوهش

انجام گرفت، پی بردند مرزگستری « انداز ارتباطی در یکپارچگیمرزگستری: چشم»خود با عنوان 

مرزی شود. آنان در پژوهش خود اشاره کردند ها و اقدامات برونالمللی سازمانسبب بهبود روابط بین

یت برای مرزگستری اقدام دهند و همچنین به بهبود وضعوجود افرادی که ارتباطات را گسترش می

( بیان کردند مرزگستری باعث سهولت 2017) 8کنند، مهم و ضروری است. روبرتز و بیامیش

های خارجی سازی و تعهد به پذیرش فعالیتهای آگاهی، ظرفیتدرگیرشدن اعضای سازمان در شیوه

ها سبب ر سازمانهای مرزگستری دبردند فعالیت( پی2017) 9بیرکینشاو، آمبوس و بوقتمی شود. 

های داخلی و خارجی ها بهبود یابد و ظرفیتهای داخلی و خارجی سازمانشود میزان کارایی شبکهمی

 10بائلن، آئرنس، دیور و تریبودریگی، وان های بیشتر ایجاد شود.بیشتری برای دستیابی به موفقیت
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قش مهمی در بهبود مرزگستری شده از سوی سازمان و تعهد سازمانی ن( دریافتند حمایت درک2019)

 2ذکر کردند گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات( 2016) 1ترمر و بروینیسمادر بین پرستاران دارد. 

ها و جوامع مدنی ها، سازمانشود و این موضوع به بهبود روابط بین دولتسبب بهبود مرزگستری می

شود خأل پژوهشی در زمینة مرزگستری میشده، مشخص های انجامشود. با توجه به پژوهشمنجر می

های دولتی و غیردولتی مشهود است. همچنین دربارة این موضوع در ایران و و توسعة آن در سازمان

 های جامع وجود ندارد.های ورزشی، پژوهشهای ورزشی از جمله فدراسیونخصوص در سازمانبه

نوان متولیان ورزش، نقش مهم و اساسی عهای ورزشی بههای ورزشی از جمله فدراسیونسازمان

های خود های ورزشی با توجه به عملکرد و فعالیتفدراسیوندر بهبود عملکرد ورزش در کشور دارند. 

های های ورزشی با جریاننداشتن فدراسیونباید نگاهی کالن و گسترده داشته باشند. ارتباطمی

منظور بهبود عملکرد ها بههای این سازمانیتالمللی سبب کاهش ظرفمرتبط با خود در عرصة بین

المللی ورزشی نیازمند برخورداری از ارتباطات ملی و بین هایفدراسیونبهبود عملکرد شود. خود می

ها، انتخاب ها، تمرینو همچنین داشتن دانش مناسب است. در تمامی ابعاد ورزشی از جمله مسابقه

المللی نیاز است که بتوان برخورداری از تفکرات گسترده و بینای و غیره به مربیان، پوشش رسانه

رو مرزگستری های خارجی به بهبود عملکرد ورزش نیز منجر شود؛ ازاینضمن استفاده از ظرفیت

شود در وهلة اول، تفکرات ورزشی و محدودنکردن آنان به فضای ورزش کشور سبب می هایفدراسیون

مدت و گذرا به نگاه بلندمدت و عمیق تبدیل شود. شی از نگاه کوتاهورز هایفدراسیونمدیران ارشد 

 هایفدراسیونتواند سبب ارتقای دانش فنی ورزشی می فدراسیون هایهمچنین مرزگستری در 

منظور انتشار های ورزشی بههای مختلف شود و به ایجاد تعامالت با مراکز و سازمانورزشی در حیطه

ورزشی  هایفدراسیونشک، این امر سبب ارتقای مدیریت دانش در بدونو تبادل دانش منجر شود. 

