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Abstract 

In previous researches has been less studied as well as in the field of sports 

industry, the relationship between the performance of sports business with 

entrepreneurial marketing and the use of information technology and there is a 

serious study gap in this field; Therefore, it seems that conducting this research 

and similar studies can be useful in filling this research gap and providing 

sufficient empirical evidence; Therefore, by examining the studies and models 

presented in previous research on the emerging category of "entrepreneurial 

marketing" in the field of sports, in this study, an attempt was made to provide a 

new model for sports and manufacturers of sports products. With regard to the 

lack of studies on the use of information technology for market development in 

the sports industry, in this study, the direct and indirect effects of entrepreneurial 

marketing on financial performance were investigated. Undoubtedly, due to the 

increasing competition between manufacturers of sports equipment and 

products, the results of the research can provide useful information for starting 

or developing related businesses. This study seeks to answer the question of 

what is the model of the effect of entrepreneurial marketing on the financial 

performance of sports products manufacturers mediated by information 

technology in the Iranian sports industry? This study was applied in terms of 

purpose and it was correlational in terms of research method. The statistical 

population of this study was unknown and included producers of sports 
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products, including goods, equipment and facilities of sports facilities located in 

all provinces. In order to sample, was used the formula 5Q≤n≤15Q (n means the 

number of samples and Q means the number of items). At least 320 

manufacturers of sports products were considered. Finally, 292 questionnaires 

were received from manufacturers of sports products in the country. Standard 

electronic and physical questionnaires were used to collect data. Morris (2002) 

questionnaire with 21 items and seven components including: innovation, 

foresight, value creation, customer multiplication, resource utilization, 

opportunism and risk-taking was used to examine entrepreneurial marketing. 

Azizi (2011) questionnaire with 21 items and three components including: value 

management, risk control and cost control was used to measure financial 

performance. The Noo (1999) standard questionnaire with 22 items was also 

used to measure the information technology variable. The face and content 

validity of the questionnaires were assessed by 12 professors of sports 

management. Then, the content validity ratio was calculated using the Lavche 

formula, the value of which was calculated (0.74) and was approved according 

to the response of 10 participants. Cronbach's alpha coefficient was used to 

determine the reliability of the questionnaires. The reliability of the 

Entrepreneurial Marketing Questionnaire was 0.85, the Financial Performance 

Questionnaire was 0.87 and the Information Technology Questionnaire was 

0.86, and due to the fact that the alpha value obtained was higher than 0.7, the 

reliability of the questionnaires was confirmed. To ensure the normal 

distribution of data, the elongation and skewness test was used and to analyze 

the data, the structural equation method was used using SPSS and Amos 

software version 24. An acceptable level of significance was also considered for 

confirming or rejecting the hypotheses P <0.05. The results of demographic data 

showed that all manufacturers of sports products (292 people, equivalent to 

100%) are men and more than 60% of them (175 people) are between 30 and 50 

years old. Also, 35% of them (102 people) had a history of 5 to 10 years and 

65% (190) had a history of more than 10 years. More than 50% of producers 

(146 people) had a diploma and less. Then, the construct validity of the 

questionnaires was evaluated using confirmatory factor analysis (first stage and 

second stage) and the relevant factor loadings were calculated. Due to the 

software output, all factor loads of the research variables were more than 0.5, so 

the items and dimensions of the questionnaires had the necessary validity. The 

study of the critical ratio and the significance coefficient of each variable also 

showed the significance of the path coefficients of the observed variables and 
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the hidden variables. The results showed that the fit indices of the final model 

include chi-square index (xx = 49.93), good fit index (GFI = 0.971), adaptive 

goodness index (AGFI = 0.955), and comparative fit index (CFI = 0.998) and the 

root mean square of the approximation error (RMSEA = 0.025) indicate a good 

fit of the model. Therefore, the final model has a good fit. The results of path 

analysis showed that all direct and indirect paths related to the dimensions of 

entrepreneurial marketing (innovation, forecasting, value creation, customer 

multiplicity, resource utilization, opportunism and risk-taking) with financial 

performance have a direct and significant effect. Also, the research findings 

regarding the structural model of the research indicated that based on the values 

of fit indices, the overall structure of the research model was approved. 

According to the research results, there is a significant relationship between the 

risk-taking of sports products manufacturers and their financial performance. 

Therefore, in today's world, manufacturers of sports products must also act with 

prudence and risk, in the sense that they accept and bear the risk of failure, and 

ultimately hunt for opportunities (opportunism). The results of the analysis 

performed in the present study showed that the forecast of sports product 

manufacturers has an effect on their financial performance. Accordingly, 

manufacturers measure market conditions with reflection and foresight and try to 

move in the right direction so as not to be challenged or at least less involved. 

The use of up-to-date information technologies can also reduce the risk for 

manufacturers. New technologies, such as new devices, cause the production of 

products that customers are more willing to buy, and also some management 

software that are among the technologies that allow the proper and easy control 

of various management, production and control processes. Manufacturers put in 

and can do their business with less risk. According to the results of research on 

the effect of customer variables on financial performance, it is suggested that 

manufacturers of sports products to emphasize customer orientation and close 

communication with them in order to maximize the impact of entrepreneurial 

marketing on financial performance and achieve better performance. Use new 

ideas to gain a competitive advantage and take the lead in applying innovative 

methods derived from customer feedback, to market products, in order to 

strengthen their entrepreneurial marketing strategies. 

Keywords: Entrepreneurship, Information technology, Risk-taking, Marketing, 

Cost control. 
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    چکیده

 التصورت میدانی و با استفاده از معادو از نوع کاربردی بوده که به همبستگیروش تحقیق حاضر 

تولیدکننده  ۳۲۰ بود کهتولیدکنندگان محصوالت ورزشی  شاملجامعه آماری  .ساختاری انجام گرفت

 ۲۹۲ درنهایتگیری در دسترس در نظر گرفته شد. ایران( از طریق نمونهنمونه از کل کشور ) عنوانبه

های ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده .فیزیکی و الکترونیکی دریافت شد صورتبهپرسشنامه 

و عملکرد مالی  Noo (1990)اطالعات  ، فناوریMorris (2002) کارآفرینانهبازاریابی استاندارد 

Azizi (2011) مورد ضریب آلفای کرونباخ  با محاسبهپرسشنامه  پایاییو روایی محتوایی  شد. استفاده

 نشان داد نتایجاستفاده شد.  AMOSافزار ها از نرمبرای تحلیل داده(. 7/۰قرار گرفت )بیشتر از  تائید

 عملکرد بر داریمعنیو  گری فناوری اطالعات()با میانجیو غیرمستقیم مستقیماثر  کارآفرینانه بازاریابی

 کـه ، تولیدکنندگانیطورکلیبهمدل از برازش مطلوب برخوردار بود.  درنهایتمالی داشته است. 

