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هاي ورزشی خصوصی تهـران   تعیین ارتباط بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد باشگاه ،هدف از تحقیق حاضر

تمـامی  را پـژوهش   جامعـه باشـد و  مـی  یهمبسـتگ  یفیتوصـ از نـوع   ،هاداده يگردآور به لحاظاین پژوهش . بود

باشـگاه   217 ،که بر اساس جدول مورگان تشکیل می داد ) باشگاه 459(هاي ورزشی خصوصی شهر تهران  باشگاه

پرسشـنامه   203هـا توزیـع و در نهایـت     پرسشنامه در بین مدیران باشگاه 250تعداد . به عنوان نمونه انتخاب شدند

بازاریـابی  پرسشـنامه  «مدل از  يرهایمتغ يریگ ها و اندازه داده يآوربه منظور جمع. وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه

بـر  آن  ییایپا. استفاده شد) 1390( »پرسشنامه عملکرد بازاریابی حسینی«و ) 2013( »ارآفرینانه فیوري و همکارانک

. قرار گرفـت  دییهمگرا مورد تأ ییبا استفاده از روا زیآن ن ییو روابود  7/0که بیشتر از کرونباخ  يآلفا اساس میزان

و آمـار اسـتنباطی   ) جداول و نمودارهـاي توزیـع فراوانـی   (ی فیآمار توص يها ها از روش داده لیو تحل هیتجز يبرا

 يها افتهی جینتا. استفاده شد يمعادالت ساختار یابیمدل کیتکن و) همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه(

با ) مدیریت ریسک فرصت هشیاري، نوآوري، ایجاد ارزش و(بین بازاریابی کارآفرینانه و ابعاد آن  نشان داد قیتحق

هاي خصوصی ورزشی شهر تهران ارتباط مثبت معناداري وجود دارد و بـر اسـاس نتـایج     عملکرد بازاریابی باشگاه

ی هـاي ورزشـ   مدل تحقیق مشاهده شد که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت معناداري بـر عملکـرد بازاریـابی باشـگاه    

هـاي   توان گفت بازاریابی کارآفرینانه با توجـه بـه مشخصـه    یق میبا توجه به نتایج تحق .خصوصی شهر تهران دارد

هاي ورزشی به کار گرفته شده  وکارهاي کوچک و متوسط همانند باشگاه تواند در کسب منحصربفرد آن به خوبی می

  .ها شود و منجر به افزایش سودآوري و در نهایت بهبود عملکرد باشگاه

  عملکرد بازاریابی هاي ورزشی و اهایجاد ارزش، بازاریابی کارآفرینانه، باشگ :واژگان کلیدي
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هر سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، خانگی یا جهانی بدون داشتن سیستم بازاریـابی سـالم، هـیچ    

ي غیرانتفاعی از بازاریابی در امور خود استفاده سازمان هاي انتفاعی و هم سازمان هاهم . موقعیتی را نخواهد داشت

ي محیطی ها فرصتفرایند تمرکز منابع سازمانی بر  :بازاریابی عبارت است از). 1998، 1کاتلر و آرمسترانگ(کنند  یم

ي مـردم و تمرکـز   ها خواستهشناسایی نیازها و (نقش بازاریابی . تواند مورد استفاده قرار گیرد یمکه در سطح جهان 

در کشـورهاي ثروتمنـد و فقیـر یکسـان     ) ها خواستههاي سازمانی و فردي براي پاسخگویی به این نیازها و  یتعالف

وکارهـاي مختلـف، بازاریـابی در ورزش بـر اسـاس       همانند صـنایع و کسـب  ). 2001، 2کیگان و اسچلمیلچ( است

دارد کـه   یمـ اظهـار   4ابی ورزشـی در مورد بازاری) 2012( 3اسمیت. هاي ورزش تعاریف خاص خود را دارد ویژگی

  .مشتریان ورزشی توجه دارد وبازاریابی ورزشی بر تأمین نیازهاي مصرف کنندگان 

و  سـازمان هـا  تـرین دغدغـه مـدیران     یاساسدر زمینه بازاریابی به  5در زمینه بازاریابی، امروزه ارائه بهترین عملکرد

هاي مختلف، به عملکرد برتر  یکتکنیري از گ بهرهکوشند تا با  یمهاي تولیدي و خدماتی مبدل شده است و  شرکت

بـا شـرکاي    جانبـه  همهعملکرد برتر به توانایی یک سازمان در ادغام ) 1997( 6کوپر و همکاران زعم به. دست یابند

 يرتقـا به توانایی سـازمان بـراي افـزایش فـروش، ا     7عملکرد بازاریابی. باشد یمخود در طول زنجیره تأمین وابسته 

موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول یا خدمت جدید، بهبود کیفیت محصول یا خدمت، کـاهش زمـان تحویـل    

کاال یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صـنعت خـاص اشـاره دارد    

  ).1391لباف و عسکرنژاد نوري، (

هـا و   تقاضـاي آن  یجـه و درنت یـت جمع یشبا توجه به افـزا اره کرد این است که آنچه که باید بدان اش ،در این میان

براي  یسنت یابیبازار هاي یوهش یکنون یطکه در شرا اند یافتهاز محققان در بسیاري در جهان امروزي، یعسر ییراتتغ

سـازمان   ،سـوي دیگـر   از). 2012، 8بچرر و همکاران( یستندالزم برخوردار ن ییو کارا یاز اثربخش دیگر سازمان ها

هـاي بازاریـابی    یوهشهاي منابع مالی و انسانی که دارند، از  یتمحدودهاي کوچک و متوسط به دلیل  ي و شرکتها

اي از بازاریـابی کـه در عـین خالقانـه بـودن       یوهشـ  درواقـع . کنند یمهاي بازاریابی مرسوم استفاده  یوهشمتفاوت از 

هـا بـه    که شرکت دهد یم یر نیز نشانمطالعات اخ یجنتا ).2009، 9مارتین(نداشته باشد  ها آنهاي زیادي براي  ینههز
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، 1و همکاران یلنتگک( یندرفتار نما تر ید کارآفرینانهدر بازار با گیري یمدر تصم ینانهنگام برخورد با ابهام و عدم اطم

  ).2010، 1همکاران

 هـاي  یوهآن در شـ  یـق و تلف یـابی در بازار 2ینیرکه توجه بـه کـارآف   یان داشتب توان یبر اساس مطالب اشاره شده م

که  دهد یکه به شرکت اجازه م شود یمحسوب م یدارپا  3ینسب یتمز یجاددر ا یکرد جدیدرو یکمنزله  به یابیبازار

 هـا و  با در نظر گرفتن مشخصـه . ها بپردازد آن ییرمتنوع و در حال تغ یازهايو تقاضا و ن یدجد یی مشتریانبه شناسا

جونز و ( یجاد شدا 4ینانهکارآفر یابیبه نام بازار یمفهوم یرهاي اخ سال یط یابی،و بازار ینیکارآفر ینتعامل ب اهمیت

هـاي نوآورانـه در    یـدگاه دیـق  هـاي فعـال از طر   با هدف استفاده از فرصـت  ینانهکارآفر یابیبازار). 2011 ،5یولراو 

 یـک  ینانـه کارآفر بازاریـابی  .باشـد  یـابی مرسوم بازار هاي یتفعال ییبراي شکوفا یمناسب یگزینجا تواند یم سازمان

 یطها به مح آن ییپاسخگو توانایی دارند، ینانهکارآفر یابیبه بازار یشکه گرا ییسازمان هااست،  یچیدهپ یاربس یندفرا

 یـابی کـه فاقـد بازار   ییسـازمان هـا  از  متفاوت ها آن یطلب رقابت با رقبا، کنترل منابع و فرصت یجادا ییر،در حال تغ

  ).2013 یی،و خزا یرضوان( باشد یهستند، م ینانهکارآفر

 یازهـاي بـه ن  تواننـد  یآن مـ  یقاز طر سازمان هااست که  این سازمان هابراي  ینانهکارآفر یابیعمده بازار یتمز یک

