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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاههای
ورزشی خصوصی شهر تهران بود .در این پژوهش همبستگی (از نوع مدلیابی معادالت ساختاری)،
 224باشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش تصادفی طبقهای نسبتی ،ازبین  513باشگاه شهر
تهران انتخاب شدند و مدیران آن مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان )2007 ،و مقیاس
بازارگرایی (نارور و اسالتر )1990 ،را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و مدلیابی معادالت ساختاری در سطح اطمینان  95درصد تحلیل شدند .براساس نتایج ،ابعاد و
سطح کلی گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری ،نوآوری ،پیشگامی ،رقابت تهاجمی ،استقالل کاری) و
بازارگرایی (مشتریمداری ،رقیبمداری و هماهنگی میانوظیفهای) ،دارای روابط دوسویة معنادار،
مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاههای ورزشی خصوصی هستند .گرایش
کارآفرینانه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،از مسیر بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد
مالی دارد و گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی درمجموع  58درصد از تغییرات عملکرد مالی را
تبیین میکنند .طبق یافتهها ،گرایش کارآفرینانه بهویژه گرایش به نوآوری و پیشگامی بههمراه
راهبرد بازارگرایی بهویژه مشتریمداری میتواند عملکرد باشگاههای ورزشی خصوصی را ارتقا
دهند.
واژگان کلیدی :کارآفرینی سازمانی ،نوآوری ،پیشگامی ،مشتریمداری ،باشگاه خصوصی
* نویسندۀ مسئول

Email: mohsenbaqerian@gamil.com
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مقدمه
در دهة اخیر ،بهدنبال تنظیم سند راهبردی توسعة کشور و پیادهسازی اصل  44قانون اساسی برای
خصوصیسازی اماکن دولتی ،توجه سیاستگذاران و مدیران ورزش کشور بهسوی باشگاههای
ورزشی خصوصی جلب شده است .درحالحاضر ،براساس گزارشهای معاونت توسعة ورزش همگانی
وزارت ورزشوجوانان و فدراسیون ورزشهای همگانی ،نرخ مشارکت مردم ایران در ورزشهای
همگانی  21درصد است و این رقم براساس سند چشمانداز بیستسالة کشور باید در سال  1404به
 40درصد ارتقا یابد (فدراسیون ورزشهای همگانی .)1394 ،ازیکسو ،محدودیت منابع دولتی برای
توسعة ورزش و ازسویدیگر ،ضرورت ایجاد فرصتهای کسبوکار ورزشی برای دانشآموختگان حوزۀ
ورزش ،بر ضرورت توسعة بیشازپیش اماکن و باشگاههای ورزشی خصوصی تأکید دارند؛ اما شرایط
حاکم بر صنعت ورزش و آمادگی جسمانی بهدلیل وجود عوامل مختلفی نظیر نرخ پایین مشارکت
ورزشی ،شهریة پایین اماکن دولتی در مقایسه با اماکن خصوصی و ورود رقبای جدید با تجهیزات
مدرنتر به بازار ،درعمل توجیح اقتصادی تأسیس و نگهداری باشگاههای ورزشی را برای بخش
خصوصی کمرنگ میکند؛ مگر آنکه با بهکارگیری گرایشهای راهبردی مؤثر ،عملکرد باشگاههای
ورزشی و مزیت رقابتی آنها در بازار حفظ شود و ارتقا یابد .ازجمله راهبردهایی که برای بهبود
عملکرد کسبوکار پیشنهاد شده است ،گرایش کارآفرینانه 1است که براساس مطالعات اولیة
کارآفرینی ،میلر و فریزن )1982( 2و میلر )1983( 3آن را مطرح کردند .میلر بیان میکند که «یک
سازمان کارآفرین ،سازمانی است که در فعالیتهای نوآورانه درگیر میشود ،برخی اقدامات
مخاطرهآمیز را برعهده میگیرد و با مطرحکردن خود ازطریق نوآوریهای پیشگام ،رقبای خود را
تحتفشار قرار میدهد» (میلر .)1983 ،ازبین مفهومسازیهای مختلف گرایش کارآفرینانه ،المپکین
و دس )1996( 4شناختهشدهترین مدل را برای این سازه پیشنهاد کردهاند که براساس آن ،گرایش
کارآفرینانه جنبههای تصمیمگیری ،رویهها و طرز عمل یک سازمان را برای مشخصکردن
جهتگیری راهبردی و چگونگی ادارۀ سازمان با هم ترکیب میکند .در این مدل ،گرایش کارآفرینانه
متشکل از پنج بعد خطرپذیری ،5نوآوری ،1پیشگامی ،2رقابت تهاجمی 3و استقالل 4است و با
1. Entrepreneurial Orientation
2. Miller & Friesen
3. Miller
4. Lumpkin & Dess
5. Risk-Taking
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تأثیرگرفتن از عوامل محیطی و سازمانی ،بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد (المپکین و دس،
 .)1996صرفنظر از اصطالحاتی نظیر «حالت کارآفرینانه»( 5کوین و اسلوین )1991 ،6یا «سبک
کارآفرینانه»( 7نامن و اسلوین )1993 ،8که در ادبیات پژوهشی برای توصیف خصیصههای
خطرپذیری ،نوآوری و پیشگامی بهکار رفتهاند ،گرایش کارآفرینانه ازنظر مفهومی چندبُعدی است و
نشاندهندۀ تمایل سازمان به حفظ مزیت رقابتی خود در بازار است و صرفنظر از اندازه و نوع
سازمان ،قابلیت کاربرد در هر سازمانی را دارد (کوین و اسلوین1993 ،؛ المپکین و دس.)1996 ،
فراتحلیل مطالعات متعدد انجامشده نشان میدهد که گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر بهبود
عملکرد سازمانها و کسبوکارهای مختلف دارد (روچ ،ویکالند ،المپکین و فرس)2009 ،9؛ اما
بااینحال ،میزان اهمیت ابعاد مختلف آن در تبیین عملکرد با درنظرداشتن نوع ،اندازه و سن
کسبوکار ممکن است متفاوت باشد و باید نقش ابعاد مختلف آن برای کسبوکارهای مختلف
بهصورت جداگانه بررسی شود (هاگس و مورگان .)2007 ،10درهمینراستا ،با توجه به
جستو جوهای پژوهشگر و با درنظرداشتن اهمیت این سازه در ارتقای عملکرد کسبوکارهای
مختلف ،گرایش کارآفرینانه درزمینة کسبوکار حوزۀ ورزش کمتر مطالعه شده است و نقش ابعاد آن
در تبیین عملکرد باشگاههای ورزشی در هالهای از ابهام قرار دارد .عالوهبراین ،ادبیات کارآفرینی در
تنة خود ،چه درمورد اثرهای کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرهای متغیرهای محیط درونی و بیرونی
سازمان بر کارآفرینی سازمانها ،با یافتههای ضدونقیضی مواجه است؛ بهعنوانمثال ،درحالیکه
برخی از مطالعات از اثرهای مثبت کارآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسبوکار خبر میدهند
(برای مثال ،ویکالند و شفرد2005 ،2003 ،11؛ فاکس2005 ،1؛ هاگس و مورگان2007 ،؛ مورنو و
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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کاسیالس2008 ،2؛ رانیان ،دورج و اسوینی2008 ،3؛ اسالتوینسکی ،)2010 ،4برخی دیگر خالف این
ادعا را گزارش کردهاند (ماتسانو ،منتزر و اوزسومر2002 ،5؛ مورگان و استرانگ2003 ،6؛ اسمارت و
کونانت.)1994 ،7
افزونبراین ،یکی از راهبردهای مؤثر در جذب و حفظ مشتریان و بهبود عملکرد سازمانی،
بازارگرایی 8است که مکمل فعالیتهای کارآفرینانه بهشمار میرود .بازارگرایی بهعنوان شکلی از
فرهنگ سازمانی مالحظه می شود و به شناخت پویایی چرخة ارزش مشتریان در درازمدت اشاره
دارد (نارور و اسالتر .)1990 ،9بازارگرایی ممکن است سبب ازدسترفتن برخی اهداف کوتاهمدت
شود؛ اما در جذب مشتریان دائمی مؤثر است (دانالپ ،داتسون و چمبرز )1998 ،10و روابط
بلندمدتی بین مشتریان و سازمان ایجاد میکند (کلی)1992 ،11؛ درنتیجه ،بنیان اصلی باورهای
مشتریمداری تأکید بر اولویت مشتری و روابط طوالنیمدت با مشتریان است .مفهوم بازارگرایی
بهعنوان یک ویژگی مهم برای کارکنان در صنعت خدمات پیشنهاد شد (ساکس و ویتز.)1982 ،12
نارور و اسالتر )1990( 13در مفهومسازی خود ،بازارگرایی را متشکل از ابعاد سهگانة مشتریمداری،14
رقیبمداری 15و هماهنگی میانوظیفهای 16درنظر گرفتهاند .در ادبیات پژوهشی ،به بازارگرایی
باشگاههای ورزشی توجه چندانی نشده است؛ اما نتایج پژوهشها درزمینة بازاریابی عمومی نشان

