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 چکیده

منظور کسب مزیت بخشند و بهمیعملکرد خود را بهبود  نانهیکارآفر گرایشاتخاذ  قیاز طر یورزش یوکارهاکسبامروزه، 

 ینوپای وکارهاکسبی الکترونیک خود برای اتخاذ استراتژی صحیح بازاریابی دارند. در این زمینه در آمادگرقابتی سعی 

. هدف پژوهش ندبازار تقای ظرفیت هوشمندی خود درمنظور ارنیازمند اقدامات کارآفرینانه بهبرای رشد سریع ورزشی 

. این پژوهش از استی ی نوپای ورزشوکارهاکسبگرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد  ریتأثحاضر بررسی 

ی نوپای وکارهاکسب 100شامل ژوهشجامعة آماری پ است.پیمایشی  -توصیفی تینظر ماهنظر هدف کاربردی و از 

 ها ازدادهآوری شد. جمع انتخابوکار کسب 80 تعداد تصادفی یریگنمونه روش از استفاده که از میان آنها با استورزشی 

ر حوزة گرایش پیشین د از مطالعاتای حاصل ینهگزیف لیکرت پنجو ط سؤال 47شامل  استاندارد ةپرسشنامطریق 

ها و تأیید مدل تحقیق نیز از تکنیک مدلسازی معادالت ل دادهکارآفرینانه و آمادگی الکترونیک صورت پذیرفت. برای تحلی

های تحقیق رابطة مثبت و معنادار بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد استفاده شد. یافته Smart PLS 3افزارنرمساختاری و 

ی هاافتهبا توجه به یه کردند. در این زمین دییتأی نوپای ورزشی را وکارهاکسب و عملکردو همچنین آمادگی الکترونیک 

ر زمینة تحقیقات و بازاریابی دی و نوآوری باز سازشبکهرویکرد  به دیبای نوپای ورزشی وکارهاکسب شودیمتحقیق پیشنهاد 

 مشترک محصوالت و خدمات خود اهتمام ورزند.
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 مقدمه
ها و یشرفتپرو هستند. این پویایی تا حد زیادی به از هر نوعی با محیطی پویا روبه هاسازمانامروزه 

(. پیشرفت در زمینة 7ویژه در زمینة فناوری اطالعات و ارتباطات بستگی دارد )های فناورانه، به ینوآور

شده است  ر منجردر سطح جهانی و روند سریع در تغییرات نوآورانه بازافناوری به رقابت شدید و روزافزون 

استراتژیک  اندازچشموکارها، های کسببندییتاولو(. وجود این وضعیت، به تجدیدنظرهای عمده در 1)

 (. 2ه است )انجامیدنوپا  هایوکارکسبی رایج و نوین مانند تمرکز بر روی هامدلو  هاروشو 

و محصوالت منظور کمک به خلق ند از نهادهایی که توسط کارآفرینان بهاعبارت 1پاوکارهای نوسبک

نوپا را وکار کسبنیز  (2017)2(. پارنت3) آیندوجود میخدمات جدید، در شرایط عدم اطمینان فزاینده به

وکار کسب ةقتی از واژو (.4) منظور رشد سریع طراحی شده استکه به کندیوکاری تعریف مکسب

نگر مدنظر گرا و آیندهگرایی، نوآوری، فناورگرا، تحولی، فرصتآفرینرزشا هایویژگی شود،یاستفاده م نوپا

 (.5گیرد )قرار می

که ادندشناسی نوآوری در سطح شرکتی نشان دروش زمینةای در مطالعه( در 2016) 3لینان و چن

در ایجاد شغل و افزایش نرخ رشد  همیمنوپا، نقش  یوکارهاکسب، های کوچک و متوسطدر میان شرکت

شمار گذشته به ةدر طی ده خلق شغل ترین منبعوکارهای نوپا ابتداییدر واقع کسب. (6) و نوآوری دارند

اکتشافات  .کنندهای بسیار متنوعی استفاده میز نوآوریاوکارهای نوپا طور گسترده، کسب. به(7) آیندمی

وکار مدل کسب ةتوسعو  موجود برای کاربردهای جدید و متفاوت هایفناوریبدیع علمی، استفاده از 

 (.8شوند )تلقی میوکارهای نوپا کسب ذات درخصوصیات نهفته  جدید

نوپا های وکارکسب ی اخیر، تمرکز روزافزون بر رابطة بین رویکردهای استراتژیک و عملکردهاسالدر 

عنوان یک رویکرد در ادبیات کارآفرینی ایش کارآفرینانه به(. در این زمینه گر9وجود آمده است )به

پذیری، به کارآفرینان (. ابعاد گرایش کارآفرینانه مانند نوآوری و ریسک10استراتژیک پدیدار شده است )

عمل آورند و بینی الزم را بهکند تا در مورد ورود به بازارهای جدید پیشی نوپا کمک میوکارهاکسب

