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برزگر5

 1دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران.
 3گروه مدیریت  ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 4دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
 5کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.
نام نویسنده مسئول:
محمد تقی پور

چکيده
سابقه و هدف  :هدف این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در توسعه خدمات
جدید در ورزش کودکان است.
مواد و روش ها :روش پژوهش حاضر کاربردی و جمع آوری اطالعات به دو طریق
کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است.
یافته ها:عوامل فرهنگی و اجتماعی مهمترین بعد در توسعه خدمات جدید در ورزش
کودکان است .لذا با تاکید بیشتر و اجرای فعالیت هایی جهت ارتقاء عوامل فرهنگی
و اجتماعی می توانیم در زمینه ارتقای عوامل دیگر هم موفق شویم.
استنتاج :نتیجه تحقیق نشان می دهد که فرضیه تحقیق تایید می شود ،یعنی عوامل
فرهنگی و اجتماعی در توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان تاثیر مثبت دارد.

واژگان کليدي :عوامل فرهنگی ،اجتماعی – توسعه خدمات جدید – ورزش
کودکان.
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در ورزش کودکان

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال پنجم)

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در توسعه خدمات جدید
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مقدمه
واژه کار آفرینی برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای متعهد شدن می باشد .تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر کار آفرین کسی است که
متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی  ،اداره و تقبل کند .جم معتقد است کار آفرینی فرآیندی پویاست که بوسیله
آن افراد به طور دائم فرصت های اقتصادی را تعریف کرده و بر مبنای آن به توسعه  ،تولید و فروش کاال و خدمات می پردازند که الزمه این
فرایند ویژگیهایی مانند اعتماد به نفس  ،توانایی خطر کردن و تعهد شخصی بوده و با افزایش سطح خطر پذیری  ،سطح کار آفرینی فعالیت
ها و کسب و کارها نیز افزایش می یابد.
کار آفرینان را می توان عامالن قدرتمند تغییر نامید که سرعت بخش و آسان کننده دگرگونی ها و تحول های بنیادین در جوامع هستند.
آنها با ایجاد و راه اندازی کسب و کار های کوچک کارآفرینانه ،نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها ایفا می نمایند.
احمد پور داریانی و عرفانیان 86 ،معتقدند کارافرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار و با بسیج
منابع که با مخاطره مالی  ،اجتماعی و حیثیتی همراه است ،محصول جدید یا خدمت جدید به بازار ارائه میدهد.
کنسرسیوم دیده بان جهانی کار آفرینی به عنوان مهم ترین مرجع از سال 1111هر ساله فعالیتهای کار آفرینان را در کشورهای مختلف
مورد ارزیابی قرار داده و در قالب گزارش ساالنه منتشر مینماید .نتایج نشان میدهد ایران اغلب از نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی استفاده
مینماید و مشکالتی مانند عدم ثبات در بسترها و حمایت های فرهنگی  ،اجتماعی  ،رسانه ،شاخص کارآفرینی بین المللی و پیچیدگی
فرآیندهای اداری صادرات و واردات دارد ،همچنین تولیدات ایران اغلب نوآورانه ،محصول محور و فناورانه نمیباشد بلکه بیشتر سنتی بوده و
نمی تواند ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد ایجاد نماید.
خالقیت فرایند خلق ایده ها و تبلور آنها در قالب اشیای فیزیکی ارزشمند است.اما ابتکار یعنی خلق چیزی از هیچ یا باز آفرینی چیزی
که قبال وجود نداشته است.
شناسایی تغییرات در نیازها و خواسته های مصرف کنندگان در بازارهای مختلف ،با تداوم رقابت در کسب و کارها و افزایش رونق
اقتصادی ،منجر به اجرای برنامه های توسعه محصول جدید در شرکتها شده است .هدف از توسعه محصول جدید ،میتواند پاسخ به نیاز
مشتریان ،تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی ،افزایش سود ،رضایت مشتریان و مقابله با سیاستهای رقبا باشد.
توسعه و معرفی یک محصول یا خدمت جدید  ،از مهم ترین تصمیمات استراتژیک است که شرکت ها می توانند اتخاذ کنند(کوپر)2111
با گذشت زمان محصوالت در برابر رویدادهایی مانند تغییر نیازها و سلیقه های مشتریان  ،فناوری های جدید ،کوتاه شدن چرخه های عمر
محصول و افزایش رقابت صدمه پذیر شده اند.
سیل روزافزون توسعه و تولید محصوالت جدید و عرضه تجاری و موفقیت آمیز آنها به بازار باعث کوتاهتر شدن منحنی عمر محصوالت
و حرکت از تولید انبوه به سفارشی خواهد شد(یان بارکلی و همکاران )11-12 :1365
ورزش کودکان امروزه از اهمیت بسیار ویژه ای در بین مراکز آموزشی و والدین پیدا کرده است و بررسی عوامل موثر در توسعه خدمات
جدید در ورزش کودکان می تواند باعث تمرکز مدیران روی این عوامل شده و باعث بهبود در این خدمات گردد.
با توجه به ا همیت بخش ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان ،مساعد کردن محیط کسب و
کار در این بخش در دستیابی به هدف های یاد شده اثرگذار است(.یدالهی فارسی)1361،
در این رابطه شناخت عوامل موثر توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان به سیاست گذاری درست برای توسعه محیط کسب و کارهای
ورزشی کمک می کند.

مواد وروش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی تدوین و بررسی عوامل توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان بپردازد و با
پیشنهادها و راهکارهای الزم به بهبود وضعیت موجود کمک کند ،از نوع کاربردی میباشد.
متغیر های مستقل در این تحقیق ،عوامل تاثیر گذار است و متغیر وابسته در این تحقیق توسعه خدمات جدید است.

