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  کشور ورزشموفقیت کسب و کارهاي متوسط و کوچک بر   موثر  زمینه اي عوامل

   1فرزاد نوبخت

   2محمد احسانی

   3هاشم کوزه چیان

   4مجتبی امیري

 ١۵/٢/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٩/٣/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

روش تحقیق از نوع . بودورزشی عوامل زمینه اي موفقیت کسب و کارهاي تحلیل  ،هدف اصلی این تحقیق

که  بودند) =1500N(کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی کشور و جامعه آماري تحقیق میدانی 

محقق سشنامه پر پخش از طریق ،اطالعات مورد نیاز. شرکت به صورت نمونه انتخاب گردید 306تعداد

مورد تحلیل قرار  تحلیل عاملی اکتشافی جمع آوري و با استفاده از آزمون ها، در بین مدیران شرکت ساخته

آمادگی   نتایج تحقیق نشان داد که عوامل بازاریابی، طرح کسب و کار، حمایت دولت، شبکه سازي،. گرفت

موفقیت  زمینه اي ه و قانونمندي از عواملدسترسی به اطالعات، دسترسی به سرمای ،تکنولوژي ،کارآفرینی

این کسب و کارها  نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که صاحبان. کسب و کار ورزشی در ایران می باشد

هاي بازاریابی، شبکه سازي، استفاده  بهبود فعالیت ،طرح کسب و کار مناسب به نیل به موفقیت، بایدجهت 

نهادهاي  ،همچنین. داشته باشندتوجه  ي و بهبود سطح آمادگی کارآفرینی از حمایت دولتی، توسعه تکنولوژ

ع ی توانند در این زمینه موثر واقمها در زمینه استفاده از اطالعات و کاربرد سرمایه ها  دولتی و دانشگاه

 ورزشی کسب و کار موفقیتکارهاي کوچک و متوسط به  قوانین بروکراسی مربوط به کسب و بهبود. شوند

  . ک می کندکم

  موفقیت  و یورزشکسب و کار ، )SMEs(توسطمکسب و کارهاي کوچک و  :کلیدي واژگان
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   E-mail: nobakht.farzad@yahoo.com)                                                 نویسنده مسئول(گاه محقق اردبیلیعضو هیئت علمی دانش 
٢

  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
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 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
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  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران   
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  مقدمه

ابعاد اجتماعی،  اقتصادي بر اثرات قابل توجهی  ،کسب و کارهاي کوچک و متوسط در هرکشوري موفقیت

رند و اهمیت اقتصادي اکثر محققان روي توسعه اقتصادي ناشی از کسب و کار توافق دا. دارند آن و فرهنگی

ادفی  شانس موفقیت  تص ،با رقابتی شدن محیط کسب و کار .آن را قبل از هر مورد دیگري بیان می کنند

هاي موجود بررسی و  علل و عوامل موفقیت کسب و کارپس الزم است . شود افراد در این حوزه کمتر می

هاي  به کارگیري روش .کار انتخاب گرددبر اساس همین اطالعات مسیر مناسبی براي موفقیت در کسب و 

برخی از حتی باعث می شود  هاي داخلی کمبود سرمایه، تکنولوژي نامناسب و محدودیت سنتی و قدیمی،

تحول محیط هاي رقابتی کسب  ).٢،1998؛ مید و لیدهولم١،2003سوئرجک و ها(دنکسب وکارها تعطیل شو

 مدیران این کسب و کارها. هاي متعددي روبرو می سازد صاحبان و مدیران این حوزه را با چالش ،و کار

از ایجاد هزینه هاي اضافی خودداري  ،از طرف دیگر باید از یک طرف، توان رقابتی و توسعه داشته باشند و

عوامل موفقیت در کسب و کارهاي کوچک و  پیرامون بررسیتحقیقات کمتري  ،در حال حاضر. کنند

در حوزه ورزش با احتیاط می توان گفت که پژوهشی در این زمین ژه به ویو  صورت گرفته استمتوسط 

این در حالی است که ورزش یکی از زمینه هاي بسیار مناسب براي کارآفرینی در . صورت نگرفته است

  ).1390فروغی پور،؛کاظمی،(کشور ما معرفی شده است

ن وضعیت کسب و کارهاي امروزي و مناسب نبودلتحصیالن دانشگاهی، تنوع نیازها افزایش فارغ ا اینک،