دادن ورزشی مسائل مختلفی دخیل است. انجام هایفدراسیونشود. در مسیر مرزگستری در نیز می

تواند به راهکارهای عملیاتی برای ورزشی می هایفدراسیونپژوهش در زمینة توسعة مرزگستری در 

دادن ورزشی در راستای مرزگستری منجر شود. از طرفی انجام هایفدراسیونمدیریت مناسب 

عنوان نیروی کافی برای ارتقای تواند بههای موجود میهایی در این حوزه ضمن رفع ابهامپژوهش

ورزشی  هایفدراسیونمنظور بهبود مرزگستری در ورزشی به هایفدراسیونضرورت و دغدغة مدیران 

های ورزشی سبب شده است های اساسی دربارة مرزگستری در فدراسیونماز طرفی ابهابه کار رود. 

                         المللی، وضعیتی ساکن را تجربه کنند. های ورزشی به دور از ارتباطات بینامروزه بسیاری از فدراسیون

                                                           
1  . Termeer & Bruinsma 

2. ICT 
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ی از های ورزشی موجب شده است بسیاراز طرفی خأل پژوهشی دربارة مرزگستری در فدراسیون

های اساسی در این های ورزشی آگاهی و دانش کافی دربارة مرزگستری نداشته باشند و ابهامسازمان

-منظور بهبود و توسعة مرزگستری در فدراسیونحوزه داشته باشند. همچنین راهکارهای مناسب به

زمینة های ورزشی در نشدن بسیاری از فدراسیونهای ورزشی ایجاد نشود. این مسئله به موفق

شود و موجب شده است پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی عوامل مؤثر بر مرزگستری منجر می

های ورزشی در پاسخ به این سؤال انجام شود که ساختار عوامل مؤثر بهبود مرزگستری در فدراسیون

  های ورزشی چگونه است؟بر بهبود مرزگستری در فدراسیون
 

 پژوهش روش
صورت میدانی انجام شد. روش پژوهش حاضر های کاربردی است که بهپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

کمّی اجرا شد. در بخش کیفی پژوهش -صورت کیفیها آمیخته بود که بهآوری دادهاز نظر روش گرد

های پژوهش منظور بررسی و تحلیل دادهدر بخش کیفی، بهاز روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شد. 

کاررفته در این پژوهش، روش تحلیل ا استفاده شد. روش تحلیل محتوای بهاز روش تحلیل محتو

اند که یا کامل نیستند های قبلی دربارة یک پدیده مطرحدار بود. گاهی نظریه یا پژوهشمحتوای جهت

های بیشتری نیاز دارند. در این حالت، پژوهشگر کیفی، روش تحلیل محتوا با رویکرد یا به توصیف

کنند بندی میگزیند. این روش را معموالً براساس روش قیاسی متکی بر نظریه طبقهبرمی دار راجهت

دار، هاست. هدف تحلیل محتوای جهتها براساس نقش نظریه در آنکه تمایزات آن با دیگر روش

تواند موجود میدادن مفهومیِ چارچوب نظریه یا خود نظریه است. نظریة ازپیشمعتبرکردن و گسترش

دار در مقایسه با دیگر های پژوهش کمک کند. روش تحلیل محتوا با رویکرد جهتتمرکز بر پرسش به

 (.18، 2011مندتری برخوردار است )ایمان و نوشادی، های تحلیل محتوا از فرایند ساختارروش

جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی، خبرگان حوزة مدیریت ورزشی بودند که دربارة 

گیری ها از روش نمونهمنظور شناسایی این نمونهوهش تجربه و آگاهی الزم داشتند. بهموضوع پژ

عنوان نفر به 14گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت هدفمند استفاده شد. این نمونه

نمونه در بخش کیفی مشخص شدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمّی پژوهش، رئیس، 

فدراسیون فعال در کشور،  51های ورزشی بودند که با توجه به تعداد و دبیر فدراسیونرئیس نائب

نفر براساس روش  113(، 1970نفر بودند. با توجه به جدول حجم نمونة کرجسی و مورگان ) 153

آوری عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. درنهایت پس از پخش و جمعگیری دردسترس بهنمونه

 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. 89وهش، های پژپرسشنامه
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ای بود که با توجه ساختهساختاریافته و  پرسشنامة محققهای نیمهابزار پژوهش شامل مصاحبه

طورکلی، این پرسشنامه حاوی به اهداف و روش پژوهش، این پرسشنامه به دو شکل طراحی شد. به

