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 چکیده

مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط علّی بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی کارآفرینانه و  هدف:

 عملکرد در مدیران باشگاه های ورزشی انجام شده است.

همبستگی به  -مایشییا پهآوری دادهاز نظر جمع روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و :شناسیروش

های پرسشنامه ایگیری خوشهرزشی به صورت نمونهنفر مدیر باشگاه و 188 ،آید. در این پژوهششمار می

 (، گرایش به بازار مقیمی5958) (، ماهیت باشگاه خزایی 8880) یابی کارآفرینانه بوچر و همکاراناراستاندارد باز

 ت داوطلبانه تکمیل کردند.( را به صور5958) ( و عملکرد فاضل5958)

( نشان داد که بین ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، PLSهای آزمون حداقل مربعات جزئی )یافته :هایافته

 داری وجود دارد.علّی معنی رابطههای ورزشی بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه

نشان  جینتا .باشدیم ازهاین یگوکمتر پاسخ یابیبازار یسنت یهاامروز روشپر از رقابت  یایدر دن :گیرینتیجه

بر اساس مدل پژوهش، بازاریابی  همچنین .تر استگذارریتاثبازاریابی  دیجد یهاداده است که روش

 تواند باعث بهبود عملکرد و تمایز از رقبا شود. کارآفرینانه می
 اریابی کارآفرینانه، عملکردباز باشگاه ورزشی، گرایش به بازار، :های کلیدیواژه 
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 قدمهم

سازمان ها در محیط پویای رقابت جهانی با 

وجود تغییرات سریع، برای بقا و دست یابی به 

بطور فزاینده ایی به اجرای  موفقیت های رقابتی،

فعالیت های کارآفرینانه متعهد شده اند 

هنگامی که کارآفرین به  .(5،8858)کوین،کارتکو

دنبال فرصت های جدید با توجه به منابع 

باشد، باید رویکرد نوآورانه در مواجهه محدود می

محیط استفاده کند )بچرر و  با این عدم اطمینان

قات نشان می دهد که تحقی. (8880، 8همکاران

سرمایه گذاری با چالش های خاصی مواجه است 

و شیوه های بازاریابی سنتی نمی تواند به نتیجه 

(. در گذشته بازاریابی  و 9،8882برسد )گروبر

کارآفرینی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می 

گرفت، ولی آگاهی رو به رشد از اهمیت نوآوری 

و بازاریابی در و کارآفرینی در بازاریابی 

کارآفرینی موفق، اخیرا موجب تالش هایی در 

ترکیبی این دو با عنوان بازاریابی کارآفرینانه 

(. بازاریابی سنتی 28888شده است )استوکس،

که در این محیط هاییممکن است برای شرکت

کنند، مناسب کسب و کار بسیار پویا رقابت می

ه کند کنباشد، مطالعات اخیر پیشنهاد می

شان به هنگام برخورد ها باید در بازاریابیشرکت

تر با ابهام و عدم قطعیت در بازار کارآفرینانه

(. برخی از 8858، 1باشند)کلینسونگ و همکاران

نویسندگان بر این باورند که بازاریابی کارآفرینانه 

ها )کوچک و بزرگ( مهم برای تمام سازمان

مفهوم  است، مطالعات حاکی از آن است که این

                                                  
1-Covin&kurtko 

2-Becherer et al. 

3-Grober 

4-Stokes 

5-Kielenthong et al. 

به حوزه کسب و کارهای کوچک تعلق بیشتری 

(. موریس و 8855، 0دارد)جونز و رولی

( بازاریابی کارآفرینانه را به 8882)1همکاران

ها عنوان شناسایی فعال و بهره برداری از فرصت

برای کسب و حفظ مشتریان سودآور از طریق 

رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، اهرم 

ایجاد ارزش تعریف کردند )جونز،  کردن منابع و

مفهوم بازاریابی کارآفرینانه یک (.8855رولی، 

چهارچوب یکپارچه است که شامل یک سلسله 

ها باشد که شرکتهای بازاریابی میاز فعالیت

ممکن است بکار ببرند و دارای هفت بعد اصلی 

، 8باشد. چهار بعد از این ابعاد پیش نگریمی

، نوآوری 58ریسک پذیری ، پذیرش5فرصت گرایی

، که نگرش کارآفرینانه شرکت را 55گرایی

سنجند و سه بعد دیگر شدت توجه به می

و ایجاد ارزش  59، اهرم کردن منابع58مشتری
نگرش بازاریایی را مورد بررسی قرار می دهد 52

(. بازاریابی کارآفرینانه با 8881، 51)که و همکاران

مورد رویکردهای مختلفی در سه دهه ی گذشته 

 (. 8882، 50)مایلز، داروچ بررسی قرار گرفته است
اولین رویکرد، در تحقیقات گذشته بررسی       

ماهیت موسسات یا همان ویژگی های باشگاه ها 

با بازاریابی کارآفرینانه است که شامل چهار بعد 

طول عمر، کسب وکار، اندازه شرکت و مالکیت 

                                                  
6-Jones and Rowley  

7- Morris  et al. 

