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نظران مديريت ورزشي در  مقايسة ديدگاه كارشناسان تعاون و صاحب
   هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني خصوص توسعة بنگاه

    
   3اسماعيل شريفيان، 2وروش قهرمان تبريزيك، 1مهتاب ناصح

و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران؛  دانشكدة تربيت بدنيمديريت ورزشي،  كارشناس ارشد. 1
  استاديار، گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران. 3و2
 
 

  چكيده
هاي  نظران مديريت ورزشي در خصوص توسعة بنگاه هدف مقايسة ديدگاه كارشناسان تعاون و صاحب اين پژوهش با

. منظور دستيابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي در جامعه به اجرا درآمد كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني، به
فاه اجتماعي و استادان مديريت ورزشي كارشناسان ادارات كل تعاون، كار و ر. پيمايشي است- روش اين پژوهش توصيفي

پرسشنامة . شمار از اين جامعه در نظر گرفته شد صورت تمام جامعة آماري اين پژوهش را تشكيل دادند، نمونة آماري به
محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر روايي . عنوان ابزار تحقيق تنظيم شد گويه به 33اي مشتمل بر  ساخته محقق
نظران  و صاحب 91/0در نمونه كارشناسان  ،پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي كرونباخو  تأييدنظران  صاحب

 tو آزمون  اي بونفروني هاي مكرر، آزمون مقايسه گيري هاي آناليز واريانس با اندازه از آزمون. دست آمد به 94/0دانشگاهي 
هاي تحقيق،  يافته. ها استفاده شد براي تحليل داده  18SPSS افزار آماري با نرم α≥ 05/0مستقل در سطح معناداري 

تشويقي، -نظران دانشگاهي را در خصوص اهميت عوامل حمايتي هاي هر دو گروه كارشناسان و صاحب توافق در ديدگاه
ل تأثيرگذار ترين عوام عنوان مهم فرهنگي به-رساني ساختاري، آموزشي، فناوري اطالعات و ارتباطات و عامل اطالع-قانوني

  .هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني، نشان داد در توسعه و تشكيل بنگاه
 

  هاي كليدي  واژه
  .هاي كوچك و متوسط، تعاوني ورزشي، صنعت ورزش، كارآفريني اقتصاد اجتماعي، بنگاه
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   مقدمه
ريحات و نياز به دليل گرايش رو به رشد مردم به ورزش و تف عنوان يك صنعت پردرآمد به ورزش به

در كشورهاي پيشرفته ارزش . )2(زيادي دارد مصرف كاالها و خدمات ورزشي اهميت اقتصادي بسياري 
دهد و نقش  را تشكيل مي (GDP) 1از محصول ناخالص داخلي چشمگيريصنعت ورزش بخش  ةافزود

آمريكا  ةمتحد  التدر اياكه  طوري ؛ به)31( مهمي در ايجاد درآمد، اشتغال و تفريح و سرگرمي دارد
 10يكي از   عنوان به دهه،  در طول يك درصد 50 بالغ بر رشدي باميليارد دالري ورزش  400صنعت 

هاي قدرتمند در  عالوه نشان داده شده كه ورزش يكي از حيطه به). 25( صنعت برتر معرفي شده است
 موجب كه كنند مي جاداي هايي شبكه هاي ورزشي جذب مشاركت اجتماعي افراد است، زيرا گروه

توان ورزش را ابزار جامعة مدني با  رو مي ازاين). 28(شود  مي افراد اجتماعي مشاركت گسترش
تواند محرك اقتصاد و  مطالعات نشان دادند كه ورزش مي. پذير معرفي كرد كاركردهاي اقتصادي توجيه

 ). 34(عامل توسعة جوامع محلي باشد 

 صنايع منظور ايجاد به گذاري سرمايه براي انگيزة كافي فقدان و ركشو كنوني موقعيت به توجه با

 ديگر، سوي از اقتصادي امور در تصدي دولت كاهش هاي طرح و يك سو از بخش خصوصي توسط بزرگ

 مناسب شرايط ايجاد و موجود متوسط و كوچك توليدي حيات واحدهاي ادامة به كمك رسد مي نظر به

 تأمين مولد، هاي فعاليت به بخشيدن براي تحرك مؤثر هاي راه جمله از يد،جد واحدهاي اندازي راه براي

 در كه آنجا از). 3(باشد  در كشور بيكاري باالي نرخ از ناشي مشكالت كاهش جامعه و نيازهاي از بخشي

 جهاني اقتصاد هاي مؤلفه با تطبيق خود به ناگزير و شده نويني مرحلة وارد كشور كالن، اقتصاد عرصة

 با را خود حركت روند بود نخواهد كنوني قادر شرايط در دولتي بخش سلطة با گرا درون اقتصاد ،است

 كوچك هاي امروزه بنگاه .كند تأمين و تضمين را اقتصاد ملي اقتدار و توانايي و تنظيم رشد هاي شاخص

 80حدود شود كه  نقش چشمگيري در اقتصاد ملي كشورها دارند و تخمين زده مي) SMEs(2متوسط و
رو اين صنايع براي كشورهاي  هاي كوچك و متوسط رقم بزنند؛ ازاين درصد رشد اقتصاد جهاني را بنگاه

  ).14(زايي، كارآفريني و رشد اقتصاد غيرنفتي دارند  در حال توسعه بيشترين اهميت را در اشتغال
 رشد با هاي بنگاه زشناسيبا گيرد، قرار مدنظر كار بازار در سياستي عنوان چنانچه به اشتغال ايجاد

