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 مقالة پژوهشی

  کارهای ورزشی کوچک و متوسطوکارای مزیت رقابتی پایدار کسبالگوی 

  1: بررسی نقش مدیریت خالقانه UTAUTمبنای مدل  ازی برمج
 

 2، علی چوری1حمیدرضا قزلسفلو

 

ورزشی .  1 مدیریت  ورزشی،    ،استادیار  علوم  و  انسانی  علوم  گنبددانشکده  ایرانکاووس  دانشگاه    )نویسندة   ، 

 مسئول(  
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 چکیده 
های  های شبکهقابلیتکارهای کوچک و متوسط ورزشی از طریق توجه به ایجاد نوآوری و  و اندازی کسبراه

رزش شده  های اقتصادی کارا در صنعت وشدن بسیاری از بنگاهسبب فعال  ، اجتماعی در فرایندهای بازاریابی

الگبا هدف  حاضر    اساس، پژوهشاست؛ براین  های ورزشی  کارووی کارای مزیت رقابتی پایدار کسبطراحی 

از    مدیریت خالقانه انجام شد. این پژوهشنقش میانجی    با  UTAUTمبنای مدل  کوچک و متوسط مجازی بر

وکارهای  اندازهای کسبکارآفرینان فعال، راهالعات آمیخته است که جامعة آماری آن در بخش کیفی،  طمنوع  

ی اقتصادی فعال ورزشی از هامدیران صفی و ستادی بنگاه  ، ینفر( و در بخش کمّ  17مالکان )-ورزشی و مدیر

هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش    برفی وو آموزشی بودند که به روش گلوله  خدماتی، تولیدیسه حوزة  

کارهای  ودر کسبمدیریت خالقانه    (، پرسشنامة2016  ی، شوکر)مزیت رقابتی  شده پرسشنامة  نسخة اصالح

کارآفرینی ورزشی بود. پس از اطمینان از    ساختة( و پرسشنامة پژوهشگر2016،  آیانسی)کوچک و متوسط  

شاخص از  استفاده  با  مدل  برازش  نکویی  شاخص  خبرگان،  طریق  از  پرسشنامه  درونی  سهپایایی   گانةهای 

های پژوهش به روش تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از  . درنهایت دادهیید شد( تأ1981)فورنل و الرکر  

مربعات جزئی دو(  )  تکنیک حداقل  نسخة  پی.ال.اس.  دادهتحلیل شدنداسمارت  عاملی  تحلیل  نتایج  و  .  ها 

دوگانةشاخص چهارگانة  Zآزمون    های  ابعاد  معنادار  تأثیر  از  کارآفرینی   حاکی  بر  مجازی  رقابتی  مزیت 

همچنین   بود.  چند براساس  ورزشی  رگرسیون  آزمون  خالقانه  ، گانهنتایج  مدیریت  میانجی  توسعة   نقش  در 

تأیید  وکارهکسب ورزشی  مدیران  ؛شدای  بنگاه-بنابراین،  میمالکان  ورزشی  فعال  باهای  تدارک   توانند 

فناوریزیرساخت استقرار  با  مرتبط  ب  های  و  مجازی  فراهفضای  در  آن  بازاریابیکاربستن  همراه  به  یندهای 

 .کارآفرینی پایدار را ایجاد کنندمدیران، فضاهای موافق با  ذهنیت کارآفرینانة
 

  .اجتماعی زیت رقابتی، مدیریت خالقانه، شبکةخالقانه، م ایدة :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
ع  گویی سریل توانایی بالقوه در پاسخدلیفت رشد بهاز ص  برخوردار   1کارهای کوچک و متوسطوکسب

اری  ثیرگذتبع آن تأ کنند و بهر و نیازهای مشتریان، ارزش افزودة بیشتری را خلق میبه تغییرات بازا

دارند کشور  اقتصاد  بر  د)احمدپو  چشمگیری  درحقیقت(3،  2017ریانی،ار  کسب.  نوع  این  کارها  و، 

می قلمداد  پویایی  زیادیرفتارهای  ظرفیت  از  که  محیطی  شوند  تغییرات  با  مقابله   برخوردارند   در 

کارهای کوچک نقش  وبنا بر نظر متخصصان اقتصادی، کسبکه  جایی(؛ تا4،  2017ر داریانی،)احمدپو

 (.  98، 2019، 2هامید و ابراهیمکنند )سوخت را برای رشد اقتصادی کشورها ایفا می

بهسازمان  ،دیگرازسوی  امروزی  حیات  های  تداوم  بنیادینبا  منظور  تغییرات  راهبردهای   ایجاد  در 

مبتنیکسب رقابت  از  بر سرعت  ب  وکار خود،  مبتنی  رقابت  به  مقیاس  رقابتی  ر  از مزیت  استفاده  با 

ی و سازفعال  در حال حاضرکه  اند؛ تاجاییکاربرد دانش، مهارت، تخصص و فناوری تغییر رویه داده

ازبهره بهینه  مجازیشبکه  وری  م  یشاخص  های  در  پ   زانیمهم  و  محسوب سازمان  شرفتیرشد  ها 

الگین  -زپر)  شودیم ارکارازلوپز،  بارراس،گارسیا  لوپز  ویلسون،  ماگانا،    (؛ 11،  2019،    3تیزاندو، جی 

سمت دانش  ها از منابع ملموس و غیرملموس به که اساس اقتدار سازمان  در چنین وضعیتی  بنابراین،

ها در محیط رقابتی  موجود در فرایندهای اساسی و کلیدی تغییر یافته است، حفظ و بقای سازمان

حجتی،  قدمگذارد )نیکباقی نمی  4کسب مزیت رقابتی پایدار به    هاآن   آوردنای جز رویچارهجدید  

  (.184،  2017 ،قطری، البرزیزاده، رجب

به  واضح حرکت  اطالعات،  عصر  در  که  دراست  دائمی  برتری  و  موفقیت  از سوی  برخورداری  گرو 

این بهبود و  انتظارات خاص مشتریان باشد.هایی است که در هر لحظه پاسخگوی نیازها و  توانمندی

جلوبه   حرکت زیرساخت  سوی  به  که  است  خالقی  انسانی  نیروی  از  کاملی  سینرژی  های نیازمند 

ها در پیوستن به پدیدة  های این زیرساختباشد و بتواند از قابلیتمجهز  پیشرفته  اوری  مرتبط با فن

، فرزادفر و  تبارغالمرضابه اعتقاد    (.98،  2017،  6باتااینه و االدون ابوالوش،  سود ببرد )  5تجارت جهانی

هم  درستکارگیری  ه ب  (،2018نجمه،   فناوریو  مدیریت  نوآوری   ،زمان  مدیریت  و  دانش  مدیریت 

اندازی و توسعة در این راستا، راه.  موفقیت استدستیابی به  ارایی سازمانی، بسترساز  عنوان مثلث کبه

ستد  ای از جایگاه دادونوظهوری است که بخش عمده  های مجازی پدیدةطریق شبکه کارها از  وکسب

 
1. Small and Medium Sized Entrepreneurs 

2. Humid & Ibrahim 

3. Pérez-López, Olguín Tiznado, JE Magaña, Wilson, López Barreras, García-Alcaraz 

4. Sustainable Competitive Advantage 

5. Globalized Business 

6. Abualloush, Bataineh & Aladwan 
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المللی پررنگ شده است  و آنقدر نقش آن در تجارت بین  است  را به خود اختصاص داده  1الکترونیکی

بنگاه  کارآفرینان  »که  عنوان  با  آن  از  اقتصادی  مجازیهای  می  2« فروشگاه  مهمیاد  ترین  کنند. 

استقرار شبکه امروزیهای مجازی در سازمان پیامدهای  بههای  و  تدارک، حمایت  گذاشتن اشتراک ، 

اولیه،   آزادانةاطالعات  ایجاد    توسعة  و  هزینه  حداقل  با  مکانی  و  زمانی  محدودیت  بدون  ارتباطات 

بسترساز  کانال  یکدیگر  با  تنگاتنگ  در همکاری  عوامل  این  که  است  فزایندههای همکاری  در   بلوغ 

به و  هستند  جهانی  توانستهبازار  توانمندی  اندشدت  برای کسب  منبع  را  بازاریابی  ابعاد  های  کارواز 

 (.  39، 2016و  3، پدمور و تیلور)سیمپسونو متوسط فراهم کنند کوچک 

کید دارد که  یت تأ عشمند تجارت الکترونیک بر این واقیندهای هوو فرا   تکیه بر ساختارها درحقیقت،  

سازمان رقابتی  برمزیت  پیشرو  موقعیتهای  بازار، اساس  نیازسنجی  مؤلفة  سه  از  آگاهانه  سنجی 

مؤ رقبا   ثرتقاضای  تحلیل  است  و  گرفته  پژوهش.  شکل  مینتایج  تأیید  قبیل    کند ها  از  عواملی  که 

بسرمایه و  جذب  در  منعطفهگذاری  سازمانی  ساختارهای  ایجاد  ارزشی،  انسانی  منابع    کارگیری 

برومند،  )عظ و  رضوی  دالرستاقی،  سیاست  ( 75،  2018یمی  استقرار  مولد خالقیتو  رفتاری  ،  های 

سازمان رقابتی  مزیت  و  اصلی  میدارایی  سالیک انگ)ژ  شوندها محسوب  و  خان  اما  (4،  2019،  4،   ،

فناوری ملیاتی و صفی در استقرار سوم توانایی نیروهای ع  های موفق هزارةسازمان ترین مشخصةمهم

توأ کاربرد  هدف  شبکهبا  غیرم  رقابتی  مزیت  ایجاد  در  خالقانه  مدیریت  و  مجازی  و  های  تقلیدی 

