
 

2021 / Vol. 8 / No. 1 / Pages 1-17 

 
Shahrood University of 

Technology 

DOI: 10.22044/shm.2020.8079.1932  

Journal of Human Resource Management in Sport 

Research Paper   

 

Identifying and Prioritizing Factors Involved in Human Capital 

Development in Iran's Sports Production Firms using Multi-Criteria 

Analysis and Copland's Approach 

Seyed Mohammad Javad Razavi1, Mahdi Talebpour2, Seyed Morteza Azimzadeh3, and Reza 

Mohammadkazemi4 
1. PhD Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 

Iran. 

2. Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

3. Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 

4. Associate Professor in Sport Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran. 

Received: 15 February 2019                                                                                                                                          Accepted: 10 June 2019 

Extended Abstract 

Summary 

This work aims to identify and prioritize the factors involved in the human capital (HC) 

development in Iran's sports production firms using the multi-criteria analysis and the Copland's 

approach. This work follows a practical application and uses a descriptive-survey design. The 

research population of this work consists of 107 experts from the Iran's sports production firms. 

The sampling method is purposive. 

Introduction 

At the company level, human capital (HC) should be considered as a resource that can be used 

in order to achieve a sustainable competitive advantage. Based on the HC theory, it is the 

individuals with different knowledge and skills that create an economic value. There is a 

convincing evidence that the HC knowledge is essential for the discovery, creation, and 

exploitation of corporate entrepreneurial opportunities. Therefore, the level of knowledge, 

experience, and merit of the managers and employees in a company helps to provide HC 

through formal education, business experience, practical learning, and informal education.  

Methodology and Approach 

The data was collected using a research-made questionnaire. After confirming the content 

validity of the questionnaire using the opinions of 10 experts in the field of sport management, 

the reliability of the questionnaire was obtained using the Cronbach's alpha coefficient (α = 

0.89). The factors involved were initially identified and then ranked using various models of 

multi-attribute decision-making with excel2013 and expert choice11. As the results obtained from 

the above-mentioned models did not conform to each other in some cases, an integrated model 

called the Copland approach was used in order to reach a general consensus in ranking the 

obstacles to the factors involved in the HC development. 
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Results and Conclusion  

The ranking results obtained from the Copland technique revealed that the three main factors 

involved in the human capital development have attracted the human resources with a high level 

of expertise and knowledge, creating and using an integrated knowledge management system, 

and using experienced managers and staff with experience, respectively. According to the 

results of this research work, using the correct factors provided from the development of HC 

such as the use of skilled, experienced, and knowledgeable human resources, we will see more 

efficiency of this valuable resource in the Iran's sports production firms by improving the 

performance of these companies to provide the necessary ground for the further improvement 

of the Iranian sports industry. 
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با  انی تولیدی ورزشی ایرهاشرکتعوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در  بندیرتبهو  شناسایی

 رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

 4و رضا محمد کاظمی 3، سید مرتضی عظیم زاده2، مهدی طالب پور1سید محمد جواد رضوی

 مشهد، ایران.. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1

 سی مشهد، مشهد، ایران.. استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردو2

 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.3

 . دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.4

 20/03/1398تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  26/11/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی ی تولیدی ورزشکارها و کسبعوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در  بندیاولویتو  شناساییاین پژوهش با هدف  هدف:

 شد. ایران انجام

سی:روش ضر پژوهش شنا شیوه  حا صیفیاز نوع کاربردی و به  شی اجرا گردید. -تو شامل نمونهپیمای ضر   ،آماری پژوهش حا

ها با ی دادهآورجمعگیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه به روش بودند که ی تولیدی ورزشی ایرانهاشرکتخبرگان  نفر از 107

نفر از اساتید مدیریت ورزشی پایایی  10توسط  روایی محتوایی دییتاقق ساخته صورت پذیرفت. پس از استفاده از پرسشنامه مح

اول عوامل شناسایی و  طالعه، در وهلهآمد. در این م به دست( α=89/0پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک  در نهایتندی شدند. بگیری چند شاخصه رتبهتصمیم هایمدلاستفاده از  سپس با

 استفاده شد.بندی عوامل لند جهت رتبهکپ نهایی

صل از تکنیک کپنتایج رتبه ها:یافته سه بندی حا شان داد که  شرکتلند ن سانی در  سرمایه ان صلی ارتقاء  های تولیدی عامل ا

شی به ترتیب جذب سانی منابع ورز ستفاده از صصخت و مهارت با ان ستم باال، ایجاد و ا ستفاده دانش مدیریت یکپارچه سی  از و ا

 ی تولیدی ورزشی ایران بودند.هاشرکتدر  تجربه با کارکنان و مدیران

سانی توسعه سرمایه شناسایی شده مؤثر بر عواملاز صحیح  بهره گیریتوان با می حقیق،با توجه به نتایج ت نتیجه گیری: از  ان

تا  باشیم ایران تولیدی ورزشی هایشرکتشاهد کارآمدی هر بیشتر  ز منابع انسانی ماهر، با تجربه و با دانش باالاده ااستف ،قبیل

 ایران فراهم گردد. صنعت ورزشهر چه بیشتر  توسعهها زمینه الزم جهت ارتقاء کارایی این شرکت ضمنبه تبع آن 

 .لندعت ورزش، کپصنایع تولیدی، صن، انسانیمنابع: های کلیدیواژه

  مهدی طالب پور :نویسنده مسئول

 E - mail: mtalebpour@um.ac.ir 09128238302تلفن: 
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 مقدمه

ته شااده ترین عامل شااناخامروزه نقش و اهمیت نیروی انسااانی در فرایند تولید و ارا ه خدمات در جوامع بشااری به عنوان مهم

هاساات )نیری و ها در کیفیت ساارمایه انسااانی آنامروزه قدرت رقابتی ملت ،و آنچه مساالم اساات( 2014هوند، اساات )سااپ

سانی در بنگاههمچنین  ؛(2015پناهیان، علی سرمایه ان صادی و خدماتی بر اهمیت  صنعتی، اقت ست  کسیچههای  شیده نی پو

سید جوادین و همکاران،  سرمایه2010) سانی تلفیقی  (. مفهوم  شده، مهارتیهای ژنتیک، توانمنداز ویژگیان ها و های احراز 

سبهای تجربه سط فرد  شدهک ستتو صنوبری،  ا سانیه سرمای ای کهگونهبه (. 2009)  آگاهانه یادگیری هرگونه هدربردارند ان