های ورزشی را بررسی گستری در فدراسیونهای آن عوامل مؤثر بر بهبود مرزسؤال بود که سؤال 36

-سازی ساختاریمنظور ساختاردهی به این موانع، با توجه به استفاده از روش مدلکرد. ابتدا بهمی

شده در قالب صورت مقایسة زوجی طراحی شدند. سپس برای آزمون مدل ترسیمها بهتفسیری، سؤال

ارزشی لیکرت طراحی شدند. روایی محتوایی این صورت طیف پنجها بهروش معادالت ساختاری، سؤال

دو پرسشنامه با استفاده از نظرهای هفت تن از اساتید دانشگاهی بررسی شد. پایایی این پرسشنامه 

تفسیری برابر با -سازی ساختارینیز با استفاده از محاسبة آلفای کرونباخ برای پرسشنامة روش مدل

های بود. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده 84/0ری برابر با  و برای پرسشنامة معادالت ساختا 80/0

 انجام گرفت.  2اسالپیو   1اساسپیافزارهای اسپژوهش حاضر در نرم

 نتایج
 های آماری در جدول شمارة یک ارائه شده است.های توصیفی مربوط به نمونهیافته

 

 های توصیفی پژوهشیافته -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

های ویژگی 

 شناختیجمعیت
Demographic 

Characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percentage 

 بخش کیفی پژوهش
Qualitative part 

of research 

 جنسیت
Gender 

 Male  11 78.6مرد

 Female 3 21.4 زن

 سطح تحصیالت
Level of 

Education 

 Ph.D. 10 71.4 دکتری

 ارشدکارشناسی
Masters 

4 28.6 

 بخش کمّی پژوهش
Quantitative 

Part of 

Research 

 جنسیت
Gender 

 Male  80 89.9مرد

 Female 9 10.1 زن

 

 سطح تحصیالت
Level of 

Education 

 Ph.D. 11 4.12 دکتری

 ارشدکارشناسی
Masters 

48 53.9 

 Masters 30 23.7کارشناسی

                                                           
1. SPSS 

2. PLS 
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درصد زن بودند.  4/21مرد و  درصد 6/78های بخش کیفی پژوهش، نتایج توصیفی نشان داد نمونه

درصد بیشترین تعداد  4/71های پژوهش، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با همچنین از بین نمونه

درصد از  9/89ها در بخش کمّی نشان داد بودند. نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه

های توصیفی پژوهش ایج یافتهدرصد زن بودند. همچنین نت 1/10کنندگان در پژوهش مرد و شرکت

درصد  9/53ارشد با های پژوهش، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسینشان داد از میان نمونه

 بیشترین تعداد بودند.  

های ورزشی از بندی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیونمنظور شناسایی و دستهبه

شدن دار استفاده شد. پس از انجامحلیل محتوای جهتبررسی نظرهای خبرگان در قالب روش کیفی ت

کد اولیه شناسایی شد. جدول  36مقولة اولیه شناسایی شد که در فرایند کدگذاری،  54روش کیفی، 

 دهد.های باز و انتخابی پژوهش را نشان میشمارة دو نتایج کدگذاری
 

 نتایج بخش کیفی -2جدول 
Table 2- Results of the Qualitative Section 

شدههای استخراجویژگی  
Extracted Properties 

هامقوله  
Categories 

 بهبود آگاهی مدیران از مرزگستری −

 المللیافزایش مهارت کارکنان برای ایجاد ارتباطات ملی و بین −

 آگاهی از اطالعات حقیقی موجود در محیط خود −

المللی در ارتباطات ملی و بیناستفاده از متخصصان و افراد آگاه از مرزگستری و  −

 فدراسیون های ورزشی

 های ورزشیهای آموزشی دربارة مرزگستری در فدراسیونبرگزاری دوره −

 دانش تخصصی

Specialized 

Knowledge 

 های ورزشیالمللی در فدراسیونگیری کمیتة ارتباطات ملی و  بینشکل −

 فدراسیونالمللی در ارکان وگوی ملی و بینتقویت زبان گفت −

 های ارتباطاتی برای کارکنانها و جریانکردن کانالمشخص −

 افزایش آزادی عمل به کارکنان برای بررسی محیط پیرامون فدراسیون −

 المللیهای استاندارد برای برقراری ارتباطات ملی و بینایجاد فرمت −

 بهبود ارتباطات

Improving 

Communication 

 هااطالعات و ارتباطات در فدراسیونهای فناوری بهبود زیرساخت −

 های ورزشیارتقای کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت در فدراسیون −

