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چکیده
امروزه، کسب و کارهاي کوچک و متوسط از راهکارهاي بسیار اساسی براي توسعۀ همه جانبۀ یک :هدف

، به پژوهشرو این از این. ها مهم استشوند بنابراین، شناخت عوامل درگیر در ایجاد آنکشور محسوب می
.مؤثر در ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی استدنبال بررسی عوامل 

که مالکان ) شرکت1500(، کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی بودند پژوهشجامعۀ : شناسیروش
. گیري شدند، انتخاب و به روش تصادفی ساده نمونه)نفر258(پژوهشنمونۀ به عنوان هاآنیا مدیران و

هاي ، مهارت)α=77/0(رسشنامه عوامل فردي شامل شخصیت کارآفرینانه ، از پهادادهبراي گردآوري 
و ) α=77/0(، پرسشنامۀ تأمین سرمایه )α=77/0(، پرسشنامۀ عوامل محیطی )α=75/0(کارآفرینانه 

از آمار توصیفی و هادادهبراي تحلیل . استفاده شد) α=81/0(پرسشنامۀ صالحیت ایجاد کسب و کار 
، همچنین معادالت ساختاري با )اسمیرنفب همبستگی پیرسون، کلوموگروفضری(استنباطی مناسب 

.استفاده شدAmos16افزار نرم
اي با ایجاد کسب و کار رابطۀ مثبت و نتایج نشان داد که هر سه عامل فردي، محیطی و سرمایه:هایافته
فردي توانست در ایجاد کسب و داري دارند؛ با وجود این، برازش مدل تحقیق نشان داد که تنها عامل معنی

کار ورزشی نقش مؤثري ایفا کند؛ هرچند، عامل محیطی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق عامل فردي بر 
.آن تأثیر گذاشت

ي کوچک و کارهاوکسب، بر اهمیت عوامل فردي در توفیق ایجاد پژوهشهاي این یافته:گیرينتیجه
.متوسط ورزشی تأکید داشتند
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مهمقد
کوچک و متوسط يگره خورده، موضوع کسب و کارهاینیکه با بحث کارآفریاز موضوعاتیکی
)SMEs (از ياریبسیر صنعترشد ساختاةکوچک و متوسط، امروزه عامل عمديهاشرکت. است

يایدر حال توسعه که درصدد احياز کشورهاياریبسيبراع،یصنانیا. شوندیکشورها محسوب م
با وجود آنکه به ،ياقتصاديهابنگاهنیا.است تیحائز اهماریخود هستند، بسيساختار اقتصاد

يبستر مناسب براجادیا،ییزاداشته، در اشتغاليشتریبیدارند، بازدهازینيکمتريگذارهیسرما
تحقیقات ).1387،یخدام(دارند یکشورها، نقش مهمنیصادرات اشیو اختراعات و افزاينوآور

در حال يفعال در کشورهايهاشرکتیتاکثر،کوچک و متوسطيهاشرکتنشان داده است که 
% 4/84عنوان مثال، به ). 1388حاج کریمی و همکاران، (دهند یمیلتشکاشتغال رابازارتوسعه و

یی در زااشتغالاز % 90و اندبودهدر بخش صنایع کوچک شاغل 1981از جمعیت ژاپن در سال 
، 1981، مربوط به بخش صنایع کوچک بوده است و در سال 1989و 1988ي هاسالفرانسه بین 

نیز بیانگر آمار کشور خودمان . انددادهاز صنایع آلمان را واحدهاي کوچک و متوسط تشکیل % 99
؛ اندبودهاز کل صنایع ایران، کوچک و متوسط % 5/94، 1376در سال . اهمیت این بخش است

% 23و در صنایع سنگین % 5/10ینکه در همان سال، ضایعات مواد اولیه در صنایع کوچک اضمن 
).1388احمدپورداریانی و مقیمی، (اعالم شده است 

یروي نیل تعدیش به گرایین و پاي وربهرهعدد مانند ی، به دالیل متفعلیط شراما در کشوردر 
یکاري به یک معضل ب، کارۀ عرصواردان به یل تازهخیگر سو، دی و از دولتي هاسازمانی در انسان

همچنین، گسترش بی رویۀ ). 1385داوري و رضائی، (یل شده است تبدی اجتماعي و اقتصادبزرگ 
ها از سوي ت و فقدان توانایی بازار کار در جذب آنهاي اخیر از یک سمآموختگان در سالدانش

توضیح است که التحصیالن به همراه داشته است؛ شایاناي را براي فارغدیگر، مشکالت عدیده
التحصیالن دانشگاهی شوند که بیشتر آنها را فارغساالنه حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار می

ذخیره بیکاران با 1375-85هاي همچنین، طی سال). 1386مرکز آمار ایران، (دهند یتشکیل م
هزار نفر 373به 1375هزار نفر در سال 58درصد از 20مدرك دانشگاهی با رشد متوسط ساالنه 

درصد افزایش در ذخیرة بیکاري این گروه از 540رسیده است که بیانگر بیش از 1385در سال 
هاي علوم التحصیالن رشتهین روند بیکاري در بین فارغا). 1385مرکز آمار ایران، (بیکاران است 

النیالتحصفارغيکاریدر بشیروند رو به افزانیا). 1388پورکاظمی، (انسانی بیشتر است 
و مسئوالن زانیربرنامهيبرایزنگ خطر بزرگتواندیمیبدنتیتربيهااز جمله رشتهیدانشگاه

میعظلیخرشیپذتیظرف،یدولتیرورزشیو غیشورزهايآنچه مسلم است، سازمان. باشد
نیندارند؛ و ا- شودیافزوده مزیبه تعداد آنها نسالهرا که همهبدنیتیتربۀرشتالنیالتحصفارغ

.کنندزاییخود اشتغاليبراگریديو به نحوگریدییدر جادیافراد با
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حال گسترش است و این روند از سویی، امروزه، گذران اوقات فراغت با تکیه بر ورزش، در
ه در این زمینبه عنوان مثال،. هاي جدید ورزشی مثمرثمر باشدتواند در جهت ایجاد شغلمی

توان به تحقیق کمیته المپیک پورتوریکو اشاره داشت که بیان کرده است، تقاضاهاي مرتبط با یم
هاي مرتبط با یتفعال، 2008در سال . میلیون دالر بوده است700هاي ورزشی، ساالنه فعالیت

این . طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد محلی حمایت کرندشغل را به10000ورزش، بالغ بر 
300میلیون دالر به کارکنانش پرداخت کرده که تأثیر اقتصادي آن بیش از 150، بیش از هاشغل

فروشی و ، خرده2008ر سال عالوه، این تحقیق نشان داد که دبه. میلیون دالر در سال بوده است
). 2010، 1کاریبین بیزینز(اندداشتهمیلیون دالر فروش 249هاي تجاري مرتبط ورزشی، یتفعال

