
 

 

توسعه اقتصادی صنعت  نقش آن بر واقتصاد مقاومتی  بهاهتمام 

 ایرانورزش 

  ، حبیب هنری ، میرحسن سیدعامری مصطفی افشاری

 62/2/1318 :تاریخ پذیرش        11/4/1318   :تاریخ دریافت

 چکیده

ورزش . ده استبو ها سازمانهای پیشه رو برای ترین چالشدر هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلی

آن بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش باهدف ی ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهشها سازمانو 

شکل میدانی  به روش تحقیق آمیخته بوده و. تدوین گردیده است در توسعه اقتصادی صنعت ورزش

 121)باشند می یت و ورزشحوزه مدیر نظران صاحبجامعه این پژوهش متخصصان و  .است صورت گرفته

N=). زاده های محقق ساخته اقتصاد مقاومتی برگرفته پژوهش تراببرای گردآوری اطالعات از پرسشنامه

های از آزمون .یداستفاده گرد( 1381)توسعه اقتصادی صنعت ورزش برگرفته از پژوهش الهی و  (1316)

تحلیل و  66نسخه  Spss افزار نرممن در ای و آزمون همبستگی اسپیرکالموگروف اسمیرنف، دوجمله

نتایج نشان داد ارتباط بین اقتصاد مقاومتی . انجام شد 66نسخه  Amosافزار  در نرم و اکتشافی تأییدی عاملی

اثر اقتصاد  Tآن وجود داشته و ضرایب رگرسیونی و مقادیر  های مؤلفهو توسعه اقتصادی صنعت ورزش و 

آمده بدیهی است مسئولین  به دستبر مبنای نتایج . ت ورزش را تائید کردمقاومتی بر توسعه اقتصادی صنع

توجه به  بخصوصبرای توسعه در بخش صنعت ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی 

                                                           
 (نویسنده مسئول) ت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشیاستادیار مدیری - 1

Email:   Afshari.ua@gmail.com 
 و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه   بدنی تربیتاستاد دانشکده  -6 

Email: ha_ameri2003@yahoo.com 
                                     دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی -  

Email:  honari_h@yahoo.com 
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کلیدی راهگشا در این زمینه  تواند میدر بخش ورزش نداشته و این امر  درآمدزاهای اقتصادی و زیرساخت

 .باشد

، صنعت اقتصادی های اهرماقتصاد مقاومتی در ورزش، توسعه اقتصادی، توسعه نهادی، : کلیدی های ژهوا

 ورزش

 مقدمه

 اقدامات و ها تالش ،ها برنامه کلیه غایت که است پیچیده بسیار مفاهیم از یکی توسعه

 توسعه،. دارند آن پیچیدگی بر داللت توسعه، مختلف وجود ابعاد. باشد می بشری جوامع

 هاانسان برای فضایی ساختن فراهم منظور به شده یزیر برنامه و چندبعدی فرآیندی

 توسعه توسعه، مهم ابعاد از یکی. باشد می مؤثر و خالق سالم، زندگی داشتن منظور به

 یها شاخص کیفی و کمی بهبود از عبارت واقع در اقتصادی توسعه. است اقتصادی

 ارتقاء منظور به نوین رویکردهای از یکی. است کالن توسعه به دستیابی منظور اقتصاد به

شیوه  به توجه توسعه؛ ابعاد سایر بر یرگذاریتأث منظور به اقتصادی توسعه هایشاخص

 داند یم تمایز از فرایندی را توسعه اسملسر (.6111،مارس)است  مدیریت و ابعاد اقتصادی

 جریان که کندمی استدالل او. است همراه یگانگی از جدیدی یها شکل ظهور با که

 همواره بلکه نیست، انقطاع بدون پیوستاری یگانگی، و تمایز فرایند و توسعه

 تعبیر. شودمی اجتماعی یها اغتشاش بروز موجب که است کار در هایی یگسستگ

 تأخیرها پیوسته طور به که است هایینابسامانی همه بر ناظر و کلی هاگسستگی از اسملسر

 موجب شده انتخاب هایهدف سوی به جامعه حرکت سرعت در را ییها اختالل و

 محرکی عامل داشتن اختیار در با ورزش صنعتدر این راستا (. 1،1123رساسمل) شود می

                                                           
1 -Smelser 



                                 ... ی صنعتیاقتصاد اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه

 

 

