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Introduction: The purpose of the present study was ddesigning a model for 
Resistive Economy in Collegiate Sports of Iran. 

Methods: This descriptive research method was in terms of practical type and in 
terms of survey implementation. The statistical population of the present study 
included all members of sport scientific committee, economics departments of the 
universities, the directors of the physical education of the universities, the general 
administration of the “Ministry of Science”, university physical education experts, 
experts in the field of economics who are familiar with the research topic that was 
based on the random stratified sampling method. 364 people were selected as the 
sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose formal 
validity and content were confirmed by a group of professional professors. 
Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability of the instrument 
(α=0.98). In order to analyze the data, the confirmatory factor analysis method and 
LISREL software were used. 

Results: Also, the results of confirmatory factor analysis showed that overall 
indices of structural model were in good condition, thus obtained 68 questions 
questionnaire was an appropriate scale for measuring resistive economy in 
collegiate Sport. 

Conclusion: According to the research findings, a model was designed that can be 
used to develop the country's college sport. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Currently, economic crises have caused huge shocks in many 
major countries of the world, the spread of production of 
unnecessary goods on the one hand and pure consumerism on 
the other hand have provided grounds for the waste of human 
capital. In addition to the incorrect culture in the management 
of production and economic development, such as profit 
seeking, the existence of disproportionate economic behaviors 
and incorrect strategies has made the shortcomings of existing 
methods in human societies more visible. In the meantime, the 
“Resistive Economy”, which is in confrontation with the 
capitalist economy and dependent and consumer economy, can 
be a good solution to eliminate these crises. Hence, all fields 
should put the headline the issue of resistive economy and, in 
this area, country higher education and sports have undeniable 
role as very influential and important areas on people’ 
education and training. The purpose of the present study was 
to design a model for rresistive economy in collegiate Sport of 
Iran. 
 
Methods 
The research method is descriptive and of correlation type. 
The statistical population of the research included all 
extracurricular managers of the universities, faculty members 
of sport science and economics in the university, managers of 
general department of physical education of ministry of 
science, physical education experts, and experts in the field of 
economics and familiar with the research topic. In his book, 
Kline (2014) determined the numbers of the research samples 
in factor analysis method according to the numbers of 
variables as minimum 2 times and maximum 10 times more 
than the variables. The numbers of the variables in the 
research were 68, and 364 items among them were selected as 
statistical sample by random stratified method. Due to lack of 
a questionnaire suitable for the research topic, a researcher-
made questionnaire was used. For this purpose, in the first 
stage of the research, by studying the research background and 
interviewing sport managers, sports management and 
economics professors, and experts and people familiar with 
the research topic, researchers prepared a list of the most 
important variables related to the research topic; variables with 
the most repetition and emphasis in the interviews with regard 
to the number. After extracting these variables, 13 people 
among experts commented on the given questionnaire’ face 
and content validity. After doing corrections, the final 
questionnaires with 68 items and by Likert’s 5-point scale 
(from very little=1 to very much=5) in guide study were 
completed by 30 people. After analyzing them, the 
questionnaire reliability was rated by Cronbach’s alpha 
correlation coefficient (a=0.98) and, finally, the questionnaire 
was distributed among the research samples in two sections of 
personal profile and main part of the questions. Then, they 
answered online and face-to-face. To analyze data, First and 
second order confirmatory factor analysis and full software 
LISREL 8.8 was used. In addition, "KMO sampling size 

adequacy" and "Bartlett sphericity" tests were also used to 
check the adequacy of the sampling size. 
 
Results 
Before the implementation of factor analysis, KMO test and 
Bartlett's sphericity test were performed, and the results 
showed that the data are sufficient to perform factor analysis, 
and the correlation matrix of the data was a clear and specific 
matrix. After doing factor analysis light factors were named 
with the titles of law-abiding, consumption management, 
education and notices, mobility and dynamics, social 
development, active participation, self-reliance and planning. 
In addition, to examine reliability or internal stability of the 
research instrument, Cronbach’s alpha coefficient was used 
and it was 0.98. Also, alpha coefficient was calculated for 
each factor individually. Reliability of each factor varied 
between 0.84-0.96 and this suggested average to 
approximately high relationship among each factor’s items. 
Next, in order to achieve a more accurate factor structure, the 
second-order confirmatory factor analysis method was also 
used. In general, the main indicators of model fit in the first 
and second order confirmatory factor analysis all indicated the 
fit and appropriateness of the model. 
 
Conclusion 
In order to reach a common understanding of the concept of 
Resistive Economy and turn it into a comprehensive and 
common national discourse in universities, it is necessary to 
hold educational workshops at the level of managers, faculty 
members, employees and students, conferences and scientific 
lectures at the level of department, faculty and university and 
also use the capacities available in the university such as 
publications, quarterly magazines, couriers, internet pages and 
other tools and means of mass communication. Also, by 
supporting the activation of growth centers and the 
establishment of knowledge-based companies, universities can 
play a significant role in the production and commercialization 
of science, the development of entrepreneurship and 
innovation, communication with industry, and ultimately the 
realization of a knowledge-based economy. In addition, 
universities should take seriously the issue of avoiding 
extravagance using domestic products, and before doing 
anything, they should first assess the needs and implement the 
programs according to the needs of college sports, because a 
society that moves slowly on the path of sustainability in 
consumption will lead to sustainability in the economy and the 
society will achieve the desired, that is, a healthy, prosperous 
and resilient economy. 
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 .هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود مقدمه:
 عۀ آماريد. جاماضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردي و به لحاظ اجرا پیمایشی بوروش تحقیق حروش پژوهش: 

و ادارة  هاشگاهدان یبدن ها، مدیران تربیتدانشگاهرشتۀ علوم ورزشی و رشتۀ اقتصاد  علمی أتیه اعضاي تمامیتحقیق 
ش بودند ضوع پژوهشنا به موو آو افراد متخصص در حوزة اقتصاد  هادانشگاهکل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی 

 يآورجمعیق انتخاب شدند. ابزار نمونۀ آماري تحق عنوانبهنفر  364، ياطبقهتصادفی  يریگنمونه روش براساسکه 
 نظر دانشگاهیصاحب استادانز گروهی اکه روایی صوري و محتوایی آن را  بود ياساختهمحققپرسشنامۀ اطالعات، 

، از هاداده لیوتحلهیتجزراي ). بα=98/0ۀ پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد (تأیید کردند. براي محاسب
 افزار لیزرل استفاده شد.روش تحلیل عاملی تأییدي و نرم

ر طلوبی قراي در وضعیت مکلی برازش مدل ساختار يهاشاخصنتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد که : هاافتهی
هی ش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگا، مقیاس مناسبی براي سنجآمدهدستبهسؤالی  68 ۀرسشنامپدارند، بنابراین 

  است.
ورزش  ن موجب توسعۀآبا استفاده از  توانیمپژوهش، مدلی طراحی شد که  يهاافتهیبا توجه به : يریگجهینت

 دانشگاهی کشور شد.
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 قدمه م
 کاالهاي تولید شیوع است، هکرد عظیمی يهاتکانهدچار  را دنیا بزرگ کشورهاي از بسیاري اقتصادي، يهابحران حاضر حال در

 فرهنگ برعالوه .است آورده راهمف را بشري يهاهیسرما اتالف يهانهیزمدیگر،  از سوي محض ییگرارفمص و سو یک از غیرضروري
 نواقص غیرصحیح، ردهايراهب اقتصادي و نامتناسب رفتارهاي وجود سودجویی، همچون اقتصادي توسعۀ و تولید مدیریت در ناصحیح

