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 *گیالندانشگاه  ،مدیریت ورزشی استادیار. 1

 بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت ،مدیریت ورزشیر استادیا. 2

 دانشگاه گیالن ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. 3
 

 06/11/1395تاریخ پذیرش:                   19/08/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
 خصوصی هایو موفقیت برند بر عملکرد مالی باشگاههوش تجاری از طریق نوآوری ثیر أت بررسی ،هدف از پژوهش حاضر

ی هاباشگاهمدیران  آن را آماری ۀجامع بوده و پیمایشی فی ـتوصی از نوع این پژوهشبود. روش  ورزشی شهر رشت

در  شمار(آماری )کل ۀآماری برابر با جامع ۀآماری، نمون ۀبودن جامعدلیل محدودد. بهتشکیل دادنخصوصی شهر رشت 

مورد  دواسمارت پی ال اس افزار نرم نیز ها و روابط بین متغیرهاو تحلیل داده تجزیه منظوره(. ب=49Nرفته شد )نظر گ

ی هاباشگاهمالی  عملکردو  نوآوریبر داری امعنترتیب اثر دهند که هوش تجاری بهیمها نشان . یافتهاستفاده قرار گرفت

نوآوری بر موفقیت برند و عملکرد باشد. درمقابل، تأثیر نمیدار امعن اما اثر آن بر موفقت برند رد؛ورزشی خصوصی دا

هرچند هوش  شود کهمشخص می ها. براساس یافتهردثیر داأبر عملکرد مالی ت نیز. موفقیت برند باشدمیدار امعن مالی

یابی به موفقیت مالی، اما درک این مکانیزم و دست ؛داردبینی عملکرد مالی را توجهی توانایی پیشطور قابلتجاری به

 باشد. نیازمند توجه به کارآمدی سیستم نوآوری و اثربخشی مدیریت برند می

 

 عملکرد مالی، موفقیت برند، نوآوری، هوش تجاری کلیدی:  واژگان
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 مقدمه
وکار رشد دنیای کسبحالها در چگونگی برخورد با تحوالت دررویکرد شرکت ،در دهۀ گذشته

حفظ و پشتیبانی از مشتریان و  و منظور رقابت بهتربه هااساسی یافته است. شرکت یتغییرات

های راهبردی برای هدایت، سنجش و حفظ عملکرد کارگیری ایدهداران، نیازمند بهسهام

سنجش عملکرد مالی از  ،(های اخیرویژه در سالبه) فرد خود هستند. در بخش مالیمنحصربه

دلیل توجه به از معیارهای مالی مبتنی بر ارزش،برخوردار شده است و استفاده  یاهمیت بسیار

ها و تصمیمات به ابزاری رایج برای ارزیابی راهبردها، پروژه دارانافزایی از نگاه سهامبیشتر به ارزش

 .(529، 0122، 1یالشندارگلو و بایراک) است شده لیتبدها راهبردی شرکت

 و داخلی رندگانیگمیتصم یطورکلبه و اعتباردهندگان ،گذارانهیسرما برای مسائل نیترمهم از یکی

 دارانسهام ژهیوبه و گذارانهیسرما ،بنابراین؛ ستا هاآن ارزیابی عملکرد ۀلأمس ،هاشرکت بیرونی

 ارزیابی یدرستبه را شرکت مدیریت عملکرد اهاز طریق آن بتوانند که هستند معیارهایی نیازمند

 که است هاآن مالی ارزیابی ،هاشرکت عملکرد ارزیابی رویکردهای نیترمهم و نیتریمیقد کنند.

 ،روندها مورددر را ییبهاگران اطالعات مالی، یهالیتحل. باشدمی مالی یهاصورت بر مبتنی غالباً

 چگونگی و هاشرکتضعف  و قوت نقاط ،تیدرنها و سهم هر درآمد و سود کیفیت ،هایبستگهم

 2عملکرد مالی (.113، 1383 ،قدرتیان کاشان و انواری رستمی) کندیم ارائه هاآن مالی وضعیت

بسیاری از پژوهشگران و  ۀاثربخشی سازمانی، دغدغ معیارهای سنجشترین عنوان یکی از مهمهب

های توسعه در ترین اهرممهماز یکی  دیگر،سوی. ازباشدمیسازمانی ۀ های توسعمجریان برنامه

گذاری است. با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه 3هوش تجاری ۀهای توسعبرنامه ،های اخیردهه

تواند نقش های مالی، اثربخشی مالی هوش تجاری موضوع مهمی است که میگیریدر تصمیم

و  فتحی ،حسینیخداداد) آن داشته باشد ۀهای اقتصادی برای توسعمؤثری در نگرش و تمایل بنگاه

 برای مبتکرانه هایسالح جدیدترین و بهترین از یکی تجاری هوش ،امروزه. (61، 1385  لهیا

 خدمات ۀارائ رب تمرکز از طریق هاانکو ب بوده رقابتی مزیت آوردندستبه جهت هاسازمان و هابانک

داری بقا و پیشرفت صنعت باشگاه ذکر است کهشایان .نمایندرا کسب می عملیاتی مزایای ،منفرد

. در مواجهه با شودای امن میسر مییک محیط تراکنشی و مبادله ۀو خدمات مالی در سای )ورزش(

و توقع مشتریان، متخصصان ورزشی ناگزیر از  رانهیگسختاقتصاد نامطمئن جهانی، مقررات 

                                                      
1. Bayrakdaroglu & Yalçin 

2  . Financial Performance 

3  . Business Intelligence 
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 آوردن مشتریان جدیددستاستراتژی حفظ اعتماد مشتریان موجود و به ۀکار توسعکارگیری راهبه