 را ها رسانه و تبلیغاتی های فرصت از گیری بهره امکان ورزشی، بزرگ مسابقات همچون

 مابین تعامل برای الزم ربست ایجاد موجب خود موضوع این که است نموده فراهم

 خدمت در استراتژیك پل یك عنوان به و است گردیده ورزش و تجارت صنعت،

 از ورزش امروزه .(1381کاظم،)است  قرار گرفته آن اقتصادی رونق و ورزش توسعه

 صنایع سایر کنار در صنعت یك عنوان به را خود و رفته فراتر صرف بدنی فعالیت انجام

 زیادی اهمیت از کشورها اقتصاد در نقش ایفای با ورزش نعتص. است ساخته مطرح

ناخالص  تولید در ورزش سهم نظیر ورزش اقتصادی کالن یراتتأث. است برخوردار گشته

 صورت به هرساله تا داشته آن بر را کشورها اشتغال، ایجاد در آن سهم داخلی و ملی یا

 آن از. نمایند تعیین و یابیارزخود کشور اقتصاد روی بر را ورزش تأثیر و منظم دقیق

 و کانادا آمریکا، متحده ایاالت انگلستان، اسکاتلند، چون به کشورهایی توان می جمله

بر این است که به طور جامع توسعه  تالشدر این پژوهش  .اشاره کرد کنگ هنگ

 رو ینااز  .(6111، 1لی و همکاران) اقتصادی صنعت ورزش به بوته آزمایش نهاده شود

مبنای . کت در مسیر توسعه و دستیابی به آن کاری بس مشکل و پیچیده استحر

دولتی  های یاستسو  ها برنامهرا در درجه نخست باید در کیفیت  یا توسعه های یشرفتپ

توان گفت که توسعه یعنی فرایند بهبود با توجه به به طور کلی می. جستجو نمود

به عبارت دیگر ایجاد شرایط مساعد برای ؛ هاها، معیارها و یا ارزشاز شاخص ای مجموعه

توسعه فرآیند بهبود در . باشد میتوسعه  درگروبالقوه به امکانات بالفعل  های ظرفیتتبدیل 

و دگرگونی در سطح  گیری یمتصممبانی علمی و فنی تولید، اصالح نظام تصمیم سازی و 

ی و فرهنگی جامعه به ی مدیریت نهادهای سیاسی، اجتماعزندگی، شرایط کار و نحوه

                                                           
1 - Lee et al 
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به هر حال توسعه تحت شرایط تصادفی به . (6113، 1هنکوک) باشد میمعنای وسیع کلمه 

در  (.1388ملکی، )توسعه به یك تحول و دگرگونی بنیادین نیاز دارد . پیوندد ینموقوع 

 ایران، در ورزش داشتن عمومیت و ورزش اقتصاد مقوله شدن جهانی دلیل به زمینههمین 

 از بسیاری داغ بحث ورزش درآمدزایی و اقتصادی موضوعات که گردد یم ظهمالح

 حائز موضوع میان این در .است شده علمی محافل نیز و تلویزیون و رادیو ،ها روزنامه

 صنعت اقتصادی توسعه مقوله کشور، در ورزش صنعت بودن نوپا دلیل به که ینا اهمیت

 اجرای با. است یافته سازمان و منظم میعل هایپژوهش انجام نیازمند شدت به ورزش

 ارائه یردولتیغ و دولتی گذاران یاستس به را هایی یشنهادپ توان می ییها پژوهش چنین

 جهت در را اساسی هایگام محور پژوهش های گیری یمتصم با بتوانند ها آن تا نمود

 نعتص اقتصادی توسعه دیگر سوی از .بردارند کشور ورزش صنعت اقتصادی توسعه

 اقتصاد شدید وابستگی .باشد داشته سهم کشور کل اقتصاد در دتوان می کشور ورزش

 نیاز اقتصادی، منبع این بودن پذیر یانپا و آن قیمت نوسانات نفت، صادرات به ایران

 نموده چندان دو را هستند درآمدزایی پتانسیل دارای که صنایع سایر به نمودن توجه

 های فرصت تمامی از استفاده ایران چون توسعه حال در کشوری برای بنابراین. است

 انکار یرقابلغ ضرورت یك ورزش صنعت همانند یبردار بهره قابل اقتصادی و تجاری

 .است

 اقتصادی حیات به بخشیدن نظم برای بشری اذعان نمود جوامع توان یمدر این راستا 

 در و کنندمی استفاده ،وجود دارد خود فرهنگ در که هایی یشهاند و مفاهیم از خود،

 مکتب اقتصادی دیگر عبارت به؛ کنندمی اقتصادی مکتب یك به تبدیل را آن حقیقت

                                                           
1 - Hancock 
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 حیات به بخشی سامان جهت خاص جامعه آن که روشی از است عبارت جامعه هر برای