8-Proactiveness 

9-Opportunity focus 

10- Risk taking 

11-Innovativeness 

12-Customer Intensity 

13-Resource Leveraging. 

14-Value Creation. 

15-Keh et al. 

16- Miles and Darroch 
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؛ بچرر و  5958،باشد )خزاییمی

؛ 8880؛ که و همکاران،8880،همکاران

(. در تحقیقی که 8858کلینسونگ و همکاران،

( انجام شد 8858توسط )کلینسونگ و همکاران، 

ی بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و رابطه

های شرکت مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی

های شرکت تنها سه بعد سن، اندازه برای ویژگی

شد و چنین شرکت و مالکیت در نظر گرفته 

های نتیجه گیری شد که روابط بین ویژگی

شرکت و عمل بازاریابی کارآفرینانه از آنچه که 

تر است و محققان نیاز به رفت پیچیدهانتظار می

معیار مناسبی برای تعیین سطح بازاریابی 

کارآفرینانه شرکت دارند. لذا بر اساس مطالعات 

( و که و همکاران 8880بچرر و همکاران )

( که ماهیت شرکت را در تحقیقات خود 8881)

مورد مطالعه قرار دادند بعد دیگر با عنوان بعد 

وکار، به متغیر ماهیت اضافه شد. دامنه کسب

نتایج این تحقیقات نشان داد مالکیت و اندازه ی 

شرکت از عوامل موثر در بازاربازاریابی کارآفرینانه 

 می باشد.

لعات گذشته دومین سری از رویکردهای مطا   

به بررسی گرایش به بازار، گرایش به کارآفرینی و 

بارازبابی کارآفرینانه توسط)هیلز و همکاران، 

؛ جونز و رولی، 8880؛ موریس، همکاران، 8855

( پرداخته شده 5،8885؛ کلینسون و شاو8855

تمام است. یافته های این محققان نشان داد 

و بر  کسب و کار های موفق کارآفرینانه هستند

ای خوب در بازاریابی نوآورانه اساس اندیشه

باشند و صاحبان کسب و کارهای موفق می

کسانی هستند که خود را درگیر در فعالیت های 

کنند و بازاریابی را به عنوان بخش کارآفرینانه می

                                                  
1- Collinson & Shaw 

گیرند. موریس مهمی از این موفقیت در نظر می

های ( بیان کردند که شرکت8880و همکاران )

توانند در خط تولید وفق کسانی هستند که میم

های کارآفرینانه بزنند. خود دست به فعالیت

همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که به 

رقبا، نیازهای مشتری و شناخت محیط خرد و 

کالن توجه دارند شاخص های گرایش به بازار و 

رفتار کارآفرینانه را بطور همزمان دارا هستند 

همچنین نتایج تشان داد ( 8855، )جونز، رولی

که گرایش به بازار می تواند باعث بهبود عملکرد 

و ارزیابی عملکرد کسب و کار یکی از گردد

کارهای مدیریت است. زیرا کلید بهبود  مهمترین

دستیابی مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش 

ها مداوم عوامل سازمان است. بسیاری از سازمان

اوم عملکرد سازمان را درک اهمیت ارزیابی مد

های بررسی عملکرد متنوعی را اند و سیستمکرده

برند )موریس، در سازمان بکار می

(. بازاریابی و به طور خاص تر 8880همکاران،

گرایش به بازار به عنوان عوامل مهم برای 

عملکرد کسب و کارها شناخته شده است. در 

باط دهد که یک ارتواقع شواهد تجربی نشان می

قابل توجهی بین بازاریابی و جهت گیری 

کارآفرینانه یک شرکت وجود دارد و هر دو به 

ها طور گسترده ای مسئول موفقیت شرکت

(. بازاریابی 8855جونز، رولی، هستند )

های تواند به عنوان یکی از روشکارآفرینانه می

ایجاد مزیت پایدار در بازار به شمار آید و به 

ن نیازها و تقاضاهای جدید تواواسطه آن می

ی مشتریان را به بهترین شیوه شناسایی و زمینه

رضایت آنان را جلب کرد. لذا ارزیابی 

ی بازاریابی و اینکه چگونه کارآفرینان کارآفرینانه

نقش و اهمیت بازاریابی را در موفقیت آینده 

در پویای  تواند دارای اهمیت باشد.بینند میمی
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به جذب مشتری و داشتن  دنیای امروز تمایل

عملکرد خوب از خواسته های مدیران است. هر 

باشگاه  یا موسسه ایی در جهت عملکرد بهتر در 

تالش است چرا که انها تمایل به پیشی گرفتن از 

رقبای خود را دارند و به اهداف از پیش تعیین 

 . شده ی خود دست یابند

در جهت ارائه مدل این تحقیق به بررسی 

تحقیقی با عنوان ت گذشته پرداخته شد. مطالعا

مطالعه اکتشافی بازاریابی کارافرینانه در کسب "