 بایست مشتریانمیها گذاری مالی، باشگاهداری و سرمایه. جهت موفقیت در امر باشگاهاشندبمی

سودآور را شناسایی و حمایت نموده و در بهبود وضعیت عملیات در سطح کاربران بکوشند و با 

کارها با ابزارهای هوش تجاری  ۀبه درک و بهبود عملکرد نمون ،گراوکار عملنظارت بر هوش کسب

نویسندگان مختلفی مفهوم هوش در این ارتباط،  (.5، 1393، قلی زاده و ولی پور ،متی)هبپردازند 

صورت بدین (2000)1اند. اولین تعریف علمی هوش تجاری را گوشال وکیمتجاری را تعریف نموده

برای مدیریت  هامدیریتی و ابزاری جهت کمک به سازمان ۀیک فلسفکه هوش تجاری،  ندبیان کرد

ها بر این آن .باشدمی وکارباتخاذ تصمیمات کارا در محیط کس هدف باوکار اطالعات کسب ۀو تصفی

آوری، پردازش و انباشتن اطالعات هایی مانند قابلیت جمعکه هوش تجاری شامل ویژگی هستند باور

دسترسی داشته باشد و  هابه آن خود سطوح سازمان بتواند با توجه به نیاز یکه تمامنحویبه ؛است

  .نمایدها در برابر رفتارهای رقابتی حفاظت و از آن رساندهکمک ها به آندهی آینده در شکل

کیفیت و  ،هستندنامطمئن  ایطور فزایندهو بهبوده شدت رقابتی بازارها بهکه حاضر حالدر

بلکه حتی  زیان باشد، و معنای تفاوت بین سودتنها بهتواند نهمی سازمان تجاری بودن هوشهنگامهب

درحقیقت،  .(162 ،1391 قربانی، و زاد عرب بهرامی،) دهدتفاوت میان بقا و ورشکستگی را توضیح 

های هوشمندانه از داده ۀیند افزایش سوددهی سازمان در بازار رقابتی با استفاداهوش تجاری فر

ای گونهو به شده اطالعات دریافت ،در آن که گیری در سازمان استیند تصمیماموجود در فر

استفاده از آن  کهذکر است شایان وکار برساند.شود که ما را به هدف مطلوب در کسباستفاده می

توان از اصول می یوکار، بلکه در هر کسباشدبمیوکار خاص نیک صنعت و یا کسب به تنها مختص

های بازاریابی توجه به فعالیت .(12، 1393، 2پسادست) های هوش تجاری استفاده نمودو روش

دیدگاه جدیدی در  ،نام برندعنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی بههب

درون کاال یا خدمات  ،ند که ارزش واقعیاهمختلف نشان داد مطالعاتشود. علم بازاریابی محسوب می

، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش باشدنمی

و  (43، 1388باقری، الهیاری و حقیقی، دیواندری، )کند واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می

اند. داشتن برند معطوف کرده آنای را به برند و مدیریت ها توجه ویژهدلیل است که شرکتهمینبه

. (206، 2015 ،3کاتلر) افزایدمیقوی، توانایی رقابت شرکت را افزایش داده و بر میزان سودآوری آن 

دنبال تولید محصوالت نوآورانه با استفاده از به داشتن برند متمایزجهت ای را انگیزه ،تمایز برند

                                                      
1. Ghoshal & Kim 

2. Pasadast 

3. Catler 
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تمایز برند، یک شروع استراتژیک برای  ،حقیقت. درندکدر شرکت ایجاد میهای تولید نوآورانه روش

هایی که از فرهنگ سازمان .(41، 1999 ،و زائری احمد)شود سمت نوآوری محسوب میحرکت به

دانند که ایجاد برند موفق همواره به تفسیر بازخورد از خوبی میبه ،ندهست نوآوری برخوردار

 از طریق نوآورانه ۀبلکه به توانایی سازمان برای توسع باشد؛مین وابسته مشتریان و رقبای فعلی

. (875، 2007 ،1ویتنام نگو )اوکاس و دستگی دارب ایجاد ارزش باالتر برای مشتریانبا ای نوین شیوه

ه اقتصادی در نظر گرفت ۀتوسع ۀعنوان موتور محرکرا به 2( نوآوری2001)1شومپیتردر این ارتباط، 

 ،مفهوم کارآفرینی که کندیم ادعا ه است،کارآفرینی نام گرفت ۀینرو درزمعنوان پیشکه به وی .است

 ۀیراز دادادن سیستم به خارج حرکت جاری، نابودی ساختارهای موجود و یمشتوانایی شکست خط

از عقاید شومپیتر، بیشتر بر نوآوری  جادشدهیمکتب فکری اذکر است که بهالزم .باشدمیتعادل 

زیادی نشان از  مطالعاتاند و نوآوری را با عملکرد مرتبط دانسته پژوهشگران .داردتکنولوژیکی تأکید 

فرهنگ  ،میاناین. درباشندمینوآوری  نیازمند موفقیت دستیابی به ها برایآن دارند که سازمان

در این ارتباط،  .(501، 2000 ،3)کاالنتون و نایت دآورسزایی در عملکرد پدید میهنوآوری نقش ب

 نمودهبررسی را ها گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکتاثرات برند (1391) قاسمی و عزیزی

دهند و تمام برند قرار می ۀرا بر پایهایی که استراتژی اصلی شرکت شرکت کردندعنوان  و

گرا(، دارای عملکرد بهتری های برندکنند )شرکتهای شرکت را حول محور برند طراحی میفعالیت

را تأیید  های خود این یافتهنیز در پژوهش( 2008و  2005) 4. وانگ و مریلیسباشندمیدر بازار 

