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 چکیده

اضر از نوع طراحی و اجرا شد. روش تحقیق ح در حوزة ورزش انیبنهاي دانششرکت شیعوامل مؤثر بر رو ییشناساتحقیق حاضر با هدف 
بنیان در حوزة ورزش هاي دانشجامعۀ آماري تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکتصورت میدانی اجرا شد. پیمایشی بود که به

نفر است که براساس انتخاب  43شده از پارك علم و فناوري شهر تهران تعداد آنان شامل در شهر تهران است که براساس اطالعات کسب
شده از الگوي سومسوك و تحقیق حاضر، پرسشنامۀ استفاده عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند. ابزارشمار، تمامی آنان بهکل

. در ) بود که پس از انجام روش دلفی، سؤاالت و عوامل آن مطابق با وضعیت ورزش کشور ایران تعدیل یافت2013الئوسیریهونگوسونگ (
ها از روش بندي این مؤلفهبراي رتبهاي و نمونههاي تحقیق از روش آماري تی تکمنظور بررسی وضعیت هریک از مؤلفهتحقیق حاضر به

انجام گرفت. نتایج  Super Decisionsو  spssافزارهاي هاي تحقیق در نرموتحلیل دادهاستفاده شد. تمامی روند تجزیه AHPآماري 
در شرایط مطلوبی قرار شده، عوامل سازمانی و بازاریابی با برخورداري از سطح باالتر از میانگین، نشان داد که در بین عوامل شناسایی

هاي ، در شرایط نامناسبی در شرکت3تر بودن میانگین آنان از سطح معیار علت پاییندارند، اما عوامل اقتصادي، تکنولوژي و انسانی به
ارکردهاي ترین عامل در بهبود کمهم 652/0ه عوامل اقتصادي با ضریب نزدیکی بندي نشان داد کبنیان قرار داشتند. نتایج رتبهدانش

ترین عامل در اهمیتکم 158/0بنیان در ورزش است. نتایج همچنین مشخص کرد که عوامل تکنولوژي با ضریب نزدیکی هاي دانششرکت
 بنیان در ورزش است.هاي دانشبهبود کارکردهاي شرکت
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 مقدمه