ست که ینآفرارزش شه شکوفایی به منجر ا سانی سرمایه بر (. تأکید2015نادری و همکاران، شود )می فرد عقل و اندی در  ان

ستراتژی بر تأکید با هماهنگی ستگی یدرباره کاوش ا ست درونی هایشای صادی، آن در که ا  یرهذخ هایمهارت به منافع اقت

سبت افراد در شده سرمایۀ1994، 1هامل و پرهالدشود )می داده ن سانی ( و در مجموع   دانش، نییر هاییسازه ،شامل غالباً ان

( و بر 2015نادری و همکاران، کنند )می حمایت فردی سطح تحلیل رویکرد از که اندبوده انگیزش و تجربه ها،ها، تواناییرتمها

ساس  سانی افراد دارای ویژگی هاینیریها ؛ (2016و همکاران،  2مارولی متفاوت هستند )هامهارتها، دانش، تجربه و سرمایه ان

که افزایش  کندیم( بیان 1966) 3رشااد اندوژن نلسااون و فلپس نیریهبه طوری که  اساات؛مهم  توجه به هر یک از این ابعاد و

از  .شودن روند تولید و انتشار نوآوری میشد ترعیسر)به عنوان مثال ابتدایی، ثانویه، سوم( باعث  مدیران و کارکنان دانشسطح 

یجاد اعتقادات باالتر در عامل ا نیترمهمبیات گذشاااته که یادگیری از تجر کندیم( اساااتدالل 1997) 4باندورا ساااوی دیگر

خود برای  تجاری یهاییتوانا، اعتماد به نفس فرد در انساااانی یروینبه طوری که با افزایش تجربه  های یک فرد اسااات.توانایی

تجربه و  نش،دا کسااب، نیز یک شاارکتو به تبع آن در  (2013، 5)ماریتز و براون شااودیمبیشااتر  مدیریت موفق کسااب و کار

سطح  توسعه، به یررسمیکار، یادگیری عملی و آموزش غ و از طریق آموزش رسمی، تجربه کسب مدیران و کارکنانشایستگی 

سانی  سانی ( و توسعه2016و همکاران،  6لیکند )کمک می در شرکتسرمایه ان سرمایه ان بر  کنندهیینتععاملی شرکت  سطح 

ست  هاشرکت افزایش کارایی سعه مدیر امروزه توانایی از طرفی (.2013و همکاران،  8ین ؛2018و همکاران،  7وسارد)ا  در تو

 کسبموفقیت  عوامل از افتهی توسعه انسانی عوامل از مدبرانه استفاده و و توجه او به ارتقاء سرمایه انسانی شرکت انسانی نیروی

در با ارزش یک منبع  عنوانبهسرمایه انسانی باید  در نتیجه؛ (2018فر و همکاران، ناصحی) شودیم محسوب تولیدی یکارها و

 10نیبرگ ؛2018، و همکاران 9جورگارتمنتواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار شود )سطح شرکت در نیر گرفته شود که می

 (.2011، و همکاران 11؛ مهسود2014گزار باشد )دستگیر و همکاران،  ریتأثها و بر عملکرد شرکت (2016و همکاران، 

سوی دیگر ا صادیاز  ایگونه عنوان بهصنعت ورزش ز  سب بازارهای اقت از  ایبه مجموعه هاشرکتو  کارها و که در آن افراد، ک

شی میهافعالیت صاد 2003و همکاران،  12آرتورپردازند )ی مرتبط با تولید، بازاریابی و خدمات ورز سعه اقت (، نقش مهمی در تو

شتغال ودرآمد ( و باعث توسعه2018و همکاران،  13ژانگملی کشورها دارد ) و همکاران،  14مورشود )می سالمت افراد جامعه ، ا
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ها باعث ارتقاء صنعت ورزش و توجه به آن استی تولیدی ورزشی هاصلی صنعت ورزش شرکتهای ایکی از زیر ساخت .(1990

شورها می صادی ک سعه و رونق اقت شدید حاکم و همچنین باعث تو ضای رقابتی  ضر با توجه به ف صر حا شود. با این وجود در ع

کنندگان آگاه از وری پایین، مصرف رهع مالی، بهکمبود مناب، از جمله زیادی یهاچالشبا  هاآنها و کسب و کارها، شرکت میان

و  2؛ آسااا 2013و همکاران،  1عزیزباشاااند )میمواجه  کار نیروی یهانهیهز، مقررات دولتی و اولیهقیمت، افزایش قیمت مواد 

، هاستی آنهای تولیدی ورزشی بهبود سرمایه انسانپیش روی شرکت یهاچالش(. یکی از راهکارهای مقابله با 2011همکاران، 

سانی در  سرمایه ان ستفاده بهینه از قابلیت یوربهرهیکی از راهکارهای افزایش  هاآنبه طوری که توجه به ارتقاء  های فردی و و ا

 ابعاد توسعه سرمایه انسانی دربنابراین، درک ؛ (2018ناصحی و همکاران، ها است )گروهی افراد برای دستیابی به اهداف شرکت

ست، زیرا این  رکزیدی ورزشی تمهای تولشرکت صلی این مطالعه ا به  و ورزشصنعت  توسعه اقتصاد کشورها،برای ها شرکتا

 .هستندحیاتی دنبال آن افزایش رفاه و سالمت افراد جوامع 

سی پژوهش شددر برر شان داده  شته ن سرمایهکه توجه به قابلیت های گذ شرکتهای  سعه  سانی و نقش آن بر تو  در هاهای ان

؛ 2015، 3؛ کنگ0162انصاری و همکاران، است ) کرده خود جلب به را ارانیاستگذس و از پژوهشگران بسیاری توجه اخیر هده

های مؤثر بر شااااخص ،( در پژوهش خود نشاااان دادند2009) انیمحمدجوانمرد و  کهیطوربه(. 2017و همکاران،  4آدنوان

سانی به ترتیب و اهمیت  ستگی مدیران، توانمندی کارکنان و دانش  :از اندعبارتسرمایه ان شای قابلیت رهبری و دانش مدیران، 

دانش، تجربه، مهارت  ،ی آن شاملهامؤلفه( در پژوهش خود نشان داد که سرمایه انسانی و 2013ین )همچنین  ؛شغلی کارکنان

( در پژوهش خود 2016ان )مدی و همکاراز طرفی اح .ندمعناداری داشاات ریتأثها و توانایی بر ظرفیت نوآوری و عملکرد شاارکت

شان دادند شترین اهمیت بود و  ،ن سانی دارای بی سرمایه ان سرمایه فکری بعد   سرمایه بعد هایمؤلفه نیترمهماز میان ابعاد 

