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 چکیده

-ايحرفه سازي وتجاري رشداند. به دلیل هاي ورزشی براي برآورده کردن رضایت و انتظارات مشتریان به ایجاد تغییر تشویق شدهباشگاه
رو، هدف پژوهش حاضر، ینازاهاي ورزشی براي ایجاد نوآوري و عملکرد نوآورانه حائز اهمیت است. گرایی صنعت ورزش، قابلیت باشگاه

اربردي و به لحاظ ماهیت، همبستگی هدف، ک ازنظرهاي ورزشی بود. پژوهش حاضر نوآوري بر عملکرد نوآوري باشگاه تأثیر ابعاد قابلیت
ها توسط ده ها استفاده شد. روایی صوري و محتوایی پرسشنامهاي گردآوري دادهبر صورت پیمایشی انجام شد. از پرسشنامهاست که به

به دست آمد. نمونه آماري شامل  ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ مناسبپایایی آن نظر مدیریت ورزشی تأیید ونفر از اساتید صاحب
سازي معادالت صیفی و استنباطی و رویکرد مدلبود. از آمار تونفر  250هاي ورزشی استان لرستان به تعداد مربیان و صاحبان باشگاه

بعد  هاي ورزشی تأثیر مثبت و معناداري دارد وساختاري استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد قابلیت نوآوري بر عملکرد نوآوري در باشگاه
ري بر هاي قابلیت نوآوعنوان مؤلفهبه ترتیب به فرهنگ نوآوري دانش خارجی، رهبري، دانش فردي و ساختار نوآوري بیشترین تأثیر و

گیري از قابلیت نوآوري با بهره هاي ورزشیرسد باشگاهداري داشته است. به نظر میهاي ورزشی تأثیر مثبت و معناعملکرد نوآورانه باشگاه
هاي دیگر پیشگام و در یجه نسبت به باشگاهدرنت نوع بهبود عملکرد نوآورانه را داشته باشند وصورت خالقانه و با رویکردهاي متبتوانند به

هاي ورزشی براي نوآوري در باشگاه وتواند در ایجاد تمایز قدم باشند. پیامد توسعه قابلیت نوآوري میایجاد مزیت رقابتی و سودآوري پیش
 ها سودمند باشد.صاحبان باشگاه
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 مقدمه

صنعت ورزش، صنعتی بزرگ و در حال رشد است و 

میلیارد دالر برآورد  600ارزش آن در سطح جهان حدود 

شده است که در این راستا یکی از ابعاد صنعت ورزش، 

هاي ورزشی ي ورزشی و از آن جمله باشگاهوکارهاکسب

وکارهاي ورزشی کسب توسعه). اثرات اقتصادي 4است (

مشاهده است هاي ورزشی در جهان قابلازجمله باشگاه

-ياحرفهسازي و يتجار). در این راست به دلیل رشد 29(

هاي ورزشی براي گرایی در صنعت ورزش قابلیت باشگاه

ي ورزشی هاباشگاه درواقعایجاد نوآوري حائز اهمیت است. 

براي برآورده کردن رضایت و انتظارات مشتریان به ایجاد 

هاي ورزشی ). در ایران نیز باشگاه21( دانشدهتغییر تشویق 

 قرار موردتوجههاي اخیر زایی، در سالبه لحاظ اشتغال

هزار  30 بربالغتوان جمعیتی مثال می طوربهاست،  گرفته

یی فقط در بخش زااشتغالاي و بخش حرفه عنوانبهنفر را 

) و چنانچه این 1قرار داد ( موردتوجهي سازبدني هاباشگاه

ها بخواهند در محیط رقابتی موجود دوام داشته هباشگا

یجه بهبود عملکرد درنتو  باشند ملزم به ایجاد نوآوري

 ).2نوآورانه هستند (

معیار سنجش  ترینمهمیکی از  نوآورانهعملکرد 

نوآوري  آید.می حساببههاي تجاري موفقیت در شرکت

به تواند منجر ، زیرا میترقابتی اس تمنبع مزی ترینمهم

ت جدیدي شود که نیازهاي مشتریان را بهتر التولید محصو

ت موجود را المحصو تتواند کیفیمینوآوري کنند،  تأمین

ت مورد الهاي تولید محصوهزینه تواندمیبهبود دهد یا 

دانش جدید براي  مشتریان را کاهش دهد. تواسخدر

هاي جدید و نو ضروري است. در توسعه محصوالت یا ایده

آوري و ادغام مستمر دانش جدید به نوآوري منجر کل جمع

براي  یازعملکرد نوآورانـه با خلق دانش موردن. خواهد شد

توسعه محصول و فرایندهاي تولیدي جدید یا بهبود 

عملکرد نوآورانه  ).9( آیـدفرایندهاي موجود به دست می

، هاایدهاشاره به توانایی شرکت براي اینکه اولین کاربر 

 ،فرایندها، هابرنامه، هامشیخط، هاسیستمت، ابزارآال

عملکرد نوآورانه، از . ، دارددمحصوالت و خدمات جدید باش

شود. بدین معنی که طریق دروندادهاي نوآورانه تعریف می

تبدیل داده به خروجی و سرانجام خروجی نوآورانه با 

هاي پژوهش .)13( عملکرد شرکت در ارتباط است

در رابطه با سنجش عملکرد نوآورانه وجود  ايمالحظهقابل

دهد که هاي مختلف نشان مینتایج حاصل از پژوهش. دارد

ویژه به موضوع نوآوري توجه  صورتبههایی که شرکت

 ايمالحظهقابلکنند، سهم بازار و سود خود را به میزان می

). از طرف دیگر، مسئله اساسی در 26( دهندافزایش می

ي ورزشی این است که بر اساس آمارهاي اهباشگاهعملکرد 

ي ورزشی و از آن جمله وکارهاکسبموجود مدت استمرار 

ي ورزشی در طول زمان کاهش داشته است، هاباشگاه

 )8اند (سال دوام داشته 21باالتر از  %5/8ي که تنها اگونهبه

ي وکارهاکسبتواند نشان از عملکرد نامناسب که این می

رسد یکی از این راستا به نظر می ورزشی باشد و در

هاي ورزشی، عملکرد راهبردهاي دوام و توسعه باشگاه

یجه تالش براي توسعه درنتهاي ورزشی و نوآورانه باشگاه

 است. وکارهاکسبقابلیت نوآوري در این نوع 

و در ساختارهایی  شماربیهاي در ورزش از راه نوآوري

هاي ، باشگاهورزشیهاي هاي ورزشی، سازمانهمچون تیم

ورزشی گاه  هايباشگاهدهد. و حتی بازیکنان رخ می ورزشی

بهبود عملکردشان به کار  منظوربههاي جدیدي را استراتژي

هایی هاي ورزش جدید یا فعالیترشته .)21( گیرندمی

شده در گرفته نوین، نوع خاصی از نوآوري خدمات به کار

مبا (یک برنامۀ آمادگی هاي ورزشی هستند مانند زوباشگاه

هاي جسمانی تفریحی حرکات موزون) که مثالی از فعالیت

هایی که براي معرفی و کوششاست.  90جدید در دهۀ 

هایی شود و ورزشانجام می فروش کاالها و خدمات ورزشی
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تواند آثار مهمی در بقاي شود، میکه محصول تعریف می