 یا جامعه هر اساس این گیرد برمی پیش در را آن علمی، مشکالت حل و اقتصادی خود

 و مفاهیم یا جامعه هر در زیرا دانست اقتصادی مکتب نوع یك ایدار توان یمرا 

. دهندمی سامان و خودسر اقتصادی زندگی به آن طبق که بر دارد وجود هایی یشهاند

 با .است تعریف این در اقتصادی مکتب مسئله در مهم و اساسی امر دو بینش و روش

 روحانی،)داد  انجام را هایی یحطرا جامعه رفاه جهت توانمی الگویی چنین به یابیدست

اقتصاد  هم و باشد یاسالم هم که است« یآل یدها اقتصاد»پی  در رویکرد این (.1316

 و بخش الهام اسالم جهان برای که اقتصادی. منطقه برساند اول اقتصاد جایگاه به را کشور

 الگوی در ساًاسا معنا بدین. باشد «اسالمی بزرگ تمدن» تشکیل ساز ینهزم و بوده کارآمد

 آن تحقق مقاومت و متضمن بایدمی الگو مهم هایمؤلفه از یکی پیشرفت، ایرانی اسالمی

-ریسك و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل مقاومتی اقتصاد که است مقوله این در. باشد

 هم با نوعی به مقاومتی اقتصاد از تعاریف این یهمه البته .شودمی و نوآوری پذیری

 و هستند بلندمدت برخی و مدت کوتاه برخی منتها دارند، «خصوص و معمو»ی رابطه

 ،موسی زاده)کشند می تصویر به برایمان را نیز مطلوب هایاستراتژی از ترکیبی البته

6112.) 

جعفری صورت گرفته در چارچوب مفاهیم عنوان شده،  یها پژوهشدر بررسی برخی 

 راهبرد در اقتصادی توانمندسازی نقشدر تحقیقی با عنوان ( 1313)صمیمی و اعظمی 

 اقتصاد در توسعه بیان داشتند که افزایش نا اطمینانی حال در کشورهای مقاومتی در اقتصاد

در  نیز را اقتصاد مقاومت که ایگونه به شده دولت مخارج شدید افزایش سبب کالن

ر بررسی د( 6112)شیروانی خوزانی و همکاران  .است داده کاهش نظر مورد کشورهای
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خود تحت عنوان تحلیل اثرگذاری دولت و اقتصاد مقاومتی بر خرید کاالهای ایرانی به این 

نتیجه دست یافتند که هر دو متغیر دولت و اقتصاد مقاومتی اثر مثبت و معناداری بر خرید 

در پژوهش خود تحت عنوان تحلیل نیز ( 6112)خان زدی . کاالهای ایرانی داشته است

بر اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسید که  یدتأکویت اقتصادی بر اقتصاد آزاد با اثرگذاری تق

نیروی کار و رشد  یور بهرهمیزان بیکاری اثر منفی و معناداری بر اقتصاد آزاد داشته و 

همچنین بر مبنای نتایج مدل تحقیق . اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر اقتصاد آزاد دارد

 .رات اثر معناداری بر اقتصاد آزاد نداشته استو رشد صاد ICORشاخص 

 مدیران دیدگاه ایمقایسه ارزیابیدر پژوهش خود با عنوان ( 1314)صیادی همچنین 

: موردی یمطالعه)دانشگاه  با ارتباط ایجاد از صنعت اکتسابی مزایای خصوص در صنایع

 انواع بررسی مورد عوامل میان ازکه  نماید میاشاره ( ایران ورزش صنعت تولیدی بخش

 عامل ترین مهم به عنوان تولید عامل دانشگاه، با ارتباط ایجاد از صنایع اکتسابی مزایای

 بین معناداری اختالف والیس کروسکال آزمون نتایج اساس بر همچنین شد؛ شناسایی

 برقراری از صنعت اکتسابی مزایای مورد بررسی عوامل خصوص در مدیران دیدگاه

 هاشرکت فعالیت یگستره و کاری یسابقه تحصیالت، سطح حسب بر شگاهدان با ارتباط

 هایشایستگی الگوی طراحیدر تحقیق خود تحت عنوان ( 1312)قربانی  .داشت وجود

 کارآفرینان هایشایستگیایران به این نتیجه دست یافت که  ورزش صنعت در کارآفرینان

 ای،حرفه و شغلی آکادمیك، و یعلم فردی، هایمهارت بعدپنج در ورزش صنعت در

 تأیید و تبیین ورزش صنعت در کارآفرینی بر متمرکز محدودۀ و کارآفرینی اصول و علم

 .شوندمی
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ورزش و به  روزافزون یراتتأثبا توجه به اهمیت، نقش و بر مبنای مطالب مطرح شده 