باعث شده که خیلی از عالقمندان این حوزه توان ورود به این بخش را نداشته باشند و حتی صاحبان 

داوطلبانه از محیط رقابتی خارج عدد از قبیل تورم و رکود اقتصادي، کسب و کارهاي ورزشی به دالیلی مت

ري خود را با کسب موفقیت در محیط امروزي به نمایش با این حال افرادي نیز هستند که استوا. می شوند

نتایج تحقیق  بودن فعالیت تحقیقی در این زمینه،با توجه به نیاز موجود، عالقه پژوهشگران و ن. می گذارند

هاي جدید و ایجاد زمینه ارتباط  حاضر براي موفقیت در حیطه کسب و کارهاي ورزشی، انجام پژوهش

موفقیت کسب و  اي موثر بر ، عوامل زمینهدر این مقاله. تواند موثر واقع شودعلم با صنعت در ورزش می 

  .قرار گرفته است تحلیل مورد کارهاي ورزشی

                                                           
1 - Swierczek and Ha 
2   - Mead and Liedholm 
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موفقیت  بینی پیش و توصیف مورد در اقتصاددانان و شناسان روان توسط اي گسترده تحقیقات کنون تا

 بهتري درك به تحلیل، از مختلفی سطوح از هبا استفاد اند کرده سعی آنان و است گرفته انجام کارآفرینان

 برسند کارآفرینانه موفقیت از مشترك تعریف یک به اند نتوانسته اما هنوز، برسند فرینانآکار از موفقیت

سود،  :چون سختی هاي شاخص اساس بر موفقیت از شغلی تعریف). 1،2006گرجویسکی و آسکلون(

 ثروت، به که رسیدن دهد می نشان مطالعات اما ،ستا صحیح اگرچه رشد کارمندان و سرمایه برگشت

 ،اینبنابر). 2،2004بائوم و لوك(ناکافی می باشد کارآفرینان موفقیت تعریف در بازار گسترش و مداوم رشد

  . در این تحقیق موفقیت کسب و کار بر اساس ادراك مدیریت تعیین شد

رشد آنها به این نتیجه رسید که سه دسته  با مطالعه جامع کسب وکارهاي کوچک و تحلیل) 1994(استروي

  :عوامل می تواند در رشد و موفقیت کسب و کارهاي متوسط و کوچک موثر باشد

  هاي فرد کارآفرین شامل سن، جنس، زمینه شخصی مثل تجربه مرتبط با شغل و تحصیالت    ویژگی  -1

اندازه موسسه و منبع  اتی شدن،مثل پیدایش کسب و کار، مدت زمان عملی ویژگیهاي خود کسب و کار -2

   ؛سرمایه

  . آید در هر کسب و کاري بوجود می "استراتژي"عنوان  بامتغییرهاي زمینه اي که به صورت سیستمی یا  -3

عوامل زمینه اي، قابل کنترل بوده و فرد کارآفرین با . در این تحقیق، عوامل زمینه اي بررسی شده است

این عوامل . ها می تواند نقش اساسی در توسعه کسب و کار خود داشته باشدایجاد این عوامل و یا بهبود آن

 ،قانونمندي ،شبکه اجتماعی ،آمادگی کارآفرینی ،دسترسی به اطالعات ،تکنولوژي شامل مباحث بازاریابی،

  . اند آورده شده 1جدول طرح کسب وکار می باشد که با تاکید بر ادبیات تحقیق در  حمایت دولت و

  

  

  

                                                           
1 - Gorgiveski and Ascalon 
2 - Baum and Locke 
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  موفقیت کسب و کار زمینه اي مروري بر اردبیات تحقیق در زمینه عوامل:  1ل جدو

