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Introduction & Purpose: Start-ups, especially those interested in 
sustainable wealth creation and the application of academic 
knowledge and ideas, cannot succeed solely on the basis of one-sided 
activities. Therefore, the purpose of the present study was to explain 
the structural model of strategic orientations and the 
commercialization performance of new products in sports start-ups. 
Methodology: This is an applied study and research method was 
descriptive-survey. The statistical population of this study was the 
entrepreneurs of active sports startups all over the country. Due to the 
limited population, the statistical sample was considered as a whole. The 
data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 19 
specialized questions. The content validity of the questionnaire was 
confirmed by 7 professors of sports management and 2 professors of 
entrepreneurship. Its reliability was also calculated using Cronbach's 
alpha test and composite reliability. To analyze data and investigating 
model fit, structural equation modeling and PLS software were used. 
Results: The results showed that strategic orientations including 
market orientation, technological orientation, and entrepreneurial 
orientation, have a direct and significant effect on the 
commercialization performance of new sports products, respectively. 
Also, the indirect and significant effect of strategic learning was 
confirmed as a mediating variable. 
Conclusion: Entrepreneurs and managers of sports startups should 
put their company's strategies together in order to achieve the 
successful commercialization of their products and be constantly 
looking for new knowledge and its application in different stages of 
new product production. 
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  سازي محصوالت جدید ورزشیهاي راهبردي و عملکرد تجاريگیريمدل ساختاري جهت

  4احمد رجبی ،3محمدرضا میري  ،2محمد احسانی ،*1امیر رحیمی

  ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتري دانشجوي. 1
  ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه ورزشی، مدیریت استاد. 2
  ایران کرمان، کرمان، اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت ارشد کارشناسی. 3

  چکیده   اطالعات مقاله       
     19/01/99 دریافت مقاله:

     05/02/99بازنگري مقاله: 
  17/02/99پذیرش مقاله:  

 آفرینی پایدارثروتمند به عالقهوکارهایی که ویژه آن دسته از کسبکارهاي نوپا بهوکسب مقدمه و هدف:
یک جانبه به موفقیت هاي فعالیت توانند صرفاً بر مبنايهستند، نمی هاي دانشگاهیو کاربست دانش و ایده

هاي راهبردي و عملکرد گیرياز اینرو، هدف پژوهش حاضر تبیین مدل ساختاري جهتدست یابند. 
  کارهاي نوپاي ورزشی بود. وسازي محصوالت جدید در کسبتجاري

کارآفرینان جامعه آماري این پژوهش را است.  کاربرديپیمایشی و  -توصیفی ،پژوهشاین  روش شناسی:
به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماري به هاي ورزشی فعال در سراسر کشور تشکیل دادند. استارتاپ
 تخصصی سؤال 19ساخته داراي پرسشنامه محقق ،هاداده ). ابزار گردآوري=93nشمار انجام گرفت (روش کل

تأیید شد.  نفر از اساتید کارآفرینی 2و  نفر از اساتید مدیریت ورزشی 7پرسشنامه توسط  محتواییروایی بود. 
همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل 

  .استفاده شد PLS افزارت ساختاري و نرمالسازي معاداز مدل ،برازش مدلها و بررسی داده
هاي راهبردي شامل بازارگرایی، گرایش فناورانه و گرایش کارآفرینانه گیرينتایج نشان داد که جهت نتایج:

چنین، اثر سازي محصوالت جدید ورزشی اثر مستقیم و معناداري دارند. همبه ترتیب بر عملکرد تجاري
  غیرمستقیم و معنادار یادگیري راهبردي به عنوان متغیر میانجی تأیید شد.  

سازي موفق محصوالت تجاري به دستیابی برايهاي ورزشی کارآفرینان و مدیران استارتاپ نتیجه گیري :
به طور پیوسته در جستجوي دانش در کنار یکدیگر قرار دهند و خود باید راهبردهاي شرکت خود را 

  جدید و کاربرد آن در مراحل مختلف تولید محصول جدید باشند. 
  

  کلید واژگان 
   استارتاپ

  سازيتجاري
  راهبردي گرایش

  ورزش 
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  مقدمه
هایی که در طول دو دهه اخیر در بسیاري ترین ویژگییکی از برجسته

هاي نوپا (استارتاپ) جایگاه شرکتاز اقتصادها ظهور پیدا کرده، نقش و 
در فرآیند بنیان دانشها که پشتوانه اصلی اقتصاد ست. این شرکتا

هاي جدید شدن و مهد تحول و نوآوري و پیشرو در ابداع فناوريصنعتی
 اندمهم و ضروريهاي در حال توسعه بسیار هستند، براي اقتصاد
ها که توسعه و موفقیت این شرکت ).2018، 1(هنریکز و همکاران

-جوان و خوش فکر تشکیل می آموختگاندانش ،ها را بیشتراعضاي آن
ها در م براي کاهش خطرپذیري آنالزهاي دهند، در گرو زیرساخت

، 2(کوکاین باشددوران شروع فعالیت میهاي بازار و در آشفتگی
وکارهایی که ویژه آن دسته از کسبکارهاي نوپا بهوکسب). 2019
 هاي دانشگاهیو کاربست دانش و ایده آفرینی پایدارمند به ثروتعالقه

مرتبط با یک جانبه و هاي فعالیت توانند صرفًا بر مبنايهستند، نمی
-فعالیت انجام؛ چرا که به موفقیت دست یابند بازاریابییا و کارآفرینی 