تواند راهکار بسیار مناسبی براي بنابراین، حضور کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی می
یی، مشخص کردن عوامل از سو. التحصیالن ورزشی باشدرفت از معضلی به نام بیکاري فارغبرون

تواند قبل از ایجاد کسب و کار، به شروع کنندگان، شناخت یممهم ایجاد کسب و کارها ورزشی، 
توان اذعان داشت که اقدام این یمبنابراین، . را در جهت موفقیت یاري کندهاآنخوبی دهد و 

چک و متوسط ورزشی تحقیق در مورد شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد کسب و کارهاي کو
هاي الزم براي کارآفرینان ورزشی و یآگاهخواهد توانست گام مهمی در جهت ایجاد 

. آموختگان ورزشی بردارددانش
رو، به بررسی از این. سري از عوامل وابسته استگونه از کسب و کارها به یکیناالبته، ایجاد 

شماري که در داخل کشور و در مورد عوامل از جمله تحقیقات انگشت. پیشینۀ تحقیق پرداخته شد
توان به تحقیق گلرد یماند؛ یدهرسمؤثر بر ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط به انجام 

اشاره داشت که در بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی و کسب و کار زنان ایرانی سه عامل را ) 1384(
عوامل اجتماعی، (و عوامل محیطی ) ۀ ثانویهشبکۀ اولیه و شبک(اي عوامل فردي، شبکه: مطرح کرد

از سایر ترمهم؛ این محقق، به این نتیجه رسید که عوامل فردي )فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی
همچنین ایشان متذکر شد که شرایط محیطی کشور براي کسب و کار زنان، مساعد و . عوامل است

خود عامل نگرش موافق اطرافیان به نیز در تحقیق ) 1385(آراستی. دهنده نبوده استسوق
. اجتماعی در ایجاد کسب و کار مؤثر دانسته است-کارآفرین را به عنوان یکی از عوامل فرهنگی

ي کارآفرینی و اثربخشی سازمانی کسب هامهارتدر تحقیقی به بررسی ) 1386(مقیمی و همکاران 
ي شخصی، ارتباط و هامهارته بین و کارهاي کوچک و متوسط پرداختند و به این نتیجه رسیدند ک

در . داري وجود داشته استفرایندي مدیران و اثربخشی کسب و کارهاي مورد مطالعه رابطۀ معنی
زایی در بین مددجویان به بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ اشتغال) 1387(تحقیقی دیگر، بهجت 

1. Caribbean Business
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، و حکومتی )ايزمینه(ی ، شرایط محیط)رفتاري(کمیتۀ امداد یزد پرداخت و سه عامل فردي 
. را در ایجاد کسب و کار مؤثر دانست) ساختاري(

از جمله محققان پیشگام در مورد بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد کسب و کارهاي ) 1985(1گارتنر
اي جدید وي، در مدل خود چهار عامل را در ایجاد کسب و کارهاي مخاطره. کوچک و متوسط است

از تحقیقات دیگري که به . افراد، سازمان، محیط و فرایند ایجاد: اند ازارتمؤثر دانسته است که عب
اند باید به مازراول و اي مفصل به بررسی ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط پرداختهگونه

به این نتیجه رسیدند که عوامل فردي و محیطی از جمله هاآن، اشاره کرد؛ )1999(2همکاران
، نیز در مدل خود عواملی را در رفتار کارآفرینانه )2000(3مک فی. روندیمر عوامل اصلی به شما

اجتماعی، عوامل وضعیتی و عوامل -اي اقتصاديعوامل زمینه: اند ازدخیل دانسته است که عبارت
هاي فردي و اقتصادي یژگیوابراز داشتند که ) 2006(4محققان دیگري چون پارکر و بلگیتر. فردي

اما از جمله تحقیقات مهم در این زمینه . ي همراه استامخاطرهر ایجاد کسب و کار با توفیق د
، است؛ وي پس از یک مطالعۀ مروري بر ادبیات تحقیق ایجاد کسب و کار، )2008(5تحقیق اسمیت

شدة شوارز و مدل ارائه. عوامل مالی، فردي، اقتصادي و عوامل دولتی: این عوامل را مؤثر دانست
. نیز بار دیگر به تعامل دو عامل فرد و محیط در قصد کارآفرینانه تأکید داشت) 2009(6همکاران

نیز در تحقیق خود وجود سه عامل را در ایجاد کسب و کار ) 2011(7همچنین ویلیاموس و تزرمس
. ي مختلف و تحصیالتهامهارتعامل محیطی، موجودیت سرمایه و داشتن : مشخص کردند

همچنین چان . داردتأثیرکاروکسبایجادبرمحیط،عاملنیز اعالم کرد که)2011(8استریپیکیز
اي از قبیل کسب و کار خانوادگی، موجودیت و آمادگی منابع دهندهعوامل سوق) 2012(9و کیوا

ي کسب و کار، تأثیر دوستان و خانواده و براي موجود هافرصت، قابلیت بازار و )زمین و ساختمان(
دري فردي، تجربۀ قبلی و عالقۀ فردي را هانگرشاي چون کنندهچنین عوامل جذبکسب سود؛ هم

.انددانستهایجاد کسب و کار مهم 
هاي موجود در این زمینه را به سه دسته توان پژوهشبا توجه به پیشینۀ تحقیق، می

ان عاملی دستۀ اول تحقیقاتی است که تمرکزشان بر فرد یا کارآفرین به عنو: بندي کردتقسیم
اي از این الزم به توضیح است که دسته. تأثیرگذار بر فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب وکار است

1. Gartner
2. Mazzarol et al.
3. McPhee
4. Parker & Belghitar
5. Smith
6. Schwarz et al.
7. Vliamos & Tzeremes
8. Stripeikis
9. Chan & Quah
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هاي کارآفرینانه اي به متغیرهاي مهارت؛ دسته)1985گارتنر، (تحقیقات به متغیرهاي شخصیتی 
و تعدادي نیز به متغیرهاي ) 2011؛ ویلیاموس و تزرمس، 1385مقیمی و همکاران، (
. اندبه عنوان عوامل فردي اشاره داشته) 1999مازارول و همکاران، (اي شناختی و صبغهمعیتج

کنند و به دستۀ دوم از تحقیقات، به عوامل محیطی به عنوان عامل مهم در این فرایند اشاره می
مل تر از عوامهم) سیاست، اجتماع و فرهنگ، اقتصاد و فناوري(هاي آن را عبارتی محیط و شاخصه

هر چند، تعدادي از محققان، حضور هر دو عامل فرد و محیط را در تعامل با یکدیگر . دانندفردي می
اند براي توضیح فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط الزم و ضروري دانسته

ه براي دستۀ سوم نیز به عامل سرمایۀ اولی). 2011؛ استریپیکیز، 1999مازراول و همکاران، (
اند و آن را عاملی مهم و تأثیرگذار به اندازي کسب وکارهاي کوچک و متوسط اشاره داشتهراه