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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میدهد که مشتریمداری تأثیر مثبتی بر عملکرد کسبوکارهای مختلف دارد (صدیقی و صحاف،1
2009؛ اسیخیا2010 ،2؛ زانگ.)2010 ،3
بهطورکلی ،شهر تهران یکی از کالنشهرهای ایران است که شهروندان آن ازنظر سطح فعالیت بدنی
و فضاهای ورزشی موجود در آن با مشکالت متعددی روبهرو هستند .دراینبین ،نقش پراهمیت
بخش خصوصی در گسترش ورزش و ایجاد ترغیب برای افزایش مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی
انکارنشدنی است .صنعت ورزش در شهر تهران بهعنوان یکی از فرصتهای درآمدزایی مطلوب
بهشمار میرود که سرمایهگذاران کسبوکارهای کوچک در بخش خصوصی به آن توجه ویژهای
دارند .براساس آمار سال  ،1395تعداد  513باشگاه ورزشی خصوصی در این شهر فعالیت دارند که
فضای رقابتی قابلتوجهی را میتواند در برداشته باشد .مدیران این باشگاههای ورزشی با توجه به
تعدد زیاد رشتههای ورزشی ،بهنوعی خالقیت و خطرپذیری نیاز خواهند داشت تا با انتخاب ترکیب
خاصی از رشتههای ورزشی و ارائة خدمات در این رشتهها به مشتریان ،به عملکرد مالی ایدهآل برای
باشگاههای تحتمدیریت خود دست یابند .دراینراستا ،مفهوم کارآفرینی در سطح سازمان بهعنوان
رویکردی که گرایشها و فعالیتهای کارآفرینانه در سطح سازمان را رونق میدهد ،عنصر مهمی در
توسعة اقتصادی و سازمانی ،ایجاد ثروت و بهبود عملکرد کسبوکار است (آنتونسیک و هیسریچ،4
 )2004و پرداختن به این مفهوم در زمینههای شغلی مختلف و از آن جمله ورزش ،ازطریق بهبود
عملکردها ،افزایش بهرهوری و افزایش مزیت رقابتی ،بر توسعة اقتصادی تأثیرگذار است .درراستای
رسیدن به این ایدهآلهای عملکردی و استفاده از کارآفرینی بهعنوان ابزار قدرتمندی درزمینة
ورزش ،رویة دانشمحوری موردنیاز است تا گامهای رشد و توسعه بهطور سنجیده بهسمت جلو
برداشته شوند .مسلم است که اتکا به نظریهها و مفاهیم نظری و حتی شواهد و مستندات تجربی که
در بستر فرهنگها و نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مختلف به عرصة ظهور رسیدهاند،
ممکن است درعمل شکاف بزرگی را بین نتایج موردانتظار و پیامدهای برجامانده ایجاد کند و
خسارتهای جبرانناپذیری را بر پیکرۀ سازمانها و کسبوکارهای کشور وارد کند؛ ازاینرو ،پرداختن
به مباحث کارآفرینی در زمینههای مختلف خدماتی ،تولیدی و صنعتی و از آن جمله ورزش،
1. Siddiqi & Sahaf
2. Asikhia
3. Zhang
4. Antoncic & Hisrich
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درجهت رشد اقتصادی کسبوکارهای مختلف ضرورت انکارناپذیری است؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر
ازحیث برطرفکردن ابهامات موجود در قلمرو موضوعی خود و توسعة دانش موجود ،نقش مهمی
برعهده دارد و در تالش است بینش کاملی را از گرایشهای کارآفرینانه درزمینة باشگاههای
خصوصی و نقش راهبرد بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسبوکار ،دراختیار
دستاندرکاران صنعت ورزش قرار دهد؛ برایناساس ،پژوهش حاضر در تالش است تا به این سؤال
پاسخ دهد که آیا گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی ،با عملکرد مالی (سود مالی ششماهه) باشگاههای
ورزشی خصوصی شهر تهران ارتباط دارند؟
روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت دادههای تحلیلشده ،پژوهش حاضر ازنوع پژوهشهای کمی است که به روش
مقطعی اجرا شده است .ازنظر روش گردآوری اطالعات ،پژوهش حاضر ازنوع مطالعات توصیفی-
هبستگی (ازنوع مدلیابی معادالت ساختاری) است و ازنظر هدف ،ازنوع پژوهشهای کاربردی و
ازنظر زمانی ،ازنوع پژوهشهای آیندهنگر بهشمار میرود .جامعة آماری این پژوهش همة باشگاههای
ورزشی خصوصی شهر تهران بودند که در سال  ،1395ادارۀ کل ورزشوجوانان استان تهران آنها را
بهعنوان اماکن ورزشی فعال و دارای مجوز اعالم کرده بود .براساس جدول مورگان ،حجم نمونه برای
تعداد  513باشگاه ورزشی خصوصی شهر تهران به تعداد  226مورد تعیین شد؛ اما برای پیشگیری از
اُفت تعداد نمونهها ،حجم نمونه  300باشگاه درنظر گرفته شد .در ادامه ،از روش تصادفی طبقهای
نسبتی برای نمونهگیری استفاده شد؛ بدینترتیبکه از باشگاههای ورزشی خصوصی چهار منطقة
شهر تهران (شمال شرق ،شمال غرب ،جنوب شرق و جنوب غرب) به نسبت تعداد باشگاههای
موجود در هر منطقه بهصورت تصادفی براساس شمارۀ ردیف مندرج در فایل اطالعات اماکن
خصوصی ادارۀ ورزشوجوانان شهر تهران نمونهگیری شد .جدول شمارۀ یک آمارهای مربوط به
جامعه و نمونه پژوهش را بهتفکیک مناطق چهارگانة شهر تهران نشان میدهد .الزم است توضیح
داده شود که پس از اعالم رضایت مدیران باشگاه ورزشی ،مدیران پرسشنامههای پژوهش را تکمیل
کردند .در پژوهش حاضر ،از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات موردنیاز استفاده شد .این
پرسشنامه متشکل از سه بخش  -1فرم مشخصات باشگاه و پاسخدهنده؛  -2مقیاس گرایش کارآفرینانه؛
 -3مقیاس بازارگرایی بود.
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جدول  -1آمارهای مربوط به جامعه و نمونه پژوهش بهتفکیک مناطق چهارگانة شهر تهران
جامعه
منطقه
شمال شرق
شمال غرب
جنوب شرق
جنوب غرب
کل