( اظهار کردند زمانی در یک شرکت موضوع 2015و همکاران ) 4(. رودریگز11نند )گیری کتصمیم

ها ینوآورکارآفرینی شرکتی وجود دارد که به نوآوری در محصول و بازار پرداخته شود؛ در راستای ارائة 

                                                           
1. Startups  

2  . Parent 

3. Linan & Chen 
4. Rudriquez  
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یشی گرفته پژوهانه از رقبا پکننده عمل شود و با سناریوهای آیندهعنوان اولین اقدامصورت پیشتاز و بهبه

منظور پذیری و پیشگامی را بهیسکر( ابعاد نوآوری، 2010) 1(. بر همین اساس، المپکین و دس12شود )

 (.13کار گرفتند )تشخیص و ارزیابی گرایش کارآفرینانه به

عنوان مرور ادبیات کارآفرینی وجود رابطة مثبت و معنادار بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد را به

طور خالصه ها بهوکارها نشان داده است. در خصوص نتایج این پژوهشی موفقیت کسبشاخص عموم

وکارها عنوان نگرش سنتی به کسبتوان گفت که اغلب عملکرد مالی شامل رشد بازار و سودآوری بهمی

، بر اینوکارهای نوپا نادیده انگاشته شده است. عالوهمدنظر بوده و رویکردهای جدید به موفقیت کسب

 هاسازمانی از مزایای آن، برداربهرهمنظور امروزه با توجه به رشد فزایندة فناوری اطالعات و ارتباطات و به

های موجود خود بپردازند. برای سنجش این ظرفیت در هر سازمان، الزم است میزان یتظرفباید به توسعة 

واسطة نفوذ مفهوم جدیدی است که به آن سازمان ارزیابی شود. آمادگی الکترونیک 2آمادگی الکترونیکی

ویژه های اجتماعی پیشرفت چشمگیری در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهسریع اینترنت و شبکه

منظور فراهم آوردن چارچوبی یکپارچه (. مفهوم آمادگی الکترونیک به14وکارهای نوپا یافته است )در کسب

( شکل 2009یافته و در حال توسعه )جیتالی میان کشورهای توسعهبرای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دی

(. در طول چند سال گذشته تعداد زیادی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیک توسعه داده شده 15گرفت )

ند دار یخاص یهاشاخص هااین مدل های متفاوتی وجود دارد.آمادگی الکترونیکی مدل ةبرای توسعاست. 

ارزیابی سطح آمادگی الکترونیک این  شوند.می تر برای ورود به عصر ارتباطاتریزی دقیقکه موجب برنامه

 (.16خواهد بود ) وربهرهدهد که اجرا کردن فناوری جدید در سازمان سودآور و یم اطمینان را

 رونیکدر این زمینه مرور ادبیات موضوع بیانگر شکاف نظری در خصوص نبود ساختار آمادگی الکت

 باید مدنظر قرار گیرد. ی نوپاست کهوکارهاکسب برای

 فرایندهای افزایش که شده مطرح جهان در توسعه به رو صنعتی عنوانبه به اینکه ورزش با توجه 

رو نگاه به است، ازاین شده جدیدی شغلی یهافرصتثروت، ارزش و  ایجاد موجب آن در کارآفرینی

 درآمدزای صنعت ششمین عنوانبه . ورزش(17)یابد ی نوپای ورزشی اهمیت خاصی میوکارهاکسب

دهندة نوآور صاحبان ایده، کارآفرینان حوزة ورزش و مراکز شتاب از بسیاری توجه یافتهتوسعه کشورهای

 رزشیو یوکارهاکسب تا شودیم موجب که ییهاراه از یکی رو،ازاین. (18است ) ساخته معطوف خود را به

                                                           
1. Lumpkin and Dess  

2.  Electronic Readiness 
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کارآفرین ورزشی شرکتی فعاالنه در زمینة تدوین  که است این بمانند، باقی رقابتی در عرصة همچنان

ها برای کارآفرینی در ورزش به شناسایی فرصت(. 19های نوپا و زایشی مبادرت ورزد )های شرکتمدل

برآوردن  کارآفرینی،های منظور ایجاد فعالیتریزی بهبرنامه ،های نوپاوکارایجاد خطوط کلی کسب

مانند کیفیت تولید کاالهای ورزشی و خدمات نوآوری در طرح  المللی شدن و صادراتبینهای چالش

د کنرقابتی کمک می ةبهینه از فناوری برای رسیدن به حاشی ةاستفاد و بینی تغییر بازارتوانایی پیش تولید،

در فناوری  یشرفتورزش شده است. پ صنعت رد یاریهای بسسبب نوآوری یزتحوالت در فناوری ن (.20)

(. چابکی 21) منجر شده است ی ورزشیوکارهاکسبیت موفق یشبه افزا محصول یمهندس در خصوصبه

