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 هچکید

 کارهایو، تأثیر کارآفرینی راهبردی و محیط نهادی بر عملکرد کسبحاضر هدف مقاله

تحلیلی از نوع  -است. روش تحقیق، توصیفی استان مرکزی ورزشی کوچک و متوسط

افزار لیزرل استفاده و سازی معادالت ساختاری توسط نرمهمبستگی است که از رویکرد مدل

 کمتر کارکنان تعداد با ورزشی وکارهایکسب جامعه آماری شامل کلیۀمدل نهایی ارائه شد. 

 نفر 022 تعداد نمونه شامل تولیدات و خدمات و بخش در مرکزی استان سطح در نفر 12 از

های ها از پرسشنامهآوری دادهای بود. جهت جمعگیری، تصادفی طبقهنمونه راهبردبود. 

ها با ، پایایی پرسشنامهمتخصصان علوم ورزشی بعد از تأیید رواییاستاندارد استفاده شد. 

های برازش مدل مطلوب بود آمد. شاخص به دستاستفاده از ضریب آلفای کرونباخ مناسب 

وکارهای و محیط نهادی بر عملکرد کسب راهبردیو در این راستا نتایج نشان داد کارآفرینی 

بیشترین تأثیر را بر  راهبردیورزشی تأثیر دارد و بر اساس ضریب مسیر، کارآفرینی 

تأثیری  راهبردینی وکارهای ورزشی داشت، ولی محیط نهادی بر کارآفریعملکرد کسب

 عملکرد منجر به بهبود نهادی کارآفرینی راهبردی و عوامل یجه افزایش میزاندرنتنداشت. 

شود. اشاعه و بهبود فرهنگ، ذهنیت و رهبری کارآفرینانه توأم با می ورزشی وکارهایکسب

نین های کاربردی به کارآفرینان ورزشی و توسعۀ قواتوسعۀ نوآوری از طریق ارائه آموزش

وکارهای ورزشی کمک تواند به عملکرد بهتر کسبهای محیطی میکننده و بهبود ارزشیلتسه

 .کند

 .وکار، محیط نهادی، ورزش، کسبراهبردیعملکرد، کارآفرینی  :کلیدی لماتک
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 مقدمه 

وکارها در اقتصاد امروز از اهمیتت بستزایی برختوردار استت. چنان ته      عملکرد کسب

یافتته و  یع در چند دهۀ اخیر موجب شده است کشورهای توسعهتحوالت پی یده و سر

ای برای دستیابی به اهتداف  وکارهای کوچک و متوسط را  زمینهتوسعه، کسبدرحال

اجتمتاعی در نرتر بگیرنتد. عتبوه بتر ایتن، ایجتاد         توسعه ازجمله توسعه اقتصتادی و 

نتتد و منجتر بتته  توانتد منتتابع جدیتد ثتتروت را تولیتد ک   هتا متتی وکارهتا در دولتتت کستب 

وکتتار شتتود و در زمینتتۀ بتتاال بتتردن مشتتارکت در ایجتتاد  هتتای جدیتتد کستتبفرصتتت

صورت مستقیم در کارآفرینی درگیرند را افتزایش  وکارها، تعداد افرادی را که بهکسب

وکار قالب اصلی ستاختار  کسب درواقعدهد. می داده و تبش کارآفرینانه را نیز ارتقاء

(.  ورزش نیتتز از دنیتتای 91، 9911حیتتاتی، انی و فتترختوستتعه استتت داحمتتدپور داریتت

توانتد اثتر مستتقیم بتر     وکارهتای ورزشتی متی   وکار جدا نیست و عملکرد کستب کسب

تتوان  چنین ورزش را می(. هم91، 9919، 9سیلیتی و چادویکد اقتصاد ملی داشته باشد

فرینانته  هتای متعتددی کارآ  در بختش  که ذاتاً فرد و پویا معرفی کردصنعت منحصربه

فترد بتودن ورزش،   منحصربه .تعریف استوکارهای مختلفی در آن قابلاست و کسب

هتای پویتایی را   هتا فرصتت  با در نرر گرفتن گسترش کارآفرینی در صنایع و سازمان

واستطۀ  در ورزش به ای که نقش کارآفرینیگونهبرای کارآفرینان فراهم کرده است، به

یجتاد مزیتت رقتابتی و انتقتال آن بته مشتتریان       وکارهتای ورزشتی در ا  عملکرد کسب

وکارها به عملکرد متالی و  . عملکرد کسب(99، 9919سیلیتی و چادویک،ددار است معنی

تواند موفقیت شترکت را  شده است که در این میان، عملکرد مطلوب مییمتقسغیرمالی 

یرمتالی،  غد تضمین نماید. منرور از عملکرد مالی شرکت، درآمد، هزینه، سود و عملکر

 (.91: 0291، 0است دکاپبن شده ذکرارتباط با مشتری و دانش کارکنان 

: 0222، 9اند دواتسونوکار معرفی کردهبر عملکرد کسب مؤثرمحققان عوامل زیادی را 

تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکترد  کارآفرینی راهبردی می(. در این راستا، 119

یا راهبردی یکی از ابزارهای ضتروری بترای    راهبردینی کارآفریوکارها باشد. کسب
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سازی تولیدات و خدمات و وکارها برای متفاوتایجاد ارزش از مشتریان، تبشِ کسب

، 0292، 9محورِ رشد، ادامه حیات، مزیت رقابتی و سودآوری است دمتازی و همکتاران  

توانتد در  شناسایی و بررستی عوامتل مختلتف نهتادی بتر کتارآفرینی نیتز متی         (.190

هتای کارآفرینانته نقتش    ی کبن برای ارتقای فعالیتهایگذاراستیسها و ریزیبرنامه

ی ثبتات یبت توان عوامل نهتادی را بته حاکمیتت قتانون،     و شایانی داشته باشد. می مؤثر

حقوق مالکیت، آزادی سیاسی، اظهتارنرر   نیتأمسیاسی، موانع مقرراتی، کنترل فساد، 

و  وکتار کسبی هامهارتاعتبارات(،  نیدتأم یرمالیغی مالی و اهتیحماو پاسخگویی، 

 شتده انجتام  تحقیقتات  (.221، 0،0221آلتوارز و دیگتران  دبندی نمود کارآفرینی و... طبقه

 دارد؛ وجود مستقیم رابطۀ کارآفرینی توسعه و نهادی محیط میان که است داده نشان

 بته  رستیدن  بترای  رینی راهبتردی کتارآف  توستعۀ  دنبال به که گذارانیسیاست بنابراین

 بته  کته  هتایی سیاست سنجش و ارزیابی به تنهانه بایستمی هستند، اقتصادی توسعه

 انجامد،می( کارآفرینانه رویدادهای تعداد دافزایش کارآفرینانه هایفعالیت سطح ارتقاء

 نتوع  استاس  بتر  هتا سیاستت  ارزیتابی  بته  بایستتی  آن از تتر مهتم  بلکته  گمارنتد،  همت

در  (.911، 0229 شین،دبپردازند  شوند نیزمی تقبل جامعه آحاد توسط که هاییتفعالی

و رابطه آن بتا عملکترد    راهبردیای به بررسی کارآفرینی تحقیقات پراکندهاین راستا، 

اند. از سوی دیگر تحقیقات انتدکی بته بررستی محتیط نهتادی و      وکارها پرداختهکسب

 پیشتینه تحقیتق  وکارهتا پرداختته استت.    ایی کسبتأثیر هر دو مفهوم بر عملکرد و کار

-خارجی، از منرر کیفی به تدوین مدل مفهومی پرداخته دهد اکثریت تحقیقاتنشان می

بته دو ببعتد    زمتان هتم طتور  به بعتد، بته   0292از سال  هاآنتحقیقات  کهآنویژه اند. به

یتز بته تتدوین    و محیط نهادی توجه کرده است. تحقیقات داخلتی ن  راهبردیکارآفرینی 

صورت جداگانه پرداخته و تتاکنون  از متغیرها به هرکدامهای مفهومی و نیز تأثیر مدل

وکارهتای ورزشتی   بر عملکترد کستب   موردنرردر تحقیقات داخلی تأثیر هر دو متغیر 

ۀ ختارجی  شتد انجتام پرداخته نشتده استت. از ستوی دیگتر، تحقیقتات       زمانهمطور به

تحقیقاتی که به بررستی  اند. در حقیقت این موضوع نپرداختهتاکنون از دیدگاه کمّی به 

 ؛ انتریالگو و همکاران،9911نژاد و همکاران، رمضانیاند دپرداخته راهبردیکارآفرینی 
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؛ کتیم،  0221؛ روک و همکاران، 0229؛ ایرلند و همکاران،0229؛ هیت و همکاران، 0222