ش در طبع آن صنعت ورزش در جهان و ذکر مجدد این نکته که گردش مالی صنعت ورز

گذشته و اشتغال هزاران نفر به شکل مستقیم و  یها دههدر طول  العاده فوقجهان با رشدی 

آنچه در شرایط فعلی در کشور . به عنوان یکی از صنایع برتر در حال رشد است یرمستقیمغ

و منطقی بر آن داشته  مؤثرما حائز اهمیت است بررسی اثر متغیرهایی است که دارای اثر 

وارد  رهبری متغیر اقتصاد مقاومتی رامحقق بر مبنای منویات مقام معظم  رو ینازا. باشند

توان اذعان داشت توسعه ورزش ملی بخش مهم از توسعه می بین یندرا. تحقیق نمود

ها موجب افزایش نشاط ی بخشرواج ورزش در همه. اجتماعی ملی است -اقتصادی

 یها ملتقهرمانی موجب زبانزد شدن نام  ارتقای ورزش. شودملی می یور بهرهاجتماعی و 

سرافرازی و افتخار ملی یکی از عوامل روحیه آفرین در میان . شودپیروز در سطح جهان می

گسترده دارد و  ای یرهداوردها و پیامدهای توسعة ورزش ملی رو دستا ینازا. هاست ملت

 ق در این پژوهشبه همین دلیل محق. شودموجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می

ضرایب اقتصاد مقاومتی بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش با استفاده از نقش  در پی بررسی

بدیهی است با نگاهی گذرا به این مفهوم که توسعه  .مسیر مستقیم دارد رگرسیونی و تحلیل

اساسی به بررسی این مهم  یسؤاالتمحقق با طرح  باشد میمحور پیشرفت در امور هر کشور 

آن اثر و ارتباطی با توسعه اقتصادی  یها مؤلفهاخته است که آیا اقتصاد مقاومتی و پرد

 صنعت ورزش در ایران دارد؟

 تحقیق شناسی روش

های آمیخته است که در واقع ترکیب دو روش روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف، . و کمی در آن استفاده شده است( روش دلفی)کیفی 
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 گیری نمونه روش از گیریمحقق از نمونه. های میدانی استبردی و از نوع پژوهشکار

 بود اطالعاتی الزم حاضر پژوهش در که ازآنجا. نموده است نظری در این تحقیق استفاده

 مطلوبی را اطالعات بود خواهند قادر که یعنی افرادی شود، آورده به دست خاص افراد از

شایان ذکر است . قرار گرفت استفاده مورد روش این ، درکنند فراهم خاصی زمینه در

 مورد مالحظه گیری پژوهشنمونه فرآیندکلیه  در را گیری نظرینمونه هاییویژگیمحقق 

نفر از افراد آگاه در حوزه تحقیق که شامل افراد دارای  121نمونه تحقیق  .است داده قرار

آشنا به مسائل  االمکان حتیددانان سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، اقتصا

در این . های کشور و فعاالن حوزه اقتصاد ورزشیورزش، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه

پژوهش از  برگرفته اقتصاد مقاومتی در ورزش محقق ساخت ابزاردو پژوهش محقق از 

( 1381)برگرفته از پژوهش الهی  و ابزار توسعه اقتصادی صنعت ورزش( 1316) تراب زاده

گویی رت برای پاسخارزشی لیک 2نامبرده از طیف  های پرسشنامهدر . استفاده کرد باشد می

به خود ( 2)موافق  کامالًو بیشترین امتیاز را ( 1)مخالف  کامالً؛ کمترین امتیاز را استفاده شد

و آمار استنباطی استفاده نموده از دو بخش آمار توصیفی  همچنین محقق .داداختصاص 

 های ویژگیبخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان  در .است

آزمون همبستگی  آمار استنباطی بخش در. و توصیفی پژوهش استفاده شد جمعیت شناختی

تحلیل عاملی  و 66نسخه  Spss افزار نرمدر  ارتباط بین متغیرها و جهت بررسی اسپیرمن

 .شد انجام 66نسخه  Amos افزار نرمدر  و اکتشافی تأییدی

 مالحظات اخالقی

محرمانه  کامالًهای تحقیق به شکل که پرسشنامه بوددر این پژوهش سعی بر این 

 .ی و تحلیل گرددآور جمع
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 های پژوهشیافته

 23دهنده به سؤاالت تحقیق، پاسخ فرد 116از مجموع  های این پژوهش،یافته اساس بر

سال قرار داشتند و کمترین دامنه سنی بازه  41تا  31ین ب% 2/44بودند؛  زننفر  41نفر زن و 