 تطابق استانداردهای شغلی موجود در فدراسیون با اهداف مرزگستری  −

 های فنیزیرساخت

Technical 

Infrastructure 
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 مرزگستریهای ورزشی و غیرورزشی از بازگوکردن تجارب مثبت سازمان −

 های ورزشیالمللی فدراسیونمـستندسازی تجـارب قبلـی ارتباطات ملی و بین −

شده در فدراسیون براساس های انجامبر فعالیتهای کارکنان مبنیارائة گزارش −

 رویکرد مرزگستری

های شده در فدراسیونهای انجامها و فعالیترسانی مناسب دربارة تالشاطالع −

 ستریورزشی در حوزه مرزگ

های پیشینة همکاری

 المللیملی و بین

Background to 

National and 

International 

Cooperation 

 های ورزشی و غیرورزشی از مرزگستریبازگوکردن تجارب مثبت سازمان −

 های ورزشیالمللی فدراسیونمـستندسازی تجـارب قبلـی ارتباطات ملی و بین −

شده در فدراسیون براساس های انجامفعالیتبر های کارکنان مبنیارائة گزارش −

 رویکرد مرزگستری

های شده در فدراسیونهای انجامها و فعالیترسانی مناسب در زمینة تالشاطالع −

 ورزشی در حوزة مرزگستری

 انگیزه

Motivation 

 های ورزشی های موجود در محیط پیرامون فدراسیونکردن ظرفیتمشخص −

تراز داخلی و خارجی با های هماطالعاتی دربارة سازمانهای ایجاد بانک −

 های ورزشیفدراسیون

 گذاشتن اطالعات موجود دربارة فدراسیون برای کارکناندردسترس −

 های ورزشی های اطالعاتی موجود در فدراسیونروزرسانی بانکبه −

 های ورزشیهای اطالعاتی فدراسیونافزایش امنیت سرورها و بانک −

 عاتیبانک اطال

Database 

های کردن فرصتهای ورزشی برای مشخصهای علمی در فدراسیونایجاد هسته −

 موجود محیطی

 گیری از مرزگستریهای ورزشی برای بهرههای عملیاتی در فدراسیونوجود برنامه −

 های خودافزایش تعهد کارکنان به فدراسیون −

 های ارتباطی مهارتمنظور افزایش های مدون برای کارکنان بهایجاد آموزش −

های مربوط به ها برای ارزیابی برنامهبرگزاری جلسات مدون ماهانه در فدراسیون −

 مرزگستری

 های ورزشیایجاد منابع مالی مناسب برای بهبود مرزگستری در فدراسیون −

 های مدیریتیجریان

Management 

Flows 

-المللی دربارة فدراسیونهای ملی و بینافزایش آشنایی با قوانین و مقررات سازمان −

 های ورزشی

 های ورزشیکردن قوانین و مقررات فدراسیونمنعطف −

 های مربوط به مرزگستری دراز فعالیت گذارهای قانونسازمان حمایت −

 های ورزشیفدراسیون

های ورزشی برای حمایت های جامع در فدراسیونایجاد استانداردها و دستورالعمل −

 و مدیریت مرزگستری

 های قانونیجنبه

Legal Aspects 
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شده در هشت عامل شامل دانش تخصصی، مطابق با نتایج بخش کیفی پژوهش، عوامل شناسایی

-المللی، انگیزه، بانک اطالعاتی، جریانهای ملی و بینهای فنی، پیشینة همکاریارتباطات، زیرساخت

شده از ساختار دهی به عوامل شناسایی منظوربندی شدند. بههای قانونی دستههای مدیریتی و جنبه

تفسیری استفاده شد. جدول شمارة سه نتایج مربوط به ماتریس -سازی ساختاریروش مدل

 خودتعاملی ساختاری ارائه شده است.

