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 چکیده

های باشگاه مالی عملکرد برنه و بازارگرایی گرایش کارآفرینا تأثیرتعیین  ،این پژوهشاصلی هدف 

 ،یابی معادالت ساختاری(ی )از نوع مدلبستگمپژوهش هدر این ورزشی خصوصی شهر تهران بود. 

باشگاه شهر  513ین ای نسبتی، ازبتصادفی طبقهباشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش  224

( و مقیاس 2007ورگان، رینانه )هاگس و ممقیاس گرایش کارآف مدیران آن و انتخاب شدندتهران 

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون داده. ( را تکمیل کردند1990و اسالتر،  )نارور بازارگرایی

ابعاد و  ،نتایجبراساس درصد تحلیل شدند.  95یابی معادالت ساختاری در سطح اطمینان و مدل

تقالل کاری( و گامی، رقابت تهاجمی، اس، پیشرآفرینانه )خطرپذیری، نوآوریسطح کلی گرایش کا

معنادار،  ای(، دارای روابط دوسویةوظیفهمداری و هماهنگی میانمداری، رقیببازارگرایی )مشتری

هستند. گرایش های ورزشی خصوصی حد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاهدر مثبت و

ازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد از مسیر ب ،صورت مستقیم و غیرمستقیمکارآفرینانه به

درصد از تغییرات عملکرد مالی را  58مجموع ایش کارآفرینانه و بازارگرایی درو گر داردمالی 

همراه ژه گرایش به نوآوری و پیشگامی بهویگرایش کارآفرینانه به ،هایافته طبق. کنندمیتبیین 

 های ورزشی خصوصی را ارتقاتواند عملکرد باشگاهمداری میویژه مشتریراهبرد بازارگرایی به

 دهند.
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 مقدمه
قانون اساسی برای  44سازی اصل کشور و پیاده سند راهبردی توسعة تنظیمدنبال ، بهاخیر در دهة

های سوی باشگاهذاران و مدیران ورزش کشور بهگتسازی اماکن دولتی، توجه سیاسخصوصی

معاونت توسعة ورزش همگانی  هایحاضر، براساس گزارشورزشی خصوصی جلب شده است. درحال

های در ورزش های همگانی، نرخ مشارکت مردم ایرانجوانان و فدراسیون ورزشووزارت ورزش

به  1404ید در سال باسالة کشور بیستانداز و این رقم براساس سند چشم درصد است 21همگانی 

سو، محدودیت منابع دولتی برای (. ازیک1394های همگانی، ون ورزشیابد )فدراسی درصد ارتقا 40

 آموختگان حوزۀوکار ورزشی برای دانشهای کسبضرورت ایجاد فرصتدیگر، توسعة ورزش و ازسوی

ند؛ اما شرایط کید داری ورزشی خصوصی تأهاماکن و باشگاهپیش ااز، بر ضرورت توسعة بیشورزش

یر نرخ پایین مشارکت دلیل وجود عوامل مختلفی نظحاکم بر صنعت ورزش و آمادگی جسمانی به

با تجهیزات پایین اماکن دولتی در مقایسه با اماکن خصوصی و ورود رقبای جدید  ورزشی، شهریة

های ورزشی را برای بخش ی باشگاهعمل توجیح اقتصادی تأسیس و نگهدارتر به بازار، درمدرن

های ثر، عملکرد باشگاهردی مؤهای راهبکارگیری گرایشهمگر آنکه با ب کند؛رنگ میخصوصی کم

ردهایی که برای بهبود جمله راهبها در بازار حفظ شود و ارتقا یابد. ازورزشی و مزیت رقابتی آن

 است که براساس مطالعات اولیة 1، گرایش کارآفرینانهاست کار پیشنهاد شدهوعملکرد کسب

یک »کند که میلر بیان می. آن را مطرح کردند( 1983) 3( و میلر1982) 2میلر و فریزن ،کارآفرینی

شود، برخی اقدامات های نوآورانه درگیر میر فعالیتسازمان کارآفرین، سازمانی است که د

های پیشگام، رقبای خود را نوآوری طریقکردن خود ازگیرد و با مطرحآمیز را برعهده میمخاطره

های مختلف گرایش کارآفرینانه، المپکین سازیبین مفهوم(. از1983)میلر، « دهدفشار قرار میتحت

گرایش  ،اند که براساس آنترین مدل را برای این سازه پیشنهاد کردهشده( شناخته1996) 4و دس

کردن را برای مشخصعمل یک سازمان  ها و طرزگیری، رویههای تصمیمکارآفرینانه جنبه

کند. در این مدل، گرایش کارآفرینانه با هم ترکیب میگیری راهبردی و چگونگی ادارۀ سازمان جهت

است و با  4و استقالل 3، رقابت تهاجمی2، پیشگامی1، نوآوری5عد خطرپذیریمتشکل از پنج ب

                                                 
1. Entrepreneurial Orientation 

2. Miller & Friesen 

3. Miller 

4. Lumpkin & Dess 

5. Risk-Taking 
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گذارد )المپکین و دس، ی تأثیر میگرفتن از عوامل محیطی و سازمانی، بر عملکرد سازمانتأثیر

سبک »( یا 1991، 6)کوین و اسلوین 5«حالت کارآفرینانه»نظر از اصطالحاتی نظیر (. صرف1996

های ( که در ادبیات پژوهشی برای توصیف خصیصه1993، 8)نامن و اسلوین 7«کارآفرینانه

و  ازنظر مفهومی چندبُعدی است، گرایش کارآفرینانه اندکار رفتههخطرپذیری، نوآوری و پیشگامی ب

نظر از اندازه و نوع حفظ مزیت رقابتی خود در بازار است و صرف دهندۀ تمایل سازمان بهنشان

(. 1996؛ المپکین و دس، 1993سازمان، قابلیت کاربرد در هر سازمانی را دارد )کوین و اسلوین، 

ارآفرینانه تأثیر مثبتی بر بهبود دهد که گرایش کنشان میشده انجام راتحلیل مطالعات متعددف

(؛ اما 2009، 9کارهای مختلف دارد )روچ، ویکالند، المپکین و فرسوو کسب هاعملکرد سازمان

مختلف آن در تبیین عملکرد با درنظرداشتن نوع، اندازه و سن  میزان اهمیت ابعاد ،حالبااین

وکارهای مختلف آن برای کسبباید نقش ابعاد مختلف  وکار ممکن است متفاوت باشد وکسب

راستا، با توجه به (. درهمین0072، 10)هاگس و مورگان صورت جداگانه بررسی شودبه

های کاروجوهای پژوهشگر و با درنظرداشتن اهمیت این سازه در ارتقای عملکرد کسبوجست

ش ابعاد آن است و نق کمتر مطالعه شدهورزش  وکار حوزۀمختلف، گرایش کارآفرینانه درزمینة کسب

ادبیات کارآفرینی در براین، عالوهای از ابهام قرار دارد. های ورزشی در هالهدر تبیین عملکرد باشگاه

متغیرهای محیط درونی و بیرونی  تنة خود، چه درمورد اثرهای کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرهای

که مثال، درحالیعنوانت؛ بههای ضدونقیضی مواجه اسبا یافته ،هاسازمان بر کارآفرینی سازمان

دهند کار خبر میوآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسبمثبت کار برخی از مطالعات از اثرهای

؛ مورنو و 2007؛ هاگس و مورگان، 2005، 1؛ فاکس2005، 2003، 11برای مثال، ویکالند و شفرد)

                                                                                                                        
1. Innovativeness 

2. Proactiveness 

3. Competitive Aggressiveness 

4. Autonomy 

5. Entrepreneurial Posture 

6. Covin & Slevin 

7. Entrepreneurial Style 

8. Naman & Slevin 

9. Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese 

10. Hughes & Morgan 

11. Wiklund & Shepherd 
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(، برخی دیگر خالف این 1020، 4؛ اسالتوینسکی2008، 3، دورج و اسوینی؛ رانیان2008، 2کاسیالس

؛ اسمارت و 2003، 6؛ مورگان و استرانگ2002، 5اوزسومر، منتزر و اند )ماتسانوادعا را گزارش کرده

