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 چکیده

اي همزیت رقابتی هیئتبه یابی کارآفرینی استراتژیک بر دست تأثیربررسی  ،این پژوهشانجام از هدف  

بود کاربردي  ، پژوهشنظر هدفو از همبستگی -یفیتوص پژوهش، روشورزشی استان خوزستان بود. 

هاي یس هیئتئرنائب هاي ورزشی،تئرئیس هیشامل  يآمار ةجامع. صورت میدانی انجام شدکه به

صورت نمونة آماري به. بود 1394-1395 هايسالدر  (نفر 80) نخبه ورزشکاران کمیتة اجرایی و ورزشی،

استفاده  اس.آل.پی افزارنرم مدل از اي و همچنین، ارائةبررسی روایی و پایایی سازه . برايبود شمارتمام

کارآفرینانه  مستقیم فرهنگاثرهاي غیر تأثیرکه مزیت رقابتی تحتنشان داد  پژوهش جینتا شده است.

این  تغیر میانجی ادارة استراتژیک بود.طریق م، از01/0به میزان  و رهبري کارآفرینانه 06/0به میزان 

 صورت مثبتهب یت کارآفرینانه را به مزیت رقابت،ذهنمیانجی ادارة استراتژیک، ر درحالی بود که متغی

مستقیم کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و  تأثیربا توجه به عدم  ،نتیجهدر کند؛گري نمیمیانجی

خود ایجاد خوديتوان گفت که ابعاد کارآفرینی بهمی ،استراتژیک منابع زطریق ادارةمستقیم آن ا تأثیر

طریق رهبري هاي ورزشی ازشوند که هیئتزمانی موجب مزیت می ،بلکه کنند؛مزیت رقابتی نمی

منابع استراتژیک را با خالقیت و نوآوري تبدیل به مزیت رقابتی  ،نانهکارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفری

 براي خود کنند.
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 مقدمه
 که دنشویم گرفته درنظر هاسازمان عملکرد در ایپو ندیافر دو، کیاستراتژ تیریمد و ینیکارآفر

کارآفرینی  . دنباش ثرؤم یرقابت تیمز آوردندستبه یبرا و دنکن جادیا ارزش هاسازمان یبرا دنتوانیم

خلق ثروت هایی که تمایل به سازماناما،  ایی هستند؛هر دو فرایندهای پوی ،و مدیریت استراتژیک

هیت  و رلندیآ) استراتژی تکیه کنندهای کارآفرینی یا فعالیتتوانند فقط بر نمی ،طور مستمر دارندبه

یابی بر میزان دست یاثرگذار صورتبهاساس، کارآفرینی استراتژیک براین ؛(965، 2003 ،1سیرمون و

بتی با سایر رقبایشان معرفی شده است و اعتقاد بر این های امروزی به موفقیت در مبادالت رقاسازمان

 مناسب به تغییرات محیطیِ مستمر که واکنش را برایها سازمان که کارآفرینی استراتژیک، است

هیت و  و)آیرلند سازدتوانمند می مزیت رقابتی، ه هستند و نیز توسعةها با آن مواجبسیاری از سازمان

 حاصل کارآفرینی و استراتژیک مدیریت دانش ادغام از ،استراتژیکیکارآفرین .(965 ،2003، سیرمون

 با بیشتر آشنایی درراستای گام اولین ،کارآفرینی و استراتژی هایهواژ تعریف بنابراین، ؛شودمی

 هاسازمان که ستا هامزیت ۀجوکنندوجست رفتارهای همان ،استراتژی .است استراتژیک کارآفرینی

 و آیرلند) سازدمی پایدار رقابتی هایمزیت ةتوسع و موجود قلمروهای از ارزش استخراج به قادر را

، پورتر مفهوم مزیت 1985در سال  (.68، 2010 ،2کتچن و آیرلندو وب ؛965، 2003 ،سیرمونهیت و 

قوانین  تحلیل صنعت،تابعی از  مزیت رقابتی یک شرکت، (.6، 2010 ،3باراسکوا) دادپیشنهاد رقابتی را 

، 2008 ،4چاو   وی)چ .ها استان براساس مزیت منابع و استراتژیهای شرکت یا سازمسازمانی و تالش

. است شده یفعال تصنع به تبدیل گذشته دهة دو در که است یصنایع از یکی ،ورزش صنعت(. 208

 روند. بوده استویکم بیست قرن در سودآور صنعت و اقتصادی رشد عامل ثرترینمؤ ،ورزش

افزایش بهرو سودآور، صنایع از یکی عنوانبه ورزش صنعت دیگر،عبارتبه و ورزش در گذاریسرمایه

 طبیعت دارای صنعت هستند. این ورزش صنعت از مهمی بخش مختلف ورزشی محصوالت و است

 خدمات و محصوالت در مورداستفاده هایوریافن و ساختار عملیاتی، محیط کهطوریبه ؛است ییپویا

 ورزشی و خدمات محصوالت برای رقابتی مزیت توسعة بنابراین، هستند؛ تغییردرحال سرعت با ،آن

 محصوالت و خدمات نوع این سازندگان بقای برای هستند، معروف برندهای تجاری تأثیرتحت که

