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تبیین رابطة کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان
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هدف از این تحقیق ،تبیین رابطة کارآفرینیمستقل و بازارگرایی بر هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران بودهاست .جامعة آماری
این تحقیق کلیة باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران بود .که در کل  57باشگاه انتخاب شدند .با توجه به حجم اندک جامعه ،کل جامعه با روش کل
شمار بهعنوان نمونه در نظرگرفته شد .به منظور جمعآوری دادهها برای اندازهگیری هوشمندیرقابتی از پرسشنامة نواک و فرانسس ( )2102به منظور
اندازهگیری ویژگیهای کارآفرینیمستقل از پرسشنامة کردنائیج و زالی ( )0811با  81گویه و همچنین برای سنجش بازارگرایی از پرسشنامة 08سؤالی
دولتآبادی که برگرفته از مطالعه نرور و اسالتر ( ،)0991استفاده گردید .ضریب پایایی آنها به ترتیب  1/91 ،1/11و  1/15بهدست آمد .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها آمار توصیفی و نرمافزار  Spssو  Smart PLSاستفاده شد .یافتههای حاصل از تحقیق نشان میدهد که در سطح اطمینان  97ضریب مسیر رابطة
میان کارآفرینی مستقل و هوشمندی رقابتی 1/781است ،ضریب مسیر رابطهی میان بازارگرایی و هوشمندیرقابتی 1/011است و ضریب مسیر رابطهی میان
کارآفرینی مستقل و بازارگرایی  1/666است .با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهاد میشود مدیران باشگاههای بدنسازی به منظور افزایش مشتریان ،افزایش
سوددهی ،بهرهوری باشگاه ،از اثرات مثبت کارآفرینیمستقل و بازارگرایی برای افزایش هوشمندیرقابتی استفاده کنند.
کلید واژهها :هوشمندی رقابتی ،کارآفرینی مستقل ،بازارگرایی ،ورزش ،باشگاههای بدنسازی
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مقدمه
جستجوی مداوم برای یافتن روشهای جدید مبارزه در بازارهای رقابتی همواره یکی از موضوعات اصلی در مباحث استراتژیک
بوده است ،که موجب خلق مفهوم هوشمندی رقابتی شدهاست (حسینی .)0816 ،سازمانها از یک سو در صنایع گوناگون بهطور
فزایندهای با چالشها و تغییرات محیطی و اجتماعی روبرو میباشند (هاکرتس)2119 ،0؛ و از سوی دیگر رقابت شدیدی بین
سازمانها وجود دارد که نقش خالقیت و نوآوری را جهت موفقیت بلندمدت سازمان روشن میسازد (ژانگ .)2111 ،2وبستر8
اعتقاد دارد هر تصمیم بازاریابی که بر اساس رفتار رقبا شکل نگرفته باشد ،مانند حرکت کورکورانه در یک مسیر تاریک است
(آگنی هوتری .)2119 ،8دریافت اطالعات از محیط بیرونی کسبوکار بر موفقیت رقابتی سازمان تأثیر گذار بوده (فیلدینگ،7
 )2116و تأثیر بسزایی در تصمیمات آتی مدیران برای موفقیت بیشتر سازمان خواهد داشت (صدری و لیز .)2110 ،6در واقع،
تغییر و تحول جزء جداییناپذیر حیات و سنگ زیرین نظام هستی است؛ تحول شتابندهای که در تمام شؤون زندگی انسانها
شکل میگیرد ،ایجاب میکند تا هر بنگاه اقتصادی در هر کسبوکار که مشغول است ،با دقت و تیزبینی ،تغییرات ،شرایط و
تحول را زیر نظر داشته باشد و فراتر از آن قابلیت حرکت همگام با تغییرات را در خود ایجاد کند .سازمانها باید برای تأمین
نیازها و خواستههای مشتریان ،راهبردهای بازاریابی جامعی تدوین کنند تا به این ترتیب به هدفهای سازمانی خود دست یابند،
تمرکز بر نیازهای مشتری به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است و هر سازمانی که کوشش میکند
مشتریگرا باشد ،باید با این مفهوم آشنا شود .اکنون بسیاری از سازمانها با توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتری
رقابت میکنند ،چرا که پیشرفت فناوری ،انتظارهای مصرفکننده را برای دریافت خدمات مناسب و به موقع افزایش میدهد و
آنان چون گذشته دیگر حاضر به پذیرش هر نوع کاالیی نیستند .هوشمندی رقابتی ،5مدیر ارشد سازمان را در همه ابعاد برای
تصمیمگیری بدون ساختار ،دربارهی همه چیز ،از بازاریابی گرفته تا تحقیق و توسعه و تاکتیکهای سرمایهگذاری درازمدت در
استراتژی سازمان کمک میکند (به نقل از سایت اسکیپ دات اوارجی.)1
طبق تعریف ،هوشمندیرقابتی سازوکاری است که مدیران را توانمند میکند که درک کنند ،رقبا چه میتوانند انجام دهند و
قصد انجام چه اقدامی را دارند و چه زمان و مکانی برنامههایشان را اجرایی خواهندنمود ( داگالس .)0998 ،9بدین ترتیب
سازمانهایی که قادر به تأمین انتظارهای مصرفکنندهی خود نباشند ،خودبهخود از گردونهی رقابت حذف خواهندشد .در بازار
رقابتی امروز ،حفظ مشتریان برای موفقیت هر کسبوکار ،یک امر حیاتی است و از آنجا که حفظ مشتریان فعلی نسبت به جذب
مشتریان جدید ،سادهتر و کمهزینهتر است ،توجه مؤثر به خواستههای مشتریان برای دریافت کاال و خدمات پس از فروش
مناسب ،نه تنها موجب حل مشکالت جاری میشود ،بلکه شیوهای برای ایجاد رضایت و فداکاری در مشتریان است (اصغرپور،
 .)0812در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان ابزاری در حوزههای مختلف ،تأثیرات گستردهای بهجا میگذارد .امروزه ورزش در
سالمت افراد ،گذراندن اوقات فراغت سالم ،با نشاط ،لذتبخش و ایجاد روابط سالم در جامعه و پیشگیری از بسیاری از مفاسد
اجتماعی و انحرافات اخالقی و به خصوص در نسل جوان ،نقش خود را متجلی ساخته است (سید جوادین و همکاران.)0898 ،
بنابراین ،ورزش یکی از عوامل تأثیرگذار بر جامعة امروزی است و روزبهروز نیاز به ورزش بیشتر احساس میشود و از اهمیت
زیادی برخوردار است .امروزه ،بسیاری از مدیران باشگاههای حرفهای ،باشگاه ورزشی را بهعنوان یک سازمان و با ویژگیهای
سازمان در نظر می گیرند و از باشگاه ورزشی با عنوان سازمان ورزشی و از ورزش با عنوان صنعت ورزش یاد میکنند .در این
1. Hockerts
2. Zhang
3. Webster
4. Hotri, Agni
5. Fielding
6. Sadri & Lees
7. Competitive Intelligence
8. www. Scip. org
9. Douglas