وجود آورده را به يدیجد یرقابت يدورنما یاقتصاد جهان

 نشدهبینیپیش طور مداوم وبه دادهایاست که در آن رو

 سبب یرونیب طیشتابان در مح راتییکند. تغمی رییتغ

عنوان دو به يو رهبر ياستراتژتن به سگریبه ن زاین شیافزا

به ز این ،یطیمح الزامات. )1( شده است سکه کی يرو

خلق  ط،یمح ریمنظور تفسرا، به کیاستراتژي رهبر

چنین بافتی دوام ند در اکه بتو یمانزسا جادیو ا ياستراتژ

 بیستمآخر قرن  ۀدر دو ده). 2کند (بیاورد، القا می

عصر  دراکرمچالپ و  پل رومر، مانند اقتصاديپردازان نظریه

در آن دانش منبع  که کردندبینی را پیش اقتصادي جدید

عنوان دانش به ،ترتیب اینبه  آید.شمار میثروت به اصلی

قرار  اقتصاديهاي بنگاه اختیارهمواره در  دائمیمنبع  یک

 تولیديگوناگون  فرایندهايدر  مکرر مشارکتو با  گیردمی

ارزش افزوده  ایجادو  رقابتی مزیت افزایشسبب  ،خدماتیو 

 اجتماعیتواند سبب گسترش رفاه امر می این که شود؛می

 ۀروند توسع ارتقايعدالتی و موجب فقر و بی کاهشو عامل 

نقش دانش و  که گفتتوان رو میازاین .)3( دشو پایدار

بارز بوده و ارتباط آن  بسیارآموزش در تحقق اهداف توسعه 

 تأکیددر عصر مورد ). 4( ناپذیر استاجتناب پایدار ۀبا توسع

 کهدانشی  اقتصاد یابنیان اصطالح اقتصاد دانش حاضر،

خاص در  ۀو توسع اقتصادي همکاريتوسط سازمان 

ر نقش ب تأکید گویاي ملل قرار گرفته، ۀتوسع استراتژي

رو ازاین توسعه اقتصاد است؛ جریاندر  فناوريدانش و 

 کیفیبنیان به دانش از نظر توان گفت در اقتصاد دانشمی

امروزه  ).5( شده است نگریستهاز گذشته  تربااهمیت کمیو 

بزرگ،  يهااز سازمان یبیجهان را ترک ياقتصاد هايیتفعال

 ها درسازمان ینا ۀهم. دهندوچک انجام میمتوسط و ک

در  یروزيپ در پی یشدت رقابتبه يمتالطم و بازار یطیمح

در  .)6( خود هستند یانمشتر یازهاين يبرابر رقبا و ارضا

شدت هب هاشرکتو  هاسازمانوکار کسب يفضاحال حاضر 

ظهور  کهيطورهقرار دارد، ب انیبنتحت تأثیر اقتصاد دانش

 يعاد يبه امر بنیاندانش هايشرکتبا عنوان  هاییشرکت

 تیبا محوربنیان هاي دانششرکت. )7( شده است لیتبد

 سازيتجاريفناورانه و  يبر نوآور هیدانش و با تکتولید 

این  یهدف اصل ینیثروت و کارآفر دیو تول گیردمیشکل 

هاي شرکتتردید با توجه به تفاوت . بی)8هاست (شرکت

، مشکالت و هاها و سازمانبنیان با دیگر انواع شرکتنشدا

هاي خاصی در جهت توسعۀ شرکت یسازمان هاينارسایی

 ).9بنیان وجود دارد (دانش

عنوان هاي کوچک و متوسط بههاي اخیر شرکتسال در

 یافتهتوسعهکشورهاي  اقتصادي در ۀمولد کارآفرینی و توسع

 حوزة درتحقیقات آکادمیک  ۀامروزه با رشد و توسع .هستند

امر انتقال تکنولوژي از  هاي نوین رویکرد جدید درفناوري

). 10(است  وجود آمدهبخش آکادمیک به بخش صنعتی به

هاي انشعابی یا هایی با عنوان شرکتشرکت زمینهدر این 

 اند.گرفتهها و مؤسسات آکادمیک شکل زایشی از دانشگاه

هاي هدفمند مادي و یتنجا که بدون گسترش حماآ از

معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري دانشجویان 

توانمند کشور از طریق کمک براي ایجاد محصول و خدمت 

از دستاوردهاي پژوهشی آنها میسر نیست و با توجه به 

اقتصادي  توسعۀ دربنیان هاي دانششرکت ۀاهمیت توسع

دي عوامل بناولویتو زایی کشور شناسایی و اشتغال

هاي شرکت کیاستراتژ تیریتوانمندساز در جهت بهبود مد

 ).11مهم و ضروري است ( انیبندانش

بنیان در تحقق اقتصاد مورد هاي دانشنقش شرکت

کاربرد  ،يعلوم بشر شرفتیتوجه قرار گرفت. امروزه با پ

 ،يهاي اقتصادانسان در تمام عرصه یدانش در زندگ

بر علم و  یبتنو اقتصاد م افتهی شیافزا یو اجتماع یاسیس

بنیان در هاي دانششرکت ۀدانش و ضرورت توسع

در حال  .)12( است افتهی يادیز تیاهم يهاي اقتصادعرصه

بنیان رویکرد جهانی کشورها به سمت اقتصاد دانش حاضر
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بنیان قابل مشاهده است. رویکرد اقتصاد دانش وضوحبه