 که در فرهنگ اقتصادي اسالم، ترغیب به کار، اهمیت دادن بهدرحالی .است ساخته نمایان بیشتر را بشري جوامع در موجود يهاوهیش
ن براي رسیدن به تگی به دیگراتولید و عدم وابس زمینۀاعت و زهد، تالش در کارگیري الگوي قنوجدان کاري، پرهیز از اسراف و تبذیر، به

ارویی و تقابل با که در روی یمقاومت داست. در این میان، اقتصا هقرارگرفت توجه موردالگوي متناسب با آرمان اقتصادي (خودکفایی) بسیار 
(قبادي،  باشد هابحرانین اخوبی براي از بین بردن  حلراه تواندیم، ردیگیمکننده قرار و اقتصاد وابسته و مصرف يدارهیسرمااقتصاد 
1392.( 

ذکر  توانیمرا  ییهاهینظراصطالحات و این  وجود است، با مفهومی نوین 1یمقاومت یات علمی و اقتصادي جهان، اقتصاددر ادب    
 يریپذبیآسو نظریۀ  3اقتصادي يآورتاب، نظریۀ 2مانند نظریۀ فنریت اقتصادي ؛و شباهت بسیاري با آن دارند که نزدیکی کرد

از اختیار، خود را در جریان تعدیل و ناشی از تحوالت خارج  ةوارد يهاشوكو  هاتنشاینکه کشوري قادر باشد در مواجهه با  .4اقتصادي
. مقصود از کارایی انطباقی توانایی جوامع، براي انطباق شودیمسریع قرار دهد، طبق ادبیات نهادي، کارایی انطباقی نامیده  يهاقیتطب

، در کتاب )1890( 6رشالآلفرد ما، کندیممعرفی  هاياستگذاریسآن را سرمشق و راهنماي  5که نورث هاستشوكدر مقابل  ریپذانعطاف
که اقتصاد، مطالعۀ انسان در  کندیمو بیان  بردیم: تحلیل اقتصادي را از مقولۀ ثروت فراتر دهدیم، تعریفی ارائه )اصول علم اقتصاد(خود 

ب و آن را که چگونه انسان درآمدش را کس پردازدیمزمینه همچنین اقتصاد به کاوش در این  .در زندگی است اشیمعمول وکارکسب
 ).2000(نورث،  ؛ بنابراین از یک جنبه مطالعۀ ثروت است و از جنبۀ مهم دیگر، بخشی از مطالعۀ خود انسان استکندیممصرف 

 هکرد ارآفرینان کشور مطرحکبار مقام معظم رهبري در دیدار با جمعی از نخستین 1389مقاومتی اصطالحی است که در سال اقتصاد 
که توانایی مقابله با  رودیمکار به براي اقتصادي واقع درمتعدد خود بر آن تأکید کردند. این اصطالح  يهایخنرانسو پس از آن نیز در 

. حران را داشته باشداز ب عبور گوناگون و توانایی يهاتیوضعبر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف در  واردشده يهاتکانه
مکانات تجارت اتفاده از خارج و اس بر تعاملی پویا با دنیايافزوناقتصادي دانست که در آن،  توانیمطور خالصه مقاومتی را به اقتصاد

 ندرو دری را ن کمترین تأثیر منفآاقتصادي و تهدیدهاي  یالمللنیبمحیط  يهانوسانو  شودیمآزاد، امنیت اقتصادي کشور حفظ 
در ایران  آورتاباز اقتصاد  ياگونهرا برگردان و ترجمان  یمقاومت د)، اقتصا1395نان صفت (ج بلندمدت متغیرهاي کالن اقتصاد دارد.

را واکنش  یمقاومت صاد) اقت1393(و جعفریه  داوودي .است شده واردکه به شکل رسمی و گسترده به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران  داندیم
 حال در هبري جوامعرایج در جهت را يهايتئور کفایت عدمکه در جهان امروز  ندقدو معت دانندیمرایج توسعه  يهااستیسمدي اناکاربه 

شور ایجاب راي کرا ب یمقاومت توسعه مبتنی بر راهکارهاي اقتصادجانبۀ دشمن، ضرورت برنهادن الگوي همهو فشارهاي اقتصادي  توسعه
 .کرده است

 :کندیماقتصادي بیان  يآورتاب) چهار تعریف از 2007( 7رز
 ؛شودیمب بازیابی از شوك شدید براي رسیدن به وضعیت مطلو پساقتصادي پویا: سرعتی که در آن یک سیستم  يآورتاب

                                                 
Resistive economy. 1 

ic theoryElastic Econom. 2 
theory Economic Resilience .3 

theory Economic Vulnerability .4 
North. 5 
Marshall, Alfred .6 

7. Rose 
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 ؛ت تنشاقتصادي ایستا: توانایی یک سیستم یا نهاد براي حفظ عملکرد (تداوم تولید) در صور يآورتاب

 ؛ذاتی: توانایی مقابله با بحران يآورتاب

 ).2007رز، بیشتر ( نوآوري براساسحفظ عملکرد انایی یک سیستم در شرایط بحرانی براي سازشی: تو يآورتاب

 - اقتصادي يهاتکانه از ناشی یا خاص وضع این که داندیم خاص تیوضع در اقتصاد مهندسی را مقاومتی اقتصاد) 2013( 1فراك
 اساسی رکن پنج مقاومتی اقتصاد که کرد انیب وي نیهمچناست.  خارجی يهاخصومت و هامیتحر از ناشی یا است داخلی اجتماعی

 ناهمسویی و فناوري و علم عرصۀ در اقتدار و استقالل آبادانی، و رشد اقتدار اقتصادي، و عزت اجتماعی، از: عدالت اندعبارت که دارد
رفیت یک کشور براي بهبود یافتن از را ظ یمقاومت ) اقتصاد2015( 2آنگیون و باتیس .اقتصادي بزرگ يهاقدرتمنافع  با جامعه منافع

 ؛ اقتصاده استکردتبیین  گونهنیارا  یمقاومت ) اقتصاد1391درخشان (. کنندیمیک شوك یا به مقاومت در برابر تأثیر یک شوك تعریف 
سیر حرکت و پیشرفت مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در م چنانکهنه اقتصاد منفعل و بسته،  ،، اقتصاد فعال و پویاستیمقاومت

 يمعنایش این است که ما اقتصاد یمقاومت ؛ اقتصاددیآیمچنین ، اینهااستیساما در گفتار طراحان براي تشریح این  ؛شودیمتعریف 
 کاهش یابد؛ یعنی وضع اقتصادي کشور و نظام اشيریپذبیآسداشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم 
کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا  ،گوناگون خواهد بود يهاشکلاقتصادي طوري باشد که در برابر ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به 

است. به تعبیر با ایجاد کمترین بحران  هامیتحراستفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل  یمقاومت بنابراین هدف در اقتصاد ؛3کند
براي کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیر تحریم ضروري است و این به معناي آن است که بنیان  یمقاومت اداقتص ،طراحان آن

به مفهوم  یمقاومت باره اقتصاد نیا همچنین در 4.جهانی در آن اثرگذار نباشد يهاتکانهشود که  یدهساماناي گونهاقتصادي کشور باید به
 ). 1393(داوودي و جعفریه،  شودیمها و مقاومت در برابر آنها نامیده جذب تنش منظورهبتبیین راهکارها و راهبردها 

وجود نداشته باشد، هیچ توجهی  یمقاومت درك اولیه و درستی از اقتصاد کهزمانی) در پژوهشی بیان کردند تا 2020( 5برایستو و هلی
 اقتصادتحقق  منظوربه) در تحقیقی 0192( 6شفیعا و لقمان. شودینم و اهمیت دادن به این موضوع به رسمیت شناخته شودینمبه آن 