جامعه آماري
در این پژوهش دو جامعه آماری مدنظر قرار داده شده است .
جامعه آماری اول خبرگان رشته های مرتبط رشته های مدیریت  ،ورزشی  ،کارآفرینی و کودکان است که از بین انها نمونه اول شامل
بیست و پنج نفر از خبرگان رشته های مدیریت  ،ورزشی  ،کارآفرینی و کودکان می باشند .تمامی این خبرگان در سال  1315 – 1318در
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یک یا دو یا چند گروه مرجع مشغول به کار هستند .بیشتر این خبرگان به صورت علمی و عملی درگیر مسائل ورزش کودکان هستند .این
خبرگان تحصیالت حداقل لیسانس داشته و دارای تجربه حداقل ده ساله در حوزه تخصصی موضوع بوده اند .نمونه گیری جامعه اول نمونه
گیری در دسترس و هدفمند بوده است.
جامعه آماری دوم شامل مربیان ورزش می شود که با کودکان کار میکنند .نمونه آماری دوم شامل  212نفر مربی ورزش می شود که
با کودکان کار میکنند .تعداد این نمونه با توجه به فرمول جامعه نرمال بدست امده است (تصادفی – جامعه نامشخص)

روش هاي تجزیه و تحليل آماري
در پژوهش حاضر پس از جمع آوری داده ها و قرار دادن آنها در جدول اکسل سنجیده میشود که آیا مولفه ها ولید هستند یا خیر؟
در رابطه با اهمیت داده ها از آزمون Tاستفاده می شود  .این آزمون بیانگر آن است که آیا مولفه مورد نظر مورد تایید پاسخ دهندگان
میباشد یا خیر؟ سپس مولفه های مورد تایید توسط تاپسیس اولویت بندی می شوند.

روشهاي توصيفی
در این قسمت داده های توصیفی جمعیت شناختی استخراج شده ،خالصه و طبقه بندی میشوند.

ویژگیهاي جمعيت شناختی
شغل
توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک شغل در جدول ( )1و نمودار ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)1توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکيک شغل

مربی ورزشی

غیر مربی ورزش

اعالم نشده

جمع

تعداد

113

64

25

212

درصد

4608

3108

1106

./111

نمودار ( )1سطح تحصيالت
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به همين ترتيب ميزان تحصيالت و ميزان سابقه را بررسی می نمایيم.
روشهاي استنباطی
آزمون فرضيه
فرضیه تحقیق  :عوامل فرهنگی و اجتماعی ،از عوامل اصلی توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان است.
طبق جدول( )2آمار توصیفی نشان میدهد مقدار میانگین ( ) 301861از  3بزرگتر است .که از طریق آزمون استنباطی تایید شود.
جدول ( :)2آزمون عوامل فرهنگی و اجتماعی

آماره  tتک نمونه اي
Std. Error Mean
.04815

Std. Deviation
.70102

N
212

Mean
3.1680

عوامل فرهنگی و اجتماعی

بر اساس جدول( ) 3مقدار آماره  tعدد  ، 30411درجه آزادی عدد  sig ، 211بدست امده کوچکتر از  ./15است  .از این رو H0

رد می شود بنابر این ،ادعا ی اینکه عوامل فرهنگی و اجتماعی  ،از عوامل اصلی توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان ،پذیرفتنی است.
جدول ( :)3آمار استنباطی عوامل فرهنگی و اجتماعی با استفاده از اماره تی استودنت

آماره  tتک نمونه اي
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
.0731

.2630

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

T

.16805

.001

211

3.490

عوامل فرهنگی و
اجتماعی

بررسی تحليل تایيد و رد فرضيه
همان طور که در جدول( )4مشاهده می کنید تمام عوامل از عوامل اصلی توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان در سطح معنی
داری قرار دارند از این رو فرض آماری رد و فرض تحقیق تایید شدند.
جدول( )4تایيد یا رد فرضيه

فرضیه

متغیر عامل اول

sig

1

عوامل فرهنگی و اجتماعی

. 000

H1
تایید

نتایج حاصل از آزمون فرضيه
محققان مختلف طی تحقیقات خود به برخی از مهمترین شاخصهای موفقیت در فرآیند توسعه محصول و خدمت جدید اشاره کردهاند
که اهم آنها عبارت است از  :برنامهریزی منطقی  /شبکههای ارتباطاتی  /حل منظم مسائل  /توجه به ویژگیهای بازار در موقعیتهای محیطی
 /فرآیند ساختارمند توسعه محصول و خدمت جدید (نظیر راهبرد شفاف ،راهبردها و برنامههای عملیاتی)  /اهداف مشخص /تعریف محصول
 /دیدگاه بلندمدت (داشتن برنامه برای آینده)  /رهبران قوی و توانمند  /درك و اطالع از بازار  /پشتیبانی از بازار  /پشتیبانی مدیریت ارشد /
دخیل بودن مشتری در فرآیند و اهمیت دادن به وی.
با توجه به تایید فرضیه و اولویت گذاری ابعاد و اولویت گذاری ابعاد با درجه اولویت نتیجه می گیریم که با تاکید بیشتر و اجرای فعالیت
هایی جهت ارتقاء عوامل فرهنگی می توانیم در زمینه ارتقای عوامل دیگر هم موفق شویم.
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جدول( )5اولویت گذاري ابعاد

نام ابعاد

Cli

Di-

Di+

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0.921772

163890.3

13908.91

q1

جدول( )6اولویت گذاري ابعاد با درجه اولویت

نام ابعاد

sorted Cli

q

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0.921772

q1
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