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چکیده
امروزه ،شرکتهای جدید ،منبع اصلی ایجاد شغل ،خالقیت ،فناوری و پیشرفتهای همهجانبه
هستند .از این رو ،این تحقیق با هدف بررسی مدلها و یافتههای موجود در حیطهی ایجاد
کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائهی مدلی مفهومی برای کسب وکارهای ورزشی است.
این تحقیق ،با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت
یافته انجام شد 32 .نفر به عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینهی کارآفرینی و کسب و
کارهای کوچک و متوسط ( )SMEsبه روش هدفمند انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامهی
نیمهساختار یافتهای بود که به روش مصاحبه به انجام رسید .بر اساس یافتههای حاصل از
مصاحبهها و بررسی مدلها و نظریههای موجود ،سه دیدگاه در امر ایجاد SMEها مشخص
شد .دیدگاه اول ،بیانگر نقش عوامل فردی (کارآفرین) در ایجاد  SMEاست .دیدگاه دوم،
نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب و کار ،مهم دانسته است .اما دیدگاه سوم ،با عنوان
نظریهی تعاملی شکل گرفت .این نظریه ،هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب و کار مهم
دانسته و آنها را با هم تلفیق کرده است .همچنین بر اساس یافتهها و بر پایهی دیدگاه اخیر،
در تبیین مدل مفهومی این تحقیق ،عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند،
مشارکت داده شد و به این طریق مدل مفهومی جامعتری و با حضور سه عامل اصلی فرد،
محیط و تأمین سرمایه شکل گرفت .الزم به توضیح است که زیر بخشهای هر کدام از این
عوامل ،نیز به صورتی کاملتر ،ابعاد مدل را پوشش دادند .اعتقاد بر این است که این مدل،
بتواند به گونهای جامعتر عوامل مهم ،در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی را
تبیین کند.
کلید واژگان :کارآفرینی ،کسبوکارهای کوچک و متوسط ( ،)SMEsایجاد ،ورزش ،مدل
مفهومی
*نویسنده مسئول

Email: Ehsani@modares.ac.ir
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مقدمه
امروزه ،کشورها برای پیشرفت و رشد اقتصادی ،ناگزیر از خالقیت و نوآوری هستند .از این رو،
در تالشاند تا با تمام پتانسیل خود در جهت تقویت روحیهی کارآفرینی افراد جامعه گام
بردارند .به اذعان محققان ،نیروی پیشبرندهی اقتصاد نوین دنیا در ده سال گذشته و در آینده،
کارآفرینی است که نیازهای اقتصادی را همه ساله با ایجاد هزاران کسب و کار جدید مرتفع
میکند ( .)1خاطر نشان میشود که موج ایجاد کسب و کارهای جدید ،در دههی  08آغاز شد
که تقریباً با قطع مالیات آنها ،رونق اقتصادی و مزایای فناوری همراه بودهاست ( .)2در همین
زمان بود که جایگاه این بنگاهها در اقتصاد ،بهویژه از نظر ایجاد اشتغال ،مورد توجه قرار گرفت و
تعداد اینگونه شرکتها ،هر زمان در حال افزایش است .تا جایی که بیش از  59درصد از
شرکتهای موجود در اقتصاد اروپا در بخش  SMEsطبقهبندی میشوند .از این رو ،اینگونه
کسب و کارها ،نقشی حیاتی در اقتصاد یک کشور دارند (.)3
بنابراین ،ایجاد کسب و کارها ،منابع جدید ثروت را تولید میکنند و فرصتهای جدید کسب و
کاری را منجر میشوند .همچنین ،باالبردن مشارکت در ایجاد کسب و کارها ،تعداد افرادی که
به طور مستقیم در کارآفرینی درگیرند ،افزایش داده و تالشهای کارآفرینانه را نیز ارتقا
میدهد .از این رو ،مشخصکردن عوامل مهم ایجاد کسب و کارها (مثل ،تجربهی قبلی صاحبان
کسب و کارهایی که در زمینهی ورزش کار کردهاند) میتواند قبل از ایجاد آنها ،به
شروعکنندگان شناخت خوبی داده و آنها را در جهت موفقیت و حمایت در ایجاد ،کمک نماید.
لذا ،میتوان اذعان کرد که اقدام این تحقیق در خصوص شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد
کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی خواهدتوانست گام مهمی در جهت ایجاد آگاهیهای
الزم برای کارآفرینان ورزشی بردارد.
تئوریها و مدلهای مرتبط با کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط
در خصوص حرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد کسب و کار ،تئوریهای گوناگونی مطرح شده
است .برخی محققان ،به مکتب انسانی ،در رویکرد کارآفرینانه اشاره کردهاند .این مکتب ،صفات
مشخصهای را برای کارآفرینان موفق بر میشمرد که برخی از آنها عبارتند از :نیاز شدید به
موفقیت ،نیاز کم به کنترل ،نیاز شدید به استقالل و خودمختاری ،ریسکپذیری معتدل،
پشتکار ،و آمادگی رویارویی با شکست ( .)4همراستای با این مکتب ،تئوریهای شخصیت
کارآفرینانه ،قرار دارد؛ محققان این تئوری ،با بررسی زندگی کارآفرینان ،به برخی از ویژگیهای
شخصیتی اشاره کردهاند که در امر کارآفرینی ،نقش بیشتری ایفا میکنند .همچنین ،تئوری
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جامعهشناختی نیز که به اهمیت ساختارهای جامعه همچون :طبقهی اجتماعی ،ترکیب خانواده،
زمینهی اجتماعی ،شغل والدین ،و غیره اشاره دارد ،میتواند همسو با دیدگاه مکتب انسانی در
نظر گرفته شود .به عبارت دیگر ،همانگونه که مالحظه میشود مکتب انسانی ،تئوریهای
شخصیت کارآفرینانه و جامعهشناختی ،به مباحثی میپردازند که به "کارآفرین" ارتباط دارند و
به نوعی هر سه دیدگاه ،به کارآفرین ،به عنوان عامل مهمی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه و
ایجاد کسب و کار تأکید دارند .در ادامه ،به تئوریهای مرتبط به کارآفرین اشاره میگردد.
ویژگیهای شخصیتی
محققان ،به ویژگیهای شخصیتی افراد بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد کسب و کارهای
مخاطرهای جدید توجه نموده ( )9و ابراز داشتند که بالغ بر بیش از  28درصد از واریانس قصد
کارآفرینانه را میتوان با ویژگیهای شخصیتی توضیح داد ( .)6از این رو ،نتایج تحقیقات نشان
داده است که از جمله ویژگیهای شخصیتی که برای قصد کارآفرینانه مهم شناخته شدهاند،
عبارتاند از :نیاز به موفقیت ،میزان ریسکپذیری ،مرکز کنترل درونی و خالقیت ( .)9اگر چه،
تحقیقات زیادی به جایگاه مهم و تأثیرگذار ویژگیهای شخصیتی در ایجاد کسب و کارهای
کوچک و متوسط اشاره کردند ( ،)7،0ولی محققانی نیز ،این امر را با تردید نگریستند .از آن
جمله میتوان به کسلر )2887( 1و مسعودنیا ( )1306اشاره کرد که در تحقیق خود نشان دادند
که پارادایمهای شخصیتی در مطالعهی کارآفرینی ،با مسائل و چالشهای جدی مواجه هستند.
همچنین ،آنها اذعان داشتند که در کل ،ویژگیهای شخصیتی تنها زمانی معنادار هستند که در
ارتباط با عوامل دیگری چون محیط ،منابع مؤسس و فرایند باشند (.)5،18
2