مشارکت اقشار مختلف مردم در  .2 ؛مقاومتی و ایجاد حساسیت در مردم اقتصادترویج گفتمان  .1د کردند: زیر را پیشنها يهااقداممقاومتی 
  .المللنیببازاریابی و تجارت  .4 ؛تولید داخلی يهاتیفعالمردم به سمت  ۀبودجهدایت  .3 ؛تولیدات کشور

اقتصادي در  يهانظامفقر و غناي هر کشوري به توان تولید سرانۀ  که ییآنجا ) در پژوهشی بیان کردند از2018و همکاران ( 7پریز
 نهایت درو  هکرداقتصادي را در آینده فراهم  يسازتیظرفو  يگذارهیسرمابیشتر، امکان  تولید روازاینمختلف وابسته است،  يهابخش

این نتیجه رسیدند  بهی تحقیقدر ) 2018( 8ویکنر و باسکستراند .سازدیمزندگی مادي، اجتماعی و فرهنگی بهتر را براي نسل آینده فراهم 
روست و ثمرة هر نظام هجمله مسائل مهمی است که انسان همواره با آن روب ویژه در بخش تولید و درآمد ازکه مشکالت اقتصادي به

حیدري، . رودیمشمار بهشاخص ارزیابی اقتصادي یک جامعه  نیترمتداولکه تبع آن مصرف کاالها و خدماتی است تصادي، تولید و بهاق
 ین نتیجه رسیدند که مفهوم اقتصادبه ا »در بیمارستان یمقاومت مصادیق اقتصاد«عنوان  بای تحقیقدر )، 1399( محمدي جباري و

اقتصاد  در مصرف، خرید راهبردي، رهایی از ییجوصرفهو استفادة بهینه از منابع،  يوربهرهلید ملی، شامل حمایت از تو یمقاومت
شامل دارو و تجهیزات، منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت  یمقاومت هاي اصلی در بخش مصادیق اقتصادهمحصولی نفت بود و مؤلفتک

                                                 
1. Frauke 
2. Angeon & Bates 

 ).2/6/1391دولت ( هیأت ياعضا و جمهوريرئیس دیدار در رهبري معظم مقام بیانات. 3
 ).6/1/1393رضوي ( مطهر حرم در نوروزي دیدار در رهبري معظم مقام بیانات. 4

5. Bristow & Healy 
6. Shafia & Loghman 
7. Perez  
8. Wikner & Backstrand 
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کارگیري ) در پژوهشی به بررسی وضعیت به1398یمی اعتماد و یعقوبی (کر .مصرف، مدیریت، رهبري و فناوري اطالعات بود
مقاومتی در آموزش عالی و قابلیت اجراي آن پرداختند و در این پژوهش نتایج مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب  اقتصاد يهااستیس

کارگیري ان داد وضعیت موجود بهآموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی نش يهاحوزهدر  یمقاومت اقتصاد يهااستیسرعایت 
موجود اقتصاد مقاومتی  يهاتیظرفعدم استفاده از  دهندةنشاناز وضعیت مطلوب و  ترنییپاطور معناداري به یمقاومت اقتصاد يهااستیس

تبدیل دانش و نحوة «)، در پژوهشی با عنوان 1398( زادهقربانی و قدیانیزاده، حنفی. کشور است يهادانشگاهدر وضعیت موجود 
پس از بررسی کارکردهاي اصلی  ،»اقتصاد مقاومتی) يهااستیسفناورانه و ثروت (در چارچوب  يهایخروجدستاوردهاي دانشگاهی به 

هاي علم و این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پاركبه این نتیجه رسیدند که صنعت و دانشگاه  ۀنهادهاي میانجی در رابط
مشخص کارکرد  طوربه. دگیرنمیفراگیر و کامل انجام  طوربههاي هماهنگی دانش، صنعت و بازار رشد و کانون فناوري، مراکز

و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی الزم در صنعت تا حدودي دچار اختالل است. براي  يگرواسطه
قرار  توجه موردیک نهاد میانجی  عنوانبهنقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه رفع این کاستی و اختالل پیشنهاد شده است، 

به این نتیجه رسیدند  »بررسی نقش و اهمیت دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی«عنوان با  ) در پژوهشی1396اباذري و شالیکار ( .گیرد
یجاد نوآوري در محصوالت و خدمات، رشد مستمر صنعت را فراهم کرده که دانشگاه با رفع نیازهاي پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین با ا

که اقتصاد مقاومتی در ورزش، اقتصادي پویا و  کندیم) بیان 1395هنري (. سازدو با ارتقاي سطح دانش، پیشرفت اقتصادي را میسر می
موجود در مد اناکاررمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و و ت ییزدابحران، يسازمقاوممتکی بر توان، امکانات و نیروي داخلی است و در پی 

حوزة ورزش کشور است. وي معتقد است که نظام آموزشی کشور باید متناسب با اقتصاد مقاومتی باشد و کودکان، نوجوانان و جوانان 
 .کندکشور را متناسب با شرایط و نیازهاي تاریخی آن برهه تعلیم و تربیت 

ورزشی و آموزشی، ضرورت بازنگري در  يهاسازمان ویژهبه هاسازمانبسامان و مشکالت اقتصادي در در حال حاضر، شرایط نا
رهبر انقالب به ملت و مسئوالن کشور این است که باید  توصیۀ زمینهاین . در کندیمو درآمدزایی را ایجاب  ییجوصرفهساختار اقتصادي، 

 عنوانبهوحۀ کار خود قرار دهند و در این زمینه، حوزة آموزش عالی و ورزش کشور، ، موضوع اقتصاد مقاومتی را سرلهاحوزهدر همۀ 
 یمقاومت اقتصاد يهااستیس اجراي مسیر دربسیار تأثیرگذار و مهم در رشد و پرورش افراد، نقش انکارناپذیري دارند،  ییهاحوزه

 خیلی مهم زمینه نیا در یمقاومت اقتصاد تحقق یاصل دارانپرچم عنوانبه هادانشگاه نقش که دارند یفیوظا کشور مختلف يهابخش
 ؛1ها و وحدت ملی داردزیرا نقش مهمی در ایجاد و حفظ ارزش ،است و آموزش عالی بین تمامی جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است

ید فرهنگ مصرف را تغییر داده و به سمت همچنین با هادانشگاهوجود داشته باشد،  هادانشگاهفرهنگ اقتصاد مقاومتی باید در بنابراین 
گذاران در بین دولت، مردم و سرمایه هانگرشصورت هدفمند باشد. نبود این تولیدات داخلی حرکت دهند، بنابراین دولت باید در واردات به

آن، از وظایف و کارکردهاي  يسازتجاريتبدیل ایده و دانش به محصول و کاال و  روازاینمقاومتی است.  براي تحقق اقتصاد ايمسئله
کمک کند. از از طریق تأثیر ورزش بر بخش خصوصی، دولت و مردم به تحقق آن  تواندیممؤسسات آموزش عالی است که دانشگاه 

است. همچنین مطابق  گرفته قرارتوجه  مقاومتی در کشور کمتر مورد خصوص ورزش دانشگاهی در اقتصادبهسوي دیگر نقش دانشگاه و 
و مقام  ن کشوريعبارتی تمامی تالش مسئوالبه محقق نشد، رفتیمکه انتظار مقاومتی تا به امروز آنچنان اقتصادي، اقتصاد يهاشاخص

 که هنوز اقتصاد دهدیممقاومتی و افزایش تولیدات داخلی بوده است. این تأکیدات نشان  معظم رهبري در چند سال اخیر تحقق اقتصاد
با همچنین  مقاومتی است، بودن تحقق اقتصاد دارمسئلهید باشد، محقق نشده است و این خود، سندي محکم بر که بامقاومتی آنچنان