سانی صحی فر و همکاران ) همچنین ؛ندبود و دانش تجربه مهارت، ان سعه  یهامؤلفه( در پژوهش خود تحت عنوان 2018نا تو

داری در توسعه منابع ای نقش معنیسه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه ،نشان دادندکوچک و متوسط  یهازمانع انسانی سامناب

مطالعه استانداردهای توسعه ( در پژوهش خود تحت عنوان 2018جهانیان ) .ی کوچک و متوسط داشتندوکارهاکسبدر  انسانی

سانی در شی دریاییسازمان منابع ان شان داد های آموز سانی در ،ن سعه منابع ان ستانداردهای تو شیسازمان ا دریایی  های آموز

سانی :از اندعبارت شویق منابع ان سانی، ت سازمان به حمایت از منابع ان ضمین برابری  عملکرد، بهبود در تعهد  سازمان به ت تعهد 

حمایت مدیران از توسعه منابع انسانی در  سانی،های روشن سازمان در توسعه منابع انداشتن هدف برای منابع انسانی، هافرصت

ستمر سازمان، سازمان  یادگیری م سانی در  ستمنابع ان شی تحت عنوان  ،(2018قوچانی و همکاران ) سوی دیگراز  .ا پژوه

ز آن نتایج این پژوهش حاکی اانجام دادند.  دولت الکترونیک یریپذهای نیروی انسااانی مرتبط با بلوت تعاملبررساای توانمندی

زمان با پیشرفت مراحل و هم استعمدتاً فنی  یریپذنیروی انسانی در مراحل اولیه بلوت تعامل ازین مورد یهایاست که توانمند

شامل تردهیچیپ هایاین توانمند یریپذلبلوت تعام و همکاران  5همچنین ویدوتو ؛شودنیری یا ادراکی می یهامهارت ،شده و 

ش (2017) سانی رهبری و انگیزش،  ،ان داددر پژوهش خود ن سرمایه ان ضااز ابعاد مؤثر بر   ؛ی و خالقیت کارکنان بودندمندتیر

کسب و  یالمللنیب فناوری ینوآور( در پژوهشی در خصوص نقش سرمایه انسانی و اجتماعی مدیران بر 2017) 6همچنین وادهو

ش سانی  سرمایه ان شان دادند که مدیرانی که دارای  سرمایه اجتماعی باالتر بودندکارهای کوچک ن شتر  ،امل تجربه و دانش و  بی

( در پژوهش خود در خصوص ارتباط 2015نادری و همکاران ) تینها در و کردندیماری گذرمایهتوجه و س فناوری ینوآورروی 
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ارت با میزان تخصص و مه آن دانش و یهاانسانی و مؤلفه هبین سرمایبین ابعاد سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی نشان دادند، 

 .سود، فروش، درآمد و رضایت مشتریان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

؛ قوچانی و 2018)جهانیان، دیگر صاانایعبه اینکه بیشااتر تحقیقات گذشااته روی  توجه با و ال با عنایت به مطالب گفته شاادهح

صحی فر و هو  (2018همکاران،  شده( 2018مکاران، کسب و کارهای کوچک )نا ست انجام  شتر و  ا سی نقش بی  سرمایهبه برر

شناسایی ابعاد گوناگون  و توجه کمتری به (2015؛ نادری و همکاران، 2017)وادهو،  است انسانی بر دیگر متغیرها پرداخته شده

سانی نموده شرکت شناختلذا  ؛اندسرمایه ان سانی در  سرمایه ان شیابعاد  بندی این  لویتواو همچنین  ایران های تولیدی ورز

. از طرفی یکی از عوامل مؤثر در جهت توساعه صانایع تولیدی ورزشای ایران گردد تواند سابب کارایی هر چه بیشاترمیعوامل 

و توجه به ابعاد توسعه سرمایه  استبه باال دانش و تجر متخصص، با های انسانیوجود نیروی ،های تولیدی ورزشی ایرانشرکت

که اگر  است. از این رو مسئله اصلی تحقیق حاضر این رسدالزم به نیر میتولیدی ورزشی ایران  یهاشرکتانسانی متناسب با 

 ،نمایند پیرویالگویی از تولیدی ورزشی ایران بخواهند برای توانمندسازی، توسعه دانش و ارتقاء سرمایه انسانی خود  یهاشرکت

 بر توسعه سرمایه انسانی تمرکز نمایند؟ مؤثرعوامل  عنوان به ییهاعاملتوجه نموده و بر چه  ییهامؤلفهباید به چه 

 یشناسروش 

خبرگان  ،جامعه آماری پژوهش حاضاار شااامل .پیمایشاای انجام گرفت -توصاایفینوع پژوهش حاضاار کاربردی بود و به شاایوه 

ها افیایی و نوع فعالیت شرکتهای پژوهش حاضر اندازه، محل جغربودند. معیار انتخابی شرکتی تولیدی ورزشی ایران هاشرکت

 کمتر از یهاشرکت در کشور ایران ،متوسط و بزرگ انتخاب شدند. الزم به ذکر استهای بود. به طوری که از نیر اندازه شرکت

)طلوعی و همکاران،  شوندقلمداد مینفر بزرگ  100های بیش از نیرو متوسط و شرکت 100تا  50 یهاشرکتنفر کوچک،  50

شرکتمچه ؛(2018 شهد، کرمان و یزد  هانین این  صفهان، م ستان تهران، ا شا دوو در پنج ا شی بخش پو ک و تجهیزات ورز

شتند ضر. فعالیت دا شی بودندهاشرکتنفر از خبرگان  107 ،نمونه آماری پژوهش حا خبره مدیران و  منیور ازو  ی تولیدی ورز

شی ایرانکارها و کسبصاحبان  شندمی ی تولیدی ورز سط و بزرگ هاشرکتسال در  10داقل ح که با شی متو ی تولیدی ورز

روش انتخاب  داشااتند. را ی تولیدی ورزشاای ایران آگاهی الزمهاشاارکتایران فعالیت داشااتند و در زمینه ساارمایه انسااانی در 

عه سرمایه وست نامه محقق ساخته عوامل مؤثر برابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشخبرگان پژوهش حاضر به صورت هدفمند بود. 