موجود در  هايظرفیت حداکثري از ةموجب استفاد تواندمی

ها، مراکز پژوهشی و همچنین دانشگاه مانندمراکز علمی 

 سازيتجاري ةآموختگان در حوزو دانش پژوهاندانش

د. شو ايحرفه ۀآنها در عرص ۀدستاوردهاي علمی و ارائ

 ۀعلم و ثروت، توسع افزاییهممنظور بنیان بهشرکت دانش

اقتصادي (شامل  تحقق اهداف علمی و محور،دانشاقتصاد 

نتایج  سازيتجاريگسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و 

تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) با 

 ).13( شوندفراوان ایجاد می ةارزش افزود

با توجه به فضاي حیاتی ورزش کشور که نیاز توسعه و 

هاي گسترش اشتغال در سطح عالی است، توسعۀ شرکت

اي مهم و اساسی مورد عنوان مسئلهتواند بهبنیان میدانش

هاي توجه قرار گیرد. این در حالی است که شرکت

اند نیازهاي خوبی نتوانستهبنیان در حوزة ورزش بهدانش

شغلی و تجاري در حوزة ورزش را پاسخ دهند. عدم توسعۀ 

ل تواند به دالیبنیان در حوزة ورزش میهاي دانششرکت

ریزي مناسب در این حوزه لفی از جمله نبود برنامهمخت

) در سال 1باشد. این در حالی است که آرمان و شفیعی (

در تحقیق خود پی بردند که ناآشنایی افراد در  1396

هاي ریزي و نبود نگاه تحلیلی به حوزة شرکتخصوص برنامه

 هاست. شکست این شرکت بنیان از عللدانش

) در تحقیق خود اشاره 2010) (14و همکاران ( 1گروس

داشتند، که انجام تحقیقات در خصوص راهکارهاي توسعۀ 

هاي کارآفرینی در حوزة ورزش ضروري و مهم است. شرکت

اي در جهت گسترش و بهبود هاي ویژهحوزة ورزش پتانسیل

هاي ریزيهاي صنعتی و تجاري دارد. از طریق برنامهفعالیت

هاي این حوزه را به عمل تبدیل تواند پتانسیلمناسب، می

هاي تجاري و اقتصادي در کرد و سعی در گسترش فعالیت

ورزش داشت. با توجه به اهمیت توسعۀ مسائل مربوط به 

                                                           
1. Gorse 

آموختگان ورزش، توسعۀ ایجاد اشتغال در میان دانش

هاي اقتصادي، تجاري و صنعتی در ورزش الزم و فعالیت

هاي شرکت هايضروري است. استفاده از پتانسیل

تواند دستیابی به اهداف عالیه بنیان در این حوزه، میدانش

در این حوزه را تسریع کند. این در حالی است که در جهت 

بنیان در ورزش، تحقیقاتی انجام هاي دانشرویش شرکت

هاي شرکت بهبودنگرفته و راهکارهاي توانمندسازي 

است. با  داراي ابهامات اساسی بنیان در حوزة ورزشدانش

بایستی ضمن توجه به شرایط متفاوت کشور ما، می

هاي شرکتمؤثر بر رویش عوامل ها و تحلیل بررسی

ها و عملکرد به گسترش فعالیت ورزش ةبنیان در حوزدانش

بیان اقدام کرد. خأل تحقیقاتی در این حوزه ها دانششرکت

بنیان، هاي دانشمنظور رویش شرکتسبب شده است تا به

هامات اساسی وجود داشته باشد. با این توجه تحقیق اب

 مؤثر بر رویشبندي عوامل اولویتحاضر با هدف 

دهی ، سعی در پاسخورزش ةبنیان در حوزهاي دانششرکت

 مؤثر بر رویشبندي عوامل اولویتبه این پرسش دارد که 

 به چه صورت است؟ ورزش ةبنیان در حوزهاي دانششرکت

 

 روش تحقیق

صورت تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که بهروش 

میدانی اجرا شد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردي 

بنیان در هاي دانشتواند مورد استفادة شرکتاست که می

حوزة ورزش قرار گیرد. جامعۀ آماري تحقیق شامل تمامی 

بنیان در حوزة هاي دانشمدیران و کارشناسان شرکت

شده ان است که براساس اطالعات کسبورزش در شهر تهر

نفر  43از پارك علم و فناوري شهر تهران تعداد آنان شامل 

عنوان شمار، تمامی آنان بهاست که براساس انتخاب کل

نمونۀ تحقیق مشخص شدند و در نهایت پس از پخش و 

پرسشنامه تحلیل شد. ابزار  35ها، آوري پرسشنامهجمع
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شده از الگوي سومسوك فادهتحقیق حاضر، پرسشنامۀ است

 2013) است که در سال 15( 1و الئوسیریهونگوسونگ

طراحی شده است و پس از انجام روش دلفی، سؤاالت و 

عوامل آن مطابق با وضعیت ورزش کشور ایران تعدیل یافت. 

