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 مقدمه
ابعاد زندگی  ، با گسترش روزافزون خود در تماماقتصاديهاي پررونق یکی از حیطه ورزش به عنوانصنعت 

سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها  این مهم با توجه به. نفوذ کرده است انسانفردي و اجتماعی 

. است اقتصادي بوده پررونق هايزمینه از یکی دهد ورزشنتایج نشان می .)1( گرددمشخص می خوبیبه

 اقتصادي است. درآمد بوده درصد 50 بربالغ سال ده طی در اروپا در ورزش در اشتغال رشد متوسط نرخ

 یکی و رسدمی سال در دالر هامیلیون به برزیل مانند کشورهایی در بازیکنان فروش از حاصل ارزآوري و

 و ورزشی تجهیزات و وسایل تولید ). صنعت2رود (می شمار به کشورها این در مهم اقتصادي منابع از

 یک عنوان به ورزش که است شده موجب پردازندمی ورزشی امکانات از استفاده براي مردم که هاییهزینه

 گذاريسرمایه نظام این در بسیاري افراد و کند باز جوامع اقتصاد در را خود جاي قدرتمند اقتصادي نظام

را به خوبی اجرایی کرد.  اقتصاد مقاومتیتوان که می هایی استیکی بخشورزش ). عالوه براین 3کنند (

 هايتوانمندي بر تأکید و نفت به وابستگی اقتصاد، کاهش شکوفایی موجب پیاده سازي اقتصاد مقاومتی

 معظم مقام بار نخستین 1389 سال در که اصطالحی است مقاومتی اقتصاد شود.کشور می اقتصاد دیگر

 کار به اقتصادي براي درواقع اصطالح این. کردند مطرح کشور کارآفرینان از جمعی با دیدار در رهبري

 در انعطاف قابلیت باید اقتصادي چنین. دارد را اقتصاد بر واردشده هايتکانه با مقابله توانایی که رودمی

 توانمی خالصه طوربه را مقاومتی اقتصاد. باشد داشته را بحران از عبور توانایی و گوناگون هايوضعیت

 امنیت آزاد، تجارت امکانات از استفاده و خارج دنیاي با پویا تعاملی بر افزون آن، در که دانست اقتصادي

 تأثیر کمترین آن تهدیدهاي و اقتصادي المللیبین محیط هاينوسان و شودمی حفظ کشور اقتصادي

بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد ). اقتصاد مقاومتی 4دارد ( اقتصاد کالن متغیرهاي بلندمدتدرروند  را منفی

گذاري خارجی و ثبات رویه در داخلی، تشویق کارآفرینان و ایجاد فضاي اشتغال خصوصی، جذب سرمایه

  ).5کند (المللی تأکید میگذاري و تقویت حضور و تعامالت بینقوانین سرمایه

توان با توجه به موارد ذکرشده جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش موانعی وجود دارد. ازجمله می

 عدم انطباق کافی ؛موانع قانونی و حقوقی شاملها و چالشبه ضعف در عوامل حقوقی و قانونی اشاره کرد. 

 هاي انضباطینامهآیین المللی، عدم وجود یا ناکافی بودنمقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات بین

 دانش حقوقی فعاالن عرصه ورزش پایین بودن، قوانین هاي مختلف و پراکندگی و ابهام درمدون در رشته

حامیان مالی  هايگذاريسرمایه، هاي مختلف صنعت ورزشفعالیت در با افزایش ابعاد مالی. باشندمی

ها و بالغی با عنوان حق پخش مسابقات بین رسانهمو عالوه بر آن،  مسابقات هاي ورزشی در جریانباشگاه
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با مقتضیات این خود را ها باشگاه و هافدراسیون؛ الزم است شودردوبدل می مجریان برگزاري مسابقات

به دنبال  بایدجهت جلوگیري از بروز فساد احتمالی . در این راستا دهند فضاي جدید و رو به رشد تطبیق

تا منافع کلیه  باشند،وفصل اختالفات احتمالی اي براي حلرآمد و عادالنهراهکارهاي حقوقی شفاف، کا

ها سرمایه ازپیششرکاي این صنعت مورد صیانت قرار گیرد و درجه اطمینان مناسبی براي جذب بیش

اند که فساد در ورزش شامل هرگونه فعالیت ) بر این عقیده2011( 1). گروس و چادویک6شود (فراهم 

منظور تحریف نتیجه مسابقه در راستاي طور عمد و بهاست که به 4یا نامعتبر 3غیراخالقی ،2غیرقانونی

روند. عالوه براین، در هنگام منافع شخصی و یا منافع چندین شریک درگیر در آن فعالیت به کار می

ورزش معیار و المللی، باید درباره اینکه چه اصول اخالقی براي تعیین فساد در رویارویی با مسابقات بین

هاي مدون احساس نامهو آیین قوانینبراي بهبود و توسعه ورزش، نیاز به تدوین باشند سؤال شود. مالك می

اجراي سیاست عدم وجود قوانین حمایتی از بخش خصوصی در ورزش است. جهت نکته دیگر  ).7( شودمی

دهد که حقیقات اولیه نشان میتوضع شود. سازي، ضروري است قوانین و قراردادهاي مناسبی خصوصی

اند طور خالصه عبارتخصوصی در توسعۀ ورزش در کشور به ترین موانع اصلی جلب مشارکت بخشمهم

هزینه باالي ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی؛ ناکافی بودن تسهیالت دولتی؛ عدم ز: ا

