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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی هیئتهاي
ورزشی استان خوزستان بود .روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی و ازنظر هدف ،پژوهش کاربردي بود
که بهصورت میدانی انجام شد .جامعة آماري شامل رئیس هیئتهاي ورزشی ،نائبرئیس هیئتهاي
ورزشی ،کمیتة اجرایی و ورزشکاران نخبه ( 80نفر) در سالهاي  1394-1395بود .نمونة آماري بهصورت
تمامشمار بود .براي بررسی روایی و پایایی سازهاي و همچنین ،ارائة مدل از نرمافزار پی.آل.اس استفاده
شده است .نتایج پژوهش نشان داد که مزیت رقابتی تحتتأثیر اثرهاي غیرمستقیم فرهنگ کارآفرینانه
به میزان  0/06و رهبري کارآفرینانه به میزان  ،0/01ازطریق متغیر میانجی ادارة استراتژیک بود .این
درحالی بود که متغیر میانجی ادارة استراتژیک ،ذهنیت کارآفرینانه را به مزیت رقابت ،بهصورت مثبت
میانجیگري نمیکند؛ درنتیجه ،با توجه به عدم تأثیر مستقیم کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و
تأثیر مستقیم آن ازطریق ادارة استراتژیک منابع ،میتوان گفت که ابعاد کارآفرینی بهخوديخود ایجاد
مزیت رقابتی نمیکنند؛ بلکه ،زمانی موجب مزیت میشوند که هیئتهاي ورزشی ازطریق رهبري
کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ،منابع استراتژیک را با خالقیت و نوآوري تبدیل به مزیت رقابتی
براي خود کنند.
واژگان کلیدی :کارآفرینیاستراتژیک ،مدیریت استراتژیک منابع ،هیئتهاي ورزشی ،مزیت رقابتی
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مقدمه
کارآفرینی و مدیریت استراتژیک ،دو فرایند پویا در عملکرد سازمانها درنظر گرفته میشوند که
میتوانند برای سازمانها ارزش ایجاد کنند و برای بهدستآوردن مزیت رقابتی مؤثر باشند .کارآفرینی
و مدیریت استراتژیک ،هر دو فرایندهای پویایی هستند؛ اما ،سازمانهایی که تمایل به خلق ثروت
بهطور مستمر دارند ،نمیتوانند فقط بر فعالیتهای کارآفرینی یا استراتژی تکیه کنند (آیرلند و هیت
و سیرمون)965 ،2003 ،1؛ برایناساس ،کارآفرینی استراتژیک بهصورت اثرگذاری بر میزان دستیابی
سازمانهای امروزی به موفقیت در مبادالت رقابتی با سایر رقبایشان معرفی شده است و اعتقاد بر این
است که کارآفرینی استراتژیک ،سازمانها را برای واکنش مناسب به تغییرات محیطیِ مستمر که
بسیاری از سازمانها با آن مواجه هستند و نیز توسعة مزیت رقابتی ،توانمند میسازد (آیرلندو هیت و
سیرمون .)965 ،2003 ،کارآفرینیاستراتژیک ،از ادغام دانش مدیریت استراتژیک و کارآفرینی حاصل
میشود؛ بنابراین ،تعریف واژههای استراتژی و کارآفرینی ،اولین گام درراستای آشنایی بیشتر با
کارآفرینی استراتژیک است .استراتژی ،همان رفتارهای جستوجوکنندۀ مزیتها است که سازمانها
را قادر به استخراج ارزش از قلمروهای موجود و توسعة مزیتهای رقابتی پایدار میسازد (آیرلند و
هیت و سیرمون965 ،2003 ،؛ وب وکتچن و آیرلند .)68 ،2010 ،2در سال  ،1985پورتر مفهوم مزیت
رقابتی را پیشنهاد داد (باراسکوا .)6 ،2010 ،3مزیت رقابتی یک شرکت ،تابعی از تحلیل صنعت ،قوانین
سازمانی و تالشهای شرکت یا سازمان براساس مزیت منابع و استراتژیها است( .چیو و چا،2008 ،4
 .)208صنعت ورزش ،یکی از صنایعی است که در دو دهة گذشته تبدیل به صنعت فعالی شده است.
ورزش ،مؤثرترین عامل رشد اقتصادی و صنعت سودآور در قرن بیستویکم بوده است .روند
سرمایهگذاری در ورزش و بهعبارتدیگر ،صنعت ورزش بهعنوان یکی از صنایع سودآور ،روبهافزایش