 ببرنـد طور فعاالنه نـوآوري را بـه کـار     ها به ارزش به آن یلبراي تحو و هندپاسخ د یانمشتر یندهپنهان و تقاضاي آ

 هايینـد فرا یفاسـت کـه بـه دنبـال توصـ      یمفهوم ینانهکارآفر یابیدر واقع، بازار ).1391و همکاران،  ییخدا یرش(

در  محـدودي  کوچک و متوسط که منابع يها در حال نوسان براي شرکت یطها در مح فرصت ییو شناسا بازاریابی

نشان داد کـه بازاریـابی   بررسی در مورد بازاریابی کارآفرینانه، ). 2013، 6و همکاران ماناسراال( باشد یرند، مدا یاراخت

. باشـد  کارآفرینانه در اکثر تحقیقات داراي چهار بعد فرصت هشیاري، نوآوري، مدیریت ریسک و ایجاد ارزش مـی 

لعه بـر روي گـرایش کـارآفرینی اسـت و بعـد      ابعاد مدیریت ریسک، فرصت هشیاري و نوآوري مشتق شده از مطا

  ).2000، 7زهرا و گارویس(با گرایش به بازار شرکت یا همان بازاریابی سازگار است ایجاد ارزش 

در حوزه بازاریابی کارآفرینانه و ارتباط آن با جوانب متفاوت سازمانی از جمله عملکرد، عملکرد بازاریابی، نوآوري 

در تحقیقـی  ) 1393(در این زمینه صفري و قره باشلویی . تحقیقات چندي انجام شده استدر صنایع مختلف ... و 

در سـه صـنعت اتوماسـیون صـنعتی،      بر عملکرد بازاریـابی  بازاریابی کارآفرینانه در نوآوري و نوآوريکه  نددریافت

                                                      
1. Kilenthong et al 
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که بین پیشـگامی، خلـق ارزش،   دریافت ) 1395(مالنیا . مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال تأثیر دارد

ي فعال در شهرك ها شرکتمشتري مداري و نوآوري گرایی به عنوان ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد نوآورانه 

پذیري و اهرم کردن منـابع بـا    یسکربین ابعاد فرصت محوري،  لیو رد،صنعتی بابل رابطه مثبت معناداري وجود دا

  .ناداري مشاهده نشدعملکرد نوآورانه ارتباط مع

فرهنگی، تعامل پویـا و    یک بخش بزرگ اقتصادي، اجتماعی، عنوان بهدر بین صنایع مختلف امروزه صنعت ورزش 

 یربر رونق اقتصادي کشور تـأث  وري ا داشتن بهرهورزش ب). 1389مندعلیزاده و هنري، (اي با کارآفرینی دارد  سازنده

و  کنـد  یمـ  یجاداشتغال ا سو یکاز  ی،محصوالت و خدمات ورزش یددر تول گذاري سرمایه .گذارد یمثبت بر جاي م

اماکن و  جادیاورزش با  ،به عنوان مثال). 2008، 1کیرنی و همکاران(افزاید  یم یناخالص مل یدبر تول ،دیگر از سوي

تولیـد ناخـالص    ،یمال انیجذب گردشگر و حامبا و شود میاشتغال  ي موجباپوشش رسانه و غاتیتبل ت،یالتسه

یـد،  جد يهـا  شـغل  یجـاد ا ي،اقتصـاد  يهـا  از فرصـت  یريگ بهره. )1395کالشی و همکاران، (دهدملی را رشد می

و  یـد کار جد یجاد بازارا یااشتغال  يبرا ییها کمبودها به فرصت یلتبد ی،در محصوالت و خدمات ورزش نوآوري

 یرانمد یتآموزش و ترب یازمندها ن آن به یابیتند که دستدر ورزش هس ینیکارآفر ةهمه از مسائل مهم در حوز یره،غ

ي سـازمان هـا  در سطوح مختلـف   ها آنیري کارگ بهدانشگاهی و  موفق و متخصص ینکارآفر یو کارشناسان ورزش

 توانـد  یتحـرك مـ   ینتوسـعه اسـت و همـ     حـال  در ایـران ورزش در ). 2001، 2مینگازي و پاسـارو (ورزشی است 

 عنـوان  بـه بـدنی و ورزش   لذا تربیـت  .سازد یسرمرا در کنار ورزش  ینانهکارآفر هاي یتجهت فعال یمناسب هاي ینهزم

هـاي گونـاگونی را در    هـاي شـغلی زیـاد و تخصـص     توانـد فرصـت   یک بازار رقابتی بزرگ در جوامع امروزي می

درآمدزایی کالن، رشـد و   هاي متفاوت با توجه به نیازهاي فزاینده نهادهاي ورزشی به وجود آورد و در جهت زمینه

  ).1395کالنی و همکاران (ي ورزشی گامی اساسی بردارد سازمان هاها و  توسعه اقتصادي خانواده

در بخـش ورزش   سـازمان هـا  به عنـوان یکـی از    3هاي ورزشی باشگاه) 1395(در تحقیق محمدکاظمی و همکاران 

نقـش مهمـی در عرصـه ورزش     ،معرفی شده است که هم در بخش اقتصادي و هم در بخش اجتماعی و فرهنگـی 

افـراد و   روحـانی  و یقـواي جسـمان   یـت و تقو یماي است که بـا هـدف تعلـ    مؤسسه ،یباشگاه ورزش. کشور دارند

 بدنی یتکه سازمان ترب مقرراتی و اصول و یمطابق ضوابط فن ی،ورزش ۀچند رشت یا یک یمجامعه و تعم يساز سالم

و  یدر جذب جوانان بـه ورزش قهرمـان   زیادي در جهان سهم یورزش يها باشگاه .شود یکرده است، اداره م یینتع

کننـده ورزشـکاران نخبـه و    ین دارند و تـأم  یهاي مختلف ورزش ها به رشته آن هدایت و یتکشف استعدادها و ترب

                                                      
1. Kearney et al 
2. Minguzzi & Passaro 
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یاسـی  و س یاجتمـاع  ی،اقتصـادي، فرهنگـ   یراتآن تـأث  یجهستند که نتا المللی ینو ب یمل افتخارات به یدنعامل رس

 یاصـل  یـۀ و پا بدنـه  و  کننـد  یو اداره م یجادا یو عموم یدولت ی،خصوص يها ها را بخش باشگاه ینا. دارد فراوانی

از دهـد  نشان می) 1996( 1هاردي). 1395محمدکاظمی و همکاران، (دهند  یم یلرا تشک يا و حرفه یورزش قهرمان

کنـد  وي همچنـین بیـان مـی   . دنماینرا فراهم  ینیکارآفر يتوانند رشد کنند و مبنایم دیجد يهادهیورزش، ا قیطر

بحران، توسـعه   تیریکسب و کار، مد يمانند استراتژ یتیریمد يهانهیاز زم ياست و تعداد ایپو یورزش ینیکارآفر

ـ پا يهـا  ینگران ،یمسائل اجتماع ،یغاتیتبل يمحصول، راهبردها يعملکرد، نوآور تیریمد د،یورزش جد و  يداری

نشـان داد کـه   ) 1396(رضایی و همکـاران  ). 1996هاردي، (دهد یقرار م ریرا تحت تاث یکیتکنولوژ يها شرفتیپ

و بازاریابی کارآفرینانه نیز اثر مثبت معناداري بـر   ردگرایش کارآفرینانه اثر مثبت معناداري بر بازاریابی کارآفرینانه دا

در پژوهشی دریافتند که بین گرایش به بازار، ) 1396(ریزوندي و همکاران. بر جاي می گذاردوکارها  عملکرد کسب

بـین  . بازاریابی کارآفرینانه با عملکـرد سـازمان ارتبـاط مثبـت معنـاداري وجـود دارد       هاي ورزشی و ماهیت باشگاه

و  2هاسـیقلو . یابی کارآفرینانه با گرایش به کارآفرینی و ماهیت باشگاه نیز ارتباط مثبت معناداري مشـاهده شـد  بازار