فقط از  کار نوپاوآن کسبشود باعث می حوزه  یک هاي محدود به
به عبارت . مند شودبهره همان حوزه هاي مرتبط باها و مزیتارزش
آفرینی کوتاه مدت تنها ثروت نگرسوجانبه و یکي یکملکردهاع، دیگر

). در نتیجه، 373، 2007، 3همکاران و کچن( داشت را در پی خواهند
بایست به صورت توأمان، راهبردها و می و خلق ارزشبراي تولید ثروت 

را انجام جوي فرصت و مزیت وجستهاي الزم در فرآیند گیريجهت
به  راهبردي هايها و گرایشگیريداد. بدین ترتیب، تمرکز بر جهت

 کارهاي نوپاي ورزشی،وآفرینی در کسبآفرینی و ثروتمنظور ارزش
   .)2018، 4منرسد (تانگ و بلکمهم و اساسی به نظر می

هاست که کننده مزیتجووهمان رفتارهاي جست» راهبرد«
ها را به منظور استخراج ارزش از بسترهاي موجود و توسعه شرکت
راهبرد؛ آرایش مناسب منابع، سازد. هاي رقابتی پایدار توانمند میمزیت

ها جهت مقابله با عدم ها را براي شرکتمحصوالت، فرآیندها و سیستم
(وب کند اطمینان و در راستاي دستیابی به اهداف بلندمدت تعیین می

- فرآیندها، شیوهشامل  راهبردي گرایش. بنابراین، )2010، 5و همکاران
 ی و هدایتراهنمای به منظورگیري هاي تصمیمها، اصول و سبک

باشد می و توسعه شرکتویژه در محیط خارجی هاي شرکت بهفعالیت
راهبردي، نحوه بکارگیري گیري جهت ).2008، 6و همکاران نجانتون(

هاي راهبرد (استراتژي) در سازمان به منظور تطبیق یا تغییر جنبه
. به عبارت دیگر، کار استومحیطی بیانگر نوع راهبرد تجاري کسب

بع بندي و بکارگیري منا، نحوه دستهکاروکسبگرایش راهبردي 
برداري از هاي نوظهور بازار و بهرهسازمانی به منظور استفاده از فرصت

). 2013، 7(آلتونتاس و همکاران شودبازارهاي موجود تعریف می
هاي گوناگون اصولی هستند که بر فعالیت راهبردي،هاي گیريجهت

هاي بازاریابی و تدوین راهبرد شرکت وکار از جمله کنشیک کسب
                                                        

1. Henriques et al 
2. Cockayne 
3. Ketchen, et al 
4.Tang & Blackman 
5. Webb et al 
6. Jantunen et al 
7. Altuntas et al 

گذارند و براي ایجاد رفتارهاي مناسب که منجر به عملکرد تأثیر می
  ). 2012، 8روند (تئودوسیو و همکارانکار میشود، بهبهتر می

ها به ، گرایش شرکتراهبرديگیري محور اصلی مفهوم جهت
آوري و تحلیل اطالعات براي ایجاد دانش جدید است. شناسایی، جمع

 تلقی نوآوري روند در مهم عنصر یک راهبرديگیري جهت بنابراین،
 دانش که دهدمی نشان بنیاندانش پارادایم اقتصاد حقیقت، در. شودمی

 موجود، مسیرهاي امتداد در جدید هايایده پیشبرد براي تنها نه جدید
 براي جدید مسیرهاي ایجاد و دانش جدید هايترکیب ایجاد براي بلکه

هاي ).  این نوآوري2019، 9ضروري است (آدامز و همکاران نوآوري
در شرایط کند تا وکارهاي نوپا کمک میبنیان به کارآفرینان کسبدانش

هاي بازار، محصوالت جدیدي را خلق و آشفتگی عدم اطمینان فزاینده
 کهزمانی تادر بستر ورزش نیز،  ). 2018، 10(کیم و همکاراننمایند 

تبدیل نشود و در به محصوالت نوآورانه  دانش و دستاوردهاي پژوهشی
دانش و  از سودي هیچ عمالً  این صنعت مورد استفاده قرار نگیرد،

 .)2019، 11شد (فولگار و همکاران نخواهد حاصل جامعه براي پژوهش
در محیط متغیر امروز، شکافی که بین دانش و کنش به عبارت دیگر 

ورزشی وجود دارد موجب تعارض نیازهاي فکري صاحبان دانش و 
). 2015، 12ملی بازیگران تجاري شده است (کیلیچ و اینسهنیازهاي ع

این در حالی است که امروزه نگرش سنتی به صاحبان دانش و مراکز 
رود همگام با پژوهشی تغییر کرده و از صاحبان ایده و دانش انتظار می

تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادي، دانش جدید را به بخش تجاري 
ا براي کارآفرینی فناورانه فراهم سازند (پژوهش انتقال دهند و زمینه ر

رشته در سایه علوم عنوان یک میان). علوم ورزشی نیز به1396جهرمی، 
طبیعی و اجتماعی که به مسائلی همچون سالمتی، تندرستی، فعالیت 

پردازد، پیوسته با تغییرات فناوري، بدنی، رفتارها و سبک زندگی می
هاي متنوع مشتریان، تغییر معیارهاي تحوالت شدید اجتماعی، نیاز

). از اینرو، صاحبان 2014، 13کیفیت زندگی و غیره روبروست (پاین
مسائلی که به ورزش  بنیان در حوزهکارهاي دانشوایده و کسب