 "عاملوکارهای کوچک و متوسط: تاثیر مالک/

انجام  توسط بچرر و همکارانش 8880در سال

 ،شد. نتایج نشان داد که کارآفرینان با تجربه

بیشتر فرصت گرا هستند و قادراند منابع را اهرم 

ند، تاکید کمتری بر پیش نگری دارند. قرار ده

های مختلف های موجود در تاکید بر جنبهتفاوت

منوط به انگیزه مالک/ عامل  بازاریابی کارآفرینانه

باشد. این و طرق بدست آوری آن کسب وکار می

های مختلف صاحبان تحقیق نشان داد که ویژگی

ی تغییر در بکارگیری از کسب و کار نتیجه

باشد. جونز و رولی کارافرینانه میبازایابی 

بازاریابی کارآفرینانه در "( به بررسی 8855)

کسب وکارهای کوچک: پویشی 

. این مقاله توسعه های پرداختند"مفهومی

بیشتری را از مفهوم بازاریابی کارآفرینانه به 

سوی مفهوم بازاریابی کارآفرینانه گرایی پیشنهاد 

ولیه در مورد داد. با نزدیک شدن به تحقیقات ا

کارآفرینی گرایی، بازارگرایی، نوآوری گراییو 

ای را مشتری گرایی، این تحقیق مدل مفهومی

برای بازاریابی کارآفرینانه پیشنهاد داد که این 

هایی از سطوح مدل اجزای را همراه با داللت

اشتراک بین آنها شناسایی کرد. این مدل بطور 

ر کسب ضمنی پیشنهاد داد که بازاریابی د

ها و وکارهای کوچک و متوسط با دیگر فعالیت

رفتارها در چنین کسب وکارهایی در ارتباط 

چنین بحث کرد که برای درک  و  باشدمی

بازاریابی در کسب وکارهای کوچک و متوسط 

الزم است که سابقه آن را بخصوص در ارتباط با 

های کارآفرینانه و نوآورانه مشتری گرایی، رویکرد

 بررسی شود. اریابی به باز

اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت " 

کواک و توسط تحقیقی بود که  "چیست؟

 شامل  نتایج تحقیق(  انجام شد. 8885)5آمبلیو

تایید مدل و روابط معنی دار متغیر ها بود. 

(  5955در پژوهشی قنواتی و صمدی )همچنین 

بازار و فرهنگ گرایش به به بررسی تأثیر 

های کوچک و سازمانی بر عملکرد شرکت

متوسط فعال در استان تهران پرداخته اند. یافته 

دهد که گرایش بازار تأثیر های پژوهش نشان می

. در مثبتی بر عملکرد مالی شرکت ها دارد

بازاریابی ی تحقیقی با عنوان بررسی رابطه 

کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری  

انجام ( 5959) وقرهباشلونی توسط صفری

تأثیر بازاریابی "به بررسی این پژوهش گرفت.

کارآفرینانه را در نوآوری، با درنظرگرفتن اثر 

تعدیلگری دو عامل گرایش به یادگیری و ساختار 

و رابطة بین نوآوری و پرداخت  "سازمانی

عملکرد بازاریابی را در قالب الگوی مورد نظر 

حاصل از بررسی الگوی نتایج را سنجید. پژوهش 

مورد نظر نشان داد بازاریابی کارآفرینانه در 

بر نوآوری، و نوآوری بر عملکرد بازاریابی هر سه 

صنعت تأثیر دارد و همچنین، گرایش به 

یادگیری و ساختار سازمانی دارای اثر تعدیلگری 

در رابطة بین بازاریابی کارآفرینانه و نوآوری 

است.

                                                  
1 - Kocak, &Abimbola,  
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 عملکرد و بازارگرایی بین رابطه روی بر مطالعه

 باشد. می توجه تحقیقاتی مورد زمینه یک نیز

عینی در مورد رابطه بین بازارمحوری و  شواهد

عملکرد نشان می دهد که این دو عامل به 

 .یکدیگر وابسته هستند

های عمده در رابطه با مفهوم یکی از مزیت     

بازاریابی کارآفرینانه توانایی پاسخگویی آن به 

باشد حیطی است که همیشه در حال تغییر میم

از طریق آن باشگاه برای تحویل ارزش به  که

نوآوری را بکار خواهند  ،مشتریان بطور فعاالنه

را  برد و تقاضاهای پنهان و تقاضاهای آینده آنها

پاسخ خواهند داد و یک مزیت رقابتی قابل توجه 

در خود ایجاد خواهند کرد، عدم توجه به مفهوم 

تواند چالشی برای باشگاه ازاریابی کارآفرینانه میب

با توجه به  ها باشد که فاقد این رویکرد هستند.