سانی  شی ایران بود.هاشرکتان ضر  ی تولیدی ورز شنامه پژوهش حا س )روش  ی ادبیات نیریاتحلیل محتوکیفی شیوه به پر

برای بررساای عوامل بر اساااس گویه بود.  27دارای که  طراحی گردیدها و مبانی نیری پیشااین بر اساااس پژوهش و قیاساای(

برای و طراحی شد  کرتیلمقیاس پنج ارزشی  پرسشنامه به صورت 5و تاکسونومی 4پیچا، ای3تاپسیس، 2، ساو1الکتری هاکیتکن

 10توسط  هانامهپرسشاین  محتوایی . اعتبارطراحی گردیدزوجی  صورتبهپرسشنامه پی اچسنجش عوامل بر اساس تکنیک ای

شی مورد  ساتید مدیریت ورز شنا میزان و قرار گرفت دیتا نفر از ا س سازه پر ساس تحلیل عروایی  شدتاملی تاییدی مه بر ا  ؛ایید 

شنامهپایایی  همچنین س ضریب آلفای کرونباخ  پر ساس  شنامه  89/0بر ا س شد و با توجه به اینکه پر برای  شده میتنیبرآورد 

گاری نامه از شاخص نرخ ناسازپرسش این اعتبارسنجیمقایسه زوجی بود، جهت  صورت بهپی اچتکنیک ای لهیوسبهی ریگاندازه

الگوریتم  بر اساسکنیم.  دنیریتجد هاقضاوت در د، بهتر استباش 1/0بیشتر از  ناسازگاری سیستم میزان چنانچه .استفاده شد

تجزیه و تحلیل . (2011ی، فیشاار)مؤمنی و  به دساات آمد که مطلوب بود 08/0ها برابر نرخ ناسااازگاری ماتریس گویه همحاسااب

                                                 
1. Elimination Et Choice Tranlation Reality (ELECTRE) 

2. Simple Additive Weighted (SAW) 

3. Technique for The Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

4. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
5. TAXONOMY Model 
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صل از تحقیق برای محداده سبه تکنیکهای حا سونومیا سیس و تاک ساو، تاپ سلاز نرم افزار  های الکتر،  سبه 1اک و جهت محا

کپ لند استفاده نهایی ی نهایی عوامل از مدل بندرتبهجهت  تیدرنها استفاده شد. 2اکسپرت چویسپی از نرم افزار اچتکنیک ای

 .شده است پرداختهها تکنیککه در ادامه به هر یک از این  گردید

 3گیری چندشاخصههای تصمیمكتکنی

که به منیور انتخاب  اسااتگیری های ریاضاای شااناخته شااده تصاامیمگیری چندشاااخصااه، از جمله مدلهای تصاامیمتکنیک

گیری ها در کاهش پیچیدگی تصمیمرود. قدرت بسیار باالی این تکنیکهای موجود به کار میترین گزینه از میان گزینهمناسب

ساخ صمیمو اعطای چارچوب  سا ل ت سان آنگیری و نهایتارمند به م ستتاً کاربرد آ شده ا سبب  سب  ،ها  به عنوان ابزاری منا

صمجهت  شود در حوزه یریگمیت ستفاده  شش نوع تکنیک پژوهش  نیدر الذا  ؛(2017زاده، آذر و رجب)های مختل  از آن ا از 

صمیم صه تحت عنوانپرکاربرد و کارا در حوزه ت شاخ سونومی و الکتر های کتکنی گیری چند سیس، تاک شده ساو، تاپ ستفاده  ا

 .شودمی پرداختهشده  استفادههای تکنیک به، در ادامه است

بر پارامترهای مرکزی در علم آمار شکل گرفته است. در این روش ابتدا با استفاده از آنتروپی  (ساومیانگین وزنی ساده )تکنیک 

شاخص 4شاتون سبه ش عیینها تضریب اهمیت هر یک از  ضریب اهمیت راهکارهای مختل  محا سپس میانگین موزون  ده و 

شترین مقدار می سببه عنوان  آمده به دستشود و بی شده و گزینه نیترمنا ساس آن مرتب گزینه در نیر گرفته  های دیگر بر ا

سیس تکنیک(. 2016شود )لطیفی و یعقوبی، می شباهت به راه حل تاپ ساس  در این روش از دو  ایده آل، یا اولویت بندی بر ا

به حل ایده آل و ضد  گزینهبه منیور اندازه گیری شباهت یک  مفهوم حل ایده آل و شباهت به حل ایده آل استفاده شده است.

ها بر اساس شاخص نزدیکی نسبی به . سپس گزینهشوداز حل ایده آل و ضدایده آل اندازه گیری می گزینهایده آل، فاصله آن 

 شوند:بندی میرتبه ،صفر تا یک است هکه یک شاخص افزاینده در دامن لصورت ذی

 

ین تکنیک در دو فاز . ارودها به کار میبندی آنها و رتبهبرای ارزیابی شااباهت و نزدیکی بین گزینه مدل ریاضاای تاکسااونومی

سی میدر فاز یک، همگنی گزینهشود. انجام می شاخص ی هاشود و در فاز دوم گزینهها برر ساس  سبیهمگن بر ا  نزدیکی ن

 (.2017زاده، آذر و رجبدارد ) باالتریکمتر باشد، گزینه مورد نیر اولویت  عدد حاصلههر چه  شوند. در این مدلبندی میرتبه

منتهی  اهبندی گزینهاست؛ یعنی لزوماً به رتبه 5ایاساس این متد، روابط غیررتبه .مطرح شد 1980الکتر در اواخر دهه  تکنیک

ستشود، بلکنمی شریفی، گزینه ،ه ممکن ا سااچدر نهایت تکنیک ای و (2011هایی را حذف کند )مؤمنی و  سه پی بر ا س مقای

کلیه معیارهای دخیل و مقایسااه  زمانهمبا در نیر گرفتن اثر  پیاچای ارزیابی چند معیاره روشزوجی بنا نهاده شااده اساات. 