تعداد
300
82
79
52
513

نمونه

درصد از
کل
58/48
15/98
15/40
10/14
100

ارسالی

بازگشتی

175
48
46
30
300

143
36
39
24
242

درصد

ناقصی/

بازگشت

پرت

81/71
75/00
84/78
80/00
80/67

11
2
3
2
18

نهایی
132
34
36
22
224

فرم مشخصات باشگاه و پاسخدهنده :برای گردآوری اطالعات از یک پرسشنامة
پژوهشگرساختة  11سؤالی ،بهترتیب برای تعیین سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،رشتة تحصیلی،
سابقة کار ،سابقة مدیریت ،سابقة ورزشی ،زمان تأسیس باشگاه ،تعداد افراد عضو باشگاه ،میزان
شهریهها ،درآمدهای متفرقة ماهیانه و هزینههای ثابت و متغیر استفاده شد.
مقیاس گرایش کارآفرینانه :1هاگس و مورگان ( )2007این ابزار را ساختهاند که دارای  18عبارت
و پنج خردهمقیاس خطرپذیری (عبارتهای یک ،دو و سه) ،نوآوری (عبارتهای چهار ،پنج و شش)،
پیشگامی (عبارتهای هفت ،هشت و نه) ،رقابت تهاجمی (عبارتهای  )12 ،11 ،10و استقالل
ال
(عبارتهای  13تا  )18است که پاسخهای آن روی پیوستار هفتدرجهای لیکرت از یک (کام ً
مخالفم) تا هفت (کامالً موافقم) درجهبندی میشود .اعتبار این مقیاس با استفاده از ضریب
همبستگی عبارت -کل مقیاس برای کل عبارتها در دامنة  0/69تا  0/87و همسانی درونی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس خطرپذیری  ،0/77نوآوری  ،0/81پیشگامی
 ،0/75رقابت تهاجمی  0/75و استقالل  0/86گزارش شده است (هاگس و مورگان .)2007 ،در
ایران ،رشیدی ( )1990این مقیاس را درزمینة صنعت بانکداری اعتباریابی کرده است؛ بااینحال،
در پژوهش حاضر ،برای تهیة نسخة فارسی مقیاس برای استفاده درزمینة ورزش ،مراحل اعتباریابی
مقیاس بهطورکامل انجام شد.

)1. Entreprenourial Orientation Scale (EOS
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مقیاس بازارگرایی :1نارور و اسالتر ( )1990این ابزار را ساختهاند که دارای  14عبارت و سه
خردهمقیاس مشتریمداری (عبارتهای یک تا شش) ،رقیبمداری (عبارتهای هفت تا  )10و
هماهنگی میانوظیفهای (عبارتهای  11تا  )14است که پاسخهای آن روی پیوستار هفتدرجهای
لیکرت از یک (کامالً مخالفم) تا هفت (کامالً موافقم) نمرهدهی میشود .اعتبار این مقیاس با استفاده
از ضریب همبستگی عبارت -کل مقیاس برای کل عبارتها در دامنة  0/31تا  0/70و همسانی
درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس مشتریمداری  ،0/85رقیبمداری
 0/71و هماهنگی  0/71گزارش شده است (نارور و اسالتر .)1990 ،گزارشهای داخلی و خارجی
متعددی روایی و پایایی این ابزار را تأیید کردهاند؛ به ویژه دو پژوهش که درزمینة صنعت ورزش انجام
شدهاند (اسمعیلی1393 ،؛ یاراحمدی.)1394 ،
تهیة نسخة فارسی اولیه :ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر ،پیشتر در چند مطالعه در ایران
بهکار برده شده است؛ اما برای اطمینان از اصالت ابزار ،ابتدا نسخة اصلی آن با استفاده از روش
ترجمة مجدد 2به فارسی برگردانده شد؛ بدینترتیبکه ابتدا نسخة اصلی ابزار توسط یک متخصص
زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و سپس  ،ترجمة فارسی ابزار توسط متخصص دیگری به
انگلیسی برگردانده شد .دربارۀ تفاوتهای موجود بین دو نسخة حاصل و همچنین ،نسخههای
فارسی دیگر (رشیدی1990 ،؛ اسمعیلی1393 ،؛ یاراحمدی )1394 ،توسط پژوهشگر و متخصصان
بحث شد و تغییرات موردنیاز در نسخة اولیة فارسی اعمال شدند .سپس ،متن عبارتها برای استفادۀ
ابزار درزمینة باشگاههای ورزشی بازنگری و ویرایش شد؛ بهعنوانمثال ،بهجای واژۀ «کسبوکار» 3در
عبارت «کارکنان این کسبوکار برای پذیرش خطرهای حسابشده برای اجرای ایدههای جدید
تشویق میشوند» از واژۀ «باشگاه» استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی :پس از تنظیم نسخة اولیة ابزار ،ابتدا با نظرخواهی از  10تن از خبرگان
و متخصصان دانشگاهی ،اعتبار محتوایی ابزار با استفاده از شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل،4
متشکل از سه معیار مربوطبودن ،واضحبودن و سادهبودن بررسی شد و اصالحات الزم اعمال شدند.
سپس ،برای تعیین اعتبار صوری ،عالوهبراینکه پرسشنامه در شکل اصلی خود دراختیار  10تن