رکت بخش خصوصی در ورزش؛ فراهم سازي مناسب مطبوعات و صداوسیما درباره مشاو فرهنگ تبلیغ

). 8( هاي خصوصی؛ وضع نامناسب قانون کار؛گذاري مناسب خدمات باشگاهالزم براي قیمت نبودن زمینه

هاي ورزشی بسیاري از سازمان. سازي عدم برنامه محوري در ورزش استهاي پیادهعامل بعدي در چالش

هاي خوبی اجراي آن به موفقیت کرده و باتهیه کشورهاي مختلف برحسب مأموریت خود راهبرد الزم را

براي توفیق در مأموریت خود راهبرد  هاي ورزشیاند. با حاکمیت چنین تفکري، برخی از سازمانیافتهدست

ریزي برنامهنیافتگی را رفت از دایره توسعهراه برون) 1389(قالیباف  ).9( اندسازمانی خود را تدوین کرده

بر دارا بودن برنامه راهبردي و  هاي ورزشی عالوهسازمان ايداند. با چنین اندیشهحوزه ورزش می در

المللی هستند و امیدوارند با اجراي این هاي ملی و بینعرصه دنبال حضوري موفق در انداز شفاف، بهچشم

  .)10( انرژي و منابع دست یابندصرف  ، با حداقلشدهنییتعراهبردها به اهداف 
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 بنیان از مواردي است که در امر ورزش مورد غفلتهاي دانشغال و تولید در شرکتافزایش اشت

اقتصادي، عدم توانایی مناسب در علوم  تواند ناشی از ضعف در علومقرارگرفته شده است. این غفلت می

ات تجهیزات ورزشی و ارائه خدم هاي روز باشد. تولید لوازم وکارگیري تکنولوژيروز دنیا، ضعف در به

مزایاي بسیاري در حمایت از  .تواند، باعث رونق اقتصادي ورزش و بهبود توسعه ورزش شودورزشی می

کار داخلی، کمتر شدن  توان به ایجاد اشتغال براي نیرويها میتولید داخلی نهفته است که ازجمله آن

دولت، ارزآوري  مالیفشار توجه به برند داخلی در صنایع مختلف، تقویت بخش خصوصی، کاستن از بار 

اقتصاد مقاومتی  شده ازکاالهاي غیرنفتی بسیاري موارد دیگر اشاره کرد. همه موارد فوق در راستاي تعریف

رشد و  صورت مستقیم یعنی فراهم نمودن زمینهبه» حمایت از تولید داخلی«گیرند. درواقع قرار می

 رشکی نیست کشوري که اقتصاد آن بر محو). 11کند (شکوفایی براي اقتصاد به اقتصاد مقاومتی کمک می

بیشتر در معرض خطر بوده ) هاي اقتصاديبحران(باشد در تحوالت اقتصادي  متکی به نفت)( محصولیتک

آن در  رو توجه به صادرات غیرنفتی و توسعهپذیرتر خواهد بود. ازاینحوالت ضربهها و تو در این بحران

هاي بحرانکشورمان را در جریان تحوالت و تواند رزي و خدمات میی نظیر صنعت، معدن، کشاوهایبخش

است که اقتصاد  یتیگاز واقع و نفت يبه درآمدها رانیامروز اقتصاد ا یوابستگ). 12( ، نجات دهدمختلف

 یفروش ضربه از طریق خام نیشتریب دیروبرو کرده است. بدون ترد يادهیهمواره با معضالت عد را کشور

 صادرات شیافزا یمعضالت نیاکنون با چننفت بوده است و هم متیویژه قبه یجهان يهامتیق نوسانات و

و توجه  شدهاشاره به آن یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیاست که در س يازجمله موارد ینفت يهافرآورده

مقاومتى است. با کاهش وابستگى به نفت یکى از الزامات و ابعاد اقتصاد ). 13( است تیبه آن حائز اهم

فشارهاي اقتصادي از سوي کشورهاي غربی در چند سال اخیر، ضرورت  المللی وهاي بینتشدید تحریم

بیشتري پیداکرده است. یک اقتصاد با ویژگی اقتصاد مقاومتی باید  توجه به اقتصادي پویا و فعال اهمیت

که اعمال هرگونه تحریمی علیه کشور يطورجهانی ایفا کند به تالش کند تا نقش تأثیرگذاري در اقتصاد

  .)14( مواجه سازد مذکور، امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره

خصوصی  ترین موانع اصلی جلب مشارکت بخشدهد که مهمنشان می) 1385احمدي ( تحقیقنتایج 

در  مردم در صرف هزینه براي ورزش؛ عدم توانایی مالی مردم عدم تمایل، در توسعۀ ورزش در کشور

بلندمدت؛ بیمه و  مدت وگذاري در کوتاهفقدان امنیت سرمایه هاي خصوصی؛استفاده از خدمات بخش

-می هاي خصوصیتأمین امنیت باشگاه مالیات و قوانین سختگیرانۀ نهادهاي دولتی؛ مشکالت مدیریتی و

 هايگذاري در طرحبودن سرمایه یناکافکند که ) بیان می1391). همچنین نتایج سیف (15باشند (
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و وجود  یشغل هايعمده کمبود فرصت لیاز دال گرید يمستمر واردات از سو شیو افزا سویکاز  ياقتصاد