).2008اسمیت، (اند معرفی کرده) فرد و محیط(تنهایی و یا در کنار دو عامل دیگر 
رو، مدل مفهومی تحقیق با توجه به رویکردهاي موجود در پیشینۀ تحقیق و با تجمیع از این

که طورهمان. عوامل تأثیرگذار بر ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط شکل گرفتاکثریت
شود، در این مدل، سه عامل اصلی در ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط ورزشی مهم مشاهده می

یی هابخشاین عوامل از زیر. ايعامل محیطی، فردي و سرمایه: اند ازتلقی شده است که عبارت
فرهنگی، -یی مثل سیاسی، اجتماعیهابخشیرزبه عنوان مثال عامل محیطی از .اندشدهتشکیل 

هاي یژگیویی مثل هابخشیرزعامل فردي نیز دربرگیرندة . ي تشکیل شده استفناوراقتصادي و 
یی مثل منابع هابخشیرزي کارآفرینانه است؛ باالخره، عامل سرمایه نیز از هامهارتو ه کارآفرینان

هاي افراد و شرکت(، سرمایه و سهام )نابع مالی شخصی، دوستان و خانوادهشامل م(خصوصی 
.تشکیل شده است) ها و موسسات مالیدریافت وام از بانک(، و قرض و بدهی )پذیرمخاطره

پژوهشمدل مفهومی . 1شکل 
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اصلی تحقیق که الؤسن این ، محقق با در نظر گرفتپژوهشبنابراین، بر اساس مدل مفهومی 
اند؟ به عبارتی به دنبال عوامل مؤثر بر ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی کدام

اي با ایجاد چه ارتباطی بین عوامل فردي، محیطی و سرمایه:است کهالؤسپاسخگویی به این 
کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی وجود دارد؟

شناسی پژوهشروش
را کسب و کارهاي کوچک و پژوهشجامعۀ . ، توصیفی از نوع همبستگی بودپژوهشن روش ای
هاي عمده، کنندهها و توزیعکنندهها، تولیداز بین این شرکت. ورزشی تهران تشکیل دادند1متوسط

نفر از طریق فرمول کوکران و به روش 311شرکت مورد نظر، 1500از بین . مورد نظر قرار گرفتند
پرسشنامۀ قابل بررسی، در تحلیل به کار 258یري تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که گنمونه
ها، پرسشنامه بود که از پنج بخش تشکیل شد؛ شامل بخش اطالعات ابزار گردآوري داده. رفتند

هاي شخصیتی کارآفرینان کردنائیج فردي؛ پرسشنامۀ عوامل فردي از پرسشنامۀ تعدیل شدة ویژگی
) α=75/0(هاي کارآفرینانه ساخته مهارت؛ و پرسشنامۀ محقق)α=77/0(، )1386(اران کو هم

؛ و تأمین سرمایۀ )α=86/0(ساخته عوامل محیطی هاي محققتشکیل شد؛ همچنین از پرسشنامه
2برگ؛ و پرسشنامۀ تعدیل شدة صالحیت ایجاد کسب و کار آندرسون و دانکل)α=74/0(اولیه 

)1990( ،)81/0=α (یی پرسشنامه از لحاظ محتوا و ظاهر، تعدادي روایین تعي برا. هره گرفته شدب
کسب و کارهاي کوچک و متوسط و استادان دانشگاه نظرانصاحبین بیق، تحقهاي از پرسشنامه

یی پرسشنامه رواهاآنیع شد و بر اساس نظرات توزیریت، کارآفرینی و مدیریت ورزشی مددر رشتۀ 
همچنین از تحلیل عامل اکتشافی با هدف بررسی روایی سازة .قرار گرفتییدتأمورد بررسی و 

هایی با مقادیر اشتراك گویه(هاي کاهندة این روایی پرسشنامه و در صورت لزوم حذف برخی گویه
ها، سازة مورد نظر خود را اقدام شد که نتایج نشان داد، تمام گویه) 5/0استخراجی کمتر از 

هاي از تحلیل عامل تأییدي به منظور تأیید ساختار عاملی هر کدام از مدلدر ادامه،. سنجندمی
شده در مدل مفهومی تحقیق استفاده شد، بر این اساس، براي آزمون قدرت و گیري فرضاندازه
سازي معادالت ها، از مدلگیري هر کدام از سازهداري سهم هر یک از متغیرها در اندازهمعنی

:به شرح زیر استفاده شد16ر آموس ساختاري و نرم افزا

نفر کارگر، به عنوان کسب و کارهاي کوچک و 50، کسب و کارهاي زیر )1387(در این تحقیق، بر اساس تعریف مرکز آمار ایران .1
.متوسط لحاظ شدند

2. Anderson & Dunkelberg
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تحلیل عامل تأییدي براي عامل فردي. الف
هاي ، عامل فردي در مدل مفهومی از دو شاخص شخصیت کارآفرینانه و مهارتپژوهشدر این 

با روش تحلیل هاآنهاي هر کدام از کارآفرینانه تشکیل شد که به بررسی قدرت سنجش گویه
.دعامل تأییدي پرداخته ش

تحلیل عامل تأییدي براي شاخص شخصیت کارآفرینانه. 1-الف
ها مشخص شد که ضرایب در بررسی این شاخص و براي بررسی سهم و قدرت هر کدام از گویه

RMSEAاگر ) 1389(بر طبق نظر قاسمی .دار استبرآورد شدة مسیر، از لحاظ آماري معنی

از آن باشد، مدل خیلی خوب است که این و کمتر 05/0؛ )ریشۀ دوم مربعات خطاي برآورد(
، )برازش تطبیقی(CFIهاي دیگر نظیر همچنین، شاخص. بود05/0شاخص، در مدل حاضر برابر با 

IFI)برازش افزایشی( ،NFI)بونت-برازش هنجار شدة بتلر( ،GFI)و ) برازشیکوییشاخص ن
AGFI)و 94/0، 89/0، 95/0،95/0: د ازترتیب عبارت بودنبه) بهنجار شدهبرازشیکوییشاخص ن

این مقادیر، در کل بیانگر آن است که شاخص شخصیت کارآفرینانه با شانزده سؤال، از روایی . 89/0
.سازة بسیار خوبی برخوردار است

تحلیل عامل تأییدي براي شاخص مهارت کارآفرینانه. 2-الف
. رازندگی خیلی خوب استدهنده باست که نشانRMSEA،04/0شاخصبراي این متغیر، 
،99/0: ترتیب عبارت بودند ازبهAGFIو CFI ،IFI ،NFI،GFIر هاي دیگر نظیهمچنین شاخص

این مقادیر، در کل بیانگر آن است که شاخص مهارت کارآفرینانه با . 98/0و 95/0، 97/0، 99/0
.هفت سؤال از روایی سازة بسیار خوبی برخوردار است

دي براي عامل محیطیتحلیل عامل تأیی. ب
هاي همچنین شاخص. دهنده برازندگی قابل قبول استاست که نشانRMSEA،07/0شاخص