 راستا اين در اساسي گام اولين توان مي شوند، مي محسوب شغل ترين توليدكنندگان اصلي كه را سريع

                                                           
1. Gross Domestic Product 
2. Small and medium enterprises 
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كل  زمينة پس عنوان به متوسط و كوچك هاي بنگاه صنعتي، كشورهاي تمام در .)13(كرد  قلمداد
 اين فعاليت مناسب براي محيط ايجاد با كنند مي سعي كشورها اين مي شوند؛ گرفته در نظر صنعت

  . كنند تضمين را آنها بقاي و رشد ها، بنگاه
 ها مالي فعاليت تأمين محدوديت متوسط، و كوچك هاي بنگاه توسعة تنگناهاي ترين مهم از اما يكي

 مناسب بخش تعامل مستلزم آن ساماندهي كه است گردش در سرمايه و ثابت سرماية صورت به

 هاي بنگاه بيشتر). 23(است  مالي حمايتي هاي بسته تدوين براي دولتي سياستگذاران و خصوصي

 رو ازاين. آيند فايق مشكالتشان بر توانند دليل كمبود منابع نمي به توسعه، حال در كشورهاي كوچك در

كلي  هاي سياست از اصلي بخش يك خصوصي، بخش متوسط و هاي كوچك بنگاه توسعة از حمايت
منظور ايجاد  هايي به يافته سياست به همين منظور در كشورهاي توسعه). 24( اقتصاد اين كشورهاست

  ).33(شود  هاي كوچك و متوسط طراحي و اجرا مي  فرهنگ تغيير و توسعه در بنگاه
هاي كوچك و متوسط از يك طرف و  شده و لزوم توجه به بنگاه با توجه به مباني نظري مطرح

هاي تجاري در كشور از طرف ديگر،  همچنين ريسك باالي فعاليتها و  گونه بنگاه مشكالت مالي اين
منظور رونق صنعت  حل جايگزين به عنوان راه هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني، به بنگاه

  . شود ورزش پيشنهاد مي
 هايي مورد عنوان سازمان به ها تعاوني هاي تعديل ساختاري، برنامه عصر تحوالت پرشتاب ناشي از در

. دارند را مراحل تعديل برخي از ناشي اجتماعي اقتصادي عوارض با مقابله توان كه اند شده واقع توجه
 اصلي عوامل از و اقتصادي و اجتماعي توسعة براي مناسب بسيار ابزاري را تعاون نظران، صاحب برخي

محسوب  اجتماعي اقتصاد ناپذير جدايي بخش ها تعاوني). 6(دانند  مي كارآفريني و اشتغال ايجاد
نيازهاي  تأمين راستاي در كه هستند دموكراتيك كنترل ساختار با هايي آنها شركت زيرا شوند؛ مي

در  جهاني، مديريت نهادهاي ساير و متحد ملل سازمان. كوشند مي خود اعضاي اجتماعي و اقتصادي
 توسعة آنها از فعاالنه و اند شناخته رسميت به را جهاني اقتصاد در ها تعاوني اساسي نقش اخير هاي سال

 آن، ابالغ با و اساسي قانون  44 اصل كلي هاي سياست مفاد در كشور ما نيز در). 22(كنند  مي حمايت

 اين براساس. شده است گرفته نظر در تعاوني هاي شركت براي متعددي و تكاليف مجوزها اجرايي، لوايح

 بر. باشد تعاوني و بخش خصوصي توسعة سمت به دباي كشور اقتصادي نظام رسمي گيري جهت ابالغيه،

 در آن سهم توسعه، پنجم برنامة در پايان تا شود حمايت اي گونه به بايد تعاوني بخش از اساس، اين

   .)21(برسد  درصد 25 به كشور اقتصاد
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كوچك و  هاي هاي دولت از بنگاه بندي حمايت ، در بررسي و اولويت)1390(افجه و همكاران 
زيرساختي،  هاي ترين اولويت و پس از آن حمايت مالي و اعتباري را مهم هاي حمايتمتوسط 
هاي بعدي معرفي كرد؛ در  عنوان اولويت اي را به هاي آموزشي و مشاوره بازاريابي و حمايت هاي حمايت

ريق زودبازده بر ثبات در ارائة وام از ط هاي حمايتي دولت در بنگاه هاي اين پژوهش با بررسي سياست
در بررسي عوامل توانمندسازي ) 1388(عليپور ). 3(مالي بيشتر تأكيد شد  هاي ها و ارائة معافيت بانك

گردش؛  در سرماية.1اولويت عوامل  ترتيب كوچك و متوسط به هاي بخش تعاون با تأكيد بر تقويت بنگاه
 مواد(منابع  .5حصوالت؛ م فروش بازار. 4انساني ماهر؛  نيروي. 3صنعتي؛  آالت ماشين و تجهيزات. 2

ترين  عنوان مهم غيربانكي را به و بانكي تسهيالت. 7كاالها؛ و  كيفيت و توليد سطح افزايش. 6؛ )اوليه
  ). 10(عوامل معرفي كرد 

 و سازماني نظم فقدان مديريت، ضعف مقولة را سه ها بيشتر تعاوني شكست علل) 1383(وحيدزاده 
 مسائل و سازماني ساختار در توليد هاي تعاوني آسيب ترين مهم وي ظرن از. معرفي كرد بنية مالي، ضعف

 قرار تحليل مورد مديريتي لحاظ از را ها تعاوني كه دادند انجام اساس پژوهشي اين است و بر مديريتي