 تیفقدان امن ،ياقتصاد هايتیفعال یسطح اشتغال بوده است. کمبود بازده شیدر افزا يموانع اقتصاد

کوچک، نامناسب  عیدر صنا گذاريهیالزم از سرما تیفقدان حما ،یبخش خصوص يگذارهیدر سرما یکاف

 ياقتصاد هايتیو مقررات موجود در فعال نیبودن قوان نهیپرهز نینو همچ یو مال یپول هاياستیبودن س

حاصل تحقیق دهقان شبانی، آفرینش فر  نتایج ).16هستند ( رانیدر ا گذاريهیبودن سرما نییپا یاز علل

 وکار،کسب شروع اقتصادي، شدنجهانی فساد، کنترل سیاسی، ثبات بهبود با که دهدمی نشان )1394(

ناخالص  وکار، پرداخت مالیات و تولیدآورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب، الزامگذارسرمایه از حمایت

اقتصاد ") در تحقیق خود1394میالنی (). 17( یابدگذاري مستقیم خارجی افزایش میداخلی، سرمایه

دارد که  اقتصاد مقاومتی شرایط و الزاماتی "هاي تحقق آنها و چالشو خودباوري ملی، فرصتمقاومتی 

 هاي اصلسیاست هاي دولتی و مردمی، تحول در شرایط اقتصاد از طریق اجراياستفاده از همه ظرفیت

که از هایی بر اساس مؤلفه .هاستتوانمندسازي بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت ازجمله آن ،44

ایران را با چهار مؤلفه اساسی  توان الگوي اقتصاد مقاومتیبیانات مقام معظم رهبري استخراج شد، می

راهبردهاي فنریت  .پیشنهاد کرد اقتصادي شامل رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي، ثبات اقتصادي و فنریت

ازي، راهبردهاي جذب و ترمیم سراهبردهاي خنثی اقتصادي شامل موارد چهارگانه راهبردهاي بازدارندگی،

 و صادرات مقایسه ) پژوهشی با عنوان2015باقري و همکاران ( ).18( و راهبردهاي پخش و تضعیف است

 هايمقاومتی انجام دادند. یافته اقتصاد سازيجهت پیاده 2014 سال در ایران در ورزشی کاالهاي واردات

 چین دهد:صورت زیر نشان میوارداتی را به ایران بهاز کاالهاي  %64سهم کشورهاي واردکننده  پژوهش

 هايها و کارخانهکارگاه ایجاد براي را الزم امکانات که کنندمی ها توصیه. آن%7، ترکیه  %21، امارات  36%

 هايشرکت از حمایت ایران تأمین شود. همچنین براي در وارداتی کاالهاي بنديرتبه اساس تولیدي بر

 خارجی و هايهزینه کاهش و شغل ایجاد به منجر امر شود، این کنترل ه واردات بایدشدتأسیس جدید

کرد.  صادر را ورزشی و کاالهاي شناسایی را کنندهمصرف کشورهاي شود. درنتیجه بایدارز می خروج

شود. درنتیجه  گرفته نظر در کاالها کیفیت بهبود باید براي رایگان تجاري درنهایت معتقدند سیاست

 مقاومتی بهبود اقتصاد سازيبا پیاده را ایران تجاري تعادل و کنترل کنندهمصرف ها را برايقیمت توانمی

 ).19بخشید (

 درصد و درآمدزایی به مربوط مسائل در ازجمله اقتصاد در را خود نقش دارد وظیفه ورزش صنعت

 به کشور وابستگی کاهش و کارآفرینی و زاییاشتغال مباحث نیز و ملی ناخالص تولید در مشارکت
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 حرکت ورزش در داخلی تولیدات به توجه راستاي در بایستمی این صنعت. کند مشخص نفتی درآمدهاي

 فنی، هايظرفیت از و نماید تبدیل همگانی فرهنگ یک به را ورزش در سازيسالم و سازيشفاف و کرده

 تحقق در ورزش صنعت نقش. هراندازه کند استفاده شکل بهترین به حوزه این در اقتصادي و علمی

 پویایی و درآمده حرکت به بیشتر اقتصادي محرکه موتور یابد، افزایش مقاومتی اقتصاد هايسیاست

مبانی اقتصاد مقاومتی در  یکی از نیازهاي اساسی کشور، فراگیر شدنبنابراین . شودمی بیشتر اقتصادي

به عنوان مثال  کند. عمل بهتر زمینه این در کشور ورزش مسئوالن رودانتظار می. است ورزش بخش

 و هادر داخل کشور، تیم امکانات و تجهیز ورزشی هاياحداث کمپ با توان به این نکته اشاره کرد کهمی

تا از  اروپایی برپا نکنند حتی یا و عربی کشورهاي خود را در آماده سازي اردوهاي کشورمان هايباشگاه

 دارد اهمیت مقاومتی اقتصاد بحث در که مواردي از یکی این بر نشود. عالوه خارج کشورمان از ارز این راه

صورت متناسب با نیازي که آن بخش است که تزریق پول و بودجه به انکاررقابلی؛ غهاستنهیهز کاهش

شود، المال هزینه میهاي زیادي که مستقیماً از بیتگیرد و شاهد آن هستیم که سرمایهصورت نمی ،دارد

تالش است به این پرسش پاسخ در اساس، این پژوهش  براین. داشته باشد مناسبی بدون اینکه خروجی

 ؟ کشور کدامند در توسعه ورزش یاقتصاد مقاومت ییموانع اجرا که شود داده

 