 وکار،های متعددی همچون استراتژی کسبو بر حوزهشود تلقی می یاامری پو ی نوپای ورزشیوکارهاکسب

  (.22گذارد )یاثر م بنیادیهای نوآوری ید وجد محصول و خدمت ةتوسع

 و تدوین الگوها با استخراج شکاف دانشی از ادبیات موضوع حوزة کارآفرینی ورزشی نیاز به تبیین

ارتباط بین عوامل کلیدی همچون گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک با  یکپارچه برای هایمدل

ی ورزشی در ایجاد وکارهاکسبد. ناتوانی گردی نوپای ورزشی، کامالً احساس میوکارهاکسبعملکرد 

ویژه در حوزة مزیت رقابتی، عدم نوآوری در محصوالت ورزشی، ناتوانی در ایجاد کشش و جذابیت بازار به

های تولید و تجارت رویة کاالهای ورزشی همگی نیاز به چابکی و تغییر مدلهای نوین و واردات بیورزش

صنعتی  عنوانبه سازند. در این زمینه صنعت ورزشش نمایان میوکارهای ورزشی را بیش از پیکسب

با حضور متغیرهای مذکور برای  جامع توسعه، جذاب و درآمدزا نیازمند تدوین الگوی به رو پذیر،رقابت

جدید تجاری است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة بین  یهافرصت خلق و کشف

 ی نوپای ورزشی ایران است.وکارهاکسبی الکترونیک و عملکرد گرایش کارآفرینانه، آمادگ

عنوان فرایندها، اعمال و با توجه به موارد مذکور بسیاری از تحقیقات، گرایش کارآفرینانه را به

کنند که به توسعه و ارائة محصوالت یا خدمات جدید و نوآورانه منجر گیری تعریف میهای تصمیمفعالیت

عبارت دیگر، گرایش (. به23وکارها را از رقبا در بازارها متمایز سازند )انند کسبتوشوند که میمی

کارآفرینانه شامل مقاصد و اقدامات بازیگران کلیدی است که در فرایندی پویا و مولد، با هدف تسلط بر 

 رود که با گسترش الگوی گرایش کارآفرینانه،(. انتظار می24کنند )های نوظهور عمل میفرصت

وکار تمرکز دارد و نشان وکارها به رویکرد بازار متمایل شوند. رویکرد بازار بر منطق پیشگامانة کسبکسب

دهد که توانایی یک شرکت برای حفظ مزایای رقابتی، مبتنی بر خلق بازارهای جدید یا تغییر بازارهای می

صورت ای شکل دادن رفتار مشتری به(. مفهوم بنیادی رویکرد بازار، به معن25طور اساسی است )موجود به
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های موجود در ورای ساختارها و ترجیحات بازار فعلی برداری از فرصتپیشگامانه از طریق کشف و بهره

(. گرایش 26اند )است. تاکنون جریان وسیعی از تحقیقات، به بررسی مفهوم گرایش کارآفرینانه پرداخته

زة کارآفرینی در آمده است که هم از لحاظ تجربی و هم از صورت مفهومی بنیادی در حوکارآفرینانه به

 (. 27وکارها را به رویکرد بارزار ارتقا داده است )طور چشمگیری توجه کسبلحاظ تئوری به

( اذعان داشتند که کارآفرینان براساس میزان نوآوری، پیشگام بودن، 2017( )29)1اکتان وبولت 

وکار محقق شوند و از این طریق بهبود عملکرد کسببندی میدستهپذیری کاری و درجة ریسکمحافظه

(، 31( )2016) 3و پوهاکاووسا (30( )2016) 2شود. طرح اکتان و بولت توسط محققانی مانند پانایدیسمی

کار رفته است. هرچند برخی ( به33( )2010)5و آندالیو و مورفی (32( )2017) و همکاران 4بابیچ

شده اند، ابعاد مطرحجویی رقابتی را شناسایی کردهیگری از جمله استقالل و ستیزهنویسندگان ابعاد د

کار گرفته شده است تا ایدة رفتار طور وسیع مورد مطالعه بوده و در ادبیات بهتوسط اکتان و بولت به

کار بی هم بههای دیگر تحقیق مانند استراتژی شرکت و بازاریاکارآفرینانه را در برگیرند و حتی در زمینه

 اند. رفته

اند که عنوان ساختار استراتژیک تعریف کرده( ، گرایش کارآفرینانه را به2005) 6بالتبرگ و دیتون

های مرتبط با مدیریت، عقاید و رفتارها دامنة مفهومی آن شامل پیامدهای معین در سطح شرکت و اولویت

( استدالل 2016) 7(. سیگاال34شود، است )یبه شکلی که در میان مدیران سطح باالی شرکت تعریف م

پذیری تعریف سری رویکرد به نوآوری، پیشگام بودن و ریسککرد که گرایش کارآفرینانه از طریق یک