تواند به بازاریابی کارآفرینانه می مطالب فوق

های ایجاد مزیت در بازار به عنوان یکی از روش

توان نیازها و شمار آید و به واسطه آن می

شیوه تقاضاهای جدید مشتریان را به بهترین 

ی رضایت آنان را جلب کرد. شناسایی و زمینه

ی بازاریابی و اینکه چگونه لذا ارزیابی کارآفرینانه

کارآفرینان نقش و اهمیت بازاریابی را در 

تواند دارای اهمیت بینند میموفقیت آینده می

مرور تحقیقات و مدل های ارایه شده در  .باشد

ر یابی پژوهش های گذشته در علوم مدیریت، بازا

بازار "و کارآفرینی و عدم وارد شدن علم نو پای 

به عرصه ی ورزش و بخصوص "یابی کارآفرینانه

مدیریت ورزشی، در این تحقیق ثالش شد تا به 

توسعه و تلفیق مدل های گذشته از سایر رشته 

ها و ارائه مدل جدیدی برای ورزش و مدیران 

نظر به اینکه  باشگاه های ورزشی اقدام شد و

ی بین ماهیت باشگاه، ای در زمینه رابطهطالعهم

گرایش به بازار و  بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد 

در ایران و  سایر کشورها در زمینه ی ورزشی تا 

، این سوال مطرح شد کنون  صورت نگرفته است

که آیا ارتباط علی معنی داری بین بازاریابی 

به بازار و کارآفرینانه با ماهیت باشگاه و گرایش 

عملکرد وجود دارد؟ بنابراین مدل مفهومی 

 .( پیشنهاد گردید5تحقیق  )شکل 

 

 

 مدل مفهومی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر ابعاد ارزش ویژه برند .1نمودار 

 شناسی پژوهشروش

ف از نوع هدو نظرماهیت از ین تحقیق ا     

ع نواز ها آوری دادهجمع روش نظر دی و از بررکا

و همبستگی )معادالت ساختاری( است. فی توصی

جامعه ی این تحقیق شامل مدیران باشگاه های 

ورزشی شهر تهران بود. طبق آمار اداره ی ورزش 
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باشگاه خصوصی و  5808و جوانان استان تهران 

دولتی در شش منطقه تهران مشغول به فعالیت 

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع  هستند.

معادالت ساختاری( است، لذا در تحقیقات علی )

روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری 

 51 تا 1 تعیین حجم نمونه می تواند بین

مشاهده به ازای هرگویه ی متغیراندازه گیری 

 شده تعیین شود:
5q  - n - 15q 

تعداد متغیرهای مشاهده شده یا  qکه درآن 

حجم  nپرسشنامه و ( سؤاالت)تعداد گویه های 

(. با توجه به اینکه 5902است )هومن،  نمونه

گویه بود، حجم  58تحقیق دارایپرسشنامه های 

تا حداکثر  218 نمونه این تحقیق از حداقل

نفر می توانست باشد که در این تحقیق  5918

پرسشنامه بین مدیران باشگاه های  188تعداد 

مرحله  -ورزشی شهر تهران به صورت خوشه ایی

صورت که با مراجعه به بدین ایی توزیع شد. 

 5952اداره کل ورزش و جوانان تهران در سال 

شهر  باشگاه های ورزشی تعداد کل

 ( مشخص شد که از شش حوزه5208تهران)

 شرق، جنوب غرب، شمال شمال غرب، جنوب

شمیرانات و شهر ری را شامل می شد.  شرق،

بنابراین از هر بخش باشگاه ها به صورت تصادفی 

پرسشنامه  151نامه ها توزیع و انتخاب و پرسش

برای جمع قابل استفاده تشخیص داده شد. 

از پرسشنامه ی محقق ساخته آوری داده ها 

از  برای ویژگی های جمعیت شناختی، 

سوالی بازار یابی  81رسشنامة استاندارد شده ی پ

 1( دارای 8880کارآفرینانه بچرر و همکاران )

ذیرش پیش نگری، فرصت گرایی، پمولفه ی )

ریسک محاسباتی، گرایش به نوآوری، شدت 

توجه به مشتری اهرم کردن منابع و ایجاد 

پرسشنامه ی استاندارد شده ی گرایش ارزش(، 

سوال و  90 (، شامل12:5958به یازار مقیمی )

، تحلیل مشتریدارای ابعاد )مولفه ی  0دارای 
تحلیل رقبا، اقدامات استراتژیک در زمینه منابع 

قدامات استراتژیک در زمینه رقبا، انسانی، ا

پرسشنامه ی (، تحلیل محیط خرد و کالن

ماهیت یاشگاه خزایی پول  استاندارد شده ی

(چهار گویه )سن، انداره، قلمرو، مالکیت 5958)

و از پرسشنامه استاندارد شده ماهیت موسسه( 

 2دارای  95شامل(18:5955، )فاضلی عملکرد 

یت کارکنان، مولفه ی )رضایت مشتریان، رضا

اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار(استفاده 

جهت سنجش پایایی ابزارهای تحقیق از شد.  

  .(.5آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول 

 

 

 رونباخ پرسشنامه هاکآلفای  .1جدول

 متغیر تعداد گویه نوع مقیاس الفای کرونباخ

 نهبازاریابی کارآفرینا 81 گزینه ای  1 89159

 عملکرد 95 گزینه ای 1 89050

 ماهیت باشگاه 2 ترتیبی 89052

 گرایش به بازار  81 گزینه ای 1 89115
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نشان داد تمامی مقادیر واریانس  8جدول 

بنابراین   .بیشتر است 891استخراج شده از 

مدل اندازه گیری از روایی همگرای مناسبی 

 برخوردار است. 