است و محصوالت ورزشی مختلف بخش مهمی از صنعت ورزش هستند .این صنعت دارای طبیعت
پویایی است؛ بهطوریکه محیط عملیاتی ،ساختار و فناوریهای مورداستفاده در خدمات و محصوالت
آن ،با سرعت درحالتغییر هستند؛ بنابراین ،توسعة مزیت رقابتی برای محصوالت و خدمات ورزشی
که تحتتأثیر برندهای تجاری معروف هستند ،برای بقای سازندگان این نوع محصوالت و خدمات
بسیار مهم است؛ بهاینترتیب ،بهدستآوردن مزیت رقابتی و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای آن ،امروزه
یکی از مهمترین منافع مدیران ورزشی در بازارهای رقابتی است و اگر مدیران نتوانند فعالیتهای
مختلف را بهتر از سایر شرکتها مدیریت کنند ،آیندۀ اقتصادی خوبی نخواهند داشت (فونگیی،
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 .)221 ،2008آیرلند ،هیت و سیرمون ( ،)2003ذهنیت کارآفرینانه ،فرهنگ کارآفرینانه ،رهبری
کارآفرینانه ،مدیریت استراتژیک منابع ،بهکارگیری خالقیت و نوآوری را بهعنوان ابعاد کارآفرینی
استراتژیک معرفی کردند .براساس یافتههای رمضاننژاد ،ملکاخالق و عظیمزاده ( ،)1395میتوان
گفت که مدیران ورزشی میتوانند از خالقیت و نوآوری بهعنوان یکی از ابعاد مهم کارآفرینی استراتژیک
تأکید ورزند؛ زیرا ،ورزش با تأکید زیاد بر خالقیت به مشتریان اجازه میدهد که خواستههای خود را
تغییر دهند .در پژوهشی که عبدالستار  ،فیراس و هادیل )2017( 1در پنج دانشگاه اردن با عنوان
«بررسی رابطة بین اتخاذ مفهوم نوآوری و کارآفرینی و مزیت رقابتی دانشگاه :مطالعة موردی» انجام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری در اجرای سیستم آموزش کارآفرینی ،تصمیمی منطقی
است که برای افراد ،مؤسسات آموزشی ،اقتصاد ملی و عملکرد کل جامعه ،نتیجة مناسبی دارد و
پذیرش دانشگاه در رشتة نوآوری و کارآفرینی تأثیر قابلتوجهی بر کسب مزیت رقابتی آن دارد.
در پژوهشی ،دوگان )2015( 2اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک را با عنوان کارآفرینی
استراتژیک موردبحث قرار داد .وی سه بعد فرهنگ کارآفرینانه ،ذهن کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه
را بهعنوان ابعاد مهم کارآفرینی استراتژیک بررسی کرد .اندرسون و النگن  ،)2015(3در مطالعهای با
عنوان «مسیر تاریخی و تغییر سیاست :کارآفرینی سازمانی در سیستمهای ورزشی اروپای شمالی»،
بیان کردند که تالش کارآفرینانه ،نهتنها برای تقویت نتایج در ورزشهای ملی مهم است ،بلکه آنها
درگیر منابع موردنیاز نخبگان ورزشی هستند و اینکه چطور نخبگان در درون جنبشهای ورزشی
جایگزین شوند .تالش کارآفرینی درزمینة سازمانی ممکن است آزادی عمل برای تغییر موفقیتآمیز
را افزایش دهد .رحمانی و راملی ،)2014( 4پژوهشی را با هدف ارائة چهارچوب مدیریت کارآفرینی،
مزیت رقابتی و عملکرد در حوزۀ شرکتهای کوچک و متوسط صنایعدستی ارائه کردند .آنها به این
نتیجه رسیدند که متغیرهای مستقل مدیریت کارآفرینی و مزیت رقابتی ،بر عملکرد شرکت مؤثر بودند.
چن  ،چان ،لوا و آی پی ،)2009( 5پژوهشی با عنوان «اثرهای مثبت یادگیری و رابطة آن با عملکرد
نوآورانه و مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی» انجام دادند .نتایج نشان داد که یادگیری ،روابط و ظرفیت
جذب بر عملکرد نوآورانة شرکت را تحتتأثیر قرار میدهد .همچنین ،تأثیر مثبت ،باال و معناداری بر
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مزیتهای رقابتی شرکت گزارش شد .کوراتکو و آدراتسچ ،)2009( 1رهبری کارآفرینانه ،نوآوری،