که این  دهدمیاخیر در مورد آموزش اقتصاد در ایران نشان  ۀدهچند  ۀتجرب)، 1390، جالیی و سیدي، درتاجتوجه به نتایج تحقیقات (
 اما ،انسان زندگی در مقاومتی اقتصاد بودن مسئلۀ ملموس رغمبهبنابراین  ؛مواجه شده استروند در حوزة آموزش اقتصاد با مشکالت جدي 

با توجه به  روازاین .است قرارگرفته نیز غفلت مورد بلکه نشده، توجه تنهانه مقوله این به ایران آموزشی يهانظام و هادانشگاه در عمالً
و تعیین راهکارها و موانع  ییافزادانشمقاومتی و  واژة اقتصاد يسازشفافمقاومتی،  دمسائل موجود، توجه ویژه به برنامۀ درسی اقتصا

                                                 
 .1394علم و فناوري،  يهاپارك، مراکز رشد و هاپژوهشگاه، هادانشگاهرؤساي بیانات در دیدار . ١
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 و اصالح يبرا ورزش دانشگاهی باید خصوص بخشبهدانشگاه و  طرفی، از .استاقتصاد مقاومتی و ... در ورزش دانشگاهی ضروري 
 و کارآفرین خالق، انسانی منابع و اشدب جامعه يازهاین يپاسخگو بتواند تا باشد داشته برنامه آموزشی يهاسرفصل و هاوهیش در تغییر
بخش ورزش  ملی، رایج و فراگیر گفتمان آن به تبدیل و مقاومتی اقتصاد يسازفرهنگ يراستا در دهد. تحویل جامعه به نوآور

 علمی يهایسخنراندانشجویان،  و کارکنان علمی، أتیه ياعضا مدیران، سطح در آموزشی يهاکارگاه يبرگزار با تواندیمدانشگاهی 
 اقتصاد تحقق به اینترنتی صفحات و هاکیپ ،هافصلنامه مانند نشریات، داخلی يهاتیظرف از استفاده نیز و دانشگاه و گروه سطح در

در  تواندیم شیپژوه و ورزشی زیاد بسیار توانایی با پژوهشی علمی حوزة ، اینهادانشگاه يهاتیظرف توجه به با کند. کمک مقاومتی
 پیش مسیر در که شرطی به بچرخاند؛ خوبیبه را مقاومتی اقتصاد چرخ طریق، این از و کند نقش يفایا خوبیاجراي اقتصاد مقاومتی به

وزارت علوم و  یبدنتیتربکه با مدیران در ادارة کل  ییهامصاحبه براساسهمچنین  کند. عمل خود وظایف به اندازبه چشم با توجه رو
، مشکالتی مانند شفاف نبودن واژة اقتصاد مقاومتی، محدود بودن بودجه، گرفتورزش دانشگاهی انجام  نظرانصاحب ن وامتخصص

به تولیدات داخلی، عدم توجه به مدیریت مصرف و  یتوجهبی، رسانیاطالعامکانات و منابع در ورزش دانشگاهی، ضعف در آموزش و 
ضعیف  يسازفرهنگ)، نیز مشکالتی مانند 1392(، اندام و روزبهانی زادهيمهدپژوهش  زمینهاین اشت، در و ... وجود د انیبندانشاقتصاد 

 یبدن تیفعالد یدربارة فوا هارسانه یرساناطالعدر زمینۀ ورزش همگانی و استفاده از امکانات ورزشی، کمبود مربیان آگاه و باتجربه، ضعف 
 تواندیمکه پژوهش حاضر  اندکردهنداشتن برنامۀ ورزشی مشخص را در ورزش دانشگاهی بیان  و ورزش، کمبود فضا و امکانات ورزشی،

فراوانی در  يهاپژوهشتاکنون بر این عالوهراهکاري براي مشکالت موجود ارائه کند و موجب پیشرفت بیشتر ورزش دانشگاهی شود، 
مقاومتی در ورزش بسیار محدود است  اما تحقیقات مربوط به اقتصاد غیرورزشی صورت پذیرفته است، يهابخشمقاومتی در  مورد اقتصاد

موارد  براساسنشده است.  ن مشاهدهامحققمقاومتی در ورزش دانشگاهی توجه داشته باشد، توسط  طور ویژه به اقتصادو پژوهشی که به
کلی  يهااستیسو اهمیت آنها در تحقق  و بخش ورزش دانشگاهی در توسعۀ اقتصادي و فناوري هادانشگاهو اهمیت فراوان  مذکور

. دگیرصورت مستقل انجام مقاومتی در ورزش دانشگاهی در جامعۀ ما ضروري است که به اقتصاد در خصوصپژوهشی اقتصاد مقاومتی، 
ست تا با توجه به رو پژوهش حاضر درصدد اازاین، مسئوالن مربوطه به مقیاس معتبري نیاز دارند. زمینهبهتر در این  يزیربرنامهبراي 

و مؤسسات  هاسازمانمختلف  يهابخشمقاومتی در  کالن آموزش عالی مبنی بر عملیاتی کردن اقتصاد يهااستیساهمیت موضوع و 
اقتصاد  يریگاندازهکشوري، مدلی براي عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی طراحی کند و همچنین با توجه به اهمیت 

 .شوددانشگاهی طراحی معتبر براي سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش  ياپرسشنامهورزش دانشگاهی، مقاومتی در 
 

  پژوهش یشناسروش
علمی علوم  هیأت ياعضا، هادانشگاهبرنامۀ روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماري تحقیق را تمامی مدیران فوق

تربیت وزارت علوم، کارشناسان  یبدن ، مدیران در ادارة کل تربیتهادانشگاهدر رشتۀ اقتصاد در  یعلم هیأت ياعضا، هادانشگاهورزشی 
 يهانمونه) در کتاب خود تعداد 2014( 1و افراد متخصص در حوزة اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند. کالین هادانشگاه بدنی

تعداد متغیرها در تحقیق  .برابر متغیرها) تعیین کرد 10و حداکثر  برابر 2(حداقل تعداد متغیرها  براساسروش تحلیل عاملی  تحقیق در
دلیل نبود پرسشنامۀ متناسب با موضوع به. عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدندبه ياطبقهنفر به روش تصادفی  364متغیر بود،  68 حاضر

ن در مرحلۀ اول پژوهش، از طریق مطالعۀ پیشینۀ پژوهش و این منظور محققا هبساخته استفاده شد. محققپژوهش از پرسشنامۀ 
نظران و افراد آشنا به ورزشی و اقتصاد و صاحب مدیریت استادانو سپس مصاحبه با مدیران ورزشی،  ياکتابخانهاطالعات  يآورجمع

تعداد بیشترین تکرار و تأکید را در نظر  متغیرهاي مرتبط با موضوع پژوهش را تهیه کردند که از نیترمهمموضوع پژوهش، فهرستی از 
 نظر در مورد روایی صوري و محتوایی پرسشنامۀ مربوطنفر از متخصصان صاحب 13داشته است. پس از استخراج این متغیرها،  هامصاحبه

) در 5خیلی زیاد=تا  1ارزشی لیکرت (از خیلی کم= 5گویه با مقیاس  68 با اظهارنظر کردند. پس از انجام اصالحات، پرسشنامۀ نهایی

                                                 
Kline. 1 
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وتحلیل آنها، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ تجزیه . پس ازدشنفر تکمیل  30 توسط راهنما، يامطالعه
98/0=α نهایت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردي و بخش اصلی سؤاالت به دو روش آنالین و حضوري بین  برآورد شد و در

 اعضاينفر از  46، هادانشگاهعلمی علوم ورزشی  هیأت ياعضانفر از  156، هادانشگاهبرنامۀ نفر از مدیران فوق 37قیق، تح يهانمونه
 یبدن تربیتنفر از کارشناسان  31وزارت علوم،  یبدن نفر از مدیران در ادارة کل تربیت 9، هادانشگاهدر رشتۀ اقتصاد در  یعلم هیأت