 (. 35هاست )شود که ارتقادهندة عملکرد مالی شرکتیم

یث رفتار گرایش کارآفرینانه از ح هاییوهنقش ش» یبا عنوان بررس شیدر پژوه (2015کیم وچا )

 آفرینانه تأثیرگرایش کار هایمؤلفه که داد نشان« ی کوچک و متوسطوکارهاکسبتهاجمی بر عملکرد 

بین رویکرد  داد شانن (2013مون ) یگرد شیدرپژوه(. 24وکارها دارند )عملکرد کسببر  زاییبس

  (.36ة مستقیم وجود دارد )دارویی رابط بنیان در حوزةی دانشوکارهاکسبکارآفرینانه و موفقیت 

                                                           
1. Aktan & Bulut 
2. Panayides 

3. Puhakka & Vesa 

4. Babic  

5. Andiliou & Murphy  

6. Blattberg & Deighton 

7. Sigala 
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گرایش کارآفرینانه بر عملکرد  یرتأث یبا هدف بررس شیدر پژوه( 2015) 1وان گلدرن و کاتون

کرد ملبر ع یمثبت یرتأثرویکرد کارآفرینانه از حیث پیشگامی  هک یدندرس یجهنت ینا هوکارها بکسب

 (.37حوزة صنعت فوالد دارد ) زرگب یهاشرکت

لکترونیک است. ی نوپا موضوع آمادگی اوکارهاکسبمفهوم قابل بحث دیگر در زمینة بهبود عملکرد 

شود نامیده می طور کلی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکهب

 . (38) استهای الکترونیکی فـناوریاستفاده از  کنندگان برایمصرف و وکارهاکسب توانایی جامعه، ةکنندو بیان

 ،شدن یک کشور آمادگی الکترونیک را تعیین نحوه یا چگونگی آماده( 2016و همکاران ) 2ویکلند

 که دارای وکارهاییند کسبد و معتقدنکنای فرض میبرای مشارکت در جهان شبکه وکاریا کسب جامعه

فناوری اطالعات و  از پایدار ةرقابتی، دسترسی و استفادسرعت باالی دسترسی به شبکه در یک بازار 

 . (39اند )الکترونیکی آماده از لحاظ وکار و زنجیرة تأمین خود باشند،ریزی منابع کسبطول برنامه در ارتباطات

طح ملی از سوی و ابزارهای مختلفی برای ارزیابی آمادگی الکترونیک در س هامدلی اخیر هاسالدر 

ة مدیریت ارائه شده است. مشاوری معتبر هاشرکتالمللی و برخی ینبهای ملی و ، سازمانهادانشگاه

یابی آمادگی الکترونیک و ابزارهای موجود برای ارز هامدلدهد که یمبررسی مؤسسة بریج دات ارگ نشان 

شده ونیکی مالحظهل آمادگی الکتروکار الکترونیکی و مدوکارها به دو دسته مدل بلوغ کسبکسب

 پذیرند.تفکیک

وکارها کنند که به کسبیموکار الکترونیک را ابزاری معرفی ( مدل بلوغ کسب2017)3آکن و استفانز

دهد که توانمندی خود را در زمینة توسعة پایدار و استقرار و حمایت از یادگیری الکترونیک یماین امکان را 

ارزیابی و مقایسه کنند. این مدل از سه بعد استراتژی، فرایندهای ارزش شبکه و فناوری تشکیل شده است 

در کشورهای در ها وکار الکترونیک از سوی سازمان(. از این مدل برای بررسی میزان پذیرش کسب40)

های نسبتاً یرساختزیافته وکارها در کشورهای توسعهحال توسعه استفاده شده است. برای مثال، کسب

که در اغلب کشورهای در حال توسعه، پذیرش ، درحالیاندگرفتهکار یافته و قابل دسترس را بهخوب توسعه

ی به چنین زیرساختی محدود شده وکار الکترونیک از طریق کیفیت، موجودیت و هزینة دسترسکسب

شده، ارزیابی سازمانی از میزان آگاهی، منابع )فنی و انسانی(،و است. آمادگی الکترونیکی سازمانی مالحظه

                                                           
1. Van Gelderen & Kautonen 

2. Wiklund  

3. Auken & Stephens 
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 مدیریت زنجیره ارزش برای پذیرش کسب وکارالکترونیک است.