)1. Market Orientation Scale (MKTOR
2. Translation-Back Translation
3. Business
4. Waltz & Bausell
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(پنج مرد و پنج زن) از مدیران باشگاههای ورزشی قرار گرفت ،درخصوص ارتباط ،وضوح و سادگی
عبارتهای ابزار با کسبوکار باشگاه از آنها نظرخواهی شد .پاسخهای مربوط به شاخصهای سهگانه
برای هر عبارت روی یک پیوستار  10درجهای لیکرت از یک (کامالً نامرتبط /ناواضح /مبهم) تا 10
ال مرتبط /واضح /ساده) نمرهدهی شدند .شاخص اعتبار بهدستآمده برای عبارات مقیاس گرایش
(کام ً
کارآفرینانه بین  0/87تا  0/99و مقیاس بازارگرایی بین  0/92تا  0/98قرار داشت که نشاندهندۀ
روایی صوری و محتوایی باالی ابزار تنظیمشده است.
همسانی درونی :پس از تأیید ابزار ازنظر روایی صوری و محتوایی ،ابزار نهایی طی یک بررسی
مقدماتی توسط  30تن از مدیران باشگاههای ورزشی (خارج از نمونة اصلی پژوهش) تکمیل شد و
همسانی درونی خرده مقیاسها و ضریب همبستگی عبارت -کل مقیاس بررسی شد .در این مرحله،
عبارتهایی که باعث کاهش همسانی درونی پرسشنامه شده باشند یا همبستگی ضعیفی (> 0/30
 )rsبا کل مقیاس داشته باشند ،باید اصالح یا حذف شوند .با توجه به نتایج ضرایب همبستگی،
ضرایب عبارات مقیاس گرایش کارآفرینانه در دامنة ( 0/53عبارت  )17تا ( 0/85عبارت شش) و
ضرایب عبارات مقیاس بازارگرایی در دامنة ( 0/51عبارت یک) تا ( 0/83عبارت هفت) قرار داشتند؛
ازاینرو ،در این مرحله تمامی عبارات ابزار تأیید شدند .در ادامه ،از ضریب آلفای کرونباخ برای
بررسی همسانی درونی خردهمقیاسها و کل ابزار استفاده شد .ضرایب آلفای برای مقیاس گرایش
کارآفرینانه در مطالعة مقدماتی و مرحلة اصلی ،بهترتیب  0/94و  0/96و برای مقیاس بازارگرایی
برای هر دو مقطع مطالعة مقدماتی و مرحلة اصلی  0/97بهدست آمد.
روایی عاملی :1نوعی از روایی سازه است که ازطریق تحلیل عاملی بهدست میآید .تحلیل عاملی یا
تحلیل عوامل یک روش آماری است که ازطریق آن تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون
اندازهمیگیرد ،مشخص میشود (سیف .)1382 ،در پژوهش حاضر ،از تحلیل عاملی تأییدی 2برای
اطمینان از اینکه آیا سازههای نظری با مدل اندازهگیری درنظرگرفتهشده از خردهمقیاسها
قابلاندازهگیری هستند یا خیر ،استفاده شد .بررسی برازش مدل اندازهگیری گرایش کارآفرینانه با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار پنجعاملی این مقیاس برازش قابلقبولی با دادههای
گردآوریشده دارد (df = 125, P > 0/001, SRMR = 0/047, CFI = 0/95, IFI = 0/96
1. Factorial Validity
)2. Confimatory Factor Analysis (CFA
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 .)χ2 = 271/25,در مدل اندازهگیری گرایش کارآفرینانه ،نقش بعد خطرپذیری  ،0/76نوآوری ،0/93
پیشگامی  ،0/90رقابت تهاجمی  0/88و استقالل کاری  0/71بهدست آمد .عالوهبراین ،بررسی برازش
مدل اندازهگیری مشتری مداری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار چهارعاملی
مقیاس برازش قابلقبولی با دادههای گردآوریشده دارد (SRMR = 0/019, CFI = 0/97, IFI = 0/97
 .)χ 2 = 185/74, df = 74, P > 0/001,در مدل اندازهگیری بازارگرایی ،نقش خردهمقیاس
مشتریمداری  ،0/94رقیبمداری  0/78و هماهنگی میانوظیفهای  0/89بود.
پایایی بازآزمایی :1میزان همبستگی نمرات مرحلة اصلی با نمرات دادههای گردآوری شده از 25
باشگاه (ارسالی  40سری ،نرخ بازگشت  62/5درصد) که بهصورت تصادفی ازبین باشگاههای مرحلة
اصلی پس از یک ماه انتخاب شدند ،با استفاده از ضریب همبستگی درون ردهای 2برای بررسی
پایایی بازآزمایی محاسبه شد .ضریب اعتبار زمانی برای مقیاس گرایش کارآفرینانه  0/77و برای
مقیاس بازارگرایی  0/78بهدست آمد که بیانگر پایایی بازآزمایی قابلقبول ابزار اندازهگیری است.
برای اجرای پژوهش ،ابتدا نامة معرفی پژوهشگر به ادارۀ ورزشوجوانان شهر تهران ارائه شد و مجوز
اجرای پژوهش دریافت شد .در ادامه ،آمار و اطالعات مربوط به اماکن خصوصی شهر تهران از
وبسایت ادارۀ ورزشوجوانان 3گردآوری شد و نمونة پژوهش مشخص شد .سپس ،براساس شمارۀ
تماس مندرج در فایل اطالعات ،با مدیران باشگاهها تماس حاصل شد .طی این تماس ،ابتدا اطالعات
مربوط به پژوهش اعم از عنوان ،هدف ،اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش به مدیران باشگاهها ارائه شد و
درخصوص مجوز اجرا ،محرمانهبودن اطالعات ،اختیاریبودن شرکت در پژوهش و فرایند مشارکت در
پژوهش توضیحاتی ارائه شد .درصورت تمایل مدیران ،آدرس پست الکترونیک آنها دریافت شد و
بستة گردآوری اطالعات شامل مجوز اجرا ،راهنمای تکمیل و ارسال پرسشنامهها و پرسشنامهها
ارسال شدند .درمجموع ،از  300باشگاهی که برای شرکت در پژوهش اعالم آمادگی کردند ،پس از
ارسال ،تعداد  242پرسشنامه بازگشت داده شدند (نرخ بازگشت  80/67درصد) .همچنین ،ازبین
پرسشنامههای بازگشتدادهشده تعداد  18پرسشنامه بهدلیل ناقصبودن اطالعات یا پرتبودن
دادهها کنار گذاشته شدند و تعداد نهایی پرسشنامههای مورداستفاده برای تحلیلهای اصلی به
 224مورد کاهش یافت .این تعداد از دادههای گردآوریشده ،حجم نمونة اولیة تعیینشده را بهطور
1. Test-Retest Reliability
)2. Intra-Class Correlation Coefficient (ICC
3. http://www.sporttehran.ir/amaken.asp
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قابلقبولی پوشش دادند .در اجرا ،مدت زمان گردآوری اطالعات یک ماه درنظر گرفته شد و پس از
ارسال ،بهصورت دورهای هر هفته یک بار با مدیران شرکتکننده در پژوهش برای یادآوری تکمیل و
ارسال پرسشنامهها تماس گرفته شد .درنهایت ،پس از پیگیریهای انجامشده ،گردآوری اطالعات
در  25روز تکمیل شد.
پس از گردآوری دادهها ،اطالعات فردی و متغیرهای پژوهش با استفاده از میانگین ،انحراف استاندارد،
فراوانی و درصد فراوانی ،شکل و جدول طبقهبندی و توصیف شدند .از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف1
برای بررسی وضعیت توزیع دادهها استفاده شد و با توجه به توزیع طبیعی دادهها از آزمونهای آماری
پارامتری برای تحلیل دادهها استفاده شد .در تحلیل دادهها ،از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین
همسانی درونی ابزار اندازهگیری ،از ضریب همبستگی درونردهای 2برای بررسی پایایی بازآزمایی ،از
تحلیل عاملی تأییدی 3برای بررسی روایی عاملی ابزار اندازهگیری ،از آزمون تی تکگروهی برای برآورد
پارامتر جامعه براساس اطالعات نمونه ،از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین روابط سادۀ دوسویه
بین متغیرها و از مدلیابی معادالت ساختاری 4برای تعیین روابط چندگانه بهره گرفته شد .با توجه به
کمبودن حجم نمونه ،در پژوهش حاضر ،برای اجرای مدلیابی معادالت ساختاری ( )N > 250از
شاخصهای «ریشة میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد شده»« ،5شاخص برازش تطبیقی»،6
«شاخص برازش افزایشی» 7و شاخص  χ2/dfبرای تعیین برازش مدل پژوهش استفاده شد .مقادیر
موردقبول برای «ریشة میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد شده» مقادیر کوچکتر از  ،0/08برای دو
شاخص برازش تطبیقی و برازش افزایشی مقادیر باالتر از  0/90و برای حاصل کسر خیدو بر درجة
آزادی دامنة دو تا سه هستند (هو و بنتلر .)1999 ،8الزم است توضیح داده شود که همة تحلیلها در