 محقق و سال   عامل مورد نظر سازه هاي تحقیق

  عوامل زمینه اي

موفقیت کسب و کار 

 کوچک و متوسط

قاضی  ،)1388(، عباسی و همکاران)1386(اعرابی و همکاران بازاریابی

  )2000(اسالتر و نارور  ، )1387(ثمري و رسول زاده ، )1382(زاده

  )2007(، ریلیانگ )1386(معماري ) 1387(دیوانداري و همکاران

ثمري و رسول   ،)1388(، انصاري و همکاران)1387(طالبی و همکاران حمایت دولت

 )1387(مرادنژادي و همکاران ، )1387(زاده

ي و ثمر  ،)1385(، زعفریان و همکاران)1388(انصاري و همکاران تکنولوژي

 )2005(سیاپی و سیمونی  ، )1388(فتحی و صفی ، )1387(رسول زاده

 ،)1384(زاده  ملک )1388(عمید و غمخواري

جیمز ساندي  ،)1386(، آقازاده و همکاران)1387(آراستی و همکاران دسترسی به سرمایه، 

)2011 ( 

 ،)1388(همکاران ، آراستی و)1388(، مانیان)1388(عباسی و همکاران دسترسی به اطالعات 

گیالنیان و  ، )2008(آیروین و آندرسون  ، )2005(مارتین و رایت 

 ) 2012(همکاران 

 ، )2004(استاث اوپولو و همکاران  ،) 1388(عباسی و همکاران شبکه سازي 

اخوان   )1390(الیاسی و همکارانمحمدي  ، )2004(کریستیانسن

 ).1386(صراف، احمد رضا

  )2003(، مازارول و چو)2003(دوح قانونی بودن 

 )2005(، شافر و همکاران)2001(لیندر وکانترل ،)2002(زوت و آمیت طرح کسب و کار 

، رهنمائی و )1388(، مقیمی و همکاران)2009(بیزینگ و همکاران آمادگی کارآفرینی 

ابارا و همکاران  ، )1387(مرادنژادي و همکاران ،)1388(همکاران

 و زاده مهرعلی )2011(یحیی و همکاران ، )2007(بورگس  ، )2008(

 )1384( سجادي

 سنجیدهو متوسط ورزشی کشور  موفقیت کسب و کار هاي کوچک یاد شده بر عواملاثر  ،بر همین اساس

  . شد

  پژوهشروش شناسی 

ی و توصیفاز نوع  ل اجرا میدانی و از نظر استراتژي،از نظر مح روش مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي،

طبق  -ی قابل قبولاخته بر اساس پیشینه تحقیق و روانبا استفاده از پرسشنامه محقق س کهاست  پیمایشی
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در  ابتدا یک مطالعه مقدماتی به طوري که :انجام گرفت - نظر کارشناسان حوزه مدیریت ورزش و کارآفرینی

بازاریابی . قرار گرفت تائیدان مورد اطمین درصد95با ) درصد87=آلفا(ی آن با جامعه مشابه انجام شد و پایان

دسترسی   گویه، 3، شبکه سازي اجتماعی گویه 4گویه، حمایت دولت  3و کار ، طرح کسب گویه 4شامل 

گویه ، تکنولوژي  4عوامل آمادگی کارآفرینی یا مهارت ها  گویه، 3گویه، دسترسی به سرمایه 6به اطالعات 

کسب و کارهاي کوچک  ،جامعه تحقیق حاضر. گویه بودند 4 گویه و موفقیت کسب و کار 3و قانونمندي 

قرار  عنوان نمونه مورد مطالعه به شرکت )n(306 که )N(شرکت بودند 1500 و متوسط ورزشی شامل

  . استفاده شد تاییديتحلیل عاملی اکتشافی و جهت تحلیل داده ها از روش . گرفتند

  ي پژوهشایافته ه

  هاي جمعیت شناختی  ویژگی: الف

 287(درصد آنها مرد 93,7هاي ورزشی بودند که از نظر جنسیتی  آزمودنی هاي این تحقیق مدیران شرکت

سال و سطح  41±3ها  میانگین سنی آزمودنی ،همچنین. باشند می) نفر18(درصد آنها زن 3/6و ) رنف

) نفر56(ددرص3/18و بقیه) نفر140(درصد7/45فوق دیپلم و دیپلم) نفر 110(درصد 9/35تحصیالت آنها 

  .بودندفوق لیسانس و باالتر 

 137تعاونی،  )درصد5/5(شرکت  17مسئولیت محدود، ) درصد6/49(شرکت  152از نظر نوع شرکت، 

  . سایر بودند )درصد9/44(شرکت 

 توزیع فراوانی شکل کسب و کار افراد شرکت کننده در تحقیق :2جدول

 درصد فراوانی  فراوانی  شکل شرکت

  6/49  152  مسئولیت محدود

  5/5  17  تعاونی

  9/44  137  سائر

 100  306 کل
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  اختصاصی براي زیر سازه هانتایج بارهاي عاملی : ب