، هو، تارن  تان) که نبود اطمینان تنها مشخصة اطمینان آن است پیشتازی در یک بازار پررقابت است

قوله  این مهای اقتصادی کوچک به  بنگاه آنچه سبب استقبال و تمایل گستردة  (.  15،  2019  5و بال 

توانند با حداقل منابع مالی و انسانی ها میکه این سازمان  شده است، برخاسته از این واقعیت است

کانالود در فراخ ارتباطی  یندهای جذب مشتریان، فروش،  ارائة های  و  ترفیع   با مشتریان و مجاری 

شبیه   خدمات  و  )سازمانبه  محصول  کنند  رفتار  بزرگ  میرزا،  های  و  این  (.  23،  2015الحسین 

بهتوانمندی که  است  رقابتی  مزیت  ایجاد  معنی  به  نبودنوبةها  خأل  سازمان  خود  رقابتی  ی  هاتوان 

احسانی، ،  زادهکند )عظیمهای بزرگ و فعال مرتفع میرا در مقایسه با سازمان  و کوچک  سیستأ تازه

ی که به لحاظ استقرار ها برای کشورهایرسد این ظرفیتنظر میبه  (.2020،  2014  ،چیانکردنائیج، کوزه

محدودیت   فناوری زیبا  موجههای  محدود  منابع  و  برخورداندرساختی  مضاعفی  اهمیت  از  است؛ ،  ار 

 
1. Electronic Commerce 

2. Virtual Shop 

3. Simpson, Padmore, Taylor 

4. Zhang, Khan, Salik 

5 . Thanh., Huu, Tran & Bal 
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وکارهای  رونق کسب رس با آگاهی از حمایت و  خلیج فا  ، بسیاری از کشورهای عربی حوزةمثال  برای

اقتصادی   رشد  افق  ترسیم  در  کشورشان،  اقتصاد  در  طریق  خود  2030کوچک  از    درنظرگرفتن ، 

آنبسته تصویب  و  کشور  بودجة  در  حمایتی  کسب  هاهای  عناوین  دوستانهوبا  ش1کار  -بین  راکت، 

کوچک    کارهایوبرای افزایش توان رقابتی و توسعة کسب  را  بستر الزم  ،3درآمد   سازیآسانو    2المللی

کرده ایجاد  ابراهیم  اند زودبازده  و  با  لبته  ا  (؛ 101،  2019،  )هامید  نیز  ایران  سیاستدر  های  وجود 

ها  پیش روی آنعمدة  معضل  وکارهای کوچک موفق هستند و  حمایتی دولت فقط ده درصد از کسب 

(،  2017،  محمدیانو    فرفییدرصد( است )شر  3/15درصد( و مدیریت منابع انسانی )  2/40بازاریابی )

کسب اندک  سهم  وجود  با  اقولی  در  ورزشی  افزودة  وکارهای  ارزش  سهم  دارای  کشور،   34تصاد 

توانسته درص و  هستند  از    انددی  کنند  درصد  60بیش  تأمین  را  خصوصی  بخش  کار  نیروی    از 

 (. 2018و علیدوست قهفرخی،  )رحیمی

مجازی   ای کوچک و متوسط، استفاده از شبکةکارهوزمینة کسب  شده در های انجامبراساس پژوهش

در    ته متفاوت است؛ بنابراین،کاررفهبمالکان و نوع فناوری  -ی مدیرها ها، محدودیتبسته به خواسته

اسال اخیر  دربارة های  متفاوتی  سیستماتیک  شبکه  لگوهای  نقش  و  در  کارایی  مجازی  های 

  ( در مطالعة2016)  4،ناوی، نصیر و المنون کارهای کوچک و متوسط ارائه شده است. شوکری  وکسب

مالزی، مدلی را در قالب  های اجتماعی از سوی کارآفرینان دانشگاهی کشور  اثربخشی پذیرش شبکه

استارت  مدار  مجازی  شبکة  رویکرد  دارای  کارآفرینی  برنامة  با5آپی یک  یکپارچة عنوان    ،   نظریة 

بینی قصد افراد در بروز  مبنای پیشاین مدل که براساس  بر  دادند. ارائه    6ی استفاده از فناورپذیرش و  

برای کسبرفتارهای معین شکل گرفته است رقابتی  ایجاد و، کسب مزیت  کارهای کوچک مستلزم 

روال سنتی  ساختارهای  در  سوق تغییرات  و  کاری  انسانی  دادنهای  قابلیتبه  منابع  های  سمت 

این الگو   ،حقیقتدر  .(2016)شوکری و همکاران،    اطالعاتی در قالب فضای مجازی است  هایفناوری

بر  محورفناوری  یشغل  یهارفتار را  شاخصکارکنان  به  های  اساس  کارکنان  باور  )میزان  عملکرد 

میزان تالش و پیگیری کارکنان در  ش )اطالعات در دستیابی به اهداف شغلی(، تال  اثربخشی فناوری

ادراک کارگیری فناوری اطالعات در حوزة شغلی(، اثرات اجتماعی )ههای مرتبط با بفراگیری مهارت

کارو   بازخورد  به دریافت  برای  خود  کار  از  خارج  محیط  از  شبکهککنان  و  ارگیری  اطالعاتی(  های 

اطالعات در محیط کار و محیط    ی فناوریکارگیرهسازی )میزانی که ساختارهای مرتبط با بتسهیل

 
1. Business-Friendly 

2. International Partnerships 

3. Facilitate Funding's 

4. Shokrey, Nawi., Nasir & Al Mamun 

5. Social Media Start-up Approach 
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رقابت فراهم است(،   ارزیابی می بازار  بنابراین،کنددر محیط کار  ر  ؛  وی  با توجه به محدودیت پیش 

وکارهای کوچک دیت مالی، تدوین یک مدل راهبردی از کسب مله محدووکارهای کوچک ازج کسب

بر متوسط  ب و  و  پذیرش  ظرفیت همبنای  عالوهشبکه  هایکارگیری  مجازی،   شدن تسهیل  برهای 

بهمشتریانبرای    خدماتبه  دسترسی   راهبرد  عنوان  ،  راهبردبازاریابی  یک  این  است.  بسیار   کارآمد 

هامید  )   شودمعرفی، ارائه و فروش خدمات می  هاییندها و کانالهای فراجویی در هزینهصرفه موجب  

 (. 99، 2019و ابراهیم، 

نشان دادند    2کارهای کوچکوآمریکایی کسب-( با معرفی الگوی آفریقایی2014)  1و همکاران  توماس

محور تمایل ملک-های غیرانتفاعی و مدیرامن، سازمان  ل پیامدهای اقتصادی و ایجاد حاشیةدلیکه به

شبکه کاربرد  به  دارند.  زیادی  اجتماعی  وینگر  یرب  سوئیسیمدل  های  »مدل    نیز  (2016)  3و  نام  با 

فناوری« دی  4پذیرش  کسباز  برای  رقابتی  مزیت  الگوهای  کوچک  وگر  بهکارهای  که  دلیل    است 

 ،در این بین.  زیاد موفقیت چشمگیری نداشت  پذیریخطر  در قبالکم در دراز مدت،  بازگشت سرمایة

رایجباشگاه ورزشی  بنگاهترینهای  کسب   اقتصادی  هایترین  در  که  فعال  هستند  کوچک  وکارهای 

حوزه متنودامنة   در  را  خدمات  از  وسیعی  و  تغذیه،  ع  )مشاورة  سالمت    ماساژدرمانی، های 

فعالیتحرکت  با  درمانی،  مرتبط  حرفه فعالیتهای  ورزش  و  جسمانی(  آمادگی  و  هوازی  ای های 

و   تمرینی  برنامة  برنامه)آموزش،  می مدیر  ارائه  ورزشی  تولیدات  و  )ذبیحیها(  و    دهند  شجاعی   ،

اسدالهی،؛  58  ،2018  حامی، و  قره  کسببر    .(39،  2019  ،نظری،  نقش  به  توجه  کارهای  ولزوم 

ورزش از این زاویه الزم است تأکید شود؛ زیرا، در دهة اخیر فرینی در  های کارآویژه فرصتهکوچک ب

کارهای کوچک و متوسط وهای زندگی، جوامع شاهد شیوع کسبشده در سبکبنا بر تغییرات ایجاد

،  )ریزوندی، تجاری و اسمعیلی  اندورزشی متنوعی در ابعاد مرتبط با کارکردهای سالمتی ورزش بوده

ازسوی (65،  2017 ب   مطابق   ،دیگر.  ورزشی،  مدیران  نظر  روزبا  رشد  به  توجه  سرمایها  ورود  -افزون 

فراگذاری ورزش،  صنعت  به  نوآوری ها  و  خالقیت  با  تنگاتنگی  ارتباط  ورزشی  کارآفرینی  یندهای 

های ورزشی شاهدی بر این ادعاست که شده در سازمانها انجامند. بررسی نتایج پژوهشمدیران دار

می  هایفناوری در  نتوانارتباطی  مهمی  کارکردهای  فرصت  زمینةد  جدیدکارآفرینی  شناسایی  های 

(،  41،  2016،  5توجندل بازاریابی و پردازش اطالعات کارا )  (170،  2017  ،مهمی زهراارغوانی و ،  )رجایی

 
1. Thomas 

2. African-American Small Businesses (AASB) 

3. Beier and Wagner 

4. Technology Acceptance Model (TAM) 

5. Tjønndal 
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 ( 24،  2018ی و علیدوست قهفرخی،  )رحیممعرفی محصول خالق و نو و مدیریت ارتباط با مشتری  

باش سازمانمرور  د.  نداشته  این  رشد  مراحل  مؤاجمالی  متوسط  و  کوچک  آن های  که  ا  ید  ست 

کسبترین  مهم »معضل  عنوان  با  غیرتکنیکی  موانع  کوچک  نرموکارهای  اتخاذ  شامل    1« عوامل 