 تحقیقشناسی روش

و ازنظر استراتژي اجرا، روش اجراي آن  تحقیق حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردي بوده

 فعاالن یا دانشگاهی تدریس سابقه داراي متخصصینآماري این تحقیق شامل کلیه  پیمایشی بود. جامعه

از عدم بازگشت ). پس N=160(در سراسر کشور بود و مسئولین ورزش  متخصصین اقتصاد ورزش، حوزه

پرسشنامه قابل استفاده  143هاي مخدوش و ناقص تعداد تعدادي پرسشنامه و تفکیک نمودن پرسشنامه

گیري در این پژوهش و گردآوري، که نتایج پژوهش نیز بر همین اساس تهیه و تدوین گردید. روش نمونه

که  )کیفی بخش شدهشناسایی عوامل بر مبتنی( ايساخته ابزار پژوهش پرسشنامه محقق و هدفمند بود

پرسشنامه  شد. روایی با طیف پنج ارزشی لیکرت بود استفاده هاگویهشامل اطالعات جمعیت شناختی و 

نفر از متخصصین مدیریت  10اهداف پژوهش، توسط  صورت صوري و محتوا با در اختیار قرار دادنبه

وتحلیل تجزیه به دست آمد. براي %89با استفاده از آلفاي کرونباخ  یورزشی تأیید گردید و ضریب پایای

 در سطح معناداري و SPSS 20افزار آماري استفاده از نرم هاي تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی باداده

0%05 P< افزار و نرمAMOS انحراف استاندارد استفاده  استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از میانگین و
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هاي پژوهش از مقدار متناسب بودن نمونهها و بررسی توزیع داده و در سطح آمار استنباطی پس از شد

 .استفاده شد ها از ماتریس همبستگیتفسیر بارهاي عاملی گویهو جهت  آزمون بارتلتو  KMOشاخص 

 

 هاي تحقیق یافته

نفر)  84درصد ( 8/58هاي پژوهش نشان داد که هاي جمعیت شناختی نمونهنتایج آمار توصیفی ویژگی

نفر) در سازمان ورزش  45درصد ( 4/31ها را در دانشگاه مشغول به فعالیت بودند و بودند و از نمونه

نفر) زن بودند. در   51درصد ( 7/35ها مرد  و نفر) از نمونه 92درصد ( 3/64کردند. شهرداري فعالیت می

نفر) در مقطع دکتري و یا در حال تحصیل بودند که بیشترین  83درصد ( 58هاي پژوهش بین نمونه

نفر) داراي این  94درصد ( 7/65شد. به لحاظ سابقه پژوهش در حوزه اقتصاد ورزشی فراوانی را شامل می

فعالیت اجرایی در امر ورزش را داشتند.  سابقهها نفر) از نمونه 68درصد ( 6/47سابقه بودند. همچنین 

 ) آورده شده است.1هاي پژوهش در جدول ذیل (هاي جمعیت شناختی نمونهسایر ویژگی

 
 هاي جمعیت شناختی هاي توصیفی ویژگی. شاخص1جدول

 درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی متغیر

 سازمانی

 40/1 2 وزارت ورزش و جوانان
 40/8 12 جوانان تهراناداره کل ورزش و 

 4/31 45 سازمان ورزش شهرداري
 8/58 84 دانشگاه

 جنسیت
 3/64 92 مرد
 7/35 51 زن

 رشته تحصیلی
 %72 103 بدنیتربیت

 %28 40 سایر

 مدرك تحصیلی
 4/8 12 کارشناسی

 6/33 48 کارشناسی ارشد
 %58 83 دکتري

سابقه پژوهش در حوزه 
 اقتصاد ورزشی

 7/65 94 بله
 3/34 49 خیر

سابقه فعالیت اجرایی در 
 ورزش

 6/47 68 بله
 4/52 75 خیر

 %100 143 ـ کل
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استفاده شد. در  KMOهاي پژوهش از مقدار شاخص همچنین جهت بررسی متناسب بودن نمونه

گیري در پژوهش حاضر دهنده کفایت نمونهبه دست آمد که نشان 713/0پژوهش حاضر اندازه نمونه 

یا بیش  5/0فرض تواند بین صفر تا یک به دست آید. چنانچه مقادیر این پیشاست. مقدار این شاخص می

) 2005( 2) مورد قبول و از دیدگاه لیچ، بارت و مورگان2010( 1از آن باشد از دیدگاه ویلیامز و همکاران

). همچنین 21، 20ها براي تحلیل عاملی مناسب و مورد تأیید است (باشد داده 7/0آن بیش از اگر مقادیر 

باشد که در این پژوهش معنادار به دست  05/0) آزمون کرویت بارتلت باید کمتر از Pسطح معناداري (

تحلیل ) که حاکی از مناسب و مطلوب بودن ماتریس همبستگی و ساختار مدل عاملی براي P≥01/0آمد (

هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. فرضلذا در این پژوهش تمامی پیشهاي پژوهش داشت. عاملی داده

 شده است.   ) نشان داده2و کرویت بارتلت در جدول ( KMOجزئیات نتایج آزمون 

 
 و آزمون بارتلت KMOنتایج شاخص .  2جدول

 فرضپیش
مقادیر 

 شدهمشاهده
 نتیجه مالك

 تأیید 70/0بیش از  713/0 جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOآزمون 