 
 ه ها)متغییر مکنون(روایی همگرای ساز .2جدول

 گرایش به بازار

 

ماهیت 

 باشگاه
 عملکرد

بازاریابی 

 کارآفرینانه

روایی همگرا/ 

 متغییر مکنون

89059 89100 89081 89102 
میانگین واریانس 

 استخراج شده

 
از روش های آمار توصیفی برای خالصه کردن و 

طبقه بندی داده های خام و محاسبه میانگین، 

معیار و رسم نمودارها و جدول  فراوانی، انحراف

ها  استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی 

به روش   1از مدل یابی معادالت ساختاری

جهت آزمونفرضیات و  2حداقل مربعات جزئی

برازندگی مدل استفاده شد. در این تحقیق، به 

 منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های

SPSSو Smart PLSن فرضیه ها و برای آزمو

 .استفاده شدمدل 

 

 

 یافته های پژوهش

حاصل از بررسی وضعیت یافته های توصیفی نتایج 

نفر(  088جمعیت شناختی نمونة مورد بررسی ) 

درصد از نمونة مورد  18نفر 288نشان می دهد،  

درصد را خانم ها  98نفر 508بررسی را آقایان و 

ر درصد براب 91999تشکیل می دهند و همچنین 

نفر داری تحصیالت در رشته تربیت بدنی  858

نفر غیر تربیت بدنی بودند.  900در صد برابر  02901و

در بین باشگاه ها، تعداد مدیران  باشگاه های 

درصد  01999خصوصی و باشگاه ها دولتی بترتیب 

                                                  
1.Structural Equation Model (SEM( 

2.Partial Least Squares (PLS) path 

modeling 0.  

در سطح نفر( گزارش شد. 880) 92901نفر( و  958)

(  5 آمار استنباطی بر اساس مدل پژوهش )شکل

نشان داده شد. 9نتایج آزمون فرضیه ها در جدول
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 نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق   .3جدول

 معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر رابطه های مورد بررسی فرضیه

 898812 8985 89800 89050 بازاریابی کار آفرینانه ←ماهیت باشگاه اول 

 898888 2990 8958 89125 ر آفرینانهبازاریابی کا ←گرایش به بازار دوم

 898885 99991 89850 89980 عملکرد ←ماهیت باشگاه سوم

 898095 0919 89815 89510 عملکرد ←گرایش به بازار چهارم

 898889 99085 8955 89215 عملکرد ←بازاریابی کارآفرینانه پنجم

علّی معنی داری  رابطه ،9مطابق نتایج جدول 

اه و بازاریابی کارآفرینانه وجود بین ماهیت باشگ

گزارش  5950بیشتر از   tدارد. مقدار آماره ی 

شد. فرضیه دوم، بین گرایش به بازار و بازاریابی 

کارآفرینانه ارتباط علی معنی داری وجود دارد. با 

مقدار  9توجه به نتیجه به دست آمده  از جدول 

گزارش  2990و برابر  5950بیشتر از   tآماره ی 

د. فرضیه ی سوم، بین ماهیت باشگاه و ش

عملکرد باشگاه ها ارتباط علی معنی داری وجود 

دارد. با توجه به نتیجه به دست آمده  از جدول 

  99991و برابر  5950بیشتر از   tمقدار آماره ی 

گزارش شد. فرضیه چهارم، بین گرایش به بازار و 

علی معنی داری وجود  رابطهعملکرد باشگاه ها 

 0919و برابر   5950رد. مقدار آمار تی بیشتر از دا

می باشد فرضیه ی پنجم، بین بازاریابی 

کارآفرینانه و عملکرد باشگاه ها ارتباط علی 

معنی داری وجود دارد با توجه به نتیجه به 

بیشتر   tمقدار آماره ی  9دست آمده  از جدول 

 .گزارش شد  99085و برابر  5950از 

 در مدل پژوهش tآماره مقادیر . 2شکل 
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 ارزیابی کلی مدل

ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، بازاریابی  بین     

کارآفرینانه و عملکرد در مدیران باشگاه های 

ورزشی ارتباط علی معنی داری وجود دارد. این 

فرضیه به برازش مناسب مدل اختصاص دارد با 

توجه به نتایج بخش شاخص های برازش مدل 

که مشاهده می  8پژوهش، در شکل  ساختاری

در بازه تاثیر مطلوب قرار دارد  کنید مقدار 

که برازش مناسب را نشان  GOFهمچنین معیار 

در بازه مطلوب  89001می دهد با توجه به مقدار 

قرار دارد بنابرین با توجه به این نتایج به دست 

توان گفت که مدل ما به خوبی برازش آمده می

شده است. بنابرین این فرضیه پذیرفته می شود. 