 نظم فقدان مالي، بنية ضعف ها تعاوني ترين ضعف مهم است، حاكي پژوهش اين نتايج. است داده

ستاد  و صف مديران تحصيالت بودن مدرن، پايين تكنولوژي و فناوري فقدان منطقي، ضوابط و سازماني
  ). 20(فقدان آموزش است  و

 و آموزش ضعف تركيه، كشور در توليد هاي تعاوني در تحقيقي در مورد مشكالت) 2003(ماليم 
   ).32(داند  مي يهترك در هاي توليدي برداري از تعاوني بهره نظام مشكل و چالش ترين مهم را تحقيقات

توانيم به  هاي ورزشي مي ها در صنايع مختلف، با توسعة تعاوني با توجه به كارايي و اهميت تعاوني
اهدافي چون خوداشتغالي، كاهش بيكاري و افزايش اشتغال در صنعت ورزش و به تبع آن توسعة صنعت 

كم و كيف آن نشان  نظرشور از هاي ورزشي در ك با اين حال بررسي وضعيت تعاوني .ورزش دست يابيم
هاي بااليي كه در صنعت ورزش براي اشتغال وجود دارد، هدايت  دهد كه با وجود پتانسيل مي

يافته و هدفمند مورد  صورت سازمان هاي ورزشي به زا در بستر تعاوني هاي كارآفرينانه و اشتغال فعاليت
 هاي تعاوني توسعة در بررسي موانع) 1389(عليدوست قهفرخي و همكاران  .توجه قرار نگرفته است

 قوانين متعدد شده را وجود ترين موانع شناسايي ايران، مهم اسالمي جمهوري اي حرفه ورزش در ورزشي

 روشن مقررات و قوانين فقدان دولتي، هاي تعاوني ساختار در ضعف ها، تعاوني براي يكديگر با متناقض و

 فرهنگ فقدان تعاوني، هاي باشگاه مالكيت از مشخص تعريف ودنب ورزشي، هاي فعاليت تعاوني زمينة در
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 كارايي به متخصصان و كارشناسان برخي اعتقاد عدم اي و داري حرفه باشگاه در شركتي مالكيت و تعاون

نشان دادند توسعة ) 1390(ناصح و همكاران ). 11(اي، عنوان كرد  حرفه ورزش در تعاوني بخش
 هاي نظام بين ارتباطو همچنين ساختاري  موانع رفعازوكارهاي حمايتي، هاي ورزشي نيازمند س تعاوني

هاي  همراه استفاده از مزيت هاي كوچك و متوسط به بنابراين بنگاه). 18(است  كار محيط و آموزشي
هاي تجاري در شكل تعاوني در  تعاون در تجميع امكانات مالي و فكري افراد و كاهش ريسك فعاليت

هاي اقتصادي و اجتماعي ورزش، راهكاري مناسب براي توسعة  اند در كنار پتانسيلتو صنعت ورزش مي
هاي اقتصادي و  هاي شغلي پايدار و افزايش فعاليت سازي فرصت فراهم اقتصاد اجتماعي در كشور و نيز

دليل ارتباط ورزش با بهداشت، بهبود كيفيت زندگي و  همچنين به. محسوب شود رفع معضل بيكاري
هاي كوچك و  توسعة بنگاه، لزوم توجه بيش از پيش به جذب مشاركت افراداي اجتماعي آن در كاركرده

هاي اندكي  با وجود اهميت موضوع متأسفانه پژوهش. شود متوسط ورزشي در قالب تعاوني احساس مي
اين . هاي كوچك و متوسط در صنعت ورزش ديده شد در مورد عوامل مؤثر بر ايجاد و توسعة بنگاه

نظران مديريت ورزشي در خصوص  هاي كارشناسان تعاون و صاحب هش با هدف مقايسة ديدگاهپژو
منظور دستيابي به اهداف اقتصادي و  هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني، به توسعة بنگاه

  .اجتماعي در جامعه به اجرا در آمد
  

  شناسي روش
دفتر كارشناسان ، آماري تحقيق ةجامع. است پيمايشي و از لحاظ هدف كاربردي- تحقيق حاضر توصيفي

و استادان مديريت ورزشي ) N=85(ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي سراسر كشورتحقيق و توسعة 
شماري از جامعه در نظر گرفته  صورت تمام نمونة آماري به .بودند) N=88(هاي سراسري كشور  دانشگاه

پرسشنامه از كارشناسان  61(ل از اين جامعه دريافت شد پرسشنامة قابل تحلي 87شد و در مجموع 
گردآوري اطالعات از ). پرسشنامه از استادان مديريت ورزشي 26ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و 

فرهنگي، عوامل آموزشي، -رساني عوامل اطالع ،مشتمل بر پنج عامل اي ساخته محقق ةطريق پرسشنام
، كه حاوي ICTتشويقي و عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات - امل حمايتيساختاري، عو- عوامل قانوني

پرسشنامه از طريق مطالعة جامع منابع و  .انجام گرفت ،ارزشي ليكرت بود گويه با مقياس پنج 33
محتوايي روايي . مصاحبه با جمعي از استادان و كارشناسان طراحي و متغيرهاي پژوهش استخراج شد

و تعدادي از كارشناسان خبره  ورزشي و مديريت اساتيد مديريتنفر از  10ده از نظر پرسشنامه با استفا
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و براي صاحب نظران دانشگاهي  91/0ضريب پايايي براي نمونه كارشناسان تعاون . تأييد شدتعاون 
اسميرنوف براي همه -با توجه به اينكه مقادير احتمال مربوط به آزمون كولموگروف .دست آمد به 94/0
هاي آناليز  هاي تحقيق از آزمون وتحليل يافته منظور تجزيه گزارش شد، به 05/0تر از  ها بزرگ لفهمؤ