 ییبر کارا میزان آمادگی الکترونیک ی تأثیرخود با هدف چگونگ ةمطالعدر  (2003) 1احمد و رافق

به اهداف  یابیبر دست آمادگی الکترونیک در زمینة زنجیرة تأمین الکترونیک هدادند ک شانها نپروژه

ریزی منابع زعم این دو محقق ارتباط مثبت و معناداری بین برنامه(. به41مدیریت پروژه اثرگذار است )

 وکار وجوددارد. ت کسبعنوان مؤلفة آمادگی الکترونیک و موفقیوکار الکترونیک بهکسب

ی اعهمطالکه تا کنون هیچ تحقیق و  آنجا، مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است از 1در شکل 

وکارها نسنجیده است، یر همزمان دو مفهوم آمادگی الکترونیک و گرایش کارآفرینانه را بر عملکرد کسبتأث

وکار مدل مفهومی یر آنها بر عملکرد کسبثأتی مناسب هر مفهوم و تعیین نوع هاشاخصبا در نظر گرفتن 

ز پنج بعد نوآوری، که اشاره شد، در بخش گرایش کارآفرینانه اگونههمانتحقیق موردنظر ساخته شده است. 

ک پذیری، پیشگامی، رفتار تهاجمی رقابتی و استقالل استفاده شده است. در بخش آمادگی الکترونیریسک

شده استفاده شده است. تحقیق حاضر در پی پاسخگویی ی سازمانی مالحظهنیز از بعد آمادگی الکترونیک

ی نوپای وکارهاکسببه این پرسش است که تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد 

 ورزشی چگونه است؟

 

  

                                                           
1. Ahmed & Rafig 

 گرایش کارآفرینانه
 

 

 

 
 

 نوآوری

 پذیریریسک
 

 استقالل
 

 پیشگامی
 

تهاجمی  رفتار
 رقابتی

 آمادگی الکترونیک

 

 

آمادگی الکترونیکی سازمانی 
 شدهمالحظه

وکار نوپا عملکرد کسب
 ورزشی

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 
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 روش شناسی پژوهش

شامل ژوهش . جامعة آماری پاستیمایشی پ -روش توصیفی نظر ازهدف کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

شرکت از تهران،  28های تجهیزات پزشکی )ی نوپای ورزشی در زمینهوکارهانفر از کارآفرینان کسب 100

رزشی وشرکت از یزد، اصفهان، شیراز و تهران(، گردشگری  12شیراز و اصفهان( ورزشی، طب ورزشی )

هران(، شرکت از ت 20شرکت از یزد، تهران، مازندران، شیراز و اصفهان(، دارویی مکمل ورزشی ) 29)

براساس اطالعات شرکت  .است شرکت از تهران و اصفهان( 11لوژی ورزشی )شناسی ورزشی و فیزیوآسیب

وکارهای نوپای ورزشی در شهرهای یادشده و همچنین تعداد فراوانی های صنعتی و حضور کسبشهرک

شده و فرمول بندیی تصادفی طبقهیرگنمونههای یادشده در باال با استفاده از روش وکارها در طبقهکسب

عنوان نمونة ی بهی نوپای ورزشوکارهاکارآفرینان کسبنفر از  80، تعداد 05/0در سطح خطای  کوکران،

 (.1تحقیق انتخاب شدند )فرمول 

 . محاسبة حجم نمونه )کوکران(1فرمول 
 

 

( 2008تحقیقات استام و الفرینگ ) شده ازاستاندارد برگرفته یهاها از پرسشنامهبرای گردآوری داده

آمادگی الکترونیک و  در خصوص سؤالدر خصوص گرایش کارآفرینانه، پانزده  سؤال( شامل بیست 42)

. در تفاده شدی لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم اسادرجه 5برای عملکرد سازمانی با طیف  سؤالدوازده 

مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات یند افراز  هاوتحلیل و تفسیر دادهتجزیهمرحلة 

یری، ساختاری و گاندازهمدل در سه سطح  استفاده شد و برازش Smart PLS 3افزارزوجی به کمک نرم

های فنی منظور حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج تحقیق به ارزیابی ویژگیکلی بررسی شد. به

 . پرسشنامه در دو بخش روایی و پایایی با استفاده از معیارهای مختلف پرداخته شد

گیری( از )سازگاری درونی مدل اندازهدر تحقیق حاضر برای سنجش پایایی و ارزیابی پایداری درونی 

شود، مقادیر مشاهده می 1که در جدول گونهاستفاده شد. همان 1معیارهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

 گیری از پایایی الزم برخوردار است.اندازه مدلرو است، ازاین 7/0های مدل، باالتر از مذکور برای سازه

                                                           
1. Composite Reliability(CR) 

 
     

80
0/5  0/521/961-10020/05 

0/5  0/521/96100
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 بنابراین، است، 5/0 از باالتر تحقیق هایسازه تمامی برای 1شدهنس استخراجواریا بر این میانگینعالوه

 است. تأیید مورد هاتمامی سازه برای همگرا روایی

 

 PLSافزار . پارامترهای آماری خروجی نرم1جدول 

مقادير 
 اشتراکی

 معیار
 سنگريزه2

میانگین 
 واريانس

پايايی 
 ترکیبی

ضريب 
 تعیین
(R2) 