 ندد، نه تنها جداي از جامعه نیستنپردازتوسعه و نوآوري میهمچون 
دانش برداري از براي بهرهخود را و باید  قرار دارندجامعه قلب بلکه در 

). بدین 2017، 14(ویدرز، سیوبو و ریچاردسون ندنآماده ک نوین ورزشی
هاي فراوانی براي توسعه هاي ورزشی که مزیتترتیب، استارتاپ

آورند، به منظور مقابله با مشکالت و اقتصادي و اجتماعی فراهم می
ها که آن ک بُعديتها و راهبردهاي رویارویی با تغییرات، نباید به روش

  ). 2018من، تانگ و بلکشوند ( متوسلکند، را دچار محدودیت می
مفهومی است که به طور  راهبرديگیري به طور کلی، جهت

مورد استفاده قرار و بازاریابی  کارآفرینیدر ادبیات مدیریت، گسترده 
 ،هاگیريآمیزي از این جهت. امروزه شناسایی ترکیب موفقیتگیردمی

آلتونتاس ( شودمحسوب می وکارهاکسب اي براي مدیریتچالش عمده

8. Theodosiou et al 
9. Adams et al 
10. Kim et al  
11. Fullagar et al 
12. Kilic & Ince 
13. Pyne 
14. Withers, Sewabu & Richardson 
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).  در یک بازنگري کامل از ادبیات مرتبط، این 2013و همکاران، 
گیري راهبردي که مورد توجه بیشتر تحقیقات پژوهش بر چهار جهت

-گیري کارآفرینی، جهتگیري بازار، جهتکند؛ جهتبوده، تمرکز می
هاي مختلف از جریانیري یادگیري. در واقع گگیري فناوري و جهت

را در راهبردي هاي گیريابعاد مختلفی از جهتارتباط ادبیات نظري، 
 پژوهش، ارتباط ساختارياند. در این هاي متعدد معرفی نمودهرشته

- بهگرایش کارآفرینانه، گرایش فناورانه و یادگیري راهبردي بازارگرایی، 
وجود مدارك تحقیقاتی مستند قبلی مبنی  دلیل موفقیت فراوان آنها و

 ،بر عملکرد شرکت انتخاب گردیده است. بخش زیر اثرگذاري آنهابر 
به  پژوهشکه در این راهبردي هاي گیرياي از مفاهیم جهتخالصه

  د.دهه میئارا را کار گرفته شده است
اي از بالندگی سازمان یا سطحی که توان مرحلهبازارگرایی را می

دو مفهوم بازارگرایی، براي . تعریف کرد ،است بلوغ سازمانی بازتاب
 رفتاري. طرفداران رویکرد فرهنگیرفتاري و  رویکرددارد: رویکرد وجود 

هاي بازارگرایی را مجموعه فعالیت) 1990، 1(کوهلی و جاورسکی
کنند. این در حالی است مستمر براي ارتقاي رضایت مشتري تعریف می

ها و بر ارزش) 1990، 2(نارور و اسالتر رویکرد فرهنگی که طرفداران
-تر میچیز مهم ق مشتري را از همهالیباورهاي مشترك شرکتی که ع

د. در هر دو روش، مشتري عنصر کلیدي بحث است. نتأکید دار ،داند
هاي فرهنگ سازمانی است که به عبارت دیگر، بازارگرایی یکی از جنبه

ان باالترین ارزش را به سودآوري بنگاه و در آن مدیران و کارآفرین
دهند. نگهداري مشتري از طریق ایجاد ارزش برتر اختصاص می

بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاري است که در سرتاسر شرکت گسترش 
یافته و از طریق نوآوري، پاسخگوي نیازهاي حال و آینده بازار و مشتري 

هایی بازارمحور شرکتهاي ). شرکت2005، 3است (ژو، ییم و سی
آنها در راستاي مفهوم یندها و رفتارهاي آها، فرفعالیتهستند که 

دلیل افزایش قدرت خریداران،  زیرا در دنیاي امروز بهاست؛ بازاریابی 
درنتیجه  المللی، تغییرات سریع فناوري وترشدن تجارت بینرقابتی

ر طول زمان انتظارات آنها د محصول، نیازهاي مشتریان و کاهش عمر
). بدین ترتیب، 2019کند (آدامز و همکاران، تغییر می سرعت به

تواند تعهد کارهاي نوپاي ورزشی میومقصود از بازارگرایی در کسب
ها و ابزار اجراي اي از باورها، فرآیندها، ارزشکلی شرکت به مجموعه
ایل تواند میزان تمگیري میچنین این جهتفلسفه بازاریابی باشد. هم

وکار نوپاي ورزشی به سمت نیازهاي آشکار و پنهان مشتریان کسب
  باشد.

