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 چکیده 
جانبه ی همهها شرفتیپفناوری و  ،ی جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خالقیتها شرکت ،امروزه

ایجاد  ی های موجود در حیطه و یافته ها مدل، این تحقیق با هدف بررسی رو نیاهستند. از 
کارهای ورزشی است. و مدلی مفهومی برای کسب ی کارهای کوچک و متوسط و ارائه و کسب

 ساخت تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه-با رویکرد کیفی و به روش اسنادی این تحقیق،
 و  کارآفرینی و کسب ی عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه  نفر به 32. شدانجام یافته  
 ی نامه روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش  ( بهSMEs) متوسطکارهای کوچک و  

های حاصل از  روش مصاحبه به انجام رسید. بر اساس یافته  ای بود که به افتهی ساختار نیمه
مشخص  هاSMEهای موجود، سه دیدگاه در امر ایجاد  و نظریه ها مدلو بررسی  ها مصاحبه

است. دیدگاه دوم،  SME)کارآفرین( در ایجاد  وامل فردیشد. دیدگاه اول، بیانگر نقش ع
کار، مهم دانسته است. اما دیدگاه سوم، با عنوان   و  نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب

کار مهم   و  تعاملی شکل گرفت. این نظریه، هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب ی نظریه
دیدگاه اخیر،  ی و بر پایه ها افتهت. همچنین بر اساس یاس  را با هم تلفیق کرده آنهادانسته و 

در تبیین مدل مفهومی این تحقیق، عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند، 
ی و با حضور سه عامل اصلی فرد، تر جامعشد و به این طریق مدل مفهومی   مشارکت داده

ی هر کدام از این ها بخشت که زیر محیط و تأمین سرمایه شکل گرفت. الزم به توضیح اس
تر، ابعاد مدل را پوشش دادند. اعتقاد بر این است که این مدل، صورتی کامل  عوامل، نیز به
کارهای کوچک و متوسط ورزشی را   و  عوامل مهم، در ایجاد کسب تر جامعای  بتواند به گونه

   تبیین کند.  

(، ایجاد، ورزش، مدل SMEsو متوسط ) کارهای کوچک و کارآفرینی، کسب :واژگانکلید 
 مفهومی

 Email: Ehsani@modares.ac.ir                                                                  نویسنده مسئول*
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 قدمهم

برای پیشرفت و رشد اقتصادی، ناگزیر از خالقیت و نوآوری هستند. از این رو،  کشورها ،امروزه

کارآفرینی افراد جامعه گام  ی با تمام پتانسیل خود در جهت تقویت روحیه ند تاا در تالش

گذشته و در آینده، اقتصاد نوین دنیا در ده سال  ی برنده محققان، نیروی پیش بردارند. به اذعان

جدید مرتفع  کار  و  کسبساله با ایجاد هزاران   کارآفرینی است که نیازهای اقتصادی را همه

آغاز شد  08 ی در دهه ،های جدیدکار  و  کسبموج ایجاد  شود که یمطر نشان (. خا1) کند یم

(. در همین 2) است صادی و مزایای فناوری همراه بوده، رونق اقتهاآنکه تقریباً با قطع مالیات 

و  گرفت قرار توجه مورد ،اشتغال ایجاد نظر از ویژه به ،اقتصاد در ها بنگاهاین  زمان بود که جایگاه

درصد از  59بیش از تا جایی که  .در حال افزایش است ، هر زمانها شرکت گونه نیا تعداد

 گونه نیا، رو نیا. از شوند یمبندی  طبقه SMEsموجود در اقتصاد اروپا در بخش  یها شرکت

  (.3) ها، نقشی حیاتی در اقتصاد یک کشور دارندکار  و  کسب

 و  کسبجدید  یها فرصتو  کنند یموت را تولید ، منابع جدید ثرکارها و ایجاد کسب ،بنابراین

که  کارها، تعداد افرادی و  اد کسبباالبردن مشارکت در ایج ،. همچنینندشو یمرا منجر  یکار

 کارآفرینانه را نیز ارتقا یها تالشافزایش داده و طور مستقیم در کارآفرینی درگیرند،   به

قبلی صاحبان  ی تجربه ،)مثل کارها و  د کسبکردن عوامل مهم ایجا ، مشخصاز این رو .دهد یم

، به هاآنقبل از ایجاد  تواند یم( اند کردهورزش کار  ی هایی که در زمینهکار  و  کسب

را در جهت موفقیت و حمایت در ایجاد، کمک نماید.  هاآنشناخت خوبی داده و  کنندگان شروع

ثر بر ایجاد و تحلیل عوامل مؤسایی که اقدام این تحقیق در خصوص شنا اذعان کرد توان یم ،لذا

 یها یآگاهتوانست گام مهمی در جهت ایجاد  کارهای کوچک و متوسط ورزشی خواهد و  کسب

 الزم برای کارآفرینان ورزشی بردارد.
 

 کوچک و متوسطهای کار و کسبمرتبط با کارآفرینی و ایجاد  یها مدلو  ها یتئور
 گوناگونی مطرح شده یها یتئورکار،  و  کسب کت به سمت کارآفرینی و ایجاددر خصوص حر

. این مکتب، صفات اند کردهبه مکتب انسانی، در رویکرد کارآفرینانه اشاره  ،است. برخی محققان 
عبارتند از: نیاز شدید به  هاآنکه برخی از  شمرد یمای را برای کارآفرینان موفق بر  مشخصه

پذیری معتدل،  قالل و خودمختاری، ریسکید به استموفقیت، نیاز کم به کنترل، نیاز شد
شخصیت  یها یتئوربا این مکتب،  یراستاهم(. 4) تکار، و آمادگی رویارویی با شکستپش

 یها یژگیو برخی از کارآفرینانه، قرار دارد؛ محققان این تئوری، با بررسی زندگی کارآفرینان، به
. همچنین، تئوری کنند یمایفا ی نقش بیشتر ،که در امر کارآفرینی اند کردهی اشاره شخصیت
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اجتماعی، ترکیب خانواده،  یطبقه یت ساختارهای جامعه همچون:شناختی نیز که به اهم جامعه
دیدگاه مکتب انسانی در با  سو هم تواند یم د،اشاره دار غیرهاجتماعی، شغل والدین، و  ی زمینه

 یها یتئورمکتب انسانی،  ودش یم مالحظهکه  گونه همان، شود. به عبارت دیگر  نظر گرفته
ارتباط دارند و  "کارآفرین"که به  پردازند یمبه مباحثی  ،شناختی شخصیت کارآفرینانه و جامعه

کارآفرینانه و  یها تیفعالنوعی هر سه دیدگاه، به کارآفرین، به عنوان عامل مهمی در بروز  به
  .گردد یمتبط به کارآفرین اشاره مر یها یتئوربه  ،در ادامه تأکید دارند. کار  و  کسبایجاد 