با  α≥ 05/0مستقل در سطح معناداري  tو آزمون  هاي مكرر، آزمون تعقيبي بونفروني گيري واريانس با اندازه
  . استفاده شد  18SPSSافزار آماري  نرم

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

سال و ميانگين  56/49نفر استاد مديريت ورزشي، با ميانگين سني  26نفر نمونة آماري،  87داد از تع
ادارة كل تعاون كار و رفاه  28نفر كارشناس دفتر تحقيق و توسعه از  61سال و  33/15سابقة كار 

  .   سال بودند44/10سال و ميانگين سابقة كار 31/36اجتماعي كشور، با ميانگين سني 
  

  هاي وارد در تحقيق از ديدگاه كل نمونة آماري مقياس اطالعات توصيفي خرده. 1جدول
  ميانگين ±انحراف استاندارد   متغير

  36/4±42/0 تشويقي-حمايتي
  30/4±50/0 ساختاري-قانوني

  22/4±50/0 آموزشي
  18/4±58/0 فناوري اطالعات و ارتباطات

  12/4±55/0 فرهنگي-رسانياطالع
  

ترين  نظران دانشگاهي، مهم ، از ديدگاه مجموع كارشناسان و صاحب1العات جدولبا توجه به اط
هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني، با توجه به ميانگين  عوامل در ايجاد و توسعة بنگاه

تشويقي با ميانگين و انحراف معيار - ترتيب اولويت عامل حمايتي شده در هر عامل به هاي كسب نمره
، عامل آموزشي با ميانگين 30/4±50/0ساختاري با ميانگين و انحراف معيار- ، عامل قانوني42/0±36/4

 18/4±58/0، عامل فناوري اطالعات و ارتباطات با ميانگين و انحراف معيار 22/4±50/0و انحراف معيار 
  .شناخته شد 12/4±55/0فرهنگي با ميانگين و انحراف معيار -رساني و عامل اطالع
هاي عوامل تحقيق از ديدگاه  گيري مكرر بر روي ميانگين نمره زمون آناليز واريانس با اندازهاز طريق آ

 05/0جدول از  Pنظران دانشگاهي، با توجه به اينكه مقدار عددي  مجموع كارشناسان و صاحب
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و هاي كوچك  تر بود، وجود تفاوت معناداري بين ميانگين عوامل مؤثر بر ايجاد و توسعة بنگاه كوچك
 .متوسط ورزشي در قالب تعاوني، تأييد شد

  نتايج آزمون آناليز واريانس مكرر بر عوامل تحقيق از ديدگاه كل نمونة آماري. 2جدول
مجموع   

  مربعات
درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مربعات

F P 

 771/0 88 842/67  خطا  *001/0  502/10349 705/7978 1 705/7978  عوامل
    نشانه معنا داري آماري *
  

  نتايج آزمون تعقيبي بونفروني بر عوامل تحقيق از ديدگاه كل نمونة آماري. 3جدول 
فناوري 

اطالعات و 
  ارتباطات

- حمايتي
-رساني اطالع  آموزشي  ساختاري-قانوني  تشويقي

  عوامل تحقيق  فرهنگي

000/1 001/0* 015/0* 146/0  
_رساني اطالع

 فرهنگي

 آموزشي 146/0  000/1 088/0 000/1

578/0 000/1  000/1 015/0* 
 -قانوني

 ساختاري

 تشويقي -حمايتي *001/0 088/0 000/1  *007/0

 007/0* 578/0 000/1 000/1 

فناوري اطالعات
و ارتباطات 

)ICT(  
  نشانة معناداري آماري *

  
كننده در اين تحقيق، بين ميانگين عامل  نتايج آزمون بونفروني نشان داد از ديدگاه كل نمونة شركت

تشويقي -و ميانگين عامل حمايتي) P=015/0(ساختاري  -فرهنگي با ميانگين عامل قانوني-رساني اطالع
)001/0=P ( و همچنين بين ميانگين عامل فناوري اطالعات و ارتباطات(ICT)  و ميانگين عامل

منظور مقايسة  سپس به). 3جدول(تفاوت معناداري وجود دارد ) P=007/0(تشويقي -حمايتي
  .مستقل استفاده شد  tنظران دانشگاهي از آزمون هاي كارشناسان و صاحب هديدگا

كدام از  نظران دانشگاهي، در هيچ هاي كارشناسان و صاحب بين ديدگاه 4با توجه به نتايج جدول 
  .عوامل مورد بررسي در اين تحقيق تفاوت معناداري ديده نشد
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  نظران دانشگاهي مقايسة متغيرهاي تحقيق در دو گروه كارشناسان تعاون و صاحب. 4جدول 

  درجة آزادي  مشاهدهP tارزش
 هاي آماريشاخص              ميانگين±انحراف استاندارد

  
 عوامل تحقيق            

نظران  صاحب
  دانشگاهي

كارشناسان 
  تعاون

 فرهنگي-رساني اطالع 49/0±22/4 62/0±90/3 87 -56/2 06/0

 آموزشي 51/0±26/4 48/0±13/4 87 -15/1 28/1

 ساختاري-قانوني 47/0±28/4 56/0±33/4 87 41/0 42/3

 تشويقي-حمايتي 41/0±43/4 40/0±22/4 87 -24/2 14/0
فناوري اطالعات و ارتباطات     59/0±22/4  54/0±08/4 87 - 24/2 14/0