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

سال ششم -شماره  -02پاییز و زمستان 0897

81

راستا افرادی که بر انجام فعالیتهای ورزشی در باشگاهها حضور مییابند از اهمیت خاصی برای هر باشگاه ورزشی برخوردارند
و بهعنوان مهمترین سرمایههای اصلی هر باشگاه ورزشی مطرح هستند (حسنوند )0891 ،و فرایند هوشمندی رقابتی ،با تحلیل
اطالعات داخلی و محیطی سازمان ،فعالیتهای رقبای مستقیم و غیرمستقیم را در ابعاد مختلف پیگیری مینماید .از این رو،
تحلیل محیطهای درونی و بیرونی سازمان و تفسیر مستمر اطالعات دریافتی از محیط ،تأثیر بهسزایی در تصمیمات آتی مدیران
برای موفقیت بیشتر سازمان خواهد داشت (روچ و سانتی.)2110 ،0
همچنین ،به لحاظ تاریخی طی دهههای ،0951 ،0961همراه با رسوخ فعالیتهای اداری و دیوانساالری در فرهنگ
سازمانها ،کارآفرینی مورد توجه مدیران ارشد سازمانها قرار گرفت تا آنها نیز بتوانند به فرآیند اختراع ،نوآوری و تجاریکردن
محصوالت و خدمات جدید خود بپردازند .با آغاز دهة  0911و پیشرفت ناگهانی صنایع در عرصه رقابتهای جهانی اهمیت تفکر
کارآفرینانه در سازمان های بزرگ ،بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت و پژوهشگران کانون کنترل توجه خود را به چگونگی
القا کارآفرینی در ساختار اداری سازمانهای بزرگ معطوف کردند .بدین ترتیب ،ایجاد سازمان کارآفرین ،پاسخی به تغییرات
شدید و پرشتاب محیطی بوده ،سازمانی که با توجه به تحوالت محیطی و پیچیدگیهای ساختاری خود بتواند در خود خالقیت
و نوآوری را پرورش و تقویت کند (اکبری ،به نقل از صمدآقایی )0811 ،در این سازمانها ،مدیر یا رهبر سازمان عالوه بر نقش
سخنگوی سازمان و دیگر نقشهای مدیریتی ،نقش کارآفرینی را میبایست به عهده داشته باشد (گوتشالک و کارلسون،2
)2117؛ بر اساس این دیدگاه ،هر سازمان میتواند در طیفی ،از منفعل یا محافظهکار تا فعال یا کارآفرین قرار گیرد (المپکین
و دس)2110 ،8؛ ریشة واژة "کارآفرینی" از کلمه  Enterprenderبه معنای متعهدشدن نشأت گرفته است .در واژهنامه وبستر
کارآفرین کسی است که متعهد میشود خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند (هزارجریبی و ابراهیمی،
.)0819
کاکشیوتی و همکاران ،)2106( 8در تحقیقی به «مفهومسازی در ترس از کارآفرینی» به این نتیجه رسیدند که همواره
فعالیتهای کارآفرینانه نیاز به مهارت و انگیزه دارند .همچنین ترس از کارآفرینی نیز در مفهومی متناقض و در جنگ با این کار
است .در این تحقیق به ارائه یک چشمانداز ،واحد و یکپارچه برای جلوگیری از ترس در شروع کارآفرینی اشاره شده است که
به پیشرفت در کارآفرینی کمک میکند .مارتین و همکاران ،)2106( 7پژوهشی را با عنوان «گرایش به کارآفرینی ،قابلیتها و
عملکرد بازاریابی :نقش تعدیلکننده شدت رقابتی در مشارکت بینالمللی جدید در آمریکایالتین» انجام دادند .به این نتیجه
رسیدند که گرایش به کارآفرینی ممکن است عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد .در زمانی که منابع محدود باشد ،نقش شدت
رقابتی در بازارها به چالش کشیده میشود و بحث سرمایهگذاری جدید و عملکرد نادیده گرفته میشود .چاکرابورتی و همکاران6
( ،)2106در پژوهشی با عنوان «فرهنگ کارآفرینی» به این نتیجه رسیده است که کارآفرینی را با فرهنگ میتوان در جامعه
القا کرد ،برای اینکه مردم کارآفرین شوند نیاز به پاداش و ضمانت برای بازگشت سرمایه خود دارند .در واقع افراد به دنبال
شغلهایی با ریسک پایین هستند اگر آنها به سمت کارآفرینی حرکت کنند ،باعث رشد تجاری میشوند .روسکووارا و همکاران5
( ،)2106در پژوهشی نشان دادند که «آموزش مدیریت کارآفرینی در مدارس بهوسیله معلمان ،در آموزش عمومی چگونه خود
را نشان میدهد» ،نتایج نشان داد که آموزش مدیریت کارآفرینی اثرات پسزمینهای بر روی دانش آموزان دارد و این آموزشها
اثرات پیشبینی کنندهای بر روی دانش آموزان دارد تا از فعالیتهای کارآفرینانه در انجام کارهای خود استفاده کنند و همچنین
ویژگیهای متفاوت این معلمان در آموزش و استفاده از کارآفرینی تأثیر مثبت دارد .ون وو ،)2106( 1در پژوهشی با عنوان
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«کارآفرینی و نوآوری جهانی در مدیریت» روشهایی را برای تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها در رابطه با کارآفرینی ارائه
کردهاست .چان و همکاران ،)2107( 0در پژوهشی تحت عنوان «خصوصیسازی و کارآفرینی و هدایت حرفهای انگیزهها» به
این نتیجه دست یافتند که کارآفرینان دارای شخصیتی فعال و برونگرا هستند .طباطبایی و همکاران ( ،)0898در تحقیقی «رابطة
هوش اجتماعی با مهارتهای کارآفرینی و خالقیت دانشآموزان هنرستانهای شهر شیراز» را بررسی کردند .نتایج پژوهش
نشان داد که رابطة بین این متغیرها مثبت و معنادار است .غیاثیندوشن و فالحیانی ( ،)0898در پژوهشی تحت عنوان «تأملی
بر دورههای آموزشی بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه» به این نتایج دست یافتند که ،دورههای آموزشی
که دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار میکند بر پرورش روحیه کارآفرینی تأثیر ندارد و لذا برنامههای آموزشی این دانشگاه با
نگاهی استراتژیک باید بازاندیشی ،بازطراحی و بازآفرینی شوند .در این راستا ،مرتبطترین و تنها تحقیق که هر سه متغیر را دربر
دارد ،مربوط به رحمانی و یوسفی ( )0898است که به «بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار مدیران بر خلق
مزیترقابتی در چارچوب پایش هوشمندیرقابتی» پرداختند .آنها دریافتند که پایش هوشمندیرقابتی بهعنوان متغیر میانجی
دوم به دلیل رابطة مستقیم و معنادار منجر به مزیت رقابتی میشود .بهعبارتی دیگر ،گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار
مدیران از طریق متغیر میانجی ،پایش هوشمندیرقابتی منجر به مزیترقابتی میشود .بنابراین ،شرکتهای مورد مطالعه با
تمرکز بر پایش هوشمندیرقابتی بهعنوان متغیر میانجی دوم به مزیترقابتی دست مییابند.
حسینیمقدم و حجازی ( ،)0898در پژوهشی «تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانکها با متغیر میانجی بازارگرایی» را
بررسی کردند .نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ضمن تأیید تأثیر بازارگرایی بر عملکرد نشان داد که بهطور کلی بین گرایش
کارآفرینانه و عملکرد به صورت مستقیم و همینطور به واسطهی بازارگرایی و به طور غیرمستقیم نیز رابطهی معناداری وجود
دارد و متغیر بازارگرایی بر این رابطه تأثیر بسزایی میگذارد .محمدپور و همکاران ( ،)0898در پژوهشی با عنوان «مقایسه