هاي بخش ابتدایی اطالعات حاصل از سؤالافراد متخصص در حوزة اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش توزیع شد.  نفر از 85و  هادانشگاه
. در شدتوصیف  spssافزار آماري توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و با استفاده از نرم يهاروشاز با استفاده 

استفاده شد.  LISREL 8.8افزار کامل اول و دوم و نرم ۀمرتبردن مدل از تحلیل عاملی تأییدي آمار استنباطی، براي آزمون ک حوزة
 نیز استفاده شد.» کرویت بارتلت«و  »KMOگیري نمونه ةاندازکفایت « يهاآزموناز  يریگنمونهبر این، براي بررسی کفایت اندازة عالوه
 

  پژوهش يهاافتهی
تا  36پژوهش در فاصلۀ سنی  يهانمونهبیشتر درصد زن بودند.  42درصد مرد و  58وهش حضور داشتند، آزمودنی که در این پژ 364از 
 70( آنهار بیشتو مجرد بودند  هایآزمودندرصد  52/8پژوهش متأهل بودند و تنها  يهانمونهدرصد  48/91درصد) بودند.  81/36سال ( 45

بیشتر صد) و در 63کتري (دتحقیق داراي مدرك تحصیلی  يهایآزمودننین بیشتر ، همچکردندیمتحصیل  یبدن درصد) در رشتۀ تربیت
 سال بودند. 10تا  6داراي سابقۀ فعالیت اجرایی  آنها

هر  ینیبشیپبراي  هاهیگوو درك اینکه آیا تعداد  يریگنمونهبراي کفایت  KMO وتحلیل عاملی از آزموناز اجراي تجزیه پیش
 کردن ارتباط معناداري براي فراهم هاهیگونیز براي تعیین اینکه آیا  1. همچنین از آزمون کرویت بارتلتشده مؤلفه کافی است، استفاد

و  70/0باید بیشتر از  KMO)، 2005( 2، بارت و مورگانگزارش لیچ براساسوتحلیل عامل دارد، استفاده شد. مبناي معقول براي تجزیه
آمده، دستهاي آزمون، نتایج بهفرضضمن رعایت پیش روازاین). 2005لیچ، بارت و مورگان، اشد (ب 05/0آزمون بارتلت نیز باید کمتر از 

 دهد.را در تحلیل عاملی تأییدي نشان می KMOنتایج آزمون بارتلت و  1تأییدي بر استفاده آزمون تحلیل عاملی تأییدي بود. جدول 

 
 تأییدي و بارتلت تحلیل عاملی KMOهاي . نتایج آزمون1جدول 

 KMO 96/0سنجش کفایت نمونه با 
 428/28958 خی دو آزمون بارتلت

 2278 آزادي ۀدرج
 001/0 سطح معناداري

     
 هاهنمونحجم که دهندة آن است انکه نش آمده دست) بهKMO )96/0نتایج آزمون  ،شودیممشاهده  1در جدول  کهگونههمان

دهندة همبستگی بین که نشان )≥05/0P( است معنادارکرویت بارتلت نیز به لحاظ آماري  آزمون و تحلیل متناسب بوده منظوربه
ماتریس  ،هادادهتگی ماتریس همبس وبراي انجام تحلیل عاملی از کفایت الزم برخوردارند  هادادهگفت  توانیمبنابراین  ؛متغیرهاست

 است. یواضح و مشخص

، 3، تحرك و پویایی2رسانی، آموزش و اطالع1، مدیریت مصرف3يمدارقانونناوین از انجام تحلیل عاملی، هشت عامل با ع پس
بر این از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی عالوهنامگذاري شدند.  7يزیربرنامهو  6، اتکاي به خود5، مشارکت فعال4توسعۀ اجتماعی

                                                 
1. Bartlett's 
2. leech, Barrett& Morgan 
3. rule of law 
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. همچنین ضرایب آلفا براي هر عامل جداگانه محاسبه شد. پایایی بود 98/0آن  قدارمپایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد که 
نظر  . ازدادیمهر عامل نشان  يهاتمیآمتغیر بود که وجود ارتباط متوسط تا نسبتاً باال را در بین  96/0تا  84/0هریک از عوامل از 

 است. شده نشان داده 2تحلیلی، ضریب آلفاي هریک از عوامل در جدول 
 

 مقاومتی در ورزش دانشگاهی ار پایایی عوامل اقتصادمقد .2جدول 
 پایایی (ضریب آلفاي کرونباخ) هاهیگوتعداد  عوامل ردیف

 87/0 7 مدیریت مصرف 1
 85/0 3 مشارکت فعال 2
 90/0 6 يزیربرنامه 3
 84/0 5 يمدارقانون 4
 95/0 12 اتکاي به خود 5
 96/0 17 تحرك و پویایی 6
 91/0 10 سانیرآموزش و اطالع 7
 92/0 8 توسعۀ اجتماعی 8

 
منظور تحلیل  ت. به همینها با متغیرهاي مربوط به خود اسهدف از انجام تحلیل عاملی تأییدي، بررسی مجدد و تأیید رابطۀ مؤلفه

مشارکت  اجتماعی،ۀ رسانی، تحرك و پویایی، توسع، مدیریت مصرف، آموزش و اطالعيمدارقانونعاملی تأییدي مرتبۀ اول متغیرهاي 
 است. مشاهده قابل 16-1 يهاشکلنتایج آن در  شد که بررسیطور جداگانه به يزیربرنامهفعال، اتکاي به خود و 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1. consumption management (CM) 
2. Training and information (TI) 
3. mobility and dynamism (MD) 
4. social development (SD) 
5. active participation (AP) 
6. self-reliance (SR) 
7. planning (PLAN) 
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ادیر ، مق1میانگین مجذور برآورد تقریب ۀریش. براي شاخص اندکردهمتفاوتی ذکر  يهامالكبرازندگی  يهاشاخصمتخصصان براي 
، 2بنتلرهو و یک مدل مناسب و خوب هستند ( ةدهندنشان 06/0قبول و معقول بودن مدل و کمتر از قابل ةدهندنشان 08/0کمتر از 

) و برخی دیگر 2011کالین، قبول و خوب ( قابلرا  3مقادیر کمتر از  ، برخی پژوهشگران3آزاديدرجۀ ). در مورد شاخص خی دو به 9919
 يهاشاخص، شدهبیان). با توجه به مطالب 2007، 4لن، تري و فوگرتی( دانندیممعقول و مناسب بودن مدل  دهندةنشان را 5تا  2مقادیر 

همگی حاکی از  ،شودیمفوق مشاهده  يهاشکلکه در پایین  Chi-Square, df, P-Value, RMSEAاصلی برازش مدل شامل 
 است. مذکور يهامدلبرازش و مناسب بودن 

وم دلی مرتبۀ ز تحلیل عامباشد، ا شده تشکیلبزرگ خود از چند متغیر پنهان  ةسازکه یک زمانیمرتبۀ دوم:  تأییديملی تحلیل عا
هاي پنهان با سازه بطۀ متغیراي پنهان، رابا متغیره یرپذمشاهدهبر بررسی رابطۀ متغیرهاي عالوه، بنابراین در این پژوهش میکنیماستفاده 

املی مرتبۀ دوم ، از روش تحلیل عترقیدقلی دستیابی به ساختار عام منظوربهدر ادامه ، بنابراین میکردیمد بررسی اصلی خود را نیز بای
 هامدل گونهاین. در هاستادهداست. هدف این شیوه رسیدن به روش معنادارتر  شده دادهنشان  18و  17 يهاشکلاستفاده شد که در 