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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سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از بستة آماری برای علوم اجتماعی 1نسخة  22و بستة آماری
لیزرل 2نسخه  9/2انجام شدند.
نتایج
شرکتکنندهها دارای سن  36/29 ± 8/72سال ،سابقة کار  13/28 ± 7/85سال ،سابقة مدیریت
 9/17 ± 5/97سال ،سابقة ورزشی  21/78 ± 9/95سال و عمر باشگاههای تحتمدیریت
 12/58 ± 8/93سال بودند .ازنظر جنسیت 103 ،نفر زن ( 45/98درصد) و  121نفر مرد (54/02
درصد) بودند .ازنظر سطح تحصیالت ،هفت نفر دارای مدرک دیپلم یا پایینتر ( 3/13درصد)34 ،
نفر دارای مدرک کاردانی ( 15/18درصد) 137 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ( 61/16درصد) و 45
نفر دارای مدرک کارشناسیارشد ( 20/54درصد) بودند .همچنین ،رشتة تحصیلی  93نفر
تربیتبدنی ( 41/52درصد) و  131نفر غیرتربیتبدنی ( 58/48درصد) بود.
جدول شمارۀ دو آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همانطورکه در
این جدول مالحظه میشود ،باالترین نمره بین گرایشهای کارآفرینانه مربوط به نوآوری
( )M = 6/01, SD = 0/89و پایینترین نمره مربوط به استقالل کاری ()M = 3/92, SD = 1/74
است .همچنین ،بین ابعاد بازارگرایی ،باالترین نمره مربوط به مشتریمداری
( )M = 5/47, SD = 1/25و پایینترین نمره مربوط به رقیبمداری ( )M = 4/95, SD = 1/57است.
براساس اطالعات گزارششده توسط شرکتکنندهها ،متوسط سود ماهیانه باشگاههای موردمطالعه
 114/89 ± 75/33میلیون ریال محاسبه شد .در ادامه ،برای برآورد پارامتر جامعه براساس اطالعات
نمونة موردمطالعه از آزمون تی تکگروهی استفاده شد (جدول شمارۀ دو) .نتایج حاصل نشان داد
که گرایش کارآفرینانه باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران در ابعاد نوآوری
( ،)t = 13/72, P > 0/001پیشگامی ( )t = 10/35, P > 0/001و رقابت تهاجمی
( )t = 6/79, P = 0/001باالتر از حد متوسط قرار دارند و در ابعاد خطرپذیری
( )t = 0/592, P = 0/811و استقالل ( )t = -0/131, P = 0/912درحد متوسط هستند .همچنین،
سطح بازارگرایی باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران در مشتریمداری ()t = 7/589, P > 0/001
و هماهنگی میانوظیفهای ( )t = 4/284, P = 0/003باالتر از حد متوسط قرار دارد و در بعد
)1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
)2. LISREL (Linear Structural Relations
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رقیبمداری درحد متوسط است ( .)t = 1/681, P = 0/079الزم است توضیح داده شود که با توجه
به دامنة نمرات ،ارزش آزمون تی (حد متوسط) برای ابعاد و سطح کلی عدد چهار بوده است.
جدول  -2آمارههای توصیفی و سطح متغیرها
آمارههای توصیفی
متغیرها

حجم نمونه

انحراف استاندارد

آزمون تی تکگروهی
آماره تی

سطح معناداری

نتیجه

گرایش کارآفرینانه

224

5/14±1/23

4/219

**0/004

<4

خطرپذیری

224

4/1±14/15

0/592

0/811

~4

نوآوری

224

6/01±0/89

13/72

***>0/001

<4

پیشگامی

224

5/92±0/93

10/35

*** >0/001

<4

رقابت تهاجمی

224

5/71±1/24

6/79

استقالل

224

3/92±1/74

-0/131

بازارگرایی

224

5/21±1/31

4/397

 ±میانگین

***

0/001

0/912

<4
~4

0/001

<4

مشتریمداری

224

5/47±1/25

7/589

*** >0/001

<4

رقیبمداری

224

4/95±1/57

1/681

0/079

~4

هماهنگی

224

5/18±0/79

4/284

سود ماهیانه (میلیون ریال)

224

114/89±75/33

-

***

**

0/003
-

<4
-

توجه :ارزش آزمون برای نمرۀ کلی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی و خردهمقیاسها ،بهترتیب  12 ،20و  4بوده است
*
P > 0/05 , **P > 0/01 , ***P > 0/001

برای تعیین ارتباط دوسویه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج
حاصل از آن در جدول شمارۀ سه آمده است .براساس این جدول ،سطح کلی گرایش کارآفرینانه
( )r = 0/52, P > 0/001و ابعاد آن متشکل از خطرپذیری ( ،)r = 0/51, P > 0/001نوآوری
( ،)r = 0/57, P > 0/001پیشگامی ( ،)r = 0/58, P > 0/001رقابت تهاجمی
( )r = 0/54, P > 0/001و استقالل ( )r = 0/35, P > 0/05دارای روابط دوسویة معنادار و مثبت با
سطح سطح کلی بازارگرایی بودند .همچنین ،عملکرد مالی باشگاههای ورزشی خصوصی دارای روابط
دوسویة معنادار و مثبت با سطح کلی گرایش کارآفرینانه ( ،)r = 0/51, P > 0/001خطرپذیری
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( ،)r = 0/42, P > 0/01نوآوری ( ،)r = 0/63, P > 0/001پیشگامی ( ،)r = 0/59, P > 0/001رقابت
تهاجمی ( ،)r = 0/55, P > 0/001استقالل ( ،)r = 0/37, P > 0/05سطح کلی بازارگرایی
( ،)r = 0/57, P > 0/001مشتریمداری ( ،)r = 0/64, P > 0/001رقیبمداری
( )r = 0/56, P > 0/001و هماهنگی میانوظیفهای ( )r = 0/49, P > 0/001بود .با توجه به ضرایب
همبستگی بهدستآمده ،قویترین ارتباط بین متغیرهای پیشبین و عملکرد مالی ،بهترتیب مربوط به
مشتریمداری ( ،)r = 0/64نوآوری ( )r = 0/63و پیشگامی ( )r = 0/59بود؛ درحالیکه ابعاد استقالل
کاری ( )r = 0/37و خطرپذیری ( )r = 0/42ضعیفترین ارتباط را با عملکرد مالی داشتند.
در پژوهش حاضر ،برای تعیین روابط علی بین متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیههای شمارۀ چهار
تا شش از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .بهاینمنظور ،ابتدا فرضیههای پژوهش درقالب
مدل مفهومی مبنا طرحریزی شدند .در این مدل ،گرایش کارآفرینانه بهعنوان متغیر مکنون برونزاد
(مستقل) ،مشتریمداری به عنوان متغیرهای مکنون تعدیلکننده و عملکرد مالی بهعنوان متغیر
مکنون درونزاد (وابسته) تعریف شدند .همچنین ،خردهمقیاسها بهعنوان نشانگرهای متغیرهای
مکنون مربوط لحاظ شدند  .در این مدل ،اثر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی و عملکرد
مالی و همچنین ،اثر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد مالی ،بهعنوان روابط ساختاری درنظر گرفته
شدند .الزم است توضیح داده شود که در مدل ،عملکرد مالی باشگاهها بهعنوان متغیر
قابلاندازهگیری با استفاده از نشانگر سود ماهیانه درنظر گرفته شد؛ بنابراین ،ضریب مسیر سود
ماهیانه به عملکرد مالی روی عدد یک ثابت نگه داشته شد .شاخصهای برازش برای مدل مبنا نشان
داد که مدل طرحشده برازش مطلوبی با دادههای گردآوریشده دارد (CFI = 0/96, IFI = 0/95
)χ 2 = 1519/34, df = 730, P > 0/001, SRMR = 0/058,؛ زیرا ،مقادیر بهدستآمده برای SRMR
مقادیر کوچکتر از  0/08بود و مقادیر دو شاخص برازش تطبیقی و برازش افزایشی نیز باالتر از 0/90
بهدست آمد و مقدار کسر کایدو بر درجة آزادی در دامنة دو تا سه قرار داشت.
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جدول شمارۀ چهار و شکل شمارۀ یک ،ضرایب استانداردشده و نتایج آزمونهای معناداری ضرایب
مسیرهای مدل ساختاری و مدلهای اندازهگیری را نشان میدهند .براساس این نتایج ،گرایش
کارآفرینانه بر بازارگرایی ( )β = 0/45, t = 7/59, P > 0/001و عملکرد مالی (t = 9/12, P > 0/001
 )β = 0/51,اثر معنادار ،مستقیم و مثبت داشت و بازارگرایی نیز بهطور مشابه بر عملکرد مالی اثر
معنادار ،مستقیم و مثبت داشت ( .)β = 0/67, t = 11/25, P > 0/001عالوهبراین ،نتایج مدلیابی
نشان داد که گرایشهای کارآفرینانه ،درمجموع  37درصد از تغییرات بازارگرایی را تبیین میکنند و
عملکرد مالی براساس گرایشهای کارآفرینانه و بازارگرایی 58 ،درصد قادر به تبیین است.
عالوهبراین ،با توجه به ضرایب استانداردشدۀ مسیر در مدلهای اندازهگیری ،ازبین ابعاد گرایش
کارآفرینانه ،ابعاد نوآوری ( ،)β = 0/90پیشگامی ( ،)β = 0/89رقابت تهاجمی ( ،)β = 0/83خطرپذیری
( )β = 0/67و استقالل کاری ( )β = 0/54و نیز ازبین ابعاد بازارگرایی ،ابعاد مشتریمداری (= 0/92
 ،)βرقیبمداری ( )β = 0/82و هماهنگی میانوظیفهای ( ،)β = 0/76بهترتیب بیشترین سهم را در
تبیین سازههای مربوط به خود داشتند.
جدول  -4ضرایب استانداردشده و نتایج آزمونهای معناداری ضرایب مسیرهای مدل ساختاری و مدلهای
اندازهگیری
مدل