 گیری ازا بهره، بکرده بودندرا اتخـاذ و فناوری اطالعات کارآفرینانه  بازاریـابیاستراتژی  تلفیقی از

توجه به نتایج پژوهش  با تری داشتند.، عملکرد مالی بهتر و منطقیکارآفرینانه جذاب هـایفرصـت

وری اطالعات فناخود به عوامل نهفته در  عملکرد مالی ارتقایشود که تولیدکنندگان برای پیشنهاد می

 .توجه داشته باشند رسانی محصوالت ورزشیروزجهت ارتقاء و به

 پذیری، بازاریابی، کنترل هزینهفرینی، فناوری اطالعات، ریسککارآ: هاکلیدواژه
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  مقدمه 

 مطالعات در کارآفرینی و بازاریابی رشته دو ترکیب از که کارآفرینانه بازاریابی نوظهور مفهوم

 .شودمی منجر بازار در هاآن از برداریبهره و تازه هایفرصت شناسایی  به است شده ناشی مدیریت

 و توسعه در آن مثبت اثرات که است مشتریان برای آفرینی ارزش و رسانیخدمت آن نهایی هدف

 در .( ,2017Karimi, & ZardoshtianHosseini ,) یافت خواهد تبلور سازمان وکارکسب تداوم

 متغیره چهار بازاریابی آمیخته مثل پایه سنتی مفاهیم به نسبت هادیدگاه ،کارآفرینانه بازاریابی

 توجه سنتی، نگرش عمده بازاریابی در. است شده دگرگون( توزیع و ترویج قیمت، محصول،)

امروزه  کهدرحالی گیرد.می قرار بازاریابی هایفعالیت تمام کانون در مشتری است، مشتری به کامل

 ترینآلایده لزوماً دیگر دهد،می قرار بازاریابی هایفعالیت کلیه کانون در را مشتری که رویکردی

 شودمی خلق نندهکتولید و مشتری توسط  مشترک طوربه ارزش، بلکه گرددنمی تلقی راهبرد

(, 2017Asongu & Biekpe) .،اییکپارچه فرایندهای را کارآفرینانه بازاریابی برخی محققین 

 نیازهـای شـناخت منظوربه را خود نامشهود و مشهود منابع سازمانی هـر هاآن طریـق از که دانندمی

,Eisingerich &  Ren) دکن ایجاد تمایز خود محصوالت در تواندمی و گرفتـه کـار بـه بـازار

, 2015Tsai)عملکرد به ،درنهایت و دهد گسترش و تقویت مشتریان با را خود رابطة . همچنین 

 اصلی بعد چهار از مطالعات از بسیاری در. (Miles & Darroch, 2006) یابد دست برتر مالی

است  شده استفاده شارز ایجاد و گراییفرصت نوآوری، پذیری،ریسک یعنی کارآفرینانه بازاریابی

(Ahonen, 2019 ؛Morrish, 2011 ؛Khodami & et al, 2012 Lawrence &  Hichman,

, 2005Ward) .،یافته،سازمان گیریجهت عنوانبه کارآفرینانه بازاریابی در مطالعات دیگر 

 رب تمرکز نگری،پیش از اندعبارت که باشد،می اساسی و اصلی بعد هفت دارای و شدهشناخته

,Bechere ) آفرینیارزش و  منابع کارگیریبه گرایی،مشتری بودن، نوآور خطرپذیری، فرصت،

2012 ,Helms & McDonald).  
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 به نیاز احساس حوزه، این در تبادالت باالی حجم و ورزش مقوله توسـعه و گستردگی بـه عنایت با

 دانش گذشته هـایسـال طی. ستا شده بارز پیش از بیش ورزش صنعت زمینه در گسترده بازاریابی

 وسـیع حجـم اسـت. کـرده پیدا سزایی به اهمیت های این حوزهسازمان برای ورزشـی، بازاریـابی

 ورزش جهــانی، ملـی، رویـدادهای مـردم، زندگی سبک تغییر ورزش، صنعت در مالی تبادالت

 ولیدکنندگان و کارآفرینـانت اختیـار در را متعددی هایفرصت همــگی قهرمــانی و ایحرفــه

 بهبود در کارآفرینانه هایفعالیت اهمیت .(Zia & Tootifar, 2019)دهندمی قـرار ورزشـی

,Nojavan ) است گرفته قرار موردبررسی متمادی سالیان طی هاشرکت موفقیت و عملکرد

2018 ,Karbasi, & Mohammadi) .بازاریابی آمیخته کارگیریبه که دهندمی نشان هاپژوهش 

 کارآفرینانه موفقیت و عملکرد پذیری،رقابت ازجمله مختلفی عوامل بر تواندمی کارآفرینانه

 .  (Ghasemzadeh & Salaatin, 2019)باشد داشته مثبتی تأثیر هاشرکت

 کارآفرینی و وکارکسب گونه هر ضروریات از وکارکسب عملکرد از سوی دیگر، ارزیابی

 از اسـتفاده ،هاآن ترینرایج از یکی که باشدمی متفاوتی بعــادا  دارای . همچنیناست

 بــا مــالی هایشاخص. (,2015Eisingerich & Tsai Ren ,) اســت مـالی هــایشـاخص

 باشدمی ارتبـاط در خطر کنترل و هاهزینه کاهش ارزش، مدیریت همچــون اقتصــادی عوامــل

(Tappeh Rashi, Esmaeili, Amirtash, 2017) .آن توانایی سازمان، هر عملکرد کلی،طوربه 

 در عملکرد از منظور ولی ،است سازمان ذینفعان رضایت و منافع حداکثر کردن برآورده در سازمان

.  است شده یاد مالی عملکرد عنوانبه که است بازار ارزش و هزینه کاهش سود، رشد پژوهش این

 و حقوق بازدهی نرخ مثل عملکرد ارزیابی سنتی ارهایمعی از هاشــرکت از بســیاری اگرچه

 سنتی معیارهای که معتقد است Sheel (2018) کنند،می استفاده درآمد به نسبت هزینه و دستمزد

 گردش مثال برای. کنندنمی عمل سـهامداران برای ارزش ایجاد با جهتهم عملکرد، ارزیابی

 است عملکرد ارزیابی سنتی معیارهای از یکی که را سهام صـاحبان حقوق بازده نرخ ،۱هادارایی