برای ارزیابی مدل کلی معیار نیکویی برازش 

(GOFبرای ارزیابی مدل کلی به کار می ) رود

که توسط تننهاوس و همکاران پیشنهاد شده 

 شود:است. این معیار به صورت زیر محاسبه می

 

به ترتیب به عنوان  90/8و  81/8، 85/8مقادیر 

ضعیف، متوسط و مطلوب برای نیکویی مقادیر 

برازش مدل کلی پیشنهاد شده است. مقدار 

GOF به دست آمد که   8915برای مدل برابر با

 .حاکی از برازش کلی مطلوب مدل است

 

 گیریبحث و نتیجه

با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر ارتباط علی بین 

متغیر های ماهیت باشگاه، گرایش به بازار، 

توان گفت بازاریابی کارآفرینانه میعملکرد و 

سایر شرکت ها و موسسات باشگاه ها همانند 

باید در عرصه ی رقابتی خوب ظاهر شوند و 

هایی بتوانند از رقبای فعلی پیشی بگیرند. شرکت

کنند، بهتر که بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ می

های کارآفرینانه جذاب را کشف، توانند فرصتمی

رزیابی، و استفاده کنند، و این سطح ایجاد، ا

های بازاریابی باالی کارآفرینی، فرآیند

سازد های بزرگ را قادر میی شرکتکارآفرینانه

تا به طور موثر و کارآمد مزیت رقابتی را ایجاد و 

دهد که در ها نشان میتجدید کند. این یافته

توان فرآیندهای بازاریابی بازارهای آزاد و باز می

آفرینانه را بطور استراتژیک به کار برد تا کار

ارزش باالتری را برای مشتریان و صاحبان 

شرایط د کرد باشگاه ها باید بتوانند ها ایجاشرکت

محیطی و زمانی مختلف اقدام به خشنودی و 

رضایت مشتری کنند و این کار باید بوسیله 

روش های خالقانه و بازارگرایانه صورت بگیرد. 

قعیت بازار باشگاه ها را در جهت شناسایی مو

اهمیت زمانبندی و چگونگی رسیدن به 

موضوعاتی که در موقعیت آنها سهیم باشد، مثل 

معرفی خدمات به بازار و یا سرعت دادن به 

     چرخه خدمات نسبت به رقبا، متمرکز می سازد.

( در نتابج خود اذعان 8852موریس و همکاران)

از  شیرسد ب یبه نظر م ی بودننیکارآفرداشتند 

در مواجهه با ه است. انجام شدیی آنچه کارآفر

 یهر کس برا ،یجهان یمنابع و بحران مال کاهش

جدید تالش می  در انجام کسب و کار ینیکارآفر

 ارزشکه می تواند خلق است  یابیبازار کند و 

سازمان ها بهتر را برای  کسب و کارمشتریان  و 

 کردتأمل  دیبا د.فراهم کن دولت ها یو حت

 یشده برا جادیارزش  ا می توان چگونه

ی سنت یابیبازارهای  دگاهیسهامداران فراتر از د
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( بیان کردند نوآوری 8850) 5و آلبرتباشد. بولز 

در محصول و خدمات می تواند باعث رشد 

 شرکت در زمینه فروش و بهبود عملکرد شود. 

نی ارتباط علّی مع یافته های تحقیق نشان داد

داری بین ماهیت باشگاه و بازاریابی کارآفرینانه 

وجود دارد و این نتیجه با نتایج تحقیقات 

( وکه و 8880و همکاران ) مطالعات بچرر

( کلینسونگ و همکاران 8881)همکاران

، همسو می باشد و چنین نتیحه گیری (8858)

شد که روابط بین ماهیت شرکت و عمل 

رفت چه که انتظار میبازاریابی کارآفرینانه از آن

تر است و برای بررسی ماهیت شرکت  پیچیده

جز سه بعد سن، اندازه شرکت و مالکیت می 

از طرفی یافته توان ابعاد دیگری در نظر گرفت. 

ارتباط علّی معنی داری بین های تحقیق نشان 

گرایش به بازار و بازاریابی کارآفرینانه ارتباط علی 

نتیحه با نتایح هیلز  معنی داری وجود دارد. این

( همخوان 8855( جونز و رولی )8855و هالتمن)

بود. در تحقیقان گذشته چنین نتیجه گیری شد 

که یک باشگاه با رویکرد کارآفرینانه به بازاریابی 

و گرایش به کارآفرینی، بطور فعال نوآوری را 

بکار خواهد برد و ریسک هایی را در طول 

یجاد، برقراری ارتباط فرآیندهای بازاریابی برای ا

و تحویل ارزش به مشتریان به طرقی که به نفع 

سازمان و سهامداران آن باشد، مدیریت خواهد 

کرد. بازاریابی کارآفرینانه اغلب در ارتباط با 

کسب وکارهای  کوچک و متوسط است بنابراین 

یک باشگاه که فرایند بازاریابی کارآفرینانه را بکار 

ابط خود را با مشتریان موجود تنها روبرد، نهمی

گرا است، همچنین به کند و مشتریتقویت می

هایی برای شناسایی و طور مداوم به دنبال راه

                                                  
1 - Boles & Albert 

های جدیدی است تا تقاضا بهره برداری از فرصت

های پنهان و تقاضاهای آینده را پاسخ بدهد. 