هاي  براي زیر سازه. ارائه شده است 3در جدل  عوامل مورد بررسیاختصاصی براي نتایج بارهاي عاملی 

 حیطهبراي این ) اي سازه(عاملی مرتبط روایی  عاملها در زیر  با توجه به بارگذاري آیتم عوامل زمینه اي

  .تایید گردید

 نتایج بارهاي عاملی براي متغیرهاي تحقیق :3جدول   

دسترسی  فناوري بازاریابی ها آیتم

به 

 سرمایه

دسترسی به 

 اطالعات

 شبکه

 سازي 

طرح کسب  يقانونمند

 وکار

آمادگی 

 کارآفرینی

حمایت 

 دولت

 موفقیت

q1 659/0           

q2 817/0           

q3 751/0           

q4 719/0           

q5  689/0          

q6  871/0          

q7  813/0          

q8  783/0          

q9   829/0         

q10   882/0         

q11   858/0         

q12    732/0        

q13    803/0        

q14    851/0        

q15    651/0        

q16    572/0        

q17    344/0        

q18     234/0       

q19     775/0       

q20     839/0       

q21     710/0       

q22      713/0      

q23      828/0      

q24      750/0      

q25       642/0     
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q26       830/0     

q27       855/0     

q28        784/0    

q29        917/0    

q30        877/0    

q31        815/0    

q32        28/0-    

q33         835/0   

q34         655/0   

q35         767/0   

q36         594/0   

q37          641/0  

q38          734/0  

q39          778/0  

q40          757/0  

q41          764/0  

KMO 68/0  73/0  71/0  77/0  60/0  62/0  60/0  79/0  69/0  76/0  

P 
(Bartelet) 

< 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  < 001/0  

% 
Variance 

Explained 

60/53  68/62  39/73  24/46  58/46  61/58  02/61  83/57  72/51  24/54  

  

به عبارت  .تایید شدبراي هر یک از مقیاس هاي مورد بررسی، کفایت مدل هاي حاصل،  بر اساس یافته

طرح کسب  ،قانونمندي ،سازي شبکه ،اطالعات ،سرمایه ،فناوري ،هاي مربوط به بازاریابی براي آیتم ،دیگر

و  6/0از  بزرگتر KMOدر هر مورد شاخص (و موفقیت  ،حمایت دولت ،آمادگی کارآفرینی ،وکار

001/0P<  کفایت مدل براي دسته بندي  )درصد 39/73تا  24/46و درصد واریانس بیان شده در دامنه

  ).3جدول (هاي پرسشنامه تایید گردید  آیتم

  ارزیابی کفایت مدل براي مدل اکتشافی مرتبه دوم

به عبارت . د شدتاییبراي هر یک از مقیاس هاي مورد بررسی، کفایت مدل هاي حاصل،  بر اساس یافته

و درصد  >P 001/0و  6/0بزرگتر از  KMOشاخص (براي حیطه هاي مربوط به عوامل زمینه اي دیگر، 

  ).4جدول (پرسشنامه تایید گردید طریق کفایت مدل از  )درصد 31/35واریانس بیان شده برابر 
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  نتایج مدل اکتشافی مرتبه دوم :4جدول

 بارهاي عاملی      حیطه ها

543/0 بازاریابی  

520/0 فناوري  

585/0 سرمایهدسترسی به    

613/0 اطالعاتدسترسی به   

631/0 سازي شبکه  

638/0 قانونمندي  

733/0 طرح کسب وکار  

564/0 آمادگی کارآفرینی  

505/0 حمایت دولت  

575/0 موفقیت  

KMO 78/0  

P (Bartelet) < 001/0  

% Variance Explained 31/35  

  

  هاي برازششاخص

یا مدل اندازه گیري براي هر یک  هاي برازش براي بررسی مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تاییدي شاخص

  :ارائه شده است 5در جدول  عوامل زمینه اي هاي  از سازه

  هاي برازش براي بررسی مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تاییدي شاخص :5جدول 