تطبیقی کارآفرینی و نقش آن در چابکی سازمانی» به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی وقتی مفهوم واقعی خویش را پیدا کند
میتواند بر روی سازمانها مؤثر باشد و اگر سازمانی برنامهی درستی از اهداف سازمانیاش داشته باشد حتم به یقین غافل از
رقبای خود نخواهد ماند .ویلسون و همکاران ،)2108( 2در پژوهشی با عنوان «انواع ،کارآفرینی اثربخش و حرفه کارآفرینی:
مفاهیمی از آموزش کارآفرینی» ابراز میکنند که آموزش کارآفرینی نقش مهمی در باالبردن سطح خودکارآمدی و قصد شروع
فعالیت اقتصادی ایفا میکند .به عالوه دشپانده و همکاران ،)0998( 8به شیوایی و بالغت تمام ،بازارگرایی را برای تمامی سطوح
سازمانهای پیشرفته خواستارند .در عین حال ،علیرغم ارزش بالقوه توسعه و بکارگیری بازارگرایی ،درک مجرد این مفهوم
برای بسیاری از سازمانها همچنان اغفال کننده است (مک کلور .)2101 ،8امروزه بازارگرایی توجه فراوانی را به خود جلب کرده
است .تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته توسط محققان نشان داد سازمانهایی که گرایش بیشتری به بازار دارند ،نوآورتر هستند
و از میزان وفاداری بیشتر مشتری و عملکرد مالی بهتری نیز برخوردارند (الیس .)2116 ،7بازارگرایی ،استانداردهای سازمانی و
انتظارات را برای خلق هوشمندیرقابتی و انتشار اطالعات انعکاس میدهد (ماری2115 ،6؛ ما0999 ،5؛ گریشام و همکاران،1
 .)2116همچنین بازارگرایی ،عنصر مهم و حیاتی برای هوشمندی رقابتی است؛ چرا که طبق مطالعه غفاری و همکاران ()0898
کارآفرینی و بازارگرایی ،حوزه وسیعتری از هوشمندیرقابتی را با فراوانی بیشتری مورد کنکاش قرار میدهند .از سوی دیگر ،با
بهکارگیری هوشمندیرقابتی کارآفرینان به مزایای رقابتیای دست پیدا میکنند که دیگر رقبا از آن برخوردار نیستند و به درک
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بهتری از نقاط ضعف و قوت خود و رقبایشان دست مییابند .بازارگرایی شامل مجموعهای از باورها و اعتقادات است که مشتریان
را در مرکز توجه قرار میدهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد .همچنین ،بازارگرایی بر ایجاد کسبوکار تأثیربخش
و کارا برای ایجاد باالترین ارزش برای مشتری و مزیترقابتی تأکید میکند (تسیو تسو و لی چاوو .)2101،0فروسن و همکاران2
( ،)2106در پژوهشی به بررسی «شکلهای کارآمد از بازارگرایی در سراسر چرخه کسبوکار :آنالیز طولی از کسبوکار به سمت
کسبوکار پایدار» پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که تحوالت اقتصاد کالن تأثیر قابل توجهی بر روی شرکتها و عملکردشان
داشته است .با گرایش به سمت کسبوکار پایدار ،بازارها در برابر نیروها مقاومتر ،مشتریمداری طوالنیتر و هماهنگی شرکتها
با نوسانات بازار بیشتر میشود .جیجر و همکاران ،)2106( 8در پژوهشی با عنوان «اثرات غیرخطی و پویا از بازارگرایی فعال و
پاسخگو :تحقیقات طولی» به این نتیجه رسیدند که بازارگرایی بهعنوان یک هدایتگر برای عملکردهای شرکت است و باعث
کسب سود بیشتر و از حضور رقبا که باعث ممانعت از عملکردهای شرکت میشود جلوگیری میکند .دونگ و همکاران8
( ،)2107در تحقیقی با عنوان «مفاهیمی از ابعاد بازارگرایی :پردازش یک دیدگاه پایه» نشان دادند که ابعاد بازارگرایی در
شرکتهایی که سطح دسترسی به اطالعات باال است و همچنین از سطح تجربه ،تمرکز و روابط بینالمللی خوبی برخوردارند
بیشتر خود را نشان میدهد و بهصورت کاربردی از این ابعاد استفاده میشود .زارعزاده مهریزی و میرمحمدی صدرآبادی (،)0898
به « بررسی تأثیر بازارگرایی بر موفقیت محصول جدید با توجه به نقش میانجی متغیرهای سرمایه فکری و قابلیت یادگیری
سازمانی» پرداختند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بازارگرایی از طریق سرمایة فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر
معناداری دارد .که باقری و افضل ( ،)0898در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت
رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی» نشان دادند که افزایش سطح بازارگرایی مدیران با وجود متغیر
میانجی پایش هوشمندیرقابتی منجر به کسب و حفظ مزیت رقابتی شرکتها میشود .حاجیحسینی و نورزادمقدم ( ،)0898در
مطالعهای «تأثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاههای صنعتی» مورد بررسی قرار دادند
که تأثیر بازارگرایی به عنوان عامل اساسی بر شکلگیری نوآوری و بهبود عملکرد کسبوکار تأیید شده است .لی و همکاران7
( ،)2101مطالعاتی را در تایوان در سال  2101در مورد «بررسی رابطه کارآفرینی و بازارگرایی و مزیترقابتی پایدار» انجام شده
است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،اگر چه بازارگرایی به طور مستقیم بر مزیترقابتی پایدار تأثیر نمیگذارد اما از طریق
قابلیت نوآوری بهطور غیرمستقیم بر مزیترقابتی پایدار تأثیرگذار است .طبق نظر اقبالی ( ،)0898بسیاری از سازمانها به دلیل
عدم توانایی رقابت با سایرین از صحنه بازار حذف شدهاند .به همین منظور ،توجه به بازارگرایی یکی از رویکردهای مهم و قابل
توجه در بازاریابی سازمانها بهشمار میرود که در آن توجه ویژهای به مشتریان میشود.
کارآفرینی نیز از جمله پدیدههایی است که به سرعت در دهة اخیر رشدکرده و گسترش یافته است .از این رو ،سنجش رابطة
این دو متغیر یعنی بازارگرایی و کارآفرینی دارای اهمیت زیادی است .اقبالی ( )0898در تحقیق دیگری به «بررسی نقش
بازارگرایی در توسعه نوآوری سازمانی» ،پرداخته است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شرکتهایی که در صنعت خود
از نوآوری به نسبت باالتری نسبت به سایرین برخوردار بودند ،عامل بازارگرایی را نسبت به سایر عوامل مورد توجه قرار میدادند.
همچنین ،دهقانان و همکاران ( ،)0898در پژوهشی «تأثیر بازارگرایی بر کارآفرینی :نقش تعدیلکنندگی نوآوری» را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین بازارگرایی و کارآفرینی وجود دارد .فالحیان و همکاران ( ،)0892در
تحقیقی به «بررسی رابطه کارآفرینی با بازارگرایی و منابع انسانی بر نوآوری کسب و کار» پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
عوامل کارآفرینی بر بازارگرایی تأثیر مثبت دارد .دهقانیزاده و همکاران ( ،)0892در تحقیق به بررسی «تأثیر بازارگرایی و
گرایش کارآفرینانه بر نوآوری» پرداختند .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بازارگرایی تأثیر مستقیم بر کارآفرینی و
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تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر ...