                                                           
1 - Asset turnover 
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 سهامداران برای منافعی لزوماً هادارایی گردش که است درحالی این و دهدمی قرار تأثیر تحت

 سنتی معیارهای به مربوط نواقص رفع برای. (,2015Eisingerich & Tsai Ren ,) کندنمی ایجاد

 منظوربه ورزشی باید مالی مدیران که داشتند اظهار Ismail & Zainol (2018) عملکرد، ارزیابی

 اقتصادی هایواقعیت به که کنند استفاده معیارهایی از عملکرد ارزیابی سنتی معیارهای ارتقای

 کیفیت به زمانهم هزینه، کاهش و سود افزایش گرفتن نظر در بر عالوه یعنی باشند ترنزدیک

 یند.نما توجه نیز برند ارزش ارتقای و محصول

 مراکز و ورزش حوزة کارآفرینان ایده، صاحبان توجه که از موضوعاتی یکی در همین راستا

. باشدمی وکارکسب در آوریفن موضوع است ساخته معطوف خود به را نوآور دهندةشتاب

 رقابت عرصة در همچنان ورزشی هایوکارکسب تا شودمی موجب که هاییراه از یکی ،روازاین

 هایظرفیت توسعة منظوربه ارتباطات، و اطالعات فناوری از برداریبهره و جستجو د،بمانن باقی

 دارایی ارتباطات، و اطالعات امروز، جهان در. (,Köle & Yıldız Zehir, 2015) باشدمی موجود

 بسیار سازمان هر رشد افزایش در گیریچشم طرز به تواندمی و است سازمان هر برای ارزشمندی

 و اطالعات فناوری که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج(. Saeedi & Bagheri, 2107) دباش مهم

 امور کیفیت و سرعت افزایش باعث .دارد توجهیقابل تأثیر سازمانی منابع موفقیت در ارتباطات

 و کارایی دهدمی امکان کارکنان به و دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمانی عملکرد شود،می

 توسعه الزمه کارآفرینی. (,2018Tojari, & Esmaili Rizvandi ,)ببرند باال را خود اثربخشی

 که است فردی دیجیتالی، کارآفرین امروزه. است کارآفرینی برای بستری فناوری توسعه و فناوری

 هایفرصت خلق جهت ابزار یک عنوانبه ارتباطات و اطالعات فناوری کل طوربه و اینترنت از

 و اطالعات فناوری هایتوانمندی از استفاده با یوکارکسب تا گیردمی بهره ریتجا و بازرگانی

 مقاصد به رسیدن جهت کارآفرینانه رویکرد با بازاریابی یک در لذا ببیند. تدارک روز ارتباطی

,Morris ) است ناگزیر امری اطالعات، فناوری با شده خلق حرفه تجهیز مالی، از اعم مختلف

, 2002LaForgeSchindehutte & ) .(2016) هاییافته بنابرKalani & et al   از یکی 
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 قابلیـت همـان کنـد،می کمک مشتری چابکی گیـریشـکل بـه رقابتی بازار در کـه هاییقابلیت

 و مشتریان نیازهای بینیپیش و بازار نشده کشف هایفرصت فعاالنه بیش بینیپیش بازار؛ زیرکـی

 مدیران کارآفرینانه هوشـیاری و اطالعات فناوری از استفاده برتری گرو در که رقباسـت تحرکات

 .است سازمانی پرسنل و

 دیگر مکان به مکـان یـک از فیزیکـی جابجـایی برای را کارآفرینان نیاز اطالعات فناوری

-گسترده جغرافیایی مناطق بـه کـه کندمـی کمـک کارآفرینـان به فناوری همچنین. دهدمی کاهش

,Tojari,  Rizvandi) دهند توسعه را خود تجـارت طریـق ایـن از تا یابند دست جدید مشتریان و تر

, 2018& Esmaili) .با جدید هایفرصت از مندیبهره مترصد کـارآفرین، که زمانی روازاین 

 ـیطمح اطمینـان عدم با مواجهه در نوآورانه رویکرد از باید باشـد،مـی محـدود منابع به توجه

 & Ghasemzadeh تحقیقات نتایج اساس همین بر. (Khodami & et al, 2012) نماید استفاده

Salaatin(2019) موبایل و ثابت تلفن مشترکین اینترنت، به دسترسـی هـایشـاخص که داد نشان 

 Tappeh مطالعات نتایج انـد.کرده ایفا کارآفرینان تجارت و کارآفرینی توسعه در مهمی نقش

Rashi, Esmaeili & Amirtash (2017)  با کارآفرینی هایویژگی و ابعاد بین که داد نشان 

 از هـاباشـگاه مـدیران هرچـه و دارد وجـود معنـاداری ارتباط ورزشی، هایباشگاه عملکرد

 خواهند باشگاه عملکرد بهبود بـر بیشتری تأثیرات باشند، برخوردار بارزتری کارآفرینی هایویژگی

 بین معنادار و مثبت رابطة وجود از حاکی  Zia & Tootifar(2019) تحقیق هاییافته شت.گذا

 نوآوری و سازیشبکه رویکرد مفهوم به الکترونیک آمادگی .بود عملکرد و کارآفرینانه گرایش

 تحقیقات نتایج. داشت ورزشی نوپای وکارهایکسب عملکرد بر معناداری و مثبت تأثیراتنیز  باز،

 شمال جوانان و ورزش ادارات در سازمانی عملکرد و سازمانی کارآفرینی هایمؤلفه بین داد نشان

 ساختار و خالقیت مؤلفه دو سازمانی کارآفرینی هایمؤلفه بین از .دارد وجود معناداری ارتباط ایران

. (Ghezlsoflu & Chorli, 2020) داشتند سازمانی عملکرد بینیپیش در را بیشتری سهم مدیریتی

 کارآفرینانه هایفرصت خصوص در داد نشان  ,le & YıldızoK Zehir (2015) تحقیق هاییافته
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 یک عنوانبه نیز فکری سرمایة کارآفرینانه، هایفرصت فرایند بر دانشی هایدارایی تأثیر بر مبتنی

 اجتماعی ی،ساختار انسانی، سرمایة شامل آن گانة سه ابعاد از یک هر و طورکلیبه دانشی دارایی

 دهـندمی نشان تحقیقات برخی نتایج. دارد ورزش صنعت در ارزش خلق بر معناداری و مثبت تأثیر

 طوربه را کارآفرینانه بازاریــابی فرآینــدهای تــوانمــی بــاز و آزاد بازارهــای در کــه