آزمون کرویت بارتلت جهت 
 هادرست بودن تفکیک عامل

 - - 553/1934 دومقدار خی
 - - 138 درجه آزادي

 تأیید 05/0کمتر از  P( 001/0سطح معناداري (
 

یک از بارهاي عاملی باید به عنوان همچنین براي تفسیر بارهاي عاملی باید مشخص گردد که کدام

طح معناداري سمقادیر معنادار مورد قبول باشد؛ بدین معنی که هر چه میزان بارهاي عاملی بیشتر باشد، 

کاظم نژاد و همکاران یابد. در این پژوهش با توجه به پژوهش آنان در تفسیر ماتریس همبستگی افزایش می

شود بسیار معنادار تلقی می 7/0معنادار و بارهاي عاملی باالتر از  55/0تر از )، بارهاي عاملی بزرگ1390(

بود حذف و در جدول گزارش و نمایش داده نشد.  55/0هایی که کمتر از ) و بارهاي عاملی گویه22(

است که منجر به  55/0ها این ارقام باالتر از هشده است در کلیه گوی) بیان3طور که در جدول (همان

 باشد که نشان از مناسب بودن ساختار عاملی پرسشنامه پژوهش حاضر دارد. معنادار بودن سؤاالت می

                                                           
1. Williams et al 
2 . Leech, Barret & Morgan 
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ها، ارزش ویژه و سهم درصد واریانس هر عامل براي عوامل . بار عاملی هر گویه از عامل3جدول 
 شده به تفکیک شناسایی

 عوامل
 درصد از
واریانس 

 کل
 هاگویه

بار 
 عاملی

ارزش 
 ویژه

 توسعه گانهپنج حلقه
 اقتصادي

400/9 

 791% آور و توسعه اقتصادي ورزش تصویب قوانین الزام

854/3 
 %728 دانش تولید از محورهاي اقتصاد مقاومتی 

 %634 ضعف در دانش مدیریتی 
 %629 نقش حمایتی دولت جهت توسعه اقتصادي در ورزش

 872/8 اقتصاد نفتی

 %704 محصولی بودن کشور بر توسعه ورزشتأثیر زیاد تک

601/3 
 %601 انداز استفاده درست از منابع چشم

ترین حد ممکن با وري و اثربخشی در پایینبهره
 اقتصاد دولتی و وابستگی به نفت 

601% 

 اجرایی و نهادي تفکر
 در مقاومتی اقتصاد

 مدیران
976/7 

گذاري بخش خصوصی به نگرش ورود سرمایه
 ورزش در بین مدیران 

726% 

 %642 تفکر درآمدزایی توسط ورزش در بین مسئولین  270/3

 %629 نگرش اجراي اقتصاد مقاومتی در بین مدیران 

 نیروي توانمندسازي
 داخلی متخصص

211/6 

هاي متخصصین و افراد استفاده از توانمندي
مجرب داخلی براي تولید محصول  ورزشی 

 باکیفیت 
785% 

547/2 
ها و مند نهادهاي ورزشی همچون فدراسیونبهره

 اقتصادي  ها از متخصصباشگاه
777% 

کارگیري متخصص هایی براي بهوجود طرح
 ورزشی در بخش مختلف ورزشی

681% 

 متخصص انسانی نیروي استخدام در مشخص نظام
 ورزش 

655% 

تدوین قوانین و حل 
 المللیموانع بین

122/6 

هاي اقتصاد ها براي اجراي سیاستنامهوجود آیین
 مقاومتی

809% 

510/2 
نیاز به دیپلماسی قوي جهت رفع مشکالت 

 المللی در ورزش بین
684% 

تصویب و تدوین قوانین حمایتی توسط دولت و 
 مجلس جهت سرمایه گذاري در ورزش 

229% 
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ها، ارزش ویژه و سهم درصد واریانس هر عامل براي عوامل . بار عاملی هر گویه از عامل3جدول ادامۀ 
 شده به تفکیک شناسایی

 عوامل
درصد از 
واریانس 

 کل
بار  هاگویه

 عاملی
ارزش 
 ویژه

 دولت ازحمایت 
 بخش حضور
 تولید در خصوصی

 اشتغال

986/5 

 %829 رشد اقتصادي در ورزش با ورود بخش خصوصی 

454/2 

 %822 سازي به ورزش اراده دولت براي ورود خصوصی
 %803 ایران ورزش در فعالیت راحت بخش خصوصی

ها و تجهیزات استقبال دولت از ایجاد ورزشگاه
 %713 ورزشی توسط بخش خصوصی

اعطا تسهیالت ویژه توسط وزارت ورزش به بخش 
 %678 خصوصی 

هاي ورزشی درازمدت به بخش واگذاري طرح
 %640 خصوصی 

 تمایل عدم
 از سازيخصوصیبه

 دولت سوي
767/5 

هاي قانونی از مدیران دولتی براي همکاري حمایت
 %891 با بخش خصوصی 

 %814 در دولت  سازيخصوصیبراي  اراده و عزم 656/2
حمایت هاي خصوصی به دلیل عدمانحالل باشگاه