 شخصیتی یها یژگیو
کارهای  و  در ایجاد کسب مؤثرعنوان یکی از عوامل  شخصیتی افراد به یها یژگیوبه  ،محققان
درصد از واریانس قصد  28که بالغ بر بیش از ( و ابراز داشتند 9) جدید توجه نموده یا مخاطره

ات نشان ، نتایج تحقیقرو نیا(. از 6) خصیتی توضیح دادش یها یژگیوبا  توان یمکارآفرینانه را 
 ،اند شدهمهم شناخته  شخصیتی که برای قصد کارآفرینانه یها یژگیواست که از جمله   داده

 ،چه اگر(. 9) ، مرکز کنترل درونی و خالقیتیریپذ سکیرقیت، میزان فند از: نیاز به موا عبارت
کارهای  و  شخصیتی در ایجاد کسب یها یژگیوذار گتأثیرتحقیقات زیادی به جایگاه مهم و 

از آن  تند.این امر را با تردید نگریس ،ولی محققانی نیز ،(0،7) کوچک و متوسط اشاره کردند
اشاره کرد که در تحقیق خود نشان دادند  (1306) مسعودنیا( و 2887) 1به کسلر توان یمجمله 

 هستند. مواجه یجد یها چالش و مسائل با ،ینیکارآفر ی مطالعه در یتیشخص یها میداپارا که
که در  هستندشخصیتی تنها زمانی معنادار  یها یژگیواذعان داشتند که در کل،  هاآن ،همچنین

 . (18،5) دنو فرایند باش سسؤمارتباط با عوامل دیگری چون محیط، منابع 

 2ای بقهاعوامل س
 به تنها ،نانیکارآفر یها یژگیو لیتقل، واقع در ،یتیشخص کردیرو اساس بر ینیکارآفر ی مطالعه

 رینظ ،گرید یکردهایرو خصوص، کاربرد نیا در. است نیکارآفر تیکل از جنبه و عامل کی
 به دنیرس یبرا. این رویکرد، رسد یمبه نظر  اجتناب قابل ریغ و دیمف شناختی جمعیت کردیرو
این ر ب .(5) کند یم ستفادها یشناخت تیجمع از اطالعات ،یآرمان نیکارآفر کی از یرخ مین

 های کننده  بینی عنوان پیش  شناختی به ی از تحقیقات، به متغیرهای جمعیتاساس، حجم زیاد
 ؛( اشاره کرد2888) 3به شان و ونکاترامان توان یم ،. از آن جملهاند پرداختهکار  و  ایجاد کسب

                                           
1. Kessler 
2. Background factors 
3. Shane & Venkataraman 



 332                                                  3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره 

 

 

ان نزدیک یا همسایگانی که ستدر تحقیق خود نشان دادند که احتماالً داشتن والدین و دو هاآن
با ورود به  یا یقوکار هستند و همچنین تشویق از سوی دوستان و خانواده، ارتباط  و  در کسب

س، سن و به این نتیجه رسیدند که جن (1558) 1. همچنین، دالتون و مکپیس(11) بازار دارند
. در (12) هستند کار و  کسب یده شکلهای معناداری برای اجتماعی انگیزاننده ی طبقه

صیالت و حمایت مالی با ایجاد تحقیقی دیگر، در امریکا، گزارش شد که وضعیت تأهل، تح
 (. 13) شاغل ارتباط معناداری دارد  کار در بین کارگران شاغل و غیر و  کسب

2کارآفرینی یها مهارت
 

 و  کسبیجاد است که کارآفرینان در هنگام ا یا عمدهکارآفرینانه، چالش  یها مهارتفقدان 
 ستا ها شرکتعملکرد ضعیف در ایجاد  ی ند و دلیل عمدها با آن مواجه یا مخاطرههای کار 

کردند:  های مهارتی زیر را پیشنهاد حیطه (1550) 3(. در همین راستا، چن و همکاران14)
 ،نیز (2886) 4همکاران و . آندرسون(19) پذیری و کنترل مالی بازاریابی، مدیریت، ریسک

 سکیر ،ینوآورنظیر ؛ یفرد یها مهارت. 1 :دهند یم قرار طبقه سه در را ینیکارآفر یها رتمها

 یجستجو و رفتنیپذ تیمسئول ،ها چالش رفتنیپذ ،ها ناشناخته با ییارویرو ییتوانا ،یریپذ
، مذاکره ارتباطات مؤثر، ،گرانید با مؤثر تعامل؛ نظیر یارتباط یها مهارت. 2؛ رییتغ یها فرصت

 و هیتجز ،یسازماندهو  یزیر برنامه ییتوانا نظیر ؛یندیفرآ یها مهارت. 3اثرگذار؛  یرهبر و نفوذ
 .(16) ها برنامهی اجرا ییتواناو  آن، یابیارز و طیمح لیتحل

 عوامل محیطی
 از عوامل محیطی، نظیر یا مجموعهبه مکتب محیطی اشاره داشته و  ی دیگری از محققان دسته

را در تعیین تعداد و نوع کارآفرینان موفق،  یفناوراجتماعی، سیاسی و  محیط مناسب اقتصادی،
میسر  کار  و  کسب. مطابق این مکتب، بدون وجود محیط مناسب، کارآفرینی و دانند یم مؤثر

نوعی بر عوامل محیطی تأکید رفتاری نیز به  یها یتئورشایان ذکر است که  (.17) شد نخواهد
حمایتی دولتی، شرایط مطلوب  یها استیس عوامل محیطی نظیر ،بر اساس این تئوری دارند؛

(. محیط 4) هستند مؤثرجدید  کار  و  کسبدر روند کارآفرینی و ایجاد  غیرهاقتصادی، آموزش و 
که یکی از این  ردیگ یممختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار  یها مدلاز طریق  کار  و  کسب

                                           
1. Dolton and Makepeace 
2. Entrepreneurship skills 

3. Chen et al. 
4. Anderson et al. 
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تحلیلی، محیط را از چهار منظر بررسی  ی رد. این شیوهنام دا 1ارچوب پستتحلیل، چ یها روش
 (.10) فرهنگی، و بعد فناوری –اجتماعی ند از: بعد سیاسی، اقتصادی،ا که عبارت کند یم

کارآفرینانه و ایجاد  یها تیفعالدر بررسی نقش دولت در تسهیل  ،محققانعوامل سیاسی: 
 ی توسعه یبرا دولت یها برنامه و ها یمش خط نیتر مهم از های جدید، برخیکار  و  کسب

 مالیاتی، یها یمش خط مرتبط، مقررات و قوانین تدوین :مطرح کردند گونه نیارا  کارآفرینی
  اطالع آموزش، و کارآفرینی ارتقای وام، یاعطا و مالی یها تیحما، یادار مراحل یساز  ساده