 هاباشگاه صاحبان هم و هاباشگاه مشتریان برای هم را بـاالتری ارزش تا برد به کار استراتژیک

 خواهد کار به فعال طوربه را نوآوری بازاریابی، بـه کارآفرینانه رویکرد با باشگاه یک. کرد ایجاد

 به ارزش تحویل و ارتباط برقراری ایجاد، برای بازاریابی فرآیندهای طول در را ریسک و برد

 (.Morrish, 2011) کرد خواهد ریتمدی باشد، آن دارانسـهام و باشگاه نفع به کهنحویبه مشتریان

 مزیت چهارگانه ابعاد معنادار تأثیر از حاکی  ChorliGhezlsoflu & (2020) مطالعات نتایج

 نقش وی ازنظر. بود ورزشی متوسط و کوچک هایوکارکسب کارآفرینی بر مجازی رقابتی

 مالکان -انمدیر لذا است، مؤثر ورزشی هایوکارکسب توسعه بر خالقانه مدیریت میانجی

 فضای تکنولوژی استقرار با مرتبط هایزیرساخت تدارک طریق از توانندمی ورزشی فعال هایبنگاه

 فضاهای مدیران، کارآفرینانه ذهنیت همراه به بازاریابی فرآیندهای در آن بستن کار به و مجازی

 و رقابتی مزیت یجادا در ورزشی وکارهایکسب نمایند. ضعف ایجاد را پایدار کارآفرینی با موافق

 تجارت و تولید هایمدل تغییر و چابکی به نیاز ورزشی، محصوالت در نوآوری عدم

 در. (,2015Köle & Yıldız Zehir ,) سازندمی نمایان پیش از بیش را ورزشی وکارهایکسب

 نیازمند توسعه به رو و پذیررقابت درآمدزا، و جذاب صنعتی عنوانبه ورزش صنعت زمینه این

 .است تجاری جدید هایفرصت کشف و خلق برای مذکور متغیرهای حضور با جامع الگوی تدوین

 ورزش صنعت در پایدار مزیت ایجاد هایروش از یکی عنوانبه تواندمی کارآفرینانه بازاریابی 

 به را ورزشی محصوالت مشتریان جدید تقاضاهای و نیازها توانمی آن واسطهبه .گیرد قرار مدنظر

 منظر از ورزش بازار ارزیابی لذا. کرد جلب را آنان رضایت زمینه و شناسایی شیوه بهترین

 دارای تواندمی غیرمالی و مالی ابعاد در عرصه این کارآفرینان موفقیت حصول و کارآفرینانه
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 ضامن ورزش، صنعت در خوب عملکرد داشتن و بیشتر مشتری جذب به تمایل. باشد اهمیت

 نوآوری، واسطهبه رقبا از گرفتن پیشی مرهون مهم این .است امروز پویای بازار در بقاء و موفقیت

 و پیشین هایپژوهش در. است شده تعیین پیش از اهداف به دستیابی و پیشگامی ارزش، خلق

 بازاریابی با ورزشی وکارکسب عملکرد بین رابطه بررسی به کمتر ورزش صنعت حوزه در همچنین

 جدی مطالعاتی شکاف یک زمینه این در و شده پرداخته اطالعات فناوری از تفادهاس و کارآفرینانه

 پر در توانندمی مشابه هایپژوهش و پژوهش این انجام که رسدمی نظر به ،روازاین دارد؛ وجود

 و مطالعات بررسی با لذا گردد؛ واقع مفید کافی تجربی شواهد ارائه و تحقیقاتی خأل این کردن

 در "کارآفرینانـه بـازاریـابی" پاینو مقوله پیرامون گذشـته تحقیقات در شـده ارائـه هـایالگو

 محصوالت تولیدکنندگان و ورزش برای جدیدی الگوی شد تالش تحقیق این ورزش در عرصـة

 برای اطالعات فناوری از مندیبهره مطالعات در خصوص با عنایت به خأل. شود ارائه ورزشی

بر  کارآفرینانهورزشی، در این پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم بازاریابی  نایعص در بازار توسعه

 بین رقابت عرصه افزایش به توجه با شکبی قرار خواهد گرفت.  موردبررسیعملکرد مالی 

 منظوربه مفیدی اطالعات تواندمی پژوهش نتایج ورزشی، محصوالت و تجهیزات تولیدکنندگان

 دنبال به پژوهش این اساس این بر. باشد داشته همراه به مرتبط هایوکارکسب توسعه یا اندازیراه

 تولیدکنندگان مالی عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی اثر مدل که است سؤال این به پاسخ

 است؟ ایران چگونه ورزش صنعت در اطالعات فناوری گریمیانجی با ورزشی محصوالت

 

 روش تحقیق

 این آماری جامعه تعداد. بود همبستگی پژوهش،  شیوه ازنظر و کاربردی ،هدف ازنظر پژوهش این 

 امکانات و تجهیزات شامل کاالها، ورزشی محصوالت تولیدکنندگان شامل و نامشخص پژوهش

 ثبت سازمان به مراجعه با گیری،نمونه منظوربه .بود هااستان کلیه در مستقر ورزشی فضاهای

 از استفاده با درنهایت (www.faaltarin.com مثال طوربه) ینترنتیا هایسایت بررسی و هاشرکت
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 ۳۲۰ (، حداقلاستبه معنای تعداد گویه ها  Qبه معنای تعداد نمونه و  n)  5Q≤n≤15Q فرمول

 ۹۰ پرسشنامه به شکل فیزیکی، ۴۰. تعداد شد گرفته نظر در ورزشی محصوالت تولیدکننده

 ۱۹۰و ( www.DigiSurvey.net)مرتبط  هایسایتیق صورت الکترونیکی از طرپرسشنامه به

 ۲۹۲ شد. سرانجام ( توزیعwhats appاجتماعی مجازی )عمدتا  هایشبکهپرسشنامه از طریق 

 از هاداده آوریجمع برای. شد دریافت کشور سطح ورزشی محصوالت تولیدکنندگان از پرسشنامه

 کارآفرینانه بازاریابی بررسی برای. است شده ادهاستف فیزیکی و الکترونیکی استاندارد هایپرسشنامه

 ،آفرینی ارزش نگری،پیش نوآوری،: شامل مؤلفه هفت و گویه ۲۱ با  Morris(2002) پرسشنامه از