و 83/0، 83/0، 9/0،9/0: ترتیب عبارت بودند ازبهAGFIو CFI ،IFI ،NFI،GFIردیگر نظی
قابل قبولی سؤال از روایی سازة 24این مقادیر، در کل بیانگر آن است که عامل محیطی با . 88/0

.برخوردار است

تحلیل عامل تأییدي براي عامل تأمین سرمایه. ج
هاي همچنین شاخص. دهنده برازندگی خیلی خوب استاست که نشانRMSEA،02/0شاخص

و 97/0، 98/0، 99/0،99/0: ترتیب عبارت بودند ازبهAGFIو CFI ،IFI ،NFI،GFIردیگر نظی
یانگر آن است که عامل تأمین سرمایه با پنج سؤال از روایی سازة بسیار این مقادیر، در کل ب. 99/0

.خوبی برخوردار است



ورزشیمتوسطوکوچککارهايوکسباندازيمدلی براي راه58

تحلیل عامل تأییدي براي ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی. د
هاي همچنین شاخص. دهنده برازندگی خیلی خوب استاست که نشانRMSEA،05/0شاخص

و 96/0، 98/0، 99/0،99/0: ترتیب عبارت بودند ازبهAGFIو CFI ،IFI ،NFI،GFIردیگر نظی
این مقادیر، در کل بیانگر آن است که شاخص ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط . 99/0

.ورزشی با پنج سؤال از روایی سازة بسیار خوبی برخوردار است
ب و کار از طیف هاي کارآفرینانه و صالحیت ایجاد کسبراي بررسی متغیرهاي شخصیت، مهارت

؛ براي عامل محیط از طیف لیکرت )5=تا کامالً موافق1=کامالً مخالف(اي گزینهلیکرت پنج
اي گزینه؛ و براي سرمایۀ اولیه از طیف لیکرت هفت)1=تا خیلی کم5=خیلی زیاد(اي گزینهپنج

شامل (ب، آمار استنباطی ها از آمار توصیفی مناسبراي برسی داده. استفاده شد) 1=تا اصال7ً=تماماً(
همچنین براي برازش ،SPSS16افزار ، با نرم)اسمیرنف- ضریب همبستگی پیرسون و کلوموگروف

.استفاده شدAMOS16افزار مدل مفهومی تحقیق از معادالت ساختاري با کمک نرم

هاي پژوهشیافته
. درصد زن بودند3رد و درصد م97نفر به عنوان نمونه، شرکت داشتند که 258،پژوهشنیدر ا

8(پلمی، فوق د)درصد54(پلمی، د)درصد20(پلمیدریز: ها عبارت بود ازنمونهالتیسطح تحص
یسننیانگیمن،یهمچن). 1جدول ) (درصد5(سانسی؛ و فوق ل)درصد12(سانسی، ل)درصد

.سال بود41پژوهشيهانهنمو
هاي تحقیقآمار توصیفی نمونه. 1جدول 

درصد اوانیفر شناختیمتغیرهاي جمعیت
9/96 250 مرد 1/3جنسیت 8 زن
8/19 51 زیر دیپلم

تحصیالت
3/54 140 دیپلم
1/8 21 فوق دیپلم
4/12 32 لیسانس
4/5 14 فوق لیسانس

100% 258 جمع کل در هر متغیر

مل در کنار هم با عالوه بر این، از ضریب همبستگی پیرسون براي نشان دادن ارتباط این عوا
ها حاکی از آن بود که همۀ عوامل مورد نظر با ایجاد کسب و یافته. ایجاد کسب و کار، استفاده شد

الزم ). 2جدول ) (p>01/0(داري داشتند کارهاي کوچک و متوسط ورزشی، رابطۀ مثبت و معنی
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طبیعی بودن توزیع هاي اصلی براي استفاده از آزمون پیرسونبه توضیح است که یکی از فروضیه
براي این منظور، از آزمون کلوموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتیجۀ آزمون، طبیعی . ها ستداده

).p<05/0(ها را نشان داد بودن داده

قیتحقیاصليرهایمتغوSMSEsجادیانیبیهمبستگسیماترواستانداردانحرافن،یانگیم. 2جدول
msd1234متغیر

06/457/01یجادا. 1
24/01٭٭9/351/0محیط. 2
24/01٭٭18/0٭٭75/164/0سرمایه. 3
23/01٭٭29/0٭٭46/0٭٭06/439/0فرد. 4

Amosافزار در ادامه، آثار بین متغیرهاي اصلی تحقیق در مدل، بر اساس نتایج حاصل از نرم

.مورد بررسی قرار گرفته است

SMSEsیجادبر اتحقیقاملوعیرأثت. 3جدول

SMSEsیجادبر ااصلی تحقیقاملوعمستقیم یرتأث

وزن رگرسیونی نام گزارش
استاندارد

وزن رگرسیونی 
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

نسبت 
pبحرانی

74/071/018/099/3001/0عامل فردي
94/0- 05/069/0- 005/0- 007/0عامل محیطی

01/0007/005/014/089/0سرمایهعامل تأمین
بر یکدیگراصلی تحقیقاملوعمستقیم یرتأث

تأثیر عامل 
محیطی بر

37/024/008/098/2003/0فردي
22/029/013/083/107/0سرمایه

تأثیر عامل 
35/072/024/001/3003/0سرمایهفردي بر

SMSEsیجادبر ااصلی تحقیقاملوعغیرمستقیم یرتأث

تأثیر محیط از طریق عامل 
28/023/011/075/104/0فردي

تأثیر عامل فردي از طریق 
005/0002/006/016/078/0سرمایه

08/0؛ =88/0CFI؛ =88/0IFI؛=83/0NFI؛ =87/0AGFI؛ GFI=92/0ي پذیرشهاشاخص
RMSEA= 187/ 67؛Χ2=
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دهد که عامل فردي بر ایجاد یمنشان 3دول جدرAmosدست آمده از معادالت نتایج به
SMSEs001/0(داري گذاشته است معنیتأثیر=α( ؛ این در حالی است که دو عامل دیگر یعنی

همچنین ). α≤05/0(داري بر ایجاد بگذارند محیط و سرمایه نتوانستند در مدل تحقیق تأثیر معنی
؛ این در )α=001/0(گذاشته است داريعنیتأثیر معامل محیطی بر عامل فردي بر اساس نتایج، 

بین عامل محیطی و تأمین سرمایه است دارتأثیر معنیحالی است که همین نتایج حاکی از نبود 
)05/0≥α .( دارد اريدیتأثیر معناز سویی، عامل فردي بر عامل تأمین سرمایه)001/0=α .(

تحقیق دارند، مورد بررسی قرار گرفت که همچنین روابط غیرمستقیمی که متغیرها در مدل نهایی 
یر غیرمستقیم بر ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی را عامل محیطی با تأثبیشترین 