خالقیت و منابع استراتژیک را بهعنوان ابعاد مهم کارآفرینی استراتژیک برای دستیابی به مزیت
رقابتی معرفی کردند .آنها چنین نتیجهگیری کردند که با مقیاس وسیعتری ،کارآفرینی استراتژیک
با نوآوریهای مهم در حوزۀ منابع و سازمان سبب ایجاد مزیت رقابتی میشود .آیرلند و وب(،)2007
پژوهشی با عنوان «کارآفرینی استراتژیک :ایجاد مزیت رقابتی ازطریق جریان نوآوری» انجام دادند .در
این مقالة مروری ،کارآفرینی استراتژیک وسیلهای معرفی شده است که ازطریق آن ،همانطورکه
شرکت به بهرهبرداری از مزایای فعلی خود مشغول است ،بهدنبال فرصتهای آینده ازطریق نوآوری
است .در داخل کشور نیز رمضانینژاد و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «اولویتبندی ابعاد
کارآفرینی استراتژیک صنعت تولید ورزش در ایران» نشان دادند که ابعاد خالقیت و نوآوری ،فرهنگ
کارآفرینانه ،رهبری کارآفرینانه ،مدیریت استراتژیک منابع و ذهنیت کارآفرینانه ،مهمترین جنبههای
کارآفرینی استراتژیک هستند که مدیران میتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بر خالقیت
و نوآوری تأکید کنند که یکی از ابعاد مهم کارآفرینی ،استراتژیک است .ریحانی ( ،)1395در رسالة
دکتری خود با عنوان «طراحی مدل مزیت رقابتی صنعت تولیدات ورزشی» به این نتیجه رسید که با
توجه به عدم تأثیر مستقیم منابع بر مزیت رقابتی و تأثیر غیرمستقیم آن ازطریق هوشمندی رقابتی
و کارآفرینی استراتژیک ،میتوان گفت که منابع بهخودیخود ایجاد مزیت رقابتی نمیکنند؛ بلکه،
زمانی موجب مزیت میشوند که ازیکطرف ،تولیدکنندگان بهصورت هوشمندانه فرصتها ،تهدیدات
و ریسکهای بازار و رقبا را بشناسند و آن را برای تبدیل منابع رقابتی به مزیت ،برای خود بهکار گیرند
و ازطرفدیگر ،ازطریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ،منابع استراتژیک را با خالقیت
و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند .ملکاخالق ،مرادی ،احمدی ،مهدی زاده (،)1393
مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی صنعت ساختمان
و مسکن» انجام دادند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که برازش مدل ،مناسب بود و تأثیر ذهنیت
کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه بر مدیریت منابع ،مدیریت منابع بر خالقیت و نوآوری و خالقیت و
نوآوری بر مزیت رقابتی و اثر واسطهای مدیریت منابع و خالقیت و نوآوری تأیید شد .در مطالعهای با
عنوان «تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری کسب و کارهای کوچک ورزشی استان تهران» ،ضیاء  ،طوطیفر
و تهرانیپور ( )1393بیان کردند که نوآوری فرایندی ،مهمترین بعد نوآوری کسبوکار ازنظر
کارآفرینان و مدیران کسبوکارهای ورزشی است .بررسی پژوهشهای داخلی نشان میدهد که باوجود
پژوهشهای گسترده درزمینة کارآفرینی در ورزش کشور ،تاکنون مطالعاتی با رویکرد استراتژیک
درزمینة کارآفرینی برای دستیابی به مزیت رقابتی انجام نشده است؛ بنابراین ،پژوهشگران مطالعة
1. Kuratko & Audretsch
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حاضر ،درصدد بررسی کارآفرینی استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی هیئتهای ورزشی استان
خوزستان هستند .در شکل شمارۀ (یک) ،مدل مفهومی پژوهش براساس موضوعهای مطرحشده در
ادبیات نظری پژوهش ،برگرفته از مدل نظری آیرلند ،هیت وسیرمون ارائه شده است .در این مدل،
روابط میان ابعاد کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی نشان داده شده است:

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

روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی و ازنظر هدف ،پژوهشی کاربردی است که بهصورت میدانی انجام
شده است .مدیران ارشد ستادی ،رؤسای هیئتهای ورزشی ،نخبگان ورزشی و اعضای شورای راهبردی
ادارۀکل استان خوزستان در سال  ،1395جامعة آماری پژوهش درنظر گرفته شدهاند .روش نمونه-
گیری ،از نوع نمونهگیری تمامشمار است .حجم نمونة آماری با جامعة آماری پژوهش برابر است .جامعة
در دسترس درنظر گرفته شده است که معادل  80نفر بودند 100 .درصد از پرسشنامههای پخششده
برگشت داده شدند و در تجزیهوتحلیل قابلقبول بودند .ابزار اندازهگیری ،شامل دو پرسشنامة
کارآفرینی استراتژیک حاوی  26سؤال ،که تعدیلیافته پرسش نامة  ،ملکاخالق و همکاران ،1393در
این زمینه بود ،و همچنین پرسشنامة  15سؤالی ،که تعدیلیافتة ،پرسش نامة مزیت رقابتی با مقیاس
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پنج ارزشی لیکرت از لی ،گانمیوج و پجیانگ 2006 ،1بود .برای بررسی روایی صوریی و محتوایی،
پرسشنامه دراختیار تعدای از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات موردنظر،
استفاده شد و در بین نمونههای آماری پخش گردید .همچنین ،برای بررسی روایی و پایایی سازهای،
از نرمافزار پی.آل.اس 2استفاده شد که نتایج روایی و پایایی سازهای در جدول شمارۀ (یک) ارائه شده
است (با توجه به اینکه یکی از مزایای نرمافزار پی.ال.اس ،برآورد مدل با حجم نمونة کم است ،برای
ارائة مدل از این نرمافزار استفاده شده است).
همانطورکه در جدول شمارۀ (یک) مشخص است ،همة متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردار
هستند .پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی  ،0/7نشاندهندۀ قابلقبولبودن پایایی هر سازۀ پژوهش
است .همچنین ،مقدار مالک برای سطح قبولی روایی همگرایی 0/4 ،است .همانگونهکه در جدول
شمارۀ (یک) آمده است ،مقادیر روایی همگرای 3مربوط به هر سازه ،از  0/4بیشتر است و این مطلب
تأیید میکند که روایی همگرایی پرسشنامة حاضر درحد قابلقبول است .در قسمت روایی افتراقی،
میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازۀ دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار
ازطریق مقایسة جذر روایی همگرای هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میشود.
درصورتیکه سازهها با شاخص های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا با سازههای
دیگر ،روایی واگرایی یا افتراقی مناسب مدل تأیید میشود.
جدول  -1بررسی روایی و پایایی سازهاي
فرهنگ

خالقیت

مزیت

رهبري

ادارة

ذهنیت

کارآفرینانه

و نوآروي

رقابتی

کارآفرینانه

استراتژیک

کارآفرینانه

پایای مرکب

0/89

0/91

0/88

0/88

0/91

0/91

روایی همگرا

0/68

0/59

0/42

0/56

0/74

0/67

آلفای کرنباخ

0/84

0/88

0/86

0/83

0/88

0/88

فرهنگ کارافرینانه
خالقیت و نوآوری

0/82

0/53
0/76

0/52
0/46

0/63
0/66

0/70
0/68

0/68
0/65

0/68

0/43

0/54

0/41

0/75

0/64
0/86

0/61
0/71
0/81

متغییرها

مزیت رقابتی
رهبری کارآفرینانه
ادارۀ استرتژیک
ذهنیت کارآفرینانه

1. Leeli, Gongmiug Qian, Peggyng
2. PLS
)3. Average Variance Extracted(AVE
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نتایج
براساس آمار توصیفی مربوط ،بیشتر پاسخدهندگان (تعداد  73نفر) مرد بودند که  91درصد از حجم
نمونه را تشکیل دادهاند .تعداد  7نفر؛ یعنی ،حدود  9درصد از پاسخدهندگان نیز زن بودند .ازحیث
ویژگی سن ،کمترین فراوانی مربوط به افراد بازۀ سنی بیشتر از  50سال بود که تنها شش نفر بیشتر
از  50سال سن داشتند .تعداد  31نفر از افراد ،بین  30تا  40سال سن داشتند و  38/8درصد از حجم
نمونه را تشکیل دادهاند و از بیشترین فراوانی برخوردار بودند .در توصیف آماری مدرک تحصیلی
مشخص شد که کمترین فراوانی مربوط به افراد با مدرک تحصیلی کاردانی بود ،شامل  12نفر که 15
درصد از حجم نمونه است .بیشترین فراوانی مربوط به افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی بود که
شامل  34نفر؛ یعنی 42/5 ،درصد از حجم نمونه بود .افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و
افرادی که مدرک تحصیلی دکتری داشتند 19 ،نفر بودند که کمی کمتر از  24درصد نمونه را تشکیل
دادهاند.
جدول  -2ویژگیهاي جمعیتشناختی
متغیرها
جنسیت