منظور ابتدا محقق پس از بررسی مبانی نظري و بدین

هونگوسونگ استفاده از ابزار تحقیق سومسوك و الئوسیری

بنیان در هاي دانش)، عوامل مؤثر بر رویش شرکت2013(

ورزش شناسایی شد. سپس پرسشنامۀ اولیه که حاوي 

بنیان در ورزش بود، هاي دانشعوامل مؤثر بر رویش شرکت

شده در روش دلفی قرار گرفت. هاي استفادهبه رؤیت نمونه

شامل شده در روش دلفی شایان ذکر است که افراد استفاده

هاي تحقیق بودند که با محققان در جهت نفر از نمونه 14

طراحی ابزار تحقیق اعالم همکاري داشتند. پس از بررسی 

نظرهاي افراد حاضر در روش دلفی و اعمال نظرهاي آنان 

شده، برخی عوامل در این در خصوص عوامل شناسایی

قسمت حذف و برخی عوامل اضافه شد. در نهایت پس از 

نظرهاي آنان از سوي محققان، براي مرحلۀ دوم اعمال 

هاي تحقیق آورده شد. در نهایت پرسشنامه به رؤیت نمونه

پس از دو مرحله انجام روش دلفی، ابزار تحقیق مورد تأیید 

 هاي مورد استفاده در تحقیق حاضر قرار گرفت.تمامی نمونه

) در تحقیق 2013سومسوك و الئوسیریهونگوسونگ ( 

داشتند چهار عامل شامل عوامل مربوط به منابع خود اشاره 

انسانی، عوامل مربوط به تکنولوژي، عوامل مربوط به منابع 

مالی و عوامل مربوط به منابع سازمانی، منابع مهم در بهبود 

بنیان معطوف به هاي دانشمدیریت استراتژیک در شرکت

دانشگاه هستند. با استفاده از روش دلفی، این منابع و 

منابع هریک از آنها در حوزة ورزش و در ایران بررسی ریز

شد و در نهایت با اضافه شدن عوامل بازاریابی به عوامل 

شده در تحقیق سومسوك و الئوسیریهونگوسونگ شناسایی

عنوان عوامل مؤثر بر رویش عامل کلی به 5)، تعداد 2013(

بنیان در حوزة ورزش مشخص شدند. هاي دانششرکت

هاي مل و ریزعوامل مؤثر بر رویش شرکتعوا 1جدول 

 بنیان در ورزش را به نمایش گذاشته است.دانش

 
 شبنیان در ورزهاي دانش. عوامل و ریزعوامل مؤثر بر رویش شرکت1جدول 

 عوامل ردیف

 عوامل سازمانی 1

 وجود ساختار دقیق سازمانی -
 ي استانداردهادستورالعملو  هاهیرووجود  -
 مناسب بودن محیط و فضاي کار در شرکت -

 مشارکتی بودن تصمیمات شرکت -

 عوامل اقتصادي 2
 استفاده از تسهیالت مالی مناسب با توان شرکت -

 هاي شرکتاستفاده از حامیان مالی در فعالیت -
 توان باال نقدینگی شرکت -

 شرکت افزارهاي کاربردي درو نرم افزارسختوجود  - عوامل تکنولوژي 3
 ي شرکتهابرنامهو جدید در  روزبهاستفاده از ابزار  -