 امروزه آن، ارتقای بر ثرمؤ عوامل شناسایی و رقابتی مزیت آوردندستبه ترتیب،یناهب ؛است مهم بسیار

 هایفعالیت نتوانند مدیران اگر و است رقابتی بازارهای در ورزشی مدیران منافع ترینمهم از یکی

 یی،فونگ) داشت نخواهند خوبی اقتصادی آیندۀ کنند، مدیریت هاشرکت سایر از بهتر را مختلف

                                                           
1. Ireland, Hitt & Sirmon    

2. Webb, Ketchen & Ireland   

3. Baraskova 

4. Chew & Chah  
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 کارآفرینانه، رهبری فرهنگ کارآفرینانه، ذهنیت ،(2003) ، هیت و سیرمونآیرلند (.221، 2008

 کارآفرینی عنوان ابعادبه را نوآوری و خالقیت کارگیریهب منابع، استراتژیک مدیریت کارآفرینانه،

 توانمی (،1395) زادهاخالق و عظیمنژاد، ملکهای رمضان. براساس یافتهکردند معرفی استراتژیک

 استراتژیک کارآفرینی مهم ابعاد از یکی عنوانبه نوآوری و خالقیت از توانندمی ورزشی مدیران که گفت

 را خود هایخواسته که دهدمی اجازه مشتریان به خالقیت بر زیاد کیدتأ با ورزش ،زیرا ؛ورزند کیدتأ

در پنج دانشگاه اردن با عنوان  (2017) 1، فیراس و هادیل عبدالستاردر پژوهشی که  د.دهن تغییر

انجام  «موردی مطالعة: دانشگاه رقابتی مزیت کارآفرینی و و بین اتخاذ مفهوم نوآوری رابطة بررسی»

 منطقی یتصمیم، آموزش کارآفرینی سیستم اجرای در گذاریبه این نتیجه رسیدند که سرمایه د،دادن

دارد و  یمناسب ، نتیجةجامعه عملکرد کل و ملی اقتصاد آموزشی، سساتمؤ افراد، برای که است

 .دارد آن رقابتی کسب مزیت بر توجهیقابل ثیرتأ کارآفرینی و نوآوری در رشتة دانشگاه پذیرش

عنوان کارآفرینی  را با اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک (2015)  2دوگان ،پژوهشیدر 

 انهکارآفرینو رهبری  نگ کارآفرینانه، ذهن کارآفرینانهسه بعد فرهوی  بحث قرار داد.وردم استراتژیک

ای با مطالعه، در (2015)3 اندرسون و النگن. ژیک بررسی کردعنوان ابعاد مهم کارآفرینی استراترا به

 ،«شمالی اروپای ورزشی هایتمسسی در سازمانی کارآفرینی: سیاست تغییر و تاریخی مسیر» عنوان

 هاآن بلکه است، مهم ملی هایورزش در نتایج تقویت برای تنهانه ،کارآفرینانه تالش که کردند بیان

 ورزشی هایجنبش درون در نخبگان چطور اینکه و هستند ورزشی نخبگان موردنیاز منابع درگیر

 آمیزموفقیت تغییر برای عمل آزادی است ممکن سازمانی زمینةدر کارآفرینی تالش. شوند جایگزین

ارچوب مدیریت کارآفرینی، هچ را با هدف ارائةپژوهشی  (،2014) 4رحمانی و راملی .دهد افزایش را

به این ها آن ارائه کردند.دستی صنایع های کوچک و متوسطشرکت عملکرد در حوزۀ یت رقابتی ومز

 بودند. مؤثربر عملکرد شرکت  ،تیجه رسیدند که متغیرهای مستقل مدیریت کارآفرینی و مزیت رقابتین

ملکرد آن با ع اثرهای مثبت یادگیری و رابطة»(، پژوهشی با عنوان 2009) 5، چان، لوا و آی پی چن

ط و ظرفیت رواب ،نشان داد که یادگیرینتایج  انجام دادند.« بازارهای صنعتی نوآورانه و مزیت رقابتی در

داری بر باال و معنا مثبت، تأثیر ،همچنین .دهدمیقرار  تأثیرجذب بر عملکرد نوآورانة شرکت را تحت

                                                           
1  .  Abdul Sattar, Firas & Hadeel  

2. Dogan 

3. Andersen & Ronglan 

4. Rahman & Ramli 

5. Chen, Chan, Lau & Ip  
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 آفرینانه، نوآوری،رهبری کار(، 2009)  1و آدراتسچکوراتکو  گزارش شد.های رقابتی شرکت مزیت

یابی به مزیت هم کارآفرینی استراتژیک برای دستعنوان ابعاد مرا بهخالقیت و منابع استراتژیک 

ک کارآفرینی استراتژی ی،ترمقیاس وسیعبا که  گیری کردندها چنین نتیجهآنقابتی معرفی کردند. ر

 (،2007)وب. آیرلند و شودمیمنابع و سازمان سبب ایجاد مزیت رقابتی  های مهم در حوزۀبا نوآوری

انجام دادند. در « ایجاد مزیت رقابتی ازطریق جریان نوآوری کارآفرینی استراتژیک:» پژوهشی با عنوان

که طورهمان، طریق آنمعرفی شده است که از ایوسیله، کارآفرینی استراتژیک مروری این مقالة

ق نوآوری یطرهای آینده ازدنبال فرصت، بهعلی خود مشغول استبرداری از مزایای فشرکت به بهره

 ابعاد بندیاولویت» ی با عنواندر پژوهش (1395) نژاد و همکارانرمضانی در داخل کشور نیز است.