 نیتر مهم(. در کل، یکی از 15) الزم یها رساختیز ایجاد و به کارآفرینان مشاوره و رسانی
 ی کننده های تشویق بسته ی ، تهیهکار  و  کسباشکال حضور بخش دولتی برای تشویق به ایجاد 

 (. 6) مالی است

تحت  یالملل نیبعوامل اقتصادی ملی و  ی وسیله  ها بهکار  و  کسب ی همه عوامل اقتصادی:
دی حاکم در کشور، دخالت دولت در بازار نوع سیستم اقتصا :. عواملی چونرندیگ یمقرار  تأثیر

بازارهای مالی، کیفیت  ییآکار آزاد، مزایای رقابتی بازار، نرخ تغییر و ثبات پولی کشور،
کاری، نرخ  نرخ بی های کارگری، نرخ رشد اقتصادی، روی کار، هزینهسطح مهارت نی زیرساختی،

اقتصادی،  یها شاخصبه  کار  و  کسب(. عالوه بر این، محیط اقتصادی، در 28) بهره و نرخ تورم
 (. 21) کاری اشاره داردرکود اقتصادی، موجودیت سرمایه و بی

از جمله عوامل اجتماعی که بر تمایالت افراد و رویکردهای فرهنگی:  -عوامل اجتماعی
زندگی مردم،  ی ند از: تغییرات و جریانات شیوها عبارت ،گذارد یم تأثیر SMEsجدید برای ایجاد 

شناختی، ساختار طبقاتی،  های فرهنگی محیط کالن، عوامل جمعیت ر و تفکر و جنبهکا
 اجتماعی موجود در افراد، یها ارزش ،ها نگرش کارآفرینی، ی روحیه هنگ،فر تحصیالت،

( بین فرهنگ و 2888) 2ماریسون نظر (. بر طبق28) حات زندگی و استانداردهای زندگیترجی
و اعتقادات  ها ارزشابراز داشت که  توان یموجود دارد. در مجموع،  کارآفرینی، ارتباط معناداری

 ،فرهنگ یک جامعه، ممکن است در حیطه وسیعی از رفتارها های رفتار و دهنده عنوان شکل  به
 .(22) بگذارد تأثیر اشتغالیاز جمله در خود 

جتماعی هماهنگ و در اکثر موارد با تغییرات اقتصادی و ا یفناور یها شرفتیپ: یفناورعوامل 
شگفتی است  ی مایه ،اینترنتی یها تیسابسیاری از  را خلق کنند. ها فرصتتا  شوند یم سان هم

قیمت آن  نترنت سفارش دهند،که کاال را از طریق ای دهند یمو به مشتریان خود این امکان را 
، صرف تأثیراین جایی بار را تعیین کنند. اما باید توجه داشت که  هرا بپردازند و سرعت جاب

                                           
1. PEST  
2. Marrison 
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است. دلیل اصلی خرید مردم   جذاب کرده گونه نیانیست که تجارت الکترونیک را  یفناور
هر  دهند یمکاری زیادتری دارند و ترجیح  ی مردم مشغله ،، آن است که امروزهبرخطصورت  به

 در شتریب مشارکت یبرا SMEsاست،  مسلم(. آنچه که 23) زمان که وقت دارند، خرید کنند
 ازین کردن رقابت یبرا یفن ی هیبن تیتقو و نهیبه یسازمانده به الزم، حد در ،کشور اقتصاد
 برسند. تکامل از یمطلوب ی درجه به تا دارند

 ای عوامل سرمایه
در تئوری اقتصادی جستجو کرد. به دلیل اینکه در این تئوری  یبه نوع توان یماین موضوع را 

به  تواند یماین استعداد، زمانی (. 4) د تأکید استو ثروت مورکارآفرینی، استعداد خلق سرمایه 
یابی  ر زمان و مکان مناسب رخ دهد. دستای د گذاری مخاطره ظهور برسد که سرمایه ی منصه

ش جدی برای کارآفرینان عنوان یک چال  ها، همواره بهکار  و  کسببه وجوه مورد نیاز برای 
ابع تأمین مالی، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و ای از من است. طیف گسترده مطرح بوده

در  (1300) نااست. صدری نیا و همکار پیشنهاد شده هاآنبندی  متفاوتی برای طبقه یها روش
 بندی کردند: متوسط را به چهار دسته تقسیمهای کوچک و کار  و  کسبتحقیق خود منابع مالی 

. تأمین مالی از 3(؛ طریق بدهی )استقراض . تأمین مالی از2. منابع خصوصی تأمین مالی؛ 1
 .(24) داخلی تأمین مالی یها روش. 4قوق صاحبان سهام(؛ و )ح طریق سرمایه

ن وجوه مالی مورد : اولین منابعی هستند که کارآفرینان برای تأمی3منابع خصوصی تأمین مالی
 2از طریق بدهیمالی  نیتأم. کنند یمهایشان به آن رجوع کار  و  کسباندازی  نیاز راه

استقراض مالی  مؤسساتو  ها بانکاز  SMEsشامل وجوهی است که مالکان  )استقراض(:
)حقوق  3و باید به همراه بهره آن بازپرداخت کنند. تأمین مالی از طریق سرمایه اند کرده

آن نیز تقسیم  ی عایدات بالقوه ،شود یمدر این روش ضمن اینکه ریسک تقسیم  صاحبان سهام(:
مورد نیاز  ی یابی به سرمایه برای دست SMEs: مالکان 4داخلی تأمین مالی یها روش. دشو یم

 کسبخود، یک  ی به نوبه ،بلکه مالی خارج از سازمان متکی باشند؛ مؤسساتتنها به  توانند ینم
ست. این نوع تأمین مالی برای هر شرکت کوچکی در ا ، ظرفیت ایجاد سرمایه را داراکار  و 

 ت. دسترس اس

                                           
1. Private source of financing 
2. Dept financing 
3. Equity financing 
4. Internal methods of financing 
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الزم و ضروری  کار  و  کسبموجودیت منابع مالی برای ایجاد  شود که یمنشان خاطر

ای برای  ، عامل سرمایه نیز از اهمیت ویژهو در کنار عواملی چون محیطی و فردی ؛(29) است

یکی از منابع مالی،  ی ، محققان ابراز داشتند که سرمایهرو نیااز  مطرح است. کار  و  کسبایجاد 

و تصمیمات مالی و استفاده از وام و  استجدید  مؤسساتگیری و فعالیت  نیاز برای شکلمورد 

، عملکرد کار  و  کسبعنوان ابزار مهمی در جهت عملیات   به کار و  کسبنقدینگی در ایجاد 

محققانی چون  ،(. در این ارتباط26) است خته شدهشنا کار  و  کسبشرکت و ظرفیت گسترش 

درصد( ابراز 77گویان ) در تحقیق خود نشان دادند که اکثر پاسخ (2880) و همکاران ایزدان