در این تحقیق دارای  کنندگان شرکتدرصد از  6/36. باشدسالگی می 21 باالیسنی 

 رتبه دانشیاریدارای دهندگان پاسخنفر از  8 بین دراین. باشندمی دکتری تخصصیمدرک 

روابط و سپس به بررسی  أییدیتدر ادامه محقق در ابتدا به بررسی تحلیل عاملی  .بودند

 سؤاالتد اها و تعد ی یافتهمحقق به دلیل حجم باال .مدل تحقیق پرداختمتغیرها و 

آزمون  همچنین و اکتشافی و تأییدی تحلیل عاملیگرافیکی تحقیق از گزارش  هایابزار

آن در این بخش بسنده کرده  کوتاه زارشخودداری نموده و به گکالموگروف اسمیرنف 

 .است

های های مربوط به استراتژیدهد که تمامی شاخصنتایج تحلیل عاملی نشان می

های اقتصاد های مقاومت بخش اقتصادی، اهداف اقتصادی و زیرساختاقتصادی، اهرم

مورد قبولی  عاملی بارو  Tهای اقتصاد مقاومتی از مقدار مقاومتی در ورزش، از مؤلفه

در مؤلفه . شوندهای مناسبی محسوب میشاخصبرخوردارند و برای سنجش این متغیر 

ها، فرصت)بینانه به بخش اقتصاد در ورزش نگاه واقع» a9مدیریت اقتصادی سؤال 

قابل قبولی در سطح معناداری  عاملی بارو  Tاز مقدار « (هاها و ضعفتهدیدها، قوت

نتایج نشان همچنین . گرددبرخوردار نبوده و از مدل نهایی حذف می 12/1از  تر کوچك

داد که تمامی سؤاالت مربوط به متغیرهای توسعه نهادی، ساختار و مالکیت، توسعه پخش 

های دولتی، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، ای، توسعه حمایترسانه

های توسعه اقتصادی صنعت ورزش توسعه حقوقی و قانونی، توسعه علمی و پژوهشی مؤلفه
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برخوردار بوده و برای  12/1قابل قبولی در سطح معناداری کمتر از  Tو  عاملی باراز مقدار 

اما در  ؛شوندهای توسعه اقتصادی صنعت ورزش محسوب میسنجش این خرده مقیاس

گیری از متخصصین بازاریابی در بهره) s8سؤاالت « و حمایت مالی گذاری سرمایه»مؤلفه 

های عدم تدوین طرح) s9، (ایت مالیصنعت ورزش برای جذب حم ربط ذینهادهای 

 سازی شفاف) s10، (استراتژیك و عملیاتی بازاریابی در سطوح مختلف صنعت ورزش

رعایت ) s11، (های ورزش فعال در صنعت ورزشاطالعات مالی و اقتصادی سازمان

صنعت ورزش با حامیان مالی موجود  ربط ذیاصول ارتباطی مناسب و برانگیزاننده نهادهای 

ای ایران پخش تلویزیونی تعداد مناسبی از مسابقات ورزشی لیگ حرفه) s13، (بالقوهو 

 s34سؤال « توسعه هواداران و درآمد حاصل از آن»و در مؤلفه ( برای سایر کشورها

و  عاملی باراز مقدار ( های مناسب جذب، حفظ و توسعه هوادارانتوسعه مدیریت و رویه)

T  شوندو از مدل نهایی تحقیق حذف میقابل قبول برخوردار نبوده. 

دو متغیر  های مقیاسهمچنین نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که زیر 

ای توزیع طبیعی نبوده اما محقق به دلیل رعایت حجم نمونه مکفی که یك اصلی تحقیق دار

است  سازی مدلبرای استفاده از ( ها دادهحتی در شرایط طبیعی نبودن توزیع )شرط اساسی 

 .به استفاده از مدل ساختاری در تحقیق مبادرت ورزید( 1314قاسمی، )

اقتصاد ی بین نشان داد که رابطه مثبت و معناداربررسی ارتباط بین دو متغیر نتایج 

بین  نیز باالترین شدت همبستگی. مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش وجود دارد

و کمترین شدت همبستگی بین  قتصادی صنعت ورزشاقتصاد مقاومتی و توسعه امتغیرهای 

 .(1جدول ) مشاهده گردید اقتصاد مقاومتی های زیرساختتوسعه نیروی انسانی و 
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 ماتریس همبستگی اسپیرمن اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش .1جدول 