 سنجش برای. شد استفاده خطرپذیری و گرایی فرصت منابع، از برداریبهره مشتری، کثرت

 کنترل ارزش، مدیریت: شامل مؤلفه سه و هگوی ۲۱ با Azizi(2011) پرسشنامه از مالی عملکرد

 پرسشنامه از اطالعات فناوری متغیر سنجش برای همچنین. شد استفاده هزینه کنترل و خطر

پنج  هر سه پرسشنامه در مقیاس. شد استفاده گویه ۲۲ با Noo(1999) اطالعات فناوری استاندارد

مورد سنجش قرار  ۵لی زیاد با شماره تا گزینه خی ۱از گزینه خیلی کم  با شماره  کرتیل ارزشی

. شد بررسی ورزشی مدیریت اساتید از نفر ۱۲ توسط هاپرسشنامهو محتوایی  صوری گرفتند. روایی

 و شد محاسبه( 7۴/۰) مقدار که شد محاسبه محتوایی روایی نسبت الوشه فرمول از استفاده با سپس

 از هاپرسشنامه پایایی تعیین برای. واقع شد تائید مورد کنندگانشرکت از نفر ۱۰ پاسخ به توجه با

 عملکرد پرسشنامه ،8۵/۰ کارآفرینانه بازاریابی پرسشنامه پایایی. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 آلفای مقدار اینکه به توجه با و آمد دست به  86/۰ اطالعات فناوری پرسشنامه و87/۰ مالی

 و تابستان زمانی محدوده در تحقیق این. شد تائید هاسشنامهپر پایایی بود 7/۰از  باالتر آمدهدستبه

 برای و کشیدگی و چولگی آزمون از هاداده نرمال توزیع از اطمینان برای به انجام رسید. ۱۳۹۹ پائیز

 نسخه Amos و SPSS افزارهاینرم از استفاده با ساختاری معادالت از روش هاداده وتحلیلتجزیه

 .شد گرفته نظر در P<۰۵/۰ نیز هافرضیه رد یا تائید برای قبولقابل داریمعنی سطح. شد استفاده ۲۴
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 هایافته

 ورزشیتمامی تولیدکنندگان محصوالت  شناختی نشان داد کهجمعیتاطالعات نتایج حاصل از  

 ۵۰تا  ۳۰بین ، نفر( ۱7۵) هاآندرصد  6۰بیش از  و ، مردان هستنددرصد(  ۱۰۰نفر معادل  ۲۹۲)

درصد  6۵سال و  ۱۰تا  ۵نفر( بین  ۱۰۲) هاآندرصد  ۳۵سابقه فعالیت دارند. همچنین،  سن سال،

نفر( دارای  ۱۴6درصد تولیدکنندگان ) ۵۰سال سابقه فعالیت داشتند. بیش از  ۱۰( نیز بیش از ۱۹۰)

 هادادههای استنباطی، ابتدا نرمال بودن در بخش یافتهمدرک تحصیلی دیپلم و کمتر بودند.

 <۲قرار گرفت که نتایج آزمون کجی و کشیدگی نشان از نرمال بودن متغیرها داشت ) ردبررسیمو

<x ۲- هم خطآن همچون غیر  هایشرطپیش(. همچنین، قبل از شروع معادالت ساختاری برخی 

بین متغیرهای مستقل از مقادیر  هم خطی، در پژوهش حاضرقرار گرفت.  موردبررسیبودن متغیرها 

بین متغیرهای  هم خطیدهنده میزان که نشان و ضریب تحمل واریانس دو شاخص تورممربوط به 

 شد. بررسی ۱است مطابق جدول مستقل 

 چندگانه با استفاده از ضریب تحمل و عامل تورم واریانس هم خطیبرآورد . ۱ جدول

 عامل تورم واریانس شاخص تحمل متغیرها

 --- --- مالک

 ۵6۱/۱ 6۴۱/۰ کارآفرینانهبازاریابی 

 ۵6۱/۱ 6۴۱/۰ فناوری اطالعات

 *۰۵/۰≥p عملکرد مالی: مالک متغیر 

آمد که از  به دست 6۴/۰و فناوری اطالعات  کارآفرینانهبازاریابی  تحمّلبدین ترتیب شاخص 

 باالتر و مطلوب شمرده شد.  ۴/۰حد 
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 ،آزمون پیرسوننتایج  (.۲)جدول  بررسی شد متغیرهای  پژوهشدر ادامه روابط همبستگی بین 

 کارآفرینانههای بازاریابی متغیر میزان رابطه بین . همچنین،نشان دادمعنادار بین متغیرها را همبستگی 

برای  هم خطیو حاکی از عدم  7/۰کمتر از میزان  بینپیشمتغیرهای  عنوانبه و فناوری اطالعات

 انجام آزمون معادالت ساختاری است. 

 بینپیش متغیرهایرسون ضرایب همبستگی پی . ۲جدول 

 3 2 1 متغیرها

   1 کارآفرینانهبازاریابی -1

  1 671/0** عملکرد مالی-2

 1 646/0** 600/0** فناوری اطالعات-3

 .اندشده معنادار ≥05/0Pو    ≥01/0Pها در سطح تمام همبستگی **

 

اشد. بدین منظور بهای پرت میهای معادالت ساختاری عدم وجود دادهیکی دیگر از مفروضه

هر فرد  z نمره SPSSافزار در پژوهش حاضر جهت بررسی داده پرت تک متغیری با استفاده از نرم

ها انحراف معیار چشمگیری ی مربوط به آزمودنیهادادهدر هر متغیر محاسبه شد. نتایج نشان داد که 

 از میانگین نداشتند. ترپایینباالتر یا 

 زادبرونیس برای متغیرهای بنوماهاال های پرت چندمتغیری فاصلههمچنین برای بررسی داده

یس در پژوهش حاضر به ترتیب برابر و بیشترین مقدار فاصله ماهاالنوب مدل محاسبه شد. کمترین

 است ۹۲/۴۹برابر  p=۰۵/۰به دست آمد. با توجه به اینکه خی دو بحرانی در سطح  ۳۱/۲7و  ۲۵/۱۲

و از مقدار خی دو  است ۳۱/۲7که بیشترین فاصله ماهاالنوویس برابر و از طرفی با توجه به این

 سازه روایی ادامه، در های پرت چندمتغیری وجود نداشت.است، لذا داده ترکوچکبحرانی 

 عاملی بارهـای و بررسی( دوم مرحله و اول مرحله) تأییـدی عـاملی تحلیل از استفاده با هاپرسشنامه