 ساختاری خودتعاملی ماتریس -3جدول 
Table 3- Structural Self-Interaction Matrix 

 عوامل

Factors 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (1دانش تخصصی )عامل شمارة 
Specialized Knowledge (Factor 

Number 1) 

X O V V O A V A 

 (2های قانونی )عامل شمارة جنبه
Legal Aspects (Factor Number 2) 

 X X V V X V A 

 (3های مدیریتی )عامل شمارة جریان

Management Flows (Factor 

Number 3) 

  X V V A V O 

 (4فنی )عامل شمارة  هایزیرساخت
Technical Infrastructure (Factor 

Number 4) 

   X O A V A 

 (5بانک اطالعاتی )عامل شمارة 
Database (Factor Number 5) 

    X A V A 

 (6انگیزه )عامل شمارة 
Motivation (Factor Number 6) 

     X V X 

 (7بهبود ارتباطات )عامل شمارة 
Improving Communication 

(Factor Number 7) 

      X A 

المللی )عامل های ملی و بینپیشینة همکاری

 (8شمارة 
Background to National and 

International Cooperation (Factor 

Number 8) 

       X 
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شدند. شده در پنج سطح ساختاردهی با توجه به نتایج جدول باال مشخص شد که عوامل شناسایی

تفسیری، در شکل شمارة یک -سازی ساختاریشده مطابق با نتایج روش مدلمدل ساختاری مشخص

 نشان داده شده است.

 
 تفسیری پژوهش-مدل ساختاری -1شکل 

Figure 1- Structural-Interpretive Model of Research 
 

 رو ابتدا با آزمونشد؛ ازاین منظور بررسی این موانع در بخش کمّی از معادالت ساختاری استفادهبه

نتایج این های پژوهش پرداخته شد. بودن توزیع دادهاسمیرنف به بررسی وضعیت طبیعی-کلموگروف

دهندة بود که نشان 05/0آزمون نشان داد میزان سطح معناداری در تمامی عوامل کمتر از 

های پژوهش از آمار داده ؛ بنابراین برای تجزیه و تحلیلهای پژوهش استبودن دادهغیرطبیعی

گیری و میزان ضرایب های شمارة دو و شمارة سه یعنی مدل اندازهناپارامتری استفاده شد. شکل

 دهند.های ورزشی را نشان میتی، عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون معناداری
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 گیری پژوهشمدل اندازه -2شکل 
Figure 2- Research Measurement Model 
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  Tضرایب معناداری  -3شکل 
Figure 3- Significance Coefficients T 

 

گیری و ضرایب معناداری تی، عوامل مؤثر بر های اندازهبندی مدلدر جدول شمارة چهار با جمع

 های ورزشی ارائه شده است.بهبود مرزگستری در فدراسیون
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 مدل پژوهشخالصه نتایج آماری  -4جدول 
Table 4 - Summary of Statistical Results of the Research Model 

 تأثیر
Influence 

 

T 

 روابط
Relationships 

0.441 6.892 
 انگیزه بر دانش تخصصی

Motivation on Specialized Knowledge 

0.502 8.032 

 پیشینه همکاری بر دانش تخصصی
History of Cooperation on Specialized 

Knowledge 

0.899 52.276 
های قانونیدانش تخصصی بر جنبه  

Specialized Knowledge on Legal Aspects 

0.975 30.713 

های مدیریتیدانش تخصصی بر جریان  
Specialized Knowledge on Management 

Processes 

0.249 5.374 
های قانونی بر بانک اطالعاتیجنبه  

Legal Aspects of the Database 

0.380 7.830 
های قانونی بر زیرساخت فنیجنبه  

Legal Aspects of Technical Infrastructure 

0.739 15.716 
های مدیریتی بر بانک اطالعاتیجریان  

Management Flows on the Database 

0.580 11.478 

های مدیریتی بر زیرساخت فنیجریان  
Management Flows on Technical 

Infrastructure 

0.453 6.802 
 بانک اطالعاتی بر بهبود ارتباطات

Database on Improving Communications 

0.531 8.344 

 زیرساخت فنی بر بهبود ارتباطات

Technical Infrastructure on Improving 

Communications 
 

 96/1علت برخورداری از میزان تی  بیشتر از بهنتایج پژوهش نشان داد تمامی روابط مدل پژوهش 