موافق   بازار  رویکردهای  تقاضای  استبا  عملیاتی  کارکنان  پذیرش  میزان  نوع  به  .و  و  ماهیت  دلیل 

بیشتری از   ها تأثیرکارهای کوچک و متوسط، پایداری و توان رقابتی این سازمانوساختارهای کسب

فعالیت اقتصادی،  سیاسی،  گرایشتغییرات  و  فروش  و  بازاریابی  میهای  فناورانه  )های  و  گیرد  راچ 

ازآنجا(،  491،  2016،  2هاتاک  سازماناما  این  بهکه  چندگانةهمطور  ها  اهداف  پذیری،  رقابت  زمان 

-شک مدیریت نوآورانه در قالب روشکنند، بدونرا پیگیری می  3و حیات بلندمدت   سودمندی زیاد 

ایجاد   جدید  فعالیتشود  میهای  اجرای  فناوریو  فرایندها،  کاری    هایها،  ساختارهای  و  کاربردی 

پیش رقابتی  مزیت  ایجاد  سازمانضمانت  این  برای  همکاران  انگژ)  هاستبرنده  در  (.  8،  2019،  و 

پذیری محصوالت داخلی سبب کاهش  از ویژگی رقابت   برخوردارنبودنصنعت ورزش کشور نیز    حوزة

-ه این موضوع )نبود بازارهای متقاضی( به چالشکنحوی است؛ به  چشمگیر توان مزیت رقابتی شده

کارآفرین اصلی  شدهههای  تبدیل  ورزش  فعال  )شریفی  ای  محمدیان،  است  و  اما    (، 57،  2017فر 

میبه برخوردارنبودننظر  بنگاه  رسد  ساختار  در  مجزا  انسانی  منابع  مدیریت  واحد  و  از  های کوچک 

و همچنین محدودیت  اقتصادی  مالی، سبب شده   متوسط  منابع  هنوز    در جذب  بنگاهاست  ها  این 

ساختار  به بدون  ترکیب  یک  به  معمول  وابسته طور  کارکنان  انتخاب  و  استخدام  جبران،  آموزش، 

  جانبه دربارةخود نیاز به وجود رویکردی همهنوبة( که این مقوله به9،  2017  ورداریانی،باشند )احمدپ 

مدیری کسبوجود  فرایندهای  همة  در  نوآورانه  بیشت  را  میازوکار  نمایان  درپیش   ، حقیقتکند. 

و    زاده )عظیم  هاست مدیران، منبع اصلی عملکرد ضعیف رقابتی آن  های کارآفرینانه در فقدان مهارت

راستا(201،  2014  همکاران، در همین  کارتر   ،.  و  موف(  2016)  4وامبا  الگوی  از  نوعی  معرفی  ق  در 

شبکهکارگرفتهبه از  کسبشده  در  اجتماعی  کردندهای  اظهار  متوسط،  و  کوچک  که   وکارهای 

جغرافیایی سازمان از عوامل   مدیران، نوع صنعت و محدودة های مدیران، عوامل محیطی، سن  ویژگی

شبکه  ندةکنتعیین هستندکارایی  اجتماعی  طالبهای  و  رضوی   .( پژوهشی2018پور    زمینة   در  ( 

انجام   بندی ابعاد راهبردی کارآفرینی ورزشی کشور با تأکید بر نقش ویژة خالقیت و نوآوریاولویت 

مدیران، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت    ی کارآفرینانه، ذهنیت کارآفرینانةرهبر  د. نتایج نشان داددادن

مهم  راهبردی انسانی  جنبهمنابع  راهبردی هستندترین  کارآفرینی  مزیکه می  های  رقابتی  توانند  ت 

 
1. Soft Factors 

2. Rauch & Hatak 

3. Competitiveness, High Profit and Long-Term Survival 

4. Wamba & Carter 
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-کارآفرینی باید تقویتنیز افکار  (  2017)پور و ازمشا  . به اعتقاد میرزاییان، مهدی پایدار ایجاد کنند

سازمان  کنندة رقابتی  باش توان  آننها  هیئد.  کارآفرینی  مدل  بررسی  در  برتها  ورزشی  مبنای  های 

بیان کردند  دست رقابتی  به مزیت  معیار کارایی فرامهمیابی  کارآفریناترین  توان مبادالت  یندهای  نه، 

مدیریت خالق و ذهنیت کارآفرین    شدت از متغیررقابتی راهبرد کارآفرینی است که این موضوع به

و همکاران،  پذیرد  ثیر می تأ  باید  باشگاهبنابراین،    (؛8،  2019،  و همکاران  انگژ  ؛16،  2019)تان  ها 

های  روش  ای مشتریان را باهای مدیران نوآور، نیازهای آنالین و لحظهگیری از مهارتبتوانند با بهره

های متنوعی  که حوزهدر رقابت است؛ چرا  1«ودنمعنی »پیشتازبخالقانه مرتفع کنند که این مهم به  

ورزش ارتقای  قبیل  تبلیغاتی،  از  ساختارهای  تجاری،  ساختار  جدید،  و  های  فرهنگی  موضوعات 

کنندة  همگی فعال  ،های فناورانههای بومی و سنتی و پیشرفتهای ورزشفستیوال  اجتماعی ازجمله

منابع   و  هستند  دینامیک  کسبکارآفرینی  میوبالقوة  محسوب  )شریفیکار  و  شوند  ،  محمدیانفر 

کاربردهای فضای   و  محور دارندماهیت مشتری  شده در این زمینههای انجام(؛ بیشتر پژوهش2017

نظر  مد  کارهای ورزشیوکسببازاریابی    فعاالن حوزة  و   برای مشتریان  را  اطالعات   و فناوری  مجازی

داده در  اندقرار  همچنین  اندکیپژوهش.  فناوری  های  شغلی  رفتارهای  بررسی   و کارکنان    محوربه 

عملیاتی برای  بسترهای الزم  قابلیتوجود  اجتماعیکردن  و  فناوری در محیط شغلی    پرداخته   های 

بررسی شده    رویکردهای خالقانه مدیران  استقرار تکنولوژی اطالعات بر  زمانهم  شده است و اثرهای 

های مجازی بر مزیت رقابتی، نقش  ثیر کاربرد شبکهبررسی تأ حاضر ضمن    در پژوهش  بنابراین،است؛  

-تعدیل  یزا برون  عنوان یک سازةبه  کارهای ورزشیودر فرایندهای کارآفرینی کسب  مدیریت خالقانه

   است. برمبنای مدل تفهیمی پژوهش )شکل شمارة یک( مطالعه شده کننده
 

 
 

 تفهیمی پژوهش. مدل 1شکل

Figure 1. Conceptional Model of Reseach 

 
1. Pro-activeness 
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 پژوهش روش
ی( انجام  کمّ-)کیفی  1اکتشافی  های همبستگی است که به روش آمیختةحاضر از نوع پژوهشمطالعة 

بنای دستیابی به مزیت  موکارهای ورزشی بردستیابی به الگوی پایدار کسب هدف پژوهش شده است.  

 استان گلستان کارهای ورزشیوه به نقش مدیریت نوآورانه در کسبمجازی مدار با توج رقابتی شبکة

شامل    از خبرگان مرتبط با عنوان پژوهش  نفر  17کیفی پژوهش    جامعة آماری مرحلة  ؛ بنابراین،است

رزش را ثبت کار که محصول مرتبط با صنعت ووهای کسبصاحبان بنگاه ،  اساتید مدیریت کارآفرینی

به مرحلة و  بودند  راه  کرده  بودند،  انبوه رسانده  به مرحلة  کارهای ورزشی که  واندازهای کسبتولید 

محصول  تجاری مدیرانشده  موفق  سازی  همچنین  و  باشگاه -بودند  ورزشیمالکان  تفریحی  -های 

از پژوهش  مرحله    برفی انتخاب شدند. این از نوع گلوله برداری قضاوتیصورت نمونهبودند. این افراد به

برای اشباع نظری پیش رفت. همچنین  منظور دستیابی به  ساختاریافته بهنیمههای  در قالب مصاحبه

همة   برون تأ عوامل  شناسایی  متغیر  بر  مدیرزاثیرگذار  شامل  کانونی  گروه  یک  باشگاه-،  های مالکان 

آن-ورزشی نمایندگان  و  بتفریحی  وظیفة  که  محها  برع ازاریابی  را  خدمات  و  )دو  صول  داشتند  هده 

مدیران مراکز رشد و فناوری )یک  نفر(،  ای کوچک و متوسط ورزشی )دو  کارهونفر(، صاحبان کسب

وکارهای ورزشی )دو نفر( ایجاد شد.  اندازهای کسبراهفر( و  های ورزشی )سه نفر(، مربیان باشگاهن

رسی مطالعات تطبیقی مرتبط با  کیفی پژوهش و همچنین بر شده از مرحلةبراساس کدهای استخراج 

پژوهشگر پرسشنامة  پژوهش،  کسبحوزة  کارآفرینی  ورزشی  کارهوساختة  متوسط  و  کوچک  ای 

تادی و منابع انسانی بخش  مدیران صفی، مدیران س  امعة آماری بخش کمّی پژوهش ج  د.تنظیم ش

وکارهای کوچک و متوسط ی و آموزشی کسبگانة خدماتی، تولیدهای سه از حوزهفناوری اطالعات  

-باشگاه  مالکان استخرها،-مدیر  ورزش شامل های آماری از بخش خدماتی  نمونه  ،اساسبراین  بودند. 