 
مدیریت 

 اقتصادی

-استراتژی

های 

 اقتصادی

های اهرم

مقاومت 

بخش 

 اقتصادی

 اهداف

 اقتصادی

-زیرساخت

های اقتصاد 

 مقاومتی

اقتصاد 

 مقاومتی

و حمایت  گذاری یهسرما

 مالی
**431/1 **261/1 **214/1 **413/1 **61/1 **263/1 

توسعه نهادی، ساختار و 

 مالکیت
**381/1 **443/1 **214/1 **616/1 **313/1 **221/1 

 323/1** 616/1** 683/1** 313/1** 361/1** 611/1* ایتوسعه پخش رسانه

توسعه هواداران و درآمد 

 حاصل از آن
142/1 *632/1 113/1 **411/1 **21/1 **331/1 

 221/1** 113/1 216/1** 461/1** 26/1** 621/1** های دولتیتوسعه حمایت

 411/1** 138/1 336/1** 263/1** 331/1** 281/1** توسعه نیروی انسانی

توسعه امکانات و 

 زیرساخت
/**411/1 **62/1 **212/1 **681/1 **411/1 **421/1 

 211/1** 341/1** 121/1 213/1** 488/1** 338/1** توسعه حقوقی و قانونی

 346/1** 382/1** 161/1 681/1** 224/1** 112/1 توسعه علمی و پژوهشی

توسعه اقتصادی صنعت 

 ورزش
**268/1 **283/1 **121/1 **428/1 **382/1 **114/1 

11/1>p      ** :12/1>p  *: 

در بخش دوم تحقیق مدل ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش 

 .مورد آزمون قرار گرفت
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 ضرایب رگرسیونی مدل روابط بین اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش. 2جدول 

 T بارعاملی ارتباط متغیرها T بارعاملی ارتباط متغیرها

و حمایت  گذاری یهسرما

 توسعه صنعت ˂---مالی 
131/1 1 

 ˂---مدیریت اقتصادی 

 اقتصاد مقاومتی
12/1 1 

توسعه نهادی، ساختار و 

توسعه  ˂---مالکیت 

 صنعت

812/1 246/8 
 ˂---های اقتصادیاستراتژی

 اقتصاد مقاومتی
826/1 242/1 

  ˂--ای توسعه پخش رسانه

 توسعه صنعت
234/1 482/2 

قاومت بخش های ماهرم

اقتصاد  ˂---اقتصادی

 مقاومتی

881/1 111/11 

توسعه هواداران و درآمد 

توسعه  ˂---حاصل 

 صنعت

214/1 611/2 
اقتصاد  ˂---اهداف اقتصادی

 مقاومتی
216/1 211/2 

-های دولتی توسعه حمایت

 توسعه صنعت ˂--
212/1 631/2 

های اقتصاد زیرساخت

اقتصاد  ˂---مقاومتی 

 مقاومتی

311/1 161/4 

 ˂---توسعه نیروی انسانی 

 توسعه صنعت
241/1 263/2 - - - 

توسعه امکانات و 

توسعه  ˂---زیرساخت 

 صنعت

264/1 381/2 - - - 

--توسعه حقوقی و قانونی 

 توسعه صنعت ˂-
212/1 136/2 - - - 

--توسعه علمی و پژوهشی 

 توسعه صنعت ˂-
462/1 331/4 

توسعه  ˂---اقتصاد مقاومتی  

 دی صنعت ورزشاقتصا
11/1 832/1 
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 مدل روابط کلی بین اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش. 1 شکل

مشاهده ( 1و شکل  3جدول )از اجرای مدل تحقیق  آمده دست بههای بر اساس یافته

های مقادیر نسبت) Tمقدار ( ضرایب رگرسیونی استاندارد شده)شود کلیه بارهای عاملی می

دهند که متغیرهای های نشان میاز مقادیر قابل قبولی برخوردار بوده و این شاخص( بحرانی

اقتصاد مقاومتی در )گیری شده به خوبی انعکاسی از متغیرهای پنهان ای اندازهمشاهده

نتایج نشان داد که اقتصاد همچنین . باشندمی( ورزش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش

بر توسعه اقتصادی  11/1تواند تأثیر مثبت و معناداری باالیی برابر با بارعاملی اومتی میمق

 .نتایج برازش مدل ارائه شده است 3جدول در ادامه در . صنعت ورزش کشور داشته باشد
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 شاخص برازش مدل اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی صنعت ورزش .3 جدول

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازششاخص

 - 28/666 (کای دو)کای اسکوآر 

 - 12 درجه آزادی

 قابل قبول 13/6 (χ2/df)نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی 

 قابل قبول 116/1 (RMSEA)ریشه دوم میانگین خطای برآورد 

 قابل قبول 16/1 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 قابل قبول 11/1 (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 قابل قبول 88/1 (IFI)زش افزایشی شاخص برا

ها از مقادیر عمده شاخص کهدهد می نشان 3جدول  های برازش مدل درنتایج شاخص

 .باشدقابل قبول برخوردار بوده در نتیجه تحقیق از برازش کافی برخوردار می

دهنده  است که نشان 16/1( CFI) شاخص نیکویی برازش 3اساس نتایج جدول  بر

همچنین مقدار ریشه میانگین . ودن این میزان برای برازش مطلوب مدل استقبول ب قابل

-که شاخص 11/1با مقدار  NFIو  116/1با مقدار ( RMSEA) مربعات خطای برآورد

سایر . باشددهنده تأیید مدل می قبول بوده و نشان های دیگری نیکویی برازش هستند نیز قابل