تحصیالت

سابقة خدمت

سابقه مدیریت

تعداد

درصد

مرد

73

91/3

زن

7

8/7

دیپلم

15

18/8

کاردانی

12

15

کارشناسی

34

42/5

کارشناسی ارشد و دکتری

19

23/8

صفر

13

16/3

<5

29

36/3

10-5

13

16/3

15-10

14

17/5

20-15

11

13/8

صفر

37

46/3

<5

26

32/5

10-5

11

13/8

15-10

3

3/8

20-15

3

3/8
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ادامة جدول  -2ویژگیهاي جمعیتشناختی
تعداد

متغیرها

سمت پاسخدهندگان

رشتة تحصیلی

درصد

رئیس هیئت

7

8/8

نائبرئیس هیئت

9

8/3

دبیر هیئت

7

8/3

کمیتة اجرایی

31

38/8

ورزشکاران نخبه

26

32/5

تربیتبدنی

35

43/8

غیرتربیتبدنی

45

56/3

جدول  -3نتایج رگرسیون چندگانه
بتا استاندارد

خطاي

نشده

استاندارد

1/91

0/361

-

ذهنیت کارآفرینانه

-0/103

0/136

-0/118

-0/75

فرهنگ کارآفرینانه

0/308

0/116

0/407

2/65

0/01

رهبری کارآفرینانه

-0/138

0/144

-0/161

-0/95

0/34

ادارۀ استراتژیک

0/175

0/146

0/212

1/20

0/23

خالقیت و نوآوری

0/2210

0/119

0/260

1/86

0/06

متغییرها
ضریب ثابت

*

بتا

مقدار

سطح

ضریبتعیین

تی

معناداري

سازههاي درون زا

5/30

0/001
0/45
0/33

یادداشت :متغیر وابستة مزیت رقابتی

نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که ضریب بتای استاندارد تأثیر فرهنگکارآفرینانه بر مزیت رقابتی،
 0/31محاسبه شده است که نشان میدهد فرهنگ کارآفرینانه  0/31از تغییرات متغیر مزیت رقابتی
را پیشبینی میکند .همچنین ،آمارۀ آزمون یا اعداد معناداری تی 1برابر با  2/65بهدست آمده است
که بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96است؛ بنابراین ،ضریب بتای مشاهدهشده معنادار است .مقدار
معناداری آزمون نیز کوچکتر از  0/05است که یافتة ذکرشده را تأیید میکند .همچنین ،متغیرهای
برونزای مدل 0/33 ،از واریانس مزیت رقابتی را تبیین میکنند .سایر مسیرها؛ یعنی ،ذهنیت
کارآفرینانه ،رهبری استراتژیک ،ادارۀ استراتژیک و خالقیت و نوآوری ،بهصورت مستقیم در رابطه با
مزیت رقابتی معنادار نبودند؛ بنابراین ،در ادامه ،به ارائة مدل براساس رگرسیون چندمتغیره با

1 . T-Value
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میانجیگری خالقیت و نوآوری و ادارۀ استراتژیک پرداخته شده است که نتایج در شکلهای شمارۀ
(دو) و شمارۀ (سه) ارائه شده است.

شکل  -2خروجی نرمافزار پی.آل.اس در حالت استاندارد

در یک پژوهش ،مهمترین معیار برای بررسی برازش ساختاری ،ضرایب تعیین مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است .ضریبتعیین 1معیاری است که نشاندهندۀ تأثیر یک متغیر
برونزا بر یک متغیر درونزا است و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی ضریبتعیین درنظر گرفته میشوند .طبق جدول شمارۀ (سه) ،مقدار
ضریبتعیین برای سازۀ مزیت رقابتی برابر با  ،0/32خالقیت و نوآوری برابر با  0/46و ادارۀ استراتژیک
برابر با  0/72محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسببودن برازش مدل ساختاری
تأیید میشود .مطابق با الگوریتم ،برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده
میشود که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری یا همان مقادیر (حالت معناداری) هستند .با
توجه به شکل شمارۀ (دو ) ،مسیر ادارۀ استراتژیک به خالقیت و نوآوری ،مسیر فرهنگ کارآفرینانه به
ادارۀ استراتژیک ،مسیر فرهنگ به مزیت رقابتی و مسیر رهبری به ادارۀ استراتژیک ،یشتر ازضریب
)1. R Squares (R2
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معناداری 1/96 ،میتوان بیان کرد که این مسیرها تأیید میشوند و سایر مسیرهای مدل پژوهش
بهدلیل پایینتربودن از  1/96رد میشوند .مقدار کیفیت کلی برای مدل پژوهش 0/54 ،محاسبه شده
است که با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36نشاندهندۀ مطلوبیت خوب مدل است .برای
کیفیت مدل اندازهگیری ،از اشتراک با روایی متقاطع استفاده شده است .نتایج نشان داد که متغیر
ذهنیت کارآفرینانه با  ،0/49فرهنگ کارآفرینانه با  ،0/46رهبری کارآفرینانه با  ،0/46مزیت رقابتی با
 ،0/30خالقیت و نوآوری با  0/48و ادارۀ استراتژیک با  0/55محاسبه شد که نشاندهندۀ مثبتبودن
تمامی متغیرهای پنهان مدل است .مثبتبودن تمامی متغیرهای پنهان حاکی از کیفیت مناسب مدل
اندازهگیری موردنظر است .درنهایت ،آخرین معیاری که بررسی میشود ،معیار قدرت پیشبینی
مدلساختاری 1است .درصورتیکه مقدار قدرت پیشبین مدل ساختاری درمورد یک سازۀ درونزا ،سه
مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب کند ،بهترتیب نشاندهندۀ قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و
قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن است .مقدار بهدستآمدۀ شاخص استون -گایسر مزیت
رقابتی  ،0/13ادارۀ استراتژیک  0/54و خالقیت و نوآوری  0/27محاسبه شد .مقادیر قدرت پیشبین
استون-گایسر بیشتر از صفر است و این نشان میدهد که متغیرهای مستقل آنها دارای ارتباط
پیشبین هستند.

