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ارتباط یررسی  مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکردآزمون  حاضر پژوهش هدف
ت باشگاه و گرایش به کارآفرینی و بازار با عملکرد در مدیران ی ماهیعلّ

 -حاضر توصیفی  تحقیق روش. بوده است تهران هاي ورزشی شهرباشگاه
و بانوان که  یانآقا یهکل ازنفر  1280تحقیق، شامل يجامعه آمارهمبستگی است. 

مدیر باشگاه بودند، تشکیل شد. در این تحقیق شهر تهران  در 1394در سال 
 88یع و زاي تومرحله -گیري خوشه ايصورت نمونههنامه بپرسش 700تعداد 

 ها ازبراي گردآوري داده. ها قابل بررسی تشخیص داده شدنامهدرصد پرسش
)، مقیاس 2008بازاریابی کارآفرینانه بوچر و همکاران  ( ةهاي استاندارد شدمقیاس

)، مقایس گرایش 1391( )، مقیاس عملکرد فاضل1392ماهیت باشگاه، خزایی (
) 1390و گرایش به کارآفربنی محمدي ( )1390به بازار مقیمی و همکاران (

و  70/0، 75/0، 92/0، 81/0ترتیت هها بنامهنباخ براي پرسشواستفاده شد. آلفا کر
گزارش شد. براي روایی صوري و محتوایی از نظر خبرگان و براي روایی  72/0

 یابیاز مدلها داده لیتحل يبراي استفاده شد. تأییدسازه از تحلیل عاملی 
 Smartبا استفاده از نرم افزار  جزئی مربعات حداقل روش به  ساختاري معادالت

PLS بین تمامی متغیرهاي مورد بحث با  داد هاي تحقیق نشانیافته. شد استفاده
سازمانی، به جز گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.  عملکرد

همچنین بین تمامی متغیرهاي مورد بحث با بازاریابی کارآفرینانه، بجز گرایش به 
داري وجود داشته است. همچنین شاخص برازش مدل  بازار رابطه مثبت و معنی

GOF=0/621 .گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوي برازش گردید 
 

 هاکلیدواژه
گرایش به بازار، گرایش به  ،ورزشیهاي ماهیت باشگاه ،بازاریابی کارآفرینانه
 کارآفرینی، عملکرد

The present study proposes a conceptual entrepreneurial 
marketing model with an approach of investigating the 
relationship between club causative nature, 
entrepreneurial and market orientation with the 
performance of sport clubs managers in Tehran. This 
study was descriptive correlational and the statistical 
population consisted of 1280 men and women sport club 
managers of Tehran in 1394700 questionnaires were 
distributed using multistage cluster sampling among 
which returned, 88% were identified analyzable. For 
data collecting, the standardized scales of marketing 
questionnaire of Butcher et al (2008), club nature of 
Khazai (2013), market orientation of Moghimi (2011), 
entrepreneurial orientation of Mohammadi (2011), and 
performance of Fazel (2011). Questionaires alpha 
Cronbach were repoted 0.81, 0.92, 075, 0.70 and 0.72 
respectively. Face and content validity were determine 
by experts and construct  validity was confirmed through 
confirmatory factor analysis. Descriptive statistics was 
used for calculating mean, frequency, standard deviation 
and tables. For the conceptual statistics, structural 
equation test of Partial Least Squares (PLS) was done 
through using Smart PLS software to test research 
hypotheses and the goodness of fit. Results showed that 
there was a significant positive relationship between all 
the studied variables with the performance, except for 
entrepreneurial orientation. There was also a significant 
positive relationship between all studied variables and 
entrepreneurial marketing, except for market orientation. 
The fit index for the model was reported GOF=0.62 as 
well; so the model was identified as a strong fit. 
 

Keywords 
Entrepreneurial Marketing, nature, sports clubs, 
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orientation.performance 
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Abstract   
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 همقدم
 ایـن  که است توسعه به رو و تحول حال در ما کشور در ورزش

 کارآفرینانـه  هايفعالیت براي را هاي مناسبیزمینه تواندمی امر
 وسـیع  ). حجـم 1390فارسـی و همکـاران،    کند (یـدالهی  ایجاد

 هـاي وقت و شیوه زندگی تغییر ورزش، صنعت در مالیتبادالت 
 اي،منطقــه ملــی، گســترش بــه رو رویــدادهاي مــردم؛ فراغـت 

ــاره ــانی؛ق ــه ورزش اي، جه ــانی و ايحرف ــره و قهرم ــه غی  هم
 قـرار  ورزشـی  اختیـار کارآفرینـان   در را شماري بی هايفرصت

هنگامی که کـارآفرین  ). 2005و همکاران،  1دهند (هیکمانمی
باشـد،  هاي جدید با توجه به منابع محـدود مـی  نبال فرصتبه د
محـیط   رویکرد نوآورانه در مواجهه با این عدم اطمینـان از باید 

با توجـه بـه توسـعه و    . )2008، 2استفاده کند (بچرر و همکاران
گستردگی بازار ورزش و حجم باالي تبادالت در این حوزه، نیاز 
به بازاریابی گسترده در زمینه صنعت ورزش بیش از بیش خـود  

هـاي گذشـته   دانش بازاریـابی ورزشـی در سـال   کند. نمایی می
ها و مؤسسات پیدا کرده است. این اهمیت بسزایی براي سازمان

ت یافته است که آن را به عنـوان  ي اهمیمهارت و دانش به حد
تـوان بـه   ها و مؤسسات ورزشی مییکی از اجزاي مهم سازمان

اي در حـال افـزایش   ت به صورت فزایندهشمار آورد و این اهمی
تــر و بــه طــور خــاص بازاریــابی ).2004، 3(وینــر راســل اســت

بازارگرایی به عنوان عوامل مهم براي عملکرد کسـب و کارهـا   
دهد که یک شده است. در واقع شواهد تجربی نشان می شناخته

ارتباط قابل توجهی بین بازاریابی و جهت گیري کارآفرینانه یک 
ـ  طور گستردهشرکت وجود دارد و هر دو به ت اي مسـئول موفقی

هـا در محـیط   سازمان). 2011، 4(جونز و رولی ها هستندشرکت
اي بقـا و  پویاي رقابـت جهـانی بـا وجـود تغییـرات سـریع، بـر       

ایی به اجـراي  طور فزایندهههاي رقابتی، بتیابی به موفقیدست
2010 ،5کارتکو هاي کارآفرینانه متعهد شده اند (کوین،تفعالی(. 