 فرهنگ ،ینوآور و تیخالق ابعاد که ندداد نشان «ایران در ورزش تولید صنعت استراتژیک کارآفرینی

 یهاجنبه نیترمهم ،انهنیکارآفر تیذهن و منابع کیاستراتژ تیریمد ،انهنیکارآفر یرهبر ،انهنیکارآفر

 تیخالق برت رقابتی پایدار یابی به مزیبرای دست توانندیم رانیمد که هستند کیاستراتژ ینیکارآفر

(، در رسالة 1395) ریحانی است. کیاستراتژ ،ینیکارآفر مهم ابعاد از یکی که کنند دیکأت ینوآور و

به این نتیجه رسید که با  «زیت رقابتی صنعت تولیدات ورزشیطراحی مدل م»دکتری خود با عنوان 

رقابتی طریق هوشمندی غیرمستقیم آن از تأثیرمستقیم منابع بر مزیت رقابتی و  تأثیرتوجه به عدم 

 کنند؛ بلکه،خود ایجاد مزیت رقابتی نمیخودیمنابع بهکه توان گفت می ،و کارآفرینی استراتژیک

ها، تهدیدات تفرص صورت هوشمندانهگان بهتولیدکنند ،طرفازیکشوند که مزیت می زمانی موجب

گیرند  کارهبرای خود ب ،تبدیل منابع رقابتی به مزیت های بازار و رقبا را بشناسند و آن را برایریسکو 

منابع استراتژیک را با خالقیت  ،طریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه، ازدیگرو ازطرف

(، 1393) اخالق، مرادی، احمدی، مهدی زادهملک د.و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنن

عت ساختمان یابی به مزیت رقابتی صنکارآفرینی استراتژیک بر دست تأثیربررسی »ای با عنوان مقاله

ذهنیت  تأثیرو  که برازش مدل، مناسب بودنشان داد ها آنهای پژوهش یافته انجام دادند. «و مسکن

کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه بر مدیریت منابع، مدیریت منابع بر خالقیت و نوآوری و خالقیت و 

ای با مطالعه در .شد تأییدخالقیت و نوآوری ای مدیریت منابع و و اثر واسطهنوآوری بر مزیت رقابتی 

فر ، طوطی ضیاء، «تهران استان ورزشی کوچک کارهای و کسب نوآوری بر فکری سرمایة تأثیر» عنوان

 ازنظر وکارکسب نوآوری بعد ترینمهم ،یندیفرا نوآوری که کردند بیان( 1393) پورو تهرانی

که باوجود دهد می داخلی نشان هایبررسی پژوهش. است ورزشی وکارهایکسب مدیران و کارآفرینان

تژیک کارآفرینی در ورزش کشور، تاکنون مطالعاتی با رویکرد استرا درزمینة های گستردهپژوهش

، پژوهشگران مطالعة بنابراین ی به مزیت رقابتی انجام نشده است؛یابدست کارآفرینی برای درزمینة

                                                           
1. Kuratko & Audretsch  
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های ورزشی استان هیئته مزیت رقابتی یابی بدست ایررسی کارآفرینی استراتژیک برصدد بدر حاضر،

 در شدهمطرح هایموضوع براساس پژوهش مفهومی مدل (،یکدر شکل شمارۀ ) .هستندخوزستان 

 ،مدل این در. شده است ارائههیت وسیرمون  ،آیرلند نظری مدل از برگرفتهپژوهش،  نظری ادبیات

 :است شده داده نشان رقابتی مزیت و استراتژیک ابعاد کارآفرینی میان روابط

 

 
 (2003 هیت وسیرمون ،)برگرفته از مدل آیرلندمدل مفهومی پژوهش  -1 شکل

 

 شناسی پژوهشروش
م میدانی انجا صورتاست که بهکاربردی  ، پژوهشینظر هدفو ازهمبستگی  -توصیفی روش پژوهش، 

رزشی و اعضای شورای راهبردی های ورزشی، نخبگان وسای هیئتمدیران ارشد ستادی، رؤاست.  شده

-. روش نمونهاندپژوهش درنظر گرفته شدهآماری  جامعة ،1395سال کل استان خوزستان در ادارۀ

. جامعة آماری پژوهش برابر است جامعة باشمار است. حجم نمونة آماری گیری تماماز نوع نمونهگیری، 

شده های پخشهنامپرسشدرصد از  100. نفر بودند 80نظر گرفته شده است که معادل در دسترس در

 نامةپرسش دوشامل  ،گیری. ابزار اندازهقبول بودندوتحلیل قابلدر تجزیهداده شدند و برگشت 

در  ،1393و همکاران اخالقملک،  پرسش نامة یافتهتعدیلکه ، الؤس 26 حاوی ستراتژیککارآفرینی ا