عوامل سابقهای
مطالعهی کارآفرینی بر اساس رویکرد شخصیتی ،در واقع ،تقلیل ویژگیهای کارآفرینان ،تنها به
یک عامل و جنبه از کلیت کارآفرین است .در این خصوص ،کاربرد رویکردهای دیگر ،نظیر
رویکرد جمعیتشناختی مفید و غیر قابل اجتناب به نظر میرسد .این رویکرد ،برای رسیدن به
نیمرخی از یک کارآفرین آرمانی ،از اطالعات جمعیتشناختی استفاده میکند ( .)5بر این
اساس ،حجم زیادی از تحقیقات ،به متغیرهای جمعیتشناختی به عنوان پیشبینی کنندههای
ایجاد کسب و کار پرداختهاند .از آن جمله ،میتوان به شان و ونکاترامان )2888( 3اشاره کرد؛
1. Kessler
2. Background factors
3. Shane & Venkataraman
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آنها در تحقیق خود نشان دادند که احتماالً داشتن والدین و دوستان نزدیک یا همسایگانی که
در کسب و کار هستند و همچنین تشویق از سوی دوستان و خانواده ،ارتباط قویای با ورود به
بازار دارند ( .)11همچنین ،دالتون و مکپیس )1558( 1به این نتیجه رسیدند که جنس ،سن و
طبقهی اجتماعی انگیزانندههای معناداری برای شکلدهی کسب و کار هستند ( .)12در
تحقیقی دیگر ،در امریکا ،گزارش شد که وضعیت تأهل ،تحصیالت و حمایت مالی با ایجاد
کسب و کار در بین کارگران شاغل و غیر شاغل ارتباط معناداری دارد (.)13
2

مهارتهای کارآفرینی
فقدان مهارتهای کارآفرینانه ،چالش عمدهای است که کارآفرینان در هنگام ایجاد کسب و
کارهای مخاطرهای با آن مواجهاند و دلیل عمدهی عملکرد ضعیف در ایجاد شرکتها است
( .)14در همین راستا ،چن و همکاران )1550( 3حیطههای مهارتی زیر را پیشنهاد کردند:
بازاریابی ،مدیریت ،ریسکپذیری و کنترل مالی ( .)19آندرسون و همکاران )2886( 4نیز،
مهارتهای کارآفرینی را در سه طبقه قرار میدهند .1 :مهارتهای فردی؛ نظیر نوآوری ،ریسک
پذیری ،توانایی رویارویی با ناشناختهها ،پذیرفتن چالشها ،مسئولیت پذیرفتن و جستجوی
فرصتهای تغییر؛  .2مهارتهای ارتباطی؛ نظیر تعامل مؤثر با دیگران ،ارتباطات مؤثر ،مذاکره،
نفوذ و رهبری اثرگذار؛  .3مهارتهای فرآیندی؛ نظیر توانایی برنامهریزی و سازماندهی ،تجزیه و
تحلیل محیط و ارزیابی آن ،و توانایی اجرای برنامهها (.)16

عوامل محیطی
دستهی دیگری از محققان به مکتب محیطی اشاره داشته و مجموعهای از عوامل محیطی ،نظیر
محیط مناسب اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فناوری را در تعیین تعداد و نوع کارآفرینان موفق،
مؤثر میدانند  .مطابق این مکتب ،بدون وجود محیط مناسب ،کارآفرینی و کسب و کار میسر
نخواهدشد ( .)17شایان ذکر است که تئوریهای رفتاری نیز به نوعی بر عوامل محیطی تأکید
دارند؛ بر اساس این تئوری ،عوامل محیطی نظیر سیاستهای حمایتی دولتی ،شرایط مطلوب
اقتصادی ،آموزش و غیره در روند کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید مؤثر هستند ( .)4محیط
کسب و کار از طریق مدلهای مختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد که یکی از این