 (.1994، 7کونانت

جذب و حفظ مشتریان و بهبود عملکرد سازمانی،  های مؤثر دربراین، یکی از راهبردافزون

عنوان شکلی از رود. بازارگرایی بهشمار مینه بههای کارآفرینااست که مکمل فعالیت 8بازارگرایی

مدت اشاره شود و به شناخت پویایی چرخة ارزش مشتریان در درازظه میفرهنگ سازمانی مالح

مدت رفتن برخی اهداف کوتاه(. بازارگرایی ممکن است سبب ازدست1990، 9دارد )نارور و اسالتر

بط ( و روا1998، 10نالپ، داتسون و چمبرز)دا شود؛ اما در جذب مشتریان دائمی مؤثر است

نتیجه، بنیان اصلی باورهای (؛ در1992، 11کند )کلیمدتی بین مشتریان و سازمان ایجاد میبلند

شتریان است. مفهوم بازارگرایی مدت با مبر اولویت مشتری و روابط طوالنی مداری تأکیدمشتری

(. 1982، 12ت پیشنهاد شد )ساکس و ویتزمهم برای کارکنان در صنعت خدما عنوان یک ویژگیبه

، 14مداریمشتری گانةرگرایی را متشکل از ابعاد سهبازای خود، زسا( در مفهوم1990) 13نارور و اسالتر

بازارگرایی ت پژوهشی، به در ادبیا. انددرنظر گرفته 16ایوظیفهو هماهنگی میان 15مداریرقیب

عمومی نشان بازاریابی  ها درزمینةایج پژوهشنت اما های ورزشی توجه چندانی نشده است؛باشگاه

                                                                                                                        
1. Fox 

2. Moreno & Casillas 

3. Runyan, Droge & Swinney 

4. Slotwinski 

5. Matsuno, Mentzer & Ozsomer 

6. Morgan & Strong 

7. Smart & Conant 

8. Market Orientation 

9. Narver & Slater 

10. Dunlap, Dotson & Chambers 

11. Kelley 

12. Saxe & Weitz 

13. Narver & Slater 

14. Customer Orientation 

15. Competitor Orientation 

16. Inter-Functional Coordination 
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، 1کارهای مختلف دارد )صدیقی و صحافومداری تأثیر مثبتی بر عملکرد کسبدهد که مشتریمی

 (. 2010، 3؛ زانگ2010، 2؛ اسیخیا2009

نظر سطح فعالیت بدنی که شهروندان آن از است ایرانشهرهای شهر تهران یکی از کالنطورکلی، به

بین، نقش پراهمیت رو هستند. دراینهروب موجود در آن با مشکالت متعددیهای ورزشی و فضا

ت ورزشی شهروندان تهرانی بخش خصوصی در گسترش ورزش و ایجاد ترغیب برای افزایش مشارک

های درآمدزایی مطلوب از فرصت عنوان یکینشدنی است. صنعت ورزش در شهر تهران بهانکار

 ایکارهای کوچک در بخش خصوصی به آن توجه ویژهوذاران کسبگمایهرود که سرشمار میبه

عالیت دارند که باشگاه ورزشی خصوصی در این شهر ف 513تعداد  ،1395دارند. براساس آمار سال 

های ورزشی با توجه به داشته باشد. مدیران این باشگاهتواند در برتوجهی را میفضای رقابتی قابل

ب پذیری نیاز خواهند داشت تا با انتخاب ترکینوعی خالقیت و خطربهورزشی، های رشته تعدد زیاد

آل برای الی ایدهبه عملکرد م ،ها به مشتریاناین رشته های ورزشی و ارائة خدمات درخاصی از رشته

عنوان فهوم کارآفرینی در سطح سازمان بهم ،راستامدیریت خود دست یابند. دراینهای تحتباشگاه

دهد، عنصر مهمی در های کارآفرینانه در سطح سازمان را رونق میو فعالیت هارایشی که گرویکرد

، 4است )آنتونسیک و هیسریچکار وکسباقتصادی و سازمانی، ایجاد ثروت و بهبود عملکرد  توسعة

طریق بهبود شغلی مختلف و از آن جمله ورزش، ازهای پرداختن به این مفهوم در زمینهو  (2004

راستای ، بر توسعة اقتصادی تأثیرگذار است. دریرقابتمزیت وری و افزایش ردها، افزایش بهرهعملک

 ی درزمینةقدرتمند عنوان ابزارلکردی و استفاده از کارآفرینی بههای عمآلرسیدن به این ایده

سمت جلو طور سنجیده بههای رشد و توسعه بهنیاز است تا گاممحوری مورد، رویة دانشورزش

و حتی شواهد و مستندات تجربی که  ها و مفاهیم نظریاتکا به نظریهکه  ند. مسلم استبرداشته شو

اند، ظهور رسیده ، سیاسی و اقتصادی مختلف به عرصةاجتماعیهای ها و نظامدر بستر فرهنگ

و  ممکن است درعمل شکاف بزرگی را بین نتایج موردانتظار و پیامدهای برجامانده ایجاد کند

رو، پرداختن وکارهای کشور وارد کند؛ ازاینها و کسبسازمان را بر پیکرۀناپذیری های جبرانارتخس

، ه ورزشهای مختلف خدماتی، تولیدی و صنعتی و از آن جملبه مباحث کارآفرینی در زمینه

                                                 
1. Siddiqi & Sahaf 

2. Asikhia 

3. Zhang 

4. Antoncic & Hisrich 
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رو، پژوهش حاضر ازاین ؛است یناپذیروکارهای مختلف ضرورت انکاردرجهت رشد اقتصادی کسب

، نقش مهمی دانش موجود وجود در قلمرو موضوعی خود و توسعةابهامات م کردنث برطرفازحی

های کارآفرینانه درزمینة باشگاه هایرا از گرایشبینش کاملی برعهده دارد و در تالش است 

یار اختوکار، درگرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب در ارتباط بین بازارگرایی خصوصی و نقش راهبرد

به این سؤال پژوهش حاضر در تالش است تا  ،اساسبراین درکاران صنعت ورزش قرار دهد؛اندست

های باشگاهماهه( )سود مالی ششبا عملکرد مالی  ،که آیا گرایش کارآفرینانه و بازارگراییپاسخ دهد 

 ورزشی خصوصی شهر تهران ارتباط دارند؟

 

 پژوهش شناسیروش
های کمی است که به روش ازنوع پژوهشحاضر  پژوهش، شدهتحلیلهای با توجه به ماهیت داده

  -توصیفی مقطعی اجرا شده است. ازنظر روش گردآوری اطالعات، پژوهش حاضر ازنوع مطالعات

های کاربردی و ، ازنوع پژوهشنظر هدفیابی معادالت ساختاری( است و ازنوع مدلهبستگی )از

های باشگاه جامعة آماری این پژوهش همة رود.شمار میهنگر بآینده های، ازنوع پژوهشنظر زمانیاز

ها را وجوانان استان تهران آن، ادارۀ کل ورزش1395ر تهران بودند که در سال ورزشی خصوصی شه

برای  حجم نمونه، بود. براساس جدول مورگانی فعال و دارای مجوز اعالم کرده عنوان اماکن ورزشبه

اما برای پیشگیری از  ؛مورد تعیین شد 226شهر تهران به تعداد باشگاه ورزشی خصوصی  513تعداد 

ای نظر گرفته شد. در ادامه، از روش تصادفی طبقهباشگاه در 300ها، حجم نمونه اُفت تعداد نمونه

 های ورزشی خصوصی چهار منطقةاشگاهکه از بترتیبگیری استفاده شد؛ بدینتی برای نمونهنسب

های باشگاهجنوب غرب( به نسبت تعداد  ال غرب، جنوب شرق وق، شمشهر تهران )شمال شر

ر فایل اطالعات اماکن ردیف مندرج د صورت تصادفی براساس شمارۀموجود در هر منطقه به

های مربوط به آمارشمارۀ یک  گیری شد. جدولجوانان شهر تهران نمونهوخصوصی ادارۀ ورزش

توضیح است دهد. الزم شهر تهران نشان می انةرگتفکیک مناطق چهاجامعه و نمونه پژوهش را به

را تکمیل  های پژوهشنامهپرسشمدیران ، که پس از اعالم رضایت مدیران باشگاه ورزشیداده شود 

یاز استفاده شد. این نامه برای گردآوری اطالعات موردناز ابزار پرسش ،در پژوهش حاضر کردند.