نوآوری دارد .اسماعیل پور و همکاران ( ،)0892در پژوهشی «تأثیر گرایش کارآفرینانه بر سودآوری شرکتهای بیمه :نقش
بازارگرایی بر موفقیت و نوآوری «مطالعه موردی :شرکتهای بیمه استان گیالن» مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از
بررسی نشان داد که گرایش کارآفرینی شرکتها باعث نوآوری میشود و نقش بازارگرایی آنها را تقویت میکند .شیخ اسمعیلی
و همکاران ( ،)0892در تحقیق با عنوان «ساختاریابی الگوی کارآفرینی سازمانی براساس قابلیتهای بازارگرایی با توجه به نقش
واسطه گرایش به کارآفرینی» به این نتیجه دست یافتند که کارآفرینی در سازمان باعث بهرهمندی از قابلیتهای بازارگرایی
میشود .بوربور جعفری ( ،)0890به «بررسی روابط متقابل کارآفرینی ،بازارگرایی و یادگیریگرایی و نقش این عوامل بر روی
نوآوری و ارزش مشتری» پرداخت .به این نتیجه رسید که باید کارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای خلق ارزش مشتری
و نوآوری در نظر گرفت و به رابطهای متقابل بین کارآفرینی و بازارگرایی پی برد و اهمیت نقش این عوامل را در حفظ مشتریان
نشان داد .تاج الدین و همکاران ( ،)0819در پژوهشی به بررسی «رابطة بین کارآفرینی شرکتی ،بازارگرایی ،انعطافپذیری
سازمانی ،رضایت شغلی» پرداختند .به این نتیجه رسیدند که پیامد بهکارگیری کارآفرینی شرکتی در سازمانها ،بازارگرایی است.
لباف و همکاران ( ،)0811در تحقیقی به بررسی «رابطه بین کارآفرینی شرکتی و رضایت مشتریان در نمایندگیهای شهرهای
اصفهان و شیراز» پرداختند .به این نتیجه دست یافتند که گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی عوامل کلیدی در پایدارماندن
چشم انداز رقابتی هستند و با افزایش تمایل رقابتی در بازارهای محلی و جهانی نقش عمده کارآفرینی در سازمانها آشکارتر
میشود .اگرچه بسیاری از عوامل بالقوه ممکن است بر هوشمندیرقابتی تأثیرگذار باشد ،گرایش به بازارگرایی 0از سازگارترین
عوامل بهشمار میرود (المپکین و دس.)0996 ،2
به نظر کو ( )2115پایش هوشمندیرقابتی بیشتر یک فعالیت کارآفرینی نسبت به فعالیتهای معمول مدیران است و اینکه
تالشهای پایش هوشمندی را میتوان در بسیاری از سازمانهای بازارگرا که در آن ارزش جمعآوری اطالعات رقابتی و انتشار،
ارزشمند است به حداکثر رساند .در واقع ،کارآفرینی یک عامل مهم مزیترقابتی است (وراواردنا و آرون .)2118 ،8در راستای
حفظ مشتریان و جذب مشتریان جدید ،هوشمندیرقابتی عنصر پراهمیتی میباشد .هوشمندی رقابتی یک دریافت همه جانبه
و یک دید کلی از یک صنعت و شرکتهای رقیب بهدست میدهد و زمینههای آسیبپذیری سازمان را آشکار میسازد و
سرانجام رفتار رقبا و پیامدهای آن را شناسایی مینماید .از این رو ،فرآیندی پیچیده در سازمان است (آنتیا و هسفورد)2115 ،8؛
و بازارگرایی مفهومی است که نقش حائز اهمیتی در تحقق این امر دارد؛ چرا که از یک سو بر جمعآوری اطالعات دربارهی نیاز
و خواسته مشتریان و قابلیتهای رقبا تمرکز دارد و از سوی دیگر بکارگیری از منابع سازمان و یکپارچگی بخشهای درون
سازمان منجر به ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان میشود (اواد و آگتی ،)2100 ،7عالوه بر این ضرورت وجود استراتژی
گرایش به کارآفرینی نیز از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقبای جدید ،حس بیاعتمادی به شیوههای مدیریت سنتی و خروج
بهترین نیروهای کاری و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته و در این میان فناوری اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته
افزایش چشمگیری داشته است (عباس زاده و همکاران.)0891 ،
شاید بتوان با بهرهگیری از اثرات کارآفرینی مستقل و بازارگرایی بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی تأثیری
ژرف گذاشت و آنها را به استفاده از این دو عنصر ترقیب کرد تا باشگاههای آنان ،بهعنوان باشگاههایی برتر شناخته شوند و
همچنین در کسب رضایت مشتریان به آنها یاری رساند.
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روششناسی
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ اینکه
رابطة بین متغیرها بررسی میگردد ،از نوع همبستگی میباشد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر ویژگیهای کارآفرینی مستقل
و بازارگرایی بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران بود .جامعة آماری این تحقیق از باشگاههای
بدنسازی در تهران ،که باشگاه آنها از وزارت ورزش و جوانان گواهی تأسیس باشگاه ،حداقل دو سال سابقه تأسیس و به بیش