یافته فرضیه ی سوم نشان داد بین ماهیت 

داری ا ارتباط معنیهملکرد باشگاهباشگاه و ع

وجود دارد. لذا در این پژوهش  به بررسی نقش 

هر یک از ابعاد ماهیت باشگاه یعنی طول عمر، 

اندازه، مالکیت و پرداخته شد. یافته ها نشان داد 

های مسن  های کوچک نسبت به شرکتشرکت

بازاریابی کارآفرینانه را در  ابعاد بیشتر بکار ببرند 

شتر قادرند که ارزش را از های جوانتر بیشرکت

های کارآفرینانه بشکل نرخ رشد استراتژی

تر عملکرد سازمانی باال نسبت به همتایان مسن

خود بدست آورند و همچنین شرکت هایی که 

توسط موسسان خود اداره می شوند دارای 

(. 8880)بوچر و همکاران، عملکرد بهتری هستند

گرایش  نتایج نشان داد بین متغیرهمچنین سایر

به بازار و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد این 

(، رضوانی و 8881نتیجه با نتایج که و همکاران )

( همخوان بود. یافته های سایر 5905همکاران)

هایی که بطور محققان نشان می دهد سازمان

فعاالنه بدنبال رفتارهای بازاریابی کارآفرینانه که 

نی هستند بطور نشات گرفته از بازار و کارآفری

موثرتری نسبت به رقبایشان فعالیت و رقابت 

کنند. با این وجود، تاثیر گرایش به بازار بر می

عملکرد ممکن است واضح نباشد، متغییرهای 

دیگری نیز ممکن است این رابطه را تحت تاثیر 

قرار دهند. در بازارهای با پویایی باال همچون 

ن از یاشگاه ورزشی که میزان عدم اطمینا

بازگشت مشتری است، باشگاه ها نیازمند 

ای و روابط اطالعات به موقع، ارتباط بین وظیفه

باشند تا بتوانند گسترده با فعاالن بازار رقابتی می

به نیازهای بازار در زمانی کوتاه و مناسب پاسخ 

دهند تا عملکرد مناسبی داشته باشند. 
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ی فرضیه پنجم نشان بین بازاریابی نتیجه

ارآفرینانه و عملکرد ارتباط معنی داری وجود ک

دارد.این نتیجه با نتایج تحقیقات کلینسون و 

( عربیون 8880(، بوچر و همکاران )8885شاوو )

( همسو می باشد. 5958و همکاران )

هایی که بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ شرکت

های کارآفرینانه توانند فرصتکنند، بهتر میمی

هت کشف، ایجاد، ارزیابی و عملکرد جذاب را  ج

استفاده کنند.  و در انتها مدل مفهومی تحقیق 

مورد آزمون قرار گرفت و یافته ها نشان داد 

ارتباط علی بین ماهیت باشگاه، گرایش به 

بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد در مدیران 

های ورزشی شهر تهران و جود دارد. با باشگاه

شاخص های برازش مدل توجه به نتایج بخش 

 2R ساختاری پژوهش، مشاهده شد که مقدار 

در بازه تاثیر قوی قرار دارد همچنین معیار 

GOF  که برازش مناسب را نشان می دهد با

در بازه قوی قرار دارد  89001توجه به مقدار 

بنابرین با توجه به این نتایج به دست آمده مدل 

خوردار است و همچین تحقیق از برازش خوبی بر

یافته ها  نشان داد رابطه ی قوی بین بازاریابی 

 کارآفرینانه و عملکرد و ماهیت وجود دارد.

در ( که به بررسی 8851)5اسکاتر و همکاران

انه نیکارآفر یابیبازار نهیمقاله در زم 15مجموع 

 یابیتمام مقاالت در حوزه بازار پرداختند و

مقاالت  ی. بررسشدند یبند طبقه نانهیکارآفر

نشان و  کرد دییتابازاریابی کارآفرینانه را  هینظر

حوزه بدون شک  یابیو بازار ینید کارآفراد

و به عنوان عامل تاثیر  است یزیچالش برانگ

ی مشابه جاینتگذاری می توان از آن نام برد و به 

و چشم انداز  ینظر حاتیاز توض یبیترک یبرا

                                                  
1 -Schusterl  et al. 

. ی بیان نمودندنیرکارآف یابیدانش در بازار یفعل

 ندها،یشکاف در محتوا، ابزار، فرآ نیا رعالوه ب

بررسی  داده را تیفیو ک یطراح قاتیتحق

محیط های پویا حاوی سطح باالیی از  کردند.

عدم قابلیت پیش بینی نیاز های مشتری و 

ظرفیت هایی مشتری و نرخ باالی از تغییرات در 

ت روند بازار و نو آوری صنعت می باشد. تح

چنین شرایط سود آوری در آینده به کمک روش 

های موجود، کمی غیر قابل اطمینان می گردد و 

باشگاه ها می توانند به دنبال روش های جدید 

به  نانهیکارآفر یابیبازار یتوسعه مفهومبگردند. 

از  یمرور کلبازاریابی کارآفرینانه با  هیعنوان نظر

ازار باست،  افتهی تکامل یمکاتب مختلف فکر

 است یزمان دهیپد کیعنوان یابی کارآفرینانه به 

که می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی شود  و 

این نظریه می تواند باعث پیشبرد اهداف شرکت 

بازاریابی (. 8851ها شود )میلز و همکاران،

کارآفرینانه را به عنوان شناسایی فعال و بهره 

ان ها برای کسب و حفظ مشتریبرداری از فرصت

سودآور از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت 

ریسک، اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش تعریف 

کردند و از آن به عنوان عاملی تاثیر گذار در 

عملکرد نام بردند. یک باشگاه با رویکرد 

کارآفرینانه به بازاریابی ، بطور فعال نوآوری را 

ی بکار خواهد برد و ریسک را در طول فرآیندها

بازاریابی برای ایجاد، برقراری ارتباط و تحویل 

ارزش به مشتریان به طرقی که به نفع باشگاه و 

توسعه سهامداران آن باشد، مدیریت خواهد کرد. 