 عوامل انسانی 4

 وجود نیروي انسانی خبره و خالق -
 ي آموزشیهاکارگاهو  هاکالسبرگزاري مداوم  -

 ي مختلف در شرکتهاحوزهي متنوع در هاتخصصوجود  -
 ي انسانی شرکتروهایناعمال حقوق و دستمزد مناسب براي  -

 عوامل بازاریابی 5

 استفاده از تبلیغات مناسب -
 ي بازارهافرصتشناسایی مناسب  -

 تحلیل نیازهاي افراد جامعه در حوزة ورزش -
 یو خصوص یهاي دولتها و شرکتارتباطات مناسب با سازمان جادیا -

                                                           
1. Somsuk & Laosirihongthong 
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سؤال است که  17حاضر داراي پرسشنامۀ تحقیق 

)، عوامل اقتصادي 4تا  1وضعیت عوامل سازمانی (سؤاالت 

)، عوامل 9و  8)، عوامل تکنولوژي (سؤاالت 7-5(سؤاالت 

 14) و عوامل بازاریابی (سؤاالت 13تا  10انسانی (سؤاالت 

ارزشی  5سنجد. این سؤاالت براساس طیف ) را می17تا 

ی این پرسشنامه با استفاده از لیکرت طراحی شده بود. روای

نظر استادان بررسی شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش 

). همچنین در α=80/0محاسبۀ آلفاي کرونباخ تأیید شد (

ها از مقایسۀ دو به دو این بندي این شاخصقسمت اولویت

 AHPبندي با استفاده از روش ها در جهت رتبهشاخص

منظور بررسی وضعیت استفاده شد. در تحقیق حاضر به

اي نمونههاي تحقیق از روش آماري تی تکهریک از مؤلفه

 AHPها از روش آماري بندي این مؤلفهمنظور رتبهو به

هاي تحقیق وتحلیل دادهاستفاده شد. تمامی روند تجزیه

انجام  Super Decisionsو  spssافزارهاي حاضر در نرم

 .گرفت

 

 هاي تحقیقیافته

هاي هاي توصیفی در خصوص میزان رضایت نمونهیافته

بنیان نشان هاي دانشتحقیق از عملکرد فعلی شرکت

درصد افراد از وضعیت عملکردي شرکت  9/86دهد که می

درصد نیز از میزان عملکرد خود  1/13خود ناراضی بودند. 

هاي رضایت مناسب داشتند. در این تحقیق پس از بررسی

عامل کلی در حوزة بهبود مدیریت  5گرفته تعداد انجام

بنیان در حوزة ورزش هاي دانشاستراتژیک شرکت

منظور بررسی وضعیت هریک از این شناسایی شد. به

، 2اي استفاده شد. جدول نمونهها از آزمون تی تکشاخص

 دهد.نتایج این آزمون را نشان می

 
سبز و لجستیک معکوس در شرکت تولیدي  نیتأمي مدیریت زنجیره هاشاخصاي در مورد وضعیت نمونهنتایج آزمون تی تک. 2جدول 

 ورزشی ستارگان
 سطح معناداري t انحراف استاندارد میانگین سطح معیار عوامل

 001/0 689/6 493/0 56/3 3 عوامل سازمانی
 001/0 -865/11 563/0 85/1 3 عوامل اقتصادي
 001/0 -592/10 550/0 00/2 3 عوامل تکنولوژي
 002/0 -295/3 468/0 73/2 3 عوامل انسانی