راه  اصالًنیز  هاآندرصد  66و این در حالی است که  ؛اندازی ندارند ای برای راه داشتند که سرمایه

 کار  و  کسبکردن آن برای ایجاد مین منابع و پیداهمچنین، تأ .دانستند ینمجذب سرمایه را 

. (21) ار مشکل بوده و آن را مانع مهمی بر سر راه ایجاد شرکت خود دانستندبرای افراد بسی

 تواند یم هاآنیابی به  دست ی از این دست، اهمیت آگاهی از تنوع منابع مالی و نحوه ییها افتهی

 د. شایانی کنکمک  SMEsبه توفیق کارآفرینان در ایجاد 

 های کوچک و متوسطکار و کسبجامع برای ایجاد  مدلی
  کسبو مکاتب، فرایند کارآفرینی و ایجاد  ها یتئورهر کدام از  که در باال ذکر شد، طور همان

، دیدی بسیط را در این و به عبارت دیگر اند نشستهجدید را از منظری واحد به بحث  کار و
و  دادن نقاط ضعف این رویکردها محققان برای پوشش ،. به همین دلیلاند ندادهزمینه ارائه 

 1نهنگرا را مطرح کردند که به تئوری جامع ، تئوری دیگریهاآننین تجمیع نقاط قوت همچ
 مؤثرتمامی عوامل  کارآفرینی است، یها یتئورمعروف است. در این تئوری که جامع مکاتب و 

نظیر مشخصات و خصوصیات ذاتی  یها یتئورو فرایند کارآفرینی در  کار و کسبدر ایجاد 
 ینان، استعداد خلق سرمایه و ثروتحوادث و وقایع زندگی کارآفر مشترک در کارآفرینان،

بر اساس این (. 4)  است شناختی مورد توجه قرار گرفته )تئوری اقتصادی( و ساختارهای جامعه
های کوچک و کار و کسبرویکرد، تحقیقات زیادی به توضیح فرایندهای کارآفرینی و ایجاد 

 .دشو یماشاره  هاآنکه در ادامه به  اند دادهرائه ا ییها مدلالب متوسط پرداخته و در ق

گریزی از نام بردن آن نیست،  SMEsاز جمله محققانی که در ادبیات تحقیق ایجاد 
 کسبایجاد  ی پدیده ی است. وی در توصیف مدل مفهومی خود در زمینه (1509) 2گارتنر

: افراد: نفرات درگیر در شروع امل زیر را در ایجاد آن مطرح کردای جدید، عو های مخاطرهکار و 

                                           
1. Integrated theory 
2. Gartner 



 330                                                  3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره 

 

 

؛ محیط: وضعیت اطراف سازمان دشو یمجدید؛ سازمان: نوع شرکتی که ایجاد  کار  و  کسبیک 
انجام  وکار کسبکه توسط افراد برای ایجاد  ییها تیفعال؛ فرایند: گذارد یم تأثیرجدید که بر آن 

را برآمده از تعامل  کار و بکستصمیم به ایجاد  (1500) 1گرینبرگر و سکستون .(27) دشو یم
؛ درک از خود و حمایت ند از: شخصیت؛ متغیرهای وضعیتیا رتکه عبا دانند یمچند عامل 

  .(20) اجتماعی
است باید به  پرداخته SMEsمفصل به بررسی ایجاد  یا گونه از تحقیقات دیگری که به

گذار تأثیردنبال بررسی عوامل   در تحقیقشان که به هاآن ( اشاره کرد.1555) ول و همکارانارماز
امل محیطی به این نتیجه رسیدند که عوامل فردی و عو ،کوچک بودند یوکارها کسببر ایجاد 

نیز از جمله محققانی است که  (2888) 2مک فی. (17) روند یمشمار  از جمله عوامل اصلی به
ر رفتار زیر را د وی در مدل خود عوامل )فرد و محیط( اشاره کرد. عی به هر دو عاملبه نو

عوامل  اجتماعی، عوامل وضعیتی، –ای اقتصادی عوامل زمینهاست:  کارآفرینانه دخیل دانسته
 .(25) و عوامل کالن ،فردی

فردی و  یها یژگیوابراز داشتند که  (2886) 3محققان دیگری چون پارکر و بلگیتر
 یها عامل. برخی نیز (38) هستندهمراه  یا مخاطره کار و کسباقتصادی با توفیق در ایجاد 

ای را برای توفیق  ( عوامل اولیه2887) 4رینولدز . مثالًدیگری برای موفقیت در ایجاد ذکر کردند
رای ایجاد ب ییها تیفعال ویژه در همان صنعت، ، بهکار و کسب ی تجربه ر ایجاد مطرح کرد؛ مثلد

 یها تیفعالابع و اجرای سریع و تجمیع من تعهد مالی یها میتایجاد  ساختار مالی و سازمانی،
 9باید به تحقیق ون وورن و گرون والد SMEsعوامل درگیر بر ایجاد  ی در زمینه. (31) ایجاد

ند: مدیریت مطرح کرد گونه نیارا  کار و کسببر ایجاد  مؤثرعوامل  ( نیز اشاره داشت. آنها2887)
 .(32) حمایت والدین و مشاورانو  ،مؤثرمدیریت زمان  نقش، یها مدل فردی و درگیری در کار،

پس از یک  ،وی ؛است (2880) 6از جمله تحقیقات قابل توجه در این زمینه، تحقیق اسمیت ،اما
کار، این عوامل را مؤثر دانست: عوامل مالی،  و مروری بر ادبیات تحقیق ایجاد کسب ی مطالعه

 (. 33) عوامل فردی، عوامل اقتصادی، عوامل دولتی

                                           
1. Greenberger & Sexton 
2. McPhee 
3. Parker and Belghitar 
4. Reynolds 
5. Van Vuuren & Groenewald 
6. Smith 
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به  ها دانشگاهکار در  و ( نیز در بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کسب2885) نفینی و همکارا
 و )تأثیرات محیطی(، ساز های سطح کالن کننده اشاره کردند: تعیین کننده نیتعیسه عامل 

)عوامل فردی(. با توجه به عوامل دخیل  کارهای حمایتی سطح دانشگاهی و عوامل سطح خرد
رد که بار دیگر محققان، اهمیت عوامل محیطی و فردی را در مشاهده ک توان یمدر این مدل 
(. از جمله محققانی که از رویکرد تلفیقی برای توضیح 6کار خاطر نشان کردند ) و ایجاد کسب

در مدل خود  آنها( بودند. 2885) شوارز و همکاران اند، بهره برده SMEsعوامل درگیر در ایجاد 
تلفیقی از عوامل مرتبط با محیط و فرد است. مدل پیشنهادی نشان دادند که قصد کارآفرینانه، 