تحقیقتاتی کته بته بررستی محتیط       کته یدرحتال ها داشته، ، نگاه به درون شرکت(0291

؛ 0221، و کلرک ؛ بوون9911؛ معماریانی، 9911ی و همکاران،دجعفراند نهادی پرداخته

هتا را  ( محیط بیرونی شترکت 0292؛ الریجا، 0292، ندبیب ؛0221؛ وسیانا، 0221سبل، 

طتور  ای کته بته بررستی هتر دو متغیتر بته      اند. درنتیجه مطالعته مورد تحلیل قرار داده

نشده است. اما مسئلۀ اساسی این است که بتر  در زمینۀ ورزش بپردازد انجام زمانمه

وکارهای ورزشی در طول زمتان کتاهش   اساس آمارهای موجود مدت استمرار کسب

زاده، انتد دمنتدعلی  ستال دوام داشتته   09بتاالتر از   %1/1ای که تنها گونهداشته است به

 وکارهای ورزشی باشد.عملکرد نامناسب کسب تواند نشان از(، که این می920، 9919

 وکارهای ورزشی و نیز با توجه به اینکه تاکنون تحقیقتی نرر به اهمیت عملکرد کسب

 وکارهتای بتا عملکترد کستب    و محیط نهادی راهبردی کارآفرینی به مطالعه ارتباط که

است، درنتیجه ستؤال اصتلی    نگرفته صورت باشد پرداخته ورزشی کوچک و متوسط

بتر عملکترد    راهبتردی واستطۀ کتارآفرینی   حقیق این است که چگونه محیط نهادی بته ت

توانتد بته متدیران    گتذارد  پاستخ بته ایتن ستؤال متی      وکارهای ورزشی تأثیر میکسب

وکارهتای ورزشتی   اندازی کستب وکارهای ورزشی و نیز کسانی که درصدد راهکسب

چنین نتایج این رساند. هم وکارهای ورزشی یاریهستند در جهت بهبود عملکرد کسب

بهبود و یا اصبح محیط نهادی مورداستتفاده سیاستتمداران    تواند در جهتتحقیق می

 قرار گیرد.  

 

 قیتحقپیشینه و  ینظر یمبان

 مبانی نظری

 وکار )مالی و غیرمالی(عملکرد کسب

 بترای  معیتاری  عملکترد،  .استت  کتارکرد  کیفیتت  یتا  حالتت  معنتی  بته  لغت در عملکرد

 طریتق  از کته  استت  ویتژه  زمتانی  دور در ستازمان  اثربخشتی  و ی کتارایی ریگهانداز

دداوری و  شودیم مشخص سازمان آن فروش میزان و مشتری بازار، در ییهانشانه

 کنتد یم تولید شرکت آن ه و است یاگسترده مفهوم سازمانیعملکرد  (.9910مرادی، 

 بته  ستازمانی  عملکترد  ،گریدعبارتبه ؛ردیگیم دربر راها آن با تعامل یهاحوزه نیز و
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 اطتبق هتا  آن نتایج و سازمانی یهاتیفعال و وظایف ،هاتیمأمور دادن انجام چگونگی

 استت.  مختلفی ابعاد دارای سازمانی عملکرد (.9912دمحمدکاشی و راشدی،  شودیم

 در نرتر  را آن متالی  یهتا جنبته  فقتط  ستازمان  عملکترد  در مورد محققان از بسیاری

ی هتا شتاخص    د.دا قترار  متدنرر  بایتد  هتم  ی رارمتال یغ نتایج کهیدرصورت ،رندیگیم

 بازگشتت سترمایه،   دوره ی، درآمد، نترخ بازگشتت سترمایه،   سودآور، ازجملهمختلف 

ی مشتتریان و تعتداد   تمندیرضتا  ی کارمنتدان، تمندیرضا فروش، تعداد کارمندان، رشد

قیقتات گونتاگون دواتستون و    در سود بوده استت در تح  وکارکسبیی که هامهروموم

 معتقتد  (0221د 9کاستر  شتده استت.   کتاربرده به( 9111، 0، اسمال بون0229، 9همکاران

اشتاره   او .است وکارکسبابزاری برای موفقیت  عنوانبهاست که رشد فروش ساالنه 

. استت آفرینتان نیتز    خودکارو توجه  موردعبقهی مالی هاشاخص گونهنیاکه  کندیم

شتاخص عملکترد    عنتوان بته ( فتروش دو ستال گذشتته را    0292د 1اتالو شیروکوا و ش

نستبت   وکتار کسب( معتقدند که رشد 0229د 1. بام و همکارانکندیممعرفی  وکارکسب

بستیاری از تحقیقتات    چتون  بتوده،  موردتوجته بیشتر  وکارکسبی هاشاخصبه بقیه 

 .  اندگرفتهدر نرر  وکارکسبیک شاخص حیاتی در موفقیت  عنوانبهرشد را 

 

  راهبردیکارآفرينی 

پیشتینه  موضوع پژوهشی جدیدی استت کته از بطتن     یا راهبردی راهبردیکارآفرینی 

 (.11، 0299 ،1کراس و همکتاران د و کارآفرینی پدید آمده است راهبردیرشته مدیریت 

و کتارآفرینی اولتین گتام در جهتت آشتنایی بیشتتر بتا         راهبترد بنابراین، تعریف واژۀ 

هاستت کته   همان رفتارهتای جستتجو کننتده مزیتت     راهبرد. است راهبردینی کارآفری

ها را قادر به استتخرا  ارزش از قلمروهتای موجتود و توستعۀ مزیتت رقتابتی       شرکت

 ارزش، ایجتاد  ینتد آفر ( و کتارآفرینی 119، 0229 ،2همکتاران  و سازد دایرلنتد پایدار می
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 یتا  و جدیتد  ختدمات  و حصوالتم ایجاد ازجمله هافرصت از برداریبهره و شناسایی

(. درنتیجته  11، 0299همکتاران،  و کتراس د استت  دو هر یا و جدید بازارهای شناسایی

انتدازهای  های کارآفرینانته بتا چشتم   است از انجام فعالیت عبارت راهبردیکارآفرینی 

شتده  های طراحیدر جهت توسعه و دستیابی به عملکرد برتر و انجام فعالیت راهبردی

ابعتاد مختلفتی بترای کتارآفرینی      .(119، 0229دایرلنتد و همکتاران،   وتثتر جهت خلتق  

شده است که عبارت است از: ذهنیت کارآفرینانته، فرهنتگ کارآفرینانته،    یانب راهبردی

کارگیری خبقیتت و نتوآوری   و به راهبردی صورتبهرهبری کارآفرینانه، ادارۀ منابع 

رآفرینانه نتوعی از رهبتری استت کته     (. رهبری کا199-191، 0292دمازی و همکاران، 

آوری و بسیج افراد متعهد در راستای کشتف و  ای جهت جمعیوهای دوراندیشانهسنار

(. 91، 0221کنتد دایرلنتد و همکتاران،    فتراهم متی   راهبتردی های برداری از فرصتبهره

ای فردی و هم جمعی استت کته متدیران و کارکنتان را بترای      ذهنیت کارآفرینانه پدیده

کند که منجتر بته توستعۀ فرهنتگ     کارآفرینانه تحریک می صورتبهر و عمل کردن تفک

(. یک فرهنگ کارآفرینانه تفکر 911، 0222، 9میبنگراث و مکشود دمککارآفرینانه می

کنتد و ذهنیتت جمعتی ستازمانی را در راستتای کتارآفرینی       کارآفرینانه را تقویت متی 

گیری راهبردی اعضای ستازمان  (. جهت191 ،0292کند دمازی و همکاران، متمرکز می

-ۀ بهترین منافع شرکت و به شیوهمنزلبهمنابع را  راهبردی طوربهسازد تا را قادر می

 یریکتارگ بته  بترای  نتوآوری  و خبقیتت انداز راهبردی اداره کنند. ای منطبق بر چشم

 منتابع  راهبتردی  متدیریت  از و ردیت گیمت قترار   مورداستفاده کارآفرینانه یهافرصت

(، در 0229د 0هیتتت و ستتیرمون (. 191، 0292دمتتازی و همکتتاران،  شتتودیمتت حاصتتل

پرداختته و متدلی    راهبتردی تحقیقی مروری و رویکردی کیفی، به بررسی کتارآفرینی  

آمیتز  تتدوین کردنتد و در ایتن متدل ابعتاد موفقیتت       راهبردیمفهومی برای کارآفرینی 