منظور بررسی های ورزشی هستند. بهدارای تأثیر معنادار عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون

اس الهای برازش مربوط به روش معادالت ساختاری با رویکرد پیبرازش مدل پژوهش از شاخص

 دهد.های برازش مدل ذکرشده را نشان میوط به شاخصاستفاده شد. جدول شمارة پنج نتایج مرب
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 های بزارش مدل پژوهششاخص -5جدول 
Table 5 - Fits of the Research Model 

 

 انگیزه
Mot

ivati

on 

پیشینة 

 همکاری
History 

of 

Cooperat

ion 

دانش 

 تخصصی
Professi

onal 

Knowle

dge 

ی اهجنبه

 قانونی
Legal 

Aspects 

های جریان

 مدیریتی
Manage

ment 

Flows 

بانک 

 اطالعاتی
Databa

se 

زیرساخت 

 فنی
Techni

cal 

Infrastr

ucture 

بهبود 

 ارتباطات
Improve 

Commu

nication 

 آلفای کرونباخ
Cronbach's 

Alpha 
0/78 0.88 0.82 0.87 0.81 0.91 0.85 0.88 

 پایایی ترکیبی

Combined 

Reliability 
0.83 0.91 0.87 0.90 0.87 0.93 0.91 0.92 

 روایی همگرا
Convergent 

Validity 
0.57 0.68 0.59 0.63 0.64 0.74 0.77 0.74 

2R - - 0.84 0.80 0.95 0.93 0.87 0.92 
2Q 0.55 0.68 0.59 0.63 0.64 0.74 0.77 0.74 

GOF - - 0.703 0.709 0.779 0.829 0.818 0.825 
 

نشان داد مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی های برازش پژوهش نتایج مربوط به شاخص

است که حاکی از پایایی مناسب مدل است. همچنین  7/0ترکیبی متغیرها در همة متغیرها بیشتر از 

است که  4/0نتایج پژوهش مشخص کرد میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل بیشتر از سطح معیار 

گرای پژوهش است. روایی واگرا در پژوهش حاضر نیز در بودن میزان روایی همدهندة مناسبنشان

قالب ماتریس عوامل در عوامل بررسی و تأیید شد. مطابق با شکل شمارة یک تمامی بارهای عاملی 

بودن این معیار است. با توجه دهندة مناسبهستند که نشان 4/0مربوط به عوامل پژوهش بیشتر از 

معرفی  2Rعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای ترتیب بهکه به 67/0و  33/0، 19/0  به مقادیر

بودن این شاخص دهندة مناسببه دست آمد که نشان 67/0اند، در همة عوامل مقدار بیشتر از شده

ای عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برترتیب بهکه به 32/0و  15/0، 02/0است. با توجه به مقادیر 
2Q بودن دهندة مناسببه دست آمد که نشان 32/0اند، در همة عوامل مقدار بیشتر از معرفی شده

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط ترتیب بهکه به 36/0و  25/0، 01/0 این شاخص است. با توجه به مقادیر

دهندة نشان  به دست آمد که 36/0اند، در همة عوامل مقدار بیشتر از معرفی شدهGOF و قوی برای
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شده در پژوهش حاضر از برازش مناسب برازش کلی قوی مدل است؛ بنابراین مشخص شد که مدل ارائه

 برخوردار است.
 