 %814 از سوي دولت 

 با اشتغال افزایش
 638/5 تولید در کارآفرینی

ها جهت استارت آپ ورزشی و استفاده از ایده
 %708 زایی اشتغال

312/2 

 و هاایده زایی با اشتغال استفاده از کارآفرینی و
 %669  جدید هايخالقیت

افزایش اشتغال در حوزه ورزش با حمایت از برند 
 %602 داخلی 

 با رقابت براي داخلی تولید باالي کیفیت نیاز به
 %567  خارجی محصوالت

 و تحقیق به توجه
 اقتصاد در توسعه

 مقاومتی
431/5 

 %865 هاي علمی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام طرح

227/2 
بنیان در تحقیق و هاي دانشاستفاده از شرکت

 %826 توسعه در ورزش 

الگو برداري از کشورهاي دیگر براي اجراي اقتصاد 
 %564 مقاومتی 

 و سیستمی فساد
 032/5 مدیریتی

 %792 انسانی  منابع کارگیريبه در مدیران پارتی و فساد

063/2 
 %725 ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی 

هاي واردات کاال با اجراي اقتصاد کاهش رانت
 %674 مقاومتی 

 %589 هاي ورزشی ها و باشگاهداللی در بین سازمان
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ها، ارزش ویژه و سهم درصد واریانس هر عامل براي عوامل . بار عاملی هر گویه از عامل3جدول ادامۀ 
 شده به تفکیک شناسایی

 عوامل
درصد از 
واریانس 

 کل
 هاگویه

بار 
 عاملی

ارزش 
 ویژه

 اقتصادي چرخه فعال
 اماکن ساخت با

 ورزشی
759/4 

 %709 کیفیت پایین اماکن ورزشی دولتی 

951/1 
کمک به چرخه اقتصاد با ساخت اماکن ورزشی و 

 %681 استفاده از نیروي انسانی داخلی 

هزینه زیاد ساخت و نگهداري اماکن ورزشی براي 
 %652 دولت 

جایگاه نامشخص 
 138/3 ورزش

 %889 دولت در جایگاه نا مشخص ورزش

286/1 

 رانیمداستفاده تبلیغاتی از ورزش توسط 
 گیرندهتصمیم

866% 

 ثبات مشکالت اقتصادي در ورزش به دلیل عدم
 %600 مدیریتی 

نجام نا مناسب وظایف مدیران در نهادهاي ا
 %571 ورزشی

 
 برازش مدل موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در ورزشهاي . شاخص4جدول

 تفسیر مالك میزان شاخص برازش 
لق

مط
 

 - - χ2( 383/143کاي اسکوآر (

 - - df( 50درجه آزادي (

 برازش مطلوب 3تا  1بین  χ2/df( 866/2نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي (

 مطلوببرازش  90/0بیش از GFI( 924/0شاخص نیکویی برازش (

قی
طبی

ت
 

 برازش مطلوب 90/0بیش از TLI( 911/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از NFI( 916/0شاخص برازش هنجار شده (

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 935/0شاخص برازش تطبیقی (

صد
مقت

 

 برازش مطلوب 08/0کمتر  RMSEA( 068/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از PNFI( 641/0شاخص برازش مقتصد هنجار شده (
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هاي برازش استفاده شد. در ) از برازش مناسبی برخوردار است، از شاخص1براي آزمون اینکه مدل (

باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص  AMOSافزار مدل یابی معادالت ساختاري با تأکید بر نرم

 استفاده کرد.  3و مقتصد 2تطبیقی ،1برازش مطلق

برابر با  50به درجه آزادي  3/143) برابر با χ2بر اساس نتایج جدول مقدار نسبت آماره کاي اسکوآر (

باشد. دهنده تأیید مدل میقرار دارد که نشان 3الی  1که این مقدار بین است. با توجه به این 866/2

قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب دهنده قابلنشاناست که  GFI (924/0(4شاخص نیکویی برازش

که شاخص دیگر نیکویی برازش است  RMSEA(5مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

دهنده تأیید مدل قبول بوده و نشاناست، قابل 08/0باشد که با توجه به اینکه کمتر از می 068/0نیز 

صورت است که مقدار هاي نیکویی برازش براي معادالت ساختاري بدینصباشد. دیگر شاخپژوهش می

؛ شاخص برازش  NFI(7 916/0؛ شاخص برازش هنجار شده TLI(6 911/0)لویس( -شاخص توکر

دهنده است که همگی نشان PNFI(9641/0و شاخص برازش مقتصد هنجار شدهCFI(8 935/0 )تطبیقی(

 باشد.) می1برازش مطلوب و تأیید مدل (

ها و شود که در بین چالشهاي حاصل از مدل معادالت ساختاري مشاهده میبر مبناي مدل یافته

دارد و  ) بیشترین تأثیر را%84( "ضعف عوامل حقوقی و قانونی "موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی بعد

 بود. ) داراي کمترین تأثیر%58("توجهی به اسناد باالدستیبی"همچنین

 

                                                           
1 . Absolute Index 
2 . Comparative Index 
3 . Parsimonious Index 
4 . Goodness Fit Index 
5 . Root Mean Squared Error of Approximation 
6 . Tucker- Lewis Index 
7 . Bentler- Bonett Index 
8 . Comparative Fit Index 
9 . Parsimonious Normed Fit Index 
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 ل ضرایب رگرسیونی مدل موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در ورزش. مد1شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

دهد از بین موانع پیشروي اجراي می نشان پژوهش از  مدل معادالت ساختاري آمدهدستبه بر اساس نتایج

بیشترین تأثیر را داشت. در بین ) %84( اقتصاد مقاومتی در ورزش ضعف در عوامل حقوقی و قانونی

داراي بیشتر میانگین  المللیهاي ضعف عوامل حقوقی و قانونی، تدوین قوانین و حل مشکالت بینمؤلفه

) با نتایج این عامل همسویی دارند 1395و محمدي مغانی () 1392( امیريدر همین زمینه تحقیق بود. 