ی کارآفرینانه؛ و درک از ها نگرشی عمومی؛ ها نگرشاین محققان، بر سه سازه تأکید داشت: 
 جادیاعوامل مؤثر بر "( نیز در تحقیق خود با عنوان 2885) هال و دیوانی(. 9) شرایط محیطی

)جنس،  ند که عواملی چون نگرش، هنجار ذهنیبه این نتیجه رسید "کارهای کوچک و کسب
 جادیا)آموزش و تمرین، و تجربه( بر قصد رفتار  شده نژاد و والدین( و کنترل رفتار درک

ی متفاوتی برای ها مدل ،که در باال ذکر شد، محققان طور همان(. 7) کار تأثیر دارندو کسب
در چارچوب رویکرد تلفیقی یا کارهای کوچک و متوسط  و توضیح عوامل مؤثر در ایجاد کسب

، برخی از ها مدلتعاملی معرفی کردند. در این بخش، برای سهولت در بررسی و مطالعه این 
 .(1)جدول شماره  اند شدهبندی  ، در قالب جدولی جمعآنها نیتر مهم

 پژوهش روش 
ست. از ا با توجه به ماهیت موضوع مورد بحث، در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی استفاده شده

کارهای کوچک و متوسط  و ایجاد کسب ی طرفی در این پژوهش، تحقیقات گذشته در زمینه
مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوی، عوامل دخیل در ایجاد 

 ی مصاحبهمبنایی از روش  ی از سویی نیز بر مبنای نظریهو  ؛کارها مشخص شد و کسب گونه نیا
ی  است. جامعه  های تحقیق بهره گرفته شده یافته برای آگاهی از نظرات نمونه ساخت نیمه عمیق

 مقاالت و/ SMEsقصد کارآفرینانه و ایجاد  ی مورد نظر این تحقیق، محققانی بودند که در زمینه
نه عنوان نمو  گیری هدفمند به نفر از طریق نمونه 10، تعداد آنهایا تألیفاتی داشتند که از بین 

 ی هافتی ساخت نیمه ی نامه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای این تحقیق، یک پرسش
 رو انجام شد. الزم به توضیح است که تعداد سه در بود که به روش مصاحبه رو پنج سئوالی

د. به انجام رسی ها نمونهاز طریق ایمیل برای  ها سؤالنیز با فرستادن  ها مصاحبهمورد از این 
کارآفرینی و  ی واحد تحلیل در این پژوهش، فرد بوده و واحد مشاهده، محققان فعال در زمینه

های این پژوهش، در  کارهای کوچک و متوسط بودند. الزم به ذکر است که یافته و کسب
آماری تحقیق در این  ی اشباع رسید و نمونه ی مرحله به 10 و 17 ،16 ،19، 14 یها نمونه



 332                                                  3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره 

 

 

کدگذاری آزاد به  ی شده در مرحله ، اطالعات گردآوریها دادهشد. برای تحلیل تعداد متوقف 
کدگذاری محوری نظم  ی تبدیل شدند. این مقوالت، در مرحله تر عاممفاهیم و سپس به مقوالت 

بیشتری یافتند و بر اساس آن، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت. شایان ذکر است آنچه که در 
 مد نظر است، متوسط و کارهای کوچک و عنوان کسب آمار به مرکز تعریفبر اساس ایران و 

 (. 34)باشد میکار  یروین نفر 98 از کمتر یی باها بنگاه
 

های کوچک و کار و کسببر ایجاد  مؤثرعوامل  ی تحقیقات موجود در زمینه یبند جمع 3شماره جدول 

 متوسط

 شده ذکر مؤثرعوامل  عنوان محقق ردیف

 (1509) گارتنر 1
 کار و کسبیک مدل تعاملی از آغاز 

 جدید
 سازمان، فرایند محیط،، افراد

2 
 مازارول و همکاران

(1555) 

های کار و کسبدر ایجاد  مؤثرعوامل 

 با مطالعات گذشته یا سهیمقاکوچک: 
 فرد و عوامل محیطی ، سوابقفردی یها یژگیو

3 
 شووک و همکاران

(2883) 

رور سسه و فرد ماجراجو: یک مؤایجاد م

 و ترکیب
 ها شناخت ،صفات مشخصه ،روانی یها یژگیو

 کار و کسبایجاد مالی  تأمین (2884) کاسر 4
مدت، سرمایه گذاری بیرونی و  وام، وام بلند

 گذاری بانکی سرمایه

9 
 مونتگوموری و همکاران

(2889) 

 کار و کسبای برای ایجاد  چه نوع سرمایه

 نیاز دارید: مالی یا انسانی

مثبت و معناداری بر  تأثیرالی و سرمایه فردی سرمایه م

 تر مهمانسانی  ی سرمایه ولی ،دارند کار و کسبایجاد 

 است

 (2886) پارکر و بلگیتر 6
آغازگر  نانیکارآفرچه اتفاقی برای 

 افتد یم
 فردی و اقتصادی یها یژگیو

7 
 دون وورن و گرون وال

(2887) 

بر ایجاد  مؤثربررسی مهمی از عوامل 

های کوچک کارآفرینی در کار و کسب

 آفریقای جنوبی

مدیریت زمان  ،نقش الگوهای ،مدیریت فردی و درگیری

 حمایت والدین و مشاوران ،مؤثر

 (2880) اسمیت 0
فعالیت  تأثیرتحلیلی آماری از 

 بر ایجاد آن در انگلیس و ولز کار و کسب
 مالی؛ فردی؛ اقتصادی؛ دولتی

5 
 فینی و همکاران

(2885) 

به ایجاد  ها دانشگاه کننده وادارلی عوام

های  : ارزیابی انگیزهکار و کسب

 های ایتالیایی کننده ایجاد

 ،ات محیطی(تأثیرهای سطح کالن ) کننده عیینت

و عوامل سطح  سازوکارهای حمایتی سطح دانشگاهی

 سطح فردی(عوامل )خرد 

18 
 هال و دی وانی

(2885) 

های کار و کسببر ایجاد  مؤثر عوامل

 وچکک

قصد  شده، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک

 رفتار

11 
 شوارز و همکاران

(2885)  

شده بر  و محیط درک ها نگرش تأثیر

دانشجویان  ی کارآفرینانهقصد 

 استرالیایی

کارآفرینانه و درک از  های نگرش عمومی، های نگرش

 شرایط محیطی
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 نتایج

های کوچک و کار و کسببر ایجاد  مؤثربندی مطالعات در خصوص عوامل  در جمع

شخصیتی  یها یژگیو ی از محققان، عوامل فردی از جملهبرخ متوسط باید گفت که

(. برخی 32) ها را عامل مهمی برای توفیق در ایجاد دانستندکار و کسب گذاران انیبن

 کار و کسباندازی  اههای اولیه برای ر )که اشاره به سرمایه دیگر از محققان بعد منابع

و بازدارندگی بعد محیط را  یبرندگ شیپسایرین، اثرات  ( و31،38) دارد( را مطرح کردند

اشاره به  ،آنچه که مسلم است (.38،17) برای موفقیت در ایجاد مورد توجه قرار دادند

)که بیشتر  و فناوری(، عوامل فردی )شامل: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل محیطی