عنوان ساخت با (، تحقیقی 0229د و همکاران دکارآفرینی راهبردی را نشان دادند. ایرلن

انجام دادند. روش تحقیق رویکردی کیفی بود کته   راهبردیو ابعاد یک مدل کارآفرینی 

استت. ایتن    شتده استتفاده ای و مرور ادبیات پیشین در این راستا از مطالعات کتابخانه

وت هتا بته ثتر   جهتت رستیدن شترکت    راهبتردی پژوهش به بررسی ابعتاد کتارآفرینی   
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توسعه در ایجتاد کتارآفرینی و مزیتت رقتابتی     های کوچک و درحالشرکت پردازد.می

هتای بتزرد در ایجتاد    هتا هستتند. در مقابتل شترکت    کمتر قادر به شناستایی فرصتت  

این تحقیق بر ایتن استتدالل استت     مؤثرتر هستند. کارآفرینی راهبردی و مزیت رقابتی

رهبتتری  ذهنیتتت کارآفرینانتته،د ردیراهبتتهتتا بتته کمتتک ابعتتاد کتتارآفرینی کتته شتترکت

کارگیری خبقیت و به ،راهبردیطور مدیریت منابع به کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه،

(، کتارآفرینی  0222د 9یابنتد. ایرلنتد و وب  توسعه و نوآوری( به کسب ثروت دست متی 

وری کند که منجر به ایجاد مزیت رقابتی از طریتق نتوآ  یمفرایندی معرفی  را راهبردی

تحقیتق بتوده استت. در     پیشتینه شود. رویکرد این تحقیق، کیفی و استفاده از مرور می

ای جتذاب و منطبتق بتا    فزاینتده  طتور بته هتا بایتد   دنیای آکنده از محیط رقابتی، شرکت

هتا  شتود کته شترکت   فرایندی بحت  متی   ، راهبردیتغییرات محیطی باشند. کارآفرینی 

ی هتا فرصتت بترداری از  بتا بهتره   زمانهمرقابتی های به کشف مزیت زمانهم طوربه

را مطترح   راهبتردی پردازند. این تحقیق، مفهوم و ابعاد جدیدی از کتارآفرینی  آینده می

دعریمتی دالرستتاقی و    راهبتردی توجه به اهمیتت و پیامتدهای کتارآفرینی    کرد. با می

 : استل ذیل ( در کسب مزیت رقابتی پایدار، فرضیه اول تحقیق به شک0292همکاران، 

کارهتتای وو  عملکتترد کستتب راهبتتردیفرضتتیه اول تحقیتتق: بتتین کتتارآفرینی  -

 کوچک و متوسط ورزشی استان مرکزی رابطه وجود دارد.  

 محیط نهادی

 را افتراد  زنتدگی  کته  استت  اینشتده نوشتته  و شدهنوشته هنجارهای و قوانین نهادها،

 و گبستر د دهتد متی  قترار  أثیرتت  تحتت  را افتراد  رفتاه  بنتابراین  و کندمی دهیسازمان

 ملتتی، محلتی،  انتواع  بته  گستترده  و وستیع  مفتاهیم  در نهادهتا  .(021، 0،0221همکتاران 

 عملکردهای نهادها، از متفاوتی انواع. شوندمی بندیدسته جهانی و المللیبین ای،منطقه

 پیشتنهاد  وکارهاکسب برای را فردیمنحصربه مشارکت که شوندمی باع  را ایویژه

ای نهادها، قوانین و هنجارهای نوشته شده و نوشته نشتده  (.11، 9،0221گ یود دهدیم

کند و بنابراین رفاه افراد را تحتت تتأثیر قترار    است که زندگی افراد را سازماندهی می
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(. نهادها در مفاهیم وسیع و گسترده به انواع محلی، 9،0221دهد دگبسر و همکارانمی

توانتد  شتوند. هتم چنتین نهادهتا متی     بندی میلی و جهانی دستهای، بین الململی، منطقه

کننده را شامل شتود. در واقتع   دولتی، غیر دولتی، کسب و کارها و یا نهادهای مصرف

همه نهادها باید در قالب یک سیستم واحد و همسو کتار کننتد. در جهتان امتروز، ایتن      

بلکته بایتد اهمیتت     بی کترد ع خاصی از نهادها را ارزیتا قابل قبول نیست که تنها یک نو

. به عبارتی انواع متفتاوتی  نهادهای غیر دولتی در نرر گرفت نهادهای دولتی را همانند

شوند کته مشتارکت منحصتر بته فتردی را      ای را باع  میاز نهادها، عملکردهای ویژه

دهد. بنابراین در رویکرد نهادی بایتد تمتامی ابعتاد در    برای توسعه پایدار پیشنهاد می

 (.  11، 0،0221می سطوح مورد نرر قرار گیرد دگ یوتما

در نتیجتته یکپتتارچگی نهتتادی و توانتتایی انتتواع نهادهتتا در کستتب و کارهتتا از اهمیتتت  

برخوردار است. بر اساس تئوری نهادی، محیط بیرونی کسب و کتار دمحتیط نهتادی(    

دروکت  و  گیترد  ای از ابعاد شناختی، قوانین و هنجارها را در بتر متی  ی گستردهدامنه

(. در واقع تئوری نهادی، به عنوان اثرات اجتمتاعی کته ستاختار کستب و     0290کورتز،

عتد  (. ب9،9111ُدهتد شناستایی شتده استت دتتولبر و زوکترز      کار را تحت تأثیر قرار می

های مترتبط بتا فعالیتت کستب و     های دولتی و آیین نامهقانونی شامل قوانین، سیاست

عد هنجاری به درجاتی که جامعته، کستب وکتار، ایجتاد     کارها و ایجاد پایداری است. بُ

عد شناختی شامل دانتش و  گردد و بُکند بر میارزش و کارآفرینی پایدار را تشویق می

هتتای افتتراد متترتبط بتتا کتتارآفرینی پایتتدار تعریتتف شتتده استتت دبتتوزنتیز و    مهتتارت

یتا محتدود    های کارآفرینانه را تعریف، ایجتاد و (. محیط نهادی، فرصت0222همکاران،

؛ 0221دهد دهوانگ و پتاول، کند و بنابراین گستره کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میمی

(، 9111( و استکات د 9112بندی نورثد(. چارچوب نهادی بر اساس دسته9112آلدریچ،

بنتدی  در نهادهای رسمی و غیر رسمی به سه دسته قانونی، هنجاری و شناختی دسته

ای است که اگر سازمانی بخواهد بته  ارچوب نهادی به گونهشود. در واقع اهمیت چمی

قانونمندی برسد و حمایتی را در جامعه داشته باشد باید با چتارچوب نهتادی تطبیتق    
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پیدا کند و در مورد هدف دوام در کسب و کارهتا نیتز کارآفرینتان بایتد بتا چتارچوب       

 نهادی هماهنگ شوند.   

ط نهتادی و محتتوای اقتصتادی و سیاستی     خطر سیر توسعه کارآفرینی با بهبود محی

 ای و جهتانی در ستایۀ  نماید. ایتن تغییترات بته صتورت محلتی، ملتی، منطقته       تغییر می

افتتد ددفتتر   هتای انستانی اتفتاق متی    تحوالت فناورانه، تحوالت اجتماعی و دیگر ویژگی

هتای نهتادی در تمتام کشتورهای     (. شتاخص 9919بان جهتانی کتارآفرینی ایتران،   دیده

هایی مانند پشتوانه مالی، سیاست عمتومی، قتوانین و   بر اساس شاخص GEM عضو 

 های دولتی محاسبه شده است. برنامه

ای به بررسی تاثیر محیط نهادی بر کارآفرینی پرداخته است. در ایتن  تحقیقات پراکنده

طتور تجربتی اعتبتار ابتزاری بترای      ای بته (، در مطالعه0221د 9راستا، منلوا و همکاران

هتا عوامتل   بررسی کردنتد. آن  گیری چارچوب نهادی برای ارتقای کارآفرینی رازهاندا

نهادی را اثرگذار بر فعالیت کارآفرینی دانستند و بر این اساس به تدوین ابزاری بترای  

-گیری چارچوب نهادی شامل ابعاد قانونی، شناختی و هنجتاری پرداختنتد. هتم   اندازه

مستقیم سه بُعد محیط نهادی و نگرش متدیریتی  (، اثر 0299د 0چنین روکس  و کورتز

ی قراردادند و بر مبنای نرریه نهتادی، از رویکترد   موردبررسوکار را بر توسعه کسب

سازی معادالت ساختاری در تحقیق خود استتفاده کردنتد. نمونته آمتاری،     کمّی و مدل

یفتی بته   ای ک(، در مطالعته 0291د 9باشگاه کوچک در فیلیپتین بتود. اوپراچتا    911شامل