مقیاس مزیت رقابتی با ،پرسش نامة  یافتةتعدیلکه ی، سؤال 15 نامةپرسشاین زمینه بود، و همچنین 
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 ،بررسی روایی صوریی و محتوایی بود. برای 2006 ،1پجیانگ و وجیگانم ،لیاز پنج ارزشی لیکرت 

 ،نظرقرار گرفت و پس از انجام اصالحات مورد اختیار تعدای از اساتید مدیریت ورزشینامه درپرسش

، ایبررسی روایی و پایایی سازه ، برایهمچنین .پخش گردید ی آماریهاو در بین نمونهشد استفاده 

( ارائه شده یک) شمارۀ جدول ای درکه نتایج روایی و پایایی سازه استفاده شد 2اس.آل.پی افزارنرم از

برای  است، کم ةنمون حجم با مدل وردآبر ،اس.ال.یپ افزاری نرمایمزا از یکی نکهیا هب توجه با) است

 .است( شده استفاده افزارنرماین  ازارائة مدل 

 در مدل برخوردار یها از پایایی باالیمتغیر ، همةمشخص است )یک( طورکه در جدول شمارۀهمان

بودن پایایی هر سازۀ پژوهش قبولدهندۀ قابلنشان ،7/0باالی  ند. پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخهست

 که در جدولگونههمان است. 4/0 ،مقدار مالک برای سطح قبولی روایی همگرایی ،. همچنیناست

بیشتر است و این مطلب  4/0، از مربوط به هر سازه 3یهمگرا یمقادیر روای ،آمده است )یک( شمارۀ

 ،قبول است. در قسمت روایی افتراقینامة حاضر درحد قابلکه روایی همگرایی پرسش کندتأیید می

. این کار شوددیگر در مدل مقایسه می های سازۀهای یک سازه با شاخصمیزان تفاوت بین شاخص

شود. میها محاسبه هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه یجذر روایی همگرا ازطریق مقایسة

های های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا با سازهها با شاخصکه سازهدرصورتی

 شود. ید میروایی واگرایی یا افتراقی مناسب مدل تأی ،دیگر

 
 ايبررسی روایی و پایایی سازه  -1 جدول

 متغییرها
فرهنگ 

 کارآفرینانه

خالقیت 

 و نوآروي

مزیت 

 رقابتی

رهبري 

 کارآفرینانه

ادارة 

 استراتژیک

ذهنیت 

 کارآفرینانه

89/0 پایای مرکب  91/0  88/0  88/0  91/0  91/0  

68/0 روایی همگرا  59/0  42/0  56/0  74/0  67/0  

84/0 آلفای کرنباخ  88/0  86/0  83/0  88/0  88/0  

82/0 فرهنگ کارافرینانه  53/0  52/0  63/0  70/0  68/0  

76/0  خالقیت و نوآوری  46/0  66/0  68/0  65/0  

68/0   مزیت رقابتی  43/0  54/0  41/0  

75/0    رهبری کارآفرینانه  64/0  61/0  

86/0     ادارۀ استرتژیک  71/0  

81/0      ذهنیت کارآفرینانه  

                                                           
1. Leeli, Gongmiug Qian, Peggyng 

2. PLS 

3. Average Variance Extracted(AVE) 
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 نتایج
حجم از  درصد 91که  بودندمرد نفر(  73)تعداد ان دهندگپاسخبیشتر براساس آمار توصیفی مربوط، 

حیث از .بودنددهندگان نیز زن از پاسخدرصد  9 حدود ،یعنی ؛نفر 7 تعداد .انددادهنمونه را تشکیل 

 بیشترنفر شش  که تنها بود سال 50 ازسنی بیشتر  راد بازۀفراوانی مربوط به اف کمترین ویژگی سن،

حجم از درصد  8/38 و سال سن داشتند 40 تا 30بین  ،نفر از افراد 31 تعداد .سال سن داشتند 50از 

در توصیف آماری مدرک تحصیلی . ز بیشترین فراوانی برخوردار بودندو ا انددادهنمونه را تشکیل 

 15که  نفر 12شامل  ،کاردانی بود فراوانی مربوط به افراد با مدرک تحصیلی کمترین مشخص شد که

که  فراد با مدرک تحصیلی کارشناسی بودبیشترین فراوانی مربوط به ا .است از حجم نمونه درصد

 و تحصیلی کارشناسی ارشد ککه مدر افرادی .بود از حجم نمونه درصد 5/42 ،یعنی ؛نفر 34 شامل

نمونه را تشکیل  درصد 24 ازبودند که کمی کمتر نفر  19 ،داشتندافرادی که مدرک تحصیلی دکتری 

 .اندداده
 

 شناختیجمعیت هايویژگی -2 جدول

 درصد تعداد متغیرها

 جنسیت
 3/91 73 مرد

 7/8 7 زن

 تحصیالت

 8/18 15 دیپلم

 15 12 یکاردان

 5/42 34 کارشناسی

 8/23 19 و دکتری کارشناسی ارشد

 خدمت سابقة

 3/16 13 صفر

<5 29 3/36 

10-5 13 3/16 

15-10 14 5/17 

20-15 11 8/13 

 سابقه مدیریت

 3/46 37 صفر

<5 26 5/32 

10-5 11 8/13 

15-10 3 8/3 

20-15 3 8/3 
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 شناختیهاي جمعیتویژگی -2دول ج ادامة