بخش  و    ورزشی-های تفریحیبخش آموزشی شامل مربیان باشگاه  های بدنسازی و آمادگی جسمانی، 

فروشگاه  شامل  پنج    زشیور  های تولیدی  سابقة  حداقل  که  فروش بودند  بخش  در  فعالیت  سال 

تقرار آماری، اس  ت و تسهیالت ورزشی داشتند. شایان ذکر است که معیار اولیة ورود به جامعةتجهیزا 

انواع شبکهفناوری از  استفاده  ارتباطی در ساختار کاری و  ارائةهای مهای  خدمات   جازی در فرایند 

   بود.

 

 

 
1. Exploratory Mix Method 
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عملکرد قابل    ( شامل چهار سازة 2016)  و همکاران  1یمزیت رقابتی شوکر  مةابزار پژوهش، پرسشنا

مدیریت نوآورانه   و همچنین پرسشنامة  5سازیو تسهیل  4، اثرات اجتماعی 3، تالش قابل قبول2قبول

،  7مقیاس مدیریت وظایف خرده  سه( در قالب  2016)  6ئو و چا کارهای کوچک و متوسط سوکسبدر  

ارزشی )یک: بسیار کم تا  صورت مقیاس لیکرتی پنجبود که به  9و مدیریت ساختار  8یندها مدیریت فرا

بود  پنج: ابتدا در یک مطالعة آزمایشی سازمنظور بومی. بهبسیار زیاد( تنظیم شده  ابزار پژوهش،    ی 

اختیار   اساتید    10پرسشنامه در  از  آگاه و فعال در حوزةنفر  و    کارآفرینی ورزشی  مدیریت ورزشی 

  قرار گرفت. پس از اعمال پیشنهادهاها  های فناوری و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهمدیران پارک

پرسشنامه محتوایی  و  صوری  روایی  از  اطمینان  و  اها،  ارسالی  درونی  یک  پایایی  در  پژوهش  بزار 

 ≤ α  ≤   88/0)  در جامعة کیفی پژوهش تأیید شد   با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ   راهنما   مطالعة

76/0  .) 

مرحلة پژوهش،  کمّ  در  به  ی  توجه  نمونةبا  تعداد  مو  حداقل  در آماری  متغیر  هر  برای  نیاز  رد 

)  هایپژوهش ساختاری  معادالت  نوع  عدن  )حبیبی  ( n ≥  5   ≤10از  نفر    200  (،46،  2017  ور،و 

ازجمعبه پس  شدند.  انتخاب  هدفمند  پرسشنامهصورت  حذف  و  از  آوری  اعتبار،  فاقد  و  ناقص  های 

 پرسشنامة صحیح و کامل استفاده شد.   184

،  اسمارت پی.ال.اس)  10ها با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئینهایی پژوهش، داده  در مرحلة

 . وتحلیل شدندتجزیه در بخش آمار توصیفی 21 نسخة .اس.اس.پی.افزار اس( و نرم2نسخه 

 

 نتایج 
های  نفر از نمونه  39شناختی نشان داد که  های جمعیتنتایج آمار توصیفی در بخش ویژگیبررسی  

و    19/21)زن    آماری )  131درصد(  کار،    80/78نفر  سابقة  متغیر  در  بودند.  مرد  نفر    76درصد( 

 
1. Shokrey 

2. Performance Expectancy 

3. Effort Expectancy 

4. Social Influence 

5. Facilating Condition 

6. Seo & Chae 

7. Management Practice 

8. Management Process 

9. Management Structure 

10. Partial least Squares 
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نفر    75ار بودند. همچنین  سال برخوردپنج سال و کمتر از نُه    درصد( از سابقة کار بیشتر از  3/41)

باالتر و  اردرصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  76/40) مدرک  درصد(    43/55نفر )  102شد و 

 شمارة یک(.  کاردانی و کارشناسی داشتند )جدول

 
 های پژوهش شناختی نمونههای جمعیتآمار توصیفی ویژگی  -1جدول 

Table 1- Descriptive Statistics of Demographic Characteristics of Research Samples   

Variable Number Percent 
 جنسیت

Gender 

Men 131 78.80 
Famel 39 21.19 

 سابقه 

Experiance 

3 year <  to  ≤ 2 
5 year <  to  ≤ 3 

10 year <  to  ≤ 5 
More than 10 year 

3 1.63 
37 20.1 
76 41.3 
68 39.59 

 میزان تحصیالت 
Education Level 

Diploma and Less than Diploma 7 3.8 
Associate and Bachelor 102 55.43 

Masters and Phd 75 40.76 
 

 های نکویی برازش الگوی پژوهششاخص  -2جدول  

Table 2- Good Indicators of Research Model Fit 

ها ها/ مدلشاخص  
Index/Model 

 برآورد
Estimation 

دامنة مورد  

 قبول 
Acceptable 

Domine 

نتیجة 

برازش مدل  
Result of  
Model Fit 

های مطلق شاخص  
Absolate Index 

Good Fit Index 0.92 0.9 > Good 

χ2/df 1.79 3 > Good 

های تطبیقیشاخص  
Comparative 

Indexs 

Normed of Fit Index 

(NFI) 0.93 0.9 < Good 

Comparative Fit Index 

(CFI) 0.94 0.9 < Good 

Incremental of Fit Index 

(IFI) 0.93 0.9< Good 

های مقتصد شاخص  

Affordable 
Indicators 

Root Mean Square Error 

of Approximation 

(RMSEA) 
0.04 0.1 > Good 
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پژوهش در  مرحله  معادلهااولین  نوع  از  نمونه،  ساختاری  هی  کفایت  شاخص  از  و  برداریاطمینان 

است )جدول شمارة    2معناداری آزمون بارتلت  و  1کایزر، مایر و اولکینآزمون  روایی سازه با استفاده از  

 ,CFI  >  9/0)  های تطبیقیهای مقتصد و شاخصبا توجه به مقادیر ضرایب شاخصهمچنین  سه(.  

IFI( و همچنین مقادیر )3  >  df/2χ  ،05/0  >  RMSEA  )توان نتیجه ( می2017ور،  )حبیبی و عدن

 . شمارة دو()جدول از نکویی براش مطلوبی برخوردار است گرفت که الگوی پژوهش 

از    برای پژوهش  تفهیمی  مدل  برازش  سهمالکبررسی  الرکر   گانةهای  و  شاخص،    3فورنل  )پایایی 

شر استفاده  واگرا(  و  همگرا  ارزیابی  وایی  شاخصد.  کرونباخ،  معیارهای  آلفای  قالب  در  پایایی  های 

حاکی از پایایی  (  α  >  4/0ها )( و ضرایب بار عاملی گویهشمارة سهجدول  )  ( α  >  7/0)پایایی ترکیبی  

(. توجه به مقادیر  39،  2016رضازاده،  و    )داوری  ها بود )جدول شمارة چهار(شاخص قابل قبول سازه

واریانس   میانگین  دادهشاخص  کرد  4ها استخراجی  تأیید  را  الگو  همگرای  روایی  (.  α  >  5/0)  نیز 

ثیر متغیر ضریب تعیین که بیانگر میزان تأ مقادیر  شمارة سه و مشاهدةبه جدول    توجههمچنین با  

یید  وایی واگرای الگوی پژوهش نیز تأ توان نتیجه گرفت که معیار رمی   زاست،زا بر متغیر درونبرون

 .  )جدول شمارة سه(شود می

 

 

 
1. Kaiser-Mayer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett’s Test of Sphericity  

3. Fornell & Larcker 

4. Average variance extracted 
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ثیر مزیت رقابتی بر کارآفرینی  بر تأ اولین فرضیة پژوهش مبنیها در بررسی  نتایج تحلیل عاملی داده 
مز که کسب  داد  نشان  با  ورزشی  برابر  عاملی  بار  با  رقابتی  کارآفرینی تأ   64/0یت  بر  معناداری  ثیر 

یافته این  که  دارد  بهورزشی  آزمون  لها  جدول  به  توجه  با  نیز  آماری  برا Zحاظ  شاخص ساس  ،  دو 
(. همچنین دو  = P =  ،96/1  ±  <  t  ،174/  12t  000/0)  تأیید شد  مقدار معناداریو    tمقادیر بحرانی  

یب مسیر را ( بیشترین ضرا= 0β  /67( و عملکرد قابل قبول ) = β  74/0)شده  سازة شرایط تسهیل
 داشتند.

نه  آشکار مدیریت خالقا  سیرهای الگوی تفهیمی پژوهش، فرضیة دوم پژوهش تأثیر سازةمطابق با م
توجه به ارزش  با  ها و همچنین  اساس خروجی تحلیل عاملی دادهبر سازة مکنون مزیت رقابتی بود. بر

ثیر معناداری بر ضیة آماری پژوهش، سازة مدیریت نوآورانه تأ و مقدار معناداری فر  tمقادیر بحرانی  
( معناداری  سطح  در  رقابتی  مزیت  پنهان  )P≤    05/0متغیر  داشت   )001/0  P =  ،96/1 ±  <  t ،             

654/8 t = ،61/0β =   .) 
مبنی پژوهش  سوم  فرضیة  وبررسی  مستقیم  تاثیرگذاری  مدیریت    بر  میانجی(  )نقش  غیرمستقیم 

ثیر معنادار متغیر آشکار بر متغیر پنهان بود تأ وکارهای ورزشی حاکی از  خالقانه بر کارآفرینی کسب
(66/0  β =  ارزش به  توجه  با  نیز  یافته  این  که   )t  معنا سطح  شو  تأیید  آن           ،= P  000/0)د  داری 

96/1±  <  t  ،174/12t = .)  ( 77/0در این سازه نیز متغیر ساختارهای مدیریتی با بار عاملی  β =  از )
 ضریب مسیر برخوردار بود.   بیشترین

کارآفرینی   ، نهایتدر بر  مدیریت خالقانه  میانجی  نقش  بررسی  در  ساختاری  معادالت  تحلیل  نتایج 
زای کارآفرینی  متغیر برونثیر معناداری بر  زای مدیریت خالقانه تأ درونسازة  ورزشی نشان داد که  