شکل شمارة  -2خروجی نرمافزار پی.آل.اس در حالت معناداري

)1. Stone-Geisser Criterion (Q2
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با توجه به نتایج جدول شمارۀ (چهار) ،اثری که فرهنگ کارآفرینانه بهصورت غیرمستقیم و ازطریق
متغیر میانجی ادارۀ استراتژیک بر مزیت رقابتی میگذارد ،برابر با  0/06درصد است .همچنین ،رهبری
کارآفرینانه بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از متغیر میانجی ادارۀ استراتژیک 0/01 ،بر مزیت رقابتی
اثر میگذارد .بهعبارتدیگر ،ادارۀ استراتژیک ،متغیر فرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه را به
مزیت رقابتی به میزان کم ،اما مثبت میانجیگری میکند .این درحالی بود که متغیر ذهنیت
کارآفرینانه را به مزیت رقابتی ،بهصورت مثبت ( )-0/02میانجیگری نمیکند.
جدول  -4روابط علی بین متغیرهاي برونزا و درونزا
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

مسیر ذهنیت کارآفرینانه به ادارۀ استراتژیک
مسیر ذهنیت کارآفرینانه به مزیت رقابتی

0/10
-0/03

-0/02

0/10
-0/01

مسیر ادارۀ استراتژیک به خالقیت و نوآوری

0/67

-

0/67

مسیر فرهنگ کارآفرینانه به ادارۀ استراتژیک
مسیر فرهنگ کارآفرینانه به مزیت رقابتی
مسیر رهبری کارآفرینانه به ادارۀ استراتژیک
مسیر رهبری کارآفرینانه به مزیت رقابتی
مسیر خالقیت و نوآوری به مزیت رقابتی