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتایج رگرسیون چندگانه -3 جدول

 متغییرها
بتا استاندارد 

 نشده

خطاي 

 استاندارد
 بتا

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداري

تعیین ضریب

 هاي درون زاسازه

91/1 *ضریب ثابت   361/0  - 30/5  100/0  

33/0  

-103/0 فرینانهذهنیت کارآ  136/0  118/0-  75/0-  45/0  

308/0 فرینانهفرهنگ کارآ  116/0  407/0  65/2  01/0  

-138/0 رینانهرهبری کارآف  144/0  161/0-  95/0-  34/0  

175/0 استراتژیک ادارۀ  146/0  212/0  20/1  23/0  

2210/0 وریخالقیت و نوآ  119/0  260/0  86/1  06/0  

 مزیت رقابتی یادداشت: متغیر وابستة
 

، فرینانه بر مزیت رقابتیکارآبتای استاندارد تأثیر فرهنگ گرسیونی نشان داد که ضریبنتایج مدل ر

غییرات متغیر مزیت رقابتی از ت 31/0فرینانه دهد فرهنگ کارآکه نشان می محاسبه شده است 31/0

دست آمده است هب 65/2 با برابر 1اعداد معناداری تیزمون یا ، آمارۀ آکند. همچنینمی بینیرا پیش

شده معنادار است. مقدار ، ضریب بتای مشاهدهبنابراین است؛ 96/1ر بحرانی مقدااز تر که بزرگ

 متغیرهای ،کند. همچنینیید میاست که یافتة ذکرشده را تأ 05/0تر از نیز کوچکمعناداری آزمون 

ذهنیت  . سایر مسیرها؛ یعنی،کننداز واریانس مزیت رقابتی را تبیین می 33/0 ،زای مدلبرون

 در رابطه باصورت مستقیم هب ،استراتژیک و خالقیت و نوآوری ، رهبری استراتژیک، ادارۀفرینانهکارآ

چندمتغیره با ، به ارائة مدل براساس رگرسیون در ادامه ؛ بنابراین،دار نبودندمزیت رقابتی معنا

                                                           
1 . T-Value  

 درصد تعداد متغیرها

 دهندگانسمت پاسخ

 8/8 7 رئیس هیئت

 3/8 9 رئیس هیئت نائب

 3/8 7 هیئت دبیر

 8/38 31 اجرایی کمیتة

 5/32 26 ورزشکاران نخبه

 تحصیلی رشتة
 8/43 35  بدنیتربیت

 3/56 45   بدنیغیرتربیت



 183                                                                                      ...یابیارائه مدل کارآفرینی استراتژیک بر دست
 

 
 

شمارۀ  هایاستراتژیک پرداخته شده است که نتایج در شکل ادارۀگری خالقیت و نوآوری و میانجی

 .( ارائه شده استسهشمارۀ ) و (دو)

 

 
 اس در حالت استاندارد.آل.افزار پیخروجی نرم  -2شکل 

 

مربوط به متغیرهای تعیین  ضرایب ،برازش ساختاریمعیار برای بررسی  ترینمهم ،در یک پژوهش

ر تأثیر یک متغیدهندۀ معیاری است که نشان 1تعیینضریبزای )وابسته( مدل است. پنهان درون

عنوان مقدار مالک برای مقادیر به 67/0و  33/0، 19/0و سه مقدار  زا استزا بر یک متغیر درونبرون

، مقدار (سهشمارۀ ) جدولند. طبق شونظر گرفته میدرتعیین ضریبضعیف، متوسط و قوی 

 استراتژیک و ادارۀ 46/0 با برابرو نوآوری  خالقیت ،32/0برای سازۀ مزیت رقابتی برابر با  تعیینضریب

ازش مدل ساختاری بودن بربا توجه به سه مقدار مالک، مناسبمحاسبه شده است که  72/0 برابر با

بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده مطابق با الگوریتم، برای  .شودتأیید می

. با )حالت معناداری( هستند ترین معیار، ضرایب معناداری یا همان مقادیرشود که اولین و اساسیمی

(، مسیر ادارۀ استراتژیک به خالقیت و نوآوری، مسیر فرهنگ کارآفرینانه به دو) شمارۀ شکلتوجه به 

ضریب یشتر از، استراتژیک زیت رقابتی و مسیر رهبری به ادارۀمسیر فرهنگ به م ادارۀ استراتژیک،

                                                           
1. R Squares (R2) 
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ی مدل پژوهش و سایر مسیرهاشوند می تأییدتوان بیان کرد که این مسیرها می 96/1 معناداری،

محاسبه شده  54/0 ،برای مدل پژوهش کیفیت کلیمقدار  .شوندمیرد  96/1بودن از تردلیل پایینبه

. برای ل استمطلوبیت خوب مددهندۀ نشان 36/0و  25/0، 01/0توجه به سه مقدار است که با 

نتایج نشان داد که متغیر  با روایی متقاطع استفاده شده است. از اشتراک ،گیریکیفیت مدل اندازه