 متغیرهـای هـایگویـه عـاملی بارهای تمامی افزارنرم خروجی بـه توجـه بـا. شد محاسبه مربوط
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بررسی . بودند برخوردار الزم اعتبار از هاپرسشنامه ابعاد و هاگویه لذا بودند ۵/۰ از بیشتر پژوهش

هر یک از متغیرها نیز نشان از معناداری ضریب مسیرهای  داریمعنینسبت بحرانی و ضریب 

 همراه به را حاضر پژوهش مدل برونداد ،۱ شکل شده و متغیرهای پنهان داشتند. متغیرهای مشاهده

 .دهدمی نشان مسیر ضرایب

 

 
 

 

 

 

 (AMOS) مسیرها استاندارد ضرایب حالت در پژوهش مدل برونداد. ۱ شکل
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 .دهدمی نشان را نهایی مدل برازش هایشاخص 3. جدول

 
هاشاخص  2  

P-

Value 
df RMSEA CMIN/DF NFI AGFI GFI CFI 

مقدار 

قبولقابل  
- P>0.05 0df  

RMSEA< 

0.05 
CMIN ≤3 

NFI > 

0.8 
AGFI> 

0.8 
GFI> 

0.95 
CFI > 

0.8 

ه مقدار یافت

 پژوهش
929/49  187/0  42 025/0  189/1  986/0  955/0  971/0  998/0  

 تائید تائید تائید تائید تائید تائید تائید تائید تائید مطلوبیت

 

 شاخص شامل نهایی مدل برازندگی هایشاخص که دهندمی نشان  3 جدول در مندرج نتایج

 برازش نیکویی شاخص ،(GFI=۹7۱/۰ ) برازش نیکویی شاخص ،(۲χ= ۹۳/۴۹) خی مجذور

 مجذورات میانگین جذر و( CFI=۹۹8/۰) ایمقایسه برازش شاخص ،(AGFI= ۹۵۵/۰) انطباقی

 از نهایی مدل بنابراین. است مدل بمناس برازش از حاکی( RMSEA=۰۲۵/۰ ) تقریب خطای

 . است برخوردار مطلوبی برازندگی

 نتایج براساس که دهدمی نشان را نهایی الگوی در مربوطه استاندارد ضرایب و مسیرها 4 جدول

 .هستند دارمعنی نهایی مدل به مربوط مسیر ضرایب همه شده داده نشان

 متغیرها بین مستقیم اثرات به مربوط انیبحر نسبت و استاندارد ضرایب: مسیرها. 4 جدول

ضریب  مسیر

 (βاستاندارد)

نسبت 

بحرانی 

t(C.R) 

خطای 

 استاندارد

(S.E) 

 داریمعنی

(P.Value) 

 000/0 056/0 83/11 616/0 فناوری اطالعات - کارآفرینانهبازاریابی 

 000/0 064/0 50/8 472/0 عملکرد مالی – کارآفرینانهبازاریابی 

 000/0 056/0 05/7 366/0 عملکرد مالی –طالعات فناوری ا
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 داریمعنی سطح و است ۹6/۱ از بیش متغیرها همه برای C.R اینکه به توجه با( 4) جدول با مطابق

 .است دارمعنی مدل در موجود متغیرهای همه بین مستقیم روابط نتیجه در است ۰۵/۰ از کمتر

 بوت روش از پژوهش متغیرهای بین ایواسطه طرواب بررسی جهت شد ذکر قبالً  که گونههمان

 شده است. داده نشان( 5) جدول در غیرمستقیم مسیر به مربوط نتایج. شد استفاده  استراپ

 

 میانجی وابسته، مستقل، متغیرهای بین استراپ بوت نتایج. 5 جدول

ضریب  مسیر

Bootstrap 

خطای 

 استاندارد

Bootstrap داریمعنی 

 الحد با حد پائین

عملکرد -فناوری اطالعات-کارآفرینانهبازاریابی 

 مالی

261/0 033/0 172/0 281/0 001/0 

 

 درون صفر، اینکه به توجه با غیرمستقیم، مسیرهای در دهدمی نشان 5 در جدول مندرج نتایج

 مالی ملکردع بر کارآفرینانه بازاریابی غیرمستقیم اثر گیرد،نمی قرار( باال و پائین حد) اطمینان فاصله

 است. بوده دارمعنی اطالعات فناوری میانجی متغیر طریق از آن هایمؤلفه و

 گیریبحث و نتیجه

 تولیدکنندگان مالی عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی تأثیر تعیین پژوهش این کلی هدف      

 که داد نشان رمسی تحلیل به مربوط نتایج. بود اطالعات فناوری گریمیانجی با ورزشی محصوالت

 نگری،پیش نوآوری،) کارآفرینانه بازاریابی ابعاد به مربوط غیرمستقیم و مستقیم مسیرهای تمامی

 عملکرد با( پذیریریسک و گرایی فرصت منابع، از برداریبهره مشتری، کثرت ،آفرینی ارزش

 ساختاری مدل صوصخ در پژوهش هاییافته همچنین،. باشندمی معنادار و مستقیم اثر دارای مالی

 مورد تحقیق مدل کلی ساختار برازش، هایشاخص مقادیر اساس بر که بود آن از حاکی تحقیق

 عملکرد و ورزشی محصوالت تولیدکنندگان پذیریریسک بین تحقیق نتایج براساس. بود تائید
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,Tojari,  Rizvandi & تحقیقات نتایج براساس. دارد وجود معناداری ارتباط ،هاآن مالی

(2018) Esmaili، Seif & et al(2018)، (2020) Fatahi & DolatshahMazrouei, ، 

Ahonen(2019) و Morrish(2011) نوآوری،) کارآفرینی هایویژگی بین قوی بسیار ارتباط 

 و ورزشی هایشرکت( مدیران نفساعتمادبه و پذیریمسئولیت استقالل، ،پذیریریسک قدرت

 باید نیز ورزشی محصوالت تولیدکنندگان امروز دنیای در بنابراین. دارد دوجو هاآن موفقیت میزان

 کنند تحمل و بپذیرند را شکست از ناشی ریسک که مفهوم بدین بپردازند، کار به ریسک و تدبیر با

 از دسته این که است آن از حاکی امر این. بپردازند( گرایی فرصت) هافرصت شکار به درنهایت و

 طریق این از دارند سعی روازاین ،کنندمی بلندپروازی بیشتر خود هایایده تحقق ایبر کارآفرینان

 یبینپیش و نگریپیش به بعضا ها رویاپردازی این از شاید و کنند کسب را بیشتری هایموفقیت نیز