مرتبۀ  يهاعامل، دیگر عبارتبهن در واریانس مشترك ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالترند. که خود متغیرهاي مکنو شودیمفرض 
 يهالفهمؤید وجود ملی مقیاس و تأیبراي مطالعۀ مناسب بودن ساختار عا روش این از. روندیمشمار بهمرتبۀ اول  يهاعاملدوم، عامل 

 ).2013 هومن،( ودشیممربوطه استفاده  يهاپژوهشادعایی سازنده یا 

 
                                                 

RMSEA. 1 
2. Hu & Bentler 
3. Chi squar/Df 
4 .Lane, Terry & Fogarty 
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که  1، براي شاخص برازندگی تطبیقیاندکردهمتفاوتی ذکر  يهامالكبرازندگی  يهاشاخصبراي  متخصصان گفتیم طورکههمان
 9/0)، مقادیر باالتر از 1998، 2کلووينسبی مدل (برازندگی  دهندةنشان 85/0دامنۀ تغییرات آن بین صفر و یک است، مقادیر باالتر از 

بنتلر، هو و برازندگی خیلی خوب و عالی مدل هستند ( دهندةنشان 95/0مدل و مقادیر باالتر از  قبول برازندگی خوب و قابل دهندةنشان
هپر، کقلن و برازندگی خوب و قابل قبول مدل است ( دهندةنشان 9/0مقادیر باالتر از  3)، همچنین در شاخص نیکویی برازش1999
 مدلآورده شده است، همگی حاکی از برازش و مناسب بودن  3اصلی برازش مدل که در جدول  يهااخصشبنابراین  ؛)2008، 4مولن

 .است مذکور
کلی برازش براي مدل ساختاري يهاشاخص. 3 جدول  

 شدهمقادیر مشاهده برازش يهاشاخص
 χ2)( 59/5840دویخ
 df)( 2128آزادي  ۀدرج

 χ2/df( 74/2(آزادي  ۀدرجبه  دویخنسبت 
 96/0 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 
 91/0 (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 05/0 (RMSEA)میانگین مجذور برآورد تقریب  ۀریششاخص 

 

 
 

                                                 
Comparative Fit Index (CFI). 1 

2. Kelloway 
3. Goodness of Fit Index (GFI) 
4. Hooper, Coughlan & Mullen 
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  يریگجهینتبحث و 

 شان دادهش حاضر نیج پژونتاهدف پژوهش حاضر، طراحی مدل و ساخت مقیاس معتبر اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود. 
رسانی، توسعۀ عش و اطالمقاومتی در ورزش دانشگاهی، در هشت گروه تحرك و پویایی، اتکاي به خود، آموز یر اقتصادمتغ 68که 

انشگاهی در ورزش د اقتصاد مقاومتی یکی از عواملقرار گرفتند.  ، مدیریت مصرف و مشارکت فعاليمدارقانون، يزیربرنامهاجتماعی، 
ن ظارت سازمانررات در ورزش دانشگاهی، قوانین و مق يسازشفافبه  توانیمدر خصوص این عامل  هاشاخص جمله ازبود.  يمدارقانون

 زادهحسن ورد. عزیزي کدر ورزش دانشگاهی اشاره  کردهانهیهزو نظارت بر  هادانشگاهورزشی در  يهاتیفعالدانشجویان وزارت علوم بر 
ح جدید، اصال موجود و وضع مقررات اقتصاد کشور، پاالیش قوانین يسازالمسو  يسازشفافبیان کردند که  يامطالعه)، در 1398(

هم   هادانشگاه بنابراین اگر در ؛منظور ارتقاي امنیت ملی کشور استاقتصاد مقاومتی به يهاشاخص نیترمهممالی از  يهاهیرو
که در اثر  هادانشگاه اقتصادي مشکالت از يریشۀ بسیار بیشتر قرار بگیرد، توجه مورد مالی يهاهیرواقتصاد و  يسازسالم و يسازشفاف
 ، شناسایی و حل خواهد شد.آیدمیوجود بهاقتصادي  اطالعات شفافیت فقدان

، دانشگاهی یازهاي ورزشدر این پژوهش، مدیریت مصرف بود که نیازسنجی و حرکت مطابق با ن شدهشناساییاز دیگر عوامل 
از  ییهانمونه، انات موجودة درست از امکبا اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاد هادانشگاهو اماکن ورزشی  فضاها يهارساختیزمتناسب بودن 

ر پژوهشی با د)، 1397(، راي و عمادزادهآکشتییزدانی، راهکارهاي عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی مرتبط با عامل مدیریت مصرف بودند. 
 تکیهو  لگوي مصرفؤلفۀ اصالح امخلی و اصالح الگوي مصرف به این نتیجه رسیدند که دو دا يهاتیظرف بر تکیهتمرکز به دو مؤلفه، 

رنامۀ بمدل  نهایت ردپرورش را دارند شناسایی شدند و  و هایی که قابلیت بسترسازي در آموزشعنوان مؤلفهدرونی به يهاتیظرف بر
 پور خیرآباديعنانسفی و فرزندي اردکانی، یوزمینه در این  شد.ه ارائپرورش  و هاي اقتصاد مقاومتی براي آموزشدرسی مبتنی بر مؤلفه

هینه و لگوي مصرف باومتی فقدان اصالح و موانع تحقق اقتصاد مقا هاچالش ترینمهمجمله  )، نیز در پژوهشی نشان دادند که از1394(
گفت مصرف  توانیم نتیجه در. هستندو قناعت  دیریت مصرفمشده در این پژوهش جمله راهبردهاي ارائه زیرساختی و از يهاضعف

یریت مصرف و با مدند تیسن مستثنا هم از این موضوع هادانشگاهرشد و توسعۀ اقتصادي دارد که  درروندبهینه در یک جامعه نقش مهمی 
 .شوندیمبیشتري نائل  يهاتیموفقدرست به 

زش دانشگاهی بود. در این خصوص، برخی رویکردها در جهت از دیگر عوامل اقتصاد مقاومتی در ور یرساناطالعآموزش و 
، بازنگري و اصالح اساسی در هادانشگاهمفهومی و موضوعی اصطالح اقتصاد مقاومتی در  يسازشفافاقتصاد مقاومتی شامل  يسازادهیپ

صحیح استفاده از تجهیزات  ياهروشکلی اقتصاد مقاومتی، آموزش  يهااستیسبا توجه به  یبدن و محتواي دروس تربیت هاسرفصل
براي مربیان، داوران و کارکنان حوزة ورزش دانشگاهی  ییافزامهارت يهادورهآموزشی و  يهاکارگاهورزشی براي دانشجویان، برگزاري 

ان کردند تا ) در پژوهشی بی2020و گام برداشتن وزارت علوم در جهت کاربردي کردن علوم در کنار تولید علم بودند. برایستو و هلی (
رسمیت و اهمیت دادن به این موضوع به  شودینمدرك اولیه و درستی از اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد، هیچ توجهی به آن  کهیزمان

نشان داد  »تأثیر سیاست آموزشی در توسعۀ اقتصادي کشور«عنوان  با)، در پژوهشی 2015( 1دامسیوونسدیگر  از سوي .شودینمشناخته 
نیز به کیفیت آموزش نیاز دارند. وي  هاشغلدارد. بیشتر بستگی فاه اجتماعی و رشد آینده به تمرکز دانش در صنعت و خدمات که ر