 ).2( اشته باشدقابلیت سودآوري و رشد بلندمدت سازمان د

طورکلی هایی است که بهنوآوري نیازمند زیرساخت 

ها را به دو دسته بالقوه و بالفعل تقسیم کرد. از توان آنمی

و از قسمت  نوآوريبخش بالقوه آن تحت عنوان قابلیت 

شود. سنجش بالفعل آن تحت عنوان ایجاد نوآوري یاد می

ا را در هتواند مدیران بنگاهقابلیت نوآوري، می

ها، سوق دادن منابع به مسیرهاي مناسب و گذاريسرمایه

ي کمک فنّاورهاي مناسب براي اکتساب نیز انتخاب روش

) قابلیت نوآوري 1995). به عقیدة نیول و سوآن (14کند (

هاي حاکم بر ورزش جهت دستیابی به منابع سازمان

طور توسعۀ (جدید)، دوام و ترویج ورزشِ خود و همین

ها و عملکردها یا صورت کلی، گسترش نوآوريزش بهور

هاي ورزشی ). سازمان21قوانینِ جدید بااهمیت است (

اي دارند که بر قابلیت هاي ویژهها و محدودیتفرصت

) در 2012( 1اوکوو ). سانلیا 2گذارد (ها اثر مینوآوري آن

تحقیقی ابعاد قابلیت نوآوري را شناسایی کردند که در این 

 نوآوري فردي، رهبري، فرهنگمؤلفه قابلیت به پنج  تا،راس

گیري از دانش خارجی اشاره بهره ونوآوري ، ساختار نوآوري

ها، کردند. قابلیت نوآوري فردي؛ صورت ذهنی ایده

در حافظه  شدهثبتهاي ها و تکنیکها، مفاهیم، دادهواقعیت

ها، فرد است و مبتنی بر اطالعاتی است که باتجربه، باور

هاي شخصی، همراه با تصمیم عمل وي، ارزشمندي

هاي قابلیت نوآوري، شود. از دیگر مؤلفهدگرگون و باور می

رهبري مشارکتی (سبک رهبري، نظارت و کنترل مدیریت 

منابع، مدیریت اشخاص)، ساختار (ساختار سازمانی و 

سازي و مدیریت پاداش، سطح  فرایندهاي عملیات، ایده

تباطات متقابل کارکردي)، فرهنگ نوآوري عدم تمرکز، ار

هاي (نگرش به نوآوري، ارتباطات، همکاري، ارزش

گیري از دانش خارجی (دانش محیط مشترك)، بهره

                                                           
1 . Saunila & Ukko 

طورکلی بیرونی، یادگیري در مورد مشتریان و رقبا) بود. به

طلبی هاي کارآفرینی، رقابتیکی از شاخص  توان گفتمی

یزان زیادي بستگی به تولید طلبی به ماست که این رقابت

نوآوري در آینده دارد. درواقع عملکرد سازمانی تا اندازه 

). اهمیت قابلیت 26زیادي به قابلیت نوآوري بستگی دارد (

هاي ورزشی به دلیل ایجاد مزیت رقابتی، نوآوري در باشگاه

وکار و نیز رشد و توسعه عملکرد نوآورانه دوام کسب

 ).13وکارها است (کسب

اي در ارتباط باقابلیت نوآوري و تحقیقات پراکنده

شده است. ازجمله تحقیقات عملکرد نوآوري انجام

قابلیت نوآوري، پژوهش میرفخرالدینی و  ◌ٴ درزمینه

) است که ارتباط مدیریت دانش و عملکرد 1389همکاران (

هاي کوچک و متوسط را گزارش دادند نوآوري در شرکت

) نیز به بررسی عوامل مؤثر 1397). سلطانی و همکاران (9(

اي فوتبال هاي حرفهبر کسب مزیت رقابتی در باشگاه

پرداختند و نتایج تحقیق ایشان نشان داد که کارایی، 

ترین عوامل مزیت نوآوري و پاسخگویی به مشتري مهم

هاي فوتبال است. در این تحقیق بر تئوري رقابتی در باشگاه

) 1396. نائیچی و همکاران ()3شده بود ( تأکیدمنبع محور 

به بررسی تأثیر نقش میانجی فرهنگ نوآوري و قابلیت 

هاي ورزشی پرداختند و دانش بر گرایش کارآفرینانه باشگاه

به این نتیجه رسیدند که فرهنگ نوآوري و قابلیت مدیریت 

). قبادي 10دانش بر گرایش کارآفرینانه اثرگذار است (

ي هامؤلفهارتباط بین ، )2016عنصرودي و همکاران (

بیرونی سازي دانش را با نوآوري  ازجملهمدیریت دانش 

اداره کل ورزش و جوانان را گزارش  در کارکنانسازمانی 

) عوامل اثرگذار بر قابلیت 2006( 2). هال و لیو6دادند (

قرار  موردمطالعههاي ورزشی غیرانتفاعی را نوآوري سازمان

که بعد مالی (حامیان مالی، دادند و به این نتیجه رسیدند 

تعادل مالی)، بعد منابع انسانی (داوطلبان و کارکنان)، بعد 

2  . Hull, C. E. and Lio 
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نفعان، کاربر (انتظارات و مشتریان) و بعد استراتژیک (ذي

خدمات ورزشی، شبکه ورزشی) بر قابلیت نوآوري اثرگذارند 

به بررسی ارتباط  ،)2006( 1اورتیز و همکاران-). پردو17(

بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوري پرداختند و به 

این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع در یک شرکت 

بر قابلیت نوآوري اثرگذار است و در این راستا رهبري 

یکی از فاکتورهاي مدیریت کیفیت جامع نقش  عنوانبه

نسکی و مهمی در توسعه قابلیت نوآوري دارد. اسکارزی

نیز بر نقش و اهمیت رهبري در توسعه  )2008( 2گیبسون

ید تأکهاي کوچک و متوسط قابلیت نوآوري در شرکت

شده، پژوهش سانلیا تحقیقات خارجی انجام ازجملهکردند. 