0/37
0/46
0/46
0/03
0/24

0/06
0/01
-

0/37
0/52
0/46
0/04
0/24

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی هیئتهای ورزشی
استان خوزستان با رویکرد پی.آل.اس بود .نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که ضریب بتای استاندارد
تأثیر فرهنگ کارآفرینانه 0/31 ،از تغییرات متغیر مزیت رقابتی را پیشبینی میکند و ضریبتعیین
 0/33گزارش شده است .سایر مسیرها؛ یعنی ،ذهنیت کارآفرینانه ،رهبری استراتژیک ،ادارۀ استراتژیک
و خالقیت و نوآوری ،بهصورت مستقیم بر مزیت رقابتی معنیدار نبودند .همچنین ،نتایج ضریبتعیین
برای متغیرهای درونزای سازۀ مزیت رقابتی برابر با  ،0/32خالقیت و نوآوری برابر با  0/46و ادارۀ
استراتژیک برابر با  0/72محاسبه شدند که حاکی از این بود که مدل طراحیشده از ساختار مطلوب
و قابلقبولی برخوردار بود .همچنین ،شاخص کیفیت ساختاری متغیرهای درونزای مزیت رقابتی برابر
با  ،0/13ادارۀ استراتژیک برابر با  0/54و خالقیت و نوآوری برابر با  0/27محاسبه شدند که نشاندهندۀ
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قدرت پیشبینی قوی مدل دربارۀ این سازهها بود .بررسی پژوهشهای داخلی نشان داد که باوجود
مطالعات گسترده درزمینة کارآفرینی در ورزش کشور ،تاکنون مطالعهای با رویکرد استراتژیک درزمینة
کارآفرینی برای دستیابی به مزیت رقابتی انجام نشده است .در پژوهش حاضر ،ازنظر ضریباثر ،مسیر
ذهنیت کارآفرینانه با  ،0/03اثرگذار بود .در بررسی این رابطه مشخص شد که تاکنون پژوهشهای
میدانی اندکی و بیشتر بحثهای نظری انجام شدهاند و همچنین ،این رابطه با رابطة درنظرگرفتهشده
در مدل نظری آیرلند و همکاران همخوانی دارد .آیرلند ،هیت وسیرمون ( )2003و گوپتا ،مک میالن
و سووری )2004( 1بیان کردند که ذهن کارآفرینانه یکی از عناصر محوری مدیریت استراتژیک
بهشمار میرود؛ بنابراین ،میتوان گفت که وجود افرادی در سازمان که توانایی شناسایی فرصتها را
سریعتر از سایر سازمانهای مشابه داشته باشند ،ضروری است .این امر منجر به شناسایی منابعی
ازجمله دانشها ،مهارتها و منابع جدید میشود که پس از جمعآوری ،یکپارچهکردن و تبدیل این
منابع به قابلیتها میتوان از آنها برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده کرد .به عقیدۀ طالبی،
داوری و تقوی ( ،)1393فرهنگ کارآفرینانه ،مدیریت استراتژیک منابع و بهکارگیری خالقیت و توسعة
نوآوری ،بر عملکرد شرکت تأثیر میگذارند؛ اما ،ذهنیت کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تأثیری ندارد.
در پایان مشخص شد که بهطورکلی ،کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری داشت؛
اما ،ازنظر شدتاثر ،مسیر فرهنگ کارآفرینانه برابر با  ،0/20اثرگذار بود .آیرلند،هیت وسیرمون ()2003
نیز نشان دادند که رهبران ،مسئول ایجاد توسعة فرهنگ کارآفرینانه هستند؛ فرهنگی که در آن
استفادۀ اثربخش از کارآفرینی استراتژیک تشویق شود .ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در سازمان باعث
میشود که آنها بر هدفهای جستوجوی فرصت و نیز بر هدفهای جستوجوی مزیت تمرکز کنند.
ایجاد چنین فرهنگی نیاز به ایجاد فضایی دارد که در آن کارکنان از شکستهای خود نهراسند و از
آن بهعنوان مبنایی برای یادگیری استفاده کنند .همچنین ،در کارکنان و مدیران ،باید آمادگی برای
تغییر بهوجود آید تا بتوانند دربرابر تغییرات منعطف باشند .شدتاثر مسیر رهبری کارآفرینانه 0/13
بود .آیرلند ،هیت وسیرمون ( )2003بیان کردند که رهبری کارآفرینانه ،توانایی ادارۀ منابع بهطور
استراتژیک و ایجاد مزیت را بهوجود میآورد .همچنین ،برخی پژوهشگران مطرح کردند که رهبری
کارآفرینانه توانایی تحتتأثیر قراردادن دیگران برای مدیریت منابع بهصورت استراتژیک است تا بر
رفتارهای در جستوجوی فرصت و بر رفتارهای در جستوجوی مزیت تأکید کند (راو2001 ،2؛ کوین
و اسلوین .)2002 ،3به باور مانسن و باس ،)2009( 4رهبری کارآفرینانة اثربخش عنصر کلیدی مدیریت
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استراتژیک در همة سطوح سازمانی است؛ بنابراین ،وجود افرادی در سازما ن که بتوانند دیگران را به
نوآوربودن ،مخاطرهپذیری و پیشروبودن دربرابر سایر رقبا تشویق کنند تا بهطور همزمان رفتارهای
فرصتجویانه و مزیتجویانه را گسترش دهند ،ضروری است .یافتههای پژوهش نشان داد که اثر