از دویست مشتری خدمات ارائه میدادند ،جمعآوری شد که با توجه به شرایط گفته شده  57باشگاه شناسایی و از هر باشگاه
دو نفر -مربی ،مدیر -انتخاب شدند .بر این اساس ،تعداد نمونة این تحقیق  071نفر بودند .همچنین ،طبق آمار بهدست آمده
توسط محقق از ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران ،در مجموع از این  57باشگاه شناسایی شده در مناطق پنجگانة تهران،
 80باشگاه در شمال 00 ،باشگاه در جنوب 1 ،باشگاه در شرق 00 ،باشگاه در مرکز و  8باشگاه در غرب تهران فعالیت میکنند.
در این تحقیق ،به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامة هوشمندی رقابتی نواک و فرانسس ) 2102( 0مشتمل بر  21سؤال در
 7بعد فرصتهای بازار (پنج گویه) ،تهدیدات ناشی از رقبا (چهار گویه) ،ریسکهای رقابتی (چهار گویه) ،مفروضات زیربنایی
(چهار گویه) ،آسیبپذیریها (سه گویه) و برای اندازهگیری ویژگیهای کارآفرینی از پرسشنامه  81سؤالی کردنائیج و زالی
( )0811استفاده شده است 1 .ویژگی عمدة کارآفرینان که در پرسشنامة استاندارد سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
ایرانی سنجیده شدند ،عبارتند از.0 :کانون کنترل (ده گویه)  .2رؤیاپردازی (پنج گویه)  .8سالست فکری (شش گویه) .8
ریسکپذیری متعادل (هشت گویه)  .7توفیق طلبی (شش گویه)  .6چالش طلبی (سه گویه)  .5تحمل ابهام (پنج گویه) .1
عملگرایی (پنج گویه) .برای سنجش بازارگرایی از پرسشنامه  08سؤالی دولت آبادی که برگرفته از مطالعه نرور و اسالتر2
( )0991است ،استفاده شد .این پرسشنامه دارای سه بُعد مشتریگرایی (7گویه) ،رقیبگرایی (8گویه) و هماهنگی میان وظیفهای
( 8گویه) است .در کل پرسشنامه بهکارگرفته شده مشتمل بر  10سؤال در چهار بخش (بخش اول اطالعات جمعیت شناختی
با شش سؤال ،بخش دوم سؤاالت مربوط به هوشمندی رقابتی با  21گویه ،بخش سوم سؤاالت مربوط به کارآفرینی مستقل با
 81گویه و بخش چهارم سؤاالت مربوط به بازارگرایی با  08گویه) ،بوده است .برای اندازهگیری گویهها ،مقیاس پنج ارزشی
طیف لیکرت (=0کامالً مخالفم تا =7کامالً موافقم) مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای پرسشنامة هوشمندی رقابتی نواک و فرانسس ( ،1/11 )2102برای پرسشنامه
کردنائیج و زالی ( ،1/91 )0811و برای پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسالتر ( ،1/15 )0991بهدست آمد .در این تحقیق جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای موجود در آمار توصیفی نظیر میانگین ،واریانس و انحراف معیار استفاده شده است .همچنین
جهت بررسی فرضیهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری  SEMبهره گرفته شده است .نرمافزارهای آماری مورد استفاده در
این تحقیق نیز نرمافزار  Spssو  Smart PLSمیباشد .برای به آزمون گذاشتن فرضیههای تحقیق سطح معنیداری  97درصد
و آلفای  7درصد مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
بررسی یافتههای توصیفی مربوط به جنسیت نشان داد که از مجموع  071نفر نمونه تحت بررسی 58 ،نفر ( )81/5مرد و 55
نفر ( )70/8زن بودهاند .بررسی یافتههای توصیفی مربوط به سن نشان داد که از مجموع  071نفر تحت بررسی 80 ،نفر (21/5
درصد) بین  28-21سال 18 ،نفر ( 77/8درصد) ،بین  29-27سال و  86نفر ( 28/1درصد) باالتر از  81سال بودهاند .از نظر
وضعیت تأهل نمونه تحت بررسی 65 ،نفر ( 88/5درصد) مجرد و  18نفر ( 77/8درصد) متأهل بودند؛ بهطور میانگین ،سابقة
1. Nwokah & Frances
2. Narver & Slater
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افراد پاسخدهنده در رشتة بدنسازی  66ماه بود که کمترین سابقه  8ماه و بیشترین  881ماه بود .بررسی یافتههای توصیفی
مربوط به میزان تحصیالت پاسخدهندگان نشان داد که  08نفر ( 9/8درصد) کاردانی 58 ،نفر ( 89/8درصد) کارشناسی 85 ،نفر
( 80/8درصد) کارشناسی ارشد و  07نفر ( 01/1درصد) دکتری بودهاند .که از این تعداد  15نفر ( 71/1درصد) در رشته تربیت
بدنی و  68نفر ( 82/1درصد) در رشتههای غیر تربیتبدنی تحصیل داشتند .تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پرسشنامه در
باشگاههای بدنسازی مرد استان تهران نشان داد که میانگین (از نمره کل  )7و انحراف معیار متغییرهای تحقیق ،بدین صورت
میباشد ،در باشگاههای بدنسازی میانگین و انحراف معیار برای متغیر هوشمندیرقابتی به ترتیب  8/88و 1/75؛ برای متغیر
کارآفرینیمستقل به ترتیب  8/80و 1/88؛ و برای متغییر بازارگرایی  8/82و  1/71بهدست آمده است.
جدول :1آزمون  KMOو بارتلت
1/191
0898/151
021
1/111