آذر و ) دینمایمگزینه مطلوب را تعیین  شاااده یمعرفی روابط ریکارگبهها پرداخته و با ی گزینهندبتیاولو، به هاآنامتیازات 

 .(2017زاده، رجب

                                                 
1. Excel 

2. Expert Choice 

3. Multi-Attribute- Decision-making (MADM) 

4. Shannon Entropy 

5. Outranking 
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 ،1لندتکنیك کپ

سیدن به یک رتبه نهایی از تکنیک ادغامی کپ ضر برای ر شد. در پژوهش حا ستفاده  ها را باختاین روش، تعداد بردها و لند ا

های مختلفی که پژوهش نگاه کنیم، روش سااه ههای جدول شاامارمثال، اگر به داده عنوانند؛ بهکمیبرای هر معیار مشااخص 

، مالحیه بیترت نیبه همپی و تاپسیس(. اچهای الکترا، ایدهند، سه روش هستند )تکنیکترجیح می 20معیار یک را بر معیار 

 20هایی که معیار یک را بر معیار دهد. تعداد روشرجیح مییک ت معیاررا بر  20معیار )تاکسنومی و ساو(  شود که دو روشمی

شتر از تعداد روشترجیح می ست که معیار دهند، بی  20دهند؛ بنابراین، معیار یک بر معیار را بر معیار یک ترجیح می 20هایی ا

زوجی، رأی اکثریت وجود نداشت و یا  همقایسدهیم. اگر در این نشان می Mبا  ترجیح دارد و این مورد را در این مقایسۀ زوجی

نشانگر این امر  Xاین است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و  هبه منزل Mکنیم. کدگذاری می Xآرا با هم مساوی بود، آن را با 

ست شایان ا سطر ارجحیت دارد.  ستون بر  س که  ست که هر مقای سی قرار می مورد صورت جداگانهزوجی به هذکر ا . گیردبرر

شمارست شان میچهار، ) هون آخر جدول  شماره ؛دهد( تعداد بردها را برای هر معیار ن سطر آخر جدول         چهار،  همچنین، 

 .است برای هر معیارها تعداد باخت هدهند( نشان)

 هایافته

های پرسشنامه بر اساس ویژگی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بهجمعیت شناختی گروه نمونه بررسی شد،  یهایژگیوابتدا 

شناختی  ست ذیلجدول  درجمعیت  شده ا ساس یافته .ارا ه  شماره بر ا سن  1های جدول  ضای گروه نمونه دارای  شترین اع بی

سابقه کار مدیریت  46باالتر از  شی  متأهلسال،  20تا  16سال، دارای  شرکت تولیدی ورز شی تولو در  شاک ورز یدکننده پو

 ند.مشغول به کار بود

 های جمعیت شناختیتوزیع فراوانی و درصد خبرگان بر اساس ویژگی .1جدول 

 جمع فراوانی درصد فراوانی هاویژگی

 5 5 سال 30تا  26 سن

107 

 13 14 سال 35تا  31

 22 24 سال 40تا  36

 29 31 سال 45تا  41

 31 33 سال 46باالتر از 

 36 39 10-15  سابقه کار مدیریت

107 16-20 40 38 

 26 28 21باالتر از 

 96 102 متأهل تأهلوضعیت 
107 

 4 5 مجرد

 54 58 پوشاک ورزشی حوزه فعالیت شرکت خبرگان
107 

 46 49 تجهیزات ورزشی

 .دگردیشناسایی  ی تولیدی ورزشی ایرانهاشرکتدر بر سرمایه انسانی  مؤثر یهابا مرور قیاسی مطالعات پیشین شاخص سپس

 خالصه شده است. 2در جدول شماره  هاآناین عوامل همراه با منبع استخراج 

                                                 
1. Capland 

C

 R
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 ی تولیدی ورزشی ایرانهاشرکتعوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در  .2جدول 

 منبع هامؤلفه هامؤلفه شماره

 (1389محمدیان،  )جوانمرد و شغلی سخت شرایط در کارکنان توانمندی جهت وکارکسب سناریوهای از استفاده 1

 (1993)هودسون،  باال تحصیالت با انسانی منابع جذب 2

 (2003)انگستروم و همکاران،  باال تخصص و مهارت با انسانی منابع جذب 3

 (2013)ین،  شرکت با تجربه افراد با انسانی منابع ارتباط جهت مناسب ساختار ایجاد 4

 (2018جورگاتمن، ) تجربه با کارکنان و مدیران از استفاده 5

 (1394)نادری و همکاران،  (…و معتبر مجالت و کتب )مانند علمی منابع با فرد آشنایی 6

 (2010)آلپکان و همکاران،  شرکت هایحرفه در متخصص انسانی ماهر و منابع استفاده از 7

 (1993)بکر،  انسانی منابع مناسب ظاهر و پوشش 8

 (1397)ناصحی فر و همکاران،  رقبا میان در خود شرکت تموقعی از کارکنان یرساناطالع 9

 (1397)جهانیان،  دانش مدیریت یکپارچه سیستم استفاده ازایجاد و  10

 (1397)جهانیان،  هاآن برای شغلی پیشرفت مسیر تعیین و شرکت یهارسالت با کارکنان آشنایی 11

 (2017مکاران، )ویدتو و ه استعداد با انسانی منابع از یریگبهره 12

 (2009)ماریموتو و همکاران،  شغل هر تخصصی وظای  با مرتبط پیوسته آموزشی برنامه برگزاری 13

 (1394)نادری و همکاران،  فرد شغل با رابطه در آن تخصصی یکاربردها و کامپیوتر با کار دانش بهبود 14

 (2010ن، )آلپکان و همکارا انسانی منابع توسط جدید یهادهیا تولید 15

 (2017)ویدتو و همکاران،  هاآن تخصص و هامهارت ارتقاء در کارکنان از حمایت 16

 (1998)بونتیس،  مشتریان و یکدیگر به نسب انسانی منابع مناسب رفتار 17

 (1397جهانیان ) های روشن در توسعه منابع انسانیهدفدارا بودن برنامه و  18

 (1998)بونتیس،  گروهی کار انجام به تمایل 19

 (2003)انگستروم و همکاران،  باال انگیزه و انرژی با وظای  انجام 20

 (1394)نادری و همکاران،  مطلوب رهبری یهامهارت از کارکنان برخورداری 21

 (2018)جورگاتمن،  مشکالت حل در مشابه یهاشرکت تجربه با کارکنان از استفاده 22

 (2010)آلپکان و همکاران،  انسانی نیروی باالی خالقیت و هوشمندی 23

 (2003)انگستروم و همکاران،  انسانی منابع باالی فکری چابکی 24

 (2017)ویدتو و همکاران،  کرده ترک را شرکت یا شدهبازنشسته  که فردی جایگزین برای آموزشی برنامه 25

 (1394نادری و همکاران، ) فرد هر شغل با مرتبط آموزشی یهادوره وها کارگاه برگزاری 26

 (2018)جورگاتمن،  شرکت سابقه با اعضای تجربیات اطالعاتی بانک ایجاد و ثبت 27

این عوامل را بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  ،از افراد پژوهش درخواست شد بعد از استخراج عوامل، در قالب دو پرسشنامه

 گذاری کنند.س زوجی ارزش)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( و مقیا

 27 ازهای حاصال از نیرات افراد در پژوهش، ماتریس تصامیم تشاکیل داده شاد. این ماتریس متشاکل آوری دادهپس از جمع