تأثیر بازاریابی کارآفرینانه را بر روي عملکرد نوآورانه شرکت کوچک و متوسط  در پژوهش خود) 2015(همکاران 

اهرم کـردن منـابع بـر     گرایی و بودن، نوآوري، مشترين پیشرا. نفر از مدیران بررسی کردند 560اي را از نظر  ترکیه

ینـی  آفر ارزشپذیري و  یسکرها،  ها اثر مثبت معناداري داشتند و اثر تمرکز بر فرصت روي عملکرد نوآورانه شرکت

بـر   نشان داد که بازاریابی کارآفرینانـه ) 2016(و همکاران  3نتایج هامالی. ها معنادار نبود بر عملکرد نوآورانه شرکت

اوالنیان و . هاي اندونزیایی تأثیر مثبت معناداري داشته است روي نوآوري، عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی شرکت

هاي کوچک و متوسـط در   اثر بازاریابی کارآفرینانه بر روي توسعه شرکت«در پژوهشی با عنوان ) 2017( 4همکاران

 5رضـایی و اورت . هـا دارد  ت معنـاداري بـر روي توسـعه شـرکت    یافت که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبـ در »نیجریه

ی بر عملکرد بازاریابی تأثیر مثبـت  طلب فرصتدر تحقیقی دریافتند که نوآوري بر عملکرد تحقیق و توسعه، ) 2018(

دهـد  نشـان مـی  ) 2018( 6نتایج تحقیق راتن. پذیري بر عملکرد محصول اثر منفی معناداري داشت یسکر و معنادار

 بـر جامعـه،   یمبتنـ  ینیکارآفرشامل  ،دهد یورزش رخ م بخشی از آن دروجود دارد که  ینیاز کارآفر یع مختلفانوا

ـ  ینیکـارآفر  ،ينهـاد  ینیکـارآفر ، مهـاجر  ینیارآفری، کـ قوم ینیکارآفر ،یسازمان ینیکارآفر  ینیکـارآفر  ،یالمللـ  نیب

                                                      
1 Hardy 
2. Hacioglu 
3. Hamali 
4. Olaniyan et al 

5. Rezaei & Ortt 
6 Ratten 
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اسـتفاده از  دهـد  نشـان مـی  ) 2016( 1و همکـاران  نتایج تحقیق ومر. زنان ینیکارآفر و يفناور ینیکارآفر ،یاجتماع

-ينوآورکارافرینی و  يساز ادهیبه نوبه خود باعث پ نیا و مثبت دارد ریتاث یورزش يباشگاه ها براي یرونیدانش ب

هـاي  یافتـه . دبخشـ یبهبود مـ را  رهیمد ئتیه ياعضا دگاهید و یرو عملکرد سازمان نیشود و از ایمدر باشگاه ها 

تـوان   یابتـدا مـ   ،ینیکارآفری و ورزش یابیدر کمک به رابط بازاردهد نشان می) 2016( 2مارکتینگ و کریکتحقیق 

ـ   يهمکار به معنی  3رقابتیهم تیگرفت که ماه جهینت مارکتینـگ و کریـک،   (سـت هاشـرکت  نیهمزمان و رقابـت ب

2016.(  

نقشی مهم در گسترش میل به ورزش و جذب هر چه بیشتر افراد جامعه به سبک زندگی فعال  ،هاي ورزشی باشگاه

تواند بیشـتر مـورد توجـه     این موضوع در شهري همانند تهران با توجه به وسعت و جمعیت ساکن تهران می. دارند

ري متعددي مشغول به کار هاي همانند شهردا هاي خصوصی و دولتی و وابسته به ارگان در تهران باشگاه. قرار گیرد

در . بـا یکـدیگر دارنـد   ... هاي مختلف همانند اهـداف، میـزان درآمـد و     هایی در زمینه ها تفاوت این باشگاه. هستند

یکی از اهداف اصلی کسب درآمد بیشتر بر اساس جذب افراد بیشتر و نرخ بازگشت سرمایه  ،هاي خصوصی باشگاه

رسد که  به دالیل مختلفی به نظر می) هاي خصوصی و دولتی باشگاه(و بخش رقابت بین این د درصحنه. باالتر است

وکارهـاي   با توجه به آنچه در مورد موانع موجود در کسـب . ستسازمان هاهاي دولتی و وابسته به  برتري با باشگاه

رزشـی  هـاي و  کوچک که بیشتر به کمبود منابع چه مالی و چه انسانی اسـت گفتـه شـد و ایـن مسـئله در باشـگاه      

بنـابراین بـر اسـاس     .وکار کوچک در حوزه صنعت ورزش نیـز صـادق خواهـد بـود     یک کسب عنوان بهخصوصی 

 4تواند نقش مؤثري در ایجاد مزیت رقـابتی  رسد که این مفهوم می تعاریف مربوط به بازاریابی کارآفرینانه به نظر می

 .هـا داشـته باشـد    یت بهبود عملکـرد بازاریـابی آن  ادرنهها و درآمد بیشتر و  ها و همچنین کاهش هزینه براي باشگاه

مسئله اصلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه وضـعیت بازاریـابی         ،بنابراین با توجه به آنچه در مورد آن بحث شد

هاي ورزشی خصوصی شهر تهران چگونه است و همچنین آیا بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانـه   کارآفرینانه در باشگاه

  هاي خصوصی شهر تهران ارتباطی وجود دارد؟ ابی در باشگاهو عملکرد بازاری

  روش شناسی پژوهش

. باشـد  مـی  یهمبسـتگ از نـوع تحقیقـات    ،ها داده يگردآورروش از نظر  و از نوع تحقیقات کاربردي حاضر قیتحق

هـاي ورزشـی    شامل تمامی باشگاهپژوهش  نیجامعه مورد مطالعه در ا. باشد یم یمقطع یاز نظر زمانتحقیق حاضر 

                                                      
1 Wemmer 
2 Marketing & Crick 
3 Coopetition 
4. Competitive advantage 
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بر اسـاس   . باشگاه تعیین شد 459ها  تعداد آن آمده دست بهخصوصی شهر تهران بوده که بر اساس آمار و اطالعات 

هـاي تحقیـق در    نمونه انتخاب و پرسشنامه عنوان بهگیري تصادفی  باشگاه به روش نمونه 217جدول مورگان تعداد 

هـا نـاقص خواهـد بـود،      با آگاهی از این موضوع که احتماالً تعدادي از پرسشنامه. ها توزیع شد بین مدیران باشگاه

  .وتحلیل قرار گرفت پرسشنامه مورد تجزیه 203یت درنهاکه  پرسشنامه تکثیر و توزیع شد 250د تعدا

  پرسشـنامه . و سنجش متغیرهاي تحقیق، از پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت     موردنظري اطالعات آور جمع منظور به

 16شامل ) 2013(و همکاران  1هاي پژوهش و بازاریابی کارآفرینانه فیوري هاي جمعیت شناختی نمونه شامل ویژگی

، )گویـه   3(، ایجـاد ارزش  )گویـه  4(، نوآوري معطوف به مصرف کننده )گویه6(فرصت هوشیاري (بعد  4گویه و 

در نهایـت پرسشـنامه   . بـود ) 5=تا بسـیار زیـاد   1=بسیار کم(ارزشی لیکرت  5با مقیاس ) گویه  3(مدیریت ریسک 

و انطبـاق  ) گویـه  2(، اثربخشـی  )گویـه  10(گویه و سه بعـد کـارایی    15شامل ) 1390(عملکرد بازاریابی حسینی 

  .فم تا کامالً موافقم بودارزشی لیکرت از کامالً مخال 5با مقیاس ) گویه 3(پذیري 

هاي پـژوهش بـا اسـتفاده از     و روایی سازه پرسشنامه) نفر 11(روایی محتوایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات اساتید 

 سـؤاالت محاسـبه پایـایی درونـی     منظـور  بـه در ایـن پـژوهش   . روش تحلیل عاملی تأییدي مورد تأیید قرار گرفت

بازاریـابی کارآفرینانـه     پرسشـنامه سـتفاده و ضـریب پایـایی درونـی بـراي      از روش آلفـاي کرونبـاخ ا   ،ها پرسشنامه

)863/0=α ( و عملکرد بازاریابی)778/0=α (دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول ابزار تحقیق دارده ب.  