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

با توجه به عدد ( KMOبزرگتر از  )1.5و عدد معناداری آزمون بارتلت ( )sig<1.17میتوان گفت که دادهها برای اجرای
تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.
جدول کل واریانس تبیین شده نشان میدهد که این سؤاالت  8عامل را تشکیل میدهند و این عاملها در حدود 66.881
درصد واریانس را تبیین و پوشش مینماید که در واقع نشاندهندهی روایی مناسب سؤاالت میباشد .در ادامه ماتریس چرخش
یافتهی عاملی آورده میشود .این ماتریس همبستگی گویه (سؤاالت یا متغیرها) و عامل را مشخص میکند که براساس میزان
همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد .در این ماتریس بارهای عاملی (نمرات عاملی) هر یک از متغیرها بزرگتر از  1.8میباشند
و زیر چتر عامل مورد نظر قرار میگیرند که هر چقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات
(واریانس) متغیر مورد نظر دارد .جدول زیر نشان میدهد که چه سؤاالتی و با چه بارهای عاملی به این عاملها مرتبط هستند.
برای متغیر کارآفرینی مستقل مینیمم نظرات مقدار  ،2.27ماکزیمم نظرات مقدار  7.11و میانگین و انحراف معیار نظرات به
ترتیب به میزان  8.80و  1.88میباشد .برای متغیر بازارگرایی مینیمم نظرات مقدار  ،0.91ماکزیمم نظرات مقدار  7.11و میانگین
و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  8.82و  1.71میباشد .برای متغیر هوش رقابتی مینیمم نظرات مقدار  ،0.12ماکزیمم
نظرات مقدار  7.11و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  8.88و  1.75میباشد .در این قسمت ،به بررسی آزمون
فرضیات تحقیق با استفاده از نرمافزار  PLSمیپردازیم.

شکل :1مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب استاندارد
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شکل :2مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 1.8 ،میباشد .تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از 1.8
بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در  ،PLSبعد از سنجش بارهای عاملی
سؤاالت ،نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی میرسد ،که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول :1نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق

متغیرهای مکنون
کارآفرینی مستقل
بازارگرایی
هوش رقابتی

ضریب آلفای کرونباخ ()Alpha>0.7

ضریب پایایی ترکیبی ()CR>0.7

1/9155

1/9275

1/5171

1/1586

1/1125

1/9080

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  1.5است و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها
در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.
جدول :2نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق

متغیرهای مکنون
کارآفرینی مستقل
بازارگرایی
هوش رقابتی

میانگین واریانس استخراجی ()AVE>0.5
1/6018
1/6998
1/6116

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  1.7 ،AVE0است و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای مکنون
مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای پژوهش تأیید میشود .با توجه به شکل شمارة  ،2چون
ضرایب  tبرای تمامی رابطههای تحقیق بیشتر از  0.96بهدست آمدهاند ،لذا در سطح اطمینان  %97معنادار بودن همگی آنها
تأیید میشود .دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای
(وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1.88 ،1.09و
1. Average Variance Extracted
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 1.65بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل  ،0مقدار  R2برای
سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را
تأیید ساخت.
جدول :3نتایج معیار  R2برای سازة درونزا

متغیرهای مکنون
بازارگرایی
هوش رقابتی

R2
1/8880
1/8702

جدول :4میزان  Communalityو  R2متغیرهای تحقیق

متغیرهای مکنون
کارآفرینی مستقل
بازارگرایی
هوش رقابتی

Communality
1/6018

R2
1/111

1/6998

1/8880

1/6116

1/8702

با توجه به مقدار بهدست آمده برای  GOFبه میزان  ،1.78برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.
جدول :5نتایج رابطة مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل

مسیر
کارآفرینی مستقل  ---هوش رقابتی
بازارگرایی  ---هوش رقابتی
کارآفرینی مستقل  ---بازارگرایی

معناداری
6/857
2/019
00/697

ضریب مسیر
1/781
1/011
1/666

نتیجه آزمون
قبول
قبول
قبول

همچنین رابطهی مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی پژوهش که نشاندهندة میزان رابطه مستقیم و
غیرمستقیم متغیرها بر روی یکدیگر است ،در قالب جدول شماره  6ارائه میشود.
جدول :6میزان رابطة کل متغیرها در مدل اصلی تحقیق

نوع رابطه
کارآفرینی مستقل بر هوش رقابتی
بازارگرایی بر هوش رقابتی
کارآفرینی مستقل بر بازارگرایی

رابطه مستقیم
1/781

رابطه غیرمستقیم
1/666

×1/021=1/011

رابطه کل
1/671

1/011

-----

1/011

1/666

-----

1/666

با توجه به موارد فوق:
 )0نتایج بررسی آمار استنباطی نشان داد که کارآفرینی مستقل بر هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان
استان تهران اثر دارد.
 )2نتایج بررسی آمار استنباطی نشان داد که بازارگرایی بر هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران
اثر دارد.

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
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 )8نتایج بررسی آمار استنباطی نشان داد که کارآفرینیمستقل بر بازارگرایی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران
اثر دارد.