Model χ2 χ2/df P GFI AGFI RMSEA (95% CI) NFI RFI IFI NNFI CFI 

ها زمینه  ۵٠/١  ۴٠/٢٨  ٠٧۶/٠  ٩٧/٠  ٩٣/٠  ٠۵/٠  ( ٠٠/٠  ; ٠٩/٠ ) ٩٣/٠  ٩٠/٠  ٩٨/٠  ٩۵/٠  ٩٨/٠  

 

χ2, chi-square; df, degrees of freedom; χ2/df, normed chi-square; GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted 

Goodness of Fit Index; RMSEA, root mean square error of approximation; NFI: Normed Fit Index; RFI: 

Relative Fit Index; IFI: Incremental Fit Index; NNFI: Non-Normed Fit Index; CFI, comparative 

ازادي  دو  به درجه شاخص کاي ،زیرسازه هااین هر یک از هاي ارائه شده براي  با توجه به مقادیر شاخص

 ،GFI ،AGFI هاي برازششاخص ،همچنین .را تایید کردها ود  که برازش مدل ب 5آن کوچکتر از 
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NFI،NNFI  ،RFI ،IFI  و CFI  9/0بزرگتر از ،RMSEA    که اعتبار این  به دست آمد 08/0نیز کوچکتر از

 آنهابر اساس   این مدل نسبتاً به سطح مطلوبی از برازش دست یافته است و ،در نتیجه. مدل را تایید نمودند

  . را تایید کردزیرسازه ها  هر یک از توان ساختار  می

  براي سازه زمینه ها دیاگرام مسیري با ضرایب استاندارد

  :ارائه شده است 1 شکلدر  اي موفقیت زمینهعوامل  ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدي براي سازه 

  

 امل زمینه اي موفقیت کسب و کار ورزشیضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدي براي سازه  عو: 1شکل 

  

 داري ضرایب تحلیل عاملی تاییدي  بررسی معنی

  :ارائه شده است 6 در جدولاین بررسی نتایج 
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 داري ضرایب تحلیل عاملی تاییدي بررسی معنی:  6جدول 

   Estimate S.E. C.R. Estimate P 

000/1 عامل زمینه اي ---> بازاریابی  -- -- 439/0  -- 

864/0 عامل زمینه اي ---> فناوري  210/0  109/4  330/0  <0.001 

778/1 عامل زمینه اي ---> دسترسی به سرمایه   346/0  134/5  566/0  <0.001 

271/1 عامل زمینه اي ---> دسترسی به اطالعات  271/0  694/4  587/0  <0.001 

033/1 عامل زمینه اي ---> شبکه سازي  293/0  530/3  352/0  <0.001 

455/1 عامل زمینه اي ---> قانونمندي  274/0  317/5  611/0  <0.001 

833/1 عامل زمینه اي ---> طرح کسب وکار  344/0  325/5  768/0  <0.001 

343/1 عامل زمینه اي ---> آمادگی کارآفرینی  301/0  466/4  531/0  <0.001 

763/0 عامل زمینه اي ---> حمایت دولت  221/0  455/3  302/0  <0.001 

  

 P<0.05(دار بودند  ضرایب تحلیل عاملی تاییدي براي این سازه ها معنی  ، همه6ل وبر اساس نتایج جد

  ).براي همه موارد

  بحث و نتیجه گیري
  

بدون موفقیت . اولین گام براي توسعه کسب و کارهاي ورزشی، شناخت عوامل موثر بر موفقیت آنهاست

رشد و توسعه کسب و کارهاي کوچک و  دیگر،از . می رسد امکان استمرار این کسب و کارها به حداقل

در این  براساس نتایج بدست آمده. متوسط در راستاي فعالیت چرخه اقتصادي اجتناب ناپذیر می باشد

؛ 2003؛ دوح،2002و2003کریستیانسن،(و اطالعات مخالف با تحقیق  ، ابعاد دسترسی به سرمایهتحقیق

و لوازم ورزشی ارتباط تجهیزات ونی بودن با موفقیت کسب و کارهاي قان ،همچنین) 2003سوئرجک و ها،

رها ایجاد ی را براي کسب و کاهای به نظر می رسد عاملی مثل قانون و مقررات مزیت. دارندمعنی داري 

در موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی  کند و به این دلیل از دیدگاه مدیران کسب و کار، می

 2003؛ کریستیانسن و همکاران،2003دوح،(با تحقیقات انجام شده توسطموافق که  ر می باشدمهم و اثرگذا
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را بستري براي موفقیت خود تعریف ها قانونی بودن  مدیران شرکت ،یعنی باشد؛ می) 2003؛ مازارول و چو،