سباتی روشستون )تعداد  107ها( و سطر )تعداد مؤلفه سونومی و افراد( بود. قبل از اجرای مراحل محا سیس، تاک ساو، تاپ های 

ستفاده با تحقیق، این در تعیین گردد. هاشاخص اهمیت ضرایب ستبایمی الکتر ابتدا  ضرایب این 1شانون روش آنتروپی از ا

 (.3است )جدول  شده حاصل زیر نتایج فوق هایتکنیک اجرای از است. پس آمدهدستبه

                                                 
1. Shannon Entropy 
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 رییگتصمیمهای مختل  ی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی بر اساس تکنیکبندرتبه .3جدول 

شماره 

 هامؤلفه

SAW TOPSIS TAXONOMY AHP ELECTRE 

Wi رتبه +

iC
 

− رتبه

iC
 

 رتبه رتبه وزن رتبه

1 561/0 14 426/0 8 722/0 17 35/0 8 7 

2 672/0 8 408/0 11 541/0 5 021/0 13 13 

3 842/0 1 625/0 2 451/0 2 073/0 4 1 

4 465 22 397/0 12 853/0 22 023/0 11 16 

5 695/0 4 553/0 3 549/0 6 99/0 3 5 

6 756/0 2 518/0 4 523/0 4 0101/0 2 4 

7 691/0 5 482/0 5 601/0 11 029/0 10 5 

8 189/0 26 247/0 24 941/0 24 008/0 25 24 

9 512/0 20 293/0 21 729/0 19 02/0 16 21 

10 731/0 3 476/0 6 449/0 1 183/0 1 3 

11 683/0 6 662/0 1 598/0 9 066/0 6 1 

12 585/0 15 314/0 20 602/0 10 36/0 7 19 

13 642/0 9 343/0 18 495/0 3 067/0 5 7 

14 175/0 27 116/0 26 978/0 26 01/0 23 27 

15 606/0 13 365 15 665/0 15 015/0 22 7 

16 622/0 12 361 16 591/0 8 019/0 18 7 

17 524/0 19 352/0 17 784/0 21 021/0 13 20 

18 492/0 21 258/0 23 724/0 18 01/0 23 23 

19 534/0 17 462/0 7 773/0 20 018/0 19 13 

20 631/0 11 412/0 10 634/0 13 020/ 16 13 

21 671/0 7 424/0 9 569/0 7 022/0 12 12 

22 257/0 25 122/0 25 988/0 27 017/0 20 25 

23 637/0 10 391/0 13 613/0 12 017/0 20 7 

24 429/0 23 324/0 19 931/0 23 008/0 25 18 

25 535/0 18 281/0 22 648/0 14 021/0 13 22 

26 404/0 24 114/0 27 972/0 25 005/0 27 26 

27 548/0 16 344 14 691/0 16 034/0 9 17 

 و مهارت با انسانی منابع ی مدل ساو نشان داد عامل جذبریکارگبهنتایج حاصل از  شود،می مشاهده 3 در جدول کهگونه همان

سایر مؤلفه تخصص سبت به  شترین اهمیت ن صل از باال دارای بی شان دادریکارگ بهها بود. نتایج حا سیس ن شنایی ،ی مدل تاپ  آ

ها دارای بیشترین اهمیت یا اولویت نسبت به سایر مؤلفه هاآن برای شغلی پیشرفت مسیر نتعیی و شرکت یهارسالت با کارکنان

شان دادریکارگبهبود. نتایج حاصل از  ستفاده از ،ی مدل تاکسونومی ن دارای بیشترین  دانش مدیریت یکپارچه سیستم ایجاد و ا

باال دارای  تخصااص و مهارت با انسااانی منابع جذب ،ی مدل الکتر نشااان دادریکارگبههمچنین نتایج حاصاال از  ؛اهمیت بود

ده ایجاد و استفا ،پی نشان داداچها هستند و در نهایت نتایج حاصل از تکنیک ایبیشترین اهمیت یا اولویت نسبت به سایر مؤلفه

مشاااهده کرد که  توانیمهای مختل  بود. با توجه به نتایج تکنیک اولویتدارای باالترین  دانش مدیریت یکپارچه ساایسااتم از
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از یکسری نقاط  هاکیتکناین هر یک از  با توجه به دارا بودن است. آمده دستبرای یک مسئله واحد به های متفاوتیبندیرتبه

 اساااتفاده لندکپ روشادغامی تحت عنوان روش یک از  گوناگون هایبندیبرای اجماع در رتبهدر این پژوهش ضاااع  و قوت، 

 نتایج مربوط به این تکنیک ارا ه شده است. 5و  4های در جدولادامه که در  است شده

 های هر عاملنتایج مقایسات زوجی و تعداد بردها و باخت .4جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیار

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 

19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
سیگما 

 سی

1 - M X M X X X M M X X M X M X X M M M M M M X M M M M 18 

2 X - X M X X X M X X X M X M M M M M M M M M M M M M M 17 

3 M M - M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 27 

4 X X X - X X X M M X X X X M X X M M X X X M X M M M X 9 

5 M M X M - X M M M X M M M M M M M M M M M M M M M M M 24 

6 M M X M M - M M M X M M M M M M M M M M M M M M M M M 25 

7 M M X M X X - M M X X M M M M M M M M M M M M M M M M 22 

8 X X X X X X X - X X X X X M X X X X X X X X X X X M X 2 

9 X M X X X X X M - X X X M M X X X X X X X M X M X M X 7 

10 M M X M M M M M M - M M M M M M M M M M M M M M M M M 26 

11 M M X M X X M M M X - M M M M M M M M M M M M M M M M 23 

12 X X X M X X X M M X X - X M X X M M M X X M X M M M M 12 

13 M M X M X X X M X X X M - M M M M M M M M M M M M M M 20 

14 X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X 0 

15 M X X M X X X M M X X M X M - X M M M X X M X M M M M 14 

16 M X X M X X X M M X X M X M M - M M M X X M X M M M M 15 

17 X X X X X X X M M X X X X M X X - M X X M X M M M M X 9 

18 X X X X X X X M M X X X X M X X X - X X X M X M X M X 6 

19 X X X M X X X M M X X X X M X X M M - X X M X M M M X 10 

20 X X X M X X X M M X X M X M M M M M M - X M X M M M M 15 

21 X X X M X X X M M X X M X M M M X M M M - X X X X X X 10 

22 X X X X X X X M X X X X X M X X M X X X M - X X X M X 5 

23 X X X M X X X M M X X M X M M M X M M M M M - M M M M 16 

24 X X X X X X X M X X X X X M X X X X X X M M X - X M X 5 

25 X X X X X X X M M X X X X M X X X M X X M M X M - X M 8 

26 X X X X X X X X X X X X X M X X X X X X M X X X M - X 3 

27 X X X M X X X M M X X X X M X X X M M X M M X M X M - 10 

سیگما

 آر
9 10 0 18 3 2 5 

25
 

20 1 4 

15
 

7 

27
 

13
 

12
 18
 

21
 17
 

12
 17
 22
 

11
 22
 19
 24
 17
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 لندروش کپ بر اساسبندی نهایی معیارها رتبه .5جدول 