 و پذیریریسک گرو در موفقیت به منجر یهافرصت شکار احتماالً لذا. گردد تعبیر هم شرایط

 آن از حاکی حاضر تحقیق در گرفتهانجام هایتحلیل نتایج. باشد رقبا سایر با مقایسه در سریع اقدام

 این. دارد تأثیر ،هاآنمالی  عملکرد بر ورزشی محصوالت تولیدکنندگان نگریپیش که بود

 Tappeh Rashi, Esmaeili & Amirtash (2017)، Kalani & et al تحقیقات در موضوع

(2016)،  (2018) Karbasi& Mohammadi an,Nojav، (2019) & TajeddiniRatten ، 

(2005) Lawrence & Ward Hichman, و Staniewski & Awruk(2019) بر. شد تأیید نیز 

 در حرکت به سعی و سنجندمی را بازار شرایط دوراندیشی و تعمق با تولیدکنندگان، اساس این

 در که طورهمان روازاین. شوند درگیر کمتر حداقل یا نشوند چالش دچار تا دارند صحیح جهت

 برای برعکس یا و نگریپیش موجب پذیری،ریسک که دارد وجود احتمال این شد اشاره هم باال

 مؤلفه مسیر تائید و حفظ گرفتن نظر در با. دهد رخ بازار در محصول تولید تا ایده یک خلق

 شودمی پیشنهاد مطالعه مورد تولیدکنندگان بین در مالی عملکرد روی بر آن تأثیر و آفرینی ارزش

 سایر به نسبت گذاریقیمت متفاوت راهبردهای از استفاده مانند راهکارهایی به توجه طریق از

 کیفیت تضمین محصول، آسان سفارش و خرید دستیابی، امکان غیرورزشی، تولیدکنندگان

 برای مناسب تبلیغات از استفاده مشتریان، هب متنوع بازاریابی خدمات ارائه ،شدهفروخته محصوالت
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 بهبود زمینه موارد، سایر و تولیدکنندگان سایر و خود محصوالت میان تفاوت و تمایز معرفی

نیز  روزبه های اطالعاتیاستفاده از فناوری .گردد فراهم ورزشی محصوالت تولیدکنندگان عملکرد

های جدید همچون ان کاهش دهد. فناوریی تولیدکنندگپذیری را برامیزان ریسک تواندمی

که مشتریان تمایل بیشتری به خرید آن دارند و  شودمیهای جدید باعث تولید محصوالتی ستگاهد

قرار دارند امکان کنترل مناسب و آسان  هافناوریمدیریتی که در زمره  افزارهاینرمهمچنین برخی 

و با ریسک  دهدمیخدمت تولیدکنندگان قرار فرایندهای مختلف مدیریت و تولید و کنترل را در 

 محصول کردن فراهم معنای به که ارزش خلق ازنظر های خود را انجام دهند.فعالیت توانندمیکمتر 

 تولیدکنندگان است، مشتریان برای رقبا خدمت/محصول از ترارزش با حتی و ارزش با خدمتی یا

 بر عالوه ویژه مشتریان به رایگان اضافی خدمات ارائه قبیل از هاییبسته باید ورزشی محصوالت

 دریافت هزینه قبال در بیشتری منافع که مشتریان تمام در احساس این دهند تا ارائه اصلی خدمات

(. غیره و تخفیف رایگان، اینترنت ورزشی، امکانات از رایگان استفاده مثل) ، ایجاد شوداندکرده

 ،,et alhodami K، (2015) Eisingerich & Tsai Ren & (2012) تحقیقات نتایج با یافته این

Miles & Darroch(2006)، (2015) Köle & Yıldız Zehir, و  & Khazaei Rezvani

های پیشرو در عرصه تولید محصوالت ورزشی نیز موفقیت و شرکت شکبی .است همسو (2013)

  . هستند یتباکیفعملکرد مالی مناسب خود را مرهون فناوری و ساخت محصوالت 

 تولیدکنندگان که شودمی پیشنهاد مالی، عملکرد بر مشتری متغیر اثر بر مبنی تحقیق نتایج به توجه با

 به دستیابی و مالی عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی تأثیر کردن بیشینه منظوربه محصوالت ورزشی

 جدید هایایده از تأکید کنند. اهآن با نزدیک ارتباط برقراری و مداری مشتری بر  بهتر، عملکرد

 مشتریان، اتازنظر منبعث نوآورانه هایشیوه کارگیریبه در پیشگامی و رقابتی مزیت کسب برای

 استفاده خود کارآفرینانه بازاریابی هایاستراتژی تقویت راستای در محصوالت، بازاریابی برای

 چون ابزاری که ورزشی تمحصوال شرکت یک داشت، اذعان باید همین راستا در. نمایند

 و کندمی تقویت موجود مشتریان با را خود روابط تنهانه ،بردمی بکار را کارآفرینانه بازاریابی
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 هایفرصت از برداریبهره و شناسایی برای هاییراه دنبال به مداوم طوربه بلکه است، گرامشتری

 را مشتریان دایره طریق این از تا بدهد خپاس را آینده تقاضاهای و پنهان هایتقاضا تا است جدیدی

 ازجملههای جدید فناوری. دهد توسعه غیر ورزشکاراناز ورزشکاران و طرفداران ورزشی به 

اند. های اجتماعی ارتباط با مشتریان را بسیار آسان کردهها و شبکههای مجازی، سایترسانه

های فناوری در مورد محصوالت شرکت واسطهبهتوانند از طرق مختلف و اکنون میمشتریان هم

توانند در با استفاده از این بازخوردها می هاورزشی نظر و یا پیشنهاد خود را اعالم نمایند و شرکت

مداوم ارتباط با  طوربهافزارهای ارتباط با مشتری نیز الح مشکالت خود اقدام نماید. نرمراه اص

 . استکه این حاصل توسعه فناوری  نمایندمیخدمت رصد  مشتریان را از لحظه ورود تا بعد از ارائه

 فناوری کارگیریبه طریق از مالی عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی پژوهش هاییافته براساس

 و هزینه کنترل روی ذکرشده هایویژگی مستقیم تأثیر همچنین و دارد معناداری تأثیر نیز اطالعات

 اطالعات از تولیدکنندگان هرچه که معناست بدان مهم ینا و است بوده مشهود مشتری رضایت

 استفاده اطالعات این از بهتری نحو به و باشند برخوردار بیشتری مقدار به بازار و فنی کارآفرینی،

 Zia هایپژوهش هاییافته با نتیجه این. گذاشت خواهد بیشتری تأثیر هاآن عملکرد بهبود بر کنند،