رقابتی شود و  باعث مزیت ها د که اطاعت ازآننطوري تنظیم شو بدین ترتیب، مقررات دولتی باید .می کنند

دسترسی به سرمایه  مورد ارتباط در .ها منافع خود را در بکارگیري مقررات و اعمال قانون لمس کنند شرکت

اعتماد مدیران را نسبت  ،شرایط غیر  قابل پیش بینی در بازار ایرانبه نظر می رسد  و اطالعات با موفقیت،

اند که شرایط  مدیران در پرسش باز اذعان داشته از و بسیاري است این منابع با ارزش را تعدیل نمودهبه 

ماهیت  ،همچنین .قابل پیش بینی می باشد و نمی توان به اطالعات گذشته اعتماد کردبازار ایران غیر

اگر  .فضاي کشور ممکن است نقش این عوامل را در موفقیت کسب و کار ورزشی کمرنگ کند اقتصادي و

ی استفاده از آن به مدیر کسب و کار ، ولی توانابچه اطالعات نقش مهمی را در موفقیت کسب و کار دارد

ارتباط . در شرایط کنونی زیرساخت اطالعاتی کشور نیز براي کارآفرینان مناسب نمی باشد. بستگی دارد

دیران کسب و کارهاي کوچک و عوامل زمینه اي دسترسی به اطالعات، سرمایه و قانونی بودن از دیدگاه م

در ادبیات تحقیق نیز دالیل کافی براي این . و مثبت نشان داده شده است دار ی با موفقیت معنیمتوسط ورزش

. شده استاز موانع خالقیت در کسب و کار عنوان ، نداشتن سرمایه، براي مثال. امر آورده شده است

قانونمندي و . گردیده استکار ضروري ارزیابی  ي رشد و گسترش کسب و ااطالعات جدید بر ،همچنین

نمودن آن بر  و حاکم  و روزآمدي  گونه بخشی نگري  شفاف، انسجام و بدور از هر  تدوین نظام حقوقی

هاي اولیه نهادي در مدل هاي  همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت  نیز کسب و کارها  محیط 

       . ه و هستمطرح بود توسعه کسب و کارها  

اسبورن (طرح کسب و کار سو با نتایج تحقیقات انجام گرفته از قبیلهم عوامل دیگر مورد بررسی در تحقیق

انجمن اطالعات و (، فن آوري) ) 2004؛ کریستیانسن و همکاران، 2007ریلیانگ ،( بازاریابی،  )2009،

حمایت ، ) 2008دکلرك وکرون، (، شبکه اجتماعی) 2003سوئرجک و ها ،  ؛ 2008،مدیریت تصویري

؛  2009مک فرسون، (و آمادگی کارآفرینی)  2003؛ سوئرجک و ها، 1998مید و لیدهولم،(دولت

با موفقیت در کسب و کارهاي متوسط و کوچک تجهیزات ورزشی ارتباط مستقیم و معنی  ) 2002پاجریس،

تائید می کنند و چنین عواملی مستقل از  ادبیات داخلی نیز نتایج یاد شده را ،1بر اساس جدول  .داري دارد

 امروزه تغییرات سریع، .و کسب و کاري داریم می تواند موجب توفیق در این زمینه باشد فکراینکه چه 

هاي بازاریابی نوین، تشخیص مسیر  هاي کارآمد، روش ها را مجبور به استفاده از تکنولوژي مدیران شرکت

. جدیدترین شیوه مدیریتی نموده استو آمادگی کارآفرینی به عنوان  تحول با استفاده از طرح کسب و کار
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گیري بایستی از  ، بهرهها در تامین نیازها و توان محدود شرکت ها به دلیل تنوع خواستهبدیهی است که 

همچنین حمایت دولت در بعد کالن مثل رویکردهاي سیاسی، اقتصادي، . ضروري استسازي  شبکه

هاي  در بعد خرد مثل مالیات، یارانه هاي شرکتی، تسهیالت ارزان قیمت و سیاستاجتماعی و فرهنگی و 

ضعف کلی صنعت  دراین میان ما به دلیل. تقویتی کسب و کار در موفقیت کسب و کارها قابل توجه است