وکارهتای کوچتک و متوستط در    های نهادی توسط کسببررسی اثر استفاده از شبکه

های نهادی دسترستی بته   المللی پرداختند. از دید وی، چنین شبکهزمینه کارآفرینی بین

وکارهای کوچک و متوستط را  های نهادی و آگاهی کسبمنابع موجود از طریق شبکه

های نهتادی اثتر مثبتتی بتر     ارتباطات حاصل از شبکه کند. نتایج نشان داد کهفراهم می

وکارها دارد. مشارکت جدید این مطالعه استفاده از المللی کردن فرایند کسبفرایند بین

وکارهتا  ای برای توضتیح عملکترد کستب   تئوری نهادی در ترکیب با رویکردهای شبکه

ادی و تئتوری عملکترد   ای بر اساس تئوری نه( نیز در مطالعه0291د 1بود. والتر و بلک
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کارآفرینانه، پیامد کارآفرینی را مرتبط با آموزش کارآفرینی و محیط نهادی دانستتند  

های کارآفرینی، و به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی به لحاظ تحریک فعالیت

ایشتان در کشتورهای بتا قتوانین      ازنرتر استت.   مؤثرتری خصمانه هاطیمحبیشتر در 

، میزان دسترسی کمتر به سرمایه متالی، دسترستی کمتتر بته سترمایه      رترانهیگسخت

فساد و تصویر عمتومی نستبت بته کتارآفرینی، آمتوزش کتارآفرینی        کنترل آموزشی،

خواهتتد بتتود. بتته عبتتارتی ایتتن تحقیقتتی تتتأثیر محتتیط نهتتادی را در آمتتوزش   متتؤثرتر

 ه بود.  ی قرار دادموردبررسکارآفرینی بر نتایج حاصل از آموزش کارآفرینی 

های پویتا و نهتادی را   (، در تحقیقی کیفی، قابلیت0292د 9از طرفی، گولگسی و همکاران

ی هتردو در زمینه کتارآفرینی راهبتردی تحلیتل کردنتد و بته ایتن نتیجته رستیدند کته          

تواننتد همتدیگر را کامتل کننتد و     یمت یتده هستتند و   تندرهتم های پویا و نهتادی  یتقابل

ی ستاختاری بترای   هتا قالتب نهادهتا،   درواقتع هتا باشتند.   بینی کننده رفتار شرکتیشپ

های پویا درویکترد  یتقابلعملکرد و شناخت در راستای توسعه، مدیریت و اداره کردن 

هتای پویتا در ایجتاد، حفتا و اتصتال دادن      یتقابلکند. کارآفرینی راهبردی( فراهم می

تواند به فهم بهتتر رفتتار و   یهای نهادی و پویا مکنند. تلفیق قابلیتنهادها نقش ایفا می

 و (، تحقیقی تحت عنوان نهادهتا 0292د 0کمک کند. الریجا راهبردیساختار کارآفرینی 

 هر که داد نشان نتایج انجام داد، راهبردی پویا و تأثیر آن بر کارآفرینی هایتوانمندی

 درک در ایجتاد  را یکتدیگر  تواننتد یمت  و انتد ختته یآمدرهتم  دقیقصورت به رویکرد دو

 قابلیتت  از پویا استفادۀ و مدیریت ساخت، در. نهادها نمایند تکمیل شرکت رفتار بیشتر

 کته  رودیمت  ، انترتار کنندیم فراهم راتوسعه درحال یکشورها در ساختاری الگوهای

نهادهتتا  یو نگهتتدار ایجتتاد در توانمندستتازی عتتامبنعنتتوان بتته پویتتا، یهتتاتیتتقابل

 درک بته  منجتر  پویا هایقابلیت و نهادی سنتز اساس، نای. بر گیرد قرار مورداستفاده

شود. در واقع نقش محیط نهتادی بته   می راهبردی کارآفرینی در ساختار و رفتار بهتر

بته عنتوان    راهبتردی عنوان یک متغیر بیرونی در تلفیق با رویکترد پویتای کتارآفرینی    

رد بررستی قترار   توانتد متو  وکارها در تحقیقات میمتغیر درونی برای شرکت یا کسب

هتای افتراد   تواند توانمندیهای پیاده شده در آن میگیرد. از آنجائیکه محیط و سیستم

                                                 
1 Gollgeci  
2 Larija  



 939 یورزش وکارهایبر عملکرد کسب یراهبرد ينیو کارآفر ینهاد یطمح یرتأث

 

 

-را تحت تاثیر قرار دهد و با توجه به نقش و اهمیت محیط نهادی و نیتز تلفیتق قابلیتت   

-تحقیق را متی  و چهارم سومهای دوم، های پویای کارآفرینی با محیط نهادی فرضیه

 یل بیان کرد:توان به شکل ذ

وکارهای کوچتک و متوستط   فرضیه دوم تحقیق: بین محیط نهادی و عملکرد کسب -

 ورزشی در استان مرکزی رابطه وجود دارد.

 رابطه وجود دارد.   راهبردیفرضیه سوم تحقیق: بین محیط نهادی و کارآفرینی  -

د بتا عملکتر   راهبردیکارآفرینی  واسطهبهتحقیق: بین محیط نهادی  چهارمفرضیه  -

 وکارهای کوچک و متوسط ورزشی در استان مرکزی رابطه وجود دارد.کسب

  تحقیقپیشینه 

ای از خبصته ، ندهای تحقیق ارائته شتد  عبوه بر تحقیقاتی که به منرور تدوین فرضیه

 شده است. نشان داده 9در جدول نیز شده تحقیقات انجام

ی راهبردی با مزیت رقابتی و تحقیقات پیشین به بررسی ارتباط مفهومی بین کارآفرین

بته بعتد استت کته      0292وکارهای پرداخته است و عبوه بر این از سال توسعه کسب

عنتوان مکمتل در کنتار کتارآفرینی     نقش پویایی محیطی و به عبارتی محیط نهتادی بته  

عنوان مکمتل در  شده است. به عبارتی نقش این دو بهصورت مفهومی بیانراهبردی به

-توانند در توسعه کسبشده است و نیز ارتباطی که این دو میجی مطرحتحقیقات خار

 شده است.های تحقیقی مطرحعنوان زمینهوکارها داشته باشند به

 شده است.نشان داده 9مدل مفهومی تحقیق در شکل 

 
 مدل مفهومی تحقیق -9شکل 

یط مح

 نهادی

 قانونی

 هنجاری

 شناختی

فرهنگ 

 کارآفرینانه

رهبری 

 کارآفرینانه

مدیریت 

استراتژیک 

منابع

 نوآوری

 

ذهنیت 

 کارآفرینانه

 کارآفرینی 

 استراتژیک

عملکرد  

  و کسب

 کار

 عملکرد مالی

عملکرد غیر  

 مالی



 9999 پايیز و زمستان ،چهارمو  ستیشماره ب ،دوازدهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  932

 

 و محیط نهادی راهبردیتحقیقات مرتبط با کارآفرینی  مرور -9جدول 
 نتایج هدف تحقیق حققم

 (9911معماریانی د
تأثیر محیط نهادی بر پدیده کارآفرینی در کشورهای 

 بان جهانی کارآفرینیعضو دیده

تأثیر محیط نهادی بر پدیده کارآفرینی وابسته به 
 یافتگی جامعه است.سطح توسعه

نژاد و رمضانی
 (9911همکاران د

 مزیت ایجاد در راهبردی کارآفرینی تأثیر بررسی
 ورزشی تولیدات برند رقابتی

و ابعاد آن بر ایجاد مزیت  راهبردیکارآفرینی 
رقابتی تولیدات ورزشی تأثیر مثبت و معناداری 

 دارد.

انتریالگو و           
 (0222همکاران د

 راهبردیبررسی ارتباط میان کارآفرینی و مدیریت 
 از دیدگاه مفهومی و فرایندی

وتحلیل، فرینی و تجزیهارتباط مثبتی میان کارآ
و  ریزی، کنترلپذیری، اجرای برنامهانعطاف

 .آمد به دست هاراهبرد

هیت و همکاران     
 (0229د

های راهبرد: راهبردیبررسی مفهوم کارآفرینی 
 کارآفرینی برای ایجاد ثروت

برای ورود به  راهبردیابعاد مختلف کارآفرینی 
ا در یادگیری هالمللی و نقش شرکتبازارهای بین

 مهم عنوان شد.