است  موضوع کارآفرینانه مفهومی کلیدي در درك این گیريجهت
 هاي کارآفرینی را اتخاذ کرده است یا خیر؟فعالیت ،که آیا یک شرکت

 گیريجهت ،بیشتر مطالعات دانشگاهی). 2013، 4(فرانکو و هیکو
نه گادانند و عناصر سهمی مرکب ماهیتیرا داراي  رزشیو کارآفرینانه

                                                        
1. Kohli & Jasworki 
2. Narver & Slater 
3. Zhou, Yim & Tse 
4. Franco  & Heiko 
5. Proactiveness 
6. Ratten 
7. Lumpkin & Dess 

وآوري . نگیرندرا براي آن در نظر می پذیري و پیشگامینوآوري، ریسک
ق است که الها، تجربیات جدید و فرایندهاي خقه به ایدهالشامل ع

نو  هايفناوريتوسعه و ایجاد محصول جدید یا  ،آنه ممکن است نتیج
ها با وجود احتمال شکست اشاره پروژهاز پذیري به حمایت باشد. ریسک

با  رویاروییشدن براي قدممعناي پیشنیز به 5دارد. پیشگامی
، 6(رتن هاي رقباستآمدن بر فعالیترویدادهاي احتمالی آینده و فائق

گیري کلی و پایدار است ). بنابراین، گرایش کارآفرینانه یک جهت2019
-، تمایالت و عالیق بنگاه نسبت به کارآفرینی میدهنده ذهنیتو نشان

یند آدر یک فرشرکت قصد و اقدام افراد کلیدي طوري که باشد؛ به
را نشان جدید  و محصوالت وکارکسب پویاي سازنده با هدف ایجاد

  ). 1996، 7دهد (المپکین و دسمی
هاي شدید بازار، تغییرات فناوري و عدم رقابت فزاینده، آشفتگی

هاي محیطی، شرکت ها را مجبور به پذیرش نواوري به عنوان اطمینان
بخش اصلی راهبرد آنها کرده است. گرایش فناورانه به معنی استفاده از 

سازي هاي پیچیده در توسعه محصول جدید، سرعت یکپارچهفناوري
هاي جدید محصول است هاي نوین، توسعه آنها و ایجاد ایدهفناوري 

محور این هاي فناوري). منطق استارتاپ1997، 8زورب(گاتیگنون و 
منظور  اي فناوري جدید را در محصوالت بهاست که به طور فعاالنه

دستیابی به قابلیت برتر فناورانه در برابر رقباي خود و یافتن مشتریان 
 فناورانه گرایش خالصه، طور ). به2019، 9بیشتر توسعه دهند (ویلسون

 سطح در مشترك به باورهاي که است پایدار ذیريپرقابت براي روشی
مستمر،  یادگیري فناورانه، هايقابلیت ارشد، مدیریت توسط شرکت

 هايروال در تغییر لزوم صورت در و جدید اطالعات کلیه از پرسشگري
  .)2015، 10شود (هاالكمربوط می قدیمی

عنوان عامل میانجی در در این پژوهش، یادگیري راهبردي به
سازي محصوالت جدید هاي مذکور و تجاريگیريارتباط سایر جهت

- ورزشی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، فرض شد که جهت
هاي راهبردي مورد نظر، یادگیري سازمانی کسب وکارهاي نوپاي گیري

ورزشی را ارتقا می دهند که آن هم به نوبه خود، به افزایش عملکرد 
شود. د ورزشی یک شرکت منجر میسازي محصوالت جدیتجاري

یادگیري راهبردي نوعی از یادگیري سازمانی است که بر توانایی شرکت 
در پردازش دانش راهبردي به منظور ایجاد تغییرات راهبردي داللت 

). یادگیري راهبردي به معنی مهارت 2016، 11دارد (سیرن و کوتاماکی
هاي راهبردي ز کنشو قابلیت شرکت در انتشار و تفسیر دانش ناشی ا

دادن به راهبردهاي آتی شرکت گذشته و استفاده از آن براي شکل
باشد. یادگیري راهبردي شرکت که با قابلیت یادگیري عجین است می

 یعنی دانش؛ پردازش در شرکت توانایی عنوان)، به2011، 12(هاکاال
 تنظیماصالح و  نیز، و دانش کاربست و انتقال دستیابی، ایجاد، توانایی

 تعریف بهبود عملکرد هدف با جدید شناختی وضعیت بازتاب براي رفتار

8. Gatignon & Xuereb 
9. Wilson 
10. Halac 
11. Sirén, C., & Kohtamäki 
12. Hakala 
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 و جذب در شرکت توانایی عنوانچنین یادگیري راهبردي بهکرد. هم
 جدید محصوالت توسعه به منظور آن از استفاده و جدید دانش تبدیل

شود (گومز و می شناخته عملکرد بهتر شرکت و رقابتی پایدار مزیت با
   ). 2017، 2؛ سوتانتو2017، 1ووجان
هاي قبلی نشان داده است که استفاده از چندین ز آنجا که پژوهشا
گیري راهبردي به طور همزمان منجر به داشتن عملکرد بهتر جهت

شود، لذا فرض اساسی این پژوهش هم این است که ها میبراي شرکت
گیري راهبردي را با یکدیگر که چندین جهت هاي ورزشیاستارتاپ

-هایی هستند که فقط روي یک جهتبهتر از شرکت ،کنندترکیب می
چارچوبی از طریق ترکیب  ،بنابراین .گیري خاص تمرکز دارند

به عنوان  فناوريو گرایش به  انهکارآفرین گیريجهتبازارگرایی، 
یادگیري متغیرهاي مستقل در این مطالعه در نظر گرفته شد و از 

این  ارتباط ساختاريبه عنوان متغیر میانجی براي بررسی  اهبردير
که متغیر وابسته  سازي محصوالت جدید ورزشیتجاريابعاد بر عملکرد 

  . است، استفاده گردید

  
  . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل

  
  شناسیروش 

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شیوه 
همبستگی است که به شکل -توصیفیگردآوري اطالعات، از نوع 