1. Dolton and Makepeace
2. Entrepreneurship skills
3. Chen et al.
4. Anderson et al.
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روشهای تحلیل ،چارچوب پست 1نام دارد .این شیوهی تحلیلی ،محیط را از چهار منظر بررسی
میکند که عبارتاند از :بعد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی ،و بعد فناوری (.)10
عوامل سیاسی :محققان ،در بررسی نقش دولت در تسهیل فعالیتهای کارآفرینانه و ایجاد
کسب و کارهای جدید ،برخی از مهمترین خطمشیها و برنامههای دولت برای توسعهی
کارآفرینی را اینگونه مطرح کردند :تدوین قوانین و مقررات مرتبط ،خطمشیهای مالیاتی،
ساده سازی مراحل اداری ،حمایتهای مالی و اعطای وام ،ارتقای کارآفرینی و آموزش ،اطالع
رسانی و مشاوره به کارآفرینان و ایجاد زیرساختهای الزم ( .)15در کل ،یکی از مهمترین
اشکال حضور بخش دولتی برای تشویق به ایجاد کسب و کار ،تهیهی بستههای تشویقکنندهی
مالی است (.)6
عوامل اقتصادی :همهی کسب و کارها به وسیلهی عوامل اقتصادی ملی و بینالمللی تحت
تأثیر قرار میگیرند .عواملی چون :نوع سیستم اقتصادی حاکم در کشور ،دخالت دولت در بازار
آزاد ،مزایای رقابتی بازار ،نرخ تغییر و ثبات پولی کشور ،کارآیی بازارهای مالی ،کیفیت
زیرساختی ،سطح مهارت نیروی کار ،هزینههای کارگری ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ
بهره و نرخ تورم ( .)28عالوه بر این ،محیط اقتصادی ،در کسب و کار به شاخصهای اقتصادی،
رکود اقتصادی ،موجودیت سرمایه و بیکاری اشاره دارد (.)21
عوامل اجتماعی -فرهنگی :از جمله عوامل اجتماعی که بر تمایالت افراد و رویکردهای
جدید برای ایجاد  SMEsتأثیر میگذارد ،عبارتاند از :تغییرات و جریانات شیوهی زندگی مردم،
کار و تفکر و جنبههای فرهنگی محیط کالن ،عوامل جمعیتشناختی ،ساختار طبقاتی،
تحصیالت ،فرهنگ ،روحیهی کارآفرینی ،نگرشها ،ارزشهای اجتماعی موجود در افراد،
ترجیحات زندگی و استانداردهای زندگی ( .)28بر طبق نظر ماریسون )2888( 2بین فرهنگ و
کارآفرینی ،ارتباط معناداری وجود دارد .در مجموع ،میتوان ابراز داشت که ارزشها و اعتقادات
به عنوان شکلدهندههای رفتار و فرهنگ یک جامعه ،ممکن است در حیطه وسیعی از رفتارها،
از جمله در خود اشتغالی تأثیر بگذارد (.)22
عوامل فناوری :پیشرفتهای فناوری در اکثر موارد با تغییرات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ و
همسان میشوند تا فرصتها را خلق کنند .بسیاری از سایتهای اینترنتی ،مایهی شگفتی است
و به مشتریان خود این امکان را میدهند که کاال را از طریق اینترنت سفارش دهند ،قیمت آن
را بپردازند و سرعت جابهجایی بار را تعیین کنند .اما باید توجه داشت که این تأثیر ،صرف
1. PEST
2. Marrison
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فناوری نیست که تجارت الکترونیک را اینگونه جذاب کرده است .دلیل اصلی خرید مردم
بهصورت برخط ،آن است که امروزه ،مردم مشغلهی کاری زیادتری دارند و ترجیح میدهند هر
زمان که وقت دارند ،خرید کنند ( .)23آنچه که مسلم است SMEs ،برای مشارکت بیشتر در
اقتصاد کشور ،در حد الزم ،به سازماندهی بهینه و تقویت بنیهی فنی برای رقابتکردن نیاز
دارند تا به درجهی مطلوبی از تکامل برسند.
عوامل سرمایهای
این موضوع را میتوان به نوعی در تئوری اقتصادی جستجو کرد .به دلیل اینکه در این تئوری
کارآفرینی ،استعداد خلق سرمایه و ثروت مورد تأکید است ( .)4این استعداد ،زمانی میتواند به
منصهی ظهور برسد که سرمایهگذاری مخاطرهای در زمان و مکان مناسب رخ دهد .دستیابی
به وجوه مورد نیاز برای کسب و کارها ،همواره به عنوان یک چالش جدی برای کارآفرینان
مطرح بودهاست .طیف گستردهای از منابع تأمین مالی ،در دسترس کارآفرینان قرار دارد و
روشهای متفاوتی برای طبقهبندی آنها پیشنهاد شدهاست .صدری نیا و همکاران ( )1300در
تحقیق خود منابع مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط را به چهار دسته تقسیمبندی کردند:
 .1منابع خصوصی تأمین مالی؛  .2تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)؛  .3تأمین مالی از
طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)؛ و  .4روشهای داخلی تأمین مالی (.)24
منابع خصوصی تأمین مالی :3اولین منابعی هستند که کارآفرینان برای تأمین وجوه مالی مورد
2
نیاز راهاندازی کسب و کارهایشان به آن رجوع میکنند .تأمین مالی از طریق بدهی
(استقراض) :شامل وجوهی است که مالکان  SMEsاز بانکها و مؤسسات مالی استقراض
کردهاند و باید به همراه بهره آن بازپرداخت کنند .تأمین مالی از طریق سرمایه( 3حقوق
صاحبان سهام) :در این روش ضمن اینکه ریسک تقسیم میشود ،عایدات بالقوهی آن نیز تقسیم
میشود .روشهای داخلی تأمین مالی :4مالکان  SMEsبرای دستیابی به سرمایهی مورد نیاز
نمیتوانند تنها به مؤسسات مالی خارج از سازمان متکی باشند؛ بلکه ،به نوبهی خود ،یک کسب
و کار ،ظرفیت ایجاد سرمایه را دارا است .این نوع تأمین مالی برای هر شرکت کوچکی در
دسترس است.