گیري عملکرد قابلیت نوآوري در ) است که به اندازه2016(

وکارهاي کوچک و متوسط پرداختند و به این نتیجه کسب

سید که توسعه چارچوب قابلیت نوآوري از طریق مدیریت ر

دهنده یلتشکعناصر  ازجملهآید. عملکرد به دست می

گیري قابلیت نوآوري عبارت بود از: فرهنگ چارچوب اندازه

پردازي و  ی ساختاري، ایدهدهسازمانرهبري، جو کاري و 

برداري دانش بیرونی، توسعه دانش و فعالیت سازمان، بهره

)، به بررسی اثر 2019( 3منز و همکاران). جی25دي (فر

اجراي مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت نوآوري یک شرکت 

گرایی و مدیریت دانش پرداختند، نتایج با نقش میانجی بازار

این تحقیق نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت 

نوآوري اثر دارد و بازار گرایی و هم مدیریت دانش هر دو 

نقش میانجی را در تأثیر بین مدیریت کیفیت جامع و 

)، به 2019( 4). یانگ و همکاران20قابلیت نوآوري دارند (

بررسی چگونگی نقش ادراك مدیران از فشار نهادي و اثرات 

ها هاي پژوهش آنآن بر قابلیت نوآوري پرداختند. یافته

هاي حاصل از تحقیقات اولیه و سه مجموعه داده از شرکت

شده هاي ادراكوردنظر آنان در چین، نشان داد که فشارم

                                                           
1 . Perdomo-Ortiz 
2 . Skarzynski & Gibson  

طور وکارها و نیز فشارهاي اجتماعی بهمدیران از کسب

مثبتی با تمرکز بر استراتژي محیطیِ پیشگامی، مرتبط 

است که در نتیجه باعث توسعه قابلیت نوآوري در این 

). عالوه بر این، مروري بر تحقیقات 28شود (ها میشرکت

نشان داد که در مورد قابلیت نوآوري در ورزش داخلی 

تحقیقی انجام نگرفته است. از سوي دیگر تحقیقات خارجی 

در این زمینه به  شدهانجامنیز اندك بوده و اولین تحقیقات 

ترین تحقیقات در حیطه گردد و از تازهیبرم 1995سال 

). 23) اشاره کرد (2017توان به تحقیق رتن (نوآوري می

)، به اهمیت مدیریت نوآوري در ورزش و 2018رتن ( یراًاخ

صنعت ورزش درنتیجه افزایش اوقات فراغت  روزافزونرشد 

) و نوآوري را قلب 24و تفریحات ورزشی اشاره داشته است (

 عنوانبهورزش معرفی کرده است که بدون نوآوري، ورزش، 

شود و فاقد مزیت رقابتی است. در واقع، صنعت شناخته نمی

 اند.کردهتحقیقات پیامد و نتایج نوآوري را اشاره این

وکارهاي ورزشی، فقدان مسئله حال حاضر در کسب 

توجه کافی به نوآوري و عملکرد نوآورانه در ورزش است که 

تواند به فقدان پرورش ظرفیت نوآورانه این عوامل می یکی از

هاي ورزشی طور خاص باشگاهوکارهاي ورزشی و بهدر کسب

گردد. از طرف دیگر به دلیل آنکه اقتصاد کشورهاي بر

یافته و پیشرفته، توسعههمانند کشورهاي  توسعهدرحال

نوآور محور نیست و در حال گذر از  اصطالحبهیان و بندانش

ها یا یجه نوآوري در بنگاهدرنتاقتصاد عامل محور است، 

استا، بر شود. در این رچندان جستجو نمی وکارهاکسب

وکارهاي شده نیز مدت استمرار کسباساس تحقیق انجام

ورزشی در طول زمان کاهش داشته است که یکی از دالیل 

تواند فقدان وکارهاي ورزشی میبراي عدم استمرار کسب

وکارها باشد که پیامد آن، عملکرد نوآورانه در این نوع کسب

ف دیگر، هاي فشرده کنونی است. از طرمحو شدن در رقابت

3 . Jimenez et al  
4 . Yang et al  
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گیري آن در ادبیات موضوع ظرفیت نوآوري و ضرورت اندازه

جهت داراي اهمیت ي ازآنفنّاورمدیریت نوآوري و مدیریت 

است که قابلیت نوآوري شرط الزم جهت تحقق نوآوري در 

دیگر بدون برخورداري از عبارتیک بنگاه اقتصادي است. به

از نوآوري در سطحی از قابلیت نوآوري، انجام نوآوري (اعم 

پذیر نخواهد خدمت و یا نوآوري در فرایند) امکان/محصول

اي به بررسی در این راستا، تحقیقات پراکنده ).12بود (

تحقیقی که به  اما اند؛ها پرداختهقابلیت نوآوري در سازمان

در ورزش بپردازد انجام  بررسی و شناسایی قابلیت نوآوري

علم و فناوري در صنعت ت سریع التحو درواقعنشده است. 

گذاران ورزشی را نیازمند ورزش کارآفرینان و سرمایه

قانه و نوآورانه کرده است. در الرویکردهاي خ کارگیريبه

نوآوري، به  ورزشی با تکیه بر وکارهايکسباین شرایط 

اند. افزایش مزیت رقابتی خود بوده دنبال بهبود عملکرد و

زش و جوانان استان لرستان عالوه بر این آمار اداره کل ور

ي ورزشی را هاباشگاهدرصد  40دهد که بیش از یمنشان 

دهد که با توجه به میزان یمي تشکیل سازبدنهاي باشگاه

رسد باتوجه ی است و به نظر میتوجهقابلیی عدد زااشتغال

ي ورزشی، توجه به عملکرد هاباشگاهبه اهمیت نوآوري در 

تواند دوام این ینان در این استان مینوآورانه از سوي کارآفر

را افزایش دهد. با توجه به اهمیت قابلیت  وکارهاکسب

ها و تأثیر آن نوآوري و عملکرد نوآورانه بر موفقیت سازمان

 ◌ٴ ینهدرزمبر بهبود عملکرد سازمانی و عدم وجود تحقیقی 

هاي ورزشی، هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد باشگاه

هاي ورزشی ي بر عملکرد نوآورانه در باشگاهنوآور قابلیت

 است.