پیمایشی انجام شده است. جامعه آماري پژوهش شامل کارآفرینان 
هاي ورزشی فعال در سراسر کشور بود. به دلیل محدود استارتاپ

شمار انجام بودن جامعه، نمونه آماري در این پژوهش به روش کل
ها ) و مراحل بعدي تجزیه و تحلیل بر روي آن=93nگرفت (

ساخته صورت پذیرفت. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق
شناختی و تخصصی هاي جمعیتمشتمل بر دو بخش پرسش

چنین به هماي لیکرت بود. پرسش در طیف پنج گزینه 19شامل 
استفاده قرار نگرفته بود،  مورد این پرسشنامه تاکنوندلیل اینکه 

 7تبار سنجی براي براي تعیین روایی محتوایی، طی یک فرم اع

ارسال  نفر از اساتید کارآفرینی 2و  نفر از اساتید مدیریت ورزشی
ید قرار أیمورد تها روایی محتوایی پرسشنامه ،نهایت شد و در

  . گرفت
گیري متغیرهاي پژوهش، به منظور تعیین پایایی ابزار اندازه

استفاده شده  3از ضریب آلفاي کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی
در یک ، ضریب آلفاي کرونباخ به روشبراي تعیین پایایی ت. اس

مورد پرسشنامه تحلیل شد و ضریب  30مطالعه مقدماتی تعداد 
گونه که در همان .محاسبه شد 88/0 آلفا براي کل پرسشنامه

شود، مقدار ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی مشاهده می 1جدول 
- می 7/0بل قبول یعنی ترکیبی براي تمام متغیرها بیش از حد قا

گیري متغیرها، پایایی توان گفت ابزار اندازهباشد. بنابراین می
  مناسبی دارد. 

  گیري متغیرهاي پژوهش. نتایج مربوط به پایایی و روایی ابزار اندازه1جدول 

  

                                                        
1. Gomes & Wojahn 
2. Sutanto 

3. Composite Reliability 

  6  5  4  3  2  1  متغیر
  85/0  78/0  84/0  81/0  76/0  79/0  آلفاي کرونباخ
  87/0  91/0  87/0  82/0  88/0  83/0  پایایی ترکیبی

  55/0  61/0  58/0  63/0  64/0  57/0  میانگین واریانس استخراج شده
            62/0  . بازارگرایی1

          65/0  34/0  . گرایش کارآفرینانه2
        57/0  46/0  38/0  . گرایش فناورانه3
      66/0  47/0  39/0  44/0  . یادگیري راهبردي5

    59/0  41/0  48/0  35/0  34/0  سازي محصوالت جدیدعملکرد تجاري. 6
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از شاخص میانگین واریانس  1گرابه منظور ارزیابی روایی هم
از شاخص جذر  3و براي سنجش روایی واگرا 2شدهاستخراج

طور که شده استفاده شده است. همانمیانگین واریانس استخراج
شده میانگین واریانس استخراجدهد، مقادیر نشان می 1جدول 

باشد. بنابراین متغیرهاي می 5/0بیشتر از حد قابل قبول یعنی 
چنین با توجه به اینکه گرا برخوردارند. همپژوهش از روایی هم

شده بیشتر از میزان جذر میانگین واریانس استخراجمقادیر 
توان گفت هاست، میهمبستگی متغیر مورد نظر با سایر متغیر

شود متغیرها داراي اعتبار هستند و روایی واگراي آنها نیز تأیید می
- آوري داده، از نرمپس از جمع). 39-50، 1981، 4رکرالفورنل و (

- بنديبراي توصیف و دسته) 22نسخه ( 5افزار اس. پی. اس. اس
اسمارت افزار نرمروش حداقل مربعات جزئی و  و ازها کردن داده

  .شد استفادهبرازش مدل براي  )3نسخه ( 6ی. ال. اسپ

  یافته ها
هاي ورزشی) ها (کارآفرینان استارتاپدهندگان به پرسشنامهپاسخ

از درصد زن بودند.  8/10درصد مرد و  2/89از لحاظ جنسیت، 
سال بودند. از لحاظ  30درصد در محدوده زیر  6/80نظر سنی، 

تحصیالت علوم ورزشی و درصد داراي  8/26مدرك تحصیلی، 
 5/21چنین، تنها درصد داراي مدرك کارشناسی بودند. هم 2/75

  ها سابقه قهرمانی در یک رشته ورزشی داشتند.درصد از نمونه
هاي پژوهش، ابتدا مدل اولیه با تمام به منظور آزمون فرضیه

جزئیات رسم شد. سپس ضرایب بارهاي عاملی تمام اجزا بررسی 

ها استفاده شود؛ گیري از آنبرازش مدل اندازه شد تا در سنجش
البته به دلیل رعایت اختصار از گزارش آن صرف نظر شد. طبق 

ها باالتر از حد قابل قبول نتایج، ضرایب بارهاي عاملی تمام گویه
است که بیانگر مناسب بودن معیارهاست؛ از اینرو حذف  4/0یعنی 

). در برازش مدل 1999 ،7ها الزم نبود (هولندهیچ یک از گویه
شود، ضرایب مشاهده می 2طور که در شکل ساختاري، همان

چنین در ارزیابی مدل مسیر و اعداد معناداري آورده شده است. هم
) نیز بررسی شد. ضریب تعیین نشان 2Rساختاري، ضریب تعیین (

دهد که چند از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیر می
د. این مقدار براي متغیر یادگیري راهبردي شومستقل تبیین می