1. Private source of financing
2. Dept financing
3. Equity financing
4. Internal methods of financing
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خاطرنشان میشود که موجودیت منابع مالی برای ایجاد کسب و کار الزم و ضروری
است ()29؛ و در کنار عواملی چون محیطی و فردی ،عامل سرمایه نیز از اهمیت ویژهای برای
ایجاد کسب و کار مطرح است .از این رو ،محققان ابراز داشتند که سرمایهی مالی ،یکی از منابع
مورد نیاز برای شکلگیری و فعالیت مؤسسات جدید است و تصمیمات مالی و استفاده از وام و
نقدینگی در ایجاد کسب و کار به عنوان ابزار مهمی در جهت عملیات کسب و کار ،عملکرد
شرکت و ظرفیت گسترش کسب و کار شناخته شدهاست ( .)26در این ارتباط ،محققانی چون
ایزدان و همکاران ( )2880در تحقیق خود نشان دادند که اکثر پاسخگویان (77درصد) ابراز
داشتند که سرمایهای برای راهاندازی ندارند؛ و این در حالی است که  66درصد آنها نیز اصالً راه
جذب سرمایه را نمیدانستند .همچنین ،تأمین منابع و پیداکردن آن برای ایجاد کسب و کار
برای افراد بسی ار مشکل بوده و آن را مانع مهمی بر سر راه ایجاد شرکت خود دانستند (.)21
یافتههایی از این دست ،اهمیت آگاهی از تنوع منابع مالی و نحوهی دستیابی به آنها میتواند
به توفیق کارآفرینان در ایجاد  SMEsکمک شایانی کند.
مدلی جامع برای ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط
همانطور که در باال ذکر شد ،هر کدام از تئوریها و مکاتب ،فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب
وکار جدید را از منظری واحد به بحث نشستهاند و به عبارت دیگر ،دیدی بسیط را در این
زمینه ارائه ندادهاند .به همین دلیل ،محققان برای پوششدادن نقاط ضعف این رویکردها و
1
همچنین تجمیع نقاط قوت آنها ،تئوری دیگری را مطرح کردند که به تئوری جامعنگرانه
معروف است .در این تئوری که جامع مکاتب و تئوریهای کارآفرینی است ،تمامی عوامل مؤثر
در ایجاد کسبوکار و فرایند کارآفرینی در تئوریهای نظیر مشخصات و خصوصیات ذاتی
مشترک در کارآفرینان ،حوادث و وقایع زندگی کارآفرینان ،استعداد خلق سرمایه و ثروت
(تئوری اقتصادی) و ساختارهای جامعهشناختی مورد توجه قرار گرفتهاست ( .)4بر اساس این
رویکرد ،تحقیقات زیادی به توضیح فرایندهای کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای کوچک و
متوسط پرداخته و در قالب مدلهایی ارائه دادهاند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
از جمله محققانی که در ادبیات تحقیق ایجاد  SMEsگریزی از نام بردن آن نیست،
گارتنر )1509( 2است .وی در توصیف مدل مفهومی خود در زمینهی پدیدهی ایجاد کسب
وکارهای مخاطرهای جدید ،عوامل زیر را در ایجاد آن مطرح کرد :افراد :نفرات درگیر در شروع
1. Integrated theory
2. Gartner
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یک کسب و کار جدید؛ سازمان :نوع شرکتی که ایجاد میشود؛ محیط :وضعیت اطراف سازمان
جدید که بر آن تأثیر میگذارد؛ فرایند :فعالیتهایی که توسط افراد برای ایجاد کسبوکار انجام
میشود ( .)27گرینبرگر و سکستون )1500( 1تصمیم به ایجاد کسبوکار را برآمده از تعامل
چند عامل میدانند که عبارتاند از :شخصیت؛ متغیرهای وضعیتی؛ درک از خود و حمایت
اجتماعی (.)20
از تحقیقات دیگری که بهگونهای مفصل به بررسی ایجاد  SMEsپرداختهاست باید به
مازارول و همکاران ( )1555اشاره کرد .آنها در تحقیقشان که به دنبال بررسی عوامل تأثیرگذار
بر ایجاد کسبوکارهای کوچک بودند ،به این نتیجه رسیدند که عوامل فردی و عوامل محیطی
از جمله عوامل اصلی بهشمار میروند ( .)17مک فی )2888( 2نیز از جمله محققانی است که
به نوعی به هر دو عامل (فرد و محیط) اشاره کرد .وی در مدل خود عوامل زیر را در رفتار
کارآفرینانه دخیل دانستهاست :عوامل زمینهای اقتصادی– اجتماعی ،عوامل وضعیتی ،عوامل
فردی ،و عوامل کالن (.)25
3
محققان دیگری چون پارکر و بلگیتر ( )2886ابراز داشتند که ویژگیهای فردی و
اقتصادی با توفیق در ایجاد کسبوکار مخاطرهای همراه هستند ( .)38برخی نیز عاملهای
دیگری برای موفقیت در ایجاد ذکر کردند .مثالً رینولدز )2887( 4عوامل اولیهای را برای توفیق
در ایجاد مطرح کرد؛ مثل تجربهی کسبوکار ،بهویژه در همان صنعت ،فعالیتهایی برای ایجاد
ساختار مالی و سازمانی ،ایجاد تیمهای تعهد مالی و تجمیع منابع و اجرای سریع فعالیتهای
9
ایجاد ( .)31در زمینهی عوامل درگیر بر ایجاد  SMEsباید به تحقیق ون وورن و گرون والد
( )2887نیز اشاره داشت .آنها عوامل مؤثر بر ایجاد کسبوکار را اینگونه مطرح کردند :مدیریت
فردی و درگیری در کار ،مدلهای نقش ،مدیریت زمان مؤثر ،و حمایت والدین و مشاوران (.)32
اما ،از جمله تحقیقات قابل توجه در این زمینه ،تحقیق اسمیت )2880( 6است؛ وی ،پس از یک
مطالعهی مروری بر ادبیات تحقیق ایجاد کسبوکار ،این عوامل را مؤثر دانست :عوامل مالی،
عوامل فردی ،عوامل اقتصادی ،عوامل دولتی (.)33