)ICT( 

  
  گيري بحث و نتيجه

ساختاري و -فرهنگي با عوامل قانوني-رساني عامل اطالعبا توجه به وجود تفاوت معنادار بين ميانگين 
-ساختاري و حمايتي-هاي اين عوامل، اهميت نسبي عوامل قانوني تشويقي و همچنين ميانگين-حمايتي

همچنين تفاوت معنادار بين . شود فرهنگي مشخص مي- رساني تشويقي در مقايسه با عامل اطالع
هاي اين عوامل، بيانگر  عامل فناوري اطالعات و ارتباطات و ميانگين تشويقي با-ميانگين عامل حمايتي

كه  درحالي. تشويقي در مقايسه با عامل فناوري اطالعات و ارتباطات است-اهميت نسبي عامل حمايتي
رو  ازاين. بين ميانگين عامل آموزشي و ميانگين ديگر عوامل وارد در تحقيق تفاوت معناداري ديده نشد

يابيم كه اهميت دو عامل فناوري اطالعات و ارتباطات و  هاي اين تحقيق درمي يافته با توجه به
تشويقي، اندكي كمتر است، -ساختاري و حمايتي-فرهنگي در مقايسه با عوامل قانوني-رساني اطالع

وكارهاي كوچك و  اهميت زيادي در ايجاد و توسعة كسب 4كه همة اين عوامل با ميانگين باالي  درحالي
نظران دانشگاهي تفاوت  وسط ورزشي دارند و جالب اينكه بين ديدگاه كارشناسان تعاون و صاحبمت

نظران در خصوص لزوم و اهميت هر  معناداري ديده نشد و اين بيانگر توافق نظر كارشناسان و صاحب
رشناسان هاي عوامل، در دو گروه كا بررسي ميانگين نمره اما .كدام از عوامل وارد در اين تحقيق است

-نظران دانشگاهي نشان داد باالترين اولويت از ديدگاه كارشناسان با عامل حمايتي تعاون و صاحب
هاي  رسد كه تفاوت ديدگاه نظر مي به. ساختاري است- نظران با عامل قانوني تشويقي و از ديدگاه صاحب

چنانچه فعاليت . ت آنهاستاين دو گروه ناشي از تفاوت در نحوة برخورد آنها با مسئله و شرايط متفاو
تشويقي از ديدگاه اين گروه -كارشناسان در حوزة اجرايي و عملياتي موجب شده كه عوامل حمايتي

هاي كوچك و متوسط ورزشي داشته باشد و از طرفي حوزة فعاليت  اولويت بيشتري در توسعة بنگاه
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-هميت دادن به عوامل قانونيها و برخورد تئوريك با مسئله سبب بيشتر ا نظران در دانشگاه صاحب
مجموع اين دو نگاه كه يكي نگاه از درون و ديگري نگاه از بيرون به مسئلة توسعة . ساختاري شده است

تري را از اين مسئله  تواند ابعاد وسيع هاي كوچك و متوسط ورزشي در قالب تعاوني است، مي بنگاه
توان به حساب اتخاذ صحيح متغيرهاي  اه را مياز طرفي معنادار نبودن تفاوت اين دو ديدگ. روشن كند

  .  اثرگذار و اهميت اين متغيرها گذاشت
 تشويقيو  هاي حمايتي سياست نقش و اهميت تحقيق، هاي يافته از ديگر استنتاج قابل موضوع

هاي حمايتي دولت كه  سياست. نظران دانشگاهي است از ديدگاه هر دو گروه كارشناسان و صاحب دولت
اي است، در  هاي مشاوره هاي بلندمدت تا حمايت هاي مالي چون تخفيف مالياتي و وام ايتشامل حم

عليپور . وكار مطرح شده است گيري و توسعة كسب عنوان عوامل اثرگذار بر شكل بيشتر تحقيقات به
 ).10(هاي كوچك و متوسط معرفي كرد  ترين عامل در تقويت بنگاه عوامل حمايتي مالي را مهم) 1388(

ها اشاره كردند  به نقش عوامل اقتصادي و منابع مالي در توسعة تعاوني) 1388(و نكويي) 1388(آمدي 
 آموختگان هاي دانش منظور توسعة تعاوني هاي حمايتي دولت به سازوكارنقش ) 1388( عباسي). 1، 19(

ل و توسعة نيز در بررسي راهكارهاي حمايت دولت از تشكي) 1388( استادي .)9(را مهم برشمرد 
خصوص تسهيل و بهبود فرايند  و بهها و تسهيالت بانكي  هاي دولت از طريق مشوق ها، حمايت تعاوني

و  )1384( فر فرزين. )5( ها مؤثر دانسته است را بر روند تشكيل و توسعة تعاونياعطاي تسهيالت بانكي 
 گيري شكل در اصلي عامل عنوان به را اندازه به و موقع به حمايتي تسهيالت ةارائ نيز )1384( فر مهران

   ).12، 17(د قرار دادن تأكيد مورد ها تعاوني
نظران  از ديدگاه مجموع كارشناسان تعاون و صاحب نيز ساختاري- وامل قانونياهميت و نقش ع

بانكي تا تسهيل روند ثبت  يند اعطاي تسهيالتاتسهيل و بهبود فر .گرفت قرار تأكيد مورددانشگاهي 
- از جمله متغيرهاي اتخاذشده در عوامل قانوني ههاي كالن توسع ها و برنامه تدوين سياست و ها شركت