مقیاس گرایش کارآفرینانه؛  -2دهنده؛ ت باشگاه و پاسخفرم مشخصا -1نامه متشکل از سه بخش پرسش

 مقیاس بازارگرایی بود.  -3
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 شهر تهران تفکیک مناطق چهارگانةهای مربوط به جامعه و نمونه پژوهش بهآمار -1جدول 

 منطقه

 نمونه  جامعه

 تعداد
درصد از 

 کل
 بازگشتی ارسالی 

درصد 

  بازگشت

ناقصی/ 

 پرت
 نهایی

 132 11 71/81 143 175  48/58 300 شمال شرق

 34 2 00/75 36 48  98/15 82 شمال غرب

 36 3 78/84 39 46  40/15 79 جنوب شرق

 22 2 00/80 24 30  14/10 52 جنوب غرب

 224 18 67/80 242 300  100 513 کل

 
 

نامة برای گردآوری اطالعات از یک پرسش دهنده:فرم مشخصات باشگاه و پاسخ

تحصیلی،  رشتةترتیب برای تعیین سن، جنسیت، سطح تحصیالت، ، بهالیسؤ 11 ختةپژوهشگرسا

میزان ، ورزشی، زمان تأسیس باشگاه، تعداد افراد عضو باشگاه سابقة کار، سابقة مدیریت، سابقة

 استفاده شد.  های ثابت و متغیرو هزینه ماهیانه های متفرقةدرآمد، هاشهریه

عبارت  18اند که دارای این ابزار را ساخته( 2007هاگس و مورگان ) :1مقیاس گرایش کارآفرینانه

(، های چهار، پنج و شش(، نوآوری )عبارتهای یک، دو و سهمقیاس خطرپذیری )عبارتو پنج خرده

( و استقالل 12، 11، 10 های(، رقابت تهاجمی )عبارتهای هفت، هشت و نهپیشگامی )عبارت

ای لیکرت از یک )کاماًل درجهآن روی پیوستار هفت هایه پاسخک ( است18تا  13های )عبارت

شود. اعتبار این مقیاس با استفاده از ضریب ندی میبمخالفم( تا هفت )کامالً موافقم( درجه

و همسانی درونی آن با  87/0تا  69/0 ها در دامنةکل مقیاس برای کل عبارت -همبستگی عبارت

، پیشگامی 81/0، نوآوری 77/0مقیاس خطرپذیری برای خرده از ضریب آلفای کرونباخاستفاده 

در (. 2007گزارش شده است )هاگس و مورگان،  86/0و استقالل  75/0، رقابت تهاجمی 75/0

، حالداری اعتباریابی کرده است؛ بااینکصنعت بان این مقیاس را درزمینة( 1990رشیدی ) ،ایران

ی ورزش، مراحل اعتباریاب تفاده درزمینةمقیاس برای اسفارسی  در پژوهش حاضر، برای تهیة نسخة

 کامل انجام شد.طورمقیاس به

                                                 
1. Entreprenourial Orientation Scale (EOS) 
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بارت و سه ع 14دارای  اند کهساختهاین ابزار را ( 1990) نارور و اسالتر :1مقیاس بازارگرایی

( و 10های هفت تا )عبارت مداری(، رقیبهای یک تا شش)عبارت مداریمقیاس مشتریخرده

ای درجههای آن روی پیوستار هفتکه پاسخ ( است14تا  11های ای )عبارتوظیفههماهنگی میان

شود. اعتبار این مقیاس با استفاده می دهینمره)کامالً موافقم(  لیکرت از یک )کامالً مخالفم( تا هفت

و همسانی  70/0تا  31/0 ها در دامنةکل مقیاس برای کل عبارت -از ضریب همبستگی عبارت

 مداری، رقیب85/0مداری یاس مشتریمقاز ضریب آلفای کرونباخ برای خردهآن با استفاده درونی 

های داخلی و خارجی گزارش (.1990گزارش شده است )نارور و اسالتر،  71/0 هماهنگیو  71/0

م ت ورزش انجاصنع اند؛ به ویژه دو پژوهش که درزمینةأیید کردهتوایی و پایایی این ابزار را متعددی ر

 (.1394؛ یاراحمدی، 1393)اسمعیلی،  اندشده

یران تر در چند مطالعه در ااستفاده در پژوهش حاضر، پیشابزار موردفارسی اولیه:  تهیة نسخة

از روش  با استفاده ، ابتدا نسخة اصلی آنبرای اطمینان از اصالت ابزار کار برده شده است؛ امابه

اصلی ابزار توسط یک متخصص  که ابتدا نسخةترتیبدینبه فارسی برگردانده شد؛ ب 2مجدد ترجمة

، ترجمة فارسی ابزار توسط متخصص دیگری به و سپس بان انگلیسی به فارسی ترجمه شدز

های نسخه ،و همچنین های موجود بین دو نسخة حاصلتفاوتدربارۀ ده شد. انگلیسی برگردان

( توسط پژوهشگر و متخصصان 1394؛ یاراحمدی، 1393اسمعیلی، ؛ 1990رشیدی، فارسی دیگر )

ها برای استفادۀ . سپس، متن عبارتبحث شد و تغییرات موردنیاز در نسخة اولیة فارسی اعمال شدند

در  3«کاروکسب» ی واژۀجامثال، بهعنوانای ورزشی بازنگری و ویرایش شد؛ بههباشگاه ابزار درزمینة

های جدید رای ایدهشده برای اجی حسابوکار برای پذیرش خطرهاکارکنان این کسب»عبارت 

 استفاده شد.  «باشگاه» از واژۀ «شوندتشویق می

تن از خبرگان  10خواهی از از تنظیم نسخة اولیة ابزار، ابتدا با نظرپس روایی صوری و محتوایی: 

 ،4باسل و والتس محتوای اعتبار و متخصصان دانشگاهی، اعتبار محتوایی ابزار با استفاده از شاخص

بودن بررسی شد و اصالحات الزم اعمال شدند. بودن و سادهبودن، واضحمتشکل از سه معیار مربوط

تن  10دراختیار  خود اصلی شکل در نامهپرسش براینکهای تعیین اعتبار صوری، عالوهبرسپس، 

                                                 
1. Market Orientation Scale (MKTOR) 

2. Translation-Back Translation  

3. Business 

4. Waltz & Bausell 
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دگی سا و وضوح خصوص ارتباط،درقرار گرفت، های ورزشی زن( از مدیران باشگاه و پنجمرد  )پنج

گانه های سههای مربوط به شاخصنظرخواهی شد. پاسخها از آن کار باشگاهوهای ابزار با کسبعبارت

 10)کامالً نامرتبط/ ناواضح/ مبهم( تا  ای لیکرت از یکدرجه 10برای هر عبارت روی یک پیوستار 

عبارات مقیاس گرایش  آمده برایدستند. شاخص اعتبار بهدهی شد)کاماًل مرتبط/ واضح/ ساده( نمره

 دهندۀقرار داشت که نشان 98/0تا  92/0و مقیاس بازارگرایی بین  99/0تا  87/0کارآفرینانه بین 

 شده است.وری و محتوایی باالی ابزار تنظیمروایی ص

نظر روایی صوری و محتوایی، ابزار نهایی طی یک بررسی از تأیید ابزار ازپس همسانی درونی: 

اصلی پژوهش( تکمیل شد و  های ورزشی )خارج از نمونةتن از مدیران باشگاه 30مقدماتی توسط 

در این مرحله،  کل مقیاس بررسی شد. -ها و ضریب همبستگی عبارتهمسانی درونی خرده مقیاس

 < 30/0) یا همبستگی ضعیفی باشند هنامه شدهایی که باعث کاهش همسانی درونی پرسشعبارت

rs اصالح یا حذف شوند. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی،  باید ،باشند( با کل مقیاس داشته

( و )عبارت شش 85/0( تا 17)عبارت  53/0 مقیاس گرایش کارآفرینانه در دامنةضرایب عبارات 

)عبارت هفت( قرار داشتند؛  83/0( تا )عبارت یک 51/0عبارات مقیاس بازارگرایی در دامنة ضرایب 