. داشت28/0یر تأثضریب 

عوامل تحقیقبهمربوطيهاشاخصیرپذیريتأثيهاآماره. 4دول ج

شاخصمتغیر
وزن 

رگرسیونی 
استاندارد

وزن 
رگرسیونی 

غیر 
اندارداست

خطاي 
استاندارد

نسبت 
رتبه نتیجهpبحرانی

متغیردر

عامل 
محیطی

52/066/02/017/3002/0سیاست

دارمعنی

3
32/028/011/058/201/04اقتصاد

اجتماع و 
54/058/008/01/7001/02فرهنگ

1---84/01فناوري

عامل فردي

هاي مهارت
---64/01کارآفرینانه

دارمعنی
2

شخصیت 
76/075/009/088/7001/01کارآفرینانه

عامل سرمایه

منابع 
---72/01خصوصی

دارمعنی

1

بدهی و 
45/079/022/052/3001/02قرض

سرمایه و 
15/016/012/031/119/03سهام

ي هاشاخص
=187Χ2/ 67؛ =08/0RMSEA؛ =88/0CFI؛ =88/0IFI؛=83/0NFI؛ =87/0AGFI؛ GFI=92/0پذیرش
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دهـد کـه عامـل فـردي بـر      یمـ نشـان  3دول جـ درAmosآمـده از معـادالت   دسـت نتایج بـه 
ــاد  ــأثیرSMSEsایج ــیت ــت  معن ــته اس ــه دو   )α=001/0(داري گذاش ــت ک ــالی اس ــن در ح ؛ ای

ــر ایجــاد عامــل دیگــر یعنــی محــیط و ســرمایه نتوانســتند در مــدل تحقیــق تــأثیر معنــی   داري ب
ــد  ــایج،   ). α≤05/0(بگذارن ــاس نت ــر اس ــین ب ــردي    همچن ــل ف ــر عام ــی ب ــل محیط ــأثیر عام ت

؛ ایــن در حــالی اســت کــه همــین نتــایج حــاکی از نبــود )α=001/0(گذاشــته اســت داريعنــیم
ــی  ــأثیر معن ــت    دارت ــرمایه اس ــأمین س ــی و ت ــل محیط ــین عام ــل  ). α≤05/0(ب ــویی، عام از س

همچنـــین روابـــط ). α=001/0(دارد اريدیتـــأثیر معنـــفـــردي بـــر عامـــل تـــأمین ســـرمایه 
ــایی    ــدل نه ــا در م ــه متغیره ــتقیمی ک ــه    غیرمس ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد، م ــق دارن تحقی

ــأثبیشــترین  ــر ایجــاد کســب و کارهــاي کوچــک و متوســط ورزشــی را عامــل   ت یر غیرمســتقیم ب
. داشت28/0یر تأثمحیطی با ضریب 

داري، در مــدل نهــایی دهــد کــه چهــار شــاخص عامــل محیطــی، تــأثیر معنــینشــان مــی4ج
ــد ــا ضــریب   . دارن ــه شــاخص فنــاوري ب ــوط ب ــأثبیشــترین وزن رگرســیونی مرب اســت و 84/0یر ت

32/0اقتصــاد بــا ضــریب تــأثیر و52/0، سیاســت 54/0ترتیــب اجتمــاع و فرهنــگبعــد از آن بــه
ي عامــل فــردي بایــد گفــت کــه شــاخص شخصــیت کارآفرینانــه بــا  هــاشــاخصدر مــورد . بودنــد

ــیونی  ــارتو 76/0وزن رگرس ــامه ــیونی  ه ــا وزن رگرس ــه ب ــی 64/0ي کارآفرینان ــأثیر معن داري ت
بــه جــزء هــاشــاخصي مربــوط بــه تــأمین ســرمایه، همــۀ هــاشــاخصدر . در مــدل نهــایی دارنــد

).α=001/0(سرمایه و سهام در مدل نهایی تحقیق قرار گرفتند 
نشــان داده شــده اســت، نتــایج آزمــون مــدل مفهــومی تحقیــق  2شــکل طــور کــه در همــان

ــین ایجــاد کســب و کارهــاي     ــورد مطالعــه در مــورد تبی ــین عوامــل م ــود کــه از ب حــاکی از آن ب
بــر متغیــر β=74/0کوچــک و متوســط، عامــل فــردي تــأثیر مســتقیم و خــوبی بــا ضــریب تــأثیر  

ي گذاشـت  داریمعنـ أمین سـرمایه، تـأثیر مسـتقیم و    همـین عامـل، بـر تـ    . داشـت SMSEsایجاد 
)35/0=β .(     ــاد ــر ایج ــردي ب ــل ف ــتقیم عام ــأثیر غیرمس ــه ت ــالی اســت ک ــن در ح ــود005/0ای . ب

کننـدة عامـل فـردي بایـد گفـت کـه شـاخص شخصـیت         ي تعیـین هـا شـاخص همچنین دربارة بـا  
رینانــه بــا ضــریب ي کارآفهــامهــارتبیشــترین تــأثیر و λ=76/0کارآفرینانــه بــا ضــریب المــداي 

.در رتبۀ بعدي قرار گرفتλ=64/0المداي 
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187/ 67؛ =08/0RMSEA؛ =88/0CFI؛ =88/0IFI؛=83/0NFI؛ =87/0AGFI؛ GFI=92/0ي برازش مدلهاشاخص
Χ2=

γ)ضریب گاما( : اثر متغیر بیرونی بر درونی؛λ)ضریب المدا( : بار عاملی هر شاخص؛β)ونی بر بیرونیاثر متغیر در: )ضریب بتا
یورزشمتوسطوکوچکيکارهاوکسبجادیابرثرؤمعوامليساختارۀمعادلمدليآمارجینتا. 2شکل

داري بر متغیر وابستۀ عامل محیطی، بر خالف عامل فردي، نتوانست تأثیر مستقیم و معنی
داري مستقیم و معنیولی این متغیر بر عامل فردي تأثیر). γ=-007/0(داشته باشد ) ایجاد(تحقیق 
این در حالی است که همین عامل نتوانست بر تأمین سرمایه به طور مستقیم ). γ=37/0(داشت 

طور غیرمستقیم و از گردد، عامل محیطی بهیمخاطر نشان ). γ=22/0(تأثیر معناداري بگذارد 
همچنین . یر بگذاردتأثSMSEsتوانست بر ایجاد ) 28/0(طریق عامل فردي با میزان تأثیرگذاري 

کننده عامل محیطی باید گفت که شاخص فناوري با ضریب المداي ي تعیینهاشاخصدر ارتباط با 
ترتیب با ضرایب فرهنگی، سیاسی و اقتصادي به- ي اجتماعیهاشاخصبیشترین تأثیر و 84/0

.هاي بعدي قرار گرفتنددر رتبه32/0و 51/0، 54/0المداي 

گیريبحث و نتیجه
اندازي کسب و بر راه) فردي، محیطی و تأمین سرمایه(با هدف بررسی عوامل مؤثر پژوهشاین 