 شده است.نشان داده 1مدل مفهومی تحقیق در شکل 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدل مفهومی تحقیق .1شکل   
 

 شناسی تحقیقروش

لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ  به حاضرتحقیق 

صورت پیمایشی توصیفی همبستگی بود که بهماهیت 

مربیان . جامعه آماري پژوهش حاضر شامل شده استانجام

بر  هاي ورزشی استان لرستان بود کهصاحبان باشگاه و

) 1398وجوانان استان لرستان (سال ورزش ادارهآمار  اساس

هاي مربیان و صاحبان باشگاه که ییآنجانفر بودند. از  450

وده مستقیم با مشتریان ورزشی در ارتباط ب صورتبهورزشی 

هاي ورزشی بودند، این عملی درگیر در باشگاه صورتبهو 

جامعه آماري در نظر گرفته شد. منظور از  عنوانبهها گروه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ساختارهاي نوآوري

 قابلیت نوآوري فردي

 رهبري 

نوآوري فرهنگ  عملکرد نوآورانه 
 

بهره گیري از دانش 
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سازي و اندام، بدنهاي تناسبهاي ورزشی، باشگاهباشگاه

ایروبیک بوده است. تعداد نمونه آماري بر اساس روش 

است  سازي معادالت ساختاريتحقیق که استفاده از مدل

نمونه باید در نظر گرفته شود. حجم نمونه  200حداقل 

شده است. استراتژي نشان داده 1آماري در جدول شماره 

 اي بوده است.گیري، تصادفی طبقهنمونه

 حجم نمونه آماري .1 جدول
 نمونه جامعه شهر

آبادخرم  140 65 
 28 50 درود

 27 49 الیگودرز
 45 85 بروجرد

 25 34 ازنا
دشت کوه  42 28 
دخترپل  15 10 

 12 20 نورآباد
 10 15 الشتر

 250 450 مجموع

هاي مورد استفاده در پژوهش شامل: پرسشنامه

پرسشنامه قابلیت نوآوري که محقق ساخته بود و بر اساس 

پرسشنامه ). 26) طراحی گردید (2012( اوکوو مدل سانلیا 

) که استاندارد 2011( 1عملکرد نوآورانه هانگ و همکاران

براي ارزیابی روایی محتوایی ازنظر متخصصان ). 18است (

گیري و هدف در مورد میزان هماهنگی محتواي ابزار اندازه

. براي این منظور دو روش کیفی و شد، استفاده پژوهش

از  . در بررسی کیفی پژوهشگرشدکمی در نظر گرفته 

زم را در ارتباط الکند تا بازخورد متخصصان درخواست می

پرسشنامه  ها،نظرات آن اساس بربا ابزار ارائه دهند که 

براي بررسی روایی محتوایی به شکل مجدداً اصالح شد. 

استفاده  2CVR کمی، از ضریب نسبی روایی محتوا

از متخصصان درخواست  CVR براي تعیین .شودمی

ضروري «قسمتی سهطیف  اساس بررا  آیتم هرشود تا می

 »ضرورتی ندارد«و  »ضرورتی ندارد« یمفید است ول ،»است

 .بررسی نماید

نفر از استادان مدیریت ورزشی  10بر این اساس، از 

آمده براي پرسشنامه دستبه CVRاستفاده شد و مقدار 

و براي پرسشنامه عملکرد نوآوري  89/0قابلیت نوآوري 

یجه پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار بود. رنتدبود،  92/0

هاي تحقیق را نیز پایایی هر یک از سازه 2جدول شماره 

ها چنین در ادامه روایی سازه پرسشنامهدهد. همنشان می

 منظوربهبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدي به دست آمد. 

 8/8نسخه  LISREL افزارنرمتحلیل عاملی تأییدي از 

 ه شد.استفاد

 

                                                           
1 . Hung et al  2 . Content Validity Ratio  
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 پایایی پرسشنامه .2جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد متغیر

 ابعاد قابلیت نوآوري

گیري از دانش خارجیبهره  5 983/0  

960/0 5 فرهنگ نوآوري  

892/0 7 رهبري  

879/0 5 ساختارهاي نوآوري  

فرديقابلیت نوآوري   5 950/0  

 عملکرد نوآورانه

972/0 6 نوآوري محصول  

864/0 5 نوآوري فرایند  

920/0 5 نوآوري سازمانی  

 

 هاي تحقیقیافته

درصد از  75هاي توصیفی نشان داد که یافته

 8اند. درصد باقیمانده زن بوده 25و  دهندگان مردپاسخ

درصد  60دیپلم، درصد فوق 5/10و زیر دیپلم،  درصد دیپلم

درصد داراي  5/1لیسانس داشتند و درصد فوق 20لیسانس، 

هاي مدرك دکتري بودند. میانگین سنی صاحبان باشگاه

معیارهاي  3بود. عالوه بر این، در جدول  5/38ورزشی، 

 توصیفی متغیرهاي تحقیق آورده شده است.

 
 معیارهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق .3جدول 

 نقطه برش تعداد سؤاالت واریانس انحراف معیار میانگین متغیر ردیف

 3/24 5 15 21/5 21/16 گیري از دانشبهره 1

 42/48 7 21 18/7 34/22 رهبري 2

 11/25 5 15 26/5 56/16 فرهنگ نوآوري 3

 18/24 5 15 37/5 23/17 ساختار نوآوري 4

 86/24 5 15 14/5 94/15 نوآوري فرديقابلیت  5

 13/25 6 18 39/5 47/20 نوآوري در محصول 6

 12/24 5 15 04/5 62/15 نوآوري در فرایند 7

 96/23 5 15 01/5 31/15 نوآوري سازمانی 8

 

انحراف معیار هر متغیر  ±توجه به اینکه مقدار میانگین 

یجه درنت بیشتر از نقطه برش مربوط به آن متغیر است

باالتر از حد  دهنده این است که میزان هر متغیرنشان

با  متغیرهابررسی نرمال بودن  منظورمتوسط است. به

براي هر  z نمره اسمیرنوف، –استفاده از آزمون کلموگروف

در سطح آلفاي باالتر از  zچون مقدار متغیر محاسبه شد. 