دادن، خالصـه  براي سازمان . ی استفاده گردیداستنباطهاي آماري توصیفی و  ها از روش وتحلیل داده یهتجز منظور به

هاي نمونه از آمار توصیفی هماننـد تنظـیم جـدول توزیـع فراوانـی،       بندي نمرات خام و توصیف اندازه طبقه ،کردن

بـرآورد پارامترهـا و    منظـور  بـه . هاي پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار استفاده شـد  درصدها، محاسبه شاخص

هاي همبستگی پیرسون و رگرسیون  در بخش آمار استنباطی از آزمون. شود بینی آن از آمار استنباطی استفاده می پیش

 23نسـخه   AMOSافـزار   و مدل معادالت ساختاري در نرم 23نسخه  SPSSافزار  چندگانه به روش همزمان در نرم

  .استفاده شد

  ي پژوهشهایافته

بودن  رنرمالینرمال و غ(ها  داده عینوع توز یبررس هاي جمعیت شناختی نمونه پژوهش و  هاي توصیفی ویژگی شاخص :1جدول 

  )ها داده

  درصد فراوانی  فراوانی  عوامل جمعیت شناختی  متغیر

  جنسیت
  7/55  113  مرد

  3/44  90  زن

                                                      
1. Fiore 
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  سن

  6/24  50  سال 30تا  20

  6/57  117  سال 40تا  31

  7/17  36  سال 50تا  41

  سابقه مدیریت ورزشی

  0/33  67  سال 5کمتر از 

  8/46  95  سال 10تا  5

  3/16  33  سال 15تا  11

  0/3  6  سال 20تا  16

  0/1  2  سال 20بیشتر از 

  رشته تحصیلی
  2/84  171  بدنی تربیت

  8/15  32  بدنی غیرتربی

  میزان تحصیالت
  3/47  96  کارشناسی

  2/57  107  کارشناسی ارشد

  
  1میانه  میانگین

انحراف 

  استاندارد
  2چولگی

خطاي استاندارد 

  چولگی
  کشیدگی

خطاي استاندارد 

  کشیدگی

  340/0  -299/0  171/0  -356/0  641/0  667/3  546/3  فرصت هشیاري

  340/0  513/0  171/0  -644/0  674/0  500/3  322/3  نوآوري

  340/0  -512/0  171/0  -098/0  751/0  333/3  424/3  ایجاد ارزش

  340/0  028/0  171/0  -209/0  769/0  333/3  348/3  مدیریت ریسک

  340/0  169/0  171/0  -255/0  566/0  438/3  430/3  بازاریابی کارآفرینانه

  340/0  126/0  171/0  -252/0  464/0  700/3  711/3  کارایی

  340/0  -234/0  171/0  -301/0  642/0  000/4  798/3  اثربخشی

  340/0  -078/0  171/0  -214/0  686/0  333/3  302/3  پذیري انطباق

  340/0  525/0  171/0  -242/0  428/0  667/3  641/3  عملکرد بازاریابی

  

 40تـا   31نفر نمونه تحقیق که بیشتر بین  203شود از بین  مشاهده می) 1جدول ( آمده دست بهبا توجه به اطالعات 

هـا   یافته. درصد آنان زن بودند 3/44ها مرد و  درصد مدیران باشگاه 7/55 ،)نفر 117درصد،  6/57(سال سن داشتند 

هـا   همچنـین یافتـه  . سـال بودنـد   10تا  5ها داراي سابقه مدیریت ورزشی  از نمونه) فرن 95(درصد  8/46نشان داد 

داراي ) درصـد  2/57(نفر  107اند و  بدنی تحصیل کرده در رشته تربیت) نفر 171(درصد  2/84که بود حاکی از این 

  .مدرك کارشناسی ارشد هستند

                                                      
1. Median 
2. Skewness 
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انـه بـه روش همزمـان و مـدل معـادالت سـاختاري       هاي رگرسیونی خطی چندگ اهداف تحقیق با استفاده از آزمون

ها از ضـرایب چـولگی و کشـیدگی اسـتفاده      ها پیش از انجام آزمون به منظور بررسی نوع توزیع داده. بررسی شدند

نباشد و مقدار کجـی   3هیچ مقدار کشیدگی بیشتر از  قدر مطلقبر این اساس باید در جدول کجی و کشیدگی . شد

همچون  ییها شاخص یبه بررس یفیآمار توصدر ادامه . ستها نرمالیته داده دهنده نشانباشد که  1و  -1بین  دنیز بای

نرمال و (ها  که گفته شد نوع توزیع داده طور همانیدگی پرداخته شد و کشی و چولگمیانه، ، یار، انحراف معیانگینم

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت) غیرنرمال بودن

اي توصیفی کجـی و کشـیدگی، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیرهـاي تحقیـق        ه شاخص 1همچنین در جدول 

هـا   توان به منظور بررسی نوع توزیـع داده  از مقادیر کجی و کشیدگی می شد، همانطور که گفته. گزارش شده است

و مقـادیر  ) -1و  1بـین  (بنـابراین بـا توجـه بـه مقـادیر کجـی       . استفاده کرد) ها نرمال بودن یا غیرنرمال بودن داده(

  .هاي به صورت نرمال است توان گفت که توزیع داده در متغیرهاي تحقیق می) -3و  3بین (کشیدگی 

قبل از اجراي آزمون نیاز . به منظور بررسی اهداف تحقیق از آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد

  .ها بررسی شوند هاي این آزمون فرض است که پیش

فرصت (به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و ابعاد آن : بین متغیرهاي مستقل و وابستهرابطه خطی  -1

متغیـر  (به عنوان متغیرهاي مسـتقل بـا عملکـرد بازاریـابی     ) مدیریت ریسک هشیاري، نوآوري، ایجاد ارزش و

  .از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد) وابسته

هاي هم خطی چندگانه بین  شاخصو  )ارتباط بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی(سون ماتریس همبستگی پیر :2جدول 

  )ابعاد بازاریابی کارآفرینانه(بین  متغیرهاي پیش

  

  متغیرها

  هاي هم خطی آماره    عملکرد بازاریابی

  تعداد
همبستگی 

  پیرسون

سطح 

  معناداري

متغیرهاي وارد شده در مدل 

  )متغیرهاي مستقل(

پارامتر 

  تحمل

عامل تورم 

  واریانس

  868/1  535/0  فرصت هشیاري  001/0 453/0**  203  فرصت هشیاري

  983/1  504/0  نوآوري  001/0  380/0**  203  نوآوري

  534/1  652/0  ایجاد ارزش  001/0  351/0**  203  ایجاد ارزش

  876/1  533/0  سکیر تیریمد  001/0  471/0**  203  مدیریت ریسک

  001/0  499/0**  203  کارآفرینانهبازاریابی 

  P≥01/0معناداري در سطح **= ؛ P≥05/0معناداري در سطح *= 

 با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در 
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هـاي ورزشـی شـهر تهـران رابطـه       شود که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی باشگاه یممشاهده  جدول 

، Sig=001/0(همچنین بر اساس نتایج بین فرصـت هشـیاري   ). Sig ،499/0=r=001/0(مثبت معناداري وجود دارد 

453/0=r( ــوآوري ــاد ارزش )Sig ،380/0=r=001/0(، نـ ــک  ) Sig ،351/0=r=001/0(، ایجـ ــدیریت ریسـ و مـ

)001/0=Sig ،471/0=r (هاي ورزشی رابطـه مثبـت    به عنوان ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد بازاریابی باشگاه

  .معناداري وجود دارد

افتد که دو یا چند متغیر مستقل وجود داشته باشند که  میهمخطی چندگانه زمانی اتفاق : نبود همخطی چندگانه -2