 ضروري نیازي غیررسمی و رسمی روابط به داخلی و توجه اقتصاد رشد جهت المللیبین روابط ).24، 23(

 .نقش موثري را ایفا کند این روابط توسعه ابزاري در عنوان به تواندرسد ورزش میبه نظر می و است

-تاکنون قوانین، آیین .تواند بسیار مفید و مؤثر باشدتردیدي نیست که وجود قوانین و مقررات کارآمد می

، قانون حقوقی و حمایتی از ورزشکاران 44ازجمله؛ قانون اصل  ها و مصوبات فراوانی به تصویب رسیدهنامه

ها نشان هاي انضباطی و کمیته اخالق در برخی از فدراسیونو قانون حق رشد و همچنین تشکیل کمیته

دچار عوامل قانونی و حقوقی حقیقت این است که در زمینه اما  دهد که عوامل حقوقی امري مهم است.می

فقط وجود قوانین کافی نیست، بلکه،  فساد،هایی نظیر راي رفع پدیدهبین هستیم. ضعف در اجراي قوان
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گیري از نیروي متخصص و همچنین اجازه ورود دانش مدیریتی، افزایش بهره گسترشی همچون؛ الزامات

 گذاري در ورزش نیاز است. به بخش خصوصی و سرمایه

 ) بود.%76توجهی به تحقیق و توسعه (زش بیاز دیگر موانع پیشروي اجراي اقتصاد مقاومتی در ور

افزایش  ).24، 25) همسویی داشت (1395) و محمدي مغانی (1388یافته حاضر با تحقیق پاداش (

بنیان از مواردي است که در امر ورزش مورد غفلت قرارگرفته شده هاي دانشاشتغال و تولید در شرکت

ی و رامونپی طمحی طبا شرای قیی و تطبیاي خود و پویهایژگبا توجه به وی ان،بنیهاي دانشاست. شرکت

وري را دارا هستند. همچنین بهره متحری طرو شدن با شرایمناسبی براي روبه تي باال، ظرفیرپذیانعطاف

ی از مسائل کوري یبودن بهره نشد. پایی انبی انبنیی از عوامل اقتصاد دانشکبه عنوان ی دعوامل تولی

وري بهره قتهاي اقتصادي دارد. در حقیاي بر تمام جنبهور است که تأثیر گستردهاساسی اقتصاد کش

محصوالت و کاالها خواهد شد.  شدهتمام نهسبب کاهش هزی ان،بنیهاي دانشدر شرکت دعوامل تولی

ي برا مترقابتی در قی تمزی گر،از سوي دی ،مردم از کاالهاي داخلی عالوه برافزایش استفاده ،درنتیجه

خواهد کرد. با توجه به تأثیرات ذکرشده، تولید و ساخت  جادصادرات محصوالت در بازارهاي جهانی ای

خصوص اقتصاد تواند تأثیر زیادي در رشد و رونق اقتصاد کشور بهتجهیزات ورزشی بومی و تولید داخلی می

هاي ه از توانمندي و ظرفیتورزشی داشته باشد. از سویی دیگر با تولید محصول باکیفیت و علمی و استفاد

 . شدخواهد نیروي داخلی متخصص موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش خروج ارز از داخل کشور 

عوامل اقتصادي کشور نظیر اقتصاد تک محصولی اجراي اقتصاد مقاومتی در ورزش یکی دیگر از موانع 

) همخوانی 1391افساي (، )1389علیدوست قهفرخی ()، 1385نتایج به تحقیقات احمدي ( ) است.73%(

محصولی اقتصاد تک). 27) همخوانی نداشت (1391کشاورز و همکاران (و با تحقیق  )26، 1، 15داشت (

ترین موارد ذکرشده است. همچنین عدم ورود بخش خصوصی و حمایت دولت از آن یا نفتی ازجمله مهم

مطالعه و ارزیابی تأثیرات عوامل  رود.ار میترین موارد به شمگذاري در ورزش یکی از حیاتیو سرمایه

مباحث موردتوجه پژوهشگران  جمله اماکن ورزشی بر ناحیه و توسعه شهري، از از مربوط بـه ورزش

هاي هستند و به دلیل گستردگی فعالیت توسعه کمیطور روزافزون درحالاماکن ورزشی به. بسیاري است

آوردن تعداد زیادي از تماشاچیان و ورزشکاران  ورزشی و روي قبیل برگزاري مسابقات و تمرینات خود از

 ترین این موارد، تأثیراتگذارند. از مهمتأثیر می هاي اطراف خودو کاربري ورزشی ها، بر فضايسمت آن به

از این  وريو طراحی و افزایش بهره اختبینی سپیش ها ما را دراقتصادي و اجتماعی است که مطالعه آن

 گذاري در بخش ساخت اماکن و تأسیسات ورزشی باشدسرمایه لذا .تواند یاري دهدورزشی می تأسیسات
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مسابقات هاي جلو جهت کسب میزبانیزایی و از سویی دیگر قدمی روبهتواند از طرفی موجب اشتغالمی

خصوصی و تواند با کمک بخش با توجه به این مقوله مهم دولت می بنابراین .آسیایی و جهانی شود

هاي مختلف ورزش ازجمله ساخت اماکن در بخشها گذاري آنهاي قانونی و حقوقی از سرمایهحمایت

  مؤثر بردارد. یگامزایی ورزشی جهت امر اشتغال

هاي ) در بخش%66( دیگر بر عدم اجراي اقتصاد مقاومتی در امر ورزش فقدان برنامه محوري مانع

) با 1395) و محمدي مغانی (1385عالی پور ()، 1388ت پاداش (تحقیقا مختلف سطوح مدیریتی است.