 گیریبحث و نتیجه

کننده در بهبود عملکرد های امروزی نقشی مهم و تعیینعنوان یکی از نیازهای سازمانمرزگستری به

های ورزشی سبب شده های ورزشی از جمله فدراسیونسازمانها دارد. اهمیت محیط پیرامون سازمان

های ورزشی مشخص شود. پژوهش حاضر عنوان یکی از مسائل مهم در سازماناست مرزگستری به

های نشان داد برای بهبود مرزگستری به حضور عواملی شامل دانش تخصصی، ارتباطات، زیرساخت

های های مدیریتی و جنبهانگیزه، بانک اطالعاتی، جریانهای ملی و بین المللی، فنی، پیشینة همکاری

های ورزشی موضوعی دهد که بهبود مرزگستری در فدراسیونقانونی نیاز است. این امر نشان می

 (2019دریگی و همکاران )های گوناگون است. چندبعدی است که ارتقای آن نیازمند توجه به جنبه

ها برای بهبود ارتباطات با محیط پیرامون خود مسیر در پژوهش خود مشخص کردند که سازمان

باید دارای شرایط فرهنگی، سیاسی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی باشند. از طرفی راحتی ندارند و می

منظور ارتقای مرزگستری های ورزشی بهمند در فدراسیونهای نظامرسد فقدان فعالیتبه نظر می

گیری عوامل متعدد ین زمینه ایجاد شود که این امر سبب شکلسبب شده است خألهای بسیاری در ا

رسد شود؛ بنابراین به نظر میهای ورزشی میو گوناگونی برای ارتقای مرزگستری در فدراسیون

منظور بهره گیری از مرزگستری های ورزشی بهها و رویکردهای فدراسیونتغییرات گسترده در فعالیت

 ضروری است. 

-شده برای بهبود مرزگستری امری دشوار برای فدراسیونو ارتقای عوامل شناسایی شک، اجرابدون

-سازی ساختاریهای ورزشی است. این مسئله سبب شد در پژوهش حاضر از طریق روش مدل

-شده اقدام شود. این مسئله نشان داد که پیشینة همکاریتفسیری به ساختاردهی به عوامل شناسایی

گیری سایر عوامل برای بهبود عنوان عوامل کلیدی، خود سبب شکلو انگیزه به المللیهای ملی و بین

 (2016) 1دیدونت، سیمونز، دیازویالویسنسیو و پالمرشود. های ورزشی میمرزگستری در فدراسیون

ها ارتقا یابد. شود مرزگستری در سازمانعنوان عاملی مهم سبب میدر پژوهش خود دریافتند انگیزه به

های ورزشی به وجود تحرکات مثبت در این شک، برای گسترش مرزگستری در فدراسیونبدون

های ورزشی با آگاهی از مرزگستری با شوق و شود فدراسیونها نیاز است.  انگیزه سبب میسازمان

های ورزشی شود فدراسیونعالقة بیشتری به این سمت حرکت کنند. همچنین انگیزه سبب می

                                                           
1. Didonet, Simmons, Díaz‐Villavicencio & Palmer 
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سمت مرزگستری انجام دهند و این امر به ارتقای آگاهی و فهم منظور حرکت بها بهتحرکات الزم ر

های شود. از طرف دیگر، پیشینة همکاریهای ورزشی دربارة مرزگستری منجر میکلی در فدراسیون

ها و کارکردهای مثبت مرزگستری اعتماد بیشتری شود. شود به ظرفیتالمللی سبب میملی و بین

گیری شک، شکلشود. بدونسمت مرزگستری میهای ورزشی بهساز تمایل فدراسیوند زمینهاین اعتما

های ورزشی المللی موجب ایجاد ادراک مثبت در فدراسیونهای ملی و بینانگیزه و پیشینة همکاری

 شود.در زمینة مرزگستری می

د تغییرات مثبت ساز ایجاهمچنین در پژوهش حاضر مشخص شد این دانش تخصصی خود زمینه

منظور بهبود مرزگستری از جمله تحول قانونی، مقرراتی، زیرساختی، های ورزشی بهدر فدراسیون

در پژوهش خود اشاره کردند افزایش آگاهی ( 2018کولمن و روزیس )شود. اطالعاتی و ارتباطی می

برداری از آن را فراهم همنظور بهرها شرایط الزم بهشود سازمانو دانش دربارة مرزگستری سبب می

نیز مشخص کردند ارتقای دانش تخصصی ( 2012) 1بوهل، فریدجن، کونیگ، روگلینگر و واگنرکنند. 