 : روند تشخیص همخطی داراي دو مرحله است. به میزان زیادي همبستگی دارند

  VIF/ مقایر قابل پذیرش) ببررسی ضرایب همبستگی؛ ) الف

 1دهد، با توجه به باال بودن مقادیر اغماض نشان می .Error! Reference source not foundکه شاخص هاي  چنان

کوچکتر  10چون از  VIF2و پایین بودن مقادیر عامل تورم واریانس ) نزدیک است 1بوده و به  1/0چون باالتر از (

 فرصت هشیاري، نـوآوري، ایجـاد ارزش و  (هستند احتمال وجود هم خطی چندگانه بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه 

اجراي آزمـون   ،هاي فوق بنابراین با توجه به رعایت مفروضه. به عنوان متغیرهاي مستقل کم است) مدیریت ریسک

  .رگرسیون چندگانه خطی امکانپذیر می باشد

مدل رگرسیون ( ANOVAو تحلیل آزمون ) ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی(خالصه مدل رگرسیون  :3جدول 

 )ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی

 دوربین واتسون  سطح معناداري  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل رگرسیون

  682/1  001/0  240/0  255/0  505/0  خطی چندگانه

  سطح معناداري  Fمقدار   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  001/0  940/16  358/2  4  432/9  رگرسیون

      139/0  198  563/27  باقیمانده

        202  996/36  مجموع

  

ـ  (اسـتقالل خطاهـا    گیرد، یمدنظر قرار م یونکه در رگرس یاز مفروضات یکی  یرو مقـاد  یواقعـ  یرمقـاد  ینتفـاوت ب

استقالل خطاها رد شود و خطاهـا بـا    یهفرض که یدرصورت. است یکدیگراز ) یونشده توسط معادله رگرس ینیب یشپ

اسـتقالل مشـاهدات    یمنظـور بررسـ   بـه . ردوجـود نـدا   یونامکان استفاده از رگرس ،داشته باشند یهمبستگ یکدیگر

                                                      
1. tolerance 
2. Variance Inflation Factor 
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واتسـون   ینآماره دورب .شود یواتسون استفاده م -یناز آزمون دورب یکدیگراز ) خطاها یا مانده یباق یراستقالل مقاد(

 یـک نزد 2به  یدآماره با ینوجود نداشته باشد، مقدار ا یمتوال یهمبستگ ها یماندهباق یناگر ب. باشد یم 4تا  صفر ینب

 یمنفـ  یدهنـده همبسـتگ   باشد نشان یکنزد 4مثبت و اگر به  یدهنده همبستگ باشد نشان یکاگر به صفر نزد. باشد

یست و بین باقیمانده خطاها اسـتقالل وجـود   ن ینگران يجا ،باشد 5/2تا  5/1 بینآماره  یندرمجموع اگر ا. باشد یم

) خطاهـا (اسـت، بـین باقیمانـده     682/1که بـه مقـدار   ) 3جدول (واتسون  -بنابراین با توجه به آماره دوربین .دارد

  .استقالل وجود دارد

دهد که در حالت کلی بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریـابی ارتبـاط    یمنتایج ضریب همبستگی نشان 

نشـان  ) Adjusted R2(ضـریب تعیـین تعـدیل شـده     همچنـین  ). Sig ،505/0=R=001/0(معناداري وجـود دارد  

 76ها به ابعاد بازاریابی کارآفرینانـه و   درصد از واریانس کل تغییرات میزان عملکرد بازاریابی باشگاه 24دهد که  یم

  ).3جدول (شود  یمدرصد به عوامل خارج از مدل مذکور مربوط 

 !Error( ANOVAاز نتایج آزمـون تحلیـل    آمده دست به) F )001/0=Sig ،940/16=Fبا توجه به معناداري مقدار 

Reference source not found. (توان نتیجه گرفت که مـدل رگرسـیونی تحقیـق مرکـب از متغیرهـاي مسـتقل        یم

و متغیر وابسته عملکرد بازاریابی مدل خوبی بوده و این ) فرصت هشیاري، نوآوري، ایجاد ارزش، مدیریت ریسک(

  .ها را تبیین کند متغیرها قادرند تغییرات عملکرد باشگاه

 ریاستاندارد شده و مقاد یونیرگرس بیضراو  )ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی(نتایج تحلیل رگرسیون  :4جدول 

t قیتحق یمدل ارتباط  

  ضرایب تأثیر استاندارد نشده  رگرسیون خطی چندگانه
ضرایب تأثیر 

  استاندارد شده
  سطح معناداري  Tمقدار 

  B Std. Error  Beta      

 001/0  436/14    163/0 350/2  مبدأعرض از 

  001/0  264/3  274/0  056/0  183/0  فرصت هشیاري

  542/0  611/0  053/0  055/0  034/0  نوآوري

  197/0 296/1  098/0  043/0  056/0  ایجاد ارزش

  031/0 177/2  183/0  047/0  102/0  مدیریت ریسک

  سطح معناداري  Tمقدار   یبار عامل  کشیدگی  کجی    مسیر  

  بازاریابی کارآفرینانه

  -  -  768/0  -321/0  -353/0  فرصت هشیاري --->

  001/0  397/10  776/0  471/0  -639/0  نوآوري --->

  001/0  675/8  645/0  -528/0  -097/0 ایجاد ارزش --->

  001/0  197/10  759/0  002/0  -207/0 مدیریت ریسک --->
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  عملکرد بازاریابی

  -  -  617/0  094/0  -250/0 کارایی --->

  001/0  207/5  497/0  -257/0  -298/0 اثربخشی --->

  001/0  081/6  644/0  -106/0  -212/0 يریپذ انطباق --->

  

دهد که ابعاد  یمنشان ) tضرایب رگرسیون استاندارد نشده، سطح معناداري، مقدار (تحلیل رگرسیون  جدول نتایج 

تأثیر ) B ،031/0=Sig ،177/2=t=102/0(و مدیریت ریسک ) B ،001/0=Sig ،264/3=t=183/0(فرصت هشیاري 

بـر اسـاس نتـایج تـأثیر ابعـاد نـوآوري       . هاي ورزشی شهر تهـران دارنـد   بتی بر عملکرد بازاریابی باشگاهمعنادار مث

)542/0=Sig ،611/0=t ( و ایجاد ارزش)197/0=Sig ،296/1=t (ضـرایب تـأثیر   . بر عملکرد بازاریابی معنادار نبود

ابعـاد بازاریـابی   (غیرهـاي مسـتقل   کنند تـا سـهم نسـبی متغیـر مسـتقل یـا مت      کمک می) β=Beta(استاندارد شده 

را مشخص کرد؛ هر چه مقـدار ضـریب بتـاي یـک     ) عملکرد بازاریابی(در تبیین تغییرات متغیر وابسته ) کارآفرینانه

به همین جهـت پیشـنهاد شـده در    . بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر خواهد بود متغیر بیشتر باشد، نقش آن در پیش

با توجه مقـادیر   آمده دست بهبر اساس ضرایب . ونی از ضرایب استاندارد شده استفاده شودتأثیر رگرسی ،تفسیر نتایج

از میزان تأثیر بعد مدیریت ریسـک  ) β=274/0(توان گفت میزان تأثیر بعد فرصت هشیاري  یم) Beta(ضرایب بِتا 

)183/0=β (توان گفت که تغییر یک واحـد   یم آمده دست بهبا توجه به مقدار بتاي . بر عملکرد بازاریابی بیشتر است

انحـراف   183/0و  274/0انحراف استاندارد در ابعاد فرصت هشیاري و مدیریت ریسک به ترتیب باعـث افـزایش   

  :معادله رگرسیونی به این صورت خواهد بود جدول با توجه به نتایج . شود استاندارد در عملکرد بازاریابی می

  عملکرد بازاریابی= 183/0) فرصت هشیاري+( 102/0) مدیریت ریسک+(350/2

هاي ورزشـی شـهر تهـران از مـدل      در ادامه به منظور بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازاریابی باشگاه