1. Greenberger & Sexton
2. McPhee
3. Parker and Belghitar
4. Reynolds
5. Van Vuuren & Groenewald
6. Smith
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فینی و همکاران ( )2885نیز در بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کسبوکار در دانشگاهها به
سه عامل تعیینکننده اشاره کردند :تعیین کنندههای سطح کالن (تأثیرات محیطی) ،ساز و
کارهای حمایتی سطح دانشگاهی و عوامل سطح خرد (عوامل فردی) .با توجه به عوامل دخیل
در این مدل میتوان مشاهده ک رد که بار دیگر محققان ،اهمیت عوامل محیطی و فردی را در
ایجاد کسبوکار خاطر نشان کردند ( .) 6از جمله محققانی که از رویکرد تلفیقی برای توضیح
عوامل درگیر در ایجاد  SMEsبهره بردهاند ،شوارز و همکاران ( )2885بودند .آنها در مدل خود
نشان دادند که قصد کارآفرینانه ،تلفیقی از عوامل مرتبط با محیط و فرد است .مدل پیشنهادی
این محققان ،بر سه سازه تأکید داشت :نگرشهای عمومی؛ نگرشهای کارآفرینانه؛ و درک از
شرایط محیطی ( .)9هال و دیوانی ( )2885نیز در تحقیق خود با عنوان "عوامل مؤثر بر ایجاد
کسبوکارهای کوچک" به این نتیجه رسیدند که عواملی چون نگرش ،هنجار ذهنی (جنس،
نژاد و والدین) و کنترل رفتار درکشده (آموزش و تمرین ،و تجربه) بر قصد رفتار ایجاد
کسبوکار تأثیر دارند ( .)7همانطور که در باال ذکر شد ،محققان ،مدلهای متفاوتی برای
توضیح عوامل مؤثر در ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط در چارچوب رویکرد تلفیقی یا
تعاملی معرفی کردند .در این بخش ،برای سهولت در بررسی و مطالعه این مدلها ،برخی از
مهمترین آنها ،در قالب جدولی جمعبندی شدهاند (جدول شماره .)1
روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع مورد بحث ،در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی استفاده شدهاست .از
طرفی در این پژوهش ،تحقیقات گذشته در زمینهی ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط
مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوی ،عوامل دخیل در ایجاد
اینگونه کسبوکارها مشخص شد؛ و از سویی نیز بر مبنای نظریهی مبنایی از روش مصاحبهی
عمیق نیمهساختیافته برای آگاهی از نظرات نمونههای تحقیق بهره گرفته شده است .جامعهی
مورد نظر این تحقیق ،محققانی بودند که در زمینهی قصد کارآفرینانه و ایجاد  SMEsمقاالت و/
یا تألیفاتی داشتند که از بین آنها ،تعداد  10نفر از طریق نمونهگیری هدفمند به عنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده برای این تحقیق ،یک پرسشنامهی نیمهساختیافتهی
پنج سئوالی بود که به روش مصاحبه رو در رو انجام شد .الزم به توضیح است که تعداد سه
مورد از این مصاحبهها نیز با فرستادن سؤالها از طریق ایمیل برای نمونهها به انجام رسید.
واحد تحلیل در این پژوهش ،فرد بوده و واحد مشاهده ،محققان فعال در زمینهی کارآفرینی و
کسبوکارهای کوچک و متوسط بودند .الزم به ذکر است که یافتههای این پژوهش ،در
نمونههای  17 ،16 ،19 ،14و  10به مرحلهی اشباع رسید و نمونهی آماری تحقیق در این
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تعداد متوقف شد .برای تحلیل دادهها ،اطالعات گردآوریشده در مرحلهی کدگذاری آزاد به
مفاهیم و سپس به مقوالت عامتر تبدیل شدند .این مقوالت ،در مرحلهی کدگذاری محوری نظم
بیشتری یافتند و بر اساس آن ،مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت .شایان ذکر است آنچه که در
ایران و بر اساس تعریف مرکز آمار بهعنوان کسبوکارهای کوچک و متوسط مد نظر است،
بنگاههایی با کمتر از  98نفر نیروی کار میباشد (.)34
جدول شماره  3جمعبندی تحقیقات موجود در زمینهی عوامل مؤثر بر ایجاد کسبوکارهای کوچک و
متوسط
ردیف

محقق

عنوان

عوامل مؤثر ذکرشده

1

گارتنر ()1509

یک مدل تعاملی از آغاز کسبوکار
جدید

افراد ،محیط ،سازمان ،فرایند

2

مازارول و همکاران
()1555

عوامل مؤثر در ایجاد کسبوکارهای
کوچک :مقایسهای با مطالعات گذشته

ویژگیهای فردی ،سوابق فرد و عوامل محیطی

3

شووک و همکاران
()2883

ایجاد مؤسسه و فرد ماجراجو :یک مرور
و ترکیب

ویژگیهای روانی ،صفات مشخصه ،شناختها

4

کاسر ()2884

تأمین مالی ایجاد کسبوکار

9

مونتگوموری و همکاران
()2889

چه نوع سرمایهای برای ایجاد کسبوکار
نیاز دارید :مالی یا انسانی

6

پارکر و بلگیتر ()2886

7

ون وورن و گرون والد
()2887

0

اسمیت ()2880

5

فینی و همکاران
()2885

18

هال و دی وانی
()2885

11

شوارز و همکاران
()2885

چه اتفاقی برای کارآفرینان آغازگر
میافتد
بررسی مهمی از عوامل مؤثر بر ایجاد
کسبوکارهای کوچک کارآفرینی در
آفریقای جنوبی
تحلیلی آماری از تأثیر فعالیت
کسبوکار بر ایجاد آن در انگلیس و ولز
عواملی وادارکننده دانشگاهها به ایجاد
کسبوکار :ارزیابی انگیزههای
ایجادکنندههای ایتالیایی
عوامل مؤثر بر ایجاد کسبوکارهای
کوچک
تأثیر نگرشها و محیط درکشده بر
قصد کارآفرینانهی دانشجویان
استرالیایی

وام ،وام بلندمدت ،سرمایه گذاری بیرونی و
سرمایهگذاری بانکی
سرمایه مالی و سرمایه فردی تأثیر مثبت و معناداری بر
ایجاد کسبوکار دارند ،ولی سرمایهی انسانی مهمتر
است
ویژگیهای فردی و اقتصادی
مدیریت فردی و درگیری ،الگوهای نقش ،مدیریت زمان
مؤثر ،حمایت والدین و مشاوران
مالی؛ فردی؛ اقتصادی؛ دولتی
تعیینکنندههای سطح کالن (تأثیرات محیطی)،
سازوکارهای حمایتی سطح دانشگاهی و عوامل سطح
خرد (عوامل سطح فردی)
نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتار درکشده ،قصد
رفتار
نگرشهای عمومی ،نگرشهای کارآفرینانه و درک از
شرایط محیطی
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نتایج