 42/0سازي محصوالت جدید و براي متغیر عملکرد تجاري 54/0
  دست آمد. به

استفاده شد. براي  GOFبراي برازش مدل کلی از شاخص 
  شود: دست آوردن این معیار از فرمول زیر استفاده میبه

GOF = 
____
퐶표푚 ×

____
푅  = √0.61 × 0.48     =0,54 

که به ترتیب به عنوان  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 
مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي نیکویی برازش معرفی شده 

دست به 54/0است، شاخص برازش مطلق طبق فرمول باال مقدار 
  دهد.آمد که برازش بسیار مناسب مدل کلی پژوهش را نشان می

  

  
  

، آماره تی مربوط به روابط موجود در مدل، 2بر اساس شکل 
هاي پژوهش است. این بدین معناست که فرضیه 96/1از  بیشتر

با توجه به تأیید درصد معنادار هستند.  95در سطح اطمینان 
گري قابلیت پژوهشی قابل هاي اصلی، وجود نقش میانجیفرضیه

چنین براي تعیین شدت تأثیر متغیرهاي میانجی قبول است. هم
، 9(یاکوبوسی و دوهاچک 8پژوهش از آماره واریانس محاسبه شده

- شود که مقدار بین صفر و یک را اختیار می) استفاده می2003
تر بودن دهنده قويتر باشد، نشانکند و هرچه به عدد یک نزدیک

                                                        
1. Convergent Validity 
2. Average Variance Extracted (AVE) 
3. Divergent Validity 
4. Fornell & Larcker  
5. SPSS 

مستقیم واقع این مقدار، نسبت اثر غیرتأثیر متغیر میانجی است. در
ره ). مقدار آما2013سنجد (داوري و رضازاده، بر اثر کل را می
  شود:  شده از طریق فرمول زیر محاسبه میواریانس محاسبه

푉퐴퐹 =
퐻2 × 퐻3

(퐻2 × 퐻3) + 퐻1 
در نتیجه این مقدار براي متغیر میانجی قابلیت پژوهشی به شرح 

  زیر است: 

6. Smart-PLS 
7. Hulland 
8. Variance Accounted For 
9. Iacobucci & Duhachek 
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푉퐴퐹 = . × .
( . × . ) .

 = 0,43 
- گیريدرصد از اثر کل جهت 43دهد که این عدد نشان می

سازي محصوالت جدید ورزشی عملکرد تجاريهاي راهبردي  بر 
مستقیم متغیر میانجی یادگیري راهبردي از طریق اثر غیر

  شود.ها تبیین میاستارتاپ
فرعی  هايفرضیهاصلی، نوبت به سنجش  فرضیهبعد از تأیید 

 هايمؤلفهمدلی متشکل از  براي این کار که سدرپژوهش می

گیري راهبردي یعنی بازارگرایی، گرایش کارآفرینانه و جهت
سازي عملکرد تجاري زا وهاي برونعنوان سازهبهگرایش فناورانه 

و  گردیدزا ترسیم عنوان سازه درونبهمحصوالت جدید ورزشی 
 اجراي این مدل دست آمده ازهب افزار اجرا شد. خروجیتوسط نرم

معناداري است که نتایج  رایبضرایب استاندارد شده و ض شامل
  باشد. میقابل مشاهده  2و جدول  3آن در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فرعی پژوهش. نتایج بررسی فرضیه2جدول 

  
هاي فرعی ، آماره تی مربوط به فرضیه2بر اساس جدول 

- است. این بدین معناست که فرضیه 96/1پژوهش، بیشتر از 
درصد معنادار  95هاي فرعی پژوهش در سطح اطمینان 

میزان اندازه اثر معناي به  1ضریب تأثیرهستند. عالوه بر این، 
و رابطه بین  باشدمیزا زا بر یک متغیر درونیک متغیر برون

 35/0و  15/0، 02/0 مقادیر کند کههاي مدل را تعیین میسازه
به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک 

به توجه با  ).2013(داوري و رضازاده،  سازه بر سازه دیگر دارد
تأثیر  )>49/0F= ،05/0P( کارآفرینانهگرایش مؤلفه  ،2جدول 

سازي عملکرد تجاريبر  هانسب به سایر مؤلفهتري قوي
  .داردمحصوالت جدید ورزشی 

  بحث 
هاي گیريپژوهش حاضر که با هدف تعیین روابط ساختاري جهت

- وسازي محصوالت جدید در کسبراهبردي و عملکرد تجاري
است  هاییانجام گرفت، یکی از اولین تالشکارهاي نوپاي ورزشی 

هاي سازي استارتاپکه در راستاي توجه به عملکرد تجاري
کارهاي نوپا که از آن به وشود. کسبورزشی در ایران انجام می

- محور، دانشکارهاي فناوريوعناوین گوناگونی همچون کسب
شود، نقش ها یاد میمتوسط، نوبنیاد و استارتاپوبنیان، کوچک

                                                        
1. F2 

مهمی در توسعه اقتصادي و اجتماعی و پیشبرد اهداف صنعت 
  ). 2018من، تانگ و بلکورزش خواهند داشت (

گذاران دانش این است چالش اصلی مدیریتی صاحبان و سرمایه
که چگونه دانش تولیدي و نوین خود را به جریان بازده 

کنند.  گذاران و کارکنان تبدیلاقتصادي براي مؤسسان، سرمایه
سازي به عبارت دیگر، مشکل اصلی اختراع نیست بلکه تجاري