بوده و هاي موجود نرمال بنابراین داده نبود؛ دارمعنی 05/0

مقادیر چولگی و کشیدگی که بین  4نیز با توجه به جدول 

یجه نشانگر نرمال بودن درنتبود.  96/1مثبت و منفی 

ها، تحلیل عاملی متغیرها است. با توجه به نرمال بودن داده

ها اجرا شد. ضرایب استانداردشده تأییدي براي پرسشنامه

بارهاي عاملی یا تحلیل عاملی تأییدي و مقدار معناداري تی 
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شده است بر این اساس تمامی نشان داده 6و  5در جدول 

بوده و مقادیر تی نیز در سطح  3/0بارهاي عاملی باالتر از 

) معنادار بود که نشان 96/1(مقادیر تی باالتر از  001/0

 .ت از قدرت تبیین مناسبی برخوردار بودنددهد سؤاالمی

 
 اسمیرنوف و میزان چولگی و کشیدگی متغیرها -. نتایج آزمون کلموگروف4جدول 

 چولگی کشیدگی
 

p-value  آمارهz  
 متغیر

 نوآوري قابلیت 132/1 15/0 926/0 -759/0
 عملکرد نوآورانه 256/1 08/0 -474/0 -741/0

 

 و آماره تی براي مفهوم قابلیت نوآوري استانداردشده . مقدار بار عاملی5جدول 

 مقدار تی بار عاملی پرسشنامه سؤاالت متغیرها
 
 

 گیري از دانشبهره

q1 71/0 09/12 
q2 82/0 13/15 
q3 83/0 39/14 
q4 33/0 70/5 
q5 55/0 57/2 

 
 
 

 رهبري

q6 00/1 1 
q7 89/0 90/4 
q8 63/0 88/2 
q9 93/0 87/4 

q10 31/0 59/3 
q11 53/0 78/4 
q12 33/0 61/5 

 
 

 فرهنگ نوآوري

q13 72/0 68/11 
q14 81/0 59/13 
q15 75/0 78/13 
q16 57/0 75/2 
q17 39/0 22/5 

 
 

 ساختار نوآوري

q18 36/0 50/6 
q19 55/0 83/10 
q20 52/0 01/10 
q21 61/0 37/12 
q22 55/0 32/11 

 
 

 قابلیت نوآوري فردي

q23 57/0 07/12 
q24 57/0 96/9 
q25 43/0 17/7 
q26 36/0 62/2 
q 27 37/0 81/2 
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ریشه میانگین )، 47/2به درجه آزادي ( 1مقادیر کاي دو

)، 91/0( 3)، برازندگی تطبیقی080/0( 2مجذورات تقریب

)، شاخص برازندگی 92/0( 4شاخص نیکویی برازش

) و 90/0( 6)، شاخص برازش غیر نرم91/0( 5افزایشی

) براي هر یک از 92/0( 7شاخص برازش هنجار شده

هاي توجه به شاخص آمد. با به دستمتغیرهاي مناسب 

گیري نمود که گونه نتیجهتوان اینگیري میمدل اندازه

. ها در وضعیت مناسبی قرار داردشاخص ازلحاظ مدل

ها (برازندگی تطبیقی، شاخص میزان این شاخص درواقع

نیکویی برازش، شاخص برازندگی افزایشی، شاخص برازش 

 9/0غیر نرم و شاخص برازش هنجار شده) باید باالتر از 

 ).11باشد تا مدل برازش خوبی داشته باشد (

 

 و آماره تی براي مفهوم عملکرد نوآورانه استانداردشده. مقدار بار عاملی 6جدول 

پرسشنامه سؤاالت متغیرها  مقدار تی بار عاملی 

 وآوري در محصولن

a1 70/0  86/11  
a2 81/0  02/15  
a3 84/0  65/14  
a4 31/0  36/5  
a5 34/0  53/2  
a6 42/0  39/3  

 نوآوري در فرایند

a7 54/0  89/8  
a8 54/0  20/8  
a9 31/0  82/3  

a10 48/0  27/5  
a11 31/0  21/5  

 نوآوري سازمانی

a12 73/0  71/11  
a13 83/0  87/13  
a14 78/0  27/2  
a15 65/0  37/2  
a16 87/0  74/4  

 
ریشه میانگین )، 61/2به درجه آزادي ( مقادیر کاي دو

)، 91/0)، برازندگی تطبیقی (084/0( مجذورات تقریب

)، شاخص برازندگی افزایشی 90/0شاخص نیکویی برازش (

و شاخص برازش  )92/0)، شاخص برازش غیر نرم (91/0(

) براي هر یک از متغیرهاي مناسب به 91/0( هنجار شده

ي معادالت ساختاري در سازمدل 2دست آمد. در شکل 

 . است شدهدادهحالت استاندارد نشان 

                                                           
1 . X2 
2 . RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 
3 . CFI (Comparative Fit Index) 

4 . GFI (Goodness of Fit Index) 
5 . IFI (Incremental Fit Index) 
6 . NNFI 
7 . NFI 
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 سازي معادالت ساختاري در حالت استانداردمدل .2شکل 

. میزان تأثیر متغیرها و مقادیر تی7 جدول  

 نتیجه مقدار تی میزان اثر اثر متغیرها
 تأیید 05/3 84/0 عملکرد نوآورانه ← گیري از دانش خارجیبهره

 تأیید 00/3 82/0 عملکرد نوآورانه  ← رهبري 
 تأیید 45/2 53/0 عملکرد نوآورانه  ← فرهنگ نوآوري
 تأیید 96/2 87/0 عملکرد نوآورانه  ← ساختار نوآوري

 تأیید 99/1 59/0 عملکرد نوآورانه  ←قابلیت نوآوري فردي 

دهد همه متغیرها بر نشان می 7گونه که جدول همان

عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري داشته است و 

) 96/1(مقادیر تی باالتر از  001/0مقادیر تی نیز در سطح 

 معنادار بوده است.
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 هاي برازش مدل براي مدل ساختاري تحقیق. شاخص8جدول 
 برآورد شدة مدلمقدار  میزان استاندارد شدههاي بررسیشاخص