ای(، در  )انسانی و مالی یا سرمایه کارآفرین اشاره داشتند( و منابع به شخصیت و سوابق

این عوامل را در تعامل با یکدیگر، در  ،و به نوعی ؛های محققان دیده شد اکثر یافته

 مهم دانستند. SMEsحرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد 

انجام رسید و  با کدگذاری آزاد به نتایج حاصل از مصاحبه با نخبگان حلیلدر ادامه، ت

پس از  بندی شدند. دسته صورت چندین مقوله ، بهها مصاحبهشده از  استخراجمفاهیم 

الب چند در ق ها مقولهبندی  دستهبه  ،از طریق کدگذاری محوری ها مقولهشدن  مشخص

پرداخته در راستای تبیین یک مدل مفهومی برای تحقیق، محور  و خردهمحور اصلی 

اشاره  ها مصاحبهآمده از  دست های کلیدی به به برخی از یافته 2شماره  جدولدر شد. 

الب سه محور اصلی در ق ،شده  ای تحقیق، مفاهیم استخراجه یافته سبر اسا .است  هدش

، عوامل مرتبط با فرد یا کارآفرین و عوامل ی: مفاهیم مرتبط با عوامل محیطجای گرفتند

کدام از این  رالزم به ذکر است که ه .ارک و کسبالزم برای ایجاد  ی مرتبط به سرمایه

به بر اساس همین مفاهیم مستخرج شده و در راستای محورهای اصلی، محورها 

  (.2شماره  جدول) تقسیم شدند محورهایی ردهخ
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 ها مصاحبههای حاصل از  فرایند کدگذاری یافته 2جدول شماره 
 کدگذاری محوری کد گذاری آزاد

 محور ردهخ ور کالنمح بندی مقوله مفاهیم

تالش با وجود احتمال شکست، لذت از خطرکردن، عالقه به 

 تالش برای استقالل شروع کار جدید،
 پذیری ریسک

این مفاهیم و 

مربوط به  ها مقوله

فرد و کارآفرین 

 است

شخصیت 

 کارآفرینانه

   کوشی و پافشاری، کنترل سرنوشت، زحمت برای موفقیت، سخت

 اعتماد به تالش خود
 کنترل فردی

              دنبال موفقیت بودن، وقف کار کردن، رسیدن به نتیجه،

 سخت کار کردن
 طلبی توفیق

  ،به یکنواختی یعالقگ یب ،عالقه به پیچیدگی ،استقبال از ابهام

 گیری تصمیم
 تحمل ابهام

 ،بندی بودجه ،کامپیوتر ،یکیالکتروندانش تجارت  ،رهبری دیگران

 ،کار و کسبطرح  ،ریزی برنامه ،آشنایی به بازار ،اریک ی تجربه

 کار و کسبآشنایی با قوانین  ،برقراری ارتباط

 فردی یها یتوانمند
 یها مهارت

 کارآفرینانه

 جنسیت ،بودن ورزشی ،والدین ،قبلی ی تجربه ،تحصیالت ،سن
 یها یژگیوو  سوابق

 شناختی جمعیت
 فردی سوابق

عوارض  ،تخفیف مالیاتی ،ای ورهمراکز مشا ،تسهیالت طایاع

 ،حمایت یها صندوق ،رفع بروکراسی اداری ،شهرداری

 حق مالکیت معنوی ،ها میتحر ،قوانین و مقررات ،رسانی اطالع

دولت، سیاست، 

 یگذار قانون

این مفاهیم و 

به سطح  ها مقوله

کالن محیطی 

 اند مربوط

 تسیاس

سطح درآمد  ،تورم ،نوسانات قیمتی ،کاری بی ،تقاضا ،شرایط بازار

                ،ها اتیمال ،کسب سود ،ها شرکترقابت بین  ،بانکی ی بهره ،مردم

 ها وامبازپرداخت  ی نحوه

 اقتصاد اقتصاد

نگرش جامعه به  ،دوستان و نزدیکان ،رغبت افراد به ایجاد شغل

گرایش  ،فرهنگی و مذهبی یها ارزش ،حمایت خانواده ،کارآفرین

 یها میتپیروزی و موفقیت  ،ها ضیتبعرفع  ،فراغتبه سالمتی و 

 ملی

 فرهنگ - اجتماع ها ارزشجامعه، فرهنگ، 

تمایل به استفاده  ،جدید یها ورزش ،جدید یتکنولوژتجهیزات و 

                 ،تحقیق و توسعه ،ها ینوآور ،زیرساخت خوب ،از فناوری

 خالقیت در تولید و خدمات

 فناوری وژینوآوری، خالقیت، تکنول

این مفاهیم و  ها ییدارا دوستان  ،خانواده یها ییدارا ،های شخصیانداز پس

به وجود  ها مقوله

اولیه  ی سرمایه

 اند مربوط

 منابع خصوصی

 بدهی و قرض وام و اعتبار مالی و اعتباری مؤسسات ،ها مهیب ،بانکی یها وام

 سهام مایهسر پذیر ریسک یها شرکت ،پذیر افراد ریسک ی سرمایه

در مجموع، نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان نیز حاکی از آن بود که عوامل فردی و 

الزم به اند.  مطرح کار و کسبعنوان عوامل اصلی دخیل در ایجاد  محیطی در تعامل با یکدیگر به
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 ند. اینداز عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار دا تر مهم، عوامل فردی را ها نمونهتوضیح است که 

دانستند و و ضروری الزم  SMEsاولیه را برای ایجاد  ی نیز وجود سرمایه هاآندر حالی است که 

ابراز داشتند  آنهاهمچنین،  اعالم داشتند. مؤسسات گونه نیاآن را از جمله عوامل مهم در ایجاد 

 ی است. بانک یها واماز  تر مهم ،های شخصی کارآفرین ، سرمایهکار و کسبکه برای ایجاد 

  
 ها شونده مشخصات توصیفی مصاحبه 1جدول شماره 

 ریمتغ

 شغل تحصیالت سن جنسیت

 مرد زن
38 

 48تا

تا41

98 

تا91

68 

61 

 78تا
 ارشد

دانشجو 

 دکتری
 دکتر

دانشج

 و

پژوهش

 گر
 استاد دانشگاه

 13 3 2 13 2 3 2 4 7 9 14 4 تعداد

 ریهر متغنفر در  10 مجموع
 

سال داشتند و  98تا  38سنی بین  ،%(67) ها شونده الب مصاحبه، ق3بر اساس جدول شماره 

 %( دارای مدرک دکتری و استاد دانشگاه بودند.72) آنهااکثر 

 گیری و نتیجه بحث

الگویی مفهومی برای ایجاد  ی و ارائه کار و کسبمهم در ایجاد  با هدف تبیین عوامل ،این تحقیق