ا ، مزیت رقابتی ب46/0، رهبری کارآفرینانه با 46/0، فرهنگ کارآفرینانه با 49/0ذهنیت کارآفرینانه با 

بودن دهندۀ مثبتکه نشان محاسبه شد 55/0استراتژیک با  و ادارۀ 48/0با  خالقیت و نوآوری ،30/0

یفیت مناسب مدل بودن تمامی متغیرهای پنهان حاکی از کمثبت است.تمامی متغیرهای پنهان مدل 

بینی ، معیار قدرت پیششود، آخرین معیاری که بررسی مینهایتدر. گیری موردنظر استاندازه

سه  ،زادرون درمورد یک سازۀ بین مدل ساختاریقدرت پیشکه مقدار است. درصورتی 1ساختاریمدل

بینی ضعیف، متوسط و قدرت پیش دهندۀترتیب نشانرا کسب کند، به 35/0و  15/0، 02/0ر مقدا

گایسر مزیت  -خص استونشا آمدۀدسته. مقدار بزای مربوط به آن استهای برونزهقوی سازه یا سا

 بینپیش قدرت . مقادیرمحاسبه شد 27/0وآوری و خالقیت و ن 54/0استراتژیک  ، ادارۀ13/0رقابتی 

ها دارای ارتباط دهد که متغیرهای مستقل آنگایسر بیشتر از صفر است و این نشان می-استون

 بین هستند.پیش

 

 
 دارياس در حالت معنا.آل.افزار پیخروجی نرم -2 شکل شمارة

 
 

                                                           
1. Stone-Geisser Criterion (Q2) 
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صورت غیرمستقیم و ازطریق کارآفرینانه به، اثری که فرهنگ شمارۀ )چهار( با توجه به نتایج جدول

رهبری  ،همچنین .درصد است 06/0 با برابر ،گذارداستراتژیک بر مزیت رقابتی می متغیر میانجی ادارۀ

بر مزیت رقابتی  01/0 ،استراتژیک با استفاده از متغیر میانجی ادارۀمستقیم و صورت غیرکارآفرینانه به

را به متغیر فرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه  ،استراتژیک ، ادارۀدیگرعبارت. بهگذارداثر می

کند. این درحالی بود که متغیر ذهنیت گری میمثبت میانجی مزیت رقابتی به میزان کم، اما

 کند.گری نمی( میانجی-02/0) صورت مثبتهب ،کارآفرینانه را به مزیت رقابتی
 

 زازا و درونروابط علی بین متغیرهاي برون -4جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه
های ورزشی مزیت رقابتی هیئتبه یابی کارآفرینی استراتژیک بر دست ریتأث ،هدف از انجام این پژوهش

ان داد که ضریب بتای استاندارد نتایج مدل رگرسیونی نشاس بود. .آل.استان خوزستان با رویکرد پی

تعیین کند و ضریببینی میغییرات متغیر مزیت رقابتی را پیشاز ت 31/0 ،فرینانهکارآتأثیر فرهنگ 

استراتژیک  ، ادارۀفرینانه، رهبری استراتژیکذهنیت کارآ سایر مسیرها؛ یعنی،گزارش شده است.  33/0

تعیین نتایج ضریب همچنین، .ددار نبودنمزیت رقابتی معنی  صورت مستقیم برهب ،وریو خالقیت و نوآ

 و ادارۀ 46/0با  خالقیت و نوآوری برابر ،32/0مزیت رقابتی برابر با  ی سازۀزابرای متغیرهای درون

شده از ساختار مطلوب که حاکی از این بود که مدل طراحی محاسبه شدند 72/0 برابر با استراتژیک

برابر  مزیت رقابتیزای شاخص کیفیت ساختاری متغیرهای درون ،. همچنینقبولی برخوردار بودو قابل

 دهندۀکه نشان ندمحاسبه شد 27/0برابر با و خالقیت و نوآوری  54/0 برابر با استراتژیک ادارۀ ،13/0 با

 مسیرها  اثر مستقیم مستقیماثر غیر اثر کل

 استراتژیک مسیر ذهنیت کارآفرینانه به ادارۀ 10/0 - 10/0

 مسیر ذهنیت کارآفرینانه به مزیت رقابتی -03/0 -02/0 -01/0

 استراتژیک به خالقیت و نوآوری ادارۀ مسیر 67/0 - 67/0

 استراتژیک مسیر فرهنگ کارآفرینانه به ادارۀ 37/0 - 37/0

 مسیر فرهنگ کارآفرینانه به مزیت رقابتی 46/0 06/0 52/0

 استراتژیک مسیر رهبری کارآفرینانه به ادارۀ 46/0 - 46/0

 مسیر رهبری کارآفرینانه به مزیت رقابتی 03/0 01/0 04/0

 مسیر خالقیت و نوآوری به مزیت رقابتی 24/0 - 24/0
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های داخلی نشان داد که باوجود ها بود. بررسی پژوهشاین سازه بینی قوی مدل دربارۀقدرت پیش

 ای با رویکرد استراتژیک درزمینةکارآفرینی در ورزش کشور، تاکنون مطالعه رزمینةمطالعات گسترده د