 001/0 090/9 407/0 63/3 3 عوامل بازاریابی

با توجه به اینکه سؤاالت سنجش وضعیت عوامل مؤثر 

 5صورت بنیان بههاي دانشبر بهبود کارکردهاي شرکت

رو سطح معیار در این سؤاالت، عدد ارزشی است، ازاین

دهد که نشان می 2مشخص شد. نتایج جدول  3متوسط 

شده، عوامل سازمانی و بازاریابی با در بین عوامل شناسایی

برخورداري از سطح باالتر از میانگین، در شرایط مطلوبی 

علت قرار دارند، اما عوامل اقتصادي، تکنولوژي و انسانی به

، در شرایط 3انگین آنان از سطح معیار تر بودن میپایین

منظور بنیان قرار داشتند. بههاي دانشنامناسبی در شرکت

منظور پی بردن به اهمیت بندي عوامل مذکور بهاولویت

، 3استفاده شد. جدول  AHPهریک از این عوامل، از روش 

دهد. میزان نرخ بندي را نشان مینتایج این اولویت

هاي ي عوامل مؤثر بر کارکردهاي شرکتبندناسازگاري رتبه

است. با توجه  017/0بنیان در ورزش در تحقیق حاضر دانش

است،  1/0به اینکه میزان این نرخ در تحقیق حاضر کمتر از 

بندي عوامل بیانگر مناسب بودن نرخ ناسازگاري در رتبه

 مذکور است.
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 بنیان در ورزشهاي دانشهبود کارکردهاي شرکتبندي عوامل مؤثر بر ب. رتبه3جدول 
 بنديرتبه ضریب نزدیکی عوامل ردیف

 اول 652/0 عوامل اقتصادي 1
 دوم 421/0 عوامل انسانی 2
 سوم 308/0 عوامل بازاریابی 3
 چهارم 301/0 عوامل سازمانی 4
 پنجم 158/0 عوامل تکنولوژي 5

بندي نشان داد که عوامل اقتصادي با ضریب نتایج رتبه

ترین عامل در بهبود کارکردهاي مهم 652/0نزدیکی 

. نتایج همچنین استبنیان در ورزش هاي دانششرکت

، عوامل 421/0نشان داد که عوامل انسانی با ضریب نزدیکی 

و عوامل سازمانی با  308/0بازاریابی با ضریب نزدیکی 

بندي را مشخص کردند. سایر رتبه 301/0ضریب نزدیکی 

نتایج همچنین مشخص کرد که عوامل تکنولوژي با ضریب 

ارکردهاي ترین عامل در بهبود کاهمیتکم 158/0نزدیکی 

همچنین  4. جدول استبنیان در ورزش هاي دانششرکت

بندي ریزعوامل مؤثر بر رویش نتایج مربوط به رتبه

بنیان در ورزش را به نمایش گذاشته است. هاي دانششرکت

بندي ریز عوامل مؤثر بر میزان نرخ ناسازگاري رتبه

بنیان در ورزش در تحقیق هاي دانشکارکردهاي شرکت

. با توجه به اینکه میزان این نرخ است 062/0یزان حاضر م

مناسب بودن  انگراست، بی 1/0در تحقیق حاضر کمتر از 

 .استبندي ریزعوامل مذکور نرخ ناسازگاري در رتبه
 

 بنیان در ورزشهاي دانشبندي ریز عوامل مؤثر بر رویش شرکت. رتبه4جدول 
نزدیکیضریب  ریزعوامل ردیف بنديرتبه   

721/0 استفاده از تسهیالت مالی مناسب با توان شرکت 1  اول 
609/0 هاي مختلف در شرکتهاي متنوع در حوزهوجود تخصص 2  دوم 
601/0 توان باال نقدینگی شرکت 3  سوم 
هاي آموزشیها و کارگاهبرگزاري مداوم کالس 4  593/0  چهارم 
یو خصوص یهاي دولتها و شرکتارتباطات مناسب با سازمان جادیا 5  570/0  پنجم 
532/0 وجود نیروي انسانی خبره و خالق 6  ششم 
512/0 وجود ساختار دقیق سازمانی 7  هفتم 
485/0 استفاده از تبلیغات مناسب 8  هشتم 
480/0 مشارکتی بودن تصمیمات شرکت 9  نهم 
472/0 هاي شرکتفعالیتاستفاده از حامیان مالی در  10  دهم 
افزارهاي کاربردي در شرکتافزار و نرموجود سخت 11  435/0  یازدهم 
هاي استانداردها و دستورالعملوجود رویه 12  329/0  دوازدهم 
287/0 هاي بازارشناسایی مناسب فرصت 13  سیزدهم 
205/0 تحلیل نیازهاي افراد جامعه در حوزة ورزش 14  چهاردهم 
169/0 اعمال حقوق و دستمزد مناسب براي نیروهاي انسانی شرکت 15  پانزدهم 
101/0 مناسب بودن محیط و فضاي کار در شرکت 16  شانزدهم 
هاي شرکتروز و جدید در برنامهاستفاده از ابزار به 17  087/0  هفدهم 