بنابراین انتظار بر این  .دولت دارندو هاي ورزشی نیاز به توجه و حمایت جدي  شرکت ،ورزش در کشور ما

ی را در زمینه دسترسی به های آموزش ،کار ست که کسب وکارهاي ورزشی ضمن تدوین طرح کسب وا

فرینی و توسعه شبکه کسب و کار آهاي کار هاي جدید، مهارت سرمایه و اطالعات، بازاریابی، تکنولوژي

ظر گرفتن نوع ها با در ن این یافتهبه کار گیري . هاي دولتی و قانونی غافل نشوند فراگیرند و از حمایت

  . کسب و کار و محیط آن می تواند افراد را در رسیدن به موفقیت یاري نماید

دهد،  فقیت کسب و کار را توضیح میصد از مودر 35لی در تحقیق حاضر که با توجه به نتایج تحلیل عام

آنچه در این  .عوامل دیگري نیز وجود دارند که می توانند در موفقیت کسب و کار نقش حیاتی داشته باشند

. اند قابل استفاده از کسب و کار قیق بیان شد، عواملی بودند که صورت سیستمی در انواع مختلفتح

عوامل  گردد که میتاکید وپیشنهاداتی کاربردي  براي صاحبان این کسب و کارها به صورت زیر ارائه 

  .، غفلت نشودشده است مصداق بیاندیگري که در مقاالت 

ر مطالعات بازار ورزش ایران باشد، از استقرار یک نظام بازاریابی که مبتنی ب ا بایداین کسب و کاره -

  . بهره مند شوند که متفاوت با مباحث فروش می باشد

یابد، ضمن توجه به  از کسب و کارها هرساله تغییر می هاي دولت در حمایت سیاستاز آنجا که  -

  . د شودرص دائماًها  این نوع حمایت هاي دیگر باید جنبه

آگاهی از این تغییرات و به  که باشد و خدمات پیوسته در حال تغییر می هاي تولید تکنولوژي -

  . کارگیري مستمر آن در کسب و کار توصیه می گردد

که ها تولیدي  شرکت ویژه بهاز قدرت شبکه سازي در کسب و کار نباید غافل شد  ،در صورت امکان -

  . کنیک استفاده نماینداز این ت بهترین شکلتوانند به  می
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طالعات جدید اعم از نیروي رسانی شود و در آن از اروز بهطرح و برنامه کسب و کار باید هر ساله  -

هاي حمایتی دولت و سرمایه هاي قابل دستیابی استفاده  ، تکنولوژي، سیاست ، بازار، مقررات انسانی

  . گردد

هاي  شرکت انی و بیمه و قوانین داخل شرکت،نساعم از قوانین مالیاتی، نیروي ا توجه به مقررات -

توجه و تمرکز دولت نیز به این امر حتی در ارائه . کند هاي سنتی متمایز می شرکت ازمدرن را 

لذا داشتن آگاهی و آموزش مستمر این قوانین به بهبود وضعیت . یالت مالی کامال مشهود استتسه

  . کسب و کار کمک می کند

هاي کسب و کار با رویکرد کارآفرینی مثل یادگیري نرم  به عنوان مهارتآمادگی کارآفرینی نیز  -

تبلیغات در شبکه هاي  ید حسابداري، مدیریت وب سایت، فناوري اطالعات وافزارهاي جد

  . باشد بسیار مهم و قابل پیگیري می باشد، کارهاي سنتی میاجتماعی که متفاوت با آموزش کسب و 
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This study is to analyze the contextual success factors of small and medium 

enterprise in Sports in Iran. 

The research method is field-descriptive, that carried out using a Persian self-

designed questionnaire with acceptable validity and reliability. The statistical 

population and sample of this research include sport SMEs in Iran (n=306, 

N=1500). Data gathered using distribution questionnaire among company 

executives and analyzed with factor analyze.  

The study discloses that marketing, Business plan, Government support, 

networking, Entrepreneurial readiness, technology, legality, information access 

and capital access are important factors in sport business success.  

The results suggest that the owners of these businesses should pay more 

attention to the perfect business plan, improve marketing activities, networking, 

using of government support, technology development and entrepreneurship 

levels. Government agencies and universities should also be prepared to give 

assistances in those fields. Improving legality can be helpful to 

Simplification of bureaucracy. 
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