ایرلند و همکاران 
 (0229د

برای  راهبردیادغام کارآفرینی و اقدامات مدیریت 
 ایجاد ثروت

های مرتبط با سازمان در راستای ایجاد فعالیت
گیرد: نوآوری، ثروت در شش حوزه قرار می

ی شدن، یادگیری سازمانی، المللنیب، هاشبکه
 های مدیریت برتریمت

و سیرمون      هیت
 (0229د

 راهبردیطراحی مدل مفهومی برای کارآفرینی 

های کارآفرینانه، فرصتابعاد مدل عبارت بود از:
کارگیری خبقیت و نوآوری ذهنیت کارآفرینانه، به

 .راهبردیصورت و اداره کردن منابع به
روک و همکاران 

)0221) 
وکار بر عملکرد مالی و تأثیر روند فرایند کسب
 رمالیغی

تواند عملکرد کلی خود را با اتخاذ یک ها میسازمان
 .وکار افزایش دهنددیدگاه فرآیند کسب

 (0221بوون و کلرک د
های بررسی زمینۀ نهادی و تخصیص تبش

 کارآفرینانه

های کارآفرینانه و محیط نهادی تأثیر فعالیت
 .های اقتصادی داردای در تخصیص تبشعمده

 ن نرریه بامول: کیفیت نهادها و کارآفرینی مولدآزمو (0221سبل د

گذاری مخاطره پذیر را ساختار نهادی بهتر سرمایه
این تحقیق بر اهمیت نقش محیط  .دهدافزایش می

 های کارآفرینانه تأکید دارد.نهادی در فعالیت

 مطالعۀ رویکرد نهادگرایی در تحقیقات کارآفرینی (0221وسیانا د
دیده کارآفرینی رابطه مثبت و بین محیط نهادی و پ

 معناداری وجود دارد.

 (0291گاسپل د
وکارهای کوچک و متوسط کسب
 المللیبین کارآفرینی و

های نهادی تأثیر مثبتی بر فرایند روابط شبکه
وکارهای کوچک و متوسط المللی شدن کسببین

 دارد.

 نرریه کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی (0292بیلند د

 نشیبا استفاده از ب ینهاد راتییو تغ تیعدم قطع
 تیکه عدم قطع کندیم جادیرا ا ی، مدلنیاقتصاد نو

 انیم یریاز درگ یکه ناش دهدیم حیرا توض ینهاد
 .است ینهادها در سطوح مختلف اجتماع

 (0292الریجا د
های پویا و تأثیر آن بر کارآفرینی نهادها و توانمندی

 راهبردی

های پویا منجر به درک بهتر سنتز نهادی و قابلیت
شود. می راهبردیرفتار و ساختار در کارآفرینی 

این تحقیق بر رویکردی نهادی و تأثیر آن بر 
 تأکید دارد. راهبردیکارآفرینی 

عریمی دالرستاقی و 
 (0292همکاران د

-در کسب راهبردیدهای کارآفرینی شناسایی پیام

 کارهای ورزشیو

جاد تغییر از طریق باع  ای راهبردیکارآفرینی 
-کار میونامطمئن کسبها در محیط کشف فرصت

 راهبردیپیامدهای حاصل از کارآفرینی  شود.
پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی  عبارت بود از
ایجاد ارزش، بهبود مهارت مدیریتی، : بود ازجمله

توسعه کیفیت زندگی، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود 
 .وریتوسعه نوآها، زیرساخت

 (0291دکیم 
های پویا در گیری کارآفرینی و تواناییتطبیق جهت

 راهبردیانداز کارآفرینی راستای چشم

کارآفرینانه و میان اقدامات یک رابطه مثبت 
ها بر بررسی اثرات متقابل آن برایهای پویا توانایی

 وجود دارد. هاشرکتعملکرد 
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 تحقیق شناسیروش

ی راهبتردی بتر عملکترد    نیکتارآفر محیط نهادی و  تأثیری سبرر انجام تحقیق، هدف از

هتدف   ازنرتر  قیتحقاین  ورزشی استان مرکزی بود.کوچک و متوسط ی وکارهاکسب

تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعتۀ آمتاری   _روش تحقیق، توصیفی کاربردی است؛

در نفتر   12ی ورزشی کوچک و متوسط با تعتداد کارکنتان کمتتر از    وکارهاکسب هیکل

سطح استان مرکزی در بخش خدمات و تولیدات، را تشکیل داد. تعداد نمونه آماری بر 

 022سازی معتادالت ستاختاری استت حتداقل     اساس روش تحقیق که استفاده از مدل

ای بتود.  گیری تصادفی طبقه(. روش نمونه91، 0291، 9نمونه در نرر گرفته شد دکبین

 شده است. نشان داده 0 تعداد جامعه و نمونۀ آماری در جدول
 

 جامعه و نمونۀ آماری -2جدول 

 تعداد نمونه تعداد جامعه شهرها

 992 912 اراک

 92 12 ساوه

 92 12 محبت

 1 12 دلیجان

 92 92 خمین

 1 02 زرندیه

 99 02 شازند

 92 91 تفرش

 9 2 خنداب

 022 110 جمع کل

 

پرسشتنامه توزیتع    012. حتدود  ها مراجعه حضوری بتود آوری پرسشنامهشیوه جمع

بود. الزم به ذکر استت کته برختی از     استفادهقابلپرسشنامه  022شد که از این تعداد 

هتا را در بختش نمونته وارد    رو محققتان آن استفاده نبتوده و ازایتن  ها قابلپرسشنامه

منرور به دست آوردن جامعه آمتاری از آمتار و اطبعتات اصتناف و اداره     نکردند. به

 بختش تهیته شتد.    1ش و جوانان بهره گرفته شد. پرسشنامه تحقیتق مشتتمل بتر    ورز

 ،ستنجد یمت را  نتان یکارآفرجمعیتت شتناختی    هتای دادهکه  سؤال 92اول شامل  بخش

                                                 
1 Kline  
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( کته بته ابعتاد    0229ایرلنتد و همکتاران د   راهبتردی ی نیکتارآفر دوم پرسشنامه  بخش

 ،نانته یکارآفری رهبتر  ،نانته یکارآفر فرهنتگ  ،نانته یکارآفرکارآفرینی راهبردی دذهنیت 

 01و مشتتمل بتر    پتردازد ی( مت ی خبقیت و نوآوریریکارگبه منابع، راهبردی تیریمد

مشتتمل   ( که0290کورتز دسوم پرسشنامه محیط نهادی روکس  و  بخش بود، سؤال

 نینتدارا یگوپتاوگاو وکتار کستب چهتارم پرسشتنامه عملکترد     بختش  بود. سؤال 99بر 

-افزارهتای اس. ها از نرموتحلیل دادهبود. برای تجزیه سؤال 99( که مشتمل بر 9111د

 ( استفاده شد.  1/1( و نیز لیزرل دنسخه 09پی.اس.اس دنسخه 

نفر از متخصصان استفاده شد. روایی سازه نیتز   92تعیین روایی، از نررات  منروربه

تعیتین  بر اساس تحلیل عاملی تأییدی به دست آمد و متورد تأییتد قترار گرفتت. بترای      

و شتاخص پایتایی    آلفای کرونباخضریب  معیار  از پایایی پرسشنامه در این پژوهش،

عبوه بر روایی محتوایی، برای ارزیابی روایی پرسشنامه نیتز از   .شد استفادهترکیبی 

دو معیار روایی همگرا دبار عاملی و میانگین واریان  استخرا  شده( نیز بهره گرفتته  

پایلوت  صورتبهپرسشنامه  92 تعداد ابتدا ها،پایایی پرسشنامه یریگاندازهبرای  شد.

 بترآورد  مجدداً توزیع شتد.  پرسشنامه و نتایج آن، جرا شد و با در نرر گرفتن پایاییا

  شده است.نشان داده 9پایایی در جدول 

 
 ضرايب آلفای کرونباخ -9جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی مقدار متوسط واریان  عنوان متغیر مفهوم

 
 

 کارآفرینی راهبردی

 201/2 290/2 192/2 ذهنیت کارآفرینانه
 212/2 201/2 121/2 فرهنگ کارآفرینانه
 219/2 221/2 120/2 رهبری کارآفرینانه

 210/2 22/2 12/2 منابع راهبردیمدیریت 
 211/2 291/2 192/2 کارگیری خبقیتبه

 
 محیط نهادی

 299/2 212/2 102/2 عوامل قانونی
 201/2 210/2 199/2 هاارزش
 191/2 102/2 119/2 هنجارها

 وکارعملکرد کسب
 211/2 290/2 12/2 عملکرد مالی
 291/2 209/2 10/2 عملکرد غیرمالی

 

 پژوهش  یهاافتهيها و داده لیتحل

را زنتان   %1/09هتای تحقیتق متردان و    از نمونته  %1/21هتای تحقیتق،   بر اساس یافتته 

از افتراد   %1/01سال بتود.   91های تحقیق، حدود دادند. میانگین سنی نمونهتشکیل می
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دارای  %1/1هتا دارای تحصتیبت کارشناستی و    از نمونته  %10دیتپلم،  فوق %91دیپلم، 

هتای  از نمونته  %1/02های تحقیتق،  بر اساس یافته تحصیبت کارشناسی ارشد بودند.