عنوان یک متغیر میانجی به چه  منظور تعیین اینکه سازة مدیریت خالقانه بهاما به  (،= β  72/0دارد )
تعیین استمیزان  کارآفرینی سازمانی  آکنندة  به،  رگرسیون چندگانه  رفتزمون  نتا.  کار  یج  براساس 

( و سطح = F  71/13  و=000/0Pآنوا )  در گام نخست مقدار آزمون  شده در جدول شمارة پنج،درج
( آزمون  سازة (،  P-Value  ≤  05/0معناداری  میانجی  نقش  معناداری  از  بر  مدیر  حاکی  خالقانه  یت 

کارآفرینانة تعیین    فرایندهای  ضریب  مقدار  به  توجه  با  بود.  متغیر    وورزشی  آن،  معناداری  سطح 
( میزان  به  نوآورانه  پیشP  47/0  = 2R,≤  0/ 05مدیریت  است؛ بینی(  سازمانی  کارآفرینی    کنندة 

بر   یت خالقانهثیرگذاری مدیرتوان ادعای تأ ( می= β  716/0با توجه به مقدار ضریب عاملی )  ،بنابراین
کرد.  آن حمایت  از  و  تأیید کرد  را  تحلیل مسیر    ،درحقیقت  کارآفرینی سازمانی  با خروجی  مطابق 

ذکبینیپیش فرضیة  برای  همچ  شدهر شده  پنج(و  شمارة  )جدول  رگرسیون  آزمون  نتایج  ،  نین 
کسب-مدیرکه  زمانی به  وکارهایمالکان  ورزشی  متوسط  و  توسعةکوچک  های  فرصت  دنبال 

از مدیریت خالقانه توجه می  به برخورداری  ایجاد ظرفیت  ، کنندکارآفرینانه  کارآفرینی  احتمال  های 
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 از قدرت بیشتری (،  = β  72/0)  شودطور مستقیم استفاده میکه به  زمانی  ( به نسبت=66/0β)پایدار  
تاجایی است؛  متغیر  برخوردار  این  )که  میزان  به  خالقانه(  تبیین 2R=47/0)مدیریت  قدرت   )

 کارآفرینی دارد.  
 

های متغیرهای پژوهشنتایج بار تحلیل عاملی تأییدی گویه -4جدول   

Table 4- Results of Confirmatory Factor Analysis of Research Variables Items 
Variable Items LF 

 مدیریت خالقانه 

Innotative 
Managemnt 

1MPشود و مطابق با نیاز  طور منظم بازبینی میسازمان ما بههای کاری  : قوانین و روال
 کند. بازار تغییر می

0.82 

2MPبه ما  مسئولیت:  و  کاری  وظایف  منظم  بازار  طور  تحلیل  براساس  را  کارکنان  های 
 0.57 دهیم. تغییر می

1MP0.78 گیرد.کار میهای مدیریت جدیدی را به: سازمان ما در صورت لزوم سیستم 

2MPسیاست به  خاصی  توجه  ما  سازمان  و  :  کارکنان  خدمات  جبران  با  مرتبط  های 
 0.64 مدیران دارد.

1MSطور منظم و دقیق سازمانسازمانی بهسازمانی و برون: ساختارهای ارتباطی درون-
 شوند.  دهی می

0.66 

2MSسازمانی را ارتقا و بهبود  های مهم و تأثیرگذار بر ساختار  طور پیوسته قسمت: ما به
 0.74 دهیم. می

عملکرد قابل  
 قبول

Performanc 
Expectancy 

 

1PEتر انجام  های مجازی ما را قادر می سازد وظایف کاری را اثربخش: استفاده از شبکه
 0.67 دهیم. 

2PE0.59 دهد.های مجازی عملکرد شغلی من را ارتقا می: استفاده از شبکه 

3PE  :تری به مشتریان  های مجازی سبب ارائة خدمات با کیفیت مطلوباستفاده از شبکه
 شود.می

0.71 

4PE0.62 وکار ما مفید و صرفة اقتصادی دارد.های مجازی در کسبطورکلی، نقش شبکه: به 

تالش قابل  
 قبول

Effort 
Expectancy 

 

1EE:    موافق مجازی  شبکة  از  استفاده  یادگیری  با  سادهمن  کار  من  برای  و  ای  هستم 
 0.57 است. 

2PE0.62 ای است. های مجازی برای من کار ساده: ماهرشدن در زمینة استفاده از شبکه 

3PEمی شبکه:  از  استفاده  که  بگویم  انجامتوانم  در  مجازی  من  های  برای  وظایف  دادن 
 0.68 کاری آسان است.

4PEروشی سودمند برای حل بسیاری از مشکالت کاری  های مجازی  : استفاده از شبکه
 است. 

0.66 

 اثرات اجتماعی 

Social 
Influence 

 

1SIهای اجتماعی در کارم استفاده  کنند که من باید از شبکه: دوستان و بستگان فکر می
 0.6 کنم. 

2SI0.75 کنند. های اجتماعی برای اهداف کاری خود استفاده می: رقبای کاری من از شبکه 

3SI0.65 کنند. وکار خود استفاده میهای اجتماعی در کسب: بسیاری از همکاران من از شبکه 

4SI0.55 کند.وکار حمایت میهای اجتماعی در کسب: فرهنگ جامعه از استفاده از شبکه 
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های متغیرهای پژوهشنتایج بار تحلیل عاملی تأییدی گویه -4جدول ادامه   

The Rest of th Table 4- Results of Confirmatory Factor Analysis of Research 

Variables Items 
Variable Items LF 

 تسهیل شرایط 

Facilating 

Condition 

1FC: وکار من  های مجازی در محیط کسبزیرساختارهای موجود برای استفاده از شبکه

 وجود دارد.
0.82 

2FC 0.73 وکارم دارم. های اجتماعی در کسبالزم را برای استفاده از شبکه: من دانش 

3FC0.75 های اجتماعی با زندگی شخصی من نیز سازگاری دارد.: استفاده از شبکه 

4FCهای اجتماعی با مشکلی مواجهه  : در محیط کارم زمانی که در استفاده از شبکه

 توانم مشکل را برطرف کنم.راحتی با کمک همکاران میشوم، بهمی
0.61 

 

 
 مبنای مدل تفهیمی های پژوهش برخروجی تحلیل مسیر سازه  -2شکل 

Figure 2 - Output Analysis Path of Research Structures Based on Conceptual 

Model 

قبول:   قابل  قبول:  ،  P. Expectancyعملکرد  مورد  ، S. Influence  اجتماعی:اثرات  ،  E. Expectancyتالش 

ایدة S. Conditionشرایط:    تسهیل نیاز:  ،I. Innovationخالقانه:    ،  رقبا،  N. Analysis  تحلیل   .C:  تحلیل 

Analysis  ،بازاریابی خالقانه:M. Innovation  ،  مدیریتی:  وظایفMgt. Practices،  یندهای مدیریتی:  فراMgt. 

Process،  :ساختارهای مدیریتیMgt. Structure 
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گر بینی کارآفرینی ورزشی برمبنای سازة مداخلهنتایج آزمون رگرسیون چندگانه در پیش -5جدول 

 مدیریت نوآورانه
Table 5 - Multiple Regression Test Results in Predicting Sports Entrepreneurship 

Based on Innovative Management Interventionist Construct 

In-Dipended Variable Sports Entrepreneurship 

Dipended Variable 
Standard Coefficient Non- Standard 

Coefficient 

β 

t 
P 

Value B 
Standard 

Divation 
 سازه 

Construct 
1.578 0.561 0.716 7.61  

 قبول  عملکرد قابل

Performanc Expectancy 
0.431 0.123  9.76 0.0001 

 تالش قابل قبول

Effort Expectancy 
0.213 0.112  11.43 0.0001 

 اثرات اجتماعی 

Social Influences 
0.174 0.137  9.81 0.002 

 شرایط  تسهیل

Facilating Condition 
0.168 0.098  8.79 0.001 

R 0.689 

2R 0.747 

R-Adjust 0.298 

F-Value 13.71 

P-Value 0.0001 

 

   گیرینتیجه بحث و 
ه به ایجاد نوآوری در محصوالت کارهای کوچک ورزشی از طریق توج واندازی کسباخیر راه  در دهة 

فعالبر سبب  بازار  نیازهای  شناسایی  بنگاه مبنای  از  بسیاری  اقشدن  متوسط های  و  کوچک  تصادی 

اقتصادی،   رهای کوچک و متوسط ورزشی در توسعةکاوشده است. با وجود اهمیت انکارناپذیر کسب

های بازاریابی  ضعف در بازاریابی و مدیریت بازار در کنار دانش حداقلی مدیران در گنجاندن فعالیت

از ظرفیتدر مدیریت کسب به فناوریوکار و غفلت  بنگاه  نشدنموفق ، بسترساز  های وابسته  ها  این 

)رحیمی است  علیدوست    شده  تأثیر  2018قهفرخی،  و  حاضر  پژوهش  در  بنابراین،  استقرار (؛ 

برشبکه  پایدار  رقابتی  مزیت  یک  ایجاد  بر  مجازی  توسعة مهای  هدف  با  خالقانه  مدیریت  بنای 

فرضیة  کسب اولین  با  مطابق  شد.  بررسی  ورزشی  از پژووکارهای  حاکی  دادها  عاملی  تحلیل  هش، 

ابعاد متأ  اثراتزیت رقابتی شامل عملکرد پذیرفتهثیر معنادار  انسانی، تالش،  اجتماعی و    شدة منابع 
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 ،(2016سیمپسون و همکاران )  هایی ورزشی بود که این نتایج با پژوهشتسهیل شرایط بر کارآفرین