مسیر  ،اثرازنظر ضریب ،حاضر در پژوهش. یابی به مزیت رقابتی انجام نشده استدست برایکارآفرینی 

های مشخص شد که تاکنون پژوهش در بررسی این رابطهگذار بود. ، اثر03/0 با ذهنیت کارآفرینانه

شده اند و همچنین، این رابطه با رابطة درنظرگرفتههای نظری انجام شدهتر بحثو بیشمیدانی اندکی 

، مک میالن ( و گوپتا2003) هیت وسیرمونخوانی دارد. آیرلند، در مدل نظری آیرلند و همکاران هم

عناصر محوری مدیریت استراتژیک یکی از  کردند که ذهن کارآفرینانه بیان (2004)  1و سووری

ها را وجود افرادی در سازمان که توانایی شناسایی فرصتکه توان گفت می ،بنابراین رود؛شمار میبه

ن امر منجر به شناسایی منابعی ای ، ضروری است.های مشابه داشته باشندتر از سایر سازمانسریع

و تبدیل این کردن یکپارچهآوری، شود که پس از جمعمنابع جدید می ها وها، مهارتجمله دانشاز

 ،طالبیبه عقیدۀ . یابی به مزیت رقابتی استفاده کردها برای دستتوان از آنها میمنابع به قابلیت

 کارگیری خالقیت و توسعةنه، مدیریت استراتژیک منابع و بهفرهنگ کارآفرینا(، 1393) داوری و تقوی

دارد. ثیری ن، ذهنیت کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تأاما د؛نگذار، بر عملکرد شرکت تأثیر مییرنوآو

 ؛عملکرد شرکت تأثیر معناداری داشتکارآفرینی استراتژیک بر  ،کلیطورکه بهدر پایان مشخص شد 

( 2003) وسیرمونهیت ،گذار بود. آیرلند، اثر20/0برابر با  مسیر فرهنگ کارآفرینانه ،اثرازنظر شدتاما، 

در آن فرهنگی که  ، مسئول ایجاد توسعة فرهنگ کارآفرینانه هستند؛رهبرانکه نیز نشان دادند 

اثربخش از کارآفرینی استراتژیک تشویق شود. ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در سازمان باعث  استفادۀ

. زیت تمرکز کنندم وجویهای جستوجوی فرصت و نیز بر هدفهای جستها بر هدفشود که آنمی

ود نهراسند و از های خایجاد چنین فرهنگی نیاز به ایجاد فضایی دارد که در آن کارکنان از شکست

آمادگی برای ، باید مدیراندر کارکنان و  ،همچنین بنایی برای یادگیری استفاده کنند.عنوان مآن به

 13/0اثر مسیر رهبری کارآفرینانه شدت. برابر تغییرات منعطف باشندوجود آید تا بتوانند درهب تغییر

ور طفرینانه، توانایی ادارۀ منابع بهکردند که رهبری کارآ ( بیان2003) هیت وسیرموند. آیرلند، بو

ه رهبری کردند ک مطرح، برخی پژوهشگران آورد. همچنینوجود میاستراتژیک و ایجاد مزیت را به

بر است تا صورت استراتژیک ران برای مدیریت منابع بهادن دیگدتأثیر قرارکارآفرینانه توانایی تحت

کوین  ؛2001 ،2وکید کند )راوجوی مزیت تأبر رفتارهای در جستوجوی فرصت و در جست هایرفتار

صر کلیدی مدیریت اثربخش عن (، رهبری کارآفرینانة2009) 4سانسن و با(. به باور م2002 ،3و اسلوین
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ن که بتوانند دیگران را به وجود افرادی در سازما ،بنابراین است؛استراتژیک در همة سطوح سازمانی 

زمان رفتارهای طور همرابر سایر رقبا تشویق کنند تا بهبپذیری و  پیشروبودن درنوآوربودن، مخاطره

های پژوهش نشان داد که اثر جویانه را گسترش دهند، ضروری است. یافتهجویانه و مزیتفرصت

طور مستقیم صفر بر مزیت رقابتی، به های ورزشیاستراتژیک هیئت ازطریق ادارۀذهنیت کارآفرینانه 

طور مثبت رقابتی به به مزیترا ر ذهنیت کارآفرینانه این درحالی بود که ادارۀ استراتژیک، متغی .است

و کارآفرینی  فکری سرمایةکردند که  ( بیان1390رضاییان و نائیجی ) کند.گری نمی( میانجی-02/0)

اثر مسیر فرهنگ کارآفرینانه، شدت توجهی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی دارد.استراتژیک اثر قابل

با این یافته، که  اثرگذار بود 06/0برابر با  مزیت رقابتی های ورزشی بر ازطریق ادارۀ استراتژیک هیئت

همچنین، . ( همخوانی دارد1393)و تقوی داوری ( و طالبی،2003) هیت وسیرمون ،های آیرلندیافته

این یافته  با  اثر صفر بود.، دارای اندازۀ رقابتیمزیتکارآفرینانه به  مسیر رهبری ،اثرازنظر شدت

 اثر خالقیت( همخوانی دارد. شدت2009یاس )مانسن و  ( و2003) های آیرلند،هیت و سیرمونپژوهش