/df2χ  117/3 5کمتر از 
RMSEA  095/0 1/0کمتر از 

CFI  95/0 9/0بیشتر از 
IFI  95/0 9/0بیشتر از 
GFI  93/0 8/0بیشتر از 
NFI  91/0 9/0بیشتر از 

 
م گروه دو وقتی حج -شاخص خیدهد نتایج نشان می

ندازه مقدار مجذور کاي یک اباشد  200تا  75نمونه برابر با 

 حجمهاي با معقول براي برازندگی است اما براي مدل

 باشد 5تر از کوچک و 3تر از اگر بزرگ، مجذور کاي تربزرگ

 اظازلح. در نتیجه مدل است قبولقابلبا اغماض  نتایج

دهنده و نشانبی قرار دارد ها در وضعیت مناسشاخص

نشان  8که در جدول  تها اسبرازش مطلوب مدل با داده

 شده است.داده

 
 گیريبحث و نتیجه

اش را براي نوآور بودن، یک سازمان باید قابلیت نوآوري

ها شبیه قابلیت توسعه دهد. مدیریت خالقیت و قابلیت

هاي نوآور است. نوآوري یکی از عناصر اساسی سازمان

ها در یک محیط رقابتی فعالیت امروزه زمانی که سازمان

). 25کنند، توسعه قابلیت نوآوري ضروري است (می

هاي ورزشی نیز براي باشگاه ازجملههاي ورزشی سازمان

ادامه حیات و به دست آوردن مزیت رقابتی ناگزیر به نوآوري 

هاي ورزشی هستند چراکه اگر چنین نوآوري در باشگاه

نفعان و وجود نداشته باشد حمایت مالی، حمایت ذي

الزمه  درواقعافتد. می درخطرد باشگاه ی عملکرطورکلبه

کارگیري قابلیت نوآوري در هایی، توسعه و بهچنین نوآوري

رسد هاي ورزشی است. در این راستا، به نظر میباشگاه

هاي ورزشی بتواند بر توسعه قابلیت نوآوري در باشگاه

هدف این  یجهدرنتها اثرگذار باشد. عملکرد نوآورانه باشگاه

                                                           
1 . Proactiveness  

رسی تأثیر ابعاد قابلیت نوآوري بر عملکرد نوآورانه مقاله، بر

 هاي ورزشی بود.باشگاه

گیري از دانش خارجی بر نتایج نشان داد که بهره 

هاي ورزشی تأثیر مثبت و عملکرد نوآوري در باشگاه

دارد که با نتایج پژوهش قبادي عنصرودي و  معناداري

خرالدینی ) و میر ف2012، سانلیا و اوکو ()2016همکاران (

-). به نظر می6،26،9راستا است (هم )2011و همکاران (

هاي گیري از دانش خارجی، استفاده از شبکهرسد بهره

اجتماعی و گفتمان حاصل از این ارتباطات در تقویت دانش 

منظور راکد نماندن ظرفیت دانشی نیروي آمده بهدستبه

تواند به مندي و آگاهی از تغییرات محیطی بانسانی و بهره

یک باشگاه ورزشی و بهبود عملکرد آن کمک  1پیشگامی

تواند پیشگامی یکی از اهداف نوآوري است که خود می کند.

در بهبود عملکرد نوآورانه چه در بخش خدمات و یا در 

هاي ورزشی مؤثر باشد. در حقیقت فرایند و تولید به باشگاه

ان توانمندي جذب دانش به تجدید منبع نوآوري سازم

کند چراکه باهدف باقی ماندن در طول زمان کمک می

عنوان اصلی ضرورت انتقال و تجدید پذیري منابع دانش به

مهم در قابلیت نوآوري مدنظر قرارگرفته است. استفاده مکرر 

هاي دانش امکان بیشتري براي تطبیق با تغییرات از ظرفیت

مدیریت کند بعالوه اینکه اعمال ظرفیت در آینده فراهم می

بنابراین  سازد؛پذیر میهاي دانش را انعطافتیظرف دانش،

طور افزایش در ظرفیت دانش و ظرفیت مدیریت دانش به
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شود خودکار افزایش عملکرد نوآوري سازمان را منجر می