هاي توصیفی نشان داد که بیشتر صاحبان بررسی یافته. کارهاي کوچک و متوسط ورزشی اجرا شد
همچنین %). 3(رنگ بوده است کسب و کارها مرد بودند و به عبارتی حضور زنان در این عرصه کم

دهندة حضور اندك تحصیالتشان دیپلم و زیر دیپلم بود که نشان%) 70بیش از (ها نمونهبیشتر
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Amos16افزار مدل مفهومی تحقیق از نرمآزمونبراي ارزیابی و . ها در این حوزه استتحصیل کرده

. بهره گرفته شد
د که این در این تحقیق مشخص ش. عامل فردي، اولین عاملی بود که مورد بررسی قرار گرفت

با ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی دارد ) γ=46/0(عامل ضریب همبستگی خوبی 
گذاشت؛ این SMSEsبر ایجاد ) γ=74/0(اي کنندهو در مدل نهایی نیز تأثیر مستقیم و تعیین

، )2011(، ویلیاموس و تزرموس )1999(یافتۀ تحقیق همسو با نتایج تحقیق مازارول و همکاران 
این در حالی است که برخی از محققان از نقش ناچیز . است) 1385(و گلرد ) 2012(چان و کیوا 

آلدریچ و توان به یم؛ که از آن جمله اندگفتهعوامل فردي در تعیین فرایند ایجاد کسب و کار سخن 
و کار به تواند در مورد ایجاد کسب ینمابراز داشته است که فرد وي. اشاره کرد)1986(1زیمر

رسد که به فرایند کارآفرینانه یمنظر تصمیم بگیرد و اقدام کند؛ بنابراین معقول بهمختارصورت خود
به (هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد به عنوان فرایندي نگریسته شود که در متن زمینه

از قبیل (عوامل خارجی نیز تأثیر ) 2003(2ثی و فرانک-لو). 1999نقل از مازارول و همکاران، 
اجتماعی و موانع - در جامعه، هنجارهاي فرهنگیهاي اجتماعی فرد، تصویر کارآفرینشبکه

دست مؤثر بر عالقۀ فرد به کارآفرین شدن را خاطرنشان کردند؛ از آنجایی که رابطۀ به) کارآفرینی
شود، یممحسوب آمده بین عامل فردي و ایجاد کسب و کار، در این تحقیق، یک رابطۀ خوب

بینی و ارتباط با هاي محققانی که از نقش اندك این عامل در پیشتوان اذعان داشت که یافتهیم
. ی نداردهمخوان، با یافته هاي تحقیق حاضر اندگفتهایجاد کسب و کار و قصد کارآفرینانه سخن 

تواند به عنوان یمهمچنان توان گفت که عامل فردي،یمهاي این تحقیق بنابراین، با توجه به یافته
هاي همچنین با تکیه بر آماره.حضور داشته باشدSMEsگذار در فرایند ایجاد عاملی مهم و تأثیر

هاي شخصیت کارآفرینانه و به دست آمده در مدل نهایی این تحقیق مشخص شد که شاخص
نقش SMSEsایجاد در تبیین واریانس -که از عوامل فردي هستند - هاي کارآفرینانه مهارت

از این رو، نقش . تري را ایفا کردمهمی دارند؛ هرچند شاخص شخصیت کارآفرینانه نقش کلیدي
.شدمحرزدر این تحقیق کامالًعوامل شخصیتی در ایجاد کسب و کار، 

این عامل بر خالف عامل فردي، . عامل محیطی، دومین عاملی بود که مورد بررسی قرار گرفت
ولی ). γ=-007/0(داشته باشد ) ایجاد(داري بر متغیر وابستۀ تحقیق مستقیم و معنینتوانست تأثیر 

این در حالی است که همین ). γ=37/0(داري داشت ر مستقیم و معنیاین متغیر بر عامل فردي تأثی
از سویی، در ). γ=22/0(داري بگذارد طور مستقیم تأثیر معنیعامل، نتوانست بر تأمین سرمایه به

طور غیرمستقیم و از طریق عامل فردي با میزان تأثیرگذاري نهایی تحقیق، عامل محیطی بهمدل

1. Aldrich & Zimmer
2. Lu thje & Frank



ورزشیمتوسطوکوچککارهايوکسباندازيمدلی براي راه64

؛ ولی بر اساس پیشینۀ تحقیقاتی )3شکل (، توانست تأثیر خود را بر ایجاد کسب و کار بگذارد 28/0
، تأثیرگذاري مستقیم و خوبی از )2012استرپیکنز، ؛2000؛ مک فی، 1999ول و همکارن، مازار(
این موضوع را شاید بتوان در فضاي . رفت که این حالت، در این تحقیق حادث نشدیمن انتظار آ

نیز به آن اشاره داشته و ابراز داشته ) 1384(نامطلوب کسب و کار کشورمان جستجو کرد که گلرد 
در تأیید این موضوع، . است که شرایط محیطی براي ایجاد کسب و کار زنان در کشور مناسب نیست

144ۀجهان، رتبةشداقتصاد شناخته183در بین فضاي کسب و کار ایران شود که نشان میخاطر
رتبه افت چهاربه میزان 2011سال در 140ۀکسب کرده که نسبت به رتب2012را در سال 
حتی بدتر هم شده است و 2013این وضعیت، به اذعان گزارش بانک جهانی در سال . 1داشته است

دهد که رتبۀ ایران همین بررسی نشان می. قرار گرفته است153کشور در رتبۀ 185بین ایران در 
.رسیده است107با شش پله سقوط به 2014بوده و در سال 110در شاخص ایجاد کسب و کار، 

همچنین ایران از لحاظ آزادي اقتصادي، در بین هفده کشور منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا در 
رسد این فضا به قدري نامناسب است که در این پژوهش، عامل یمبه نظر .2قرار داردرتبۀ شانزده

محیط، نه تنها نتوانسته است نقش مهم خود را در مدل نهایی تحقیق ایفا کند که نقش خود را به 
. عوامل دیگري چون عوامل فردي واگذار کرده است

برخالف . تحقیق مورد بررسی قرار گرفتعامل سرمایه به عنوان سومین عامل مورد نظر در این
که طورهمانرفت، در این تحقیق، یمانتظاري که از اهمیت عامل سرمایه در شروع کسب و کارها 

این یافته با نتایج . داري را ایفا کنددر مدل نهایی مشخص شد، این عامل نتوانست نقش معنی
مغایرت دارد؛ همچنین ویلیاموس) 2008(و اسمیت ) 2006(تحقیق محققانی چون پارکر و بلگیتر 

شروعبرايوداردمهمینقشایجاددرسرمایهموجودیتکهداشتندابرازنیز)2011(تزرمسو
البته شاید نبود .استکنندهتعیینبسیارمنابعسایروشخصیمالیمنابعداشتنکاروکسبیک

چون موجودیت سرمایه به حضور . استتأثیر نبودهنقش مؤثر عوامل محیطی بر این عامل، بی
گردد که با یممالی و اعتباري و فضاي مناسب سیاسی و اقتصادي بر مؤسساتو هابانکتوانمند 