هـا بایـد در   کنـد کـه شـرکت   مطالعات انجام شده پیشنهاد مـی 
اقدامات بازاریابی خود به هنگام برخورد با ابهام و عدم قطعیـت  

). 2010و همکـاران،   6(کلینسونگ بیشترکارآفرین باشنددر بازار 
ت تعامل بین کارآفرینی و بازاریابی بـه  به رسمیت شناختن اهمی
در حـالی   منجر شده است. 7کارآفرینانهپیشنهاد مفهوم بازاریابی

که برخی از نویسندگان بر این باورند که بازاریـابی کارآفرینانـه   

                                                                      
1. Hickman & et al 
2. Becherer & et al 
3. Winer Russell 
4. Jones and Rowley  
5. Covin & kurtko 
6. Kilenthong  & et al 
7. Entrepreneurial marketing 

رگ) مهـم اسـت، مطالعـات    ها (کوچک و بـز براي تمام سازمان
حاکی از آن است که این مفهـوم بـه حـوزه کسـب و کارهـاي      

مـوریس و   ).2011، 8(جونز و رولـی  کوچک تعلق بیشتري دارد
) بازاریابی کارآفرینانه را بـه عنـوان شناسـایی    4200( 9همکاران

ها براي کسب و حفـظ مشـتریان   برداري از فرصتفعال و بهره
ي نوآورانه به مدیریت ریسک، اهـرم  سودآور از طریق رویکردها

 ).2011(جونز و رولی،  کردن منابع و ایجاد ارزش تعریف کردند
مفهوم بازاریابی کارآفرینانه یک چهارچوب یکپارچـه اسـت کـه    

ها باشد که شرکتهاي بازاریابی میشامل یک سلسله از فعالیت
باشـد.  کار ببرند، که داراي هفت بعد اصـلی مـی  هممکن است ب

نگـري، تمرکـز فرصـت، پـذیرش     پیش –از این ابعاد  بعدهار چ
کـه نگـرش کارآفرینانـه     -ریسک محاسـباتی، نـوآوري گرایـی   

شدت توجـه بـه مشـتري،    و سه بعد دیگر  سنجندشرکت را می
. دهـد را مورد بررسی قـرار مـی   اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش

کمتر بـه  کید از أبا احتمال ت ةعنوان یک زنجیرهاین هفت بعد ب
شـوند (بچـر و همکـاران،    بیشتر در درون سازمان توصیف مـی 

هـاي  و نقـش کـارآفرینی در سـازمان   ها شرکتماهیت  ).2008
خوبی تعریف شده است و شواهد زیـادي مبنـی   هب انتفاعی نسبتاً

بر ارتباط بـین گـرایش بـه کـارآفرینی و گـرایش بـه بـازار در        
تبـاط مثبتـی بـین    ارو همچنـین   هاي تجاري وجود داردشرکت

گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار در بخش انتفاعی وجـود  
ماهیت شـرکت شـامل چهـار     ).2004همکاران،(موریس و  دارد

 باشدقسمت طول عمر، کسب وکار، اندازه شرکت و مالکیت می
ــی ــول (خزای ). در تحقیقــی کــه توســط کلینســونگ و  1392،پ

ــاران ( ــ  ،)2010همک ــد رابط ــام ش ــین  ۀانج ــابی ب ــاد بازاری ابع
هاي شرکت مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     کارآفرینانه و ویژگی

هاي شرکت تنها سـه بعـد سـن، انـدازه شـرکت و      براي ویژگی
گیري شـد کـه روابـط    مالکیت در نظر گرفته شد و چنین نتیجه

هاي شرکت و عمل بازاریابی کارآفرینانه از آنچه که بین ویژگی
و محققان نیاز به معیـار مناسـبی    تر استرفت پیچیدهانتظار می

در   دارنـد. هـا  براي تعیین سطح بازاریـابی کارآفرینانـه شـرکت   
 يهـر کـس بـرا    ،یجهان یمنابع و بحران مال مواجهه با کاهش

 یابیبازارکند و جدید تالش می در انجام کسب و کار ینیکارآفر
بهتـر را   کسـب و کـار  مشتریان و  ارزشتواند خلق که میاست 
ـ با فـراهم کنـد.  ها دولت یها و حتسازمانبراي   کـرد تأمـل   دی
سـهامداران فراتـر از    يشـده بـرا   جـاد یارزش ا توانمی چگونه

لذا بر اساس مطالعات بچـرر و   ی باشدسنت یابیهاي بازاردگاهید

                                                                      
8. Jones & Rowley 
9. Morris & et al 
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ــاران ( ــاران ) و2008همک ــه و همک ــت 2007( 10ک ــه ماهی ) ک
دیگر بـا   شرکت را در تحقیقات خود مورد مطالعه قرار دادند بعد

 .ه اسـت وکار، به متغیر ماهیت اضافه شدعنوان بعد دامنه کسب
بـه بررسـی رابطـۀ    در پژوهش خود ) 1390( و همکاران پاکدل

کـار   بازارگرایی، نوآوري و وفاداري مشتریان با عملکرد کسب و
اند. تحلیل نتایج بیـانگر آن اسـت کـه    گروه پوشاك پل پرداخته

افزایش درجۀ نوآوري نتیجۀ افـزایش سـطح بازارمـداري بـوده     
است و این امر خود به عملکرد نوآوري بهتر در شرکت انجامیده 

با عنوان  )1392حسینی مقدم و همکاران (نتایج پژوهش است. 
بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کارآفرینانه بر رابطـه  

ییـد  أحاکی از ت، هاي بازرگانی و عملکرد سازمانیبین استراتژي
هـاي  کارآفرینانه در رابطه بین اسـتراتژي  نقش میانجی رفتار

همچنـین نتـایج ایـن     باشد.میبازرگانی و عملکرد سازمانی 
استراتژي تمایز با گرایش به بازار و رفتار پژوهش نشان داد 

 ۀانه بـا عملکـرد رابطـ   کارآفرینانه و همچنین رفتار کارآفرین
 )1391( نقی زاده و همکـاران نتایج تحقیق معناداري دارند. 