)7.( 

از دیگر نتایج تحقیق این بود که رهبري بر عملکرد 

اري دارد هاي ورزشی تأثیر مثبت و معنادنوآوري در باشگاه

 ،)2006اورتیز و همکاران (-که با نتایج پژوهش پردو

 )2012سانیال و اوکو ( و )2008( اسکارزینسکی و گیبسون

). در تحقیقی نیز هوآنگ و 26، 27، 22راستا است (هم

شرکت  204شده در ) در مطالعۀ انجام2002( 1همکاران

هاي تولیدي و خدماتی به این نتیجه رسیدند که شیوه

با سطح نوآوري و تعداد محصوالت و  مدیریت کیفیت جامع

 ازجملهخدمات جدید ارتباط مثبتی دارد که سه شیوه 

رهبري و مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردي و فرایند 

). 16و سازمان باز ارتباط مثبتی را با نوآوري نشان دادند (

رهبري مشارکتی نوعی رهبري است که مدیران  درواقع

عملکرد گروه  اهداف و پذیرش و آگاهی ورمندان ق کاعالی

 رسد از آنجائیدهند. در این راستا به نظر میمیرا گسترش 

ها حاصل مشارکت کارکنان و حتی که برخی نوآوري

مشتریان است در نظر گرفتن نوعی سبک رهبري با 

نفعان مختلف به خلق نوآوري مشارکت و در نظر گرفتن ذي

قابلیت نوآوري را  نوآورانه کمک کند. یجه عملکرددرنتو 

هاي مدیریتی همچون سبک و شیوه مستقیماً به توانمندي

دانند. اثرات مثبت نوآوري مدیریت و رهبري مربوط می

، نیاز به زمان دارد و براي به وقوع پیوستن طورمعمولبه

تري در تصدي رهبري خالقانه منجر به بروز عملکرد موفق

است چراکه این خالقیت موجب تعمیق حوزه نوآوري شده 

دانش ضمنی باشگاه شده که بسترساز موفقیت نوآوري است 

هاي نوآوري شود. تواند منجر به تداوم ثمر دهی پروژهو می

اي که بین رهبري در ورزش به دلیل ارتباطات پیچیده

ها وجود دارد شامل هماهنگی ورزشکاران، مربیان و سازمان

تواند به دان است. رهبري ورزشی میدر درون و بیرون می

                                                           
1 . Hoang et al 

دلیل عملکردهاي متفاوت تحت نظارت رهبران خوب، 

عنوان یک قلمروي مدیریتی و روانشناسی شناخته شود به

)2.( 

هاي تحقیق نشان داد که فرهنگ نوآوري بر یافته

هاي ورزشی تأثیر مثبت و عملکرد نوآوري در باشگاه

 )2012سانیال و اوکو (که با نتایج پژوهش  معناداري دارد؛

همخوانی دارد  )2008و اسکارزینسکی و گیبسون (

رسد ایجاد فرهنگ نوآوري، یعنی ). به نظر می27،26(

اي از عقاید و باورهاي مرتبط با نوآوري مانند کار مجموعه

پذیري، رویکرد مشارکتی و یا تشویق به گروهی، انعطاف

وعی بی ترمزي را ایجاد رویکردها و فرایندهاي نو، بتواند ن

در بین کارکنان، مدیران و یا حتی مشتریان ایجاد کند، 

ایجاد چنین فرهنگی و تشویق به فرایندهاي نوآورانه، بر 

اي که در عملکرد نوآورانه تأثیر مثبتی خواهد داشت مسئله

شود که این به دلیل هاي دولتی کمتر مشاهده میسازمان

هاي و یا شرکت هاي ورزشیفرهنگ نوآوري در باشگاه

کننده اصلی در ، فرهنگ عامل تعییندرواقعخصوصی است. 

نوآوري در یک باشگاه است. فرهنگ بر رفتار کارکنان تأثیر 

عنوان یک سوي پذیرش نوآوري بهگذارد که راه را بهمی

کند و کارکنان به دارایی چشمگیر سازمان فراهم می

رفتار کنند و سازمان خود تعهد بیشتري احساس می

کند تا اهمیت کلیدي نوآوري در کارکنان را تعدیل می

وکار را موجب شود. حس تعامل بیشتر در کسب باشگاه،

سازمانی براي نوآوري مفید است. پذیري فرهنگانعطاف

سازمانی عامل کلیدي است که باعث تسریع رفتار فرهنگ

هایی شود. مشخصاً ویژگیخالقانه در میان کارکنان می

ها، عادات و د باورها، مفاهیم و معانی مشترك، افسانههمانن

هاي بنیادي، نرم اجتماعی و سازمانی و نمادها، ارزش

هاي کنترلی و... پیوندهاي ارتباطی هستند که مکانیزم

تواند موجب نوآوري سازمانی میشدیداً تحت قالب فرهنگ
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عنوان پذیري بهدر درون باشگاه شود. در این میان ریسک

ل مؤثري در توسعه نوآوري و رشد خالقیت اثر زیادي عام

وسیله دارد و این مهم ضمن ناشی شدن از فرهنگ، به

که موجب افزایش قدرت مدیران  مدیریت وحدت مالکیت و

دهد، بستر مناسبی شده و شجاعت ایشان را افزایش می

 .)27پذیري در جهت نوآوري است (براي ریسک

داد که ساختار نوآوري بر از نتایج دیگر تحقیق نشان 

هاي ورزشی تأثیر مثبت و عملکرد نوآوري در باشگاه

معناداري دارد که با توجه به نتایج تحقیق ساختار نوآوري 

نسبت به چهار ابعاد دیگر قابلیت نوآوري همبستگی 

هاي ورزشی دارد. بیشتري با عملکرد نوآوري در باشگاه

همخوانی دارد  )2010نتایج با پژوهش هانگ و همکاران (

). در خصوص ضرورت ساختارهاي مناسب براي قابلیت 18(

نوآوري یک توافق همگانی وجود دارد چراکه قابلیت 

ساختاري در تدارك قابلیت نوآوري سازمانی ایفاي نقشی 

ها باید از ساختارها و براي این منظور باشگاه اثرگذار دارد و

هاي جدید و یا تفرایندهاي سازمانی خود براي توسعه قابلی

هاي موجود بیشترین بهره را بگیرند. قابلیت بازسازي قابلیت

 دارد که عالوه بر عامل تکنولوژیکی وساختاري بیان می

اي سازمان در رویه فرایندي و تغییرات ساختاري، عملیاتی،

جهت ایجاد قابلیتی که موجب تسري قابلیت نوآوري در 

نقش  )(مزیت رقابتیشود، براي کسب موفقیت سازمان می

در  )2017( 1). دداهانو و همکاران18کند (مهمی را ایفا می

اي پیمایشی بر نقش ساختارهاي سازمانی بر عملکرد مطالعه

-ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مؤلفهنوآوري بنگاه

گرایی بر  هاي ساختاري از قبیل تمرکزگرایی و رسمیت

ها تأثیر منفی نوآورانه سازمان رفتارهاي نوآورانه و عملکرد

گذارد که این پژوهش بر ساختارهاي نوآورانه منعطف می

 ).15کند (ها تأکید میبراي عملکرد نوآورانه در سازمان

                                                           
1 . Dedahanov et al  

نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت نوآوري فردي  

هاي ورزشی بینی کننده عملکرد نوآورانه در باشگاهپیش

همخوانی دارد. برخی  )2019با نتایج یانگ ( کهاست 

دانش  سازمانی و وسیله ظرفیت دانش فردي،نوآوري را به

هاي اند چراکه بینش و ایدهبین سازمانی توصیف کرده

 شود اما در صورت موفقیت،جدید معموالً با فرد شروع می

). ظرفیت 25شوند (یت در سازمان تعبیه میدرنهاها آن

افراد آن بستگی شدت به دانش مدیریت دانش سازمان به

دارد و توسعه، انباشت و ظرفیت و مدیریت دانش، از 

هاي فردي ایجادشده هاي قبلی در دانشگذاريسرمایه

است. البته در کنار اهمیت افراد در خلق دانش، ظرفیت 

مدیریت دانش شامل بعضی از عناصر مجزاي سازمانی نیز 

ي دانش باید بازساز وکار،است. براي شناخت فرصت کسب

 با دانش جدید ادغام گردد و سازي مستمر شود وو فعال

عالوه بر این باید دوباره از طریق تجربه کارکنان و مدیران 

 درونی شود.