   - رتبه
 ی تولیدی ورزشیهاشرکتعوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در 

 شغلی سخت شرایط در کارکنان توانمندی جهت وکارکسب سناریوهای از استفاده 18 9 9 7

 باال تحصیالت با انسانی منابع جذب 17 10 7 8

 باال تخصص و مهارت با انسانی منابع جذب 27 0 27 1

 شرکت باتجربه افراد با انسانی منابع ارتباط جهت مناسب ساختار ایجاد 9 18 -9 18

 تجربه با کارکنان و مدیران از استفاده 24 3 21 3

 (…و معتبر مجالت و کتب )مانند علمی منابع با فرد آشنایی 25 2 3 10

 شرکت هایحرفه در متخصص انسانی ماهر و منابع استفاده از 22 5 17 5

 انسانی منابع مناسب ظاهر و پوشش 2 25 -23 26

 رقبا میان در خود رکتش موقعیت از کارکنان یرساناطالع 7 20 -13 21

 دانش مدیریت یکپارچه سیستم ایجاد و استفاده از 26 1 25 2

 هاآن برای شغلی پیشرفت مسیر تعیین و شرکت یهارسالت با کارکنان آشنایی 23 4 19 4

 استعداد با انسانی منابع از یریگبهره 12 15 -3 14

 شغل هر تخصصی وظای  با مرتبط پیوسته آموزشی برنامه برگزاری 20 7 13 6

 فرد شغل با رابطه در آن تخصصی یکاربردها و کامپیوتر با کار دانش بهبود 0 27 -27 27

 انسانی منابع توسط جدید یهادهیا تولید 14 13 1 13

 هاآن تخصص و هامهارت ارتقاء در کارکنان از حمایت 15 12 3 10

 مشتریان و کدیگری به نسب انسانی منابع مناسب رفتار 9 18 -9 18

 انسانیهای روشن در توسعه منابع هدفبرنامه و  دارا بودن شرکت از 6 21 -15 22

 گروهی کار انجام به تمایل 10 17 -7 15

 باال انگیزه و یباانرژ وظای  انجام 15 12 3 10

 مطلوب رهبری یهامهارت از کارکنان برخورداری 10 17 -7 15

 مشکالت حل در مشابه یهاشرکت تجربه با ارکنانک از استفاده 5 22 -17 23

 انسانی نیروی باالی خالقیت و هوشمندی 16 11 5 9

 انسانی منابع باالی فکری چابکی 5 22 -17 23

 کرده ترک را شرکت یا شدهبازنشسته  که فردی جایگزین برای آموزشی برنامه 8 19 -11 20

 فرد هر شغل با مرتبط آموزشی یهادوره وها کارگاه برگزاری 3 24 -21 25

 شرکت باسابقه اعضای تجربیات اطالعاتی بانک ایجاد و ثبت 10 17 -7 15

 منابع به ترتیب عوامل جذب ،دهدنتایج حاصاال از مدل نهایی کپ لند نشااان می شااود،می مشاااهده 5 در جدول کهگونه همان

سانی صص ومهارت  با ان ستفاده از تخ ستم باال، ایجاد و ا ستفاده دانش مدیریت یکپارچه سی تجربه  با کارکنان و مدیران از و ا

 ی تولیدی ورزشی ایران داشتند.هاشرکتتوسعه سرمایه انسانی در در بیشترین نقش را 

 یریگجهینتبحث و 

سازمان در جهان امروز، سرمای هایشرکتها و موفقیت و کامیابی  ستفاده بهینه از انواع  های موجود همختل  در گرو کاربرد و ا

ست ضزپور و همکاران،  ا سانی از اهمیت باالیی برخوردار 2014)خ سرمایه ان ست. از این رو (. در این میان توجه به  با توجه به ا

عمکرد در ارتقاء  ساارمایه انسااانی بهبودهای تولیدی ورزشاای و تاثیرگزاری غیرقابل انکار اهمیت ساارمایه انسااانی در شاارکت

 RC  R C
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صالحی و آرای هاشرکت شناخت و ، (2017ش، ) ضر با هدف  سانی مؤثربندی عوامل اولویتپژوهش حا سرمایه ان سعه  در  بر تو

شی ایرانشرکت شان داد های تولیدی ورز ضر ن سانی منابع جذببه ترتیب عوامل  ،انجام گرفت. نتایج پژوهش حا  و مهارت با ان

ستفاده از، باال تخصص ستو  دانش مدیریت یکپارچه سیستم ایجاد و ا  اولویتدارای باالترین تجربه  با کارکنان و مدیران از فادها

ساس  سبت به دیگر عوامل بودند. بر این ا سانی ترمهمن سرمایه ان سعه  شی هاشرکتین عامل در تو  منابع جذبی تولیدی ورز

( 2003) و همکاران 1انگستروم و (2013ین ) هایکه این نتیجه از پژوهش حاضر با پژوهش ،بود باال تخصص و مهارت با انسانی

ستاهم سازمانی از مزیت رقابتی جذب و  ؛بود را ستاندارد  ینتأملذا چنانچه  شد و از ا منابع اثربخش و واجد صالحیت برخوردار با

های هر شغل به گرداوری و گزارش اطالعات کافی در کند که عالوه بر مطالعه ماهیت و ویژگیتالش می مشخصی تبعیت نماید،

سانی ماهر و متخصص به رفع نارسا ی هاآنمورد  سرمایه  موجود در خصوص توسعههای ها و کاستیبپردازد و با جذب منابع ان

 ابعاد از یکی عنوان بهها شارکت مهارت و نیروی متخصاص از طرفی .(2018)تیموری و همکاران،  انساانی شارکت توجه کند

سانی هسرمای صر به دانش ان صل شرکت در پیچیدۀ موجود و ضمنی اطالعات طریق از تنها هدهد کفردی به افراد می منح  حا