در جمعبندی مطالعات در خصوص عوامل مؤثر بر ایجاد کسبوکارهای کوچک و
متوسط باید گفت که برخی از محققان ،عوامل فردی از جمله ویژگیهای شخصیتی
بنیانگذاران کسبوکارها را عامل مهمی برای توفیق در ایجاد دانستند ( .)32برخی
دیگر از محققان بعد منابع (که اشاره به سرمایههای اولیه برای راهاندازی کسبوکار
دارد) را مطرح کردند ( )38،31و سایرین ،اثرات پیشبرندگی و بازدارندگی بعد محیط را
برای موفقیت در ایجاد مورد توجه قرار دادند ( .)17،38آنچه که مسلم است ،اشاره به
عوامل محیطی (شامل :سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فناوری) ،عوامل فردی (که بیشتر
به شخصیت و سوابق کارآفرین اشاره داشتند) و منابع (انسانی و مالی یا سرمایهای) ،در
اکثر یافتههای محققان دیده شد؛ و به نوعی ،این عوامل را در تعامل با یکدیگر ،در
حرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد  SMEsمهم دانستند.
در ادامه ،تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با نخبگان با کدگذاری آزاد به انجام رسید و
مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها ،بهصورت چندین مقوله دستهبندی شدند .پس از
مشخصشدن مقولهها از طریق کدگذاری محوری ،به دستهبندی مقولهها در قالب چند
محور اصلی و خردهمحور در راستای تبیین یک مدل مفهومی برای تحقیق ،پرداخته
شد .در جدول شماره  2به برخی از یافتههای کلیدی بهدستآمده از مصاحبهها اشاره
شده است .بر اساس یافتههای تحقیق ،مفاهیم استخراج شده ،در قالب سه محور اصلی
جای گرفتند :مفاهیم مرتبط با عوامل محیطی ،عوامل مرتبط با فرد یا کارآفرین و عوامل
مرتبط به سرمایهی الزم برای ایجاد کسبوکار .الزم به ذکر است که هر کدام از این
محورها بر اساس همین مفاهیم مستخرج شده و در راستای محورهای اصلی ،به
خردهمحورهایی تقسیم شدند (جدول شماره .)2
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جدول شماره  2فرایند کدگذاری یافتههای حاصل از مصاحبهها
کد گذاری آزاد
مفاهیم
تالش با وجود احتمال شکست ،لذت از خطرکردن ،عالقه به
شروع کار جدید ،تالش برای استقالل
سختکوشی و پافشاری ،کنترل سرنوشت ،زحمت برای موفقیت،
اعتماد به تالش خود
دنبال موفقیت بودن ،وقف کار کردن ،رسیدن به نتیجه،
سخت کار کردن
استقبال از ابهام ،عالقه به پیچیدگی ،بیعالقگی به یکنواختی،
تصمیمگیری

مقولهبندی

کدگذاری محوری
خردهمحور
محور کالن

ریسکپذیری
کنترل فردی
توفیقطلبی
تحمل ابهام

این مفاهیم و
مقولهها مربوط به
فرد و کارآفرین
است

شخصیت
کارآفرینانه

رهبری دیگران ،دانش تجارت الکترونیکی ،کامپیوتر ،بودجهبندی،
تجربهی کاری ،آشنایی به بازار ،برنامهریزی ،طرح کسبوکار،
برقراری ارتباط ،آشنایی با قوانین کسبوکار

توانمندیهای فردی

مهارتهای
کارآفرینانه

سن ،تحصیالت ،تجربهی قبلی ،والدین ،ورزشیبودن ،جنسیت

سوابق و ویژگیهای
جمعیتشناختی

سوابق فردی

دولت ،سیاست،
قانونگذاری

سیاست

اعطای تسهیالت ،مراکز مشاورهای ،تخفیف مالیاتی ،عوارض
شهرداری ،رفع بروکراسی اداری ،صندوقهای حمایت،
اطالعرسانی ،قوانین و مقررات ،تحریمها ،حق مالکیت معنوی
شرایط بازار ،تقاضا ،بیکاری ،نوسانات قیمتی ،تورم ،سطح درآمد
مردم ،بهرهی بانکی ،رقابت بین شرکتها ،کسب سود ،مالیاتها،
نحوهی بازپرداخت وامها
رغبت افراد به ایجاد شغل ،دوستان و نزدیکان ،نگرش جامعه به
کارآفرین ،حمایت خانواده ،ارزشهای فرهنگی و مذهبی ،گرایش
به سالمتی و فراغت ،رفع تبعیضها ،پیروزی و موفقیت تیمهای
ملی
تجهیزات و تکنولوژی جدید ،ورزشهای جدید ،تمایل به استفاده
از فناوری ،زیرساخت خوب ،نوآوریها ،تحقیق و توسعه،
خالقیت در تولید و خدمات
پساندازهای شخصی ،داراییهای خانواده ،دوستان
وامهای بانکی ،بیمهها ،مؤسسات مالی و اعتباری

داراییها
وام و اعتبار

سرمایهی افراد ریسکپذیر ،شرکتهای ریسکپذیر

سرمایه

اقتصاد

جامعه ،فرهنگ ،ارزشها

این مفاهیم و
مقولهها به سطح
کالن محیطی
مربوطاند

نوآوری ،خالقیت ،تکنولوژی

اقتصاد

اجتماع  -فرهنگ

فناوری
این مفاهیم و
مقولهها به وجود
سرمایهی اولیه
مربوطاند

منابع خصوصی
بدهی و قرض
سهام

در مجموع ،نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان نیز حاکی از آن بود که عوامل فردی و
محیطی در تعامل با یکدیگر بهعنوان عوامل اصلی دخیل در ایجاد کسبوکار مطرحاند .الزم به
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توضیح است که نمونهها ،عوامل فردی را مهمتر از عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار دادند .این
در حالی است که آنها نیز وجود سرمایهی اولیه را برای ایجاد  SMEsالزم و ضروری دانستند و
آن را از جمله عوامل مهم در ایجاد اینگونه مؤسسات اعالم داشتند .همچنین ،آنها ابراز داشتند
که برای ایجاد کسبوکار ،سرمایههای شخصی کارآفرین ،مهمتر از وامهای بانکی است.
جدول شماره  1مشخصات توصیفی مصاحبهشوندهها
جنسیت
متغیر
تعداد