نشان داد ادراك مدیریت از محـیط بـر گـرایش بـه بـازار و      
مثبت و  تأثیرهمچنین گرایش به بازار بر توانمندي فناورانه 

با عنوان بررسـی   )1392( خزایی پول ۀمعناداري دارد. مطالع
ـ   و با مؤسسـه ماهیـت   ۀرابط صـورت  هزاریـابی کارآفرینانـه ب

سسـات آمـوزش عـالی آزاد در تهـران     ؤمطالعه موردي در م
، دامنه کسـب  مؤسسهمتغیرهاي طول عمر، اندازه نشان داد 

 تــأثیربــر بازاریــابی کارآفرینانــه  ،سســهؤوکــار و مالکیــت م
در پژوهش خود به  )1392( حجازي و همکاران گذارند.نمی

گذار است. تأثیر بازارگرایی بر عملکرداین نتایج دست یافتند 
صـورت  طور کلی بین گـرایش کـارآفرینی و عملکـرد بـه    هب

ـ مستقیم و همین ـ   هطور ب طـور غیـر   هواسـطه بـازارگرایی و ب
مستقیم نیز رابطه معناداري وجود دارد و متغیر بازارگرایی بر 

مـوریس و همکـاران    گـذارد. این رابطه تـأثیر بسـزایی مـی   
طـور انتقـادي مفهـوم بازاریـابی     هب خود ش) در پژوه2004(

کارآفرینانه را مورد آزمایش قرار دادند. و شـش بعـد اصـلی    
بازاریابی کارآفرینانه را شناسایی و معرفی کردند. همچنـین  

هاي داشتن دیدگاهی کارآفرینانـه در بازارایـابی مـورد    مزیت
مالکیـت  نتـایج تحقیقـات نشـان داد    شناسایی قرار گرفـت.  

گذارد. صاحبان کسب بازاریابی کارآفرینانه اثر می سسه برؤم
هاي بازاریـابی  وکار با تجربه کارآفرینانه بیشتر، از استراتژي

باشـند و از  نگـر مـی  کنند، بیشتر پیشگرا استفاده میفرصت

                                                                      
10. Keh & et al 

 کننـد هاي اهرمی به مراتب بیشتري اسـتفاده مـی  استراتژي
ــاران،  ــاران و راچ ).2008(بچــرر و همک ) در 2009( 11همک

 هـا نشـان  پژوهش گرایش به کارآفرینی و عملکـرد شـرکت  
 میـان  بزرگی مثبت نسبتاً همبستگی معمول طورهب که دادند

 رشد به مقدار توجه باها شرکت عملکرد با کارآفرینی گرایش
 12همکـاران  و گونزالزنتایج پژوهش  .دارد وجود سودآوري و
 و کـارآفرینی  گـرایش  بـین  قـوي  ارتبـاط  یـک  که) 2009(

 دو هر که گردید آشکار عالوههب .دارد بازار وجود گیريجهت
 حالیکـه  در داشـته،  عملکـرد  قوي با ۀرابط یک گیري،جهت
 و یافتـه  کمـی تعـدیل   عملکـرد  رويهـا  آن زمـان هم تأثیر

 نقـش  بررسـی  )، به2011( 13محمود و ایدار. یابدمی کاهش
 و کـارآفرینی گـرایش   میـان  ۀرابطـ  در بـازارگرایی  میانجی
مـالزي   در متوسـط  و کوچـک  کارهـاي  و کسب در عملکرد

-معنی ۀرابط که داد نشان هاي این پژوهشپرداختند. یافته
 بـین  همچنـین  و و عملکـرد  کارآفرینانـه  گرایش بین داري

 میانجیگر نقش حالی که در دارد، وجود عملکرد و بازارگرایی
 نیـز  عملکرد و کارآفرینی گرایش بین رابطه در بازار گرایش
 نتـایج ) 2012( 14شـارما  و جیـوتی  در پـژوهش  .شـد  آشکار
 ۀرابطـ  کـه  داد ساختاري نشان معادله سازي مدل از حاصل
 .دارد کار وجود و کسب عملکرد و بازارگرایی بین داريمعنی

بـر   بـازار  گیـري جهـت  مسـتقیم  غیـر  اثرات مطالعه، این در
 رضایت و کارکنان رضایت طریق از نیز کار و کسب عملکرد

 15همکـاران  و گردیـد. نتـایج مطالعـه چـارلز     مشتري آشکار
هـاي  شـرکت  عملکـرد  بـر  بازارگرایی) نیز نشان داد 2012(

) 2012(و همکاران  16هاکیوگلو معناداري دارد. تأثیر تولیدي
ها بازاریابی کارآفرینانه را بر عملکرد نوآورانۀ شرکت تأثیرنیز 

بررسی کرده اند. نتـایج  وکارهاي کوچک در ترکیه  و کسب
بـودن، نـوآوري،    تحلیل آنها نشان داد که پیشـرو و خـالق  

مثبت بـر عملکـرد    تأثیرفزونی مشتري و اهرم کردن منابع 
در پژوهش خود ) 2013(و همکاران  17توماس نوآورانه دارند.

-به بررسی ابعاد گرایش به نوآوري، بازارمـداري و مشـتري  
اند. پژوهش آنها نشـان  رداختهمداري بازاریابی کارآفرینانه پ

دهد که چگونه بازاریابی کـارآفرینی باعـث اهـرم شـدن     می

                                                                      
11. Rauch & et al 
12. Gonzalez & et al 
13. Idar and Mahmood 
14. Jyoti and Sharma 
15. Charles & et al 
16. Hacioglu & et al 
17. Thomas & et al 
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 هــاي مشــتري، هــوش بــازار و دانــشدانــش برتــر اولویــت
محصول در روند ارائۀ ارزش برتر به مشتري از طریق تمایز 

هنري و مندعلی زاده  .نام تجاري در سطح شرکت شده است
موریـت کـارآفرینی   أم"دندهاي خودبیان کر) در یافته1392(

فراهم آوردن اقتصاد پویـا بـراي ورزش، کمـک بـه توسـعه      
ــه منظــور    ــه ب ــق خصوصــی ســازي در جامع ورزش از طری

 ."گسترش نوآوري و ایجاد اشتغال است
دلیل رشد سریع ورزش در دنیا و ایران، افزایش امروزه به

هـا بـراي جـذب مشـتري، تـوان مـالی و       رقابت بین باشگاه
توانـد منجـر بـه    که مـی است یت رقابتی باشگاه افزایش مز

هـا  شود، باشگاهورزشی تولید نوآوري و درآمدزایی در جامعه 
 .باید رویکرد کارآفرینانه داشته باشند

با مفهـوم بازاریـابی    ۀهاي عمده در رابطیکی از مزیت 
توانایی پاسخگویی آن بـه محیطـی اسـت کـه      ،کارآفرینانه

باشد و از طریق آن باشـگاه بـراي   همیشه در حال تغییر می
ـ  هتحویل ارزش به مشتریان ب کـار  هطور فعاالنه نـوآوري را ب

هـا را  خواهند برد و تقاضاهاي پنهان و تقاضاهاي آینـده آن 
پاسخ خواهند داد و یک مزیت رقابتی قابـل توجـه در خـود    
ایجاد خواهند کرد، عدم توجه به مفهوم بازاریابی کارآفرینانه 

ها باشد که فاقد ایـن رویکـرد   الشی براي باشگاهتواند چمی
تواند بازاریابی کارآفرینانه می با توجه به مطالب فوق هستند.