بحث و نتیجهگیری
آمار توصیفی نشانداد که تعداد حضور آقایان و بانوان در باشگاههای بدنسازی بهعنوان مدیر و مربی دارای اختالف بسیار کمی
است؛ اگر چه در گذشته باشگاههای بدنسازی را مختص مردان میدانستند؛ اما امروزه اکثر باشگاهها بهصورت شیفتهایی مجزا
برای آقایان و بانوان درآمدهاند و همچنین باشگاههای وجود دارد که کامالً از صبح تا شب در اختیار بانوان یا آقایان قرار
میگیرند .در واقع یکی از دالیل توجه به این ورزش میتواند سبک زندگی مدرن باشد؛ که افراد از کمترین فرصت استفادهکرده
و به باشگاه میروند تا نشاط از دسترفته جسمی و روحی را که به علت شرایط اجتماعی و روحی ایجاد شدهاست را دوباره
بازسازی نماید.
آمار توصیفی مدیران باشگاههای استان تهران نشان میدهد که  77/8درصد افراد در محدوده  27تا  29سال قرار داشتند
که افراد در این محدوده سنی بیشترین میزان استقبال از باشگاههای بدنسازی را داشتهاند .البته ،دیدهشده که در گروههای سنی
دیگر نیز استقبال افراد کم نبوده است و افراد جوان و همچنین میانساالن و کهنساالن نیز در باشگاهها دیده میشدند .باتوجه
به آمار توصیفی بیشتر افرادی که در باشگاهها حضور دارند متأهل هستند؛ شاید نکته اصلی رویآوردن افراد متأهل به باشگاهها
در این است که آنها به خاطر همسر و فرزندانشان هم که شده ،بیشتر مراقب سالمت خود هستند .در ضمن ،طبیعی است که
افراد متأهل بهطور معمول هدفمندتر و منظمتر از افراد مجرد باشند.
میانگین سابقة استفاده از باشگاهها میزان متوسطی را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که اکثر افراد تا پنج سال از باشگاه
استفاده میکنند .به عبارتی دیگر افراد وفادار تعداد متوسطی هستند که در برهههای خاصی از باشگاه استفاده میکنند و در
دیگر دورههای زندگی استفاده آنان از باشگاهها تصادفی است .از این رو ،مدیران بایستی در خصوص فرهنگسازی بدنسازی
در میان شهروندان فعالیت نمایند .همچنین ،شرایطی را فراهم آورند که مشتریان در دورههای مختلف زندگی از برنامههای
تمرینی مناسب بهرهببرند.
نتایج یافتههای حاصل از فرضیة اول نشان داد که ضریب مسیر رابطة میان کارآفرینیمستقل و هوشرقابتی  1/781است.
یعنی با افزایش کارآفرینیمستقل ،هوشمندی مدیران باشگاههای بدنسازی استان تهران افزایش مییابد؛ تحقیقات غفاری و
همکاران ( )0898نشان میدهد که جستجوی راههای کسب هوشمندیرقابتی بیشتر یک فعالیت مربوط به کارآفرینی است.
نگرشهای کارآفرینانه در برگیرندة ویژگیهایی چون نوآوری ،نیاز به موفقیت و مرکز کنترل درونی است؛ کارآفرینانی که سطح
باالی این نگرشها را دارا هستند ،حوزة وسیعتری از هوشمندیرقابتی را با فراوانی بیشتری مورد کنکاش قرار میدهند و
همچنین سازمانها و باشگاههای ورزشی نیز نیازمند توجه به مقولة کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای ورزشی از طریق طراحی
و ایجاد رشتههای ترکیبی کارآفرینی ورزشی هستند؛ این نتیجه با نتایج یافتههای کاکشیوتی و همکاران ( ،)2106مارتین و
همکاران ( ،)2106چاکرابورتی و همکاران ( ،)2106روسکووا و همکاران ( ،)2106ونوو ( ،)2106چان و همکاران (،)2107
طباطبایی و همکاران ( ،)0898غیاثیندوشن و همکاران ( ،)0898رحمانی و همکاران ( ،)0898حسینیمقدم و همکاران (،)0898
محمدپور و همکاران ( ،)0898ویلسون و همکاران ( ،)2108همسو است.
در واقع ،بهنظر میرسد که کارآفرینیمستقل سعی در افزایش هوشمندیرقابتی مدیران و مسؤوالن باشگاههای ورزشی را
دارد و این کار را از طریق شناسایی و عمل براساس سیگنالها ،وقایع و الگوهای محسوس انجام میدهد .کارآفرینی مستقل
به مدیران باشگاهها کمک میکند با جمعآوری اطالعات از رقبا و تغییرات محیط رقابتی و اطالعرسانی آنها ،عملکرد خوبی
نسبت به سایر مدیران باشگاهها از خود نشان دهند .نتایج یافتههای حاصل از فرضیة دوم نشان داد که ضریب مسیر رابطة بین
بازارگرایی و هوشمندیرقابتی  1/011است .یعنی با افزایش بازارگرایی ،هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی استان
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تهران افزایش مییابد .در واقع ،بازارگرایی یکی از استراتژیهای جدید در کنار هوشمندیرقابتی در باشگاههای بدنسازی
محسوب میشود .میتوان گفت بازارگرایی یکی از جنبههای داشتن فرهنگ سازمانی در باشگاهها است که در آن مدیران،
باالترین ارزش را به سودآوری باشگاه و نگهداری مشتری ،از طریق ایجاد ارزش برتر میدهند .فاریابی و همکاران ( )0891به
این نتیجه رسیدند که گرایش به بازار یکی از ارکان اصلی و مهم وجود هوشمندیرقابتی در سازمانها است .این نتیجه با نتایج
فروسن و همکاران ( ،)2106جیجر و همکاران ( ،)2106دونگ و همکاران ( ،)2107زارعزادهمهریزی و همکاران (،)0898
رحمانی و همکاران ( ،)0898باقری و همکاران ( ،)0898حاجیحسینی و همکاران ( ،)0898همسو است .در نتیجه ،مدیران باید
بیشتر درگیر گرایش به بازار شوند که شامل گرایش مشتری (رضایت مشتری ،نیازهای مشتری ،ارزش آفرینی برای مشتری،
سنجش رضایت مشتری ،ارائه خدمات پس از فروش) گرایش رقبا (اقدامات رقبا ،بهرهگیری از فرصت ،بررسی نقاط قوت و
ضعف رقبا) هماهنگی بینوظیفهای (خدمترسانی به مشتری ،انتقال تجارب موفق و ناموفق عملکردهای کسب و کار ،ارائه
خدمت به بازار هدف ،ایجاد ارزش برای مشتری توسط کارکنان) میباشد .این نتیجه با نتایج لی و همکاران ( ،)2101که اثر
غیرمستقیم بازارگرایی بر هوشمندیرقابتی را نشان میدهد ناهمسو است .احتمال میرود این ناهمسو بودن به دلیل تفاوت