( همکاران  و  ابراهیم و  (  2016شوکری  و  اثرات  (  2019)  هامید  تالش،  عملکرد،  متغیرهای  در 

(، 2014زاده و همکاران )عظیمهای  پژوهشهای  سازی و همچنین بخشی از یافتهاجتماعی و تسهیل

برقی  الفی ذبیحی2017)  مقدمو  همکاران  (،  و2018)  و   )  ( قهفرخی  علیدوست  و  ( 2019رحیمی 

فناوری  درباره کار  کاربرد  و محیط  متغیرهای شغلی  دارد  اطالعات در  بینهمخوانی  های گویه  . در 

خدمات با    های مجازی سبب ارائةاستفاده از شبکه»  های چهارگانة مزیت رقایتی مجازی، گویةسازه

زیرساختارهای موجود برای استفاده »  ( و گویة= β  71/0)  شود«تری به مشتریان میکیفیت مطلوب

داردوهای مجازی در محیط کسب از شبکه تأ = β  82/0)  «کار من وجود  بیشترین ضریب  از  ثیر  (، 

بود راستاندبرخوردار  همین  در  ابر  ،.  و  مطالعة ک2019)  اهیم هامید  با  کارآفرینی  انال(  مجازی  های 

  براساس ها  های موفق عربی پرداختند. آنبرخی از سازمان  عربستان به بررسی دلیل توان رقابتی زیاد 

دلیل نبود وکارهای کوچک بهیت کسبگزارش کردند که احتمال موفق  کارآفرین موفق  73های  گفته 

مرحلة   در  گسترده  منابع  به  وراهنیاز  مدیریت،   اندازی  زمینة  در  بودجه  حداقل  صرف  توسعه، 

زیادانعطاف همچنین    پذیری  است،اشتغال  میزانو  بیشتر  زیاد،  از    زایی  بیش  این از  درصد    90اما 

ت که  داشتند  اظهار  کارکنان  کارآفرینان  و  مدیران  سبقتوانایی  برایدر  ظرفیت  گرفتن  از    استفاده 

رقابتشبکه ویژگی  حفظ  رمز  مجازی  استهای  مشترک  بازار  در  نتایج  پذیری  همچنین   پژوهش. 

  استفاده از  بهها  های مجازی بسترساز گرایش سازمانکه وجود فرهنگ پذیرای شبکه  ها نشان دادآن 

 .  سوستپژوهش حاضر همدر ل شرایط اثرات اجتماعی و تسهیهاست که این یافته با مؤلفة آن 

شناسایی عوامل  ( دربارة  2016)  1، سارابدین و باالسوبرامانیان ( و رودریگز2016)و همکاران    ریشوک

شبکهتأ  کاربرد  بر  کسب هاثیرگذار  کارآفرینان  سوی  از  اجتماعی  متوسط وی  و  کوچک  کارهای 

های مجازی در  گزارش کردند که وجود فرهنگ متناسب با شبکهها  هایی را انجام دادند. آنپژوهش

کنار هزینه پنهانجامعه در  و  اندک  رقابتی کمتری  های کوچک که  ماندن هویت سازمانهای  توان 

وجب های بزرگ و پیشرو رقابت کنند، متوانند در یک بازار مشترک با سازمانولی می  ،برخوردارند

بیشتر سازمان با سهای  گرایش  ازایر سازمان کوچک در مقایسه  استفاده  به  اجتماعی های  شبکه  ها 

ی مستلزم های مجازر برخورداری از نیروی کار ماهر و آشنا با شبکهبشود، اما این موضوع عالوهمی

و کسب سازمان  در  فناوری  ساختارهای  استوجود  نتایج  وکار  با  در    که  حاضر  های  لفهمؤپژوهش 

زیرساخت و  قبول  قابل  همتالش  میسوستها  موضوع  این  تبیین  در  نظریه .  به  رفتاری توان  های 

 
1. Rodrigues, Sarabdeen & Balasubramanian 
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مشاغل محسوب   وکار شرط اساسی توسعةوجود محیط مناسب کسب  هااشاره کرد که برمبنای آن 

نظریهمی این  در  چشود.  براساس  ِپها،  سیاست   ،1ستارچوب  قبیل  از  مطلوب  محیطی  های  عوامل 

های  کار، عوامل فناورانه و وجود ساختارومحیط پذیرای کسبکارهای نوپا در جامعه،  وحامی کسب

فرهنگی عوامل  قالب  در  توسعه مشخصه  ، اجتماعی-حمایتی  اصلی  یا  های  نیافتن  توسعهیافتن 

( 2017سیمپسون و همکاران)  راستا،  همین    . در2014و همکاران،    زاده)عظیم  وکارها هستندکسب

اینکه بازاریابی مهم  با وکارهای کوچک و متوسط است، اظهار ترین بخش کارآفرینی کسباشاره به 

پایگاه دادهکار، جمعوجود بخش بازاریابی در ساختار کسبوکرد   اآوری و ایجاد  ز ها برای بازاریابی 

محصول   ارائة  و  رقبا  تحلیل  و  بازار  تحلیل  بازگشت  طریق  بر  چشمگیری  تأثیر  گسترده  سطح  در 

کسب  موفقیت  و  مؤسرمایه  بنابراین،  دارد؛  کم وکار  و  راهبرد  هزینهثرترین  اندازی  راه  ،موجودترین 

تماعی در فرایندهای معرفی های اجهای شبکهتوجه به ظرفیت   ،تبع آنو به  2اطالعات   فناوریبخش  

در تدوین »برنامة    داری از مدیران دانشمندبرخور  بینالبته در این    و ارائة محصول و خدمات است؛

ها با  که این یافته  پوشی نیستسهم بازار و پیشتازی قابل چشم   منظور توسعة به  3« کار فعالوکسب

که از    واضح استضر همخوانی دارد.  پژوهش حا  هم سازة مزیت رقابتی و هم سازة مدیریت خالقانة

ا کارشناسان  کسبدیدگاه  موفقیت  معیار  استقتصادی  بازار  سهم  یا  رقابتی  توان  پوفینازوکارها   .  ،

پاپادیمیتریوس کارهای کوچک و  وزمینة بررسی توان رقابتی کسب  ای در( مطالعه2018)4گاالنوز و 

آن  متوسط دادند.  فراانجام  رسیدند که موفقیت  نتیجه  این  به  نیازمند  ها  کارآفرینانه  وجود  یندهای 

ماشتن  گکارهو بهمراه فرهنگ استقرار فناوری  بع انسانی خالق، متعهد و ماهر بهکاملی از منا  بستة

کشور   29ها در  های آن دانش روز و تجربه برخوردار باشند. بررسی  مدیرانی است که از دو خصیصة

کارهای کوچک و متوسط زودبازده دارای توجیه اقتصادی از قبیل  واندازی کسب اروپایی پیشرو در راه

سوئیس، متحده،  ایالت  پرتغال،  لهستان،  آلمان،  استرالیا،   ایتالیا،  فرانسه،  دانمارک،  اسلوونی،  هلند، 

ها، رعایت استاندادها  یابی هزینهارز)  5بلغارستان و ... حاکی از آن بود که برخورداری از ظرفیت رقابت

گواهی  تأ و  خدمات های  و  محصول  تحلیل    6یید  ارتباطی رقباو  ظرفیت  های  کانالتکنولوژی  )  7(، 

کانالکانال (،  8اطالعاتی  هدف،  بازار  و  مشتریان  با  ارتباطی  اتحادیه  های های  با  وارتباطی  و  ...  ها   )

 
1. PEST Plan 

2. Information Technology (IT) 

3. Active Business Plan 

4. Poufinas, Galanos, Papadimitriou 

5. Capacity to Compete 

6. Certification and Standards 

7. Capacity to Connect 

8 . Information Cumunication Technology 
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اصلی کارآفرینی    )منابع مالی، نیازهای مهارتی و نیازهای نوآورانه( سه مشخصة  1ظرفیت ایجاد تغییر

صحیح یافتههستند.    2رقابتی  با  این  حا  همةها  پژوهش  رقابتی  متغیرهای  توان  متغیر  شامل  ضر 

های  یافتهراستا هستند؛ بنابراین،  فرینی پژوهش حاضر همحور، مدیریت خالقانه و ابعاد کارآممجازی

پژوهش پژوهش ح مبنای محور که برکنند که ایجاد توان رقابتی فناوریهای مشابه تأیید میاضر و 

تقاضاهای مؤهب انسانی خالق است و  پ کاربستن منابع  بازار و رقبا در آن ثر و  از طریق تحلیل  نهان 

  نظریةرسد این مقوله با تأکید بر  نظر میشود. بهمیوکار  لحاظ شده باشد، موجب توسعة پایدار کسب

برتوجیه   3کارآفرینی  گرایانةجامع باشد.  کسباساس  شدنی  ایجاد  نظریه،  مخاطرهواین  ای کارهای 

از جامعه  جدید  محیطیویژگیشناختی،  ساختارهای  عوامل  و  انسانی  منابع  ویژة  شخصیتی  -های 

تأ میاجتماعی  همکاران،  )عظیم  گیردثیر  و  پژوهش(2104زاده  درخورازجمله  این    های  در  توجه 

، ایجاد  ها نظر آن   اساسبر( اشاره کرد.  2016)  4پتکوویچ، جاگر و ساسیک  توان به پژوهشزمینه می

مدیران )وجود رفتارهای ایجاد  جانبه و بدون نقص عوامل شخصیتی سه کار پایدار پیامد تعامل وکسب

درگیر  وکسب و  فعال  مدیریت  آموزش،  و  تجربه  قالب  در  کارفرایندها کار  نقش،  وایی  به   ها  ورورد 

اجتماعی فرا متغیرهای  تازه(،  باز-یندهای  )محیط  نیز  وضعیتی  و  حمایتی  ضوابط اریابی  و  قوانین 