نکته حائز اهمیت در  .قابل قبولی برخوردار هستند های برازش نیز از مقادیرمقادیر شاخص

و  اقتصاد مقاومتی های مؤلفهدر  مقاومت بخش اقتصادی های اهرمت بیشتر مدل تحقیق اهمی

 .باشدورزش می اقتصادی صنعت در توسعه توسعه نهادی، ساختار و مالکیت

 گیریبحث و نتیجه

 سرگرمی، چه و عملی بعد از چه اقتصادی، بخشی عنوان به ورزش حاضر، عصر در

 نقش مختلف جوامع اقتصادی توسعه و ورزشی خدمات و کاالها مصرف و تولید در



   5                              ... ی صنعتیاقتصاد اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه

 

 

 از و ملی اقتصاد رشد در اثرگذار عوامل مؤثرترین از یکی اکنون هم و دارد اساسی

 پژوهش رو ینازا(. 1382محرم زاده، ) رود یم شمار به 61قرن  در صنایع درآمدزاترین

ورزش و نقش ارتباطی اقتصادی صنعت و توسعه اقتصاد مقاومتی  ررسیب هدف با حاضر

 .تدوین گردیده است ها آنمتقابل 

یافته ماتریس همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی 

، P≤11/1)صنعت ورزش در کشور ارتباط مثبت و معناداری نسبتاً قوی وجود دارد 

114/1=rho .)دهد به جز مدیریت های حاصل از ماتریس همبستگی اسپیرمن نشان مییافته

های مقاومت بخش اقتصادی با توسعه هواداران و اقتصادی با توسعه علمی و پژوهشی، اهرم

های اقتصاد درآمد حاصل آن، اهداف اقتصادی با توسعه حقوقی و قانونی، زیرساخت

روی انسانی، بقیه ارتباطات بین اقتصاد های دولتی و توسعه نیمقاومتی با توسعه حمایت

های آن از نظر های آن با توسعه اقتصادی صنعت ورزش در کشور و مؤلفهمقاومتی و مؤلفه

نتایج تحلیل عاملی . ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد ها آنآماری معناداری بوده و بین 

 11/1 عاملی باری باالیی برابر با تواند تأثیر مثبت و معنادارنشان داد که اقتصاد مقاومتی می

های همسو با نتایج با برخی یافته. بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش کشور داشته باشد

 .باشدمی( 6113) سال در 1ژاگ و همکارانش های یافته

 ی توسعهدر تحقیق خود با عنوان بررسی ( 6113)ژاگ و همکارانش در سال 

ورزشی در  های فعالیترا برای سطوح اجرایی  شده طراحیساختار  تأثیرچینی  های ورزش

 ها آن. کندمی ای پایه های ورزشی ی سنین مهم دانسته و اشاره به اهمیت توسعهکلیه

ی خود را در پیشرفت آن ورزش زیاد ای هر ورزش در منطقهفرهنگ منطقه تأثیرهمچنین 

                                                           
1.Zhang 
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از دانش آموزان همان  کننده حمایتکنند هر ورزش برای پیشرفت نیاز به دانسته و بیان می

گذاری ورزش  در تحقیقی با عنوان سیاست بنیان( 6111)همچنین نامراتو . منطقه دارد

های ایجاد ورزش  ها و سیاست ای در جمهوری چك به بررسی پروسه همگانی منطقه

همگانی  یافته سازمانای و نیز ارتباط بین دو بخش ورزش داوطلبانه و ورزش  همگانی منطقه