  .تاري استفاده شدمعادالت ساخ
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  )بارعاملی(مدل ارتباطی تحقیق بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده  :1شکل 

شـود   مشاهده مـی  .Error! Reference source not foundهاي حاصل از مدل معادالت ساختاري در  بر مبناي یافته

ها مربوط بـه متغیرهـاي مشـاهده شـده      توزیع داده -3و  3و کشیدگی بین  -1و  1که با توجه به مقادیر کجی بین 

ود کلیه بارهـاي عـاملی   ش هاي حاصل از اجراي مدل مشاهده می همچنین بر اساس یافته. باشند نرمال می صورت به

برخـوردار   05/0از مقادیر قابل قبـولی در سـطح معنـاداري کمتـر از      tو آماره ) ضرایب رگرسیونی استاندارد شده(

ی انعکاسی از متغیرهاي پنهان خوب بهگیري شده  اي اندازه دهند که متغیرهاي مشاهده ها نشان می این شاخص .هستند

در ادامه با توجه به نتایج مـدل تحقیـق، نتـایج مربـوط بـه تـأثیر       . بودند) بازاریابی بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد(

  .شود بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازاریابی بررسی می

  ارتباطی تحقیقهاي برازش مدل  ی و شاخصورزش يها باشگاه یابیبر عملکرد بازار نانهیکارآفر یابیبازار ریتأث :2جدول 

  سطح معناداري tمقدار   بارعاملی    مسیر  

  001/0  412/6  759/0 عملکرد بازاریابی  --->  بازاریابی کارآفرینانه

 

  تفسیر  ها مقادیر شاخص  مقدار مطلوب  هاي برازششاخص

 - 709/54  -  )کاي دو(کاي اسکوآر 

 -  13  -  درجه آزادي

  مطلوب  208/4  5کمتر از   )χ2/df(نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي 

  نامطلوب  931/0  9/0بیشتر از   )GFI(شاخص نیکویی برازش 

  نامطلوب  852/0  8/0بیشتر از   )AGFI(شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

 مطلوب 091/0  1/0کمتر از   )RMSEA(ریشه دوم میانگین خطاي برآورد 
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  نامطلوب  025/0  05/0کمتر از   )RMR(ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده 

 نامطلوب  919/0  9/0بیشتر از   )CFI(شاخص برازش تطبیقی 

  نامطلوب  908/0  9/0بیشتر از  )NFI(شاخص برازش هنجار شده 

  نامطلوب 921/0  9/0بیشتر از   )IFI(شاخص برازش افزایشی 

 

شود که بازاریابی کارآفرینانه اثر  مشاهده می) Error! Reference source not found. 5(هاي تحقیق  بر اساس یافته

، β ،001/0=Sig=759/0(هـاي ورزشـی خصوصـی شـهر تهـران دارد       مثبت معناداري بر عملکرد بازاریابی باشـگاه 

412/6=t.(  

شـود شـاخص    مشاهده مـی برازش مدل  يها شاخصو بخش  Error! Reference source not found.5با توجه به 

بـوده   9/0هاي اصلی برازش مدل بیشتر از  شاخص عنوان به) CFI(و شاخص برازش تطبیقی ) GFI(نیکویی برازش 

تأییـد   منظـور  بهبوده که  5کمتر از ) 208/4(نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي . ن از تأیید مدل تحقیق داردکه نشا

باشد و بـا توجـه بـه     می 091/0برابر با  RMSEAهمچنین مقدار . مدل تحقیق از مقدار قابل قبولی برخوردار است

-شود که دیگـر شـاخص  یت مشاهده میدرنها. اشدب یم قبول قابلدهد که مدل می    است نشان  1/0اینکه کمتر از 

 .قرار دارند 9/0همگی در سطح خوب و باال ) CFI ،NFI ،IFI(هاي برازش 

 

  

  گیري بحث و نتیجه

          خلـق  و ایجـاد مزیـت رقـابتی    عملکـرد خـود   شیافـزا  يرا بـرا  يدیـ جد يهـا  ياغلب اسـتراتژ  یورزش يهامیت

 يهـا در باشـگاه کـارافرینی و نـوآوري    ی، بـه ورزشـ  تیریمـد  اتیدر ادب ریاخ يهاسال طی .)2018راتن، (کنندیم

ـ توان به عنـوان   یرا م ينوآورکارآفرینی و ). 2013ویناند و همکاران، (شده است يشتریتوجه ب یورزش ابـزار   کی

استفاده مورد ها باشگاه یدر نحوه ارائه خدمات و مصرف خدمات ورزش راتییپاسخ به روند و تغ يبرا کیاستراتژ

ـ پ دیبا ارائه خدمات جد تا کمک کنند یورزش يهاتوانند به باشگاهیم به عنوان مثال. قرار داد ـ از  يروی  وهیشـ  کی

ـ از طر یورزشـ  يباشـگاه هـا   یملکرد سازمانع). 2015نووي و همکاران، (براي جامعه ارائه دهندسالم  یزندگ  قی

ومر، (کندی هم کمک میبلکه به بهبود عملکرد سازمان ،شودیکارآفرینی مو  ينوآور موجباستفاده از دانش نه تنها 

2015.(  

. هاي ورزشی خصوصی شهر تهران بررسـی شـد   ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه ،در این تحقیق

معنـاداري وجـود   هاي ورزشی رابطه مثبـت   دهد بین بعد نوآوري با عملکرد بازاریابی باشگاهنتایج تحقیق نشان می
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، )1396(منگلـی و همکـاران     ،)1395(، مالنیـا  )1393(یافته تحقیق با نتایج تحقیقات صفري و قره باشـلویی  . دارد

نـوآوري  . همسو بـود ) 2018(رضایی و اورت  و) 2017(نیان، اوگبانو و اودوگاوا ، اوال)2015(هاسیقلو و همکاران 

ي بـا  سازمان هادر ). 2009باکر و سینکوال، (هاي جدید اشاره دارد  هبه تمایل یک شرکت یا سازمان در پذیرش اید

هـا   ایـن شـرکت  . کننـد  ها استفاده مـی  گیري از آن ها و بهره نوآوري به منظور مشاهده فرصت از رویکرد کارآفرینانه،

بـراي  کننـد و یـک ارزش جدیـدي را     که نوآورانه هستند شناسایی، ارزیـابی و سـپس اسـتفاده مـی     را هایی فرصت

تواننـد در دنیـاي در    می سازمان هاهاي مختلف نشان دادند  پژوهش). 2006میلز و داروچ، (کنند  مشتریان ایجاد می

نـوآوري بـه معنـاي تـرك     . خالق و نوآوري باشند و حال تغییر امروزي به کار خود ادامه دهند و شکست نخورند

نوآوري در واقـع  . رود وکار به شمار می ترین قابلیت براي رشد و گسترش یک کسب و مهم استهاي قدیمی  روش

وکارهایی  در واقع کسب. باشد یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت در بازارهاي رقابتی می

هاي محیطی پاسـخ دهنـد    الشتر و بهتر از رقباي خود قادر خواهند بود به چ که ظرفیت ایجاد نوآوري دارند، سریع

هـا   بر اساس مطالب گفته شد بازاریابی با رویکرد نوآوري به باشـگاه . دهد ها را افزایش می که این خود عملکرد آن

تمرکـز کننـد و بـا اجـراي      ،شـود  هایی که به بازارها یا فرایندهایی جدید منتهی مـی  دهد تا بر ایده این امکان را می

  .ي بیشتري دست یابند و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی در باشگاه خود استفاده کنندهاي جدید به سودآور ایده

هاي خصوصـی شـهر تهـران رابطـه      بین بعد ایجاد ارزش و عملکرد بازاریابی باشگاه ،در آزمون همبستگی پیرسون

، )1395(، مالنیا )1393(نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات صفري و قره باشلویی . مثبت معناداري وجود داشت