شده به افزایش تولید کمک آوريعنوان یکی از عوامل تولید نشان داد که افراد از طریق دانش جمعسرانجام با تحلیل سرمایۀ انسانی به
تولید است و  دهندةشیافزاشامل پژوهش، فناوري و کلیۀ عوامل  ،رندیپذیمم دیگري که از آموزش عالی تأثیر و موضوعات مه کنندیم
 نیترمهم) در پژوهشی نشان داد که 2015( ماریانا زمینهاین در  ،آموزشی اروپا با رشد اقتصادي رابطۀ مثبت و مستقیم دارد يهااستیس

بنابراین  ؛به آموزش عالی است و رابطۀ معناداري بین آموزش عالی و رشد اقتصادي وجود دارد توجه درگروعامل رشد اقتصادي کشورها 
براي توسعۀ علمی کشور  ییهااستیسحیطۀ تشکیل  نیترمهممرکز تولید علم و دانش،  عنوانبه هادانشگاهاز این است که  نتایج حاکی

                                                 
1. Dumciuviene 
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توسعۀ نظرسنجی، دانشجویان و پژوهش و بررسی محتواي برنامه جهت  ،استادان جمله از ییهاشاخصاست. همچنین نقش چهارگانۀ 
 ). 2014، 1امیري، پرتابیان و صفرينادیده گرفت ( توانینمتولید علم با رویکرد اقتصاد مقاومتی را 

توسعۀ به  توانیمدر خصوص این عامل  هاشاخص ۀجمل ازدر این تحقیق، تحرك و پویایی بود.  شدهشناساییاز عوامل دیگر 
ملی و تولیدکنندگان برتر  تولیداتمعرفی و جهانی و حضور فعال و مؤثر در مجامع جهانی ورزش دانشگاهی،  يامنطقهتعامالت، ارتباطات 

، دعوت از دانشگاهیان و ...) به دانشجویان، توجه به تولیدکنندگان داخلی هاشگاهینماداخلی محصوالت ورزشی از طرق مختلف (برگزاري 
تلویزیونی در مورد  ۀمجموع، ساخت فیلم و هادانشگاهورزشی  يهارساختیزأمین تجهیزات و اقالم ورزشی در احداث بناها و براي ت

 يهاشرکتو مستندسازي در زمینۀ  يارسانهاز ابزارهاي  يریگبهرهکارآفرینی با  سويبهکارآفرینان نمونۀ دانشگاهی و تشویق مردم 
در ایران، دولت در تالش  ایجادشده يهامیتحر) در تحقیقی بیان کردند که در پی 2019( 2سیفی و هالره کرد. اشا هادانشگاه بنیاندانش

خارجی، از محصوالت داخلی پشتیبانی  يهامارك کردن وارد جايبهاست تا به خودکفایی اقتصادي در محصوالت، غذا و دارو و... برسد و 
گردشگري خارجی دچار  هامیتحردلیل بهسازي است؛ همچنین به این نتیجه رسیدند که یدنبال خصوصبهکند و براي رشد اقتصادي 

 آنجا ) در پژوهشی بیان کردند از2018و همکاران ( 3پریز .استضعف شده و در حال حاضر گردشگري داخلی از اهمیت بیشتري برخوردار 
تولید داخلی بیشتر، امکان  روازاینمختلف وابسته است،  يهابخشدر اقتصادي  يهانظامفقر و غناي هر کشوري به توان تولید سرانۀ  که

زندگی مادي، اجتماعی و فرهنگی بهتر را براي نسل آینده  نهایت درو  کندیمآینده فراهم اقتصادي را در  يسازتیظرفو  يگذارهیسرما
در رشد اقتصادي دخیل باشند،  مستقیمطور بهي باشند و خود حامی رشد اقتصاد رودیمنیز انتظار  هادانشگاهاز  روازاین .سازدیمفراهم 

 .هاستدانشگاهداخلی  يهاتیظرفکامل از  يبرداربهرهزیرا الزمۀ پیشرفت در دنیاي اقتصادي 

به برقراري  توانیمدر خصوص این عامل  هاشاخص ۀجمل ازدر پژوهش حاضر بود.  شدهشناساییتوسعۀ اجتماعی از عوامل دیگر 
اقتصادي  ينگرندهیآ اخلی ورزشی،ددر خصوص استفاده از تولیدات  يسازفرهنگط بین دانشجویان و تولیدکنندگان ورزشی داخلی، ارتبا

ر پژوهشی دشاره کرد. در ورزش دانشگاهی ا يریپذانطباق قابلیت باو ایجاد ساختار سازمانی منعطف  یطیمحستیزبا پرداختن به مسائل 
 قاومتیم اقتصاد به نسبت صحیحی ادراك آموزاندانش) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 1397همکاران ( که ابراهیمی هرستانی و

 مبانی، از صحیحی درك و است نشده نتبیی آنها براي یخوببه مقاومتی اقتصاد است. متناقض مورد این در آنها رفتار و گفتار ندارند،
 بنابراین؛ اندنداده انجام مناسبی اتاقدام ندارند، موضوع از صحیحی درك که آنجا از و ندارند آن يهامؤلفه و الزامات ضرورت، اهداف،
 اقتصادي تربیت برنامۀ درسی اجراي و راحیاست. ط نبوده توجه مورد شایسته طوربه آموزاندانش براي مقاومتی اقتصاد يسازفرهنگ

أثیر و از آن ت اندبا مقولۀ فرهنگ مرتبط کند، زیرا اقتصاد و توسعه ایفا وضعیت بودبه در ياژهیو نقش تواندیم مقاومتی اقتصاد بر مبتنی
 .رندیپذیم

مختلفی  يهاصشاخل داراي اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی بود. این عام يسازادهیپمشارکت فعال از راهکارهاي دیگر 
از کمک خیرین  يریگهبهر، شناسایی و هادانشگاهدادهاي ورزشی در همچون استفاده از داوطلبان ورزشی و غیرورزشی در برگزاري روی

 بود. هادانشگاهو ایجاد صندوق خیریه در  ياهیریخورزشی و تأسیس مؤسسات 

مختلفی مانند احساس مسئولیت از طرف هر  هايشاخص، اتکاي به خود بود. این عامل نیز داراي شدهشناسایییکی دیگر از عوامل 
 يهاشرکتاقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی، اعتقاد سیستم مدیریتی ورزش دانشگاهی به امر اقتصاد مقاومتی، احداث  فرد در اجراي

دادن  مشارکتو خارج از آن،  هادانشگاهدر  بنیاندانشورزشی، فروش محصوالت  نامتخصص کارگیريبهو  هادانشگاهدر  بنیاندانش
خالقانه نیروي انسانی در دانشگاه بود.  يهاتیقابلو توجه به  هادانشگاهت ورزشی در بخش خصوصی در تولید و فروش محصوال

فناورانه و  يهایخروجنحوة تبدیل دانش و دستاوردهاي دانشگاهی به «) در پژوهشی با عنوان 1398( زادهیقربانو  قدیانی، زادهیحنف

                                                 
1. Amiri, Partabian & Safari 
2. Seyfi & Hall 
3. Perez  



 1401مدیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز                                                                                                                           288

  

به صنعت و دانشگاه  ه باکارکردهاي اصلی نهادهاي میانجی در رابطپس از بررسی  »اقتصاد مقاومتی) يهااستیسثروت (در چارچوب 
هاي هماهنگی دانش، صنعت و علم و فناوري، مراکز رشد و کانون هايپارك(میانجی این کارکردها توسط سه نهاد این نتیجه رسیدند که 

سهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین و ت يگرواسطهمشخص کارکرد  طوربه. دگیرنمیفراگیر و کامل انجام  طوربه )بازار
است، نقش بازار در تحلیل  شده پیشنهادتأمین منابع مالی الزم در صنعت تا حدودي دچار اختالل است. براي رفع این کاستی و اختالل 