نشان  ها مصاحبهآمده از  دست  نتایج به رسید. امهای کوچک و متوسط ورزشی به انجکار و کسب

، عوامل مرتبط با فرد های کوچک ورزشیکار و کسبمهم در ایجاد  اصلی و داد که یکی از عوامل

 یعنوان عامل  کارآفرینانه بهشخصیتی  یها یژگیو ،از بین عوامل فردیآفرین است. یا کار

توسط محققان زیادی  از طرفی، این عامل .است  های تحقیق بوده گذار مورد توجه نمونهتأثیر

یت و جایگاه ابعاد شخصیتی در حاکی از اهم آنهاسی قرار گرفته که نتایج تحقیقات مورد برر

 ها مصاحبهآمده از  دست  ، با نتایج بهها افتهیاین  (.6-7) است کار و کسببینی ایجاد  پیش

شخصیتی در  یها یژگیوستند که به ه کی از تحقیقات نیزدتعداد ان ،دارد. هرچند یخوان هم

آفرینانه و دانش ورزشی از کار یها مهارت(. 18،5) با تردید نگریستند کار و کسبتبیین ایجاد 

های کار و کسبعنوان عاملی مهم در ایجاد  بهفردی محورهایی است که در محور  ردهدیگر خ

 و آندرسون( 2889) دیز و لیپاپاگیانیهمین ارتباط، محققانی چون ورزشی مورد تأکید بود. در 

 تأکید داشتند کار و کسب کارآفرینانه در ایجاد یها مهارتبه اهمیت ( 2886) همکاران و

و ادبیات تحقیق، در این  ها نمونهبین نتایج مصاحبه با  ،شود یمکه مشاهده  گونه همان(. 16،14)
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، های تحقیق یافتهاز شده  محورهای استخراج ردهیگر از خیکی دوجود دارد.  ییسو هم خصوص

از  برخیتوسط  ،تحقیق ی این یافتهشناختی است که  جمعیت یها یژگیوفردی و  سوابق

های  یافته دیأیتو در  در همین ارتباط (. همچنین27،12،11) قرار گرفت دییتأمحققان مورد 

 نیآفرکار کی از جامع یرخ مین به دنیرس یبرااست که  ابراز داشته (1306) ، مسعودنیاتحقیق

 . (5) رسد یمبه نظر  اجتناب رقابلیغ و دیمف شناختی جمعیت یها یژگیوتوجه به  ،یآرمان

در خصوص عوامل مرتبط با محیط  آمده از این تحقیق دست یکی دیگر از محورهای اصلی به

یکی از عوامل مهم برای عنوان   های تحقیق از عوامل محیطی به ، نمونهدیگر بود. به عبارت

 2 لکه در جدو طور همان ،الزم به ذکر استهای کوچک و متوسط یاد کردند. کار و بکسایجاد 

فرهنگ و  -محور سیاست، اقتصاد، اجتماع ردهچهار خالب در ق ،رنیز مشخص است، این محو

عنوان   عوامل به گونه نیاحققان زیادی به مبا این تحقیق،  راستا است. هم ارائه شدهفناوری 

به مازارول و  توان یمجمله آن که از  ؛ها اشاره داشتندکار و کسبار بر ذگتأثیرعوامل محیطی 

( اشاره 1305) داریانی و همکاران پوراحمد( و 2885) (، شوارز و همکاران1555) همکاران

 (.39،17،9) داشت

در ، یکی از اهداف این تحقیق، این بود که اهمیت هر کدام از این دو رویکرد )فردی و محیطی(

حاکی از آن  ،ها افتهیخبرگان مورد نظر این تحقیق مشخص شود.  از دیدگاه وکار سبکایجاد 

و اذعان داشتند  اشاره کرده کار و کسبدر ایجاد عوامل فردی اهمیت  به، ها نمونهبود که بیشتر 

شناختی،  جمعیت یها یژگیوشخصیت،  ،نظیر رین و عواملی که به وی مرتبط است؛که کارآف

را ایفا  یتر یدیکلنقش  تواند یم در فرایند ایجاد وی، یها یتوانمندو  ها ارتمه، زندگی سوابق

بررسی  ،ولی گرایش داشت؛به سمت عوامل فردی  ،نظر خبرگان این تحقیق ،هر چند نماید.

تا  ؛بود کار و کسبگذاری بیشتر عوامل محیطی در ایجاد تأثیربیانگر اهمیت و ادبیات تحقیق، 

و اذعان داشتند که گرچه  کردهعنوان رویکردی پویاتر مطرح   ی را بهرویکرد محیط ،که یجای

ولی دیدگاه محیطی بر این  نقش انکارناپذیری دارد، کار و کسبکارآفرینان در ایجاد  یها یژگیو

از این  (.17) کند یمرا ایفا  یتر مهمنقش  ،سسهگیری یک مؤ ادعا هست که در درک شکل

بررسی سایر تحقیقات  های حاصل از با یافته ها مصاحبهاز آمده  دست بههای  منظر، یافته

و نباید  توان ینمهای تحقیق،  بر طبق نظر نمونهکه  شود یمخاطر نشان  ،ندارد. البته یخوان هم

 ماند. های کوچک غافل کار و کسبگذار عوامل محیطی در فرایند ایجاد تأثیراز جایگاه مهم و 

 آنچه که واضح است این است که نخبگان تحقیق،ساس نظرات و بر ا ها افتهیقسمت از تا این  

رویکردی که به فرد و عوامل  متصور شد. SMEsدو رویکرد اصلی را در فرایند ایجاد  توان یم
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باید اذعان  ،این موضوع دییتأدر مرتبط با آن اشاره دارد و رویکردی که به محیط اشاره دارد. 