ست. شده سا ل برای هاحلراه هارا  در را کارکنان ممتاز هایمهارت این ا ستفاد هاآن به و کرده درگیر شرکت خاص م  هدر ا

 دارد. هاشرکتی نماید که نقش مؤثری در توسعه سرمایه انسانکمک می فرد به منحصر عملیاتی هایشیوه از بیشتر

سانی  سرمایه ان شتهاشرکتدومین عاملی که در توسعه  سزایی دا ستفاده از ،ی تولیدی ورزشی ایران نقش ب ستم ایجاد و ا  سی

احمدی و و  (2009) و همکاران 2ماریموتو(، 2018جهانیان )های این نتیجه از پژوهش با پژوهش کهبود دانش مدیریت یکپارچه

سهم (2016همکاران ) شان داد2018جهانیان ) کهیطوربهبود.  تارا سانی  ،( در پژوهش خود ن حمایت مدیران از توسعه منابع ان

سازمان ستمرو  در  سانی در یادگیری م سانی دراز سازمان  منابع ان سعه منابع ان ستانداردهای تو شیسازمان ا دریایی  های آموز

از  تریشب فنی یهاآموزش به و داندیم پیشاارفت شااغلی در ؤثرم عامل عنوانبه را آموزش (،2007همچنین ادرالین ) اساات؛

های استقرار و استفاده از سیستمتوجه به است. در این راستا و بر اساس نتایج پژوهش حاضر  داده اهمیت رفتاری هایآموزش

 و دانش ال اطالعاتهایی قدرتمند در انتقمکانیساام ذاتاًهای مدیریت دانش ساایسااتمبه طوری که  اساات،مدیریت دانش مهم 

های مختل  کار حتی مدیرانی که در شاارکت و آوردن دانش ممکن گردد به دسااتهای راه ،گرددهسااتند و این امر باعث می

شترک دارندولی ا ،کنندمی ضمن تبادل افکار از تالشمی ،هدافی م سود برده و یا توانند  را با هم در  هاآنهای مبتکرانه یکدیگر 

ستفاده از بنابراین؛ (2004)گنجی،  دمیزنآ سزایی در  ریتأثسیستم مدیریت دانش  ا سانی شرکتب های تولیدی توسعه سرمایه ان

 تواند داشته باشد.میشی ایران زور

 ،ی تولیدی ورزشای از نقش و اهمیت بسازایی برخوردار بودهاشارکتیت ساومین عاملی که در توساعه سارمایه انساانی نها در

جوگارتمن  و (2016احمدی و همکاران )های این نتیجه از پژوهش با پژوهش که بود تجربه با ارکنانک و مدیران از اساااتفاده

ستاهم( 2018) شان دادند( 2016)احمدی و همکاران که یطوربه .بود را سانی  ،در پژوهش خود ن سرمایه ان یکی از ابعاد مهم 

سانی بود شرکت از مدیران و ک ؛تجربه نیروی ان سب ساختار ایجادارکنان با تجربه و همچنین لذا برخورداری   ارتباط جهت منا

سانی منابع شرکت از عوامل مهم درشرکت  تجربه با افراد با ان سانی  سرمایه ان سعه  ست هاتو دارای تجربه باالیی کارکنانی که . ا

شند سبت به انجام کار خود د ،با شتری ن ساس قدرت بی شرایط جدید در محیط کار، اح  نیرویکه  یطور هب ،ارنددر مواجهه با 

تکنولوژیکی و بازار هسااتند که  یهافرصاات، دارای دانش بیشااتری از کنندیای که در یک بخش مشااابه کار مبا تجربه انسااانی

ها که عملکرد شرکت را مناسب را برای دنبال کردن این فرصت هاییاستراتژ توانندیها مبسیار بهره ببرند و آن از آن توانندیم

                                                 
1. Engström  

2. Marimuthu 
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ی پیشین هاتجربهتوانند با استفاده از یمرو منابع انسانی شرکت  ینا ازلذا  ؛(2012، 1گانتاکیس) نمایندتدوین  دهدیایش مافز

 خود و دیگران موفقیت خود و به دنبال آن ارتقاء سرمایه انسانی شرکت را تضمین نمایند.

مدیران و  ،شااودنسااانی نساابت به دیگر عوامل پیشاانهاد میبا توجه به نتایج پژوهش حاضاار و اهمیت هر یک از ابعاد ساارمایه ا

شرکت، هاشرکتصاحبان  ستم مدیریت دانش، ایجاد بانک اطالعاتی افراد با تجربه  سی سبت به ایجاد  شی ایران ن ی تولیدی ورز

ش ، جذب و  سانی خود، حمایت از کارکنان جهت تولید ایده آموزشک سیر پنیروی ان شرفت های جدید و همچنین تعیین م ی

ی تولیدی ورزشاای هاشاارکتخاذ نمایند. عالوه بر موارد فوق با عنایت به جایگاه و اهمیت شااغلی کارکنان خود تدابیر الزم را ات

ی تولیدی ورزشاای کارها و کساابو اهمیت تحقیق در حوزه  ضاارورت بهایران در توسااعه ورزش کشااور عزیزمان ایران و نیر 

بر توسااعه  مؤثردر این مطالعه به عوامل قرار دهند.  مدنیرادامه جهت تحقیقات آتی  پژوهشااگران پیشاانهادات آورده شااده در

ها دیگر ابعاد توسعه منابع انسانی مانند فرهنگی، سیاسی سایر پژوهش ،شودبعد پرداخته شد، توصیه می 27سرمایه انسانی در 

 انجامی تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ هاشرکتق بر قرار دهند. از طرفی چون این تحقی مدنیرو موانع توسعه سرمایه انسانی 

سانی را  شده سرمایه ان سعه  شگران ابعاد تو ست دیگر پژوه سبا شی کوچک و دیگر کارها و ک سبی تولیدی ورز ی کارها و ک

سی نمایند.  شی مانند خدماتی برر سانی مطالعه این یطورکلبهورز سرمایه ان سعه  ست شده پرداخته تنها به عوامل تو  سایر ،ا

ی تولیدی ورزشاای ایران هاشاارکتیی و عملکرد بازار گراتوانند نقش این ابعاد را بر سااایر متغیرها مانند نوآوری، مطالعات می

سی نمایند صوص همچنین انجام پژوهش؛ برر سانی در فرا تحلهای در خ سرمایه ان سبیل ابعاد  شی کارها و ک  تواندیمی ورز

 .دشو ارا ه آینده هایپژوهش پیشنهاد برای عنوانبه
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