استفاده از بندي ریزعوامل نشان داد که نتایج رتبه

با ضریب نزدیکی  مناسب با توان شرکت یمال التیتسه

هاي ترین ریزعامل در جهت رویش شرکتمهم 721/0

. نتایج همچنین نشان داد که استبنیان در ورزش دانش

ي شرکت با ضریب هابرنامهو جدید در  روزبهاستفاده از ابزار 

ترین ریزعامل در رویش اهمیتکم 087/0نزدیکی 
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 .استدر ورزش  بنیانهاي دانششرکت

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشتر شرکت

بنیان در شرایط مناسبی قرار ندارند. با توجه به نتایج دانش

تحقیق حاضر، وضعیت برخی عوامل از جمله عوامل 

بنیان در هاي دانشسازمانی و بازاریابی در رویش شرکت

مله جد. اما برخی عوامل از ورزش در شرایط مناسبی قرار دار

 عوامل انسانی، اقتصادي و تکنولوژي در شرایط نامساعدي

خوبی قرار دارند. این در حالی بود که تحقیق حاضر به

مله مشخص کرد که عوامل اقتصادي، انسانی و بازاریابی از ج

بنیان در ورزش هاي دانشمسائل مهم در رویش شرکت

دن، وضعیت مناسب بو رسد با توجه بهنظر میاست. به

صورت ها بهبنیان، اما این شرکتهاي دانشبازاریابی شرکت

اند در حوزة عملکردي مناسب عمل کنند. مناسب نتوانسته

توان در نامناسب بودن برخی شرایط از این مسئله را می

بنیان، هاي دانشجمله شرایط انسانی و اقتصادي شرکت

 دنبال کرد. 

) در تحقیق خود دریافت که 2017) (16( 1کاپالن

ها نقش مؤثري در اجراي مناسب منابع انسانی سازمان

منظور ها دارند. وي اشاره داشت که بهتمامی برنامه

هاي بازاریابی، باید نیروي انسانی گیري از پتانسیلبهره

و  2خوبی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. هانسنبه

در تحقیق خود اشاره داشتند که  )2017) (17همکاران (

شود تا ها سبب میوجود مشکالت اقتصادي در شرکت

ها در صورت اجرا نیز، به هاي این شرکتتمامی برنامه

توان گفت که نتایج تحقیق رو میموفقیت منجر نشود. ازاین

) و هانسن و 2017حاضر با نتایج تحقیقات کاپالن (

ه شرایط بازاریابی ) همخوان است. اگرچ2017همکاران (

بنیان در ورزش مناسب است، وجود هاي دانششرکت

                                                           
1. Kaplan 

هاي مشکالت اقتصادي و انسانی سبب شده است تا فعالیت

بنیان با توفیق هاي دانشبازاریابی و سازمانی در شرکت

مواجه نباشد. وجود مشکالت اقتصادي و انسانی در هر 

سازمان  هاي متصورشده درشود تا برنامهسازمانی سبب می

با کیفیت مناسبی اجرایی نشود و این مسئله سبب هدر 

بنیان در حوزة هاي دانشها خواهد شد. شرکترفتن تالش

هاي منظور رویش و گسترش خود نیاز به فعالیتورزش به

فردي سازمانی و بینبازاریابی در جهت ایجاد ارتباطات بین

. در صورت هاي بازار دارنددر جهت شناسایی نیازها و فرصت

ها، نامناسب بودن شرایط انسانی و اقتصادي این شرکت

ها در بینی کرد که فعالیتتوان پیشطور حتم میبه

هاي بازاریابی با کیفیت مناسبی همراه نخواهد بود و حوزه

 به شکست منجر خواهد شد. 