. رندیگ یمه جای دستالب تحقیقات در دو ن داد که قی ادبیات تحقیق نیز نشاداشت که بررس

به کارآفرین تمرکز داشته و عوامل مرتبط به آن انسانی اشاره داشتند و  رویکردبه  ،اول ی دسته

 ،خانواده از جمله آنها. بر این اساس، شخصیت کارآفرینان و سوابق دهد یمرا مورد بررسی قرار 

ای در  کننده نقش تعیین ،غیرهسن و  ،جنسیت ،یهای کاری و کارآفرین تجربه ،تحصیالت

(. دوم، مکتبی است که به عوامل 32،0،7 ،39) کنند یمایفا  کار و کسبموفقیت فرآیند ایجاد 

سیاست، اقتصاد،  :ماننداین رویکرد، به عوامل کالن محیطی  .ای یا محیطی اشاره دارد زمینه

 .(29،28) داند یم مؤثر کار و کسبر ایجاد را د آنهافناوری، جامعه و فرهنگ اشاره داشته و 

و رویکردهای اول و دوم، به کارآفرینی و  ها مکتبهر کدام از  ،شود یم مالحظهکه  طور همان

این نوع نگاه به موضوع کارآفرینی و  دیترد یباز یک جنبه نگاه کردند و  کار و کسبفرآیند ایجاد 

 سومی را معرفی کردندرویکرد  ،محققان ،از این رو نواقصی را به همراه داشته و دارد. کار و کسب

 کردیرو از آن به کهگیری از نقاط قوت رویکردهای قبلی باشد  تا پوششی بر این نواقص و بهره

تا با برقراری تعامل بین فرد و محیط فرآیند  شود یمدر این رویکرد، تالش . یاد کردندتعاملی 

دو رویکرد قبلی و  ی کننده در واقع، این رویکرد تلفیقد. شوحاصل  کار و کسببهتری برای ایجاد 

الزم به توضیح است که این رویکرد، مورد توجه است.  کار و کسبسایر عوامل درگیر در ایجاد 

قرار گرفته است؛ تا جایی که بررسی ادبیات تحقیق  SMEsایجاد  ی اکثر محققان فعال در حوزه

دو عامل فرد و محیط در حرکت به سمت کارآفرینی محققان به اهمیت  نیز نشان داد که غالب

را در تعامل و کنار هم برای توفیق در فرآیند ایجاد  آنهااشاره داشتند و  کار و کسبو ایجاد 

SMEs توجه است که متخصصان مورد مصاحبه  (. شایان36،33،38،27،29،17،9) مهم دانستند

شدن در فرآیند ایجاد،  شتند که برای موفقدر این تحقیق نیز بر موضوع اخیر تأکید و اذعان دا

 شوند و به نوعی به رویکرد تعاملی اشاره کردند.  هم در نظر گرفته باید دو عامل محیط و فرد با
شاید یکی از دالیل اهمیت رویکرد تعاملی این باشد که محققان قادرند بر اساس آن، عوامل 

های  به یافتهبا توجه  و رد نمایند. از این روخود وا یها مدلمهم دیگری را برای غنا بخشیدن به 
های این  به محور دیگری که در این تحقیق مورد توجه نمونه توان یم ها،آمده از مصاحبه دست به

الزم برای  ی به موضوع سرمایه ،اشاره داشت. مفاهیم مورد نظر در این محور ،است تحقیق بوده
قرار  دییتأمحققان دیگری نیز مورد حقیق، توسط این نتیجه ت اشاره داشت. کار و کسبایجاد 
بسیار الزم و  SMEsو مالی در ایجاد  یا هیسرمامنابع  ،آنها ( و به اذعان37،33،26) گرفت

لذا این  .(29) عنوان یکی از عوامل مهم در این امر مطرح بوده و هست و همواره به ضروری
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فردی و محیطی  یها عاملدر کنار  کار و بکسعنوان یکی از عوامل مطرح در ایجاد  عامل نیز به
 در مدل مفهومی تحقیق وارد شد.

فرایند  ، نتوانستند دیدی بسیط را دراند نمودهی که به فرد یا محیط توجه و مکاتب ها یتئور
دادن نقاط  محققان برای پوشش ،. به همین دلیلنمایندجدید ارائه  کار و کسبکارآفرینی و ایجاد 

، تئوری دیگری را مطرح کردند که به تئوری آنهااز نقاط قوت  یریگ بهرهو  ضعف این رویکردها
بر این  است،کارآفرینی  یها یتئورجامع مکاتب و  که کردیرومعروف است. این  نهنگرا معجا

 کار و کسبمختلف کارآفرینی و ایجاد  یها بخش تواند ینماعتقاد است که هر رویکرد به تنهایی 
عوامل مهم دیگری را نیز که قادر به  توان یمدر همین دیدگاه،  (.4) ی کندطور کامل بررس را به

در مدل تعاملی وارد کرد. از  کوچک و متوسط جدید هستند، کار و کسبتسهیل ایجاد یک 
بسیار  کار و کسبو مالی اشاره داشت که در ایجاد  یا هیسرمابه منابع  توان یمجمله این عوامل 

مورد بررسی قرار  این عاملاین رو، در مدل مفهومی این تحقیق، از  (.29) الزم و ضروری است
 . شود یم های نظری آن در ادامه شرح داده است. بر این اساس، مدل مفهومی و پایه گرفته

                       

 
 مدل مفهومی تحقیق .3شماره شکل 

کوچک و متوسط های کار و کسببرای ایجاد که نتایج تحقیق نشان داد،  طور همان

، فرد یا کارآفرین استخراج شد که عبارت بودند از: ها مصاحبهسه محور اصلی از نتایج ورزشی، 

این سه محور وجود و اهمیت  ،های سایر محققان الزم به توضیح است که یافتهمحیط و سرمایه. 

دل مفهومی مقرار دادند. از این رو،  دییتأکوچک و متوسط مورد  یوکارها  کسبرا در ایجاد 

 ،است به نمایش گذاشته شده 1به نحوی که در شکل یا تعاملی بر اساس رویکرد تلفیقی  تحقیق
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های کار و کسباین مدل سه عامل اصلی در ایجاد  ،دشو یمکه مشاهده  طور هماند. شارائه 

ای. این  که عبارتند از: عامل محیطی، فردی و سرمایه اند شدهکوچک و متوسط مهم تلقی 

نیز  ها بخشکه هر کدام از این زیر  اند شدهتشکیل  ییها بخشل، خودشان از زیرعوام

، اقتصادیمثل بعد سیاسی،  ییها بخشریزعامل محیطی، از  را در بردارند. مثالً ییها شاخص

 ییها بخش ریز ی عامل فردی نیز دربرگیرنده .است تشکیل شده یفناورو فرهنگی  –اجتماعی

و  سوابق فردیو  کارآفرینانه و ورزشی یها مهارت ،ارآفرینانشخصیتی ک یها یژگیومثل 

سرمایه و سهام و قرض و بدهی  ،منابع خصوصی مثل ییها بخشریزعامل سرمایه نیز از  ،باالخره

تحلیل مناسبی را از فرایند ایجاد  ،است. احتماالً، این عوامل در تعامل با یکدیگر تشکیل شده

گذشته و  یها مدلممکن بتوانند با پوشش نقاط ضعف  ارائه دهند و تا جای کار و کسب

در ایجاد  مؤثرعوامل مهم و  نییتعرا در راستای  تر جامعمدلی  ،آنهاگیری از نقاط قوت  بهره

آزمون این مدل مفهومی، در  ارائه دهند. بی تردید های کوچک و متوسط ورزشیکار و کسب

 معرض نمایش بگذارد. توان آن را به تواند یمآزمایش و تحقیق،  ی بوته
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