محیطهای مورد مطالعه باشد .محقق این تحقیق را در یک محیط ورزشی و با مدیران ورزشی انجام داده است.
نتایج یافتههای حاصل از فرضیة سوم نشان داد که ضریب مسیر رابطة میان کارآفرینی مستقل و بازارگرایی  1/666است.
یعنی با افزایش کارآفرینی مستقل ،بازارگرایی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران افزایش مییابد .شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونهای است که حل مشکالت و تنگناها ،الگوها و راهحلهای جدید و متفاوتی را طلب
می کند کارآفرینی از جمله مقوالت اساسی است که پرداختن به آن در شرایط کنونی بیش از پیش ضرورت دارد .طبق نظر
اقبالی ( ،)0898قرن  20مخاطرات زیادی برای سازمانها به همراه داشته است .بسیاری از سازمانها به دلیل عدم توانایی
رقابت با سایرین از صحنه بازار حذف شدهاند .به همین منظور توجه به بازارگرایی یکی از رویکردهای مهم و قابل توجه در
بازاریابی سازمانها بهشمار میرود .که در آن توجه ویژهای به مشتریان میشود .کارآفرینی نیز از جمله پدیدههای است که به
سرعت در دهه اخیر رشد کرده و گسترش یافته است از این رو سنجش رابطه این دو متغیر یعنی بازارگرایی و کارآفرینی دارای
اهمیت زیادی است .این نتیجه با نتایج اقبالی ( ،)0898باقری و همکاران ( ،)0898دهقانان و همکاران ( ،)0898فالحیان و
همکاران ( ،)0892دهقانیزاده و همکاران ( ،)0892اسماعیلپور و همکاران ( ،)0892شیخاسمعیلی و همکاران ( ،)0892بور-
بورجعفری ( ،)0890تاجالدین و همکاران ( ،)0819لباف و همکاران ( )0811همسو است .کارآفرینی رابطهای متقابل با بازارگرایی
دارد و اهمیت نقش این عامل را در حفظ مشتریان وفادار برجسته میکند .در واقع کارآفرینی باشگاهها را در شناسایی نیازهای
بالقوه مشتریان و روشهای نو توانمند میسازد .بنابراین ،مدیران باشگاهها باید بر جهتگیری یکپارچه به سمت بازار بهعنوان
یک فعالیت کارآفرینانه تمرکز کنند تا از این طریق بتوانند به منظور خدمت و رشد بازارهای رقابتی ارزشهای مشتریان را بهتر
از رقبا شناسایی نمایند .مدیران میتوانند به درخواستها و پیشنهادات مشتریان و همچنین با در اختیار گذاشتن اطالعات مفید
و مطمئن از طریق بخش روابطعمومی در باشگاهها و بهطور کلی برقراری ارتباطی قوی با مراجعهکنندگان میتوانند مشتریان
خود را حفظ نموده و از مزایای رقابتی در مقابله با دیگر باشگاهها برخوردار باشند .در واقع ،مسؤولین و مربیان باشگاهها با
پاسخگویی به نیازها و خواستههای مشتریان ،ارزشگذاری برای مشتریان ،برنامهریزی جهت استفاده از خدمات باشگاه و ارائه
و توصیه آن به مشتری و همچنین با داشتن اطالعات کامل و جامع در خصوص تمایالت مشتریان و باشگاههای رقیب میتوانند
شایستگی خود را در بین سایر باشگاهها و مجموعههای ورزشی افزایش دهند .بر همین اساس مدیران و مربیان باشگاه باید از
رویکرد هوشمندیرقابتی بهعنوان بخشی از شغل خود بهره ببرند و بعد از جمعآوری و فیلتر کردن اطالعات ،از آن بهعنوان
کلید اصلی تصمیمگیری استفادهکنند .بعد از جمعآوری اطالعات طی فرایند کارآفرینی میتوانند فرصتهای جدید را شناسایی
و با نوآوری و خالقیت به ارائه خدمات بپردازند .همچنین آنها به منظور کسب اطالعات از مشتریان و باشگاههای دیگر میتوانند
از عنصر بازارگرایی استفاده کنند .در واقع ،مدیران و مربیان با انجام اقداماتی نظیر انجام تعهدات بهموقع ،احترام به سلیقه
مشتریان ،عمل به وعده ،قول و قراردادها ،مهیا کردن خدمات با کیفیت ،رعایت بهداشت دستگاهها و محیط ،ایجاد فضایی شاد
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و مفرح در باشگاه ،برنامهریزی در خصوص استفاده از خدمات باشگاه ،تبلیغات مؤثر و سودمند ،ارائه اطالعات صحیح در خصوص
تمایالت مشریان و باشگاههای بدنسازی ،پاسخگویی به نیازها و خواستههای مشتریان ،استفاده از خدمات جدید و بهروز ،نوآوری
در خدمات ،انعطاف پذیری در خصوص تغییر خدمات ،جلوگیری از تعارضات بالقوه و بحث در خصوص مشکالت پیش آمده و
حلوفصل آن ،نتیجهاش افزایش هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی بهوسیله رابطة مثبت با کارآفرینیمستقل و
بازارگرایی میشود.
آنچه که از نتایج تحقیق بهدست آمد ،این بود که بین کارآفرینیمستقل و هوشمندیرقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی
استان تهران ارتباط وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود که مدیران به کارآفرینیمستقل بهعنوان ابزاری استراتژیک برای تجزیه و
تحلیل محیط رقابتی ،برای بکارگیری هوشمندیرقابتی توجه داشتهباشند .پس هر چه کارآفرینان ،حوزة وسیعتر و فراوانی
بیشتری از اطالعات هوشمندیرقابتی را مورد کنکاش قرار دهند ،به ارزش و سود باالتری دست مییابند و همچنین مدیران
باشگاهها به نهادینه کردن بازارگرایی به عنوان فرهنگ سازمانی توجه بیشتری داشته باشند .با توجه به اینکه بازارگرایی در
شرایط رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ لذا باشگاههای ورزشی مدافع که در شرایط رقابت شدید قرار دارند و
مشتریان گزینههای متنوعی برای ارضای نیازها و خواستههای خویش دارند؛ انتظار میرود بیشتر از باشگاههای فرصتطلب
که رقبای با سابقهشان محدود میباشد رقیب گرا باشند و از بازارگرایی برای حفظ مشتریان کنونی که کم هزینهتر از جذب
مشتری جدید است استفاده کنند.
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