اخ برای از ضریب آلفای کرونب ،. در ادامهه تمامی عبارات ابزار تأیید شدندن مرحلدر ای ،روازاین

قیاس گرایش ها و کل ابزار استفاده شد. ضرایب آلفای برای ممقیاسبررسی همسانی درونی خرده

ازارگرایی و برای مقیاس ب 96/0و  94/0 ترتیببه ،اصلی کارآفرینانه در مطالعة مقدماتی و مرحلة

 دست آمد. به 97/0 اصلی قطع مطالعة مقدماتی و مرحلةبرای هر دو م

آید. تحلیل عاملی یا دست میهطریق تحلیل عاملی بنوعی از روایی سازه است که از: 1روایی عاملی

طریق آن تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون یل عوامل یک روش آماری است که ازتحل

برای  2از تحلیل عاملی تأییدی ،(. در پژوهش حاضر8213شود )سیف، مشخص می ،گیردمیاندازه

ها مقیاسشده از خردهگیری درنظرگرفتههای نظری با مدل اندازهکه آیا سازهاطمینان از این

گیری گرایش کارآفرینانه با استفاده اندازه بررسی برازش مدل یا خیر، استفاده شد. گیری هستنداندازهقابل

های قبولی با دادهعاملی این مقیاس برازش قابلنشان داد که ساختار پنج ی تأییدیاز تحلیل عامل

     IFI ,95/0  =CFI ,047/0  =SRMR ,001/0 > P  ,125  =  df=  96/0شده دارد )گردآوری

                                                 
1. Factorial Validity 

2. Confimatory Factor Analysis (CFA) 
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,25/271  =2χ93/0، نوآوری 76/0عد خطرپذیری ، نقش بگیری گرایش کارآفرینانه(. در مدل اندازه ،

براین، بررسی برازش دست آمد. عالوهبه 71/0و استقالل کاری  88/0جمی قابت تها، ر90/0پیشگامی 

تأییدی نشان داد که ساختار چهارعاملی  گیری مشتری مداری با استفاده از تحلیل عاملیاندازه مدل

 IFI ,97/0  =CFI ,019/0  =SRMR=  97/0شده دارد )های گردآوریقبولی با دادهمقیاس برازش قابل

,001/0 > P  ,74  = df ,74/185  =2 χمقیاس گیری بازارگرایی، نقش خرده(. در مدل اندازه

 .بود 89/0 ایوظیفههماهنگی میانو  78/0 مداریرقیب، 94/0مداری مشتری

 25های گردآوری شده از اصلی با نمرات داده میزان همبستگی نمرات مرحلة: 1پایایی بازآزمایی

 های مرحلةبین باشگاهصورت تصادفی ازدرصد( که به 5/62ری، نرخ بازگشت س 40باشگاه )ارسالی 

سی برای برر 2ایاصلی پس از یک ماه انتخاب شدند، با استفاده از ضریب همبستگی درون رده

و برای  77/0 ضریب اعتبار زمانی برای مقیاس گرایش کارآفرینانه پایایی بازآزمایی محاسبه شد.

 .گیری استقبول ابزار اندازهکه بیانگر پایایی بازآزمایی قابلدست آمد به 78/0مقیاس بازارگرایی 

وجوانان شهر تهران ارائه شد و مجوز ، ابتدا نامة معرفی پژوهشگر به ادارۀ ورزشبرای اجرای پژوهش

شد. در ادامه، آمار و اطالعات مربوط به اماکن خصوصی شهر تهران از  اجرای پژوهش دریافت

 شد و نمونة پژوهش مشخص شد. سپس، براساس شمارۀگردآوری  3جوانانوارۀ ورزشسایت ادوب

، ابتدا اطالعات ها تماس حاصل شد. طی این تماستماس مندرج در فایل اطالعات، با مدیران باشگاه

ها ارائه شد و به مدیران باشگاه و کاربرد نتایج پژوهشاعم از عنوان، هدف، اهمیت  مربوط به پژوهش

و فرایند مشارکت در بودن شرکت در پژوهش بودن اطالعات، اختیاریص مجوز اجرا، محرمانهدرخصو

ها دریافت شد و ست الکترونیک آنپژوهش توضیحاتی ارائه شد. درصورت تمایل مدیران، آدرس پ

 هانامهپرسش و هانامهگردآوری اطالعات شامل مجوز اجرا، راهنمای تکمیل و ارسال پرسش بستة

پس از  ت در پژوهش اعالم آمادگی کردند،برای شرک ی کهباشگاه 300از  ،مجموعشدند. در ارسال

بین (. همچنین، ازدرصد 67/80 )نرخ بازگشت ندنامه بازگشت داده شدپرسش 242تعداد  ،ارسال

بودن بودن اطالعات یا پرتدلیل ناقصنامه بهپرسش 18شده تعداد دادههای بازگشتنامهپرسش

های اصلی به استفاده برای تحلیلهای موردنامهپرسشو تعداد نهایی  ندکنار گذاشته شد هاداده

طور شده را بهحجم نمونة اولیة تعیین شده،های گردآوریاز داده این تعداد. کاهش یافتمورد  224

                                                 
1. Test-Retest Reliability 

2. Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) 

3. http://www.sporttehran.ir/amaken.asp 
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از زمان گردآوری اطالعات یک ماه درنظر گرفته شد و پس . در اجرا، مدت ندقبولی پوشش دادقابل

برای یادآوری تکمیل و  پژوهشکننده در یک بار با مدیران شرکت هفتهای هر صورت دورهارسال، به

گردآوری اطالعات  شده،های انجامنهایت، پس از پیگیریها تماس گرفته شد. درنامهارسال پرسش

 . تکمیل شد روز 25در 

، انحراف استاندارد، میانگیناستفاده از با  اطالعات فردی و متغیرهای پژوهشها، پس از گردآوری داده

 1اسمیرنوف -موگروفکلآزمون شدند. از بندی و توصیف فراوانی و درصد فراوانی، شکل و جدول طبقه

 یآمار هایآزمون ها ازاستفاده شد و با توجه به توزیع طبیعی داده هاوضعیت توزیع داده برای بررسی

کرونباخ برای تعیین  آلفایضریب از ها، در تحلیل داده. شدها استفاده برای تحلیل داده پارامتری

، از برای بررسی پایایی بازآزمایی 2ایردهدرون همبستگیضریب ، از گیریهمسانی درونی ابزار اندازه

برآورد  گروهی برایتکتی آزمون از  ،گیریابزار اندازه روایی عاملیبرای بررسی  3تأییدی عاملیتحلیل 

 سویهدو روابط سادۀپیرسون برای تعیین  همبستگیضریب براساس اطالعات نمونه، از  پارامتر جامعه

به  با توجهبهره گرفته شد.  برای تعیین روابط چندگانه 4معادالت ساختاری یابیمدلو از  بین متغیرها

از  (N < 250) یابی معادالت ساختاریبرای اجرای مدل ،در پژوهش حاضر ،بودن حجم نمونهکم

، 6«شاخص برازش تطبیقی» ،5«استاندارد شده ۀماندباقی مربعات میانگین ةریش» هایصشاخ

تفاده شد. مقادیر اسبرای تعیین برازش مدل پژوهش  df/2χ شاخصو  7«شاخص برازش افزایشی»

برای دو  ،08/0تر از مقادیر کوچک «استاندارد شده ۀماندباقی مربعات میانگین ةریش»قبول برای مورد

دو بر درجة حاصل کسر خی برای و 90/0مقادیر باالتر از  برازش افزایشیو برازش تطبیقی شاخص 

ها در تحلیل الزم است توضیح داده شود که همة. (1999، 8هو و بنتلر) آزادی دامنة دو تا سه هستند

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Intra-class Correlation Coefficient (ICC) 

3. Confimatory Factor Analysis (CFA) 

4. Structural Equetion Modeling (SEM) 

5. Standardized Root Mean Square Residuals (SRMR) 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

7. Incremental Fit Index (IFI) 

8. Hu and Bentler 
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ری آما بستةو  22 نسخة 1آماری برای علوم اجتماعی ز بستةدرصد و با استفاده ا 95سطح اطمینان 