توجه به این مقوله فقدان الگوي هاي مهم و قابلاز حوزه ).24، 28، 25نتایج این عامل همخوانی دارد (

همچنین نبود  مشخص اقتصاد مقاومتی و همچنین نبود تفکر اجرایی اقتصاد مقاومتی در ورزش است.

مشخص در حیطه اقتصاد مقاومتی و باألخص در بخش ورزش ازجمله موانع پیشروي  طرح و برنامه اجرایی

هاي اقتصاد مقاومتی در ورزش است. عدم هستند. یکی از نکات مهم در این زمینه، رعایت نکردن سیاست

اي دیگر از رعایت نکردن استفاده از تولید داخلی حمایت نکردن از برند داخلی در پوشاك ورزشی نمونه

هاي توسعه صنعت ازجمله ضعف مشخص اقتصادي الگوي مبانی اقتصاد مقاومتی در ورزش است. فقدان

طوري مشاهده است؛ بهوضوح قابلبرنامگی در برنامه توسعه پنجم بهورزش در سایه این تئوري است. این بی

زش صورت نگرفته ریزي خاصی براي توسعه ورکه در آن به امر ورزش توجه خاصی نشده و در آن برنامه

در رابطه با  9دو ماده در رابطه با ورزش وجود داشت؛ مبحث اول ماده تنها در برنامه توسعه پنجم است. 

برنامه توسعه پنجم نیز در  2ماده  .مندي اقشار از فضاهاي ورزشی بودها و سرانه بهرهمبحث زیرساخت

ی نهادهاي علمی شاندیهمکاري و همین موضوع، ا . بنابراین با توجه بهرابطه با توسعه ورزش همگانی بود

هاي اقتصاد مقاومتی ضروري به نظر ، اجرا، نظارت و کنترل برنامهنو اجرایی در تمامی مراحل تدوی

  .بود موثر خواهدحوزه  ناقتصادي در ای شمندانقطعاً استفاده از نظرات اندی ،رسدمی

به اسناد باالدستی و جایگاه نامشخص ورزش در  توجهیبر اساس نتایج تحقیق عامل یا مانع آخر بی

وضوح در بسیاري از اسناد ایران بهجایگاه نامشخص آن و توجهی به ورزش ) است. کم%58بین مسئولین (

 افزایش باعث ورزش. اندشده ورزش عرصه وارد گوناگون دالیل به مختلف کشورهاي. گرددمشاهده می

 فرهنگ صورتبه ورزش توسعه و کارکنان روانی جسمانی، سالمت و نشاط ایجاد و اثربخشی و وريبهره

 نظایر و وراثت خانوادگی، اوضاع اقتصادي، اجتماعی، محیط نامطلوب آثار از بسیاري. گرددمی مذهبی ملی

برود. در بعد اقتصادي ورزش  میان از کلی طوربه حتی یا و یابد کاهش تواندمی ورزش از استفاده با آن

 در مؤسسات کارکنان ها،خانواده براي دولت درمانی هايهزینه کاهش ارزي، ریالی، مبادالت افزایش باعث
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گذاري در ورزش میزان اشتغال مستقیم و به دنبال سرمایههمچنین . شودمی دولتی هايدستگاه

المللی، جذب بینیابد و در کنار آن امکان جذب درآمد از طریق برگزاري مسابقات غیرمستقیم افزایش می

. با توجه به تحقیق حاضر یابدگردشگران و سطح سالمت و بهداشت جسمی و روانی جامعه افزایش می

 پنج هادولت اسالمی، انقالب از بعدورزش از جایگاه مناسبی در بین مدیران کشور برخوردار نبوده است. 

 شد، آشکار برنامه چهارم از تقریباً رزشتوسعه و قواعد ها،آن میان در که گرفتند پیش در توسعه برنامه

 زیادي داده نشده است.اهمیت  موضوع این هم متأسفانه در برنامه پنجم آن. واقعی جایگاه حد در نه اما

در ورزش را به عنوان یک راهکار در  گذاريسرمایه خود کاهش افت اقتصاديجبران براي  مختلفیکشور 

 ايویژه برنامهکه از سوي مسئولین کشور توجه بیشتري شود.  داردورزش، این قابلیت را اند. لذا هنظر گرفت

طور کلی، اقتصاد بهتوجه شود. هاي صنعت ورزش تمام کمی و کاستی به د، که در آنناختصاص ده آنبه 

کند. طبیعی  نظیر خود استفادههاي بیورزش در ایران، تحت تأثیر اقتصاد نامولد، نتوانسته است از ظرفیت

است که با اولین فشار اقتصادي، ورزش قربانی شود و نتواند به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریم 

یک عزم سیاسی است تا بتواند ورزش را با  کردنترین راهکار در این برهه زمانی فراهم کمک نماید. مهم

 .هاي اقتصادي به شکوفایی برساندسازي ظرفیتفعال
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