عوامل و  )  ساختارمند حمایتی(  بزیرساختسازمانی  نقش  ههای مطلوب،  و  مرتبط  فناوری  کاربستن 

 مبنای فرایندهای اجرایی( است. های کاری مؤثر برتیم بسزای

یافتهاز    پژوهش حادیگر  برهای  سوم    هایمبنای فرضیهضر که  و  پرداخته شد،  دوم  آن  بررسی  به 

ثیر مدیریت ها در بررسی تأرینی ورزشی بود. نتایج تحلیل عاملی دادهفه بر کارآنثیر مدیریت خالقاتأ 

ون یسریج رگبر متغیر مکنون بود. نتا  نه بر کارآفرینی ورزشی حاکی از تأثیر معنادار و زیاد آنخالقا

زای میانجی بر متغیر برون  عنوان یک سازةداد که تأثیر سازة مدیریت خالقانه بهچندگانه نیز نشان  

ب آهکارآفرینی  مستقیم  اثرات  از  کارآفرمراتب  بر  ورزشی  ین  همة نی  مؤلفه  این  در  است.  بیشتر 

سازة بر  معناداری  تأثیر  آشکار  سازة  داشتند  متغیرهای  )کارآفرینی(  ساختارهای    ،پنهان  متغیر  اما 

ها  گویه  ( بیشترین تأثیر را داشتند. در بین همةβ=   75/0( و وظایف مدیریت )β  =   77/0مدیریت )

گوی »نیز  روالة  و  بهقوانین  ما  سازمان  کاری  بازبینی  های  منظم  مطابق  شود  میطور  بازار با  و  نیاز 

می پژوهشβ =82/0)  « کندتغییر  با  همکاران  5پیتینو  های (  و  شریفی(،  2017)   و    محمدیانفر 

 
9. Capacity to Change 

1. Appropriate Enterprise Competitiveness 

2. Integrated Theory 

4. Petkovich, Jager & Sasic 

4. Pittino  
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احمدپورداریانی)2018)  و همکاران  ذبیحی(،  2017) رز2017(،  وینسنت  (،  و2019)  1و  و   انگژ  ( 

 خوانی داشت.  هم (2019) همکاران

مدیران بر کارآفرینی ورزشی،    ( با تأکید بر نقش چشمگیر »سواد مهارتی«2018ذبیحی و همکاران )

مهارت کسب  که  داشتند  جزواظهار  مدیران  سوی  از  کارآفرینی  و گذاریسرمایه  های  اصلی  های 

پایدار   شود که تسریع در فرایند رشد سازمان و توسعةارهای موفق محسوب میوک بلندمدت کسب

مهم استاقتصادی  آن  پیامدهای  الفی ترین  گزارش2017)مقدم  برقیو    .  توسعة    (  در  که  کردند 

مهارتوکسب کارآفرینانه،  فراکارهای  مهارتهای  از  مدیریتی  و  مدیران یندی  فنی  و  شخصی   های 

درحقیقت،  ترمهم فرامهارتند.  مفقودة  حلقة  اشتغالآموزی  مییند  همانزایی محسوب  این  و    شود 

بر کارآفرینی    رگذاریثترین عامل منفی تأ که مهماهرم توانمند کارآفرینی در حوزة ورزش است؛ چرا

 یریت ورزش کشور است که این نتایج در راستای مؤلفةنبودن ساختارهای مدورزشی کشور، کارآمد

است حاضر  پژوهش  در  خالقانه  مدیریت  سازة  مدیریت  شریفیساختار  اعتقاد  به  و  .   محمدیانفر 

فرا2017) کارآفرینی  مستلزم  (،  آن  موفقیت  که  پویاست  شایستگیمجموعهوجود  یندی  از  های  ای 

است؛ به  ، بنابراین  سازمانی  خالق  انسانی  منابع  مناسب  چیدمان  فرابه  زیربناهای  یهمراه  و  ندها 

است   نیاز  فعالیتساختاری  بهتا  را  ایده های سازمان  تولید  نو، ریسکسمت  پیشتازی های  و  پذیری 

که    کردهای ورزشی اظهار  در شناسایی موانع کارآفرینی سازمان(  2019و وینسنت )  رزسوق دهد.  

فرا و  توسعة  اقتصادی  سیاسی،  )عوامل  محیطی  تغییرات  سازمانی،  عوامل  به  کارآفرینی  یندهای 

قانون دادونهادهای  و  تجارت  با  مرتبط  قوانین  زمینة  در  برخورداریگذار  و  انسانی    ستد(  منابع  از 

و تغییرات مرتبط با    به وجود مدیران خالقی که از فناوریتوجه    ، در این میان  ارزشی وابسته است.

در عین افزایش عملکرد سازمان در    ؛ زیرا،شودبرد محسوب می-کنند، راهبردی بردآن استقبال می

ایجاد فرصت رقابت و  برخاستهبازار  عام  های جدید، ضررهای مالی  را به حداقل میاز دو  -ل دیگر 

شناسایی و   گیرد که برایاهمیت وجود مدیران خالق از این واقعیت سرچشمه می  ،بنابراین  رساند؛

فرصت به  کسبورود  جدید  نوآهای  رویکرد  از  باید  مدیران  در  وکار  نبودورانه  اطمینان   وضعیت 

(  2019) 2دنیل و ایساک  ،ا. در همین راست( 69، 2017 و همکاران،  محیطی استفاده کنند )ریزووندی

اهمیت سبکتأ   با بر  ارتقایگزارش کردند که مدیران می  های مدیریتی خالق کید  با  دانش،    توانند 

محاسبةتمر و  خالقیت  ظرفیت  آموزش  و  میزان    ین  نزدیک پذیرریسکدرست  رقابت  یک  در  ی، 

افزودة یافتهچ  ارزش  این  تزریق کنند که  به سازمان  را  با  شمگیری  فراها  و  ییندهای مد مؤلفة  ریت 

  وظایف مدیریت پژوهش حاضر همخوانی داشت.

 
1. Rose & Vincent 

2. Daniel & Isaac 
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های موفق در کشور ویتنام در سطوح  (، منبع مزیت رقابتی سازمان2019به اعتقاد تان و همکاران )

می مشخص  سازمان  سازمان  شود.عالی  این  ارشد  مدیران  بین  زمینة در  در  تنگاتنگی  رقابت   ها، 

که معیار  نحوی؛ بههای پنهان بازار وجود داردورود به بخشی مدیران و  سطوح خالقیت و هوشمند

، توانایی مدیران  شهرت یافته است. براساس این معیار  1«سرعت خالقیتارزیابی مدیران با عنوان »

محصول و خدمات جدید و غیرتقلیدی در حداقل زمان در مقایسه با رقبای کلیدی، ضمانت    در ارائة

های هزارة شاید بیشتر موفقیت سازمان  رسدنظر میوکار است. بههای جدید کسبحضور در فرصت

است، سازمانی  ساختار  در  فناوری  استقرار  مدیون  ژا  سوم  همکاران  نگاما  بررسی در  (  2019)  و 

م کردوکسب  304وفقیت  معیارهای  گزارش  پاکستان  کشور  در  نوپا  و   ندکار  خالقانه  مدیریت  که 

فن تجدیدچاره  2ورانهاخالقیت  جز  درون  3نظر ای  ساختارهای  درازدر  بقای  هدف  با   4مدت مدیریتی 

م این  است.  نگذاشته  پایدار کسبطباقی  توسعة  معنی  به  استلب  راهبرد    وکارهای جدید  تنها  که 

هزینه کاهش  کارآفرینی،  فرصترشد  طریق  از  افزوده  ارزش  تولید  و  تولید  از  های  ناشی  های 

و   جدید  کسبپیشنهادهای  پژوهشیتوسعة  در  است.  همکاران  پیتینو  ، مشابه  وکار  با 2017)  و   )

کسب موفقیت  عوامل  نوپا بررسی  ن  وکارهای  این  رسیدبه  شناخته  ندتیجه  ساشدهکه  های  زهترین 

های  ها و خالقیتی است که در فعالیتوکارهای ملی، فرایندها، روشتأثیرگذار بر بقای حیات کسب

ثیر مستقیم و چشمگیر مدیریت خالقانه  رسد تأ نظر میخورد. بهکارآفرینانه از سوی مدیران رقم می

شدنی است.  تبیینط انسانی و نظریة شخصیت کارآفرینانه  بر کارآفرینی ورزشی از طریق مکتب رواب

ذک نظریة  سازمانشدهربراساس  انسانی  منابع  واحد  محصول  کارآفرینی  ویژگی  هاست،  از  های  که 

چالشیپذیرریسک و  پشتکار  و  تالش  موفقیت،  احساس  نشئ ،  ارشد  مدیران  میپذیری  گیرد. ت 

کان از  برخورداری  زیاد همچنین  خالقیت  درونی،  کنترل  مهارت  ون  از  برخورداری  اصلی و    های 

تقاضا بازاریابی  شامل  از مشخصه  یپذیرریسکمحور،  کارآفرینی  بازار  مدیریت  مدیران و  اصلی  های 

 (.  202، 2014ه و همکاران، زاد)عظیم هستندکارآفرین خالق  

)  در سازة نیازها  نیز متغیر تحلیل  ایده  (= β  82/0کارآفرینی  نوآورانه )و  بیشترین = β  78/0های   )

راتأ  کارآفر  ثیر  در  بر  نیز  پژوهش  کیفی  جامعة  اعتقاد  به  راستا،  همین  در  داشتند.  ورزشی  ینی 

تقاضای  کسب و  بازار هدف  نیاز  برمبنای  باید  و خدمات  ارائة محصول  متوسط،  و  وکارهای کوچک 