بدنی بودنتد. درواقتع رشتته تحصتیلی اکثریتت      بیتغیر تر %1/21بدنی و تحقیق، تربیت

ستال   1درصتد کمتتر از    01بتدنی بتود.   وکارهای ورزشی  غیر تربیتت صاحبان کسب

 91ستال،   92تتا   1درصتد بتین    1/19وکار ورزشی را داشتند، اندازی کسبسابقه راه

سال را اعتبم کردنتد و    91-02درصد سابقه بین  1سال و  99-91درصد  سابقه بین 

 شده است.نشان داده 9سال سابقه داشتند که در نمودار  09درصد بیشتر از  9

 
 وکارهای ورزشیاندازی کسبسابقه راه -9نمودار

وکارهتای ورزشتی   افراد از روی اجبار به ایجاد کسب %92های تحقیق، بر اساس یافته

م بته ایجتاد   وکارها اقتدا های موجود در کسببه دلیل فرصت %1/91اقدام کرده بودند، 

وکارهای ورزشتی اقتدام کترده و    یجاد کسباز روی عبقه به ا %1/11آن کرده بودند، 

وکتار فعلتی ختود    درصتد افتراد از کستب    1دلیل خود را ایجاد نتوآوری دانستتند.    1%

درصد میتزان   19درصد میزان رضایتشان اندک و  1/90رضایت خیلی اندکی داشتند، 

 1درصتد میتزان رضتایت را زیتاد و      1/01رضایت خود را متوسط ارزیابی کردنتد و  

 ن رضایت را بسیار زیاد اعبم کردند.  درصد میزا

ضرایب استانداردشده بارهتای عتاملی یتا تحلیتل عتاملی تأییتدی دروایتی بتین ُبعتد و          

شتده استت بتر ایتن استاس      نشتان داده  1ها( و مقدار معناداری تی در جدول شاخص

دمقتادیر تتی    229/2بوده و مقادیر تی نیز در سطح  9/2تمامی بارهای عاملی باالتر از 

دهتتد ستتؤاالت از قتتدرت تبیتتین مناستتبی ( معنتتادار بتتود کتته نشتتان متتی11/9االتر از بتت

  حذف شد.  عاملی سواالتی که نامناسب بودند برخوردار بودند. مقدار بار 

25

41/5

18
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10
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40
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سال4کمتر از  10-5سال  15-11سال  16-20سال  21بیشتر از 

سابقه راه اندازی کسب و کارهای ورزشی
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 مقدار بار عاملی استانداردشده -2جدول 
 ضرایب پایایی t مقادیر بار عاملی سؤاالت پرسشنامه هاسازه مفاهیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 کارآفرینی
 راهبردی

ذهنیت 
 کارآفرینانه

q1 
q2 
q3 
q4 

21/2 
11/2 
11/2 
12/2 

91/99 
91/99 
01/1 
01/1 

201/2 

فرهنگ 
 کارآفرینانه

q5 
q6 
q7 
q8 
q9 

q10 

12/2 
10/2 
12/2 
10/2 
29/2 
11/2 

20/2 
11/1 
01/1 
90/1 
11/92 
21/1 

212/2 

رهبری 
 کارآفرینانه

q11 
q12 
q13 
q14 
q15 

22/2 
19/2 
10/2 
91/2 
92/2 

91/92 
99/1 
19/1 
29/1 
02/1 

219/2 

 راهبردیمدیریت 
 منابع

q16 
q17 
q18 
q19 
q20 

12/2 
12/2 
11/2 
01/2 
10/2 

19/1 
11/1 
11/1 
91/9 
11/1 

210/2 

کارگیری به
 خبقیت

q21 
q22 
q23 
q24 

10/2 
20/2 
12/2 
11/2 

12/1 
01/99 
21/92 
19/92 

211/2 

 
 
 
 
 

 محیط نهادی

 عوامل قانونی
n1 
n2 
n3 
n4 

12/2 
11/2 
12/2 
11/2 

09/1 
11/1 
10/92 
21/1 

299/2 

 ارزشی
n5 
n6 
n7 
n8 

12/2 
12/2 
21/2 
19/2 

01/90 
29/99 
01/91 
11/91 

201/2 

 هنجاری

n9 
n10 
n11 
n12 
n13 

12/2 
11/2 
11/2 
12/2 
21/2 

01/90 
29/99 
01/91 
11/91 
11/91 

191/2 

 
 
 
 
 

عملکرد 
 وکارکسب

 عملکرد مالی

p1 
p2 
p3 
p4 
p5 

11/2 
21/2 
19/2 
12/2 
10/2 

92/99 
91/99 
12/92 
11/1 
21/1 

211/2 

 عملکرد غیرمالی

p6 
p7 
p8 
p9 

p10 
p11 

91/2 
12/2 
11/2 
11/2 
19/2 
12/2 

11/1 
11/92 
91/99 
99/1 
11/1 
91/1 

291/2 
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هتا از ضتریب   جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق با توجه به نرمال بودن داده

 است. شدهدادهنشان  1ن استفاده شد که نتایج در جدول همبستگی پیرسو
 

 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق -1جدول 

 ی ورزشیوکارهاکسبعملکرد  محیط نهادی راهبردیکارآفرینی  متغیرهای تحقیق

 919/2 222/2 9 راهبردیکارآفرینی 

 012/2 9 222/2 محیط نهادی

 919/2 012/2 9 شیی ورزوکارهاکسبعملکرد 

 229/2ی در سطح داریمعن** 

 

و عملکترد   راهبتردی استت بتین کتارآفرینی     شتده دادهنشان  1طور که در جدول همان

بتین محتیط    هم نتین ی ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجتود داشتت.   وکارهاکسب

ا ی ورزشی رابطه مثبت و معنتاداری وجتود داشتت، امت    وکارهاکسبنهادی و عملکرد 

 ای وجود نداشت.رابطه راهبردیبین محیط نهادی و کارآفرینی 

 
 مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد -2شکل 

 

با توجه به آماره تی محیط نهادی بر کارآفرینی راهبردی تأثیر نداشته است مقادیر 

بوده است که از نرر آماری معنادار نبوده است.  -91/2آماره تی بین این دو متغیر 

دهد در مدل تحقیق، کارآفرینی راهبردی با ضریب نشان می 0گونه که شکل انهم

وکارهای ورزشی داشته است و بیشترین تأثیر را بر عملکرد کسب 11/2مسیر 
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کمترین تأثیر را بر عملکرد  00/2بعدازآن محیط نهادی با ضریب مسیر 

 229/2طح برده شده در سوکارهای ورزشی داشته است. ضرایب مسیر نامکسب

شده است و در مدل مفهومی نشان داده 9معنادار بود که مقادیر تی مدل در شکل 

پیشنهادی، بین محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی تأثیر معناداری وجود نداشته 

شده است. با توجه به آماره تی محیط نشان داده 1است مقادیر آماره تی در شکل 

یر نداشته است مقادیر آماره تی بین این دو متغیر نهادی بر کارآفرینی راهبردی تأث

اثرات مستقیم و  1بوده است که از نرر آماری معنادار نبوده است. در جدول  -91/2

 است. شدهدادهیرمستقیم متغیرها نشان غ

 
 مقادير آماره تی مدل تحقیق -9شکل 

 

 یرمستقیم متغیرهاغاثرات مستقیم و  -1جدول 

 نتیجه مقدار تی یرمستقیمغاثر  قیماثر مست اثر متغیرها

وکارهای عملکرد کسب‹ ----راهبردیکارآفرینی 

 ورزشی
 تأیید فرضیه اول 19/1 - 11/2

 تأیید فرضیه دوم 01/0 - 00/2 وکارهای ورزشیعملکرد کسب‹----محیط نهادی

 -91/2 - -20/2 راهبردیکارآفرینی ‹----محیط نهادی
یید فرضیه تأعدم

 سوم

وکارهای ورزشی دبا عملکرد کسب‹ ----دیمحیط نها

 (راهبردیمتغیر میانجی کارآفرینی 
- 221/2- - 

یید فرضیه تأعدم

 چهارم

 

است فرضیه آخر مبنی بر تتأثیر محتیط نهتادی     شدهدادهنشان  1گونه که جدول همان
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متورد تأییتد قترار     راهبتردی واسطه کتارآفرینی  وکارهای ورزشی بهبر عملکرد کسب

دهتد کته از وضتعیت    های برازش مدل را نشان میتمامی شاخص 2جدول  . گیردنمی

 مطلوبی برخوردار بوده است. 
 