-هاي ایجاد مزیت پایدار در بازار بـه به عنوان یکی از روش
توان نیازها و تقاضاهاي جدیـد  آن می ۀشمار آید و به واسط

یت آنـان  رضا ۀمشتریان را به بهترین شیوه شناسایی و زمین
بازاریابی و اینکه چگونه  ۀرا جلب کرد. لذا ارزیابی کارآفرینان

کارآفرینان نقش و اهمیـت بازاریـابی را در موفقیـت آینـده     
مـرور تحقیقـات و   بـا  تواند داراي اهمیت باشد. بینند میمی

هــاي گذشــته در علــوم شــده در پــژوهش ئــههــاي ارامــدل
ارد شدن علم نوپاي مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی و عدم و

ـ  ۀبـه عرصـ  "بازار یـابی کارآفرینانـه  " خصـوص  هورزش و ب
الش شد تـا بـه توسـعه و    تمدیریت ورزشی، در این تحقیق 

ها و ارائه مدل جدیدي از سایر رشته ،هاي گذشتهتلفیق مدل
بـا  د. وهاي ورزشـی اقـدام شـ   براي ورزش و مدیران باشگاه

ماهیت و گرایش به  ۀرابط ۀاي در زمینتوجه به اینکه مطالعه
آن بـر بازاریـابی    ۀو رابط و کار آفرینی، ماهیت باشگاهر بازا

کارآفرینانــه و عملکــرد در ایــران و دنیــا در زمینــه ورزشــی 
تحلیل ابعـاد بازاریـابی    و از آنجایی که صورت نگرفته است

هـا بـراي شـناخت بهتـر ایـن مفهـوم       کارآفرینانه در باشگاه
لذا مسئله اصلی تحقیـق حاضـر   ؛ تواند حائز اهمیت باشدمی

ل سـاختاري عملکـرد   مد آزمون توان بهاین است که آیا می
هاي ورزشی بر مبناي بازاریـابی کارآفرینانـه   مدیران باشگاه

 پرداخت؟
 

 
 پیشنهادي پژوهشمدل . 1شکل

 

 عملکرد باشگاه   بازاریابی کارآفرینی 

 گرایش کارآفرینی 

 ماهیت باشگاه 

 گرایش بازار  
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 شناسی پژوهشروش
همبستگی و مبتنی بـر مـدل    –توصیفی  پژوهش حاضر از نوع
 تحقیـق  آمـاري  جامعـه  ) اسـت. 18SEMمعادالت سـاختاري ( 

در سـال   هاي ورزشـی شـهر تهـران   مدیران باشگاه ۀکلی حاضر
توجـه بـه   بـا   ه اسـت. بود باشگاه 1280شامل  بودند که 1394

ی (معادالت سـاختاري)  اینکه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علّ
 تعیـین  سـاختاري  معـادالت  یابیمدل شناسیروش است، لذا در

 متغیـر  هـر  ازاي بـه  مشـاهده  15 تا 5 بین تواندمی نمونه حجم
 شود: تعیین شده گیري اندازه

5q - n - 15q 
 گویـه  تعـداد  یـا  شده مشاهده متغیرهاي تعداد q آن در که

اسـت (هـومن،    نمونـه  حجـم  n و نامـه پرسش) سؤاالت( هاي
 گویـه  120هاي تحقیق داراي مقیاس با توجه به اینکه ).1384

 1800تـا حـداکثر    600از حـداقل   تحقیق این نمونه حجم بود،
عنـوان  نفـر بـه   700توانست باشد که در این تحقیق تعـداد  می

 حاضر تحقیق گیرينمونه روش .نمونه آماري در نظر گرفته شد
اي انجام شد. بدین صورت کـه بـا   مرحله -اي به صورت خوشه

تعـداد کـل    ،تهـران شـهر  مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان 
باشگاه مشخص شد که از شـش   1280تهران  هاي شهرباشگاه

غـرب،   شـمال غـرب، جنـوب    حوزه شمیرانات، شهرري، حـوزه 
ابراین از هـر  شـد. بنـ  شرق را شـامل مـی   شرق و جنوب شمال

ها توزیـع  نامهصورت تصادفی انتخاب و پرسشهبخش باشگاه ب
هــا و عــدم نامــهشــدند. بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش پرســش

 700ها، تعـداد  نامهدهندگان به پرسشپاسخگویی درست پاسخ
 دسـت بـه  نامـه پرسـش  639 تعداد این نامه توزیع شد ازپرسش

 .بـود  اسـتفاده  قابـل  نامـه پرسـش  620 تعداد که رسید محققان
هـایی اسـتفاده شـده    نامـه ها نیز از پرسشآوري دادهجهت جمع

) ارائـه شـده اسـت. روش آمـاري مـورد      1است که در جـدول ( 
 )19PLSاستفاده در این پژوهش مدل حداقل مربعـات جزئـی (  

مرحلـه،   نشـود. در اولـی  در دو مرحلـه انجـام مـی   باشد کـه  می
هاي روایی و پایـایی و  تحلیل گیري از طریقمدل اندازه یستیبا

 یسـت یبررسی شود و در دومین مرحلـه، با  یديیتحلیل عامل تأ
مدل ساختاري به وسیله بـرآورد مسـیر بـین متغیرهـا و تعیـین      

 ).1999، 20هاي برازش مدل بررسی شود (هالندشاخص
 

                                                                      
18. Structural Equation Model (SEM) 
19. Partial Least Squares 
20. Hulland 

هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر و منابع و نامهپرسش. 1جدول 
 ابعاد آن

 الؤس ابعاد منبع هنامپرسش

 بازاریابی کارآفرینانه
بچرر و همکاران 

)2008( 7 27 

 گرایش به بازار
مقیمی و رمضان 

)1390( 
11 36 

گرایش به 
 کارآفرینی

 27 4 )1390( حمديا

 سسهؤماهیت م
 خزایی پول

)1392( 
- 4 

 31 4 )1391فاضل ( سازمان عملکرد
 

 روایی منطقـی  نوع دو نامه،پرسش روائی سنجش منظور به
 محتـوا،  روایی این راستا، در و شده در نظر گرفته سازه روائی و

 شـدند،  عـاملی) بررسـی   اعتبار عاملی (تحلیـل  و ظاهري اعتبار
اس  ال پـی  اسمارت افزار نرم از ها با استفادهتمامی این آزمون

)(3)Smart PLS (الکـر   و به عقیده فرنـل  گرفته است، انجام
 آنکـه  اول رود،مـی  کار عاملی به تحلیل ايبر معیار )، دو1981(

 از بزرگتـر  شـده بایـد   مشـاهده  متغیرهـاي  براي عاملی بارهاي
 مورد عامل کننده بیان مجموع متغیرها پایایی و ثانیاً باشد 05/0
باشـد. در نگرشـی محتاطانـه، بارهـاي      08/0 بزرگتـر  باید نظر