ي سیاسی و روند افسار گسیختۀ ارز، تورم و سایر موارد مرتبط با دولت، هاتنشها، یمتحروجود 
تواند بر عوامل یمتردید این فضا بیفضاي کنونی کسب وکار در کشور، شرایط مساعدي ندارد و 

الزم به توضیح است که . مهمی چون تأمین سرمایه اولیه براي ایجاد کسب و کار نقش داشته باشد
هاي تأمین سرمایۀ اولیه در این تحقیق، شاخص منابع خصوصی از قبیل منابع از بین شاخص

ها و منابع ی و قرض از قبیل وام؛ بده)72/0(شخصی، دوستان و خانواده، باالترین ضریب تأثیر 
الی است که شاخص سرمایه و را داشتند؛ این در ح) 54/0(بانکی، دومین اهمیت با ضریب تأثیر 

1. http://e-sepaar.net/karmlsa/news/index.php/show/11387
2. http://rru.worldbank.org/besnapshots/BecpProfilePDF.aspx?economy=iran
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نتوانست تأثیر -گذاري بودذیر براي سرمایهپهاي مخاطرهکه بیانگر حضور افراد و شرکت-سهام 
گذاري در ایهاند به دلیل خطر باالي سرمتوداري بر عامل سرمایۀ اولیه بگذارد که این نیز میمعنی

).3شکل (کشور باشد 
، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که عوامل فردي، محیطی و سرمایه، پژوهشدر این 
طور که ؛ با وجود این و همان)α≥05/0(داري دارند رابطۀ معنیSMSEsتنهایی با هر کدام به

افزار معادالت ساختاري مورد بررسی قرار گرفتند و آثار با نرمنتایج نشان دادند، وقتی این عوامل 
طور مستقیم بر ایجاد تنهایی و بهها بر یکدیگر لحاظ شد، این عامل فردي بود که توانست بهآن

تأثیر بگذارد؛ هرچند عامل محیطی نتوانست 74/0کسب و کار با ضریب تأثیر خوبی و به میزان 
؛ )هر چند ناچیز(طور غیرمستقیم تأثیرش را گذاشت ثیر بگذارد، ولی بهطور مستقیم بر ایجاد تأبه

).3شکل (ر روند ایجاد ایفا نکرد داري را داین در حالی است که عامل سرمایه، نقش معنی
به ویژه عامل سرمایه در مدل نهایی تحقیق را بتوانرنگ بودن عامل محیطی و بهاحتماالً، کم

کرد که نقش پررنگ استنباطگونه یناتوان یمبه نوعی، . ل فردي دانستدلیل حضور توانمند عوام
اي را تحت تأثیر قرار داده عامل فردي در مقایسه با سایر عوامل، تأثیر عوامل محیطی و سرمایه

اي و تواند و نباید ارزش عوامل سرمایهینمشود که نتایج این تحقیق، نشان میالبته خاطر. است
) بر ایجاد تأثیر گذاشت28/0مستقیم طور غیرکه حتی در این تحقیق به(محیطی را ویژه عوامل به

.تواند بر این مهم صحه بگذاردیمتردید، انجام تحقیقات دیگر در این زمینه بی. تحت تأثیر قرار دهد

SMSEsجادیابرثرؤميهاشاخصویاصلعواملیینهامدل. 3شکل 
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یج به دست آمده از تحقیق مشخص شد که در نهایت، عامل فردي طور کلی و بر اساس نتابه
. توانست با قدرت تأثیرگذاري خوبی ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی را تبیین کند

الشعاع قرار داد رنگ بودن عوامل فردي اشاره داشتند، تحتاین نتیجۀ تحقیق، مطالعاتی را که بر کم
از بین . این عامل را در فرایند قصد کارآفرینانه و ایجاد خاطرنشان کردو بار دیگر جایگاه ارزشمند 

عوامل فردي مورد مطالعه در این تحقیق، مشخص شد که شخصیت کارآفرینانه براي ایجاد 
SMSEsي هامهارتهمچنین این تحقیق نشان داد که داشتن . از اهمیت باالیی برخوردار است

الزم به توضیح است که در این . کسب و کار ورزشی الزم استکارآفرینانه براي توفیق در ایجاد
نقش پررنگی را ایفا نکردند و تنها تأثیر جزئی و SMSEد تحقیق، عوامل محیطی در ایجا

همچنین عامل تأمین . غیرمستقیمی از طریق عامل فردي بر ایجاد کسب و کار ورزشی داشتند
د کسب وکار ورزشی داشته باشد، هر چند باز هم داري در ایجاسرمایه نیز نتوانست تأثیر معنی

تواند جایگاه ارزشمند دو عامل محیط و سرمایه را در ینمشود که نتایج این تحقیق یمنشان خاطر
تحت تأثیر قرار دهد -اندکردهها اشاره به اهمیت آنبارهاکه تحقیقات دیگر - مدل نهایی تحقیق 

ورمان قابل بررسی و ارزیابی امعۀ مورد مطالعه و محیط کشهاي این تحقیق، صرفاً در جو یافته
.است

اندازي کسب و کارهاي کوچک و با توجه به نتایج این تحقیق و اهمیت عوامل فردي در راه
شود که متوسط ورزشی، به افرادي که تمایل ورود به این نوع از کسب و کارها را دارند پیشنهاد می

هاي شخصیتی به عنوان یکی از از آنجا که ویژگی. ته باشندبه عوامل فردي توجه زیادي داش
شود قبل از اي در این بعد داشت، به افراد پیشنهاد میکنندههاي بعد فردي نقش تعیینشاخصه

از جمله (هاي کارآفرینانۀ شخصیت خود و شرکاي خود اندازي کسب و کارها به ویژگیراه
همچنین با عنایت . توجه کافی داشته باشند) کنترل درونیپذیري، تحمل ابهام و طلبی، خطرتوفیق

اندازي کسب وکارهاي ورزشی، در راه) هاي عامل فردياز شاخصه(هاي کارآفرینانه به اهمیت مهارت
هاي بازاریابی، فرایندي، از جمله مهارت(ها شود در جهت کسب و ارتقاي این مهارتپیشنهاد می

هر چند در این تحقیق، عوامل محیطی، تأثیر مستقیمی بر ایجاد . ندتالش کن) ايارتباطی و رایانه
، توجه هاآنکسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی نداشتند؛ ولی با توجه به تأثیر غیرمستقیم 

، سسانؤم، به )فرهنگی و فناوري- عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی(به موضوعات این حیطه 
شود، عوامل موجود در این تحقیق را براي تعمق نیز پیشنهاد میبه محققان دیگر. شودپیشنهاد می