 های برازش مدل برای مدل ساختاری تحقیقشاخص -2جدول 

 مقدار برآورد شدۀ مدل میزان استاندارد شدههای بررسیشاخص

/df2  90/0 9کمتر از 

RMSEA  219/2 21/2کمتر از 

CFI  11/2 1/2از بیشتر 

IFI  11/2 1/2بیشتر از 

GFI  19/2 1/2بیشتر از 

NFI  19/2 1/2بیشتر از 

 

متورد تأییتد    21/2(: میزان کمتر از RMSEAشاخص میانگین مجذور خطای تقریبی د

( که شتاخص تطبیقتی   IFIد و شاخص برازش افزایشی CFI شاخصقرارگرفته است. 

دهتومن،   شد تا مدل برازش خوبی داشته باشتد با 1/2است که میزان آن باید باالتر از 

9919  .) 

  

 و پیشنهادها گیرینتیجه

کارآفرینی، محرک نخست پیشرفت اقتصادی درون چارچوب نهتادیِ مشتخص استت.    

ها جهت بهبتود عملکترد، ستاختار و    رویکرد نهادی بصیرت ارزشمندی را در سازمان

(. از ستوی دیگتر، عملکترد    019 ،0292کند دگولگسی و همکاران، توضیح رفتار ایفا می

هتای  کنتد بته شناستایی فرصتت    استتفاده متی   راهبردیای که از دورنمای کارآفرینانه

بترداری بترای تثبیتت مزیتت     برداری کردن و تسهیل این بهرهبهره منروربهتر مناسب

رو، هدف این پژوهش، تأثیر (. ازاین991، 0299، 9کند دلوک و همکارانرقابتی کمک می

 وکارهتتای ورزشتتی استتت. بتتر عملکتترد کستتب راهبتتردینهتتادی و کتتارآفرینی  محتتیط

وکارهتای  های حاصل از تحقیق نشان داد که بین محیط نهتادی و عملکترد کستب   یافته

ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. به عبارتی هر چته کته میتزان عوامتل     

                                                 
1 Luck  
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کارهتای ورزشتی افتزایش    ونهادی افزایش داشته باشد، عملکرد مالی و غیرمالی کسب

بتتر عملکتترد  011/2کنتتد. عتتبوه بتتر ایتتن عوامتتل نهتتادی بتتا ضتتریب مستتیر  پیتتدا متتی

(، 0290د 9وکارهای ورزشی اثتر داشتته استت کته بتا نتتایج ستالوم و همکتاران        کسب

رستد  ( همخوانی دارد. به نرر می0221( و منلوا و همکاران د0290روکس  و کورتز د

های حاکم بر جامعه نسبت به ورزش، قوانین و مقررات که عوامل نهادی همانند ارزش

 عملکترد متالی و غیرمتالی    عنوان عوامل بیرونی یا محتیط نهتادی،  و توانایی نهادها به

که محیط نهادی و عبوه بر این دهند. چنانوکارهای ورزشی تحت تأثیر قرار میکسب

توانتد بته   زشتی متی  وکارهتای ور کارآفرینی نهادی و توجه به عوامل نهادی در کسب

بر استاس تئتوری    (.11، 0299، 0وکارهای ورزشی کمک کند درتنبهبود عملکرد کسب

ای از ابعتاد شتناختی،   ی گستردهوکار دمحیط نهادی( دامنهنهادی، محیط بیرونی کسب

(. درواقع تئوری نهتادی،  0290گیرد دروکس  و کوتزر، قوانین و هنجارها را در برمی

دهتتد وکتتار را تحتتت تتتأثیر قتترار متتیتمتتاعی کتته ستتاختار کستتبعنتتوان اثتترات اجبتته

(. بُعتتد قتتانونی شتتامل قتتوانین، 911، 9111، 9شتتده استتت دتتتولبرت و زوکتترشناستتایی

وکارها و استمرار آن است. های مرتبط با فعالیت کسبنامهیینآهای دولتی و سیاست

ه کتارآفرینی را  وکار، ایجتاد ارزش و توستع  بُعد هنجاری به درجاتی که جامعه، کسب

هتای افتراد مترتبط بتا     گردد و بعد شناختی شامل دانش و مهارتکند برمیتشویق می

(. محیط نهادی، 111، 0222، 1بوسنتیز و همکارانشده است دتوسعه کارآفرینی تعریف

کنتد و بنتابراین گستتره    های کارآفرینانته را تعریتف، ایجتاد و یتا محتدود متی      فرصت

بتین کتارآفرینی    (.1، 0221، 1دهتد دهوآنتگ و پتاول   ر قرار متی کارآفرینی را تحت تأثی

 وکارهای ورزشی ارتباط مثبتت و معنتاداری وجتود داشتت؛    راهبردی و عملکرد کسب

فرهنتتگ  بنتتابراین کتتارآفرینی راهبتتردی کتته متشتتکل از ابعتتاد ذهنیتتت کارآفرینانتته،   

 استت،  ری خبقیتکارگیبه منابع و راهبردیمدیریت  رهبری کارآفرینانه، کارآفرینانه،

بتر   راهبتردی اثتر کتارآفرینی    وکارهتای ورزشتی دارد،  تأثیر مثبتی بر عملکترد کستب  

                                                 
1 Salome  
2 Ratten  
3 Tolbert & Zucker  
4 Busentiz  
5 Hwang & Powell  
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نتتایج حاصتل بتا     بتود.  11/2وکارهتای ورزشتی دارای ضتریب مستیر    عملکرد کستب 

(  0229دبتتارنی و ( 0229د ایرلنتتد و ستتیرمون  (،0229هیتتت و ستتیرمون د  تحقیقتتات

ی کته دارای ذهنیتت مثبتت در راستتای     رستد کارآفرینتان  همخوانی دارد. بته نرتر متی   

وکتار ختود ایجتاد و نیتز     ی فرهنگ کارآفرینانه را در کستب نوعبهکارآفرینی هستند و 

یتت  درنهاکننتد و  صورت راهبردی هتدایت متی  عنوان رهبر، منابع موجود را بهخود به

وکار خود دارنتد عملکترد بتاالتری داشتته باشتند. درواقتع       ذهن خبقی در اداره کسب

تتر  کنند موفقوکار خود را دنبال میو انگیزه فرایند اداره کسب باعبقهرآفرینانی که کا

وکتار ختود را دارنتد. بتر استاس نرتر هیتت و ستیرمون         بوده و توانایی توسعه کسب

وکارها منجر به ایجتاد مزیتت رقتابتی و    (، اتخاذ رویکردهای راهبردی به کسب0229د

( بته پیامتدهای   0292ی دالرستاقی و همکاران دکه در تحقیق عریم شودخلق ثروت می

عبوه بر ایتن زارعتی و شتعبانی     پرداخته شده است. راهبردیمثبت اعمال کارآفرینی 

وکتار را بته واستطه ظرفیتت جتذب      ( نیز گرایش به کارآفرینی و عملکرد کستب 9911د

هتای بتر   بنگاه راهبردی( نیز نقش 9912چنین اسدزاده دهم بازار مثبت ارزیابی کردند. 

از دیگر نتایج تحقیق این بود که بین محیط نهادی   عملکرد مالی را مثبت ارزیابی کرد. 

(، الریجتا  0292کارآفرینی راهبردی ارتبتاطی وجتود نداشتت کته بتا تحقیتق بیلنتد د        و

( همخوانی نداشت. به نرتر  0291( و والتر و بلک د0292(، گولسگی و همکاران د0292د

هتای حتاکم بتر    قوانین و مقررات موجتود، هنجارهتا و ارزش  رسد محیط نهادی و می

طورکلی اثری بتر توانتایی   جامعه اثری بر ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه و به

رستد از  متی  بته نرتر  در این راستتا   افراد برای غلبه بر مشکبت موجود نداشته است.