ضریب رگرسیونی استاندارد شده

آماره تی

مدل اندازهگیری گرایش کارآفرینانه
خطرپذیری
نوآوری
پیشگامی
رقابت تهاجمی
استقالل

0/67
0/90
0/89
0/83
0/54

***

11/53
***22/57
***21/95
***18/07
***9/78

مدل اندازهگیری بازارگرایی
مشتریمداری
رقیبمداری
هماهنگی

0/92
0/82
0/76

***23/35
***17/95
***16/65

مدل ساختاری
اثرهای مستقیم
گرایش کارآفرینانه ← بازارگرایی
گرایش کارآفرینانه ← عملکرد مالی
بازارگرایی ← عملکرد مالی

0/45
0/51
0/67

***7/59
***9/12
***11/25
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ادامة جدول  -4ضرایب استانداردشده و نتایج آزمونهای معناداری ضرایب مسیرهای مدل ساختاری و
مدلهای اندازهگیری
ضریب رگرسیونی استاندارد شده

مدل

آماره تی

اثرهای غیر مستقیم
گرایش کارآفرینانه ← عملکرد مالی

0/45  0/67 = 0/31

اثرهای کل
گرایش کارآفرینانه ← بازارگرایی
گرایش کارآفرینانه ← عملکرد مالی
بازارگرایی ← عملکرد مالی

0/45
0/51 + 0/31 = 0/82
0/67

***

P < 0/001

D2

1/00
سود
ماهیانه

5
8

/
عملکرد مالی
0

5
1

/
0

4
5

/
0

6
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/
0

D1
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4
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0
/
7
0
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/
0
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی با عملکرد باشگاههای ورزشی
خصوصی شهر تهران بود .دراینراستا ،یافتههای پژوهش نشان داد که بین ابعاد و سطح کلی گرایش
کارآفرینانه و بازارگرایی ،روابط دوسویه معنادار ،مثبت و درحدمتوسط وجود دارد .در ادامه ،نتایج
مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که گرایش کارآفرینانه اثر معنادار ،مستقیم ،مثبت و
درحدمتوسط بر بازارگرایی دارد و قادر است  37درصد از تغییرات آن را توضیح دهد .این یافتهها بیانگر
آن است که سطح باالی گرایش کارآفرینانه در باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران با سطوح باالی
بازارگرایی همراه است .این نتایج با شواهد گزارششده در بیشتر مطالعات قبلی همخوانی دارد؛
بهعنوانمثال ،بارت و ویناستین ،)1998( 1کواکو و کو ،)2001( 2بوسو ،استوری و کادگان،)2013( 3
کژالو و لیندبلوم )2015( 4و بولی )2017( 5در مطالعات خود ارتباط مثبت درحد متوسط را بین
گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی واحدهای تجاری گزارش کردند که با نتایج بهدستآمده در پژوهش
حاضر مطابقت دارد.
افزونبراین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه با عملکرد
مالی باشگاههای ورزشی خصوصی در شهر تهران روابط دوسویة معنادار ،مثبت و درحد متوسط تا
قوی برقرار است .همچنین ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که گرایش کارآفرینانه اثر
معنادار ،مستقیم ،مثبت و درحد متوسطی بر عملکرد مالی با باشگاههای ورزشی خصوصی بههمراه
دارد .این شواهد نشان میدهند که سطوح باالی گرایش کارآفرینانه در باشگاههای ورزشی خصوصی
با سطوح باالی عملکرد مالی همراه است .با توجه به ضرایب همبستگی بهدستآمده ،قویترین
ارتباط بین ابعاد گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی مربوط به ابعاد نوآوری و پیشگامی و ضعیفترین
ارتباط مربوط به ابعاد خطرپذیری و استقالل کاری بود .مدلهای کارآفرینی پیشنهاد میکنند که
کارآفرینی سطح سازمان منجر به بهبود عملکرد میشود (زهرا1991 ،6؛ نامن و اسلوین1993 ،؛ زهرا