هاي حمايتي مالي  در پژوهشي ميزان توفيق نسبي سياست) 1390(كاباران زاد قديم  .ساختاري بود
و ) 1389(عليدوست قهفرخي ). 14(هاي اتخاذشده نشان داد  دولت را در مقايسه با ديگر سياست

) 1388(نكويي ). 11، 27(ها ذكر كردند  ها را از موانع توسعة تعاوني ضعف در ساختار  تعاوني راكي،بنتو
، نقش قوانين و مقررات »هاي روستايي واكاوي عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني«در پژوهشي با عنوان 

ها، مورد توجه قرار داد  افزاري بسيار مهم در موفقيت تعاوني مثابة يك عامل نرم ها را به حاكم بر تعاوني
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هاي اقتصادي دولت در توسعة فرهنگ تعاون تأكيد   نيز بر نقش سياست) 1388(منصور بستاني ). 19(
  ). 16(داشت 

تشكيل تمايل به  افزايش درعنوان عاملي  بههاي آموزشي  فعاليت نقش در اين پژوهش
 عباسي .دشآنها شناسايي  هاي ورزشي و توسعة تعاوني در قالبوكارهاي كوچك و متوسط  كسب

 هاي فرصت شناسايي راستاي دانشجويان در كارآموزي و كارورزي هاي دوره در پژوهشي تقويت )1388(

مقيمي . )9( داد قرار تأكيد مورد آموختگان دانش هاي تعاوني توسعة در مؤثر يسازوكار عنوان به شغلي را
وزشي در تقويت مهارت و روحية كارآفريني در هاي آم نيز در پژوهشي نقش جدي و مؤثر مؤلفه) 1387(

 آموزش«در پژوهشي با عنوان ) 1387( طالبي ).15(وكارهاي كوچك و متوسط را نشان داد  كسب

تصريح  ،» (SMEs)متوسط و كوچك هاي شركت  توسعة و ايجاد در آن نقش و دانشگاهي كارآفريني
 صنعت با تعامل دانشگاه ةنحو و آموزش روش و وعن در تغييراتي بايد  ها منظور توسعة اين شركت كرد به

و  توانمندسازي مربيان و آموزشي نقش بر نيز )1379( اكبري و )1380( صبوحي .)8( دگير انجام
 تأكيد اصلي ةيافت يك عنوان به بازار نيازهاي به توجه و وكار كسب هاي آموزش خصوص در تاداناس

  .)4، 7(كردند 
هاي كارورزي هم براي دانشجو و هم براي سازماني  شان داد برنامهدر پژوهشي ن) 2004( فلمينگ

هاي  هاي آموزش تعاوني را در توسعة مهارت اين پژوهش تأثير برنامهاست؛ مفيد  ،كنند كه در آن كار مي
هاي فني دانشجويان  ارتباطي، مديريت زمان، مهارت پژوهش، مهارت حل مسئله و همچنين مهارت

ها  هاي آموزش تعاوني در دانشگاه برنامه ةپژوهشگران با مقايسيقي ديگر اين در تحق. دهد نشان مي
به مزيت  ،اند شان گذرانده تحصيلي ةعنوان بخشي از برنام دريافتند دانشجوياني كه آموزش تعاوني را به

  .)29، 30( رقابتي در بازار كار دست يافتند

گيري از تجهيزات  خصوص بهره به (ICT) عوامل فناوري اطالعات و ارتباطاتاين پژوهش  در
 و همچنين عوامل هاي ورزشي اي بين تعاوني فناوري و تكنولوژيكي و گسترش ارتباطات شبكه

  .هاي بعدي معرفي شدند عنوان اولويت ترتيب به به فرهنگي-رساني اطالع
عنوان ابزار  هوكار، مهارت و دانش مورد نياز است و فناوري اطالعات و ارتباطات، ب براي ايجاد كسب

همچنين . وكار شود تواند عامل توسعة كسب هاي اقتصادي مي انتقال و اشتراك دانش در بين بنگاه
وكارهاي كوچك و  پذيري و به تبع آن توسعة كسب سازي به افزايش روحية مشاركت توان با فرهنگ مي

 تعاون، فرهنگ توسعة و ترويج بر مؤثر عوامل در بررسي .متوسط ورزشي در قالب تعاوني اميد داشت
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 و تأكيد مورد اول اولويت عنوان را به )تلويزيون( ملي ةرسان هاي برنامه وجود) 1388( بستانيمنصور 
پذيري و فرهنگ كارآفريني جمعي را از  نيز روحية مشاركت) 2006(بن حفيظ  .)16( داد تأييد قرار

دوست قهفرخي  علي ).26(كند  في ميهاي تعاوني معر گيري و توسعة شركت ترين عوامل در شكل مهم
 توسعة اي كشور، بيان كرد در زمينة هاي ورزشي در ورزش حرفه در بررسي موانع توسعة تعاوني) 1389(

كارگيري  به براي مناسب تدابير و ها گذاري سياست بايد مردمي، مشاركت گسترش و تعاوني بخش
  ).11(شود  احيا است، شده نهادينه ايران ملي و ديني جامعة در كه تعاون فرهنگ
دريافت كه بين ديدگاه كارشناسان ادارات كل تعاون، كار و  توان تحقيق مي هاي يافته در دقت با

وكار در  هاي اجرايي كسب عنوان دو گروهي كه اولي با فعاليت نظران دانشگاهي به رفاه اجتماعي و صاحب
و آكادميك مسئله را  ه دوم از ديدگاه علمي هاي واقعي بازار در ارتباط نزديك بودند و گرو موقعيت