 هیبه عنوان نظر نانهیکارآفر یابیبازار یمفهوم

از مکاتب  یمرور کلبازاریابی کارآفرینانه با 

بی بازار یااست،  افتهی تکامل یمختلف فکر

که  است یزمان دهیپد کیعنوان کارآفرینانه به 

می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی شود  و این 
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نظریه می تواند باعث پیشبرد اهداف شرکت ها 

بنابراین یک ( 8851شود. )میلز و همکاران،

باشگاه که فرایند بازاریابی کارآفرینانه را بکار 

موجود تنها روابط خود را با مشتریان برد، نهمی

گرا است، همچنین به کند مشتریتقویت می

هایی برای شناسایی و طور مداوم به دنبال راه

های جدیدی است تا تقاضا بهره برداری از فرصت

های پنهان و تقاضاهای آینده را پاسخ بدهد. در 

به مدیران باشگاه ها و سایر انتهای این تحقیق  

محققان پیشنهاد می گردد با تلفیق تفکر 

کارآفرینی و بازارگرایی می توان بازاریابی 

کارآفرینانه را در باشگاه ها ترویج داد و آموزش 

به منابع انسانی می تواند بر اساس نتایج سایر 

 .محققان می تواتد از عوامل تاثیر گذار باشد

 

 منابع

 ( بررسی تاثیر بازاریابی 5958خزایی، مرتضی .)

یان نامه ی کار آفرینانه بر ماهیت دانشگاه، پا

ی کار کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده

 آفرینی.

 ( بررسی تاثیر مدیریت 5958فاضل، رضا .)

دانش بر عملکرد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

 ( 5955قنواتی9 مهدی؛ .صمدی، منصور .)

بازار و فرهنگ سازمانی گرایش به بررسی تأثیر 

های کوچک و متوسط فعال شرکتبر عملکرد 

، انیرا مدیریت مفصلنامه علو، در استان تهران

 .19-58، صص 81شماره ی 

 (. 5959، راضیه )قرهباشلونی، علی؛ صفری 

بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد ی بررسی رابطه 

نوآوری، نشریه مدیریت  بازاریابی از طریق

 .08-00، صص 2بازرگانی، شماره ی 

 (. بررسی تاثیر نوع 5958) محمدی، محمد

نیازهای کارکنان بر گرایش به کارافرینی، پایان 

نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، 

 دانشگاه شاهد تهران، دانشکده علوم انسانی.

 عبداهلل زاده، غالمحسین  ؛عربیون، ابوالقاسم

(.  توسعه اشتغال و کارآفرینی و نقش 5905)

: 25سیج، شماره ی بسیج، فصل نامه مطالعات ب

 .25-95صص

 توکلیان، سعید ؛ طالبی، کامبیز ؛رضوانی، مهران

های بازاریابی نوآورانه (. شناسایی مؤلفه5958)

های کوچک و متوسط فناوری محور. درشرکت

، صص 1مطالعات مدیریت راهبردی، شماره

09-50. 

 ( 5958مقیمی، سید محمد .)" پرسشنامه

دیریت، جلد . پژوهشنامه م"گرایش به بازار

 هفتم، انتشارات راهدان، تهران.

 ( آمار استنباطی در 5902هومن، حیدر علی .)
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Abstract 

 
Objectives: The present study aimed to determine the relationship between club 

nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance 

of sport club managers.  

Methodology: This study was practical due to its subjectives and was descriptive-

correlational due to its methodology. Statistical population was consisted of 

managers of Tehran sport clubs among whom 700 individuals were selected using 

cluster sampling. Herein, we used questionnaires of marketing from Butcher et 

al(2008), club nature of Khazai (1392), entrepreneurial orientation of 

Mohammadi(1390) and performance of Fazel(1390). For data analysis on an 

inferential statistics level, partial least squares (PLS) was used to test hypothesis 

and the goodness of fit of the model.  

Results: Results showed that there is a casual meaningful relationship between club 

nature, entrepreneurial orientation, entrepreneurial marketing and the performance 

of sport club managers. In the modern days of marketing, old-fashioned traditional 

methods of marketing are no longer meeting all the needs of market and results 

affirmed that novel methods are required.  

Conclusion: In today's competitive market, world, traditional marketing does not 

meet the needs and results have shown that more novel methods of marketing are 

more effective. Moreover, according to research model, entrepreneurial marketing 

can improve the function and individualize the company from other competitors. 

Based on the previous studies, novel marketing strategies would assist managers to 

create positive progress in the organization. 

Key words: Sport club nature, Entrepreneurial marketing, Entrepreneurial 
orientation, Performance 
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