1. Barrett & Weinstein
2. Kwaku & Ko
3. Boso, Story & Cadogan
4. Kajalo & Lindblom
5. Buli
6. Zahra
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و کوین1995 ،1؛ براون .)1996 ،2مطابق نظر المپکین و دس ( ،)1996قوت ارتباط گرایش
کارآفرینانه و عملکرد سازمانی بهوسیلة متغیرهای سازمانی و به همان اندازه توسط محیط بیرونی
سازمان تعدیل میشود .برخی از پژوهشگران چنین نتیجه گرفتهاند که کارآفرینانهتربودن شرکتها
باعث افزایش عملکرد آنها میشود؛ اما برخی دیگر از پژوهشگران ارتباطی بین گرایش کارآفرینانه و
عملکرد نیافتهاند .عالوهبراین ،چگونگی ترکیب ابعاد پنجگانة گرایش کارآفرینانه در پیشبینی
عملکرد تجاری بهطورکامل واضح نیست؛ بااینوجود ،شواهد موجود نشان میدهند که همة ابعاد یا
دستکم ترکیبی از ابعاد پنجگانة گرایش کارآفرینانه با عملکرد در ارتباط هستند که این مطلب با
یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد (کوین و اسلوین1991 ،؛ زهرا ،1991 ،زهرا و کوین1995 ،؛
ویکالند1999 ،؛ ویکالند و شفرد)2005 ،2003 ،؛ بااینحال ،امکان وجود ارتباط بین گرایش
کارآفرینانه و عملکرد بهواسطه پژوهشهایی که ارتباط ضعیف یا نبود ارتباط و حتی وجود رابطة
منفی را بین این دو متغیر گزارش کردهاند موردسؤال قرار گرفته است که نتایج پژوهش حاضر از آن
حمایت نمیکند (اسمارت و کونانت1994 ،؛ ماتسانو و همکاران2002 ،؛ مورگان و استرانگ.)2003 ،
همچنین ،هاگس و مورگان ( )2007بر تحلیل نقش ابعاد مختلف گرایش کارآفرینانه در عملکرد
کسبوکار تأکید کردهاند .آنها بیان کردند که مطالعات انجامشده از تحلیل ابعاد گرایش کارآفرینانه
بازماندهاند؛ طوریکه اهمیت ابعاد در بهبود عملکرد هنوز مشخص نیست .دراینراستا ،المپکین و
دس ( )1996پیشتر چنین استدالل کردهاند که ابعاد گرایش کارآفرینانه ممکن است به نتایج
مطلوبی در یک بعد خاص از عملکرد منجر شود؛ درحالیکه ممکن است در ابعاد دیگر عملکرد نتایج
نامطلوب حاصل شود و این به شرایط متفاوت شرکتها بستگی دارد .این پژوهشگران پیشنهاد
کردند همچنانکه کسبوکار درحالتغییر است ،ماهیت گرایش کارآفرینانة آنها نیز ممکن است با
آن تغییر کند .سن و اندازۀ کسبوکار تعیین میکند که نیاز کسبوکار در ابعاد گرایش کارآفرینانه
تا چه میزان است .آنها مشخص کردند که کسبوکارهای نوپا در مقایسه با کسبوکارهای باسابقه
ممکن است وابستگی بیشتری به نوآوری و خطرپذیری نشان دهند؛ درحالیکه شرکتهای باسابقه
برای بهدستآوردن عملکرد بهتر به استقالل بیشتری نیاز دارند .اخیراً المبرگ ،آربیگ ،استاکمن،
مارینو و دیکسون )2016( 3اثرهای مشترک و منحصربهفرد ابعاد گرایش کارآفرینانه و عملکرد
کسبوکار را در زمینههای مختلف اعم از شرکتهای با فناوری پایین ،با فناوری باال و چندبخشی
1. Zahra & Covin
2. Brown
3. Lomberg, Urbig, Stockmann, Marino & Dickson
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مطالعه کردهاند  .نتایج این پژوهش نشان داد که سه بعد خطرپذیری ،نوآوری و پیشگامی درزمینة
شرکتهای با فناوری باال ،قدرت پیشبینی بهمراتب باالتری از عملکرد کسبوکار را ارائه میدهند و
ترکیب دو بعد نوآوری و پیشگامی بیشترین اثر را بر عملکرد دارند .شواهد ارائهشده توسط این
پژوهشگران بر اهمیت تحلیل الگوی ارتباطی گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسبوکار درزمینة
اختصاصی تأکید دارند .در پژوهش حاضر ،ابعاد نوآوری ،پیشگامی ،رقابت تهاجمی ،خطرپذیری و
استقالل کاری ،بهترتیب قویترین پیشبینیکنندههای مدل پژوهش بودند؛ بدینمعناکه خصیصة
گرایش به نوآوری ،پیشگامی و رقابت تهاجمی نقش بیشتری را در بهبود عملکرد مالی باشگاههای
ورزشی خصوصی ایفا میکنند.
یافتههای پژوهش حاضر در خصوص ارتباط بازارگرایی با عملکرد مالی نشان داد که ابعاد و سطح
کلی بازارگرایی دارای روابط دوسویة معنادار ،مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی
باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران هستند؛ طوریکه قویترین ارتباط مربوط بعد
مشتریمداری و ضعیفترین ارتباط مربوط به هماهنگی میانوظیفهای بود .عالوهبراین ،نتایج
مدلیابی معادالت ساختاری نیز نشان داد که بازارگرایی اثر معنادار ،مستقیم ،مثبت و درحد قوی بر
عملکرد مالی با باشگاههای ورزشی خصوصی دارد .این شواهد حاکی است که سطوح باالی
بازارگرایی در باشگاه های ورزشی خصوصی با سطوح باالی عملکرد مالی همراه است .عالوهبراین،
ابعاد مشتریمداری ،رقیبمداری و هماهنگی میانوظیفهای ،بهترتیب قویترین پیشبینیکنندههای
مدل پژوهش بودند؛ بدینمعناکه مشتریمداری بیشترین نقش را در تبیین عملکرد مالی برعهده
دارد .در تعدادی از مطالعات تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بررسی شده است .برخی از مطالعات
دریافتهاند که بازارگرایی بهعنوان یک راهبرد عملکرد تجاری را افزایش میدهد که این مطلب با
مشاهدههای پژوهش حاضر همخوان است (نارور و اسالتر1990 ،؛ اسالتر و نارور2000 ،1994 ،1؛
چانگ و چن1998 ،2؛ نیگارد ،هاگلند و میرتویت2007 ،3؛ صدیقی و سحاف2009 ،؛ آسیخیا،
2010؛ زانگ2010 ،؛ نوروزی)1393 ،؛ درحالیکه برخی دیگر از مطالعات هیچ اثر مستقیمی از
بازارگرایی بر عملکرد نیافتهاند (ژاورسکی و کولی1993 ،4؛ هان ،کیم و استریواستاوا1998 ،5؛
1. Slater & Narver
2. Chang & Chen
3. Nygaard, Haugland & Myrtveit
4. Jaworski & Kohli
5. Han, Kim & Srivastava
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سیگیو ،سیمپسون و بارکر .)1998 ،1پژوهشهای تجربی دراینزمینه برپایة شاخصهای عملکردی
ذهنی یا ادراکی انجام شدهاند .در این قبیل شاخصها ،پاسخدهندهها عملکرد تجاری را درراستای
ابعادی نظیر سودآوری ،بازگشت سرمایه ،رشد فروش و موفقیت محصوالت جدید ارزشیابی کردهاند.
برخی دیگر از مطالعات از اندازهگیریهای عینی عملکرد استفاده کردهاند که یافتههای این مطالعات
اثر مستقیمی از بازارگرایی را بر عملکرد تجاری نشان نمیدهند (ژاورسکی و کولی1993 ،؛ هان و
همکاران .)1998 ،در واقع ،ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد تنها در مطالعاتی گزارش شده است که
از دادههای ذهنی استفاده کردهاند و عملکرد در ارتباط با رقبا و مشتریان اندازهگیری شده است؛
ازاینرو ،ارتباط بین این دو متغیر سؤالبرانگیز بوده است و راهبردهای پژوهشی متفاوتی برای
پژوهش در این ارتباط پیشنهاد شدهاند که شامل بهکارگیری شاخصهای عینی و شناسایی
مکانسیمهایی هستند که اثرهای بازارگرایی را بر عملکرد ممکن است ،تعدیل کند (هان و همکاران،