ساختاري، آموزشي، فناوري اطالعات -تشويقي، قانوني-بررسي كردند، در خصوص اهميت عوامل حمايتي
هاي كوچك و  ترين عوامل در ايجاد و توسعة بنگاه عنوان مهم به فرهنگي-رساني اطالعو ارتباطات و عامل 

هاي  افزايش حمايت بنا به نتايج اين پژوهش با. ي ديده نشدمتوسط ورزشي در قالب تعاوني اختالف
هاي كوچك و  توان به افزايش بنگاه تشويقي و اصالح قوانين و ايجاد ساختارهاي روان و صحيح مي

پيشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي در  متوسط ورزشي در قالب تعاوني اميد داشت و به اين وسيله به
منظور آموزش  به منسجم هايي تدوين برنامه بدون اهداف اين به دستيابيكه  جامعه ياري رساند؛ همچنان

آموختگان دانشگاهي، استفاده از فناوري  ويژه دانش وكار و آموزش تعاون به افراد جامعه و به كسب
سازي در جامعه براي روي آوردن  وكار و همچنين فرهنگ عنوان ابزار توسعة كسب اطالعات و ارتباطات به

  . نمايد خصوص تعاوني، ناممكن مي هاي اقتصادي و به اليتبه فع
  تشكر و قدرداني

وسيله از ادارة كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان كه با حمايت خود ما را  بدين 
  .شود در اجراي اين پژوهش ياري كردند، تشكر و قدرداني مي

  
  و مĤخذ منابع 

 عوامل رگرسيوني تحليل"). 1388. (ايرج؛ حسيني نيا، غالمحسين؛ ملك محمدي، اقدس آمدي، .1

 ص ،211و  210 شمارة تعاون، . "تهران كشاورزي هاي درتعاوني كارآفريني ترويج بر مؤثر
34-17. 



 1393پاييز، 3شمارة ، 6دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                        

 

470

وردي جزايري،   ترجمة اله. "اقتصاد ورزش"). 1380. (آندروف، والديمير؛ فرانسوائيس، ژان .2
 .83ص. مان تربيت بدنيساز-انتشارات علم و ورزش، تهران

بندي انواع  بررسي و اولويت"). 1390. (اكبر؛ سجادي نايني، سيدعلي افجهء، سيد علي .3
، 13فصلنامة مطالعات گردشگري، شمارة  ".هاي كوچك و متوسط هاي دولتي از بنگاه حمايت

 .85-111ص 

. "انشگاهيد التحصيالن فارغ بيكاري و اشتغال وضعيت به نگاهي"). 1383. (صفدر اكبري، .4
 .22- 27، ص 53شمارة و جامعه، كار ةماهنام

 و تشكيل از دولت حمايت راهكارهاي بررسي"). 1388. (استادي، حسين؛ عليزاده، عليرضا .5
 و كهگيلويه استان موردي بانكي مطالعة تسهيالت طريق اعطاي از ها تعاوني توسعة

 .48-58، ص 207و  206تعاون، سال بيستم، شمارة . "بويراحمد

بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر افزايش انگيزة "). 1387. (زاده، بهزاد؛ ثمري، عيسي رسول .6
-50فصلنامة مديريت دولتي، دورة اول، ص ".ها پيشرفت و كسب موفقيت در مديران تعاوني

33. 

 هاي ديدگاه( آموختگان دانش بيكاري علل تحليل و بررسي"). 1380. (فرحناز صبوحي، .7

 انساني نيروي نيازسنجي طرح گزارش .")آموختگان دانش و ها انشگاهد ها، مديران بنگاه

 .138و137، ص عالي آموزش ريزي برنامه و پژوهش ةمؤسس متخصص، تهران،

آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در "). 1387. ( طالبي، كامبيز؛ زارع يكتا، محمدرضا .8
، توسعة كارآفريني ."ياندانش بن (SMEs) هاي كوچك و متوسط ايجاد و توسعة شركت

 . 111-113، ص 1شمارة 

 هاي تعاوني توسعة بر مؤثر عوامل شناسايي"). 1388. (قلي قورچيان، ناد ؛عباسي، محمد .9

 .142-170ص  ،2 ةشمار سوم، سال آموزشي، مديريت و رهبري ةفصلنام ."آموختگان  دانش

اون در استان گيالن با بررسي عوامل توانمندسازي بخش تع"). 1388. (عليپور، حميدرضا .10
 .135-147، ص 211و 210تعاون، شمارة . "هاي كوچك و متوسط تأكيد بر تقويت بنگاه



  ...مقايسة ديدگاه كارشناسان تعاون و صاحب نظران مديريت ورزشي در خصوص توسعة 

 

471

 توسعة موانع"). 1389. (علي دوست قهفرخي، ابراهيم؛ جاللي فراهاني، مجيد؛ نادران، الياس .11

 هاي بر سياست تأكيد با ايران اسالمي جمهوري اي حرفه ورزش در ورزشي هاي تعاوني

 .34-42، ص7، شمارة)حركت(مديريت ورزشي. "44اصل  يكل

 ملي كنفرانس اولين منتخب مقاالت مجموعه ."تعاون و كارآفريني" ).1384. (مهرداد فر، فرزين .12

 .يزد دانشگاه توسعه، و اشتغال تعاون

هاي كوچك و متوسط با رشد  بنگاه"). 1387. (پور، محمدعلي؛ پوش دوز باشي، هانيه فيض .13
هاي اقتصادي ايران، سال دوازدهم، شمارة  فصلنامة پژوهش. "آنها در ايجاد اشتغالسريع و سهم 

 .119-145، ص 37

بررسي ميزان تأثير "). 1390. (كاباران زاد قديم، محمدرضا؛ ممقاني، عليرضا؛ تيمورنژاد، كاوه .14
 ".هاي حمايتي دولت بر صنايع كوچك و متوسط در برنامة چهارم توسعة كشور سياست
 .193- 215، ص 15، دورة 4هاي مديريت در ايران، شمارة  پژوهش

وكارهاي  آموزش كارآفريني در كسب"). 1387. (محمود محمد؛ احمدپوردارياني، سيد مقيمي، .15
-245، ص 1توسعة كارآفريني، سال اول، شمارة ".نيازها و راهكارها : كوچك و متوسط ايران

207. 