سن

شغل

تحصیالت

زن

مرد

38
تا48

41تا
98

91تا
68

61
تا78

ارشد

دانشجو
دکتری

دکتر

دانشج
و

پژوهش
گر

استاد دانشگاه

4

14

9

7

4

2

3

2

13

2

3

13

 10نفر در هر متغیر

مجموع

بر اساس جدول شماره  ،3قالب مصاحبهشوندهها ( ،)%67سنی بین  38تا  98سال داشتند و
اکثر آنها ( )%72دارای مدرک دکتری و استاد دانشگاه بودند.
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق ،با هدف تبیین عوامل مهم در ایجاد کسبوکار و ارائهی الگویی مفهومی برای ایجاد
کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی به انجام رسید .نتایج به دستآمده از مصاحبهها نشان
داد که یکی از عوامل اصلی و مهم در ایجاد کسبوکارهای کوچک ورزشی ،عوامل مرتبط با فرد
یا کارآفرین است .از بین عوامل فردی ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه به عنوان عاملی
تأثیرگذار مورد توجه نمونههای تحقیق بوده است .از طرفی ،این عامل توسط محققان زیادی
مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیقات آنها حاکی از اهمیت و جایگاه ابعاد شخصیتی در
پیشبینی ایجاد کسبوکار است ( .)6-7این یافتهها ،با نتایج به دستآمده از مصاحبهها
همخوانی دارد .هرچند ،تعداد اندکی از تحقیقات نیز هستند که به ویژگیهای شخصیتی در
تبیین ایجاد کسبوکار با تردید نگریستند ( .)5،18مهارتهای کارآفرینانه و دانش ورزشی از
دیگر خردهمحورهایی است که در محور فردی بهعنوان عاملی مهم در ایجاد کسبوکارهای
ورزشی مورد تأکید بود .در همین ارتباط ،محققانی چون پاپاگیانیدیز و لی ( )2889و آندرسون
و همکاران ( )2886به اهمیت مهارتهای کارآفرینانه در ایجاد کسبوکار تأکید داشتند
( .)14،16همانگونه که مشاهده میشود ،بین نتایج مصاحبه با نمونهها و ادبیات تحقیق ،در این
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خصوص همسویی وجود دارد .یکی دیگر از خردهمحورهای استخراجشده از یافتههای تحقیق،
سوابق فردی و ویژگیهای جمعیتشناختی است که این یافتهی تحقیق ،توسط برخی از
محققان مورد تأیید قرار گرفت ( .)11،12،27همچنین در همین ارتباط و در تأیید یافتههای
تحقیق ،مسعودنیا ( )1306ابراز داشتهاست که برای رسیدن به نیمرخی جامع از یک کارآفرین
آرمانی ،توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی مفید و غیرقابل اجتناب به نظر میرسد (.)5
یکی دیگر از محورهای اصلی بهدستآمده از این تحقیق در خصوص عوامل مرتبط با محیط
بود .به عبارت دیگر ،نمونههای تحقیق از عوامل محیطی به عنوان یکی از عوامل مهم برای
ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط یاد کردند .الزم به ذکر است ،همانطور که در جدول 2
نیز مشخص است ،این محور ،در قالب چهار خردهمحور سیاست ،اقتصاد ،اجتماع -فرهنگ و
فناوری ارائه شدهاست .همراستا با این تحقیق ،محققان زیادی به اینگونه عوامل به عنوان
عوامل محیطی تأثیرگذار بر کسبوکارها اشاره داشتند؛ که از آن جمله میتوان به مازارول و
همکاران ( ،)1555شوارز و همکاران ( )2885و احمدپور داریانی و همکاران ( )1305اشاره
داشت (.)9،17،39
یکی از اهداف این تحقیق ،این بود که اهمیت هر کدام از این دو رویکرد (فردی و محیطی) ،در
ایجاد کسبوکار از دیدگاه خبرگان مورد نظر این تحقیق مشخص شود .یافتهها ،حاکی از آن
بود که بیشتر نمونهها ،به اهمیت عوامل فردی در ایجاد کسبوکار اشاره کرده و اذعان داشتند
که کارآفرین و عواملی که به وی مرتبط است؛ نظیر ،شخصیت ،ویژگیهای جمعیتشناختی،
سوابق زندگی ،مهارتها و توانمندیهای وی ،در فرایند ایجاد میتواند نقش کلیدیتری را ایفا
نماید .هر چند ،نظر خبرگان این تحقیق ،به سمت عوامل فردی گرایش داشت؛ ولی ،بررسی
ادبیات تحقیق ،بیانگر اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر عوامل محیطی در ایجاد کسبوکار بود؛ تا
جایی که ،رویکرد محیطی را به عنوان رویکردی پویاتر مطرح کرده و اذعان داشتند که گرچه
ویژگیهای کارآفرینان در ایجاد کسبوکار نقش انکارناپذیری دارد ،ولی دیدگاه محیطی بر این
ادعا هست که در درک شکلگیری یک مؤسسه ،نقش مهمتری را ایفا میکند ( .)17از این
منظر ،یافتههای بهدستآمده از مصاحبهها با یافتههای حاصل از بررسی سایر تحقیقات
همخوانی ندارد .البته ،خاطر نشان میشود که بر طبق نظر نمونههای تحقیق ،نمیتوان و نباید
از جایگاه مهم و تأثیرگذار عوامل محیطی در فرایند ایجاد کسبوکار های کوچک غافل ماند.
تا این قسمت از یافتهها و بر اساس نظرات نخبگان تحقیق ،آنچه که واضح است این است که
میتوان دو رویکرد اصلی را در فرایند ایجاد  SMEsمتصور شد .رویکردی که به فرد و عوامل
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مرتبط با آن اشاره دارد و رویکردی که به محیط اشاره دارد .در تأیید این موضوع ،باید اذعان
داشت که بررسی ادبیات تحقیق نیز نشان داد که قالب تحقیقات در دو دسته جای میگیرند.
دستهی اول ،به رویکرد انسانی اشاره داشتند و به کارآفرین تمرکز داشته و عوامل مرتبط به آن
را مورد بررسی قرار میدهد .بر این اساس ،شخصیت کارآفرینان و سوابق آنها از جمله خانواده،
تحصیالت ،تجربههای کاری و کارآفرینی ،جنسیت ،سن و غیره ،نقش تعیینکنندهای در
موفقیت فرآیند ایجاد کسبوکار ایفا میکنند ( .)7،0،32 ،39دوم ،مکتبی است که به عوامل
زمینهای یا محیطی اشاره دارد .این رویکرد ،به عوامل کالن محیطی مانند :سیاست ،اقتصاد،
فناوری ،جامعه و فرهنگ اشاره داشته و آنها را در ایجاد کسبوکار مؤثر میداند (.)28،29
همانطور که مالحظه میشود ،هر کدام از مکتبها و رویکردهای اول و دوم ،به کارآفرینی و
فرآیند ایجاد کسبوکار از یک جنبه نگاه کردند و بیتردید این نوع نگاه به موضوع کارآفرینی و
کسبوکار نواقصی را به همراه داشته و دارد .از این رو ،محققان ،رویکرد سومی را معرفی کردند
تا پوششی بر این نواقص و بهرهگیری از نقاط قوت رویکردهای قبلی باشد که از آن به رویکرد
تعاملی یاد کردند .در این رویکرد ،تالش میشود تا با برقراری تعامل بین فرد و محیط فرآیند
بهتری برای ایجاد کسبوکار حاصل شود .در واقع ،این رویکرد تلفیقکنندهی دو رویکرد قبلی و
سایر عوامل درگیر در ایجاد کسبوکار است .الزم به توضیح است که این رویکرد ،مورد توجه
اکثر محققان فعال در حوزهی ایجاد  SMEsقرار گرفته است؛ تا جایی که بررسی ادبیات تحقیق
نیز نشان داد که غالب محققان به اهمیت دو عامل فرد و محیط در حرکت به سمت کارآفرینی
و ایجاد کسبوکار اشاره داشتند و آنها را در تعامل و کنار هم برای توفیق در فرآیند ایجاد
 SMEsمهم دانستند ( .)9،17،29،27،38،33،36شایان توجه است که متخصصان مورد مصاحبه
در این تحقیق نیز بر موضوع اخیر تأکید و اذعان داشتند که برای موفقشدن در فرآیند ایجاد،
باید دو عامل محیط و فرد با هم در نظر گرفتهشوند و به نوعی به رویکرد تعاملی اشاره کردند.
شاید یکی از دالیل اهمیت رویکرد تعاملی این باشد که محققان قادرند بر اساس آن ،عوامل
مهم دیگری را برای غنا بخشیدن به مدلهای خود وارد نمایند .از این رو و با توجه به یافتههای
بهدستآمده از مصاحبهها ،میتوان به محور دیگری که در این تحقیق مورد توجه نمونههای این
تحقیق بودهاست ،اشاره داشت .مفاهیم مورد نظر در این محور ،به موضوع سرمایهی الزم برای
ایجاد کسبوکار اشاره داشت .این نتیجه تحقیق ،توسط محققان دیگری نیز مورد تأیید قرار
گرفت ( )26،33،37و به اذعان آنها ،منابع سرمایهای و مالی در ایجاد  SMEsبسیار الزم و
ضروری و همواره بهعنوان یکی از عوامل مهم در این امر مطرح بوده و هست ( .)29لذا این
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عامل نیز بهعنوان یکی از عوامل مطرح در ایجاد کسبوکار در کنار عاملهای فردی و محیطی
در مدل مفهومی تحقیق وارد شد.
تئوریها و مکاتبی که به فرد یا محیط توجه نمودهاند ،نتوانستند دیدی بسیط را در فرایند
کارآفرینی و ایجاد کسبوکار جدید ارائه نمایند .به همین دلیل ،محققان برای پوششدادن نقاط
ضعف این رویکردها و بهرهگیری از نقاط قوت آنها ،تئوری دیگری را مطرح کردند که به تئوری
جامعنگرانه معروف است .این رویکرد که جامع مکاتب و تئوریهای کارآفرینی است ،بر این
اعتقاد است که هر رویکرد به تنهایی نمیتواند بخشهای مختلف کارآفرینی و ایجاد کسبوکار
را بهطور کامل بررسی کند ( .)4در همین دیدگاه ،میتوان عوامل مهم دیگری را نیز که قادر به
تسهیل ایجاد یک کسبوکار کوچک و متوسط جدید هستند ،در مدل تعاملی وارد کرد .از
جمله این عوامل میتوان به منابع سرمایهای و مالی اشاره داشت که در ایجاد کسبوکار بسیار
الزم و ضروری است ( .)29از این رو ،در مدل مفهومی این تحقیق ،این عامل مورد بررسی قرار
گرفتهاست .بر این اساس ،مدل مفهومی و پایههای نظری آن در ادامه شرح دادهمیشود.