هسـتند (هالنـد،   از اعتبار مناسبی برخوردار  7/0عاملی بزرگتر از 
1999.( 
 

هاي روایی و پایایی مدل تحقیق نتایج مربوط به تحلیل. 2جدول 
 PLSافزار در نرم

 متغیر
آلفاي 
 کرونباخ

پایایی 
 مرکب

میانگین 
 واریانس

 60/0 86/0 81/0 کارآفرینانه بازاریابی
 57/0 81/0 75/0 عملکرد باشگاه

 62/0 97/0 92/0 باشگاه ماهیت
 58/0 81/0 70/0 بازار به گرایش
 52/0 81/0 72/0 کارآفرینی گرایش

 
نگـرش   ،یعـامل  يبارها ریمقاد ریتفس يبرا قیتحق نیدر ا

بـا توجـه بـه    ) مورد استفاده قرار گرفـت.  1981( فورنل و الرکر
هـاي متغیرهـاي   ی گویـه عـامل  يبارهاخروجی نرم افزار تمامی 

مذکور از اعتبـار   يهاهیگو نیو بنابرا هدبو 5/0از بیشتر  پژوهش
شـان  ن 1 جـدول  يهـا داده گـر، ید ياز سو دارند.برخورمناسبی 
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و  7/0بزرگتـر از   رهـا یکه پایایی مرکب براي همـه متغ  دهدیم
مورد، بزرگتـر از   دوبه جز  رها،یتمام متغ يبرا انسیوار نیانگیم
اعتبار همگرایـی نسـبتاً بـاالیی را     ر،یمقاد نیکه ا باشدیم 5/0

مـورد از   7دهند. با توجه بـه نامناسـب بـودن اعتبـار     نشان می
 ییمـدل نهـا   لیدر تحل مذکوري هاهینامه، گوپرسش يهاهیگو

جهت بررسی نرمال بودن داده از نرم افـزار  حذف شدند.  قیتحق
(21)SPSS  و آزمــونKS  اســتفاده شــده اســت. نتــایج، عــدم

زمـون کـالموگراف اسـمیرنف را نشـان داده اسـت      داري آمعنی
جهـت   PLSبنابراین از مدل حداقل مربعات جزئی و نرم افـزار  

هاي مهـم  ها استفاده شده است. زیرا یکی از قابلیتتحلیل داده
اس)، نسبت به الاین نرم افزار و مدل حداقل مربعات جزئی (پی

هاي لسازي دادهاي مشابه نظیر ایموس و لیزرل و... مدنرم افزار
 باشد.با توزیع غیر نرمال می

 هاي پژوهشیافته
براي بررسی برازش مدل سـاختاري پـژوهش از چنـدین معیـار     

 .باشدمی tشود که اولین و اساسی ترین معیار، آماره استفاده می
بـین متغیـر در مـدل     ۀترین معیار بـراي سـنجش رابطـ   ابتدایی

در صورتی که مقدار  .است t، اعداد معنی دار )بخش ساختاري(
بـین   ۀبیشـتر شـود، نشـان از صـحت رابطـ      96/1این اعداد از 

پژوهش در سطح اطمینان  يهافرضیه تأییدمتغیرها و در نتیجه 
است همچنین مقدار معناداري نیز به همان موضوع اشاره  95/0
بین متغیرها را در سطح  ۀباشد رابط 05/0کند و اگر کمتر از می

پذیرد. نتایج حاصل از مدل ساختاري پژوهش می 95/0اطمینان 
 ) نشان داده شده است.3) و جدول (2حاضر در قالب نمودار (

 
 هاي مرتبط با مسیرهاي مدل تحقیقفرضیه tمقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره . 3جدول 

 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر رابطه مسیر
 تأیید 004/0 846/2 749/0 گرایش به بازار  عملکرد سازمان اول
 رد 084/0 731/1 107/0 گرایش به کارآفرینی  عملکرد سازمان دوم
 تأیید 001/0 337/3 789/0 سسهؤماهیت م  عملکرد سازمان سوم

 تأیید 001/0 621/3 721/0 بازاریابی کارآفرینانه  عملکرد سازمان چهارم
 رد 173/0 360/1 181/0 گرایش به بازار  بازاریابی کارآفرینانه پنجم
 تأیید 001/0 140/7 921/0 گرایش به کارآفرینی  بازاریابی کارآفرینانه ششم
 تأیید 027/0 210/2 380/0 سسهؤماهیت م  بازاریابی کارآفرینانه هفتم

 

 
 مدل تحلیل مسیر. 2شکل
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ســازي معــادالت بــا توجــه بــه الگــوي تفســیري در مــدل
 96/1مربوط به یـک مسـیر از    tساختاري، چنانچه مقدار آماره 

درصد  95توان گفت که مسیر مربوطه در سطح بزرگتر باشد می
گردد. با می تأییدباشد و فرضیه مربوط به آن مسیر دار میمعنی

گونــه تــوان این) مــی3توجــه بــه نتــایج جــدول فــوق (جــدول 
گیري نمود که بین تمامی متغیرهاي مستقل مورد بحـث  نتیجه

مثبـت و   ۀسازمانی، به جز گرایش به کارآفرینی رابط با عملکرد
معناداري وجود دارد. همچنین بین تمـامی متغیرهـاي مسـتقل    

 ۀمورد بحث با بازاریابی کارآفرینانه، بجز گرایش به بـازار رابطـ  
گذار تأثیرترین عامل ست. مهمداري وجود داشته امثبت و معنی

) 789/0( تأثیرسسه با ضریب ؤعملکرد سازمان؛ عامل ماهیت م
بازاریـابی  گـذار بـر   تأثیرتـرین عامـل   بوده است. همچنین مهم

 تـأثیر بـا ضـریب    گرایش بـه کـارآفرینی  نیز، عامل  کارآفرینانه
که مربوط بـه   2Qو 2R) بوده است. در ادامه معیارهاي 921/0(

 2Rباشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هاي وابسته میمتغیر
 تأثیرهاي مستقل چه اندازه بر متغیر وابسته دهد متغیرنشان می

بـه عنـوان مقـدار     67/0و  33/0، 19/0گذارد که سه مقدار می
مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي در نظر گرفتـه شـده   

هـاي مسـتقل چـه    دهد که متغیـر می نشان 2Qاست. همچنین 
، 02/0کنندکـه سـه مقـدار    بینی مـی اندازه متغیر وابسته را پیش

بینـی  هاي مسـتقل پـیش  دهد که متغیرنشان می 35/0و  15/0
ضعیف، متوسط و قوي از متغیر وابسته را دارند. جدول زیر ایـن  
مقادیر را براي دو متغیر وابسـته عملکـرد سـازمانی و بازاریـابی     