 پوریقلمظفري و  ).1398، ادهزیقربانو  قدیانی ،زادهیحنف( قرار گیرد توجه موردیک نهاد میانجی  عنوانبهروابط صنعت و دانشگاه 
) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ضریب تأثیر تولید علم بر اقتصاد مقاومتی مثبت و معنادار است، بنابراین توصیه به افزایش 1397(

ح قوانین ضد تولید علم و آن با تأکید معیارهاي سنجش علمی، اصال يسازادهیپراهبردي جهت  يزیربرنامهمیزان تحقیق و توسعۀ علمی، 
)، در 1395( بومی سیاه يمحمد و پورنیحس .شودیمبر مبناي گسترش مرزهاي دانش  بنیاندانشاقتصاد  يسازادهیپرفع افت علمی، 

 ، تولید و صادرات محصوالتهامیتحرو دور زدن  يسازیخنثمانند صادرات غیرنفتی،  ییهااستیسپژوهشی به این نتیجه رسیدند که 
 .ندشدبحران معرفی از  رفتبرونعنوان راهکارهاي اصلی براي به بنیاندانش

ن ، تدویالساعهخلقیز از تصمیمات برنامه و پره براساسدر پژوهش حاضر بود. حرکت  شدهبررسیاز عوامل دیگر  يزیربرنامه     
 ویژهبه، تصاد ورزشیراي مدیریت اقبداشتن الگوي مشخص کلی اقتصاد مقاومتی،  يهااستیسو سازوکارهاي دانشگاه همسو با  هابرنامه

 میدانیمطورکه انهمبودند.  يزیربرنامهدر زمینۀ این عامل  شدهشناساییراهکارهاي  ازجملهدر برخورد با شرایط چالش و بحران، 
سند براي رشد  نیترآسانو  نیتريدیکلو  نیرتمهم، يزیربرنامهعبارتی بهها براي رسیدن به اهداف است، فرایند نیترمهماز  يزیربرنامه

، به این نکته )1399کاران (سیف و هم پژوهش زمینهنقش مهمی در کمک به جلوگیري از اشتباهات بازي کند. در این  تواندیماست و 
که  »صادي کشوراقت يهابحرانمشکالت و  ینیبشیپتوان «و  »عدالت اقتصادي و اجتماعی«تحقق اهداف آرمانی  اشاره دارد که
  .استوابسته ملی  يهاتیاولو براساس يزیربرنامههستند، به تحقق  هامؤلفهتأثیرپذیرترین 

که بیان شد اهداف پژوهش حاضر، طراحی مدل و تهیۀ ابزاري معتبر براي ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش  گونههمان     
کنندة اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي تبیینرو پس از کشف متغیرهاي دانشگاهی بود. ازاین

 براساسگویه و در هشت عامل با مقیاس پنج ارزشی لیکرت  68مرتبه اول و دوم، پرسشنامۀ اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی با 
براي سنجش و ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی  ابزاري معتبر و پایا عنوانبهاز آن  توانیم و شدن تأیید ادیدگاه متخصص

بنابراین، این مطالعه، ابزاري را منطبق بر شرایط فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی جامعه ایران فراهم کرده است. همچنین  استفاده کرد؛
کنند، یکی دیگر از  يریگاندازهارزیابی و از ابعاد گوناگون اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی  توانندیموجود هشت عامل مختلف که 

بر این در پژوهش حاضر در راستاي حل مشکالت مربوط به رسیدن به درك عالوهدر این مطالعه است،  شدهساختهابزار  يهایژگیو
با برگزاري  هادانشگاهکه  شودیمپیشنهاد  هادانشگاهمشترکی از مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی در 

علمی در سطح گروه،  يهایسخنران، کارکنان و دانشجویان، همایش و علمی أتیهمدیران، اعضاي آموزشی در سطح  يهاکارگاه
و  ، صفحات اینترنتی و سایر ابزارهاهاکیپ، هافصلنامهموجود در دانشگاه مانند نشریات،  يهاتیظرفدانشکده و دانشگاه و نیز استفاده از 

تحقق اقتصاد  يهايازمندیناقتصاد کشور و موانع و  یشناسبیآسزمینۀ تحقق اقتصاد مقاومتی باید به  . درندکناقدام  جمعیارتباطوسایل 
ریزي براي اجراي اقتصاد و مرکز و محوري براي فعالیت در عرصۀ اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. مدیران باید در برنامه بپردازیممقاومتی 

ریزي کنند. نظام آموزشی باید اصالح شود و و طبق آن برنامه بگیرنددر نظر  هادستورالعملرا در  هاتیاولوومتی در ورزش دانشگاهی، مقا
متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و 

بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در  ؛افتدینم خوبیبه؛ اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق کندیمآن برهه تربیت  نیازهاي تاریخی
زمینه بیان پیش رهنمودهاي خویش را در این  يهاسالاین عرصه بسیار مهم و حیاتی است، زیرا که رهبر فرزانه انقالب اسالمی نیز از 

را از طریق  هاآموزهی هم باید اصالح شود؛ ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ منسجمی احتیاج داریم که بتواند این تبلیغات ند. نظامکرد
به مردم عرضه کند. این در حالی است که ما شاهد تبلیغات کاالهاي غربی که مشابه  خوبیبهرسمی و غیررسمی مختلف،  يهارسانه
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و  هاوهیشبراي اصالح و تغییر در  هادانشگاه روازاین). 1393مجارشین و علیزاده تیمورلوئی، شهري انبوه هستیم ( صورتبهایرانی دارند 
و منابع انسانی خالق،  استآموزشی مربوط به اقتصاد مقاومتی باید برنامه داشته باشند تا بتوانند پاسخگوي نیازهاي جامعه  يهاسرفصل

 يهاگروهدروس دانشگاهی از سطح  يهاسرفصلبازنگري در  فرایند توانیممینه ز. در این کارآفرین و نوآور به جامعه تحویل دهد
 تأسیسمراکز رشد و  يسازفعالبا حمایت از  هادانشگاههاي کاري الزم را تصویب کرد. همچنین فرایندآموزشی در دانشگاه را شروع و 

 درنهایتعلم، توسعۀ کارآفرینی و نوآوري، ارتباط با صنعت و  يسازيتجارنقش بسزایی را در تولید و  توانندیم بنیاندانش يهاشرکت
در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی اهمیت زیادي  بنیاندانشآنجا که اقتصاد  ، ازندکنایفا  بنیاندانشتحقق اقتصاد 

و اجراي نقشۀ جامع  يسازادهیپ، بنیاندانشاد نخبگان دانشگاهی در پیشتازي اقتص ینیآفرنقشکه براي کمک به  شودیمپیشنهاد  ،دارد
جایگاه جهانی کشور، افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات  يارتقا منظوربهنظام ملی نوآوري  یدهسامانعلمی کشور، 

بر این عالوه، توجه ویژه شود. بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاهدر منطقه در مقاطع  بنیاندانشو دستیابی به رتبۀ اول اقتصاد  بنیاندانش
که همۀ  شودیمعوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی مدیریت مصرف شناخته شد، پیشنهاد  نیترمهمیکی از  اینکهبا توجه به 

از  پیشیرند و باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدي بگ هادانشگاه خصوصبه، غیردولتیدولتی و  يهادستگاه
که در مسیر  ياجامعهمطابق با نیازهاي ورزش دانشگاهی اجرا شود، زیرا  هابرنامهانجام هر کاري در ابتدا نیازسنجی را انجام دهند و 

و جامعه به همان مطلوب، یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست  رسدیمبه پایداري در اقتصاد  ،پایداري در مصرف حرکت کند
 هد یافت.خوا

 

 تشکرو  ریتقد

 این پژوهش یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.  را در انجاماز تمامی کسانی که ما 
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