ـ . همسو بود) 2017(اوالنیان، اوگبانو و اودوگاوا  و) 1396(منگلی و همکاران  ی و ایجـاد ارزش نقطـه   ارزش آفرین

ارزش آفرینـی و   ،بر اساس تعـاریف ). 2015هامالی، (مهم و کانونی در بازاریابی کارآفرینانه به طور نوآورانه است 

وکارهاي کوچک و متوسـط   کسب. وکارهاي مختلف است اصلی از گرایش به بازاریابی در کسب ءایجاد ارزش جز

کنند که به بهترین حالت بتوانند با نیات استراتژیکشان در بازار رقـابتی   هاي ارزش آفرینی تأکید می موفق بر فعالیت

بازاریابی سنتی بیشتر بر مبادله با مشتریان متمرکـز اسـت، ولـی     ،بر اساس مطالب گفته شده. همخوانی داشته باشد

نی به نتایج بهتـر دسـت   کارآفرینان زما. بازاریابی کارآفرینانه بر مواردي همچون نوآوري و ارزش آفرینی تأکید دارد

تـوان   بنـابراین مـی  ). 2012بچرر و همکاران، (هاي جدیدي براي کشف و ایجاد ارزش پیدا کنند  یابند که که راه می

گفت در یک باشگاه ورزشی تالش در راستاي ارتباط با مشتریان و شناسایی نیازهاي آنان و یافتن راهکارهـایی بـه   

هاي آنان در ایجاد ارزش براي باشگاه و در نهایت بهبود عملکرد باشگاه نقـش    همنظور تأمین و رفع نیازها و خواست

  .تواند داشته باشد مؤثري می
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ها رابطه مثبتـی مشـاهده    بین فرصت هشیاري و عملکرد بازاریابی باشگاه ،در بخش دیگري از نتایج آزمون پیرسون

. هـاي ورزشـی دارد   عملکـرد بازاریـابی باشـگاه   شد و نتایج رگرسیون نشان داد که فرصت هشیاري اثر مثبتـی بـر   

یافتـه تحقیـق بـا نتـایج     . فرصت هشیاري بیشترین تأثیر را بر عملکرد بازاریـابی داشـت   ،بر اساس مقادیرهمچنین 

، )2015(، هایسقلو و همکاران )1396(، منگلی و همکاران )1395(، مالنیا )1393(تحقیقات صفري و قره باشلویی 

تـوان گفـت کـه     هاي تحقیق مـی  در تبیین یافته. همسو بود) 2018(رضایت و اورت  و) 2017(ن اوالنیان و همکارا

. رسد یو ضروري به نظر مي کوچک و متوسط امري حیاتی وکارها کسبتشخیص و پیگیري فرصت براي موقعیت 

 ها یتبه ارزیابی تناسب بین پتانسیل بازار با قابل بایدشرکت است،  موفقیتها که تعیین کننده  براي شناسایی فرصت

آینـد، امـا بازاریابـان کـارآفرین بـه       ها به صورت تصادفی به وجود می اگرچه فرصت. و منابع شرکت پرداخته شود

در واقـع ایـن بـدان    ). 1394رضـایی و همکـاران،   (شـوند   هاي جدید شـناخته مـی   عنوان فعاالن جستجوي فرصت

هلیز و هـالتمن،  (رود  یکی از موارد فرایند خالقیت به شمار میفرصت به عنوان یک دیدگاه،  شناساییمعناست که 

هـا صـرف    هاي ورزشی، مدیران باشگاه توان گفت در رویکرد کارآفرینانه به بازاریابی در باشگاه بنابراین می). 2011

. عـد از رفتارهـاي اصـلی کارآفرینانـه اسـت     ها را دنبال کنند و ایـن ب  نظر از منابعی که در اختیار دارند باید فرصت

سازد که از منابع خود به درستی و در راستاي بهبود عملکرد خـود اسـتفاده    ها را قادر می فرصت هشیاري به باشگاه

  .کنند

نتایج همچنین حاکی از این بود که بین مدیریت ریسک و عملکرد بازاریابی رابطه مثبت معناداري وجـود داشـته و   

یافته . هاي ورزشی شهر تهران داشت بر اساس نتایج آزمون رگرسیون اثر مثبتی بر عملکرد بازاریابی باشگاهاین بعد 

، اوالنیـان و همکـاران   )1396(، منگلـی و همکـاران   )1393(هاي تحقیقات صفري و قـره باشـلویی    تحقیق با یافته

ریسک پذیري یا مدیریت ریسـک نـه    در چارچوب یک کارآفرینی،. همسو بود) 2018(و رضایی و اورت ) 2017(

بینی شده براي خطر ذاتی  تنها تمایل به شانس در یک فرصت است، بلکه توانایی شرکت به استفاده از اقدامات پیش

در چـارچوب بازاریـابی کارآفرینانـه مـدیریت ریسـک و      ). 2012بچـرر و همکـاران،   (در پیگیري فرصـت اسـت   

اي را انجام  ک توانایی نیز هست که سازمان باید بتواند اقدامات حساب شدهتنها یک تمایل، بلکه ی پذیري نه ریسک

اقـدام بـه انجـام    ). 1394رضـایی و همکـاران،   (ها هستند، کاهش دهد  دهد تا خطراتی را که در پیگیري آن فرصت

یسـک  پذیري و مدیریت ر هاي توأم با ریسک و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ریسک گیري کارهاي دشوار و تصمیم

هاي ورزشی کمک خواهـد   از جمله باشگاه سازمان هااز جمله اقداماتی است که در سازمان جهت افزایش عملکرد 

هاي بازاریـابی بـه دلیـل محـدودیت منـابع مـالی و        هاي ورزشی در هنگام استفاده از روش بنابراین در باشگاه. کرد

رهاي خالقانه با هزینه کمتر براي کاهش ریسـک  انسانی، تالش در جهت کاهش ریسک موجود و استفاده از راهکا
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هاي مـالی و غیرمـالی تأثیرگـذار     هاي از جنبه تواند بر روي عملکرد باشگاه هاي بازاریابی جدید می ناشی از فعالیت

  .باشد

در بخش پایانی بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاري مشاهده شد که به طور کلی بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبـت  

یافته تحقیـق بـا   . هاي ورزشی خصوصی شهر تهران دارد و معناداري به صورت مستقیم بر عملکرد بازاریابی باشگاه

، هامـالی و همکـاران   )1396(رضـایی و همکـاران     ،)1395(، مالنیـا  )1393(نتایج تحقیقات صفري و قره باشلویی 

نشـان داد  ) 2016(تحقیـق هامـالی و همکـاران    همچنین نتـایج  . همسو بود) 2017(اوالنیان و همکاران  و) 2016(

هاي انـدونزیایی   بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت معناداري بر روي نوآوري، عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی شرکت

وکار یک شرکت اثـر مثبـت    که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب ندنیز دریافت) 1394(رحمانی و رضایی . دارد

نیز نشان داد که بازاریابی کارآفرینی با عملکرد سـازمانی  ) 1396(نتایج تحقیق ریزوندي و همکاران . درمعناداري دا

تحقیـق مـوریس و همکـاران     ،جهت تبیـین ایـن یافتـه   . هاي ورزشی شهر تهران ارتباط مثبت معناداري دارد باشگاه

مسـتمر ارزش ویـژه بـه مشـتریان، کشـف       که بازاریابی کارآفرینانه از طریق ایجـاد و ارائـه   نشان می دهد) 2002(

هـاي آنـان، اطمینـان از     ها و منابع جدید، برقراري ارتباط متقابل با مشتریان و پاسخگویی مناسب به خواسته فرصت

گـذاري بـر روي    انطباق محصوالت و خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان، کمک به شرکت در شناخت و سـرمایه 

یـک  . شـود  حفظ و جذب مشتریان جدید منجر به ارتقا سطح عملکـرد شـرکت مـی    مشتریان سودآور و در نهایت

فرایندهاي  باشگاه با رویکرد کارآفرینانه به بازاریابی به طور فعال نوآوري را به کار خواهد برد و ریسک را در طول

ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان به طریقی که بـه نفـع باشـگاه باشـد، مـدیریت       يبرقرار بازاریابی براي ایجاد و

بنابراین یک باشگاه که . وکارهاي کوچک و متوسط است بازاریابی کارآفرینانه اغلب در ارتباط با کسب. خواهد کرد

، بلکـه مشـتري   کند ود تقویت میبرد، نه تنها روابط خود را با مشتریان موج فرایند بازاریابی کارآفرینانه را به کار می

هـاي جدیـد اسـت تـا      بـرداري از فرصـت   هایی براي شناسایی و بهـره  همچنین به طور مداوم به دنبال راه .ستگرا

  .تقاضاهاي پنهان و آینده را پاسخ دهد

 هاي ورزشی حـاکی از آن اسـت کـه بازاریـابی     مرور ادبیات نظري و تجربی مرتبط و نتیجه این پژوهش در باشگاه

وکارهاي کوچک و متوسط هماننـد   تواند در کسب هاي منحصربفرد آن به خوبی می کارآفرینانه با توجه به مشخصه

بـا توجـه   . ها شود هاي ورزشی به کار گرفته و منجر به افزایش سودآوري و در نهایت بهبود عملکرد باشگاه باشگاه

هاي بازاریابی کارآفرینانـه بـه طـور عمـومی از      عالیتتوان استدالل کرد که ف نتایج تحقیق و مبانی نظري موجود می

ارائـه ارزش ویـژه بـه     بهبود سـطح رضـایت مشـتریان و    هاي بازاریابی، طریق توسعه خدمات جدید، کاهش هزینه

بنابراین بازاریابی کارآفرینانه به . هاي مختلف شود ها در جنبه تواند سبب افزایش و رشد عملکرد باشگاه مشتریان می
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و منبعی ارزشمند براي بهبود مزیت رقابتی آن بـه   هدها را افزایش د تواند توان رقابتی باشگاه بل توجهی میشکل قا

هـا بـه واسـطه     باشـگاه . ها تأثیرگذار اسـت  شمار آید که این موضوع به نوبه خود در افزایش سطح عملکرد باشگاه

یسک ناشی از پیگیري یـک فرصـت جدیـد در    ها در ارائه خدمات جدید به مشتریان و پذیرفتن ر شناسایی فرصت

ها براي جذب مشتریان بیشتر و افـزایش سـود و اسـتفاده از     برداري به موقع از این فرصت بازار و تشخیص و بهره

توانند میزان رشد و سودآوري خود را  می هاي بازاریابی ه براي بهبود شیوههاي خالقانه و نوآوران حل هاي و راه شیوه

وکارهاي کوچک و متوسط در پاسخ بـه   در واقع بازاریابی کارآفرینانه یک راهبرد اساسی براي کسب. افزایش دهند

پذیري یا مدیریت ریسک، نوآوري و ایجاد  ها، ریسک هاي همیشه در حال تغییر است که بر شناسایی فرصت محیط

ناپـذیر   جـدایی  ءجـز  ،ی کارآفرینانـه توان نتیجه گرفت که بازاریاب طورکلی می به این ترتیب به. باشد ارزش متکی می

وکـار کوچـک در صـنعت ورزش     هاي ورزشی به عنوان یک کسـب  وکارها از جمله باشگاه موفقیت در انواع کسب

  .باشند هاي بازاریابی کارآفرینانه می ها در این بازار پر سود امروزي ناگزیر به استفاده از شیوه و باشگاه است

 یابیو بازار ینیدو رشته کارآفر نیکند که به عنوان رابط بیکمک م انهنیکارآفر یابیبازار اتیادبتوسعه به  قیتحق نیا

ـ بازار زمینهدر  يمربوط به همکار اتیدر ادب محدودي مطالعاترسد  یبه نظر م. دشویشناخته م  ینیکـارآفر ی و ابی

  .باشدورزش الزم و ضروري می ازاین حوزه   بیشتر در به همین دلیل وجود تحقیقات .وجود دارد یورزش

شـود از سـازوکارهایی همچـون     هاي ورزشی پیشنهاد می به مدیران باشگاه ،بر مبناي نتایج به دست آمده از تحقیق 

روز در نحوه ارائه خدمات متمایز به مشتریان، بهبود کیفیت خدمات نسبت بـه رقبـا و    استفاده از دانش و فناوري به

هاي جدیـد در بـازار و    دمات و سرعت در معرفی این خدمات به بازار، تشخیص فرصتایجاد تصویر متمایز از خ

. هاي بازاریابی به منظور بهبود عملکـرد خـود اسـتفاده کننـد     ریسک ورود به بازارهاي جدید و اصالح مستمر شیوه

     کـاري دعـوت  هـا بـراي هم  هاي حاضر در صنعت ارتبـاط دارنـد و از آن  هاي بزرگ جهان با شرکتامروزه باشگاه

در جهـت افـزایش نـوآوري در    . هاي موجود کارآفرینی و نوآوري بهتـر اسـتفاده کننـد   کنند تا بتوانند از فرصتمی

باشگاه، به بررسی موانع نوآوري در باشگاه پرداخته و گـرایش بیشـتري بـه مشـتریان خـود داشـته و بـه شـناخت         

زم در روابط با مشتریان، توسعه روابط با مشتریان، منطبق شدن ها و انتظارات مشتریان، تدوین راهکارهاي ال دیدگاه

  . هاي مشتریان توجه کنند هاي الزم براي ارضاي خواسته گذاري با نیاز مشتریان و سرمایه

هـا و   کارکنـان خـود را مـورد حمایـت قـرار دهنـد و برنامـه        ،آمیـز هـاي مخـاطره   گیري همچنین مدیران در تصمیم

به منظـور دسـتیابی بـه     نیز .کلی از اهداف داشته باشند ير اختیار کارکنان قرار دهند تا دیدهاي خود را د استراتژي

شـود کـه از طریـق تأکیـد بـر مشـتري مـداري و         هاي مالی و غیرمالی به مدیران پیشنهاد می عملکرد برتر در زمینه

کـارگیري   هاي جدید براي کسب مزیـت رقـابتی و پیشـگامی در بـه     ها، استفاده از ایده برقراري ارتباط نزدیک با آن
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ازاریابی، در راستاي تقویـت بازاریـابی کارآفرینانـه در باشـگاه خـود حرکـت       هاي نوآورانه براي ب راهبردها و شیوه

  . نمایند
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The study is to determine the relationship between the dimensions of entrepreneurial 
marketing and the performance of private sports clubs in Tehran. In terms of data 
collection, descriptive correlations were used. The research population was all private 
sports clubs in Tehran (٤٥٩ clubs) among which ٢١٧ clubs selected according to the 
Morgan table. ٢٥٠ questionnaires were distributed among the managers of the clubs 
and finally ٢٠٣ questionnaires were analyzed. In order to collect data and measure 
the variables of the model, entrepreneurship marketing questionnaire Fiore et al. 
(٢٠١٣) and Hosseini marketing questionnaire (٢٠١١) were used. Its reliability was 
based on Cronbach's alpha, which was more than ٠/٧ and its validity was confirmed 
using convergent validity. Descriptive statistics (tables and graphs of frequency 
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distribution) and inferential statistics (Pearson correlation and 
Multiple Linear Regression) and structural equation modeling techniques were used 
to analyze the data. The results of the research showed that there is a positive 
correlation between entrepreneurial marketing and its dimensions (chance of 
awareness, innovation, value creation, risk management) and the marketing 
performance of private sports clubs in Tehran. Based on the results of the research 
model, the entrepreneurial marketing of the effect had a significant positive effect on 
the marketing performance of private sports clubs in Tehran. According to the 
research results, entrepreneurial marketing can be well suited to small and medium-
sized businesses, such as sports clubs, due to its unique characteristics, leading to 
increased profitability and ultimately improved club performance. 

Key Words: Create value, Entrepreneurial Marketing, Marketing Performance and 
Sport Club
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