 دهد.رآفرینانه نشان میکا
 

 متغیرهاي وابسته 2Qو  2Rمعیار  .4جدول 

 نتیجه 2Q نتیجه 2R متغیر
 قوي 631/0 قوي 702/0 عملکرد سازمانی

بازاریابی 
 کارآفرینانه

 قوي 376/0 متوسط 591/0

 
و  2Rکنیـد کـه   با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می

2Q      براي متغیر عملکردسازمانی در محـدوده قـوي قـرار دارنـد
توان گفت که چهار متغیر گرایش به بـازار، گـرایش   بنابراین می

قـوي   تأثیرو بازاریابی کارآفرینانه  مؤسسهبه کارآفرینی، ماهیت 
بینی قـوي از آن دارنـد.   بر متغیر عملکرد سازمانی دارند و پیش

ـ   2Qو  2Rهمچنین مقـادیر   فرینانـه  آر بازاریـابی کار بـراي متغی
بینی قـوي از متغیرهـاي   متوسط و پیش تأثیردهد که نشان می

وجـود   مؤسسـه گرایش به بازار، گرایش به کارآفرینی و ماهیت 

ي و تأییـد طور کلی براي ارزیابی مـدل تحلیـل عـاملی    هدارد. ب
ــاختاري در روش  ــادالت س ــار PLSمع ــتفاده  GOF، ازمعی اس

مدل ساختاري نیـز گویـایی بـرازش     ايه2Rکنند. میانگین می
را در جـدول زیــر   ����𝑅𝑅2و  GOFباشـد. نتــایج  خـوب مـدل مــی  

 توان مشاهده نمود:می
 

 در برازش مدل ����𝑅𝑅2و  GOFهاي شاخص .5جدول 

 نتیجه GOF نتیجه ����𝑹𝑹𝟐𝟐 شاخص
دست همقدار ب

 آمده
 قوي 612/0 قوي 646/0

 
در ناحیـه   0,646توان گفـت کـه مقـدار    می  ����𝑅𝑅2در تفسیر 

هـاي  تـوانیم بگـویم کـه متغیـر    گیـرد و مـی  قوي قرار می تأثیر
ــأثیر مســتقل، ــین   ت ــر متغیرهــاي وابســته دارد. همچن ــوي ب ق

عنـوان  بـه  GOFبراي شاخص  0,36و  0,25، 0,01هاي مقدار
مقادیر ضعیف، متوسط و قوي مشخص شده است. با توجـه بـه   

رسیم که در محدوده قـوي قـرار   این نتیجه میبه  0,612مقدار 
ـ گیرد بنابرین میمی صـورت قـوي بـرازش یافتـه     هتوان گفت ب

 است.
 

 گیريبحث و نتیجه
کننـد، بهتـر   هایی که بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ میشرکت

هـاي کارآفرینانـه جـذاب را کشـف، ایجـاد،      توانند فرصـت می
ســطح بــاالي کــارآفرینی، ارزیــابی و اســتفاده کننــد، و ایــن 

هـاي بـزرگ را قـادر    شـرکت  ۀهاي بازاریابی کارآفرینانفرآیند
ثر و کارآمـد مزیـت رقـابتی را ایجـاد و     ؤسازد تا به طور ممی

دهد که در بازارهـاي آزاد و  ها نشان میتجدید کند. این یافته
طــور هتــوان فرآینــدهاي بازاریــابی کارآفرینانــه را بــبــاز مــی

کار برد تا ارزش بـاالتري را بـراي مشـتریان و    استراتژیک به
ها باید بتوانند در شـرایط  باشگاه .ها ایجاد کردصاحبان شرکت

محیطی و زمانی مختلف اقدام به خشنودي و رضایت مشتري 
هاي خالقانه و بازارگرایانـه  وسیله روشهکنند و این کار باید ب

ـ  با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر ارتصورت بگیرد.  ی بـاط علّ
هاي ماهیت باشگاه، گـرایش بـه بـازار، عملکـرد و     بین متغیر

سـایر  هـا هماننـد   توان گفـت باشـگاه  بازاریابی کارآفرینانه می
رقابتی خوب ظاهر شـوند   ۀسسات باید در عرصؤها و مشرکت

 و بتوانند از رقباي فعلی پیشی بگیرند.
گـرایش  نتایج پژوهش نشان داد بین بازاریابی کارآفرینانه و 

تحقیـق   ۀبه بازار ارتباط معنادار وجود ندارد. این نتیجه با نتیجـ 



 1396 زمستان، 3، شمارة ششمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 70

خوان بوده اسـت و بـا نتـایج تحقیقـات     ) هم1392خزایی پول (
)، 1392)، حسینی مقدم و همکاران (1391زاده و همکاران (نقی

) همسـو  1390)، رضوانی و همکـاران ( 2011( 21هیلز و هالتمن
 سـازمان  یـک  کـه  اسـت  ايدرجـه  بازار به گرایشنبوده است. 

 کـل  در اطالعـات را  ایـن  و کـرده  درك را مشتریانش نیازهاي
 سـاختن  بـرآورده  و بینـی آینـده  پـیش  بـراي  ابزاري به سازمان
 قـادر  هـا سـازمان  بنـابراین  .سـازد تبـدیل مـی   مشتري نیازهاي
(هیوسمن،  دهند ارائه مشتریانشان به بیشتري ارزش بود خواهند
ـ  ۀنتیجـ  به با توجه ).2010 رسـد  دسـت آمـده بـه نظـر مـی     هب

هاي مورد بحث در پـژوهش حاضـر بـرخالف نیازهـاي     سازمان
مشتریان خود تنهـا بـه ارائـه خـدمات و محصـوالتی مبـادرت       

کنند مشتریان به آن نیاز دارند که ورزند که خود احساس میمی
خوانی در واقع این برداشت اشتباه بود و از دالیل اصلی عدم هم

بوده اسـت. نتـایج نشـان     ،راستاهاي همپژوهش با پژوهشاین 
 ۀداد بین بازاریابی کارآفرینانـه و گـرایش بـه کـارآفرینی رابطـ     

آدامـز (  وجـود دارد. ایـن نتیجـه بـا نتـایج تحقیقـات        يمعنادار
) 2011و جـــونز و رولـــی (، )2004، 22(مـــایلز و داروچ )،2001

فرینانـه بـه   خوان بوده اسـت. یـک باشـگاه بـا رویکـرد کارآ     هم
ـ هبازاریابی و گرایش به کارآفرینی، ب کـار  هطور فعال نوآوري را ب

خواهد برد و ریسک را در طول فرآیندهاي بازاریابی براي ایجاد، 
برقراري ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان به طرقی که به نفع 
سازمان و سهامداران آن باشد، مدیریت خواهـد کـرد. بازاریـابی    