کشتتورهای  وکتتاردالیتتل نتتاهمخوانی، شتترایط و موقعیتتت حتتاکم بتتر محتتیط کستتب   

هتتای نهتتادی مثتتال در شتتاخصعنتتوانتوستتعه ازجملتته ایتتران استتت کتته بتته درحتتال

بتان  مثال رویکرد حمایت دولتی( دارای وضعیت مطلتوبی نیستت ددفتتر دیتده    عنواندبه

(. محیط نهادی که دربرگیرنده حمایت قتانونی و دولتتی   901، 9911جهانی کارآفرینی، 

گتاه  حاکم بر جامعه است نتوانسته است تکیه هایوکارها و هنجارها و ارزشاز کسب

وکارهتا باشتد. عتبوه بتر ایتن      و اهرمی برای اتخاذ رویکردهای راهبردی برای کستب 

-های توصیفی تحقیق نشان داد که اکثریت افراد از روی عبقته بته ایجتاد کستب    یافته

هتا  ی آنتواند انگیتزه، ذهنیتت و نیتت فترد    اند که این میوکارهای ورزشی اقدام نموده
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تتأثیر محتیط نهتادی و کتارآفرینی      وکتار را نشتان دهتد.    انتدازی یتک کستب   برای راه

 راهبتردی وکارهای ورزشی گویای آن است که کتارآفرینی  بر عملکرد کسب راهبردی

وکارهتای ورزشتی داشتته    بیشترین تأثیر را بر عملکترد کستب   11/2با ضریب مسیر 

کمتترین تتأثیر را بتر عملکترد      00/2ر است و بعد از آن محیط نهادی با ضتریب مستی  

نتتایج ایتن تحقیتق نشتان داد کته کتارآفرینی        وکارهتای ورزشتی داشتته استت.    کسب

 هم نتین هنجارهتا،   وکارهتای ورزشتی تتأثیر مثبتتی دارد،    بر عملکرد کستب  راهبردی

عوامل سیاسی و غیره همگی تحت عنتوان عوامتل نهتادی     مشروعیت، عقاید، ها،ارزش

نتتایج ایتن    ه محیط نهادی پیرامتون ایتن منطقته را ایجتاد نماینتد.     ک شوندمحسوب می

. درنتیجه به است( همسو 9911( و معماریانی د0229تحقیق با تحقیقات؛ ایرلند و هیت د

توستعه در   منرتور استتفاده از منتابع،   وکارهتای ورزشتی بته   رستد در کستب  نرر می

کتارگیری عوامتل   بته نیاز شدیدی به رعایت محتیط نهتادی و    وکارهای ورزشی،کسب

کتارگیری  تواند دریافت و بهبدین ترتیب اهمیت دادن به عوامل نهادی می نهادی دارند.

کتارآفرینی    وکارهای ورزشی را تسهیل ستازد. کسب منابع در امر خدمات و تولیدات

وکارهتای ورزشتی را   به عنوان متغیر میانجی نتوانسته است عملکترد کستب   راهبردی

نتواستته   راهبتردی به عبارتی محیط نهادی به واسطه کارآفرینی هد. تحت تاثیر قرار د

گونه که نتتایج نیتز   وکارهای ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد، هماناست عملکرد کسب

داشته است به  راهبردیدهد محیط نهادی حتی تأثیر منفی نیز بر کارآفرینی نشان می

ها در راستای حمایتت  ها و ارزشرسد در محیطی که قوانین و مقررات، هنجارنرر می

نتوانستته استت، عملکترد     راهبتردی از کارآفرینی نیست، این عامتل یعنتی کتارآفرینی    

رستد، محتیط نهتادی    درنتیجه گیری کلی به نرر متی  وکارهای را پیش بینی کند. کسب

نتوانسته است ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ، رهبری کارآفرینانه و تبش بترای متدیریت   

و ایجاد خبقیت را تحت تأثیر قترار دهتد. بته عبتارتی میتزان تتأثیر کتارآفرینی        منابع 

وکارهتا بتر عملکترد    بر عملکرد بسیار بیشتر از تأثیر محتیط بیرونتی کستب    راهبردی

وکارهاست. درنتیجه خود کارآفرینان هستند که با تبش و پشتتکار ختود راه را   کسب

کتارگیری دو  ایتن مقالته، ضتمن بته     د. ستازن تر فراهم متی برای عملکرد هر چه مطلوب

به بررستی ارتبتاط بتین ایتن دو در زمینتۀ       راهبردیمفهوم محیط نهادی و کارآفرینی 

وکارهای ورزشی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که محیط نهتادی و  کسب
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ای بتا  بر عملکرد تأثیرگذار بتوده استت امتا محتیط نهتادی رابطته       راهبردیکارآفرینی 

نداشتته و در ایتن راستتا، محتیط نهتادی نتوانستته استت میتزان          راهبردیرینی کارآف

را تبیین کند. این موضتوع در جتای ختود مهتم استت کته محتیط         راهبردیکارآفرینی 

بر عملکترد   راهبردینهادی هرچند که در این تحقیق تأثیر کمتری نسبت به کارآفرینی 

لکرد مالی و غیرمالی بسیار مهتم  هرحال نقش محیط نهادی در توسعه عمداشته اما به

است. احتمااًل اگر محیط نهادی در کشتور تقویتت شتود تتأثیر بهتتری بتر کتارآفرینی        

با توجه به نتایج تحقیق، محیط نهادی و وکارها داشته باشد. و عملکرد کسب راهبردی

وکارها نقش داشتته باشتد.   تواند در توسعه کسبتقویت آن از سوی سیاستمداران می

وکارها و کاهش مالیات شود قوانین حمایتی، برای توسعه کسبین رو پیشنهاد میاز ا

مداران در نرر گرفته شود. اینکته ختود   وکارهای ورزشی از سوی سیاستبرای کسب

-وکار آشنا شوند میاندازی و ادامه کسبکارآفرینان ورزشی با قوانین و مقررات راه

کارگاه آَشنایی با قوانین و مقررات تجارت از تواند پیشنهاد دیگری از طریق برگزاری 

ابعتاد   در نقتش هتا  سوی نهادهای متولی امر ورزش باشد.  تقویتت هنجارهتا و ارزش  

ستود تشتویق   هتای تحقیتق بتود از ایتن رو پیشتنهاد متی      محیط نهادی از دیگتر یافتته  

ستط  کارآفرینان و ایجاد ارزش برای کارآفرین از طریق شناسایی کارآفرینان برتر تو

ها صتورت پتذیرد. از ستوی دیگتر، از دیگتر نتتایج تحقیتق، تقویتت کتارآفرینی          رسانه

و ابعاد آن است. بدین منرور تقویت رهبری، فرهنتگ کتارآفرینی و خبقیتت،     راهبردی

افزایتی بترای   هتای آموزشتی و افتزایش رویکترد دانتش     برگزاری سمینارها و کارگتاه 

-با توجه به محتدودیت  شود. یشنهاد میکارآفرینان از سوی نهادهای متولی ورزش پ

شتود  پیشتنهاد متی  ، و استفاده از رویکرد اثبتات گرایتی در تحقیتق    های تحقیق حاضر

-کستب و محیط نهتادی در   راهبردیبازتعریفی از مبح  کارآفرینی  بهآینده  تحقیقات

 رویکردهای کیفتی و انجتام چنتین تحقیقتی در     استفاده از ،به عبارتیوکارها بپردازند. 

تواند زمینته پژوهشتی مناستبی در حیطته     حیطۀ پارادایم تفسیری و یا پراگماتیسم می

 وکار باشد.  کارآفرینی و کسب
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Abstract  

The purpose of this paper is to investigate the effect of strategic 

entrepreneurship and institutional environment on the performance of sports 

businesses. The research method is descriptive-analytic and correlation type. 

For this purpose, the Structural Equation Modeling was used by LISREL 

software and the final model was presented. The statistical population 

consisted of all small and medium-sized sports enterprises with a staff of less 

than 50 people in Markazi province in the product and service sector and a 

sample of 200 people selected. The sampling strategy was stratified random. 

Data were collected using standard strategic entrepreneurship, institutional 

environment and business performance questionnaires. After confirming the 

validity by the sport sciences experts, the reliability of the questionnaires 

was obtained using Cronbach's alpha coefficient. The fitting indicators of the 

model were desirable, and in this regard, the results showed that strategic 

entrepreneurship and institutional environment affect the performance of 

sporting businesses and based on the path coefficient, strategic 

entrepreneurship had the most impact on the performance of business 

athletics, but the institutional environment had not any effect on Strategic 

entrepreneurship. The promotion of culture, entrepreneurial mentality and 

leadership with the development of innovation through the provision of 

applied training to sports entrepreneurs and the development of rules 

facilitating and improving environmental values can help to improve the 

performance of the business. 

Keywords: Performance, Strategic Entrepreneurship, Business, Institutional 

Environment, Sports.  
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