& Tootifar (2019)، Ghasemzadeh & Salaatin(2019)، Saeedi & Bagheri(2017)، 

(2017) Karimi, & ZardoshtianHosseini, ، Azizi(2011)، Ismail & Zainol(2018) و 

(2017) Asongu & Biekpe سطح افزایش که دارد وجود احتمال این روازاین.  دارد همخوانی 

 ازجمله دنیا روز تکنولوژی گرفتن خدمت هب با، همراه تولیدکنندگان اطالعات و آگاهی دانش،

 تولیدکنندگان مالی عملکرد بر عوامل، این جمله که باشد صنعت در پیشگامی و سرآمدی عوامل

 . گذارد جایبه شگرفی تأثیرات ورزشی محصوالت

 زمینة در نوآوری و سازیشبکه رویکرد به ورزشی محصوالت تولیدکنندگان شودمی پیشنهاد

 و محصول خلق احتماال چراکه ورزند، اهتمام خود خدمات و محصوالت زاریابیبا و تحقیقات

 الکترونیک وکارهایکسب مجرای از خصوص به ای،شبکه و باز ارتباطات قالب در جدید خدمت
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 در دیجیتال بازاریابی واحد ایجاد مثال طوربه. گردد سازمانی چابکی و عملکرد بهبود باعث

 مانند) مجازی فضای در مشتریان مستمر و فعاالنه حضور جهت یتولید هایشرکت گونهاین

 طرق از فضاها این در هاآن نظرات روزانه تحلیل و رصد و( فیسبوک اینستاگرام، تلگرام، واتساپ،

 .گرددمی نوآوری و گرایی فرصت بازار، در پیشگامی مداری، مشتری باعث مختلف،

 کنترل و مالی عملکرد بهبود در منابع از برداریبهره ؤثرم نقش از حاکی که تحقیق نتایج به توجه با

 به آموزش جهت در وقت صرف با ورزشی هایشرکت مدیران شودمی پیشنهاد بود، هزینه

. بردارند هاآن توانمندسازی جهت در خوبی هایگام ،هاآن نیازهای به توجه و خود کارکنان

 مناسبی فرآیندهای و هارویه فکری، طوفان چون یابزار از استفاده و فکر اتاق ایجاد با همچنین

 از جستن دوری طریق از و گیرند کار به موجود( انسانی نیروی و مالی) منابع از بهتر گیریبهره برای

 هایفرصت از برداریبهره به نسبت پویا و ارگانیک ساختارهای کارگیریبه و سنتی هایروش

 ایجاد برای مؤثر عوامل و هافرصت تقویت و موانع رفع به و ببرند را استفاده بیشترین محیطی

 & Ghezlsoflu تحقیقات نتایج با یافته این. کنند اقدام بازار در محصوالت عرضه و نوآوری

Chorli(2020)، (2018)Kuzegar & FaridchehrBarkhordari, ، Niehm & et al(2013)، 

(2012) Helms & McDonald Bechere, و Sheel(2018) ایجاد با احتماال. دارد همخوانی 

 در های مختلف تولید، توزیع و فروش محصوالت ورزشی(کارکنان)حوزه مشارکت زمینة

 اهداف در قوی تعهد داشتن به را کارکنان و شود تسهیل گروهی همکاری حس گیری،تصمیم

 موجب تواندمی "عملکرد بر مبتنی پاداش" نظام از استفاده احتماالً همچنین. کنند ترغیب شرکت

 چنین. باشد مطلوب سازمان عملکرد برای که شود رفتارهایی و نوآوری به کارکنان تشویق

 مطابق رفتاری پذیریانعطاف به کارکنان انگیزش و تشویق حفظ، جذب، موجب پرداختی هاینظام

 .شودمی بیرونی محیط تغییرات با

 سایر همانند ورزشی محصوالت لیدکنندگانتو گفت توانمی تحقیق نتایج به توجه با طورکلیبه

. بگیرند پیشی فعلی رقبای از بتوانند تا شوند ظاهر خوب رقابتی عرصه در باید مؤسسات و هاشرکت
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 کنند،می اتخاذ را اطالعات فناوری از استفاده و کارآفرینانه بازاریابی تلفیقی سبک که هاییشرکت

 و کارآفرینی باالی سطح این. کنند استفاده و کشف را کارآفرینانه هایفرصت توانندمی بهتر

 و مؤثر طوربه تا سازدمی قادر را بزرگ هایشرکت ،کارآفرینانه بازاریابی فرآیندهای شناخت

 ها،شرکت خوب اقتصادی و مالی وضعیت دیگر طرف از. باشند داشته مالی عملکرد بهبود کارآمد

 فناوری کمک به و آن تبع به که بود خواهد ابتیرق بازار در هاآن بهتر حضور و بقاء ضامن

 قرار موردبررسی بهتر را مشتریان تقاضای تنوع و بازار جدید هایتکنولوژی هاآن اطالعات،

 به مشتریان حمایت و هدایت به موجود، بازارهای در صرف رسانیخدمت جای به تا داد خواهند

 جهانی، مالی بحران و منابع کاهش با مواجهه در همچنین. نمایند اقدام جدید بازارهای ایجاد سمت

 در کارآفرینانه تفکر تبلور با کند، تالش جدید وکارکسب انجام در کارآفرینی برای کس هر

 حتی و هاسازمان برای را بهتر وکارکسب هم و مشتریان برای ارزش خلق هم تواندمی بازاریابی

 مراحل در هامحدودیت برخی با هاپژوهش سایر بهمشا نیز تحقیق این انجام. کند فراهم هادولت

 از برخی پایین نسبتاً تمایل به مربوط هامحدودیت این تریناصلی از یکی بود؛ همراه مختلف

 در آنان بودن درگیر و کم زمانی فرصت دلیل به هاپرسشنامه تکمیل برای تولیدکنندگان

 دادن قرار تأثیر تحت و کرونا ویروس یوعش از ناشی زیاد احتمال به که بود کاری هایفعالیت

شود تحقیقاتی به تفکیک هر گروه از محصوالت ورزشی تولیدی و پیشنهاد می .بود بازار وضعیت

شود با تأکید بر بازاریابی در حوزه خدمات ورزشی در ایران انجام شود. همچنین پیشنهاد می

قرار گیرد و با  موردبررسیورزشی  ، عملکرد تولیدکنندگان در صادرات محصوالتکارآفرینانه

 انجام یک مطالعه تطبیقی وضعیت تولیدکنندگان در ایران با سایر کشورهای منطقه مقایسه شود.
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