آلفای 
 کرونباخ

هاسازه  

9844/0  گرایش کارآفرینانه 0/711 0/609 0/878 0/606 0/548 

908/0  0/511 0/502 0/891 0/590 0/ 068  آمادگی الکترونیک 

966/0  0/579 0/ 565  0/ 458  - 0/ 108 وکار نوپاعملکرد کسب   

 

 

( برای متغیرهای مکنون گرایش کارآفرینانه 2Rدر مورد میانگین ) 1با توجه مقادیر موجود در جدول 

یر قوی بر روی متغیرهای تأثزا توان نتیجه گرفت که متغیرهای مکنون برونو آمادگی الکترونیک می

کنندگی مدل نیز از معیار سنگریزه استفاده شد. با بینیدارند. برای بررسی قدرت پیش زامکنون درون

 35/0و باالتر بودن این مقادیر از مقدار مبنای  1ر سنگریزه جدول توجه به مقادیر موجود در ستون معیا

(. همچنین با 43کنندگی بسیار قوی برخوردار است )بینیتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشمی

رو یید کرد. ازاینتأگیری و سازه شده را در دو بخش اندازهتوان برازش مدل ارائهتوجه به نتایج مذکور می

عنوان که به 36/0و  25/0، 1/0پذیر است؛ سه مقدار امکان 3کلی مدل به کمک معیار نیکویی برازش برازش

برای نیکویی  579/0(. با توجه به حصول مقدار 16مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده است )

 ست.یید اتأتوان گفت برازش کلی مدل پژوهش بسیار مناسب بوده و مورد می 2برازش طبق فرمول 

. نیکويی برازش مدل تحقیق2فرمول   
 

 تمامی برای شدهاستخراج میانگین واریانس شود، جذرمشاهده می 2طورکه در جدول همچنین همان

 بنابراین، باالست، تحقیق مدل در موجود هایسازه سایر با هاسازه همبستگی با مقایسه در های تحقیقسازه

 (.43شود )یم تأیید تحقیق هایسازه واگرای روایی
 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2 . Stone-Geisser Criterion 

2. Goodness of Fit  

0/8260/6628240/972585   )()( RAvgiescommunalitAvgGoF
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 . ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل و الکر2جدول 

 وکار نوپاعملکرد کسب آمادگی الکترونیک گرايش کارآفرينانه شاخص

 - - 711/0 گرايش کارآفرينانه

 - 815/0 491/0 آمادگی الکترونیک

 706/0 802/0 477/0 وکار نوپاعملکرد کسب

 
 

 

از سوی دیگر برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص 

(، شاخص GFI(، شاخص برازندگی )CFIتطبیقی ) دو بر درجة آزادی، شاخص برازشنسبت مجذور خی

( و خطای NNFIة برازندگی )نشد(، شاخص نرمNFIة برازندگی )شد(، شاخص نرمAGFIتعدیل برازندگی )

ی برازش مدل ساختاری پژوهش هاشاخص( استفاده شد. نتایج بررسی RMSEAریشة میانگین مجذورات )

است، بیانگر  8/0کمتر از  RMSEAة برازش کامل مدل است. مقدار دهندنشانآمده،  3که در جدول 

جدول نشان  CFI ،GFI ،AGFI ،NFI ،NNFIبرازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقادیر 

 (.43هستند )9/0دهد که همگی باالتر از استاندارد می
 

 

 نتايج حاصل از بررسی نیکويی برازش مدل ساختاری تحقیق .3 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص برازش

 مناسب 61/2 < 3 شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی

CFIمناسب 91/0 >9/0 تطبیقی( )شاخص برازش 

GFI)مناسب 91/0 >9/0 )شاخص برازندگی 

AGFI)مناسب 92/0 >0.9 )شاخص تعدیل برازندگی 

NFI  مناسب 95/0 >9/0 برازندگی( ةشد)شاخص نرم 

NNFI مناسب 93/0 >9/0 برازندگی( ةنشد)شاخص نرم 

RMSEA)مناسب 91/0 <9/0 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 

 

 ی پژوهشهاافتهی

همراه با فراوانی هرکدام از طبقات  4های تحقیق در جدول شماره شناختی نمونهتوصیف جمعیت 

 نشان داده شده است.
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 . توصیف جمعیت شناختی نمونه ها4جدول
    فراوانی سطوح  متغیر

  نوع کسب وکار

 تجهیزات پزشکی
 طب ورزشی

 گردشگری ورزشی
 فییزیولوژی ورزشی

 مکمل دارویی

24 
8 
25 
15 
8 

   

 یفراوان سطوح  ریمتغ یفراوان سطوح ریمتغ

 جنس
 75 مرد

 سابقه کار
 15 سال 5تا  3 

 47 سال 10تا  5  5 زن
 18 سال به باال 10  80 جمع

 سن

 15 30تا  20

 تحصیل

 20 دیپلم 
 10 فوق دیپلم  10 40تا  31
 40 لیسانس  55 به باال 41

 10 فوق لیسانس  80 جمع

 