.بیشتر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند



67چیان، برندا پیتزکردنائیج، هاشم کوزه... زاده، محمد احسانی، اسداسید مرتضی عظیم

منابع
 چاپ هشتم، تهران، فراندیشمبانی کارآفرینی). 1388(احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد ،.
 اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب و کارهاي کارآفرینانه-گیزنان کارآفرین ایرانی، ساختار فرهن). 1385(آراستی، زهرا ،

.119- 93صص ،)2و1(4شمارة ،پژوهش زناننشریۀ 
 نامۀ ، پایانمطالعۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ خود اشتغالی در بین مددجویان کمیته امداد یزد). 1387(بهجت، محسن

.2-1، صص دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد
 هاي هاي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهالتحصیالن رشتهوضعیت راهیابی فارغ). 1388(محمد حسینکاظمی، پور

2عالی، شمارة ریزي در آموزش، فصلنامۀ پژوهش و برنامه)1374-1375ورودي سال هاي (دولتی به بازار کار 
.127- 150، صص )52(
،کارگیري طراحی الگوي عوامل مؤثر بر به). 1388(زیان، مریم عباسعلی؛ عزیزي، شهریار؛ اخوان خراحاج کریمی

.78-51، صص )27(16، دانش و توسعه، شمارة تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط
 ،کنندة هاي متوسط و کوچک تولیدهاي صادراتی در شرکتدهی کانالاثر اینترنت بر جهت). 1387(سهیالخدامی

.، دانشکده علوم انسانیدانشگاه تربیت مدرس،نامۀ کارشناسی ارشدپایان،موادغذایی
 فصلنامۀ علوم هاي دولتی در توسعۀ کارآفرینینقش دولت و خط مشی). 1385(داوري، علی؛ رضایی، حمید رضا ،

.129-109، صص )2(1مدیریت ایران، شمارة 
 تهران، مرکز آمار ایران). 1385-6(سالنامۀ آماري.
هاي اجتماعی با کابرد سازي معادلۀ ساختاري در پژوهشمدل). 1389(د قاسمی، وحیAmos Graphics ، نسخۀ

.شناسانجامعهانتشارات اول، تهران، 
هاي ابزار سنجش ویژگی). 1386(الدین اهللا؛ زالی، محمد رضا؛ هومن، حیدر علی؛ شمس، شهابکردنائیج، اسد

.دانشگاه تربیت مدرسانتشارات ن، نسخۀ اول، تهرا،شخصیتی کارآفرینان ایرانی
 ،123-101صص ،)1(3شمارة ،، پژوهش زنانعوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی زنان ایرانی). 1384(پروانهگلرد.
 هاي کارآفرینانه مدیران و اثربخشی بررسی مهارت). 1386(مقیمی، سید محمد؛ خنیفر، حسین؛ قادري، اسماعیل

.110- 93، صص 79، دانش مدیریت، شماره )SMEs(وچک و متوسطسازمانی در کسب و کارهاي ک

Anderson, R.L., & Dunkelberg, J.S (1990). Entrepreneurship: Starting a New
Business, New York: Harper & Row, Publishers, 68 (1): 27-31.

Chan, J.K., & Quah, W.B (2012). Start-up factors for small and medium-sized
accommodation businesses in Sabah, Malaysia: push and pull factors, Asia pacific
journal of tourism research, 17 (1): 49-62.

Gartner, W (1988). Who is an entrepreneur? Is the wrong question, American journal
of small business, 12: 11-31.

Lu¨ thje, C., & Franke, N (2003). The making of an entrepreneur. Testing a model of
entrepreneurial intent among engineering students at MIT, R&D Management, 33
(2): 135-47.

Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N., & Thein, V (1999). Factors influencing small
business start-ups: A comparison with previous research, International journal of
entrepreneurial behavior & research, 5 (2): 48-63.

McPhee, I (2000). Towards an understanding of business start-ups through
diagnostic finger printing, Management research centre, University of
Wolverhampton, UK.



ورزشیمتوسطوکوچککارهايوکسباندازيمدلی براي راه68

Parker, S.C., & Belghitar, Y (2006). What hppens to nscent etrepreneurs?: An
eonometric aalysis of the PSED, Small business economics, 27 (1): 81-101.

Schwarz, E.J., Wdowiak, M.A., Almer-Jarz, D.A., & Breitenecker, R (2009). The
effects of attitudes and perceived environment conditions on students’
entrepreneurial intent An Austrian perspective, Education + Training, 51 (4): 272-
291.

Smith, A (2004). Complexity theory and change management in sports organizations,
Emergence: Complexity & Organization, 6: 70-79.

Smith, P (2009). A statistical analysis of the impact of the enterprise act 2002 on
business start-ups in England and Wales, Department for business enterprise and
regulatory reform 2008, http://bnb.data.bl.uk/id/resource/014577300.

Stripeikis, O (2011). Enterprising business formation in lithuanian small and
medium-sized firms, management of organizations, Systematic Research, 57: 99-
113.

The business of sports (2010). Retrieved August 12th Sunday, 2012, from
CarribbeanBusiness: Edition: Thursday July 15, 38(27).
http://www.caribbeanbusinesspr.com/prnt_ed/news02.php?nw_id=3669&ct_id=10.

Vliamos, S.J., & Tzeremes, N.G (2011). Factors influencing entrepreneurial process
and firm start-ups: evidence from central Greece, Journal of the knowledge
economy, 1-15.



JSMD, No. 1 (Serial 4), Spring & Summer 2014164

A model for small and medium-sized sport enterprises start-up

Azimzadeh S M.1*, Ehsani M.2, Kordnaeij A.3, Kozechian H.4, Pitts B.5

1Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad,
2, 3 & 4Associate Professor, Tarbiat Modares University, 5Professor, Georgia State University, US

Received: 8 November 2013 Accepted: 29 September 2014

Abstract
Objective: Nowadays, the new enterprises are recognized as the main sources
of job creation, innovation and development in today’s business world.
Therefore, identifying influencing factors that play key roles in the start-up of
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) is critical.
Methodology: Thus, the purpose of this study is to analyze factors influencing
Small and Medium sized sport Enterprises (SEMs) start-ups and develop a
proper model. The methodology followed in this study was descriptive-
correlative. The population consisted of owners of small and medium sized
sport enterprises (N=1500) from which 258 persons were randomly selected.
For data collection, the individual factors questionnaire including
entrepreneurial character (α=.77), entrepreneurial skills (α= .75); environmental
factors (α=.77); capital factors (α=.77); and the business establishment
competence questionnaire (α=.81) were used. To analyze the data, the
appropriate descriptive and inferential statistics as well as the structural
equation modeling with Amos16 software were used.
Results: The results showed that all the three individual, environmental and
capital factors had a positive and significant relationship with business
establishment. However, the fitted research model showed that only individual
factors could play a significant role in establishing an effective sport business;
while, the environmental factor also influenced its establishment indirectly
through the individual factor.
Conclusion: The findings of this research put emphasis on the importance of
individual factors in the success of establishing small and medium-sized sports
businesses.
Keywords: Entrepreneurship, Influential factors, Sport businesses, Start-up.
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