نیز ( 2007آیرلند و وب )اثرگذار بود.  ،03/0های ورزشی بر مزیت رقابتی برابر با و نوآوری هیئت

های جدید و نیز ها و ایدهکارگیری روشهاز بناشی  ،یابی به مزیت رقابتی پایدارمعتقد بودند که دست

جایگاه  قوی و توسعة، براساس برخی مطالعات، داشتن مزیت رقابتی شود. همچنینمیتوسعة نوآوری 

های لیتهای خالقانه و توسعة قابکارگیری و ایجاد مهارتهای وابسته به بمالحظهطور قابل، بهشرکت

به عقیدۀ (. 70-68، 2011 2کورن و کارل، کراس؛ 58، 2010، 1کالدول و هانسوننوآورانه است )

ابعاد نوآوری، های کارآفرینانه )ابعاد گرایش ، همة(1390) ،ظفریان و محمدعلیپورمبارکی 

و ضیاء  راینب عالوهداشتند. طور مستقیم بر ایجاد مزیت رقابتی تأثیر پذیری و پیشروبودن( بهمخاطره

که نوآوری بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد و سبب کاهش  مطرح کردند( 1393) همکاران

پیش تعیین ازوکار را بیش، موفقیت کسبکردن فرایند تولیدشود و با بهینهمی های تولیدهزینه

برابر طریق خالقیت و نوآوری بر کارآفرینی های ورزشی ازریت استراتژیک هیئتاثر مدی. شدتکندمی

 کردند که خالقیت و نوآوری بر بیان( 1392)حسینی و رضوی  نهاد،نیکگذار بود. ، اثر01/0با 

های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین کارآفرینی اثر مثبتی دارد و شناخت ویژگی

بین کارآفرینی و (، 2000)  3رانبه باور . شودترین مسئله در سازمان محسوب میقدم و اساسی

با توجه به عدم تأثیر مستقیم  وجود دارد؛ درنتیجه، مثبت و معناداری رابطة های نوآورانهاستراتژی
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توان می ،استراتژیک منابع زیت رقابتی و تأثیر مستقیم آن ازطریق ادارۀکارآفرینی استراتژیک بر م

-زمانی موجب مزیت می ،بلکه کنند؛خود ایجاد مزیت رقابتی نمیخودیگفت که ابعاد کارآفرینی به

منابع استراتژیک  ،و ایجاد فرهنگ کارآفرینانهطریق رهبری کارآفرینانه های ورزشی ازشوند که هیئت

با توجه به عصر حاضر که  ،واقعه مزیت رقابتی برای خود کنند. دررا با خالقیت و نوآوری تبدیل ب

های ورزشی ایجاد مزیت فقط برخورداری از منابع برای هیئت است، دسترسی به منابع بسیار زیاد شده

های ورزشی و وجب تمایز هیئتکارآفرینانه از منابع است که م هوشمندانه و ، استفادۀبلکه کند؛نمی

 شود.یکدیگر و ایجاد مزیت رقابتی می ها بهخدمات آن ارائة

افرادی که  طریق خالقیت و نوآوریشود و ازهای مختلف ایجاد میکارآفرینی در محیط ،کلیطورهب

در سازمان، کارآفرینی . گرددسازمان می تند، باعث تغییراتی درهایی برای خلق ایده هسدنبال فرصتبه

ازمان را از است که س مزیت رقابتی توانمندی .اشد که سبب کسب مزیت رقابتی شودای بگونهباید به

 غیرورزشی است.های ورزشی و سازمان روی بیشتر چالش پیش ،سازد و امروزهدیگر رقبا متمایز می

شوند که زمانی موجب مزیت می ،بلکه کنند؛رقابتی نمیخود ایجاد مزیت خودیبه ابعاد کارآفرینی

طریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه منابع استراتژیک را با های ورزشی ازهیئت

مدیران به مفهوم  که الزم است ،خالقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند. همچنین

عنوان یکی از عوامل عمدۀ بقا و رشد سازمان، در شرایط شدید کارآفرینی حساس باشند و آن را به

 گیرند.رقابتی دنیای امروز درنظر 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the impact of strategic entrepreneurship on 

achieving competitive advantage in sports boards of Khuzestan province. The 

research method is analytical. The population consisted of president and vice 

president of the board, executive committee, and elite athletes (n = 80). This research 

was carried out between 2015 and 2016. The analytical sample was for the total 

number. For discussing the validity and reliability and presenting a structural model, 

PLS algorithm is used. The results showed a competitive advantage, but it was 

positively affected by indirect effects such as 0.06 percent entrepreneurial culture, and 

0.01 entrepreneurial leadership through strategic mediator's office. This is while 

changing competitive advantage does not have a positive effect on entrepreneurial 

mindset mediation. As a result, due to the lack of a direct impact on the competitive 

advantage of strategic entrepreneurship and its direct impact through strategic office 

sources it could be said that the entrepreneurial dimension itself does not create a 

competitive advantage, but sport boards could benefit through entrepreneurial 

leadership and creating an entrepreneurial culture when creativity and innovation has 

become the strategic resources. 
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