ها در دو حوزه شناختی و ساختاری  بررسی این سیاست. پردازد جمهوری چك می در

، تحقیقات و مدارک گذاری سیاستدر بخش ساختاری، بروکراسی، . صورت گرفت

و در بخش شناختی دانش و آگاهی و اطالعات و ... سازی و  علمی در زمینه تصمیم

همچنین . بررسی قرار گرفتند مورد ...( کمبود) همگانیر زمینه ورزش مقاالت علمی د

ها و  همگانی در کمیته های ورزشهای دیگری در حوزه پشتیبانی از ها و استراتژیروش

 .های ورزشی شناسایی شدند کلوپ

 به تبدیل را تهدیدها که است اقتصادی مقاومتی اقتصاد است معتقد (1316) میرمعزی

 اقتصاد در. کندمی تفکیك حمایتی داقتصا از را مقاومتی اقتصاد اساساً و کندمی فرصت

 باید قوی کشور برابر در خود صنایع از ضعیف که کشور است این موضوع حمایتی

 برابر در وقتی که شودمی نظامی اندیشیده یك به مقاومتی اقتصاد در اما حمایت کند

 تیمقاوم وی اقتصاد. کندمی جهش آن از باالتر حتی و کندمی رشد گیردمی قرار تهدید

 از است عبارت آن اصلی هدف که داندمی اسالمی اقتصاد نظام از ایویژه حالت را

 همچنین امروزه(. 1313 ،به نقل از فیروزآبادی)اقتصادی  خودکفایی و امنیت، استقالل

 توسعه هایاستراتژی تدوین و توسعه ریزیبرنامه در نتیجه ایجامعه هر بالندگی و توسعه

 ایجاد مستلزم و دیگر دوره به ای از دوره گذار کیفی، تحول مفهوم هب توسعه. است پایدار

تودارو . است اجتماعی جامعه و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، ابعاد در جانبه همه تغییر

تغییرات  مستلزم که بعدی دانست چند جریانی باید را توسعه که است باور این بر( 1318)
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 به معنای نیز، ملی نهادهای و مردم امهع تلقی در و است اجتماعی ساخت در اساسی

 .است مطلق فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع

و ترمیم ساختارها و  زدایی بحران، سازی مقاوماقتصاد مقاومتی در پی  که آنجائیاز 

-های اقتصاد داخلی میبر ظرفیت تأکیدموجود اقتصادی و  ناکارآمدنهادهای فرسوده و 

تواند در نیل به این های انسانی میبر سرمایه تأکیددر شرایط حاضر  با توجه به نتایجد، باش

الگوی مقاومتی به لحاظ اسالمی ساختاری متناظر . ای را داشته باشدمهم نقش قابل مالحظه

: اقتصاد مقاومتی شامل سازی پیاده های ضرورتلذا . کندبه آرمان و هدف را پیگیری می

 خرج کم، ساده زیستی، نتراشیدن هزینه و گری اشرافینهادهای مبارزه با  ضرورت تشکیل

بودن مدیران، مشارکت مردمی، نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه 

-های کشور، عقالنیت اقتصادی، نگاه مولد به درون، خوداتکایی، خودکفایی میظرفیت

عنوان یك بخش اقتصادی از بعد عملی در  راستا در عصر حاضر ورزش به این در. باشد

تولید و مصرف کاالها، خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی 

در توسعه کشورها نقش پررنگی داشته باشد  تواند میبنابراین یکی از فاکتورهایی که  ؛دارد

نقش اساسی  ی انسانی که ورزش در توسعه گونه همان. باشد میصنعت ورزش و توسعه آن 

 ی واسطه بهاثر است، پتانسیل اقتصادی ورزش  منشأی اقتصادی نیز  دارد در توسعه عهده بر

تولید : هایی نظیر کارکرد اقتصادی ورزش از فعالیت. شود کارکرد اقتصادی آن برجسته می

ها و ورزش ناشی  خدمات ورزشی و رسانه ارائهکاالهای ورزشی، رویدادهای ورزشی، 

های ورزشی در حدود  فعالیت ی افزوده ارزشه عنوان مثال در کشور انگلستان ب. گردد می

دهد که این سهم از درآمدهای حاصل از  درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می 1/1

عالوه بر . ورزش با درآمدهای حاصل از صنعت خودرو و صنایع غذایی قابل مقایسه است

اثر است به عنوان یك کاتالیست و عامل  منشأی اینکه ورزش به عنوان یك نیروی اقتصاد
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نقش اقتصادی ورزش . شود ی اقتصادی نیز در نظر گرفته می دهنده بالقوه برای توسعه شتاب

در بررسی آثار . اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بررسی کرد تأثیراتدر دو گروه  توان میرا 

بدین ترتیب آثاری . شود میریسته مستقیم، به ورزش به عنوان تفریح یا فعالیت جسمانی نگ

خانوار، ایجاد  های هزینههمچون تولید کاالها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، 

، اشتغال و جذب گردشگری و حامیان مالی را ای رسانهاماکن و تسهیالت، تبلیغات، پوشش 

درمان  ایه هزینهورزش در ارتقای سالمتی و کاهش  غیرمستقیمآثار اقتصادی . در پی دارد

درمانی خانوار و  های هزینهی ملی و نیروی ماهر و نیز در کاهش ها برنامهآن توسعه  تبع بهو 

کارکنان  وری بهرهاین امر همچنین موجب افزایش عملکرد و . دولت دخالت اساسی دارد

 .شودمی

و توسعه  ها زیرساختسازی این به پیاده در ورزش توسعه بازار سرمایههمچنین 

نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه خرد از  که طوریبه . کندکمك می ی ورزشاقتصاد

سرمایه