سازي از این آن است. اهتمام هرچه بیشتر به موضوع تجاري
هاي پژوهشی جهت اهمیت دارد که کسب توانایی تبدیل ایده

تواند یک کشور جهان هاي نوآرورانه میبازارمحور به فناوري
پیشرفته فروشنده  سومی فروشنده مواد خام را به یک کشور

  اقتصادي تبدیل نماید. -دانش فنی
بنیان) که در هاي نوپا (دانشاین موضوع به ویژه براي شرکت

کنند، این عرصه یعنی تولید دانش و فناوري جدید فعالیت می
براي  سازياهمیت فراوانی دارد. از طرفی، اهمیت موضوع تجاري

سطح دنیا شناخته  حوزه ورزش که یکی از بازارهاي پُردرآمد در
چنین ورزش جزء صنایعی شود، اهمیت بیشتري دارد. هممی
روز و ارائه محصوالت باشد که در آن فناوري و دانش به می

جدید، پیشرفته و تأثیرگذار نقش بسزایی دارد. از اینرو در این 
سازي و عوامل تأثیرگذار بر پژوهش به بررسی موضوع تجاري

بنابراین هاي ورزشی پرداخته شده است. آن در استارتاپ
گذاري روي انداز مناسبی را براي سرمایهحاضر چشم پژوهش

  ضریب تعیین  نتیجه  ضریب تأثیر  آماره تی  ضریب مسیر  روابط عّلی
  تأیید  37/0  91/3  45/0  سازيعملکرد تجاري ←بازارگرایی 

  تأیید  49/0  53/4  63/0  سازيعملکرد تجاري  ←گرایش کارآفرینانه   54/0
  تأیید  41/0  44/3  48/0  سازيعملکرد تجاري ←گرایش فناورانه 

 پژوهشهاي فرعی ضرایب مسیر مدل فرضیه. 3شکل

 هاي راهبرديگیريجهت سازيعملکرد تجاري

 بازارگرایی

 گرایش کارآفرینانه

 گرایش فناورانه
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هاي ها (بویژه شرکتپیش روي شرکت راهبرديهاي گیريجهت
از  توانگشوده است. بر همین اساس زمانی می نوپاي ورزشی)

د که به تمامی ابعاد، شمند ها بهرهگیريجهت این مزایاي کامل
  .دهنده آن توجه شودها و سطوح مختلف شکلاخصش

این پژوهش به صورت نوآورانه و با رویکردي چندسونگر، 
ها را در کنار یکدیگر و به صورت گیري راهبردي شرکتجهت

چندگانه بررسی کرد. نتایج حاصل از اجراي معادالت ساختاري 
نشان داد که برازش مدل کلی پژوهش، بسیار قوي و مناسب است 

)54/0GOF=بینی باالیی دارد؛ از اینرو، جهت) و قدرت پیش -
هاي راهبردي به صورت جمعی، نتایج و اثرگذاري مثبتی بر گیري

کارهاي نوپاي وسازي محصوالت جدید کسبعملکرد تجاري
-ها و تحقق اهداف شرکتورزشی دارند و موفقیت کلی استارتاپ

ر همین رابطه، هاالکا بنیان ورزشی را رقم خواهند زد. دهاي دانش
 فناوري، هاي بازار،گیري) نیز نشان داد که جهت2011(

 که شوندمی شناخته اصولی عنوان به یادگیري و کارآفرینی
 و دهندمی قرار تأثیر تحت و هدایت را شرکت یک هايفعالیت

- می ایجاد آن عملکرد و ماندگاري از اطمینان براي را رفتارهایی
هاي ) اذعان کردند که یکی از ویژگی2018من (تانگ و بلک .کنند

هاي ورزشی، برخورداري از راهبردهاي مهم رهبري استارتاپ
هاي مداوم و استراتژیکی است که رهبران براي موفقیت شرکت

) نیز بیان کردند که 2019آدامز و همکاران ( کنند.نوپا اتخاذ می
ردي هاي راهبگیريهایی که از ترکیب جهتعملکرد شرکت

گیري هایی بود که تنها از یک جهتاستفاده کردند، بهتر از شرکت
  اند. راهبردي استفاده کرده

هاي راهبردي نشان داد که گیريمیزان اثرگذاري جهت
سازي ها در عملکرد تجارياهمیت و اولویت هر یک از آن

توان شاهد محصوالت جدید چقدر است و با چه عناصري می
د به بازار، کیفیت و رضایت مشتري در سوددهی، سرعت ورو

- آفرینی و ثروتکارهاي نوپاي ورزشی در عرصه ارزشوکسب
دهنده که نشان 2R چنین مقادیرهمآفرینی علم و فناوري بود. 