، از میزان آگاهی هستندگراتر هایی که برندرکتشها مشخص شد آن پژوهشنتایج  ۀ. بر پاینمودند

  .باشندمیبرند نسبتاً باالیی در بازار برخوردار 

 و وری اطالعاتناپیشرفت ف نیزبا توجه به اهمیت اطالعات در مدیریت سازمان و  ،های اخیردر سال

دانش  گیری باتصمیمبرای  سازدها و مؤسسات را قادر میهای کاربردی تجاری که شرکتسیستم

هوش تجاری به بررسی  ۀحوز مطالعات ۀعمد ،یندوجود آوری باال برای سازمان بهبیشتر و ایجاد بهره

به بررسی ( 1394)و همکاران  دالوریدر این ارتباط،  .اندتأثیرات آن بر عوامل مختلف پرداخته

 .پرداختندمهوری اسالمی سازی هوش تجاری در وزارت ورزش و جوانان جتحلیل اکتشافی پیاده

 امکان دسترسی آسان به ،آلیک سیستم هوش تجاری ایده که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

به مدیران وزارت ورزش و جوانان  و دهدیبه وزارت ورزش و جوانان م اطالعات حیاتی و اثربخش را

                                                      
1  . O'Cass & Viet Ngo 

2. Innovation 

3  . Calantone & Knight 

4  . Wang & Mrylys 
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در پژوهش خود  (1394)همکاران  توالیی وزمینه، دراین .رسانددر اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می

 پژوهش این از حاصل نتایج .پرداختندها انداز هوش تجاری در موفقیت برند سازمانارزیابی چشم به

ی مدیران را از کالف راحتبه تواندیمی خود هاکیتکنکه سیستم هوش تجاری با ابزارها و  داد نشان

و  همتیقرار دهد.  هانآانبوه اطالعات خارج ساخته و دانش مناسب و دقیقی را در اختیار  ۀپیچید

و  نمودههای خصوصی را بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک نیز (1393همکاران )

عملکرد مالی  ،کارگیری هوش تجاریهب از طریق توانندیمی خصوصی هابانککه  کردندگزارش 

هوش تجاری و مدیریت به بررسی  در پژوهش خود نیز( 1391خانی )میکر .بود بخشندخود را به

هوش  یهاکیتکنبا کسب بیشترین سود از  و عنوان نمود که پرداخت وکار در عملیات بانکیکسب

ریسک  تیریمد ،یابدمی شیافزای بازاری هاتیفعالیی کارا ،شودمیمشتری تقویت  روابط ،تجاری

افزایش ها بانک ،درنهایت و شودمنجر می به تغییرات بازار ترعیسری هاواکنش ،کندپیدا می بهبود

به ( 1391بهرامی و همکاران )راستا، دراین. ی فرایندهای خود را انتظار دارندو اثربخشکیفیت 

نمودند پرداختند و گزارش کارگیری هوش تجاری بهاستفاده از  بانوآوری در مدیریت بازار بررسی 

؛ شدبامین ریپذامکان دقیقطور به ،سازمان بر آن ریتأث و تجاری هوش میزان یا و ارزش سنجش که

 را تجاری سازمان هوشمند بازارهای و مالی عملکرد که دارد وجود عملی و ساده ییهاراه اما

از هایی که نمود شرکت عنوان پژوهشیاساس ( بر2001) 1بایتندیجک در این ارتباط، .سنجدیم

است که  هاییشرکتدو تا سه برابر بیشتر از  ،هاآن ۀبازگشت سرمای ،کننداستفاده میهوش تجاری 

دانش  با دیران را به انطباق تصمیماتم هوش تجاری حقیقت،گیرند. درکار نمیههوش تجاری را ب

 ،ترتیبیندسازد. بغیره قادر میوکار و گذاری درکسبهای سرمایهخود از اطالعات بازار، تاکتیک

ها و برای شرکت است شده های خاص پیشنهادعنوان یکی از جنبهردیابی درک و پاسخ به رقبا به

صنعت  ،. در چند سال اخیرباشدمی ضروریمؤثر به نام هوش تجاری  ۀاجرای یک برنام جهت

 نمودهرشد و تغییر چشمگیری را تجربه  ،های خصوصیداری ایران با شروع به کار باشگاهباشگاه

 ۀارائ ۀگذاری و نحوهای موجود در رابطه با فرایندهای سازمانی سرمایه. این رشد انفجاری برنامهاست

حجم تراکنش )معامالت( فزاینده،  ۀمنظور ادارتأثیر قرار داده است. بهخدمات به مشتریان را تحت

که فرایندهای عملیاتی در  شودشامل میهای جدیدی را نامههای تکنولوژیکی ابتدا برگذاریسرمایه

ها را از مزیت رقابتی برخوردار حدی باشگاهها تاگذاریدهد. گرچه این سرمایهسازمان را ارتقا می

که اغلب موردتوجه قرار  یتراما مسائل بزرگ ؛نمایدسازد و مشکالت عملیاتی را کمتر میمی

در این پژوهش به  ،روازاین؛ (5، 1393 پور، ولی و زاده قلی همتی،) ندشوپدیدار می ،اندنگرفته

                                                      
1. Baitendijek 
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ای هسسات خصوصی ورزشی با اثرگذاری متغیرؤبررسی ارتباط بین هوش تجاری با عملکرد مالی م

اساس مدل مفهومی پژوهش بر ،منظورمیانجی نوآوری و موفقیت برند پرداخته شده است. بدین

 .تآورده شده اس شمارۀ یک قالب شکلدر پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین

 
 مدل مفهومی پژوهشـ 1شکل 

  پژوهش شناسیروش
پیمایشی  ی ـتوصیف ،هاگردآوری داده ۀنظر شیو و از بوده کاربردی ،لحاظ هدفبه که پژوهش حاضر

 خصوصی هایتأثیر هوش تجاری از طریق نوآوری و موفقیت برند بر عملکرد مالی باشگاه باشد،می

های باشگاه یرانمدتمامی  پژوهش راآماری  ۀ. جامعداده استرا مورد بررسی قرار ورزشی شهر رشت 

جهت انجام . ، تشکیل دادندندسال حضور در باشگاه را داشت دوحداقل  ۀتجرب که ورزشی شهر رشت

 خواهینظرنفر  49به تعداد  آماری ۀنمون از ،آماری ۀجامع یت دسترسی بهدلیل محدودبهپژوهش و 

 استفاده شد (لیکرت ارزشیطیف پنج ) الیؤس 40 ۀناماز پرسشنیز ها گردآوری داده جهت. گردید

 آن شناختی و قسمت دومهای جمعیتشامل پرسش : قسمت اولبودشده  دو قسمت تشکیل از که

های لفهؤال با مؤس 21) (1393همتی و همکاران ) هوش تجاری ۀنامپرسشچهار  دربرگیرندۀ

 (2011) همکاران و 1یگاند نوآوری ۀنامپرسش ،نیروی انسانی، رقبا و مشتریان(، اطالعات فناوری

                                                      
1. Gandhi 
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 ۀنامپرسشو  ال(ؤس هشت) (1390محمد و همکاران )سید موفقیت برند ۀنامپرسش ،ال(ؤس پنج)

پایایی ذکر این نکته ضرورت دارد که  بود. ال(ؤس شش)( 1393همتی و همکاران ) عملکرد مالی

یید روایی تأپس از ها نامهپرسش یروایی واگراو  روایی همگرا (،پایایی ترکیبیآلفای کرونباخ و )

 یید قرارتأمورد  دواسمارت پی ال اس افزار از طریق نرم استادان و خبرگان نفر از 11 توسطمحتوا 

  .گرفت
 

 نتایج
 مردها مدیران باشگاه از درصد 3/67 که دهدنشان می (شمارۀ یک جدول)های توصیفی یافته

 20ها بین مدیران باشگاهاز درصد  3/65سن  ،همچنین. باشندها زن میاز آندرصد  7/32 و هستند

 سال 40بیشتر از  هااز آن درصد 1/4سن و بوده  سال 40تا  30بین  درصد 6/30 و سال 30تا 

 گزارش شده است. شمارۀ یکاطالعات توصیفی در جدول  سایر .باشدمی

 
 شناختیهای جمعیتویژگیـ 1جدول 

 متغیرها                تعداد درصد

3/67 

7/32 

33 

16 

 مرد

 زن
 جنسیت

8/38 

2/61 

19 

30 

 مجرد

 هلأمت
 هلأوضعیت ت

0 

3/65 

6/30 

1/4 

0 

32 

15 

2 

 20 کمتر از

 30تا 20

 40تا 30

 40بیشتر از 

 )سال( سن

04/2 

72/36 

94/46 

30/14 

1 

18 

23 

7 

 دو کمتر از

 پنجتا  دو

 10تا  پنج

 10بیشتر از 

 )سال( سابقه

0 

3/16 

6/77 

1/6 

0 

8 

38 

3 

 تردیپلم و پایین

 کاردانی

 کارشناسی

 ارشدکارشناسی

 میزان تحصیالت
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اول، مدل  ۀدر مرحل .پذیردیدر دو مرحله صورت م پی ال اسیابی مدل :بررسی برازش مدل بیرونی

روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی  هاییلطریق تحل )مدل بیرونی( از یریگاندازه

مورد ارزیابی دوم، مدل ساختاری )مدل درونی( با برآورد مسیر بین متغیرها  ۀو در مرحل شودیم

 باشدمیمشاهده قابل شمارۀ دوو شکل  شمارۀ سهجدول بارهای عاملی متغیرها در  .گیردقرار می
 

 عاملی ربا یبضرا ـ2 جدول

 سازه گویه بار عاملی

89/0 1 

 2 88/0 فناوری

79/0 3 

86/0 1 

 2 90/0 منابع انسانی

75/0 3 

80/0 1 

 منابع مالی

76/0 2 

74/0 3 

84/0 4 

84/0 5 

84/0 1 

 2 90/0 نوآوری

90/0 3 

60/0 1 

 2 76/0 رقبا

75/0 3 

78/0 1 

 موفقیت برند
80/0 2 

77/0 3 

75/0 4 

83/0 1 

 2 83/0 مشتریان

82/0 3 
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اعداد ضرایب بارهای  یتمام، پژوهشدر مدل ، شودمشاهده می شمارۀ دوگونه که در جدول همان

در  هاآن به مربوط ۀها با سازواریانس شاخص معنا کهبدین؛ باشدمی( 4/0) ازبیشتر  هاعاملی پرسش

 معیار است.بودن این مناسب ۀدهندنشان و هقبول بودحد قابل

روایی محتوا، روایی  ؛گردیداز سه نوع روایی استفاده  یریگتأیید روایی ابزار اندازه براین، جهتعالوه

1) همگرا
AVE) (یید قرار گرفتأت موردخبرگان  از نظرسنجیاز طریق روایی محتوا ) و روایی واگرا .

کرونباخ و ضریب پایایی مرکب  از دو معیار ضریب آلفاینیز نامه تعیین پایایی پرسش منظورهب

شده  ارائهکامل  شکلبه و واگرا روایی همگرا ،نتایج پایایی شمارۀ سه و چهار،ول ااستفاده شد. در جد

 است.

 
 پایایی و روایی همگرا یبضراـ 3جدول 

 متغیرها آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا

 2فناوری 81/0 89/0 73/0

 3منابع انسانی 79/0 88/0 71/0

 4رقبا 50/0 75/0 51/0

 5مشتریان 77/0 87/0 69/0

 6عملکرد مالی 86/0 90/0 64/0

 7نوآوری 86/0 91/0 78/0

 8موفقیت برند 78/0 86/0 61/0

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Average Variance Extracted 

2. Technology 

3. Staff 

4. Competitors  

5. Client 

6. Financial Performance 

7. Innovation   

8. Brand Success 
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 واگرا ییروا  -4جدول

 

ابزار  شمارۀ سه و چهار، ولاافزار در جدنرم هاییشده و نتایج خروجاساس مطالب عنوانبر

 .باشدمی برخوردار یاز روایی )محتوا، همگرا و واگرا( و پایایی مناسب یریگاندازه

با  و مدل درونی بیانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است: بررسی برازش مدل درونی

شکل  نیز و شمارۀ پنج و شش ولادر جد. نمودپژوهش را بررسی  هاییهفرض توانیم آناستفاده از 

 .شودینتایج برازش مدل درونی مشاهده م شمارۀ دو،
 

 داری(ادرونی )مقدار معن مدل برازش -5جدول 

  موفقیت برند مشتریان رقبا مالی عملکرد نوآوری منابع انسانی فناوری

 موفقیت برند    22/2   

 هوش تجاری 54/0 47/24 44/14 76/2 19/13 06/25 07/42

 نوآوری 50/5   69/2   

 

 برازش مدل درونی یجنتا -6جدول 

 هاسازه خی دو یارمع قدرت پیش بینی مدل یارمع

 موفقیت برند 63/0 - 04/0

 مشتریان 78/0 51/0

 رقبا 66/0 28/0

 عملکرد مالی 67/0 21/0

 نوآوری 74/0 54/0

 منابع انسانی 76/0 52/0

 فناوری 88/0 63/0

 

  برند موفقیت مشتریان رقبا مالی عملکرد نوآوری منابع انسانی فناوری

 برندموفقیت  78/0      

 مشتریان 65/0 83/0     

 رقبا 69/0 64/0 71/0    

 مالی عملکرد 45/0 67/0 69/0 80/0   

 نوآوری 74/0 76/0 78/0 77/0 88/0  

 منابع انسانی 52/0 75/0 61/0 67/0 76/0 84/0 

 فناوری 63/0 81/0 66/0 74/0 85/0 82/0 86/0
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( و 25/0(، )36/0) سه مقدارکه براساس آن  است ارائه شده برازش کلی مدل شمارۀ هفت،جدول  در

ذکر است که شایان .اندشده یعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفبه (01/0)

 .گردیددر سطح قوی برآورد ( 7/0) با توجه به مقدار برازش کلی مدل

 
 برازش کلی مدل  -7جدول  

 

𝐺𝑂𝐹 = اشتراکی مقادیر√ ∗ دو خی = √0.66816829 ∗ 0.736491 = √0.4921 = 0.701498 

 

 بیشتر هر مسیر تیبودن ضریب مسیر الزم است مقدار برای معنادارذکر این نکته ضرورت دارد که 

 .باشد( 96/1)از 

 فناوری منابع انسانی نوآوری عملکرد مالی رقبا مشتریان موفقیت برند هاسازه

مقادیر 

 اشتراکی
61/0 69/0 51/0 64/0 78/0 71/0 74/0 

 88/0 76/0 74/0 67/0 66/0 78/0 63/0 دوخی 
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 (داریاضرایب معنو  یپژوهش )بارهای عامل ۀشدمدل آزمون _2شکل 
 

 .شده است ارائه داری مدل پژوهشاضرایب مسیر و سطح معن یجنتا شمارۀ هشت،جدول در 
 

 داری مدل پژوهشاضرایب مسیر و سطح معن یجنتا_ 8جدول 

 مسیر ضریب مسیر (تی ۀ)آمار یدارامعن نتایج

 : هوش تجاری بر عملکرد مالییک ۀیفرض 85/0 76/2 پذیرش فرضیه

 نوآوری : هوش تجاری بردو ۀیفرض 86/0 19/13 پذیرش فرضیه

 : هوش تجاری بر موفقیت برندسه ۀیفرض 07/0 54/0 فرضیه رد

 برند یتبر موفق ی: نوآورچهار ۀیفرض 48/0 6/6 فرضیه پذیرش

 برند بر عملکرد مالی یت: موفقپنج ۀیفرض 38/0 22/2 پذیرش فرضیه

 بر عملکرد مالی ی: نوآورشش ۀیفرض 62/0 69/2 پذیرش فرضیه
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 گیرینتیجه بحث و

 و موفقیت برندثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری أبررسی ت ،حاضر هدف از پژوهش

عنوان تفکر استراتژیک بر مبنای اهمیت هوش تجاری به پژوهشاین خدمات ورزشی بود.  ۀر حوزد

عنوان بخشی از بلوغ عنوان فرایند پویایی بهبود کیفیت و خدمات، موفقیت برند بهمدیران، نوآوری به

 ،وری سازمانیربخشی و بهرهاصلی اث ۀعنوان وجههای ورزشی و عملکرد مالی بهبازاریابی در باشگاه

 ،زاده قلی ،)همتی پرداختبه تبیین و تعیین ارتباط بین این متغیرها در صنعت خدمات ورزشی 

حاضر برای  پژوهشورزش کشور،  ۀدر حوز تاحدودی مشابهوجود مطالعات  با. (4، 1393 ولی پور،

آزمون مدل مفهومی پژوهش  ،کلیطوربار ارتباط بین این متغیرها را مورد بررسی قرار داد. بهاولین

های نوآوری و موفقیت برند باشگاه گریکه بر مبنای هوش تجاری مدیران و با میانجی نشان داد

کلیات نتایج این ذکر است که شایانها پرداخت. بینی عملکرد مالی آنتوان به پیشورزشی می

ولی  ،زاده همتی، قلی؛ 15، 1394 ،تاج میری و تاج میری ،توالییپژوهش توسط مطالعات قبلی )

 بهرامی،و  85 ،1392  قاسمی و عزیزی، ؛19، 1392اکبری و عدالت حقی، علی؛  4، 1393 پور،

، هوش پژوهشهای براساس یافته( مورد تأیید و حمایت قرار گرفت.  163 ،1391 قربانی، و زاد عرب

(. در تبیین این P=19/13بار عاملی و =86/0) رددابر نوآوری داری اقیم، مثبت و معنتجاری اثر مست

توانند با تشخیص و درک مناسب از مدیران دارای هوش تجاری باال میتوان گفت نتایج می

ثرتر القا نمایند و درجهت ارتقای ؤنیاز به تغییر و ایجاد پویایی را بهتر و م ،فرایندهای سازمانی خود

(. 9، 1389 ،، عطار پور و شایمیزاده صالحبکوشند )های مختلف سازمان خود عملکرد بخش

ها به شرکت .باشدمیترین نیاز یک مدیر، داشتن اطالعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست مهم

نظر را اند تا بتوانند اطالعات مورداستفاده از ابزارهای اطالعاتی مانند هوش تجاری روی آورده

های جدید برای رشد سازمان، سیستم ضمن ایجاد فرصت سرعت از منابع استخراج کنند. اینبه

شرایط کاری را دگرگون  جویی در زمان و هزینه،، بلکه با صرفهباشدمیتنها عامل حذف مشکالت نه

 در گیریتصمیم از پشتیبانی از طریق تجاری (. هوش14، 1393 کاظمی و مختاری،مال) سازدمی

 خواهد پایدار ۀتوسع موجبات وشده  سازمان اثربخشی و کارایی باالبردن باعث سطوح سازمانی تمامی

رونده و مبتنی بر خالقیت است و ایجاد تغییرات پیش ۀنوآوری شیو(. 9، 1390 ،پور)حسن گشت

بعدی است که . نوآوری یک رویکرد چندباشدمیهای صنعتی و تجاری مهم در سازمان ییندافر

گیری مدیران مشتری در آن نقش دارند. با توجه به اثرات تصمیمتمامی اعضا از مدیران و کارکنان تا 

ها از تفکرات و گیری آنپذیری سبک تصمیممراکز تجاری و خدماتی بر فرایندهای سازمانی و اثر

ها تأثیر باالیی بر فرایند و سیستم نوآوری آن ۀها و رویکردهای نوآورانمشیهوش تجاری خود، خط
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تنها به (. نوآوری و خلق دانش نه165 ،1391 قربانی، و زاد عرب بهرامی،رد )نی داوکارآفرینی سازما

صورت جدی است، بلکه به های خصوصی و تجاری تبدیل شدهاصلی بسیاری از سازمان ۀلأمس

 های اصلی دنیای معاصر،که یکی از ویژگی. نظر به اینداردتوجه بخش عمومی و دولتی نیز قرار مورد

که هدف نهایی هوش است و با توجه به این که دنیا را دربرگرفته باشدمی ایدادهحجم عظیم 

ثر ؤکالن داده م ۀکه در حوز هاییکشف فناوری ،باشدمیو کیفیت اطالعات  هنگامهبهبود ب ،تجاری

پردازش توانایی کیفیت ارائه دهند و راستای دسترسی به اطالعات باکارهایی را درباشند و بتوانند راه

بر هنگام این اطالعات را داشته باشند، گام بزرگی را در نوآوری سازمان در هو تجزیه وتحلیل ب

بهرامی و  هایهشپژونتایج ها با این یافته. (14 ،1393 مختاری، و کاظمیمال)خواهد داشت 

 .دارد ییسوهم (1389) زاده و همکارانصالح و (1391) همکاران

           داری بر موفقیت برند ندارداهوش تجاری اثر مثبت و معن مشخص شد کهها براساس یافته

که برندسازی و موفقیت برند در بازار یک فرایند به این(. با توجه P= 54/0بار عاملی و = 07/0)

در  ،پذیردای و ادارکات و تصمیمات جمعی اثر میپیچیده است و بیشتر از فضای تبلیغاتی و رسانه

تر مانند رویکردهای ثر در مراحل مقدماتیؤگذاری متغیرهای متوالی این فرایند پیچیده از اثر

بودن دلیل سنتیبه توان گفت احتماالًشود. از منظر دیگر میشناختی و نظری کاسته میروان

دهان، موفقیت بهداشتن رویکردهایی مانند تبلیغات دهانها و اولویتسیستم بازاریابی در این باشگاه

هنگام و صحیح در هگیری بمدیران جهت تصمیم باشد.میفردی تأثیر عوامل غیربرند بیشتر تحت

بینی رفتار )ریسک( و غیره، پیش شرایط مختلف اعم از شرایط اطمینان، متعارض، غیراطمینان

 ،راستااینهستند. درها و حقایق مفید و مرتبط نیازمند مشتری و شناخت تقاضای بازار، به داده

راستای رسیدن به تواند سازمان را درمی های ورودیهوش تجاری از طریق تحلیل و پردازش داده

نامی نام تجاری سازمان، مدیران جهت ماندگاری و خوش ،دیگرعبارتیاری رساند. به خود اهداف

 بایستمی ین دارایی نامشهودحفظ ارزش برند، وفاداری مشتریان به برند سازمان و حفظ و افزایش ا

بتوانند تصمیمات صحیح و فوری را در شرایط متفاوت اخذ نمایند. سیستم هوش تجاری با ابزارها و 

 ،های گوناگونانبوه اطالعات و داده ۀسادگی مدیران را از کالف پیچیدتواند بههای خود میتکنیک

 این اطالعات صحیح کهقرار دهد. هنگامی هانخارج ساخته و دانش مناسب و دقیقی را در اختیار آ

از فضای بازار رقابت، آگاهی الزم را کسب  هابه مدیران ابالغ شود، آن توسط سیستم هوش تجاری

های بازاریابی و تبلیغات برای گسترش نام تجاری از تکنیک این دانشاستفاده از توانند با نموده و می

، 1394 میری، تاج و میری تاج توالیی،ا پیشگام شوند )سایر رقبد و نسبت به نمحصول استفاده نمای

( 1393) ( و جعفرنژاد و همکاران1394) توالیی و همکاران هاییافتهبا  پژوهش این نتایج(. 16
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ها نشان دادند که یافته باشد.بررسی میمورد ۀتفاوت در جامع ناشی از که احتماالً خوانی نداردهم

مالی  موفقیت. (P=76/2بار عاملی و =85/0) ردبر عملکرد مالی داداری اثر مثبت و معنا ،هوش تجاری

که نیازمند  بازار است ۀهای پیچدتراکنش از های مالیداده تحلیل و تفسیر نیازمند هاشرکت

لحاظ وجود قابلیت باالی مدیران به ،راستاهمین. درباشدمیهوشمندی رقابتی در مدیران و سازمان 

 منجر شود سودآوری و مشتریان به خدمات بهبود کارآیی، سطح بردنباال تواند بهمی هوش تجاری

 مدیران که است قدرتمندی ابزارهای از تجاری (. هوش7، 1393 ،قلی زاده و ولی پور همتی)

 و بود خواهند ثرترؤم و کاراتر خود هایگیریتصمیم در ،آن در نوآوری و خالقیت ایجاد با هاسازمان

 باهمچنین، هوش تجاری  خواهند داشت. همراهبه هاسازمان برای را بیشتری آوریسود

 و کرده کمک هاهزینه کاهش به سازمان در ضایعات و هاکاریهدوبار کاهش و امور به بخشیدنسرعت

کارکنان  و مدیران اگر .دهد افزایش را سازمان درآمد تواندمی خدمات و محصوالت در نوآوری با

 حجم پردازش، کنند خارج بودنسنتی از را سیستم این آن، در خالقیت و نوآوری ایجاد با سازمان

بود. نتایج این  خواهد هاهزینه کردنکم عوامل از یکی خود فراوان و سرعت دقت با اطالعات از باالیی

 سو( هم1392) همکاران( و رهنمای رودپشتی و 1393) همکاران همتی و هاییافتهپژوهش با 

 .است

                           ردداداری بر موفقیت برند انوآوری تأثیر مثبت و معن ،های دیگر پژوهشاساس یافتهبر

ها و نوآوری و خالقیت همان چیزی است که اکثر شرکت (.P= 6/6بار عاملی و  =48/0 )

ها و پاسخ کنند. گاه واکنش صحیح به خواستهمورد آن صحبت میکارهای کوچک و بزرگ دروکسب

در  باشد.میهای جدید های تازه و کشف استراتژیبه نیاز مشتریان، خود راهنمای رسیدن به روش

رقابت امروزی، بازاریابی و برندسازی، کسب شهرت و اعتبار، داشتن مشتریان وفادار، ایجاد دنیای پر

 ،جز با بینش و آگاهی کامل و تکمیل آن با خالقیت کاری بسیار دشوار است و ،غیرهرضایت و 

که برندهای قدرتمند معنادینب ؛ای مستقیم با یکدیگر دارند. نوآوری و برند رابطهباشدمیپذیر نامکان

دلیل وجود هیجانات بیشتر در کار، قدرت خالقیت بیشتری خواهند داشت و بیشتر به اغلب به

ای گیری نام پرآوازهکارهایی که در ابتدای شکلو، کسبنمچنیکنند. هنوآوری دست پیدا می

، به برندی هاآن شمار در کارهای بیدلیل نوآوریپس از مدتی ممکن است به ،اندنداشته

کار و برند ور به رشد کسبمنج نوآوری و ایجاد نقاط تمایز و انحصار .فرد تبدیل شوندبهمنحصر

انجامد و یک برند را از ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ در سازمان می نوآوری بهبراین، عالوه شود.می

یابی به نوآوری باید برای دست .کندروز تبدیل میبه برندی پویا و بهحالت ایستا خارج کرده و 

یم. در قدم یرا شناسایی نما هاخوبی درک کنیم و نیازهای پنهان آنبتوانیم ابتدا مشتریان خود را به
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میان نیازهای  ،های برند خود دست پیدا کنیم و در گام آخرناخت کاملی از ویژگیبه ش ،بعدی

 و میربها، باقری) های برند خود ارتباطی مناسب، منطقی و جدید برقرار کنیممشتریان و توانایی

 و میربهاباقری  و (1391) عبدالعظیمی هاییافتهبا  این نتایجذکر است که شایان(. 9، 1394

داری بر عملکرد مالی انوآوری اثر مثبت و معن نتایج نشان دادند که خوانی دارد.هم( 1394)

 تأثیرتحت را شرکت مالی عملکرد نوآوری، (.P= 69/2بار عاملی و  =62/0های ورزشی دارد )باشگاه

 که است نهاده شده بنا الگوها برخی ۀپای بر مالی عملکرد این نوآوری، تحقق از پیش .دهدمی قرار

 فعالیت هر در که حقیقت این به توجه با .نماید تغییر نوآوری تحقق از پس بایستمی شیوه این

 اقداماتی کارگیریهب به لفانؤم کند،می ایجاد بازار در را هاییواکنش شدهگنجانده نوآوری تجاری،

 قرار استفاده مورد وریآنو تأثیر منظور بررسیبه را بازار موقعیت ارتباط که باشندمی معطوف

 در موقعیت ایجاد و رقابتی مزیت به دستیابی منظوربه هانوآوری که حقیقت این به توجه با .دهدمی

 آن مالی عملکرد و شرکت ارزش در باید نوآوری ثیرأت اند،ایجاد شده کاروکسب نهادهای برای بازار

 رشد به منجر که است جهانی سطح در رقابت ایجاد در اساسی عامل یک نوآوری .گردد منعکس

 ییااز کار جهانی اقتصاد در دهدمی اجازه هاشرکت به که باشدمی موتوری همانند شود ومی سازمانی

 ۀرابط عملکرد مالی و نوآوری بین که داشت انتظار توانمی ،نابراین؛ بشوند برخوردار مستمری

( و خانلری و 1392) جواکبری و عدالتعلی هاییافتهبا  این نتایج .باشد داشته وجود داریامعن

داری از موفقیت اتأثیر مثبت و معندر این پژوهش  دیگر،سویاز خوانی دارد.( هم1394) علیسبزه

هایی که استراتژی اصلی شرکت (.P= 22/2بار عاملی و = 38/0برند بر عملکرد مالی مشاهده گردید )

کنند را حول محور برند طراحی می خودهای تمام فعالیت دهند وبرند قرار می ۀشرکت را بر پای

 و الدین معین، رشکوییه زارع) باشندمیگرا(، دارای عملکرد برند بهتری در بازار های برند)شرکت

ها کمک برند آن یها در گرو اتخاذ تدابیری است که به ارتقاموفقیت شرکت (.13، 1392 ،زاده نایب

گونه اقدامی، نسبت به عوامل مؤثر در موفقیت برند آگاهی ضروری است پیش از هر ،روایناز ؛کندمی

 ،آبادی و باقری)دولت شودموفقیت حاصل  هاها و عملکرد شرکتتا در تعیین استراتژی ایجاد شود

کردن برند باشگاه ورزشی خود از توانند با بهترهای ورزشی میباشگاهراستا، دراین(. 15 ،1392

 ساختنوفادار ،مربیان متخصص و امکانات بهتر نسبت به رقبا بردن ازبهرهوسایل،  رسانیروزبهطریق 

عملکرد مالی باشگاه ورزشی خود را بهبود بخشند.  ،به خود و جذب مشتریان بیشتر نسبت مشتریان

 باقریآبادی و رضایی دولت ،(1392) قاسمی و عزیزیپژوهش  نتایجبا  پژوهش های اینیافته

 .باشدمیسو ( هم1392) زارع و همکاران( و 1393)
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 ۀزمینبراساس دانش موجود در این بود که یمتدانسمی پژوهشاین از انجام  پیشآنچه  ،کلیطوربه

تصورات و نتایج قبلی بر عوامل  ۀهای خدماتی ورزشی، عمدعوامل اثرگذار بر عملکرد مالی باشگاه

 کید و تمرکز داشتند. أتمدیریتی، رهبری، فناوری و سیستم بازاریابی 

تری از درک عمقی که مهم بود این به آن دست یافتیم، حاضر پژوهش از انجام پسچه نآ

و  مورد توجه (توجه به نقش ویژه و محوری مدیرانا ب)های مدیریت مالی در مراکز ورزشی مکانیزم

عنوان مفهومی جدید و البته مهم در هوش تجاری مدیران به ،دلیلهمینبه؛ مرکزیت قرار گیرد

دو مفهوم  ،تحلیل ۀجهت افزایش قابلیت و دامن ،برایناقتصاد و مدیریت مدنظر قرار گرفت. عالوه

زیابی سو با هوش تجاری ارهای اصلی سودآوری پایدار همعنوان محرکنوآوری و موفقیت برند به

آماری از طریق  ۀسنجش برآیند ادراک جامعاز شده که حاصل شدند. براساس پیمایش انجام

 طور معناداریبه نامه بود، این نتیجه حاصل شد که هوش تجاری، نوآوری و موفقیت برندپرسش

 ؛دباشنمیهای ورزشی خدماتی اثرگذار روابطه چندگانه بر عملکرد مالی باشگاه ۀصورت شبکبه

های موفق با هوشمندی، مورد ارتباط عملکرد باشگاههای ذهنی و انتزاعی قبلی دربرداشت ،رواینزا

 .گردیدصورت علمی اثبات و تفسیر ها در این پژوهش بهخوشنامی و نوآوری آن

 

 قدردانی وتشکر 

یاری  پژوهش در انجام اینما را که  های ورزشی شهر رشتمدیران باشگاه ۀاز کلی وسیلهبدین

 شود.میدانی تشکر و قدر صمیمانه رساندند،
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effects of business intelligence 

through innovation and brand success on the financial performance of private sport clubs 

in Rasht. This is a descriptive-survey research. Due to limited statistical population, the 

sample size was considered equal to population (total number) (N = n = 49). Results 

showed that business intelligence had significant effect on financial performance of 

private clubs. Business intelligence also had significant effect on innovation, but it had 

no significant effect on success of brand. We also found that innovation had significant 

effect on success of brand and financial performance, while there was no significant 

effect of success of brand on financial performance. Based on these finding, although 

business intelligence has the ability to predict financial performance, understanding 

underlying mechanisms and achieving financial performance require paying attention to 

performance of innovation system and efficacy of brand management. 
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