 ترويج بر مؤثر عوامل بررسي"). 1388. (حسن منصور بستاني، رضا؛ حيدري، عليقلي؛ صديقي، .16

- 211تعاون، سال بيستم، شمارة . "بلوچستان و سيستان در استان تعاون فرهنگ توسعة و
 .35-53، ص  210

 افراد و دانشگاهي آموختگان دانش اشتغال هاي شيوه بررسي"). 1384. (صفر فر، مهران .17

 توسعه، و اشتغال تعاون، ملي كنفرانس ولينا منتخب مقاالت مجموعه ."ها در تعاوني كار جوياي

 .يزد دانشگاه

شناسايي عوامل مؤثر بر "). 1390. (ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبريزي، كوروش؛ شريفيان، اسماعيل .18
، ص 8هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، شمارة پژوهش ".در ايرانهاي ورزشي  يتوسعة تعاون

62-51  . 



 1393پاييز، 3شمارة ، 6دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                        

 

472

واكاوي عوامل مؤثر "). 1388. (امير حسين؛ زرافشاني، كيومرث نكويي نائيني، علي؛ علي بيگي، .19
فصلنامة روستا و توسعه، سال   ".هاي روستايي شهرستان كرمانشاه بر موفقيت تعاوني

 .1-22، ص 4دوازدهم، شمارة

نشرية تعاون،  ".شناسي مديريت در شركت تعاوني آسيب"). 1383. (وحيدزاده، علي .20
 .60-64، ص159شمارة

انتشارات  ".1400- 1376برنامة راهبردي توسعة صنعتي ايران"). 1378. (ايع و معادنوزارت صن .21
 .تهران، سند. وزارت صنايع

 ص ، 206 مترجم اصغر بيات،  تعاون. "اجتماعي اقتصاد و ها تعاوني"). 1388. (وودفرد، كيت .22
167-143. 

 و مؤثر ركتمشا افزايش استراتژي". 1384). سازمان توسعة صنعتي ملل متحد( يونيدو .23

 اسالمي جمهوري صنعتي و توسعة اقتصادي در متوسط و كوچك هاي بنگاه بخش رقابتي

 .345-360رسا، ص  انتشارات شفيعي، و شقاقي :مترجمان". ايران

24. Atherton A., & Fairbanks A. (2006). “Stimulating private sector 

development in China: The emergence of Enterprise development 

centers in Liaoning and Sichuan provinces”. Asia pacific business 

review, Vol.12, No.3, pp: 333-354. 
25. Ayim, E. (2009). “An examination of sport identity amongst youth 

soccer participants and the implications for MLS marketing” . 

UNLV Theses, University of Nevada, Las Vegas, pp: 133-135. 
26.  Ben Hafaiedh, C. (2006). “Essay on a Team-based view of 

Entrpreneurship”. Paper presented at the 18èmes Journées Nationales des 

IAE (Congrès du Cinquantenaire), Montpellier, France. 

27. Benturaki, J. (2000). “Cooperatives and poverty Alleviation”.  

England, IDS TEMA, pp:234-340. 

28. .Delaney, L., Keaney, E. (2005). “Sport and Social Capital in the 

United Kingdom: Statistical Evidence from National and 

International Survey Data”. Dublin institute for public policy reaserch 

(ippr), London- commissioned by the Department of cultural Media and 

Sport, pp:1-42. 



  ...مقايسة ديدگاه كارشناسان تعاون و صاحب نظران مديريت ورزشي در خصوص توسعة 

 

473

29. Fleming, J.M., & Eames, C. (2004). “The time course of learning- how 

does the length of the cooperative placement affect the learning 

experience? ”. seventh annual New Zealand Association for Cooperative 

Education conference, Christchurch, New Zealand, pp:1-7. 

30.  Fleming, J.M., & Ferkins, L. (2005). “Enhancing student employability: A 

New Zealand case study of cooperative education in sport”. 

Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network , pp:1-8. 
31.  Holt, M. (2007). “The Ownership and Control of Elite Club Competition 

in European Football” . Socer and Society, Vol. 8, No.1, pp: 50-67. 

32. Mülayim, Z. G. (2003). “cooperative, Yetkin Yayınları”. Ankara, pp: 

125-128. 
33.  Soderquist, K., Chanaron,  J.J. & Motwani, J. (1997). “Managing innovation 

in French small and medium- sized enterprises: an empirical study”. 

Benchmarking for Quality Management & Technology, Vol.4, No.4, pp: 

259-272. 
34.  Sylvia, T., Steven, N.W., Robert, B.D., Jacques M. (2012). “Motor City, 

rebound? Sport as a catalyst to reviving downtown Detroit: A case 

study”. City, Culture and Society, Vol. 3, No.3, pp: 181-187. 
 

 

 
 


