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بررسی عوامل موثر بر شکل گیری  بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور

علیرضا زارع1، ایمان میرزایی2 ، رضوان شیرالی2 ، فرزانه مومنی2
1.دبیر آموزش و پرورش فارس

2.دانشجوی کارشناسی ارشد  دانشگاه  شهید چمران اهواز

مقدمه
در سال هاي اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه رو 
به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوري های جدید در تولید و ارتباطات، تحوالتي در قابلیت هاي 
واحدهاي صنعتي، روش هاي تولید و توزیع و ساختار تشكیالتي بنگاه ها پدید آمده که عموما بر اهمیت واحدهاي 
کوچک و متوسط افزوده است )10(. به عالوه چون فرآیند یادگیري درصنایع کوچک ومتوسط موجب تربیت مدیران 
توانمند مي شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتري را بر جامعه تحمیل مي کند، لذا صنایع کوچک 
و متوسط به عنوان بستر مناسبي براي ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب شده و در اکثر کشورها بر سیاست 
گذاري مناسب براي این صنایع تأکید شده است)1(. امروزه در اکثر کشورهای جهان صنایع کوچک و متوسط از جنبه 
های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها این واحدها 
تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند)9(. یكی از 
صنعت های مهمی که رابطه مستقیمی با اقتصاد هر کشوری دارد صنعت ورزش می باشد. در حال حاضر، صنعت 152 
میلیارد دالري ورزش در آمریكا با رشدي 50 درصدي در 4 میلیون شغل به طور غیرمستقیم و اشتغال 24 هزار نفر به 
طور مستقیم به یكي از ده صنعت برتر در ایاالت متحده امریكا تبدیل شده است. وابستگي شدید صنعت ورزش کشو 
ر به دولت شر ایطي را فراهم کرده است که نیازمند به همكاري پژوهشگران و متخصصان در این ز مینه و مدیران با 
تجربة حرفه اي در این صنعت نیازمند است تا با مطالعه و تحلیل پیچیدگي حاکم بر بازار ورزش کشور، در این بخش، 

حجم عظیم گردش پولي و افراد شاغل در آن، با مدیریتي علمي و صحیح اداره شوند)3(.
امروزه خالقیت و نوآوری اجزای اجتناب ناپذیر در پیشرفت و رشد اقتصادی هر کشوری می باشد. کارافرینی 
حرفه ای جدید در جهان می باشد که موتور محرکه اقتصاد می باشد. نسل جدید شرکت ها ر سال 1980 به وجود 
آمده است. با شكل گیری شرکت های کوچک و متوسط در سال 1980 تاثیرات بیشماری بر اقتصاد دنیا به وجود 
آمده است. تعریف دقیق و روشنی از بنگاه های کوچک و متوسط ندارد اما  مطابق تعریف مرکز آمار ایران شرکت 
ها به 4 گروه تقسیم می گردند. شرکت های با 1الی 9 کارمند، 10الی 49 کارمند، 50 الی 99 کارمند و بیش از 100 
کارمند. این مرکز مشخص نمود که شرکت های با تعداد کارمندهای  زیر 50 نفر جزء شرکت های کوچک و متوسط 
می باشند. 95 درصد از شرکت های موجود در اروپا جز شرکت های کوچک و متوسط می باشد. به عنوان مثال 99 
درصد از شرکت ها در کشور انگلستان جزء شرکت های کوچک و متوسط می باشد که 65 درصد از کل اشتغال و 
57 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. بنایراین این شرکت ها نقش حیاتی را در اقتصاد هر 
کشوری دارند)4(. از طرفی  این شرکت ها در حوزه های مختلف می تواند روح کارافرینی را تقویت نماید. به عنوان 
مثال در حوزه ورزش این شرکت ها می تواند کمک رسان به تقویت فعالیت های کارافرینی گردد. مولر و توماس 
)2000( در تحقیق خود به رابطه بین مسائل فرهنگی، روحیه کارافرینی و همچنین ایجاد شرکت های کارافرینی پی 
برد)7(. فینی و همكاران )2009( در تحقیق خود پی برد که یكی از مهمترین راه ها جهت تقویت افراد به خلق شرکت 
های جدید، دادن بسته های مالی مناسب می باشد)5(. سادرینیا و همكاران )2009( در تحقیق خود پی برد که تامین 
هزینه های شرکت های کوچک و متوسط از چهار طریق تامین منابع مالی خصوصی، تامین منابع مالی از طریق قرض، 
تامین منابع مالی از طریق فروش سهام و تامین منابع مالی از طریق منابع داخلی)8(. در حوزه ورزش تحقیقات کلی 
بروی شناسایی عوامل گسترش بنگاه های کوچک و متوسط انجام نگرفته است. با توجه به نیاز فراوان به گسترش 
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بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه ورزش، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توسعه 
بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه ورزش طراحی و اجرا گردید.

روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاهی 
و کارافرینان و افراد آگاه در این حوزه بودند. بدین منظور تعداد 35 استاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت ورزشی، 
تعداد 25 کارافرین منتخب در حوزه ورزش و 30 فرد آگاه در این حوزه به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. 
پرسشنامه ها از طریق ایمیل، فكس و مراجعه حضوری بین افراد پخش و جمع آوری گردید. در نهایت تعداد 78 
پرسشنامه برگشتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری 
آن توسط اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی سازه آن به واسطه روش تحلیل عاملی اکتشافی 
مورد تایید قرار گرفت. نهایتا پایایی این تحقیق به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ )α=0/81( مورد تایید قرار گرفت. به 
منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین تحلیل مسیر 

در قالب نرم افزار های SPSS و AMOS استفاده گردید.
یافته های تحقیق:

به منظور شناسایی عوامل توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در ورزش و همچنین دسته بندی این عوامل از روش 
آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتیجه آزمون کفایت نمونه برداری کیزر-می یر- الكین میزان 0/897 را نشان 
داد. نتیجه آزمون کرویت بارتلت  در سطح 99 درصد اطمینان معنادار شد. نتایج آزمون های کیزر-می یر- الكین 
و بارتلت نشان داد که داده های تحقیق حاضر برای انجام تحلیل عاملی مناسب می باشد. نتایج تحلیل عاملی نشان 
داد که در کل 5 مانع 78/098 درصد از واریانس کل سواالت را در بر گرفت. جدول شماره 1 عوامل و همچنین ریز 
مولفه های مربوط به هر عامل را نشان می دهد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در عوامل تسهیالتی؛ ارائه خدمات 
تضمینی و بیمه ای مود نیاز شرکتها با حداقل سپرده گذاری و کارمزد با بار عاملی 0/805 مهمترین مولفه و تدوین ساز 
وکارهای مناسب برای بازپرداخت اقساط تسهیالت ریالی و ارزی با بار عاملی 0/521 کم اهمیت ترین مولفه مشخص 
گردید. در بین عوامل حمایتی، کمک به شناسایی بازارهای داخلی و خارجی با بار عاملی 0/796 مهمترین مولفه و 
انجام حمایت های تجاری با بار عاملی 0/421 کم اهمیت ترین مولفه مشخش گردید. ارائه خدمت مشاوره ای در 
طراحی محصول و فرایندهای تولید با بار عاملی 0/785 مهمترین مولفه در بین موانع تكنولوژیكی مشخص گردید. در 
این دسته اطالع رسانی در مورد تكنولوژیهای جدید و پیشرفته با بار عاملی 0/468 کم اهمیت ترین مولفه مشخص 
گردید.  در بین عوامل تولیدی، کمک به بهینه سازی خطوط تولید وکاهش هزینه ها )تكنیكهای مدیریت تولید( با بار 
عاملی 0/752 مهمترین مولفه و کمک به استقرار و آموزش نظام کنترل کیفیت با بار عاملی 0/409 کم اهمیت ترین 
مولفه مشخص گردید.  نهایتا در بین عوامل آموزشی، کمک به اجرای دوره های آموزشی با بار عاملی 0/658 مهمترین 
تاثیر معناداری را بر متغیر  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تمامی متغیر های تحقیق حاضر  مولفه مشخص گردید. 
وابسته که توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در وحوزه ورزش می باشد، را دارا است. مدل آماری تحقیق حاضر در 

شكل شماره 1 به نمایش گذاشته شده است.

شکل شماره ا: مدل آماری تحقیق
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نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تكنولوژیكی با تاثیر 0/459 مهمترین مانع در توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی 
کشور می باشد. نتایج همچنین نشان داد که عوامل حمایتی با تاثیر 0/106 کم اهمیت ترین مانع در توسعه پایگاه های 

ورزش قهرمانی کشور می باشد. 
بحث و نتیجه گیری:

نتایج تحقیق نشان داد که در کل 5 عامل حدود 79 درصد کل واریانس ها را شامل می شد. نتایج تحقیق همچنین 
نشان داد عوامل تكنولوژیكی با مهمترین عامل در شكل گیری بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه ورزش می باشد. 
مظفری )1386( در تحقیق خود پی برد که نبود زیرساخت های مناسب از مهمترین موانع  توسعه بنگاه های کوچک 
و متوسط می باشد. عمید و غمخواری )1388( نیز به موانع کمبود اطالعات در این حوزه که ناشی از ضعف نبود 
تجهیزات می باشد اشاره نمود)2(. الزمه گسترش هر صنعتی، وجود امكانات تكنولوژیكی در آن صنعت می باشد. 
باز وجود ضعف در این حوزه امكان تبدیل ایده های کارافرینانه به اقدامات عملی امكان پذیر نخواهد بود.  از دیگر 
عوامل مهم در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در ورزش؛ می توان به عوامل تسهیالتی اشاره نمود. کسیلرو فرانک 
)2009( در تحقیق خود اشاره نمودند که منابع مالی از مهمترین منابع جهت گسترش بنگاه های کوچک و متوسط 
می باشد)6(. آنان اشاره نمودند که در این راه کمک های مالی بانک و موسسات مالی بسیار کارا خواهد بود. صنعت 
ورزش و همچنین موسسات مالی جهت حمایت از ایده ها و تفكرات افراد حاضر در این حوزه می بایستی اقدامات 
عملی را شروع کند. این حمایت ها نه تنها سبب افزایش روحیه کارافرینی در افراد می گردد بلكه سبب رونق صنعت 
ورزش خواهد شد. یكی از دالیل عدم رونق صنعت ورزش در کشور ما، نبود اقدامات عملی در رونق این صنعت 
می باشد. وجود بنگاه های کوچک و متوسط بدون شک سبب افزایش اشتغال زایی و همچنین کمک به بهبود صنعت 
ورزش می شود. رشد این بنگاه ها در حوزه ورزش دارای تاثیرات چندبعدی می باشد. امید است نتایج تحقیق حاضر 
مورد توجه مسئولین محترم مربوطه قرار گیرد تا شاهد حمایت از طرح ها و ایده های کاربردی در حوزه ورزش باشیم.
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