ذهنیت کارآفرینانه ازطریق ادارۀ استراتژیک هیئتهای ورزشی بر مزیت رقابتی ،بهطور مستقیم صفر
است .این درحالی بود که ادارۀ استراتژیک ،متغیر ذهنیت کارآفرینانه را به مزیت رقابتی بهطور مثبت
( )-0/02میانجیگری نمیکند .رضاییان و نائیجی ( )1390بیان کردند که سرمایة فکری و کارآفرینی
استراتژیک اثر قابلتوجهی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی دارد .شدتاثر مسیر فرهنگ کارآفرینانه،
ازطریق ادارۀ استراتژیک هیئتهای ورزشی بر مزیت رقابتی برابر با  0/06اثرگذار بود که این یافته ،با
یافتههای آیرلند ،هیت وسیرمون ( )2003و طالبی ،داوری و تقوی( )1393همخوانی دارد .همچنین،
ازنظر شدتاثر ،مسیر رهبری کارآفرینانه به مزیترقابتی ،دارای اندازۀ اثر صفر بود .این یافته با
پژوهشهای آیرلند،هیت و سیرمون ( )2003و مانسن و یاس ( )2009همخوانی دارد .شدتاثر خالقیت
و نوآوری هیئتهای ورزشی بر مزیت رقابتی برابر با  ،0/03اثرگذار بود .آیرلند و وب ( )2007نیز
معتقد بودند که دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،ناشی از بهکارگیری روشها و ایدههای جدید و نیز
توسعة نوآوری میشود .همچنین ،براساس برخی مطالعات ،داشتن مزیت رقابتی قوی و توسعة جایگاه
شرکت ،بهطور قابلمالحظهای وابسته به بهکارگیری و ایجاد مهارتهای خالقانه و توسعة قابلیتهای
نوآورانه است (کالدول و هانسون58 ،2010 ،1؛ کراس ،کورن و کارل .)70-68 ،2011 2به عقیدۀ
مبارکی ،ظفریان و محمدعلیپور ( ،)1390همة ابعاد گرایشهای کارآفرینانه (ابعاد نوآوری،
مخاطرهپذیری و پیشروبودن) بهطور مستقیم بر ایجاد مزیت رقابتی تأثیر داشتند .عالوه براین ضیاء و
همکاران ( )1393مطرح کردند که نوآوری بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد و سبب کاهش
هزینههای تولید میشود و با بهینهکردن فرایند تولید ،موفقیت کسبوکار را بیشازپیش تعیین
میکند .شدتاثر مدیریت استراتژیک هیئتهای ورزشی ازطریق خالقیت و نوآوری بر کارآفرینی برابر
با  ،0/01اثرگذار بود .نیکنهاد ،حسینی و رضوی ( )1392بیان کردند که خالقیت و نوآوری بر
کارآفرینی اثر مثبتی دارد و شناخت ویژگی های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان ،اولین
قدم و اساسیترین مسئله در سازمان محسوب میشود .به باور ران ،)2000( 3بین کارآفرینی و
استراتژیهای نوآورانه رابطة مثبت و معناداری وجود دارد؛ درنتیجه ،با توجه به عدم تأثیر مستقیم
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کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و تأثیر مستقیم آن ازطریق ادارۀ استراتژیک منابع ،میتوان
گفت که ابعاد کارآفرینی بهخودیخود ایجاد مزیت رقابتی نمیکنند؛ بلکه ،زمانی موجب مزیت می-
شوند که هیئتهای ورزشی ازطریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ،منابع استراتژیک
را با خالقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند .درواقع ،با توجه به عصر حاضر که
دسترسی به منابع بسیار زیاد شده است ،فقط برخورداری از منابع برای هیئتهای ورزشی ایجاد مزیت
نمیکند؛ بلکه ،استفادۀ هوشمندانه و کارآفرینانه از منابع است که موجب تمایز هیئتهای ورزشی و
ارائة خدمات آنها به یکدیگر و ایجاد مزیت رقابتی میشود.
بهطورکلی ،کارآفرینی در محیطهای مختلف ایجاد میشود و ازطریق خالقیت و نوآوری افرادی که
بهدنبال فرصتهایی برای خلق ایده هستند ،باعث تغییراتی در سازمان میگردد .در سازمان ،کارآفرینی
باید بهگونهای باشد که سبب کسب مزیت رقابتی شود .مزیت رقابتی توانمندی است که سازمان را از
دیگر رقبا متمایز میسازد و امروزه ،چالش پیش روی بیشتر سازمانهای ورزشی و غیرورزشی است.
ابعاد کارآفرینی بهخودیخود ایجاد مزیت رقابتی نمیکنند؛ بلکه ،زمانی موجب مزیت میشوند که
هیئتهای ورزشی از طریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه منابع استراتژیک را با
خالقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند .همچنین ،الزم است که مدیران به مفهوم
کارآفرینی حساس باشند و آن را به عنوان یکی از عوامل عمدۀ بقا و رشد سازمان ،در شرایط شدید
رقابتی دنیای امروز درنظر گیرند.
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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.
Keywords: Strategic Entrepreneurship, Strategic Management, Board of Sports,
Competitive Advantage
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