 مدل تحقیقها و  آزمون فرضیه

گیری در ی مدل اندازههاشاخصشود، بارهای عاملی هر یک از یممشاهده  2گونه که در شکل همان

(. ضرایب معناداری نیز )که 43گیری دارد )است که نشان از پایایی مدل اندازه 4/0ها باالتر از تمامی سازه

 95/0توان با سطح اطمینان در نتیجه میاست و  96/1اند( در تمامی مسیرها بیشتر از در پرانتز درج شده

 2ای شکل سازهیید کرد. مقادیر مثبت بینتأها و روابط میان متغیرها را معنادار بودن تمامی شاخص

برای ضریب  33/0یرهای وابسته است. مقادیر باالتر از متغیرهای مستقل بر متغیر مثبت تأثدهندة نشان

زا بر روی متغیرهای یر قوی متغیرهای برونتأثمؤید  50/0مقادیر باالتر از یر متوسط و تأثنشان از  1تعیین

 (.43زاست )دورن

رو یید شد، ازاینتأگیری، سازه و کل های اندازهکه ذکر شد پایایی و روایی مدل در بخشگونههمان

یر تأثنشان از  2شکل ای در سازهنتایج  پژوهش دارای اعتبار است و قابلیت تعمیم دارد. مقادیر مثبت بین

وکارهای نوپای ورزشی دارد. با توجه به این مقادیر، مثبت گرایش کارآفرینانه بر ارتقای عملکرد کسب

یر تأثی نوپای ورزشی وکارهاکسبدرصد در ارتقای عملکرد  84گرایش کارآفرینانه توانسته است به مقدار 

رابطة بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد  tرو با توجه به معنادار بودن آمارة مثبت داشته باشد، ازاین

درصد بر عملکرد  63شود. همچنین آمادگی الکترونیک به مقدار یید میتأوکارهای نوپای ورزشی کسب

                                                           
1. R-Square 
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نوپاکسب وکارعملکرد  گرایش کارآفرینانه  

 

000/0  

 

 نوآوری

 

 ریسک پذیری

 

 پیشگامی

 

رفتارتهاجمی 

 رقابتی

 استقالل

614/0  

آمادگی الکترونیکی سازمانی  

 مالحظه شده

 

 مالی

مالی رغی  

861/0_ (106/18)  

 آمادگی الکترونیک

 

631/0_ (891/2)  

 

000/0  702/0  

808/0_(061/12)  

899/0_(100/25)  

781/0_(140/24)  

823/0_(156/19)  

781/0_(004/20)  

789/0_ (655/24)  

188/0_ (171/91)  

845/0_ (891/2)  

رابطة بین آمادگی الکترونیک  tیر مثبت دارد و با توجه به معنادار بودن آمارة تأثوکار نوپای ورزشی کسب

 . شودیید میتأی نوپا ورزشی وکارهاکسبو عملکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLSافزار و بارهای عاملی خروجی نرم t. نمودار مقادير آمارة 2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

 وجویدر جست مدام وکارهاکسب هستند، سریع تغییرات دارای که امروزی وکارکسب هاییطمح در

 طوربه منظور،بدین. ببرند سود کارآفرینانه شیگرا کارگیریبه از توانندمی جدیدند، بنابراین یهافرصت

 توسعة و تقاضا بینیپیش با و پذیرندیسکرخود  بازار و نوع محصول توسعه در کنند،می نوآوری روزافزون

 . دهندیم بهبود را خود عملکرد جدید، خدمات ای محصوالت

پذیری، ریسکنانه مشتمل بر ابعاد نوآوری، یکارآفر شیگرا نیب های پژوهش حاضر نشان داد کهیافته

 معنادار و ی نوپای ورزشی ایران رابطةوکارهاکسب عملکرد و پیشگامی، رفتار تهاجمی رقابتی، استقالل

 طیشرا در شود،یم مشخص ریمتغ دو نیا به مربوط اتیادبی بررس از کهگونه. هماندارد وجود مثبت

 بهبود هدف باها سازمان دری استراتژ اتخاذ است، نانیاطم عدم و رییتغ با توأم که وکارهاکسبی کنون
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 با منطبق هاییژگیو ةیبر پا که بود خواهد آمیزیتی موفقصورت دری سودآور شیافزا آن تبعبه و عملکرد

 تواندیم نانهیکارآفر شیگرا .ردیپذ صورت رهیغ وی شگامیپ ،ینوآور جمله از نانهیکارآفر شیگرا ابعاد

ی دیکل رندگانیگمیتصم که شود گرفته نظر دری استراتژ اتخاذ نةیزم در نانهیکارآفری ندهایفرا عنوانبه