شک، دانش تخصصی دربارة شود. بدونها میساز اجرای آن در سازماندربارة مرزگستری زمینه

ود. از طرفی این دانش شهای ورزشی میگیری ضرورت بهبود آن در فدراسیونمرزگستری سبب شکل

های ورزشی از خألهای موجود دربارة مرزگستری و ناکارآمدبودن شود مدیران فدراسیونموجب می

شود منظور ارتقای مرزگستری آگاهی الزم را داشته باشند. این امر موجب میهای خود بهسازمان

گر، اجرای مرزگستری همواره مند شوند. از طرف دیهای ورزشی در زمینة مرزگستری دغدغهفدراسیون

ها همراه است. همچنین ایجاد با خطرهایی از جمله مشکالت امنیتی دربارة درزکردن اطالعات سازمان

ها های ورزشی مشخص شود تا آنشود این خطرها برای مدیران فدراسیوندانش تخصصی سبب می

دهندة ساز و شکلی، خود زمینهرو دانش تخصصبا آگاهی بیشتری در این مسیر قدم بگذارند؛ ازاین

های مدیریتی، بانک اطالعاتی، بهبود ارتباطات و ارتقای های قانونی، جریانسایر عوامل از جمله جنبه

های رسد افزایش آگاهی و مهارت مدیران و ارکان فدراسیونشود. به نظر میهای فنی میزیرساخت

مرزگستری و پیامدهای آن حساسیت بیشتری  ها بهشود آنواسطة دانش تخصصی سبب میورزشی به

 داشته باشند.

های های ورزشی با ارائة پاداششود فدراسیونرو با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میازاین

های فعال در این ها و بخشمالی و معنوی به کارکنان فعال در حوزة مرزگستری و تشویق افراد، گروه

های ورزشی اقدام کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر در فدراسیون حوزه به ارتقای مرزگستری

                                                           
1. Buhl, Fridgen, König, Röglinger & Wagner 
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های ورزشی و المللی سازمانشود با مـستندسازی تجـارب قبلـی ارتباطات ملی و بینپیشنهاد می

های ورزشی اقدام شود. با توجه به نتایج بیان فواید این ارتباطات به بهبود مرزگستری در فدراسیون

های های آموزشی دربارة مرزگستری در فدراسیونشود با برگزاری دورهشنهاد میپژوهش حاضر پی

های ورزشی در زمینة مرزگستری اقدام شود. همچنین با ورزشی به ارتقای دانش تخصصی فدراسیون

شود با افزایش مهارت کارکنان برای ایجاد ارتباطات ملی و توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

 های ورزشی در حوزة مرزگستری اقدام شود. للی به ارتقای سطح کیفی فدراسیونالمبین

ها اشراف کامل شود این سازمانهای ورزشی سبب میشک، ارتقای مرزگستری در فدراسیونبدون

های ورزشی از شود فدراسیونبر محیط پیرامون خود داشته باشند. از طرفی مرزگستری موجب می

ساز افزایش ای موجود در محیط پیرامون خود برخوردار باشند؛ حتی این امر زمینههتهدیدها و ظرفیت

صورت مرزگستری با پایش شود؛ بدینهای خود میها و ضعفهای ورزشی از قوتشناخت فدراسیون

به مدیران ورزشی برای شناخت کامل از  های ورزشی، اطالعات کامل و جامعمحیطی فدراسیون

ها چه میزان از های آنیابند که سازمانهد. با ارتقای مرزگستری مدیران درمیدسازمان خود می

شود مرزگستری المللی فاصله دارند. این امر موجب میترازشان در سطوح ملی و بینهای همسازمان

های ورزشی پیشنهاد شود. امید است نتایج پژوهش حاضر به بهبود عنوان فعالیتی مهم به فدراسیونبه

-دادن پژوهشهای ورزشی منجر شود و آغازی برای انجامهد علمی دربارة مرزگستری در سازمانشوا

 های ورزشی از مرزگستری باشد. برداری سازمانمنظور بهرههای جامع در حوزة ورزش به
 

 و قدردانی تشکر
  م.داری روسه پژوهش کمال قدردانی راگان و صاحب نظران این حوزه در پاز تمامی مشارکت کننده
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