 
1. Innovation Speed 

2. Technological Innovation 

3. Renew 

4. Long-Term Survival 



 1399، مهر و آبان 62،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            186
 

شود.  مؤ انجام  برایثر  نیاز  مورد  اولیة  مالی  منابع  کسب راه  تأمین  چالشیاندازی  نوپا    وکارهای 

م  نشدنیانکار م  با  والمعمشود که  یمحسوب  و  تأاستقراض  داخلی  واگذاری  نابع  قبیل  از  مالی  مین 

،  2014و همکاران،    ادهزشود )عظیمتولید مرتفع می  ان سهام یا فروش بخشی از فناوریحقوق صاحب

بر  یدی صنعت ورزش فعال بودند، عالوهتول  ی که در حوزةکیف  (، اما به اعتقاد متخصصان جامعة204

قابلیتی داشته  بودن با خواستة مشتریان  بر منطبقشده، محصول و خدمات باید افزونردو ویژگی ذک

به    زبودن برای محصول را خلق کند. و ویژگی پیشتا  ها را از محصوالت مشابه مجزا کند د که آننباش

و   رحیمی  قهفرخیاعتقاد  نگرش  (2018)  علیدوست  گرایشنیز  و  بهها  کسبهای  ارهای  کوسمت 

تبدیلورزشی   از ویژگی  غیرتباید  رقابتی  به مزیت  پ قلیدی  شدن  باشند؛ چراکه  و  یشتازی برخوردار 

اسی مناسب از تحلیل بازار و  شنکارهایی موفق هستند که با فرصتوامروزه در صنعت ورزش کسب

تقاضرقبا در اکتفا پی شناسایی  به خشنودی کنونی مشتریان  و  باشند  آتی مشتریان  و  پنهان  اهای 

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی باید آگاه باشند  ، فعاالن اقتصادی در بخش کسببنابراین  نکنند؛

کسب ایجاد  بخشوککه  این  در  پایدار  ب  ارهای  به کارهنیازمند  توجه  بدون  که  است  ابزاری  بستن 

حداقل هزینه و حداکثر محصول و خدمات جدید،    ضمن معرفی گستردة  محدودیت مکانی و زمانی، 

سو  (. این مقوله ازیک28،  2018،  علیدوست قهفرخی  )رحیمی و    ة ممکن را ایجاد کندارزش افزود

شناسایی  و  بازار  نیاز  منطقی  تحلیل  ازسوی   مستلزم  و  است  مشتریان  آتی  و  پنهان    ، دیگرتقاضای 

توانمندی با  موافق  ذهنیت  که  است  خالقی  مدیران  از  برخورداری  دارند  نیازمند  فناورانه  و  های 

روال و  بساختارها  را  کاری  تنظیم میگونهههای  محیطای  ایجاد  با  که  کارآفرینانه  کنند  کاری  های 

برشی رقابتی  ایجا  1توان  هدف  با  بازار  وضعیت  از  نیاز  مورد  اطالعات  طریق کسب  از  تغییرات را  د 

   (.41، 2019توجندل، کنند )جدید در محصول و کسب موقعیت پیشتازی فراهم می

های  های مرتبط با سیستماستقرار فناوری  اکی از اثرگذاری معنادار دو مقولةحنتایج پژوهش حاضر  

ب همچنین  و  خالق  هاطالعاتی  مدیران  فناوری  کارگیری  از  استفاده  به  تمایل  در  در  اطالعات 

. براساس  بودورزشی  -های تفریحییندهای خدماتی از سوی باشگاه د کیفیت فراسازی و بهبوتسهیل 

با  توان  می   کارهای کوچک ورزشیوکسب  های مالیبا توجه به محدودیت  شودپیشنهاد می  این نتایج، 

های  بر کاهش هزینه، عالوهکیفیتبا خدمات    ارائةبط با  های مرتدر حوزه  های فناوریقابلیتتأکید بر  

توسعة   مشتریان به های گوناگون  گروه   با ارائة خدمات متنوع به   ط با تبلیغات، بازاریابی و فروش،مرتب

کرد؛   برند اقدام  نیز  آن  اجتماعی  اثرات  از  و  بهآبنابراین،  مشتریان  همیشه  خدمات نجاکه  با    دنبال 

هستند مطلوب  کیفیت  و  آسان  استفادهدسترسی  و  استقرار  در  تخصص  کسب  گسترده،  از   های 

تبدیل  ،اطالعات  فناوریهای  قابلیت در  بسزایی  نقش  که  است  کارآمدی  و  امروزی  کردن  راهبرد 

 
1. Cutting Advantage Competition 
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مشتریان مشتر پیشنهاد  طریق  )از  بالقوه  مشتریان  حتی  و  کنونی  فعال  مشتریان  به  غیرفعال  یان 

پژوهشدر این زمینه پیشنهاد میارد.  ( دکنونی اثرگذاری نوع    شناسایی   هایی در زمینةشود  میزان 

استفاده مجازی  آن  شبکة  کاربردهای  تعیین  همچنین  و  همچنین مشتریان    برایشده  شود.  انجام 

می انجامپیشنهاد  و  مطالعه  با  مناسبشود  نیازسنجی  مطالعة    دادن  طریق  قوت  هاضعفاز    های و 

شده در زمینة خدمات ارائهطالعات  ا  های فناوریمحور از قابلیتالگویی کارا و مشتری  ر،حاض  مقولة

در وهلة    تواندمیهای پژوهش حاضر  یافته  ،بنابراین  تفریحی تدوین شود؛-های ورزشیاز سوی باشگاه

مدیران متوجه  باشگاه-نخست  تفریحی مالکان  که می-های  ایجورزشی شود  با  ساختتوانند  ارهای  اد 

به فناوری  کاربرد  با  ب  همراهمتناسب  و  فناوریهجذب  با  آشنا  دانشی  نیروی    اطالعات،   کارگیری 

دهندگان . همچنین برای مربیان و آموزشرا در صنعت ورزش ایجاد کنند  ایبازارهای هدف چندگانه

میباشگاه میسر  امکان  این  عالوهها  که  هزینه،  شود  حداقل  با  خود  خدمات  معرفی  طریق بر  از 

های  مبنای قابلیتی خود برهاهای خارج از باشگاه و امکان کنترل و تصحیح برنامهبینی فعالیتپیش

مجازی همبه  ،فضای  خدطور  ویژزمان  و  ترکیبی  کنندمات  ارائه  دانش .  ه  برای  آموختگان همچنین 

به که  ورزشی  علوم  کسبرشتة  ایجاد  هستنددنبال  نوپا  شبکهوکارهای  عالوه،  مجازی  اینکه برهای 

وکار بالقوه هستند، اهرم کمکی مناسب  شناسایی بازارهای کسبجو و  وجست   برایمنبع توانمندی  

اولیهاندازی کسبراه  برای از حیث توجه به سرمایة  ترین  مهممشتریان    واضح است کهاما    اند، وکار 

  های مجازیشبکه  لیل تسهیالت دسترسی ناشی از توسعةدهستند که به  این حوزه  نفع درذی   حوزة

باکتوانند به خدمی یابند  ترییفیت و مطلوبمات  -عیت فرهنگیضبا موقعیت مکانی و وکه    دست 

 باشد. متناسب  ها اقتصادی آن

از مدیران خالق در ورود به کسبنتایج پژوهش نشان داد، نقش برخوردار   ورکهطهمان وکارهای  ی 

های ورزشی و تفریحی  با توجه به اینکه بسیاری از باشگاه   جدید و موفق انکارنشدنی است؛ بنابراین،

یران یا مربیان تخصصی کارگیری مده، باندمشغول خدمات مشابه و یکنواخت    به ارائةطور معمول  به

روز  ه با ایجاد ساختارهای منعطف و بهو هموار  ه از تجربة خوبی در زمینة فعالیت خود برخوردارندک

وکارهای جدید  یجاد مزیت رقابتی در ورود به کسبتواند اهستند، میخود  وظایف    دنبال اثربخشیبه

خدمات   ائة ه و ارویژهای  در قالب بسته  خارج از باشگاه  خدمات مکمل  ، ارائةمثال  را فراهم کند؛ برای

های انگیزشی در این زمینه  جمله سیاستازخاص به مشتریان فعال و مشتریان گروهی )خانودگی(  

  .است
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Abstract 

Setting up of small and medium-sized sports businesses by focusing on creating 

innovation and social media capabilities in marketing processes has enabled many 

efficient businesses in the sports industry. Therefore, Purpose of research was sustained 

Model of Sustainable Competitive Advantage of Virtual Small and Medium-sized Sports 

Businesses based on UTAUT model: Role of Management Innovation. The present study 

is a mixed-type study. The statistical population in the qualitative phase consisted of active 

entrepreneurs, sports business startups and manager-owners (n = 17) and in the 

quantitative phases, the line managers and staff of active economic business were selected 

snowball and purposely method from three service, manufacturing and training areas. The 

research tool was a modified version of the Shockry competitive advantage questionnaire 

(2016), the Seo Yan creative small business questionnaire (2016), and the Sports 

Entrepreneurship Researcher-made questionnaire. After confirmation of internal 

reliability by expertise, good fit index of the model based on Fornell and Larker triple 

indices verified. Finally data were analyzed using Partial least Squares technique ) Smart 

PLS-2(.The results of factor analysis of data and dual indices of Z test indicated a 

significant effect of the four dimensions of virtual competitive advantage on sport 

entrepreneurship. Multiple regression test results also confirmed the mediating role of 

creative management on the development of sports businesses. Therefore, managers - 

owners of active sports business can create spaces conducive to sustainable 

entrepreneurship by providing infrastructure related to deploying cyberspace technology 

and applying it in marketing processes along with managers' entrepreneurial mindset. 

 

Keywords: Innovation Idea, Competitive Advantage, Innovation Management, Social 

Media. 
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