اغلب در ارتباط با کسب وکارهاي کوچک و متوسط کارآفرینانه 
ینـد بازاریـابی کارآفرینانـه را    آ،. بنابراین یک باشگاه که فراست

تنها روابط خود را با مشـتریان موجـود تقویـت    برد، نهکار میهب
گرا است، همچنین به طور مداوم به دنبـال  مشتري بلکه کندمی
هـاي جدیـدي   از فرصـت برداري هایی براي شناسایی و بهرهراه

بـا   هاي پنهان و تقاضاهاي آینده را پاسـخ بدهـد.  است تا تقاضا
توجه به اینکه در این پژوهش مقدار معناداري براي این فرضیه 
فرض تحقیق پذیرفته شد و بین بازاریابی کارآفرینانه و گـرایش  
به کارآفرینی ارتباط معنادار وجود داشت. بنابرین فرضـیه صـفر   

ــا ــد. نت ــابی   رد ش ــگاه و بازاری ــت باش ــین ماهی ــان داد ب یج نش
معنـادار   ۀکارآفرینانه مدیران باشگاه ورزشی شـهر تهـران رابطـ   

بچـرر و همکـاران   وجود دارد. این نتیجـه بـا نتـایج تحقیقـات     
ــاران ( 2008( ــه و همک ــاران  2007) وک ــونگ و همک )، کلینس
-) هـم 1392باشد و با نتایج تحقیق خزایی (همسو می) 2010(

امروزه به دلیل رشد سریع ورزش در دنیا و ایـران،  خوانی ندارد. 

                                                                      
21. Hills & Hultman 
22. Miles & Darroch 

هایشـان بـراي   ها بر اسـاس ویژگـی  افزایش رقابت بین باشگاه
جذب مشتري، توان مالی و افزایش مزیت رقابتی باشگاه اسـت  

تواند منجـر بـه تولیـد نـوآوري و درآمـدزایی در جامعـه       که می
فرینانـه داشـته باشـند.    ها باید رویکـرد کارآ ورزشی شود، باشگاه

هاي عمده در رابطه با مفهوم بازاریابی کارآفرینانه یکی از مزیت
توانایی پاسخگویی آن به محیطی اسـت کـه همیشـه در حـال     

باشد و از طریق آن باشـگاه بـراي تحویـل ارزش بـه     تغییر می
کــار خواهنــد بــرد و هطــور فعاالنــه نــوآوري را بــهمشــتریان بــ

اضاهاي آینده آنها را پاسـخ خواهنـد داد و   تقاضاهاي پنهان و تق
یک مزیت رقابتی قابل توجه در خود ایجاد خواهند کـرد، عـدم   

توانـد چالشـی بـراي    توجه به مفهوم بازاریابی کارآفرینانـه مـی  
نتایج نشان داد بـین   ها باشد که فاقد این رویکرد هستند.باشگاه

تهـران   گرایش به بازار و عملکرد مدیران باشگاه ورزشی شـهر 
داري وجـود دارد. ایـن نتیجـه بـا نتـایج تحقیقـات       ارتباط معنی

) 1392) و حسینی مقدم و همکاران (1391زاده و همکاران (نقی
اشـگاه  بپویـایی بـاال همچـون    در بازارهاي بـا  باشد. همسو می

ورزشی که میـزان عـدم اطمینـان از بازگشـت مشـتري اسـت،       
اي و رتبـاط بـین وظیفـه   به موقـع، ا ها نیازمند اطالعات باشگاه

باشـند تـا بتواننـد بـه     روابط گسترده با فعاالن بازار رقابتی مـی 
نیازهاي بازار در زمانی کوتاه و مناسب پاسخ دهنـد تـا عملکـرد    

هاي مرتبط با گرایش بـه بـازار در   مناسبی داشته باشند. فعالیت
هاي ورزشی، نوعی حساسیت و تالش بـراي پاسـخ بـه    باشگاه

کند که سـبب گـردآوري اطالعـات بـه     ار ایجاد مینیازهاي باز
موقع و مناسب و در نهایت ادراکی پیشـرو و فعاالنـه از بـازار و    

گرایش به کارآفرینی و  بینشود. نتایج نشان داد نیازهاي آن می
معناداري وجود ندارد.  ۀهاي ورزشی رابطعملکرد مدیران باشگاه

)، لی 1386حسینی ( )،2007این نتیجه با نتایج که و همکاران (
 هـاي میرصـفیان  باشـد. یافتـه  همسـو مـی   ،)2009و همکاران (

هـاي  فـه ؤل) نشان داد سبک رهبري تحولی مدیران بر م1395(
نوآوري، ریسک پـذیري، شناسـایی فرصـت از رفتارکـارآفرینی     

دارد. توانـایی در شناسـایی نیازهـاي پاسـخ داده      تأثیرکارمندان 
نشده و تقویت ارزش ویژه براي ارباب رجوع نیاز بـه اسـتفاده از   

طور مشابه، نیاز بـراي  هکند. برویکردي کارآفرینانه را آشکار می
رویکردهاي نوآورانه بـه منـابع مـالی، شـامل شناسـایی منـابع       

هـرم کـردن   مین مـالی و همچنـین ا  أهاي تغیرمعمول و روش
خالقانه منابع در برابر دیگر منابع، نشـان دهنـده آن اسـت کـه     
نسبت به گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار ذینفعان مـالی  
در ارتباط خواهد بود. مطالعات متعـددي ارتبـاط مثبتـی را بـین     

ها نشان دادند (المپکین ه کارآفرینی و عملکرد سازمانبگرایش 
هـایی  تحقیقات نشان داد که سـازمان ). همچنین 2000و دس، 
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ـ هطور فعاالنه بهکه ب طـور  هدنبال رفتارهاي کارآفرینانه هستند ب
کننـد. بـا ایـن    ثرتري نسبت به رقبایشان فعالیت و رقابت میؤم

کارآفرینی گرایی بر عملکـرد ممکـن اسـت واضـح      تأثیروجود، 
 تـأثیر نباشد، متغییرهاي دیگري ممکن است این رابطه را تحت 

قرار دهند. براي مثال، خصـومت محیطـی، پویـایی محیطـی و     
ساختارهاي سازمانی که ممکن است نقش واسطی را در ارتباط 
بین گرایش به کـارآفرینی و عملکـرد بـازي کننـد و همچنـین      

طــور بحــث شــده اســت کــه گــرایش بــه بــازار عملکــرد  ایــن
 هاي غیرانتفاعی را تقویت خواهد کرد (کاتلر و اندرسـن، سازمان
ایـن رابطـه وجـود دارد     تأیید) و شواهد دیگري نیز براي 1991