 .ندانجام شد 2/9نسخه  2لیزرل

 

 نتایج
 مدیریت ، سابقةسال 28/13 ± 85/7 کار ، سابقةسال 29/36 ± 72/8 سنارای ها دکنندهشرکت

           مدیریتهای تحتعمر باشگاهسال و  78/21 ± 95/9 ورزشی ، سابقةسال 17/9 ± 97/5

 02/54نفر مرد ) 121درصد( و  98/45)نفر زن  103 ،نظر جنسیتازبودند.  سال 58/12 ± 93/8

 34درصد(،  13/3تر )نفر دارای مدرک دیپلم یا پایین هفتنظر سطح تحصیالت، درصد( بودند. از

 45درصد( و  16/61نفر دارای مدرک کارشناسی ) 137 درصد(، 18/15نفر دارای مدرک کاردانی )

نفر  93 تحصیلی شتةهمچنین، ر درصد( بودند. 54/20ارشد )کارشناسی نفر دارای مدرک

 بود. درصد( 48/58) بدنیغیرتربیتنفر  131درصد( و  52/41)بدنی تربیت
که در طوردهد. همانهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میآماره شمارۀ دوجدول 

         مربوط به نوآوری  های کارآفرینانهبین گرایش نمره شود، باالتریناین جدول مالحظه می

(89/0  =SD ,01/6  =M )استقالل کاریترین نمره مربوط به و پایین (74/1  =SD ,92/3  =M) 

                         مداریبین ابعاد بازارگرایی، باالترین نمره مربوط به مشتری ،همچنین است.

(25/1  =SD ,47/5  =M )مداری ترین نمره مربوط به رقیبو پایین(57/1  =SD ,95/4  =M )است. 

مطالعه های موردها، متوسط سود ماهیانه باشگاهکنندهشده توسط شرکتبراساس اطالعات گزارش

براساس اطالعات پارامتر جامعه برآورد  برای ،در ادامه .میلیون ریال محاسبه شد 89/114 ± 33/75

نشان داد  حاصل ج. نتای(شمارۀ دو)جدول گروهی استفاده شد آزمون تی تکاز مطالعه نمونة مورد

                     نوآوری در ابعاد  های ورزشی خصوصی شهر تهرانگرایش کارآفرینانه باشگاهکه 

(001/0 > P  ,72/13  =t( پیشگامی ،)001/0 > P  ,35/10  =t و رقابت تهاجمی )               

(001/0  =P  ,79/6  =tباالتر از حد متوسط قرار دارند ) خطرپذیری  و در ابعاد                      

(811/0  =P  ,592/0  =t( و استقالل )912/0  =P  ,131/0-  =tدرحد متوسط هستند ).  ،همچنین

( P  ,589/7  =t < 001/0) مداریمشتریهای ورزشی خصوصی شهر تهران در باشگاه سطح بازارگرایی

عد بو در  تر از حد متوسط قرار دارد( باالP  ,284/4  =t=  003/0) ایوظیفههماهنگی میانو 

                                                 
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

2. LISREL (Linear Structural Relations) 
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الزم است توضیح داده شود که با توجه  .(P  ,681/1  =t=  079/0) متوسط استحد در مداریرقیب

 بوده است. چهارعدد  و سطح کلی )حد متوسط( برای ابعادبه دامنة نمرات، ارزش آزمون تی 
 

 

 توصیفی و سطح متغیرهاهای آماره -2جدول 

 متغیرها

 گروهیآزمون تی تک  های توصیفیآماره

 حجم نمونه
انحراف استاندارد 

 میانگین ±
 نتیجه سطح معناداری آماره تی 

 >4 004/0** 219/4   14/5±23/1 224 گرایش کارآفرینانه

 ~4 811/0 592/0  14/4±15/1 224 خطرپذیری

>4 <001/0*** 72/13   01/6±89/0 224 نوآوری  

>4 <001/0***  35/10  92/5±93/0 224 پیشگامی  

>4 001/0***  79/6   71/5±24/1 224 رقابت تهاجمی  

 ~4 912/0 -131/0  92/3±74/1 224 استقالل

 >4 001/0***  397/4   21/5±31/1 224 بازارگرایی

>4 <001/0***  589/7  47/5±25/1 224 مداریمشتری  

 ~4 079/0 681/1   95/4±57/1 224 مداریرقیب

>4 003/0**  284/4  18/5±79/0 224 هماهنگی  

 - - -   89/114±33/75 224 سود ماهیانه )میلیون ریال(

 بوده است 4و  12، 20ترتیب ، بههامقیاسکارآفرینانه و بازارگرایی و خردهکلی گرایش  آزمون برای نمرۀ توجه: ارزش

  001/0 > P ***, 01/0 > P** , 05/0 > P* 
 

نتایج که  ویه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدبرای تعیین ارتباط دوس

    سطح کلی گرایش کارآفرینانهبراساس این جدول،  آمده است. شمارۀ سهدر جدول  آنحاصل از 

(001/0 > P  ,52/0  =r( و ابعاد آن متشکل از خطرپذیری )001/0 > P  ,51/0  =r نوآوری ،)     

(001/0 > P  ,57/0  =r( پیشگامی ،)001/0 > P  ,58/0  =rرقابت تهاجمی ،)                        

(001/0 > P  ,54/0  =r( و استقالل )05/0 > P  ,35/0  =rدارای ر )معنادار و مثبت با  وابط دوسویة

های ورزشی خصوصی دارای روابط عملکرد مالی باشگاههمچنین، سطح سطح کلی بازارگرایی بودند. 

      خطرپذیری (،P  ,51/0  =r < 001/0سطح کلی گرایش کارآفرینانه )معنادار و مثبت با  ةدوسوی
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(01/0 > P  ,42/0  =r،) نوآوری (001/0 > P  ,63/0  =r،) پیشگامی (001/0 > P  ,59/0  =r،)  رقابت

                   سطح کلی بازارگرایی (،P  ,37/0  =r < 05/0) استقالل (،P  ,55/0  =r < 001/0) تهاجمی

(001/0 > P  ,57/0  =r،) مشتری( 001/0مداری > P  ,64/0  =r،) مداریرقیب                     

(001/0 > P  ,56/0  =rو هماهنگی ) ایوظیفهمیان (001/0 > P  ,49/0  =r )با توجه به ضرایب . بود

ترتیب مربوط به ، بهبین و عملکرد مالیبین متغیرهای پیشترین ارتباط آمده، قویدستهمبستگی به

استقالل  ابعاد که( بود؛ درحالیr=  59/0پیشگامی )و  (r=  63/0، نوآوری )(r=  64/0مداری )مشتری

  را با عملکرد مالی داشتند.ترین ارتباط ضعیف( r=  42/0( و خطرپذیری )r=  37/0کاری )

چهار  های شمارۀهای پژوهش و آزمون فرضیهی بین متغیر، برای تعیین روابط علدر پژوهش حاضر

های پژوهش درقالب ابتدا فرضیه ،منظوراینمعادالت ساختاری استفاده شد. به یابیتا شش از مدل

زاد عنوان متغیر مکنون برونفرینانه بهگرایش کارآ ،. در این مدلندریزی شدمدل مفهومی مبنا طرح

عنوان متغیر کننده و عملکرد مالی بهی مکنون تعدیلی به عنوان متغیرهامدار)مستقل(، مشتری

گرهای متغیرهای عنوان نشانها بهمقیاسزاد )وابسته( تعریف شدند. همچنین، خردهمکنون درون

. در این مدل، اثر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی و عملکرد مکنون مربوط لحاظ شدند

نظر گرفته عنوان روابط ساختاری دریی بر عملکرد مالی، بهیم بازارگرااثر مستق ،مالی و همچنین

عنوان متغیر ها بهکه در مدل، عملکرد مالی باشگاهتوضیح داده شود است . الزم ندشد

ضریب مسیر سود  ظر گرفته شد؛ بنابراین،نستفاده از نشانگر سود ماهیانه درگیری با ااندازهقابل

های برازش برای مدل مبنا نشان ثابت نگه داشته شد. شاخص ماهیانه به عملکرد مالی روی عدد یک

 IFI ,96/0  =CFI=  95/0)شده دارد های گردآوریشده برازش مطلوبی با دادهداد که مدل طرح