خوبی مشخص شد که عوامل در تحقیق حاضر به

بنیان هاي دانشکتترین عامل در رویش شراقتصادي مهم

در حوزة ورزش است. استفاده از تسهیالت مالی مناسب نیز 

بنیان در هاي دانشترین ریزعامل در رویش شرکتمهم

هاي اقتصادي توان گفت که حمایترو میورزش است. ازاین

تواند بر رشد بنیان در حوزة ورزش میهاي دانشاز شرکت

اشته باشد. با توجه به ها تأثیر مناسبی دو بهبود این شرکت

زاي اقتصادي حال حاضر کشور ما، نیاز به ایجاد شرایط ابهام

هاي مالی مناسب از سوي دولت در رشد و شکوفایی حمایت

دهندة عنوان عامل ثابتتواند بهبنیان میهاي دانششرکت

بنیان در هاي دانشمناسب سبب افزایش انگیزش شرکت

وك و الئوسیریهونگوسونگ جهت ادامه فعالیت باشد. سومس

) در تحقیقی اشاره کردند که دولت با حمایت 2013) (15(

عنوان تواند بهبنیان دانشگاهی، میهاي دانشمالی از شرکت

بنیان هاي دانشیک پشتوانۀ قوي، سبب شود تا شرکت

هاي مالی از خوبی در عرصۀ بازار فعالیت کنند. حمایتبه

شود تا ة ورزش سبب میبنیان در حوزهاي دانششرکت

2. Hansen 
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ها با کیفیت گرفته در این شرکتهاي انجامفعالیت

طور حتم نبود مشکالت اقتصادي تري انجام گیرد. بهمناسب

شود تا بنیان در ورزش سبب میهاي دانشدر شرکت

هاي مربوط به مسائل سازمانی، بازاریابی، انسانی و فعالیت

  تکنولوژي با قدرت بیشتري ادامه یابد.

بنیان در حوزة ورزش توان و پتانسیل هاي دانششرکت

هاي خود دارند. مناسبی در جهت گسترش و توسعۀ برنامه

سازي برخی اما در این بین در جهت رویش آنان به پیاده

هاي ها از سوي دولت نیاز دارند. رویش شرکتحمایت

شود تا بسیاري از مشکالت بنیان در ورزش سبب میدانش

مشکالت مربوط به اشتغال در ورزش رفع شود. از جمله 

خوبی مشخص کرد که رو نتایج تحقیق حاضر بهازاین

هاي ها، دولت با اعمال حمایتمنظور رویش این شرکتبه

تواند داشته باشد. از طرفی اقتصادي نقش مهم و اساسی می

ها نیز با بهبود وضعیت منابع انسانی خود خود این شرکت

هاي خود نقش ها و برنامهسترش فعالیتتوانند در گمی

 مناسب و مؤثري داشته باشند. 
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Abstract 
The aim of this study was to identify those factors affecting the growth of knowledge 
based companies in the field of sport. The method of this study was survey which was 
conducted as a field. The statistical population included all managers and experts of 
knowledge based companies in the field of sport in Tehran city. Based on the 
information obtained from Tehran Science and Technology Park, they were 43 subjects 
and all of them were selected as the sample by census sampling method. A questionnaire 
used by Somsuk and Laosirihongthong (2013) was employed to collect data. After 
Delphi method, the items and factors of this questionnaire were adjusted according to 
the sport status of Iran. One-sample t test was used to determine the status of each factor 
of the study. The AHP statistical method was used to rank these factors. All data 
analysis was performed in SPSS and Super Decisions software. The results showed that 
among the identified factors, organizational and marketing factors (with a level above 
the average) were in a desirable condition, but economic, technological and human 
factors (their average was lower than level 3) were in an undesirable condition in 
knowledge based companies. The ranking results showed that economic factor (with a 
closeness coefficient of 0.652) was the most important factor in improving the 
performance of knowledge based companies in sport. The results also revealed that 
technology factor (with a closeness coefficient of 0.158) was the least important factor 
in improving the performance of knowledge based companies in sport. 
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