) کـه بـه   2015(23اسکاتر و همکـاران ). 2005(کارا و همکاران، 
ـ بازار نــهیمقالـه در زم  79در مجمــوع بررسـی   انــه نیکارآفر یابی

ــد و ــوزه بازار   پرداختن ــاالت در ح ــام مق ــتم ــهیکارآفر یابی  نان
بازاریابی کارآفرینانـه را   هیمقاالت نظر یشدند. بررس يبندطبقه
حـوزه بـدون شـک     یابیو بازار ینید کارآفرانشان دو  کرد تأیید

تـوان از  گذاري میتأثیرو به عنوان عامل  است يزیچالش برانگ
 ينظر حاتیاز توض یبیترک يبرای مشابه جاینتآن نام برد و به 

ـ دانش در بازار یانداز فعلو چشم . ی بیـان نمودنـد  نیکـارآفر  یابی
 یطراح قاتیتحق ندها،یشکاف در محتوا، ابزار، فرآ نیا ره بعالو
هاي پویـا حـاوي سـطح    محیط بررسی کردند. داده را تیفیو ک

هایی هاي مشتري و ظرفیتبینی نیازباالیی از عدم قابلیت پیش
ی از تغییرات در روند بازار و نوآوري صـنعت  یمشتري و نرخ باال

در آینـده بـه کمـک    باشد. تحت چنـین شـرایط سـودآوري    می
هـا  گردد و باشگاههاي موجود، کمی غیر قابل اطمینان میروش

معیارهـاي عملکـرد    هاي جدید بگردند.توانند به دنبال روشمی
در بخش غیرانتفاعی شامل درآمـد خـالص، درآمـد تقسـیم بـر      
هزینه، هزینه کل و کل بودجه مطرح شده است. درحالیکه کـه  

موریت بلندمدت را نیـز جـزو   أدر م وري عملیاتی و موفقیتبهره
همچنین  ).1991اند (کاتلر و اندرسن، این معیارها در نظر گرفته

نتایج نشان داد بـین بازاریـابی کارآفرینانـه و عملکـرد مـدیران      
معناداري وجـود دارد. ایـن نتیجـه بـا      ۀهاي ورزشی رابطباشگاه

ان )، پاکـدل و همکـار  2009نتایج تحقیقات کواك و آبیمبـوال ( 
ــاران ( 1390( ــون و همک ــی 1390) و عربی ــو م ــد. ) همس باش

کننـد، بهتـر   هایی که بازاریابی کارآفرینانه را اتخـاذ مـی  شرکت
هـاي کارآفرینانـه جـذاب را کشـف، ایجـاد،      تواننـد فرصـت  می

ــارآفرینی،    ــاالي ک ــن ســطح ب ــد، و ای ــابی، و اســتفاده کنن ارزی
ـ  فرآیند گ را قـادر  هـاي بـزر  شـرکت  ۀهاي بازاریـابی کارآفرینان
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ثر و کارآمد مزیت رقابتی را ایجاد و تجدید ؤسازد تا به طور ممی
دهـد کـه در بازارهـاي آزاد و بـاز     هـا نشـان مـی   کند. این یافته

طور استراتژیک به هتوان فرآیندهاي بازاریابی کارآفرینانه را بمی
ها کار برد تا ارزش باالتري را براي مشتریان و صاحبان شرکت

نتـایج نشـان داد بـین ماهیـت باشـگاه و عملکـرد        د.ننایجاد ک
ــاداري وجــود دارد.  ۀهــاي ورزشــی رابطــمــدیران باشــگاه معن

انـد  هاي مسن نشـان داده هاي کوچک نسبت به شرکتشرکت
برند، درحـالی  میکار هکه بازاریابی کارآفرینانه را در ابعاد بیشتر ب

ابعـاد   هـاي جـوانتر در بعضـی از   که نتایج نشان داد که شـرکت 
کار هگذارد بمی تأثیربر عملکرد  که کمتر بازاریابی کارآفرینانه را

هـاي جـوانتر بیشـتر قادرنـد کــه ارزش را از     برنـد. شـرکت  مـی 
شکل نرخ رشـد عملکـرد سـازمانی    ههاي کارآفرینانه باستراتژي

دسـت آورنـد و همچنـین    هتر خود بباال نسبت به همتایان مسن
شـوند داراي  ن خـود اداره مـی  سسـا ؤهایی که توسـط م شرکت

 ). 2011عملکرد بهتري هستند (اندرسون و اشیما، 
ــال و     ــایی فع ــوان شناس ــه عن ــه را ب ــابی کارآفرینان بازاری

ها براي کسب و حفظ مشتریان سودآور از برداري از فرصتبهره
طریق رویکردهاي نوآورانه به مـدیریت ریسـک، اهـرم کـردن     
منابع و ایجاد ارزش تعریـف کردنـد و از آن بـه عنـوان عـاملی      

ــا رویکــرد   تأثیر ــد. یــک باشــگاه ب ــام بردن گــذار در عملکــرد ن
کار خواهد برد هطور فعال نوآوري را بهکارآفرینانه به بازاریابی، ب

و ریسک را در طول فرآیندهاي بازاریابی براي ایجاد، برقـراري  
ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان به طرقی که به نفع باشـگاه  

 یتوسـعه مفهـوم  و سهامداران آن باشد، مدیریت خواهـد کـرد.   
ـ به عنوان نظر نانهیکارآفر یابیبازار بازاریـابی کارآفرینانـه بـا     ۀی

بازاریابی است،  افتهی تکامل ياتب مختلف فکراز مک یمرور کل
تواند باعـث  که می است یزمان دهیپد کیعنوان کارآفرینانه به 

توانـد باعـث پیشـبرد    ایجاد مزیت رقابتی شود و این نظریه مـی 
) بنـابراین یـک   2014ها شود. (میلز و همکاران،اهداف شرکت

تنهـا  بـرد، نـه  میکار هباشگاه که فرایند بازاریابی کارآفرینانه را ب
گـرا  کنـد مشـتري  روابط خود را با مشتریان موجود تقویـت مـی  

هایی براي شناسـایی  است، همچنین به طور مداوم به دنبال راه
هاي پنهان و هاي جدیدي است تا تقاضابرداري از فرصتو بهره

به مدیران تقاضاهاي آینده را پاسخ بدهد. در انتهاي این تحقیق 
گـردد بـا تلفیـق تفکـر     ر محققان پیشـنهاد مـی  ها و سایباشگاه

تــوان بازاریــابی کارآفرینانــه را در کــارآفرینی و بــازارگرایی مــی
تواند بر اساس ها ترویج داد و آموزش به منابع انسانی میباشگاه

 گذار باشد.تأثیرنتایج سایر محققان از عوامل 
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