1998؛ گائو2002 ،2؛ هالت ،کتچن و سالتر .)2005 ،3در پژوهش حاضر ،برای سنجش عملکرد مالی
از شاخص عینی استفاده شد؛ اما با توجه به خودگزارشیبودن عملکرد مالی ممکن است نبود
صداقت در گزارش عملکرد مالی ،نتایج پژوهش حاضر را تحتتأثیر قرار داده باشند؛ بااینحال،
پیشفرض پژوهشگر صحت و دقت اطالعات گزارششده توسط شرکتکنندهها بوده است .در ایران،
دو مطالعه به بررسی بازارگرایی در کسبوکار ورزشی اختصاص داشته است .در مطالعة اول،
اسمعیلی ( )1393در رسالة دکتری خود به طراحی الگوی رابطة بازارگرایی با عوامل مربوط به رفتار
آیندۀ مشتریان در مراکز تفریحی -ورزشی آبی پرداخت .نتایج معادالت ساختاری بیانگر آن بود که
عوامل بازارگرایی بهطور مستقیم بر رفتار آیندۀ مصرفکننده تأثیر معناداری ندارند؛ اما بهواسطة
متغیرهای میانجی ازجمله کیفیت خدمات و دیگر متغیرها و بهصورت غیرمستقیم تأثیرگذار هستند.
پژوهش ذکرشده از شاخص ذهنی برپایة گزارش مشتریان برای عملکرد کسبوکار استفاده کرده
است که مقایسة نتایج آن با پژوهش حاضر منطقی نخواهد بود .در مطالعة دیگر ،یاراحمدی ()1394
در شرکتهای ورزشی ،تأثیر بازارگرایی را بر عملکرد کسبوکار با توجه به فرهنگ نوآوری مطالعه
کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که بازارگرایی قادر است بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از مسیر
فرهنگ نوآوری بر عملکرد کسبوکار شرکتهای ورزشی تأثیر مثبتی داشته باشد که این مطلب با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
1. Siguaw, Simpson & Baker
2. Guo
3. Hult, Ketchen & Slater
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درنهایت ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی ،درمجموع 58
درصد از تغییرات عملکرد مالی باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران را تبیین میکنند.
همچنین ،بازارگرایی نقش تعدیلکنندهای در ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی ایفا میکند؛
بدینمعناکه سطوح باالی بازارگرایی اثرهای مثبت گرایش کارآفرینانه را بر عملکرد مالی افزایش
میدهند .در تعدادی از مطالعات ،نقش بازارگرایی در ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسبوکار
بررسی شده است .بارت و ویناستین ( )1998در مدل کارآفرینی سازمانی خود بر اهمیت بازارگرایی
در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری تأکید کردهاند .این پژوهشگران معتقدند که
روابط متقابل بین متغیرهای درونی سازمان نظیر کارآفرینی سازمانی ،بازارگرایی و انعطافپذیری
سازمان بر عملکرد تجاری تأثیرگذار است .در این مدل ،عملکرد تجاری بهطور متقابل بر تعامل
متغیرهای درونسازمانی اثرگذار است .براساس این مدل میتوان چنین ادعا کرد که بازارگرایی نقش
تعدیلکنندهای در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری ایفا میکند .بارت و ویناستون
( )1998معتقدند که برای ابقا در اقتصاد رقابتی جهانی ،ترکیب دو عامل کلیدی بازارگرایی و
انعطافپذیری با کارآفرینی سازمانی موردنیاز است .کواکو و کو ( )2001در مطالعة خود دریافتند
شرکتهایی که گرایش باالیی به هر دو سازۀ کارآفرینی سازمانی و بازارگرایی دارند ،در مقایسه با
شرکتهایی که تنها کارآفرینمدار یا تنها بازارمدار هستند ،عملکرد باالتری در محصول جدید دارند.
بوسو و همکاران ( )2013در بررسی روابط ساختاری بین گزارش کارآفرینانه ،بازارگرایی ،پیوندهای
شبکهای و عملکرد کسبوکار را در شرکتهای کارآفرین در بستر اقتصاد درحالتوسعه نشان دادند
که اثر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسبوکار زمانی بهحداکثر خود میرسد که شرکتها از سطوح
بازارگرایی باال و پیوندهای شبکهای اجتماعی و تجاری باالیی برخوردار باشند .بهعبارتدیگر،
بازارگرایی نقش تعدیلکنندهای در ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسبوکار ایفا کرد .کژالو و
لیندبلوم ( )2015نیز در بررسی روابط ساختاری بین بازارگرایی ،گرایش کارآفرینانه و عملکرد
کسبوکار در خردهفروشیهای کوچک دریافتند که گرایش کارآفرینانه بهطور مستقیم و نیز از مسیر
قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد کسبوکار اثر مثبت دارد؛ درحالیکه بازارگرایی تنها از مسیر
قابلیتهای بازاریابی توانست بر عملکرد کسبوکار اثرگذار باشد .بولی ( )2017با بررسی ارتباط
گرایش کارآفرینانه ،بازارگرایی و عملکرد کسبوکارهای کوچک و متوسط اتیوپی نشان دادند که
ترکیب گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی به عملکرد باالتر کسبوکارهای کوچک و متوسط منجر
میشود .بهغیر از نوآوری ،ابعاد گرایش کارآفرینانه بههمراه بازارگرایی اثر مثبتی بر عملکرد
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کسبوکارهای کوچک داشتند .بهطورکلی ،براساس نتایج پژوهش حاضر و شواهد گزارششده در
ادبیات پژوهشی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که گرایش کارآفرینانه بهویژه با تأکید بر نوآوری و
پیشگامی بههمراه راهبرد بازارگرایی بهویژه با تأکید بر مشتریمداری میتواند عملکرد
کسبوکارهای کوچک و از آن جمله عملکرد باشگاههای ورزشی خصوصی را ارتقا دهند.
براساس یافتههای این پژوهش میتوان به مدیران باشگاههای ورزشی پیشنهاد کرد با ایجاد گرایشهای
کارآفرینانه ازجمله گرایش به نوآوری ،پیشگامی ،رقابت تهاجمی ،خطرپذیری و استقالل کاری ،بر عملکرد
مالی کسبوکار خود بیفزایند .همچنین ،با تأکید بر بازارگرایی ،بهویژه به ترتیب تأکید بر مشتریمداری،
رقیبمداری و هماهنگی میانوظیفهای میتوان بر عملکرد مالی کسبوکار افزود .همچنین ،برای توسعة
دانش موجود درزمینة گرایشهای راهبردی و اثرهای آن بر عملکرد کسبوکار ورزشی ،پژوهشهای
آینده میتوانند روابط ساختاری بین گرایش کارآفرینانه ،بازارگرایی و عملکرد باشگاههای ورزشی را با
استفاده از شاخصهای عملکردی بیشتر نظیر بازگشت سرمایه ،رضایت مشتریان و غیره بررسی کنند.
بررسی نقش کیفیت خدمات در ارتباط گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی با عملکرد باشگاههای ورزشی نیز
میتواند مفید باشد .عالوهبراین ،نقش ویژگیهای باشگاه ازجمله سن ،اندازه و غیره در ارتباط گرایش
کارآفرینانه و بازارگرایی با عملکرد باشگاههای ورزشی در رسیدن به تبیین باالتری از عملکرد مهم خواهد
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.
Keywords: Organizational Entrepreneurship, Innovation, Pioneering, Customer
Orientation, Private Sport Club
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