نیز نشان  باشدها توسط یکدیگر میتبیین تغییرات سازه میزان
سازي عملکرد تجاري تغییرات متغیر از درصد 55 که در حدود داد

تبیین  هاي راهبرديگیريجهت توسطمحصوالت جدید ورزشی 
) به این نتیجه 2019. در این رابطه، آدامز و همکاران (شودمی

گیري فناورانه اثرگذاري بیشتري نسبت به سایر رسیدند که جهت
هاي راهبردي دارد. در این پژوهش، میزان اثرگذاري گیريجهت

ها در رتبه دوم سازي استارتاپاريگرایش فناورانه بر عملکرد تج
) نشان دادند که بازارگرایی و 2005قرار داشت. ژو، ییم و سی (

هاي شرکت و گرایش کارآفرینانه، تأثیر چشمگیري بر نوآوري
مزیت رقابتی و عملکرد آن دارند و در عوض، گرایش فناورانه تأثیر 

) بیان 2008ها ندارد. جانتونن و همکاران (داري بر نوآوريمعنی
کردند که که گرایش کارآفرینانه و یادگیري راهبردي بر عملکرد 

هاي طور کلی، پژوهش ها اثرگذار هستند. بهالمللی شرکتبین
رسد هاي راهبردي پرداخته و به نظر میگیريزیادي به انواع جهت

هاي اختالف میزان اثرگذاري هر یک از آنها به دلیل تفاوت حوزه

ها و محیط اقتصادي کشورها شدت رقابت شرکتمورد بررسی، 
  باشد. 

در مورد متغیر میانجی الزم به ذکر است که یادگیري 
هاي گیريراهبردي به عنوان یک فرآیند سازمانی اساسی، جهت

سازي محصوالت جدید تفسیر و راهبردي را به عملکرد تجاري
اجراي هاي ورزشی براي کند. به عبارت دیگر، استارتاپتبیین می

هاي راهبردي نیاز به کمک یادگیري راهبردي گیريبهتر جهت
تواند به مدیران دارند. بنابراین درنظر گرفتن یادگیري راهبردي می

کار، کمک وو کارآفرینان ورزشی در بهبود جایگاه رقابتی کسب
کند که ) اشاره می2019شایانی نماید. در همین رابطه، ویلسون (

 سازمانی فرهنگ که است بعدي تک اقدام یکیادگیري راهبردي، 
 از اقدامات راهبردي بعدي ناشی دهد وتحت تأثیر قرار می را

) 2008جانتونن و همکاران (. کندپشتیبانی می شرکت را شکست
نیز بیان کردند که گرایش به یادگیري، محور اساسی براي ارتقاي 

  باشد. عملکرد شرکت می
 دهد که برايژوهش نشان میبنابراین نتایج بررسی این پ

- دستاوردهاي پژوهشی، جهت سازيکاربست دانش و تجاري
بازار و نیازهاي  محیط زیرا است؛ راهبردي عامل مهمی هايگیري

- صاحبان ایده و کسب اگر. است تغییر حال مشتریان مدام در
 مشتریان هايخواسته و نیازها مستمر طور به بنیانوکارهاي دانش

تولید  به استفاده بهتر از فناوري نوآورانه و قادر کنند،شناسایی  را
بود و این کار را با نوآوري،  خواهند محصوالت از جدیدي انواع

 به منجر امر این کنند.پذیري و پیشگامی، عملیاتی میریسک
 و شد بازارهاي فعلی یا جدید خواهد به نو محصوالت ایجاد

 به موفقیت نزدیک خواهدو کارآفرینی را  هاي بازاریابیفعالیت
کنندگان، آتی مصرف نیازهاي بینیبا پیش این، بر عالوه. کرد

به شیوه  آنها توسط جدید پژوهشی محصوالت یا و فناوري
. شوندنمی دیگر منسوخ و کنندمی پیدا کارآفرینانه توسعه

آمیز، استفاده از سازي موفقیتتجاري به دستیابی براي بنابراین،
دارد. افزون بر این،  راهبردي اهمیت بسزایی هايگیريجهت

هاي ورزشی باید به طور پیوسته در جستجوي دانش استارتاپ
جدید و کاربرد آن در مراحل مختلف تولید محصول جدید باشند 
و اگر در این مسیر به موفقیت نرسند، از شکست خود درس گرفته 

جم و هاي راهبردي خود را براي اقدام بعدي منسگیريو جهت
  یکپارچه نمایند. 

  نتیجه گیري
ورزشی به ویژه بخش  کارآفرینی هوزبه طور کلی، ح

 باشد امامی نوظهورجوان و  ،در ایران کارهاي نوپاوکسب
حاصل گشته در این رابطه زیادي  نظري موفقیت و دانش

هاي ویژگیهاي زیادي با محوریت پژوهش براي نمونه، .است
کارآفرینان، کارآفرینی سازمانی و شناختی و رفتاري روان

نسبت به  انجام گرفته و عوامل موفقیت و شکست کارآفرینی
اما  گذشته، اکنون اطالعات بیشتري در دسترس است

هاي ورزشی ی در خصوص استارتاپپژوهشدستاوردهاي 
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منسجم و ده، ونشهدایتتواند باشد و نمیانگشت شمار می
در این  کافیمی و شناخت مفهو هو هنوز توسعباشد  یکپارچه

هاي پژوهشی مورد توافقی نیز به صورت نگرفته و چارچوب بخش
. از سوي دیگر، این پژوهش مانند هر پژوهش دست نیامده است

هاي بعدي به رود پژوهشدیگري بدون محدودیت نبود. انتظار می
سازي و سرمایه مالی که نقش هاي دیگري همچون شبکهمؤلفه

وکارهاي ورزشی دارند، و ارتقاي عملکرد کسبمهمی در ایجاد 
بپردازند. محدودیت دیگر پژوهش، حجم نمونه نسبتًا پایین بود 

وکارهاي که البته این موضوع، ضرورت ایجاد پایگاه اطالعاتی کسب
بنیان ورزشی را در هاي دانشتر شرکتورزشی و نقش پُررنگ
  دهد. سطح جامعه نشان می
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