شکل شماره  .3مدل مفهومی تحقیق

همانطور که نتایج تحقیق نشان داد ،برای ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط
ورزشی ،سه محور اصلی از نتایج مصاحبهها استخراج شد که عبارت بودند از :فرد یا کارآفرین،
محیط و سرمایه .الزم به توضیح است که یافتههای سایر محققان ،وجود و اهمیت این سه محور
را در ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط مورد تأیید قرار دادند .از این رو ،مدل مفهومی
تحقیق بر اساس رویکرد تلفیقی یا تعاملی به نحوی که در شکل  1به نمایش گذاشته شدهاست،

201

.... تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک

 این مدل سه عامل اصلی در ایجاد کسبوکارهای، همانطور که مشاهده میشود.ارائه شد
 این. فردی و سرمایهای، عامل محیطی:کوچک و متوسط مهم تلقی شدهاند که عبارتند از
 خودشان از زیربخشهایی تشکیل شدهاند که هر کدام از این زیر بخشها نیز،عوامل
، اقتصادی، از زیربخشهایی مثل بعد سیاسی، مثالً عامل محیطی.شاخصهایی را در بردارند
 عامل فردی نیز دربرگیرندهی زیربخشهایی.اجتماعی– فرهنگی و فناوری تشکیل شدهاست
 مهارتهای کارآفرینانه و ورزشی و سوابق فردی و،مثل ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 سرمایه و سهام و قرض و بدهی، عامل سرمایه نیز از زیربخشهایی مثل منابع خصوصی،باالخره
 تحلیل مناسبی را از فرایند ایجاد، این عوامل در تعامل با یکدیگر،ً احتماال.تشکیل شدهاست
کسبوکار ارائه دهند و تا جای ممکن بتوانند با پوشش نقاط ضعف مدلهای گذشته و
 مدلی جامعتر را در راستای تعیین عوامل مهم و مؤثر در ایجاد،بهرهگیری از نقاط قوت آنها
 در، بی تردید آزمون این مدل مفهومی.کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی ارائه دهند
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