 گر،یدی سو از .کنندیم استفادهآنها  ازی رقابتی ایمزا خلق وانداز چشم تداوم ،یسازمان اهداف تحققی برا

 تردقیق یزیربرنامه الکترونیکی آمادگی ارزیابی یهامدل توان با استفاده ازهای تحقیق میبا توجه به یافته

شدة مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده از حاضر قیتحق در. دیجیتال داشت عصر به هوشمندانه ورود برای

ی نوپا و رویکرد اغلب دیجیتالی و وکارهاکسببا توجه به در نظر گرفتن  شد.استفاده  دانشگاه اوکلند

شدة سازمانی مدل الکترونیکی مالحظهآمادگی  مؤلفة وکارها، در تحقیق حاضرگونه کسبفناورانة این

وکار الکترونیکی، زنجیرة ارزش الکترونیکی و زنجیرة تأمین ریزی منابع کسبیادشده شامل میزان برنامه

 شوند.وکار الکترونیک مناسب تشخیص داده میهای نوپای ورزشی برای پذیرش کسبالکترونیکی شرکت

ی وکارهاکسب که آمادگی الکترونیک بر عملکرد دهدیان منتایج حاصل از تحلیل آماری پژوهش حاضر نش

 مثبت دارد.  یرتأث نوپای ورزشی

شود که قسمت اول یمهای مهم در این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه همچنین با توجه به حصول یافته

ه به شدعهاین پیشنهادها، با توجه به ادبیات و فرضیات پژوهش کاربردی است و در مورد سازمان مطال

 شود:یمشرح زیر ارائه 

عنوان یک مدل تواند بهشده در این پژوهش میدهندة آن است که مدل ارائهنتایج این تحقیق نشان

 ایجاد زمینه این رد ی نوپای ورزشی مورد مداقه قرار گیرد.وکارهاکسبیافتة بومی برای استفادة توسعه

تدوین  ی نوپا،وکارهاکسبدر درون  های نوآوریهدهندپردازی ورزشی، استقرار شتابایده هایشبکه

واز طریق  1استانداردهای تخصصی بازارمحور و برگزاری رویدادهای تخصصی استارت آپ ویکند

 نوآورانه یبرداربهره و کارآفرینانه هایفرصت بهتر شناسایی منظورتواند بهی نوپای ورزشی میوکارهاکسب

ی وکارهاکسب شودیم شنهادیپهمچنین د. باش مزیت رقابتی راهگشادر راستای ایجاد  هافرصت این از

ی و نوآوری باز در زمینة تحقیقات و بازاریابی مشترک محصوالت و سازشبکهه رویکرد بنوپای ورزشی 

که در نوآوری، خلق محصول و خدمت نشان داده است  مطالعات جینتا خدمات خود اهتمام ورزند، چراکه

ی الکترونیک بهبود عملکرد و وکارهاکسبخصوص از مجرای ای، بهطات باز و شبکهجدید در قالب ارتبا

                                                           
1. Start up Weekend 
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ی اندکی که دربارة هاپژوهشدر زمینة تحقیقات علمی نیز با توجه به  شود.چابکی سازمانی حاصل می

ی نوپای ورزشی در حوزة صنعت ورزش انجام گرفته وکارهاکسبسازی محصوالت و خدمات ابعاد تجاری

ها و عوامل شود تحقیقات آینده به شناسایی مؤلفهیمیت این مفهوم در ایجاد مزیت رقابتی، پیشنهاد و اهم

وکارهای نوپای ورزشی بپردازند. همچنین مطالعات تطبیقی سازی در کسبمؤثر در استقرار نظام تجاری 

 تحلیل شکاف باشد.کنندة الگوهای نوآوری با استفاده از تئوری تواند ارائهبا کشورهای دیگر می
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Abstract 
Today sport businesses improve their performance through adopting an 

entrepreneurial approach and try to be electronically ready to achieve 

competitive advantage and to adopt correct marketing strategies. Sport 

startups need entrepreneurial measurements to grow rapidly and to enhance 

their smart marketing potentials. The aim of this study was to investigate the 

effect of entrepreneurial orientation and electronic readiness on sport startups 

performance. In terms of objectives, this study was applied and descriptive-

survey in terms of nature. The population included 100 sport startups and 80 

startups were randomly selected. The data were collected by a standard 

questionnaire with 47 items and 5-point Likert scale obtained by previous 

research on entrepreneurial orientation and electronic readiness. Structural 

Equation Modeling (SEM) and Smart PLS 3 software were used to analyze 

data and confirm the research model. Findings confirmed a positive and 

significant relationship between entrepreneurial orientation and performance 

and also between electronic readiness and performance in sport startups. 

According to these results, it is suggested that sport startups should adopt 

networking and open innovation approaches to joint research and marketing 

of their products and services. 
 

Keywords 
Business performance, competitive advantage, electronic readiness, 

entrepreneurial orientation, sport entrepreneurship. 
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