رسد ابعاد قابلیت گیري کلی به نظر میدر نتیجه 

گیري از دانش خارجی، ساختار نوآوري، بهره نوآوري شامل،

از اهمیت  ديرهبري و قابلیت نوآوري فر فرهنگ نوآوري،

هاي ورزشی برخوردار است زیادي براي نوآوري در باشگاه

کند مگر اینکه نوآور امروزه سازمانی بقا پیدا نمی درواقع

باشد و براي این منظور باید قابلیت نوآوري خود را توسعه 

دهد. قابلیت نوآوري فرایندي انتزاعی است که در این راستا 

د شناخت کافی را در این هر سازمان یا باشگاه ورزشی بای

خصوص داشته باشد تا در این دنیاي در حال تغییر فعلی 

مدیران  هاي ورزشی نیز تأثیر دارد،ها و باشگاهکه بر سازمان

 مربیان باید بیاموزند که چگونه از این تغییرات و و

هاي تکنولوژي در جهت باال بردن عملکرد نوآورانه پیشرفت

اثربخشی باشگاه را افزایش داده  و کارایی خود بهره ببرند و

یت رضایت مشتریان کسب و سودآوري باشگاه را باال درنها و
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ببرد که با توجه به نتایج حاصله از پژوهش مشخص شد که 

ازآن دانش خارجی، ساختار نوآوري بیشترین تأثیر و پس

رهبري، قابلیت نوآوري فردي و فرهنگ به ترتیب بر عملکرد 

 هاي ورزشی تأثیر دارند.نوآورانه باشگاه

با توجه به تأثیر مثبت ساختار نوآوري بر عملکرد 

هاي یشنهادپ ازجملهتوان هاي ورزشی مینوآوري باشگاه

تجهیزات  کاربردي تحقیق را فراهم کردن امکانات و

پیشرفته  هاي جدید وروز و استفاده از فناوريبه استاندارد و

تأثیر مثبت استفاده از عنوان کرد. از دیگر نتایج تحقیق، 

هاي ورزشی بود بر عملکرد نوآوري باشگاه دانش خارجی

هاي کاربردي تحقیق حاضر را در یشنهادپتوان یجه میدرنت

هاي نوآوري در صنعت ها و فستیوالشرکت در نمایشگاه

ها در سطح استان و ورزش و برگزاري این نوع نمایشگاه

بین کارآفرینان، هایی برگزاري سمینارها و گردهمایی

هاي متولی امر ورزش در سطح مسئوالن شهري و سازمان

منظور ارتقا و آشنایی هر چه بیشتر کارآفرینان با استان به

هاي نوآوري در ورزش عنوان کرد. از نتایج دیگر فرصت

تحقیق، تأثیر مثبت رهبري تحولی بر عملکرد نوآوري 

ال بردن مهارت توان بایجه میدرنتهاي ورزشی بود. باشگاه

 تسلط به دانش و تخصصی مدیران و هاي فنی وتوانایی و

هاي آموزشی، ایجاد دیوار فناوري ورزشی با شرکت در دوره

ها براي معرفی افتخارات و در معرض دید قرار دادن آن

هاي مجازي هاي باشگاه، استفاده از شبکهکامیابی و موفقیت

ارتباط با مشتري مدیریت  ازجملهافزارها مرتبط و نرم

)CRM،(  نظرخواهی مستمر از مشتریان داخلی و خارجی

هاي معقول آنان را ها و انجام خواستهتوجه به نظرات آن و

پیشنهاد داد و از نتایج تحقیق، تأثیر مثبت قابلیت نوآوري 

یجه درنتهاي ورزشی بود، فردي بر عملکرد نوآوري باشگاه

یق حاضر را تفویض هاي کاربردي تحقیشنهادپتوان می

ها تجارب و اندوخته واسطه تخصص واختیار به کارکنان به

اشاره کرد. از نتایج دیگر تحقیق، تأثیر  خاصشانخبرگی  و

هاي ورزشی مثبت فرهنگ نوآوري بر عملکرد نوآوري باشگاه

هاي کاربردي را حمایت از یشنهادپتوان یجه میدرنتبود. 

در جهت بهبود محصوالت و  هاي کارکنانخالقیت ها وایده

 ارائه خدمات ورزشی بهتر اشاره کرد.

محدودیت تحقیق، استفاده از رویکرد پرسشنامه  ازجمله

ي ورزشی بود. وکارهاکسبو بر اساس ذهنیت صاحبان 

تري از ینیعتر و یقدقیري گاندازه منظوربهیجه درنت

شود تحقیقات آتی به بررسی یمعملکرد نوآورانه پیشنهاد 

هاي تري پرداخته و شاخصینیععملکرد نوآورانه از دید 

تري مالی را براي ارزیابی عملکرد نوآورانه و عوامل دقیق

-لزوم اندازه درواقعی قرار دهند. موردبررساثرگذار بر آن را 

گیري عملکرد منظور اندازهتري بهگیري مفهوم عینی

 ي که شناختاگونهبهها ضروري است نوآورانه شرکت

به توسعه عملکرد تواند هایی میمدیران از چنین استراتژي

 نوآورانه کمک نماید.
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Abstract 
Sports clubs have been encouraged to make a difference to meet customer satisfaction 
and expectations. Due to the growth of commercialization and professionalism of the 
sports industry, the capability of sports clubs to create innovation is important. 
Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of innovation capability 
dimensions on innovation performance of sports clubs. The present study was 
descriptive, correlational and purpose-based research. The researcher-made 
questionnaire of innovation capability and standard questionnaire of innovation 
performance were used for data collection. The validity was confirmed by ten experts 
and its reliability was obtained through the appropriate Cronbach's alpha coefficient. 
The statistical population of the study consisted of coaches and owners of all sports 
clubs in Lorestan province with 250 people. Descriptive and Inferential Statistics were 
used. The results of this study showed that there was a positive and significant 
relationship between dimensions of innovation capability and innovation performance 
in sports clubs and the dimension of innovation structure. The greatest effect was 
external knowledge, leadership, individual knowledge and innovation culture had a 
positive and significant effect on the innovative performance of sports clubs, 
respectively. It seems that sports clubs can take advantage of the innovative capacity to 
innovate and innovate in a variety of approaches, and thus take the lead over other clubs 
in driving competitive advantage and profitability. The consequence of innovation can 
be beneficial to the owners of the clubs in differentiating and innovating sports clubs. 
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