,058/0  =SRMR ,001/0 > P  ,730  = df ,34/1519  =2 χ)،آمده برایدستمقادیر به ؛ زیرا SRMR 

 90/0نیز باالتر از  برازش افزایشیو  برازش تطبیقیمقادیر دو شاخص و  بود 08/0تر از مقادیر کوچک

 قرار داشت. دو بر درجة آزادی در دامنة دو تا سهکسر کایدست آمد و مقدار به
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های معناداری ضرایب شده و نتایج آزمونشکل شمارۀ یک، ضرایب استانداردو  جدول شمارۀ چهار
د. براساس این نتایج، گرایش ندهگیری را نشان میهای اندازهای مدل ساختاری و مدلمسیره

 P ,12/9  =t < 001/0( و عملکرد مالی )P ,59/7  =t ,45/0  =β < 001/0کارآفرینانه بر بازارگرایی )
,51/0  =βلی اثر طور مشابه بر عملکرد مابه ( اثر معنادار، مستقیم و مثبت داشت و بازارگرایی نیز

یابی براین، نتایج مدل(. عالوهP ,25/11  =t ,67/0  =β < 001/0معنادار، مستقیم و مثبت داشت )
کنند و درصد از تغییرات بازارگرایی را تبیین می 37مجموع ، درهای کارآفرینانهنشان داد که گرایش

به تبیین است.  درصد قادر 58رگرایی، های کارآفرینانه و بازاعملکرد مالی براساس گرایش
بین ابعاد گرایش گیری، ازهای اندازهمسیر در مدل، با توجه به ضرایب استانداردشدۀ براینعالوه

(، خطرپذیری β=  83/0(، رقابت تهاجمی )β=  89/0(، پیشگامی )β=  90/0کارآفرینانه، ابعاد نوآوری )
(67/0  =β( و استقالل کاری )54/0  =βو نیز از )92/0مداری )رگرایی، ابعاد مشتریبین ابعاد بازا  =
βرقیب ،)( 82/0مداری  =βو هماهنگی میان )وظیفه( 76/0ای  =β)ترتیب بیشترین سهم را در ، به

 های مربوط به خود داشتند.تبیین سازه
 

های های معناداری ضرایب مسیرهای مدل ساختاری و مدلشده و نتایج آزمونضرایب استاندارد -4جدول 

 گیریاندازه

آماره تی  ضریب رگرسیونی استاندارد شده مدل  

   گیری گرایش کارآفرینانهمدل اندازه

 53/11*** 67/0 خطرپذیری

 57/22*** 90/0 نوآوری

 95/21*** 89/0 پیشگامی

 07/18*** 83/0 رقابت تهاجمی

 78/9*** 54/0 استقالل

   گیری بازارگراییمدل اندازه

 53/23*** 92/0 مداریمشتری

 95/17*** 82/0 مداریرقیب

 65/16*** 76/0 هماهنگی

   مدل ساختاری

   مستقیم اثرهای

 59/7*** 45/0 بازارگرایی ←گرایش کارآفرینانه 

 12/9*** 51/0 عملکرد مالی ←گرایش کارآفرینانه 

 25/11*** 67/0 عملکرد مالی ←بازارگرایی 
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های معناداری ضرایب مسیرهای مدل ساختاری و شده و نتایج آزمونضرایب استاندارد -4جدول  ادامة

 گیریهای اندازهمدل

آماره تی  ضریب رگرسیونی استاندارد شده مدل  

   غیر مستقیم اثرهای

 -  45/0 67/0=  31/0 عملکرد مالی ← گرایش کارآفرینانه

   کل اثرهای

 - 45/0 بازارگرایی ←گرایش کارآفرینانه 

 - 51/0+  31/0=  82/0 عملکرد مالی ←ه گرایش کارآفرینان

 - 67/0 عملکرد مالی ←بازارگرایی 

***P < 0/001 

 

 
 

 شده مسیر برای مدل ساختاریضرایب استاندارد -1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
ی ورزشی هاگرایش کارآفرینانه و بازارگرایی با عملکرد باشگاه ارتباطتعیین  ،هدف پژوهش حاضر

های پژوهش نشان داد که بین ابعاد و سطح کلی گرایش راستا، یافتهخصوصی شهر تهران بود. دراین

نتایج  ،متوسط وجود دارد. در ادامهروابط دوسویه معنادار، مثبت و درحد ،کارآفرینانه و بازارگرایی

اثر معنادار، مستقیم، مثبت و  ساختاری نشان داد که گرایش کارآفرینانهیابی معادالت مدل

ها بیانگر آن را توضیح دهد. این یافته درصد از تغییرات 37قادر است متوسط بر بازارگرایی دارد و درحد

های ورزشی خصوصی شهر تهران با سطوح باالی آن است که سطح باالی گرایش کارآفرینانه در باشگاه

؛ خوانی داردشده در بیشتر مطالعات قبلی همه است. این نتایج با شواهد گزارشرایی همرابازارگ

(، 2013) 3بوسو، استوری و کادگان(، 2001) 2(، کواکو و کو1998) 1استینمثال، بارت و وینعنوانبه

بین را متوسط  در مطالعات خود ارتباط مثبت درحد( 2017) 5( و بولی2015) 4کژالو و لیندبلوم

آمده در پژوهش دستگزارش کردند که با نتایج به گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی واحدهای تجاری

 حاضر مطابقت دارد. 

با عملکرد ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه بین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که براین، افزون

حد متوسط تا معنادار، مثبت و در خصوصی در شهر تهران روابط دوسویة های ورزشیمالی باشگاه

اثر  نشان داد که گرایش کارآفرینانهیابی معادالت ساختاری قوی برقرار است. همچنین، نتایج مدل

همراه های ورزشی خصوصی بهبر عملکرد مالی با باشگاه یحد متوسطمعنادار، مستقیم، مثبت و در

های ورزشی خصوصی ارآفرینانه در باشگاهکه سطوح باالی گرایش کدهند دارد. این شواهد نشان می

ترین آمده، قویدستبهبا توجه به ضرایب همبستگی با سطوح باالی عملکرد مالی همراه است. 

ترین نوآوری و پیشگامی و ضعیفابعاد و عملکرد مالی مربوط به  ابعاد گرایش کارآفرینانهارتباط بین 

کنند که پیشنهاد میکارآفرینی های . مدلاری بودخطرپذیری و استقالل کابعاد ارتباط مربوط به 

زهرا ؛ 1993نامن و اسلوین، ؛ 1991، 6شود )زهراکارآفرینی سطح سازمان منجر به بهبود عملکرد می

                                                 
1. Barrett & Weinstein 

2. Kwaku & Ko 

3. Boso, Story & Cadogan 

4. Kajalo & Lindblom 

5. Buli 

6. Zahra 
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(، قوت ارتباط گرایش 1996و دس ) ن(. مطابق نظر المپکی1996، 2براون؛ 1995، 1و کوین

های سازمانی و به همان اندازه توسط محیط بیرونی متغیر وسیلةکارآفرینانه و عملکرد سازمانی به

ها بودن شرکتترکه کارآفرینانه اندشود. برخی از پژوهشگران چنین نتیجه گرفتهسازمان تعدیل می

ارتباطی بین گرایش کارآفرینانه و  ؛ اما برخی دیگر از پژوهشگرانشودها میباعث افزایش عملکرد آن

بینی گانة گرایش کارآفرینانه در پیشین، چگونگی ترکیب ابعاد پنجبرااند. عالوهعملکرد نیافته

یا ند که همة ابعاد دهشواهد موجود نشان میوجود، طورکامل واضح نیست؛ بااینعملکرد تجاری به

با این مطلب که  آفرینانه با عملکرد در ارتباط هستندگرایش کار گانةم ترکیبی از ابعاد پنجکتدس

؛ 1995، زهرا و کوین، 1991؛ زهرا، 1991)کوین و اسلوین،  خوانی داردحاضر هم های پژوهشیافته

ن گرایش حال، امکان وجود ارتباط بی(؛ بااین2005، 2003؛ ویکالند و شفرد، 1999ویکالند، 

 هایی که ارتباط ضعیف یا نبود ارتباط و حتی وجود رابطةواسطه پژوهشکارآفرینانه و عملکرد به

که نتایج پژوهش حاضر از آن  ال قرار گرفته استاند موردسؤاین دو متغیر گزارش کردهرا بین منفی 

 (. 2003؛ مورگان و استرانگ، 2002ماتسانو و همکاران، ؛ 1994اسمارت و کونانت، ) کندحمایت نمی

گرایش کارآفرینانه در عملکرد تحلیل نقش ابعاد مختلف بر ( 2007هاگس و مورگان )همچنین، 

تحلیل ابعاد گرایش کارآفرینانه  شده ازها بیان کردند که مطالعات انجاماند. آنتأکید کردهر کاوکسب

راستا، المپکین و بهبود عملکرد هنوز مشخص نیست. دراینکه اهمیت ابعاد در ؛ طوریاندبازمانده

نتایج مکن است به اند که ابعاد گرایش کارآفرینانه متر چنین استدالل کرده( پیش1996دس )

که ممکن است در ابعاد دیگر عملکرد نتایج ؛ درحالیعد خاص از عملکرد منجر شودمطلوبی در یک ب

ها بستگی دارد. این پژوهشگران پیشنهاد ت شرکتنامطلوب حاصل شود و این به شرایط متفاو

ست با اها نیز ممکن آن ، ماهیت گرایش کارآفرینانةتغییر استدرحال کاروکسبکه کردند همچنان

در ابعاد گرایش کارآفرینانه کار وکسبکند که نیاز تعیین میکار وکسب آن تغییر کند. سن و اندازۀ

باسابقه کارهای وکسبنوپا در مقایسه با کارهای وکسبها مشخص کردند که تا چه میزان است. آن

های باسابقه که شرکتبه نوآوری و خطرپذیری نشان دهند؛ درحالی ممکن است وابستگی بیشتری

آربیگ، استاکمن،  ،المبرگاخیراً  دارند.نیاز به استقالل بیشتری آوردن عملکرد بهتر دستهبرای ب

فرد ابعاد گرایش کارآفرینانه و عملکرد ( اثرهای مشترک و منحصربه2016) 3مارینو و دیکسون

اوری باال و چندبخشی با فناوری پایین، با فنهای های مختلف اعم از شرکتکار را در زمینهوکسب

                                                 
1. Zahra & Covin 

2. Brown 

3. Lomberg, Urbig, Stockmann, Marino & Dickson 
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 یشگامی درزمینة. نتایج این پژوهش نشان داد که سه بعد خطرپذیری، نوآوری و پاندمطالعه کرده

ند و دهکار را ارائه میومراتب باالتری از عملکرد کسببینی بهقدرت پیش ،های با فناوری باالشرکت

شده توسط این شواهد ارائه د.ندارشترین اثر را بر عملکرد عد نوآوری و پیشگامی بیترکیب دو ب

 درزمینةکار ورینانه و عملکرد کسبپژوهشگران بر اهمیت تحلیل الگوی ارتباطی گرایش کارآف

ابعاد نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، خطرپذیری و  ،د. در پژوهش حاضرناختصاصی تأکید دار

معناکه خصیصة ؛ بدینوهش بودندمدل پژ یهاکنندهبینیترین پیشقوی ترتیب، بهاستقالل کاری

های در بهبود عملکرد مالی باشگاهرا پیشگامی و رقابت تهاجمی نقش بیشتری  گرایش به نوآوری،

 کنند. می ورزشی خصوصی ایفا

خصوص ارتباط بازارگرایی با عملکرد مالی نشان داد که ابعاد و سطح های پژوهش حاضر دریافته

با عملکرد مالی تا قوی حد متوسط سویة معنادار، مثبت و درلی بازارگرایی دارای روابط دوک

بعد ترین ارتباط مربوط قوی کههران هستند؛ طوریهای ورزشی خصوصی شهر تباشگاه

براین، نتایج . عالوهای بودوظیفههماهنگی میانترین ارتباط مربوط به و ضعیفمداری مشتری

اثر معنادار، مستقیم، مثبت و درحد قوی بر  ازارگراییبیابی معادالت ساختاری نیز نشان داد که مدل

که سطوح باالی  استحاکی دارد. این شواهد زشی خصوصی های ورباشگاه عملکرد مالی با

براین، عالوه های ورزشی خصوصی با سطوح باالی عملکرد مالی همراه است.در باشگاه بازارگرایی

های کنندهبینیترین پیشقویترتیب ، بهایوظیفهانمداری و هماهنگی میمداری، رقیبابعاد مشتری

تبیین عملکرد مالی برعهده مداری بیشترین نقش را در که مشتریمعنا؛ بدینمدل پژوهش بودند

است. برخی از مطالعات بررسی شده تأثیر بازارگرایی بر عملکرد در تعدادی از مطالعات دارد. 

با این مطلب که دهد عملکرد تجاری را افزایش می راهبرد عنوان یکاند که بازارگرایی بهدریافته

 ؛2000، 1994، 1؛ اسالتر و نارور1990)نارور و اسالتر، خوان است پژوهش حاضر هم هایهمشاهد

آسیخیا، ؛ 2009؛ صدیقی و سحاف، 2007، 3میرتویتو  هاگلندنیگارد، ؛ 1998، 2چانگ و چن

که برخی دیگر از مطالعات هیچ اثر مستقیمی از ی(؛ درحال1393، نوروزی؛ 2010انگ، ز؛ 2010

؛ 1998، 5هان، کیم و استریواستاوا؛ 1993، 4ژاورسکی و کولیاند )بازارگرایی بر عملکرد نیافته

                                                 
1. Slater & Narver 

2. Chang & Chen 

3. Nygaard, Haugland & Myrtveit 

4. Jaworski & Kohli 

5. Han, Kim & Srivastava 



 225                                                                       ی...بر عملکرد مال ییو بازارگرا نانهیکارآفر شیگرا ریتأث

 

 

لکردی های عمشاخص زمینه برپایةهای تجربی دراین. پژوهش(1998، 1، سیمپسون و بارکرسیگیو

راستای ها عملکرد تجاری را دردهنده، پاسخهایل شاخص. در این قباندذهنی یا ادراکی انجام شده

اند. و موفقیت محصوالت جدید ارزشیابی کرده ودآوری، بازگشت سرمایه، رشد فروشابعادی نظیر س

های این مطالعات اند که یافتههای عینی عملکرد استفاده کردهگیریبرخی دیگر از مطالعات از اندازه

هان و ؛ 1993)ژاورسکی و کولی، د ندهبر عملکرد تجاری نشان نمیرا  اثر مستقیمی از بازارگرایی

واقع، ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد تنها در مطالعاتی گزارش شده است که . در(1998، همکاران

گیری شده است؛ ا و مشتریان اندازهاند و عملکرد در ارتباط با رقبهای ذهنی استفاده کردهاز داده

وهشی متفاوتی برای های پژبرانگیز بوده است و راهبردتباط بین این دو متغیر سؤالرو، ارازاین

های عینی و شناسایی کارگیری شاخصکه شامل به اندپژوهش در این ارتباط پیشنهاد شده

هان و همکاران، ) ، تعدیل کندممکن استرا بر عملکرد بازارگرایی  اثرهایکه هستند هایی مکانسیم

د مالی برای سنجش عملکر ،در پژوهش حاضر(. 2005، 3، کتچن و سالتر؛ هالت2002، 2گائو؛ 1998

 عملکرد مالی ممکن است نبودبودن از شاخص عینی استفاده شد؛ اما با توجه به خودگزارشی

حال، ند؛ بااینتأثیر قرار داده باش، نتایج پژوهش حاضر را تحتصداقت در گزارش عملکرد مالی

، یرانادر  ها بوده است.کنندهشده توسط شرکتصحت و دقت اطالعات گزارشفرض پژوهشگر پیش

 ،اول در مطالعة کار ورزشی اختصاص داشته است.والعه به بررسی بازارگرایی در کسبمطدو 

رایی با عوامل مربوط به رفتار بازارگ ةطراحی الگوی رابطی خود به ( در رسالة دکتر1393) اسمعیلی

نتایج معادالت ساختاری بیانگر آن بود که پرداخت.  ورزشی آبی -راکز تفریحیمشتریان در م یندۀآ

 ةواسطبه اما ؛ندارندی معنادارثیر أکننده تمصرف یندۀطور مستقیم بر رفتار آهعوامل بازارگرایی ب

. ثیرگذار هستندأمستقیم تغیر صورتکیفیت خدمات و دیگر متغیرها و بهجمله متغیرهای میانجی از

ر استفاده کرده کاوشاخص ذهنی برپایة گزارش مشتریان برای عملکرد کسباز  شدهرذکپژوهش 

( 1394) یاراحمدیدیگر،  در مطالعة نتایج آن با پژوهش حاضر منطقی نخواهد بود. است که مقایسة

مطالعه  کار با توجه به فرهنگ نوآوریوبر عملکرد کسبرا ثیر بازارگرایی أت، های ورزشیشرکتدر 

از مسیر مستقیم و غیرمستقیم  صورتهب قادر استبازارگرایی این پژوهش نشان داد که نتایج . کرد

با این مطلب که  ثیر مثبتی داشته باشدأت های ورزشیشرکتکار وبر عملکرد کسبفرهنگ نوآوری 

 . خوانی داردنتایج پژوهش حاضر هم

                                                 
1. Siguaw, Simpson & Baker 

2. Guo 

3. Hult, Ketchen & Slater 
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 58مجموع ، درنانه و بازارگراییهای پژوهش حاضر نشان داد که گرایش کارآفرییافته ،نهایتدر

. کنندین میهای ورزشی خصوصی شهر تهران را تبیدرصد از تغییرات عملکرد مالی باشگاه

کند؛ می کارآفرینانه و عملکرد مالی ایفا در ارتباط گرایش ایکنندههمچنین، بازارگرایی نقش تعدیل

افزایش را بر عملکرد مالی رآفرینانه مثبت گرایش کا سطوح باالی بازارگرایی اثرهایکه معنابدین

وکار گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب نقش بازارگرایی در ارتباطدر تعدادی از مطالعات، د. ندهمی

( در مدل کارآفرینی سازمانی خود بر اهمیت بازارگرایی 1998) استینبارت و ویناست.  بررسی شده

معتقدند که  اند. این پژوهشگرانتجاری تأکید کردهدر ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد 

ری پذیروابط متقابل بین متغیرهای درونی سازمان نظیر کارآفرینی سازمانی، بازارگرایی و انعطاف

ر متقابل بر تعامل طو، عملکرد تجاری بهذار است. در این مدلسازمان بر عملکرد تجاری تأثیرگ

دعا کرد که بازارگرایی نقش توان چنین ابراساس این مدل می سازمانی اثرگذار است.متغیرهای درون

استون کند. بارت و وینمی ینی سازمانی و عملکرد تجاری ایفاکارآفربین در ارتباط  یاکنندهتعدیل

در اقتصاد رقابتی جهانی، ترکیب دو عامل کلیدی بازارگرایی و  ( معتقدند که برای ابقا1998)

 ندخود دریافت در مطالعة( 2001نیاز است. کواکو و کو )ی سازمانی موردپذیری با کارآفرینانعطاف

ه با و بازارگرایی دارند، در مقایس سازمانیکارآفرینی  یی که گرایش باالیی به هر دو سازۀهاشرکت

 . دارندجدید  تری در محصولباالعملکرد  ،یا تنها بازارمدار هستندمدار هایی که تنها کارآفرینشرکت

های روابط ساختاری بین گزارش کارآفرینانه، بازارگرایی، پیونددر بررسی ( 2013)همکاران  و بوسو

 ندتوسعه نشان دادهای کارآفرین در بستر اقتصاد درحالکار را در شرکتوای و عملکرد کسبشبکه

سطوح  ها ازرسد که شرکتحداکثر خود میوکار زمانی بهگرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسبکه اثر 

دیگر، عبارتیی برخوردار باشند. بهای اجتماعی و تجاری باالبازارگرایی باال و پیوندهای شبکه

. کژالو و وکار ایفا کردگرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب در ارتباط ایکنندهبازارگرایی نقش تعدیل

رآفرینانه و عملکرد گرایش کا روابط ساختاری بین بازارگرایی،نیز در بررسی ( 2015لیندبلوم )

طور مستقیم و نیز از مسیر که گرایش کارآفرینانه بهدریافتند های کوچک فروشیدر خردهوکار کسب

که بازارگرایی تنها از مسیر وکار اثر مثبت دارد؛ درحالیهای بازاریابی بر عملکرد کسبقابلیت

ارتباط با بررسی ( 2017لی )وب د.کار اثرگذار باشوبازاریابی توانست بر عملکرد کسب هایقابلیت

که  ندکارهای کوچک و متوسط اتیوپی نشان دادوازارگرایی و عملکرد کسبگرایش کارآفرینانه، ب

کارهای کوچک و متوسط منجر وبازارگرایی به عملکرد باالتر کسبترکیب گرایش کارآفرینانه و 

ی بر عملکرد اه بازارگرایی اثر مثبتهمروری، ابعاد گرایش کارآفرینانه بهغیر از نوآهشود. بمی
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شده در نتایج پژوهش حاضر و شواهد گزارش براساس ،کلیطوربه کارهای کوچک داشتند.وکسب

ویژه با تأکید بر نوآوری و گرایش کارآفرینانه بهگیری کرد که توان چنین نتیجهادبیات پژوهشی می

عملکرد تواند میمداری ید بر مشتریبا تأکویژه بهبازارگرایی  همراه راهبردپیشگامی به

 دهند.  را ارتقاهای ورزشی خصوصی و از آن جمله عملکرد باشگاهکارهای کوچک وکسب

 هایگرایشبا ایجاد پیشنهاد کرد های ورزشی مدیران باشگاهتوان به میپژوهش این های براساس یافته

بر عملکرد  ،اجمی، خطرپذیری و استقالل کارینوآوری، پیشگامی، رقابت تهجمله گرایش به از کارآفرینانه

مداری، مشتریبه ترتیب تأکید بر ویژه به ،با تأکید بر بازارگرایی ،همچنین فزایند.وکار خود بیکسبمالی 

 برای توسعة ،همچنینافزود. کار وبر عملکرد مالی کسبتوان میای وظیفهمداری و هماهنگی میانرقیب

های پژوهش ،وکار ورزشیهای راهبردی و اثرهای آن بر عملکرد کسبشگرای دانش موجود درزمینة

با را های ورزشی روابط ساختاری بین گرایش کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد باشگاهتوانند می آینده

 .، رضایت مشتریان و غیره بررسی کنندهای عملکردی بیشتر نظیر بازگشت سرمایهاستفاده از شاخص

نیز  های ورزشیعملکرد باشگاه رآفرینانه و بازارگرایی بایفیت خدمات در ارتباط گرایش کانقش کبررسی 

در ارتباط گرایش اندازه و غیره جمله سن، های باشگاه ازنقش ویژگیبراین، تواند مفید باشد. عالوهمی

از عملکرد مهم خواهد باالتری تبیین رسیدن به در های ورزشی کارآفرینانه و بازارگرایی با عملکرد باشگاه

 بود.
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of entrepreneurial 

orientation and market orientation on financial performance of Tehran city's 

private sport clubs. In this correlational study (structural equation modeling), 224 

private sport clubs were selected using relative stratified random sampling method 

from 513 sport clubs of Tehran city, and their managers completed entrepreneurial 

orientation scale (Hughes & Morgan, 2007), and market orientation scale (Narver 

& Slater, 1990). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and 

structural equation modeling at 95% confidence level. Basis on the results, the 

dimensions and overall level of entrepreneurial orientation (risk-taking, 

innovation, proactiveness, competitive aggressiveness, autonomy) and market 

orientation (customer orientation, competitor orientation, inter-functional       

coordination) had significant, positive and moderate to strong relationships with 

the financial performance of private sports clubs. Entrepreneurial orientation 

directly and indirectly through market orientation had a significant and positive 

effect on the        financial performance, and entrepreneurial orientation and market 

orientation explain 58% of the variance in financial performance. According to 

the findings, entrepreneurial orientation, especially the orientation toward 

innovation and proactiveness, accompany with market orientation, especially 

customer orientation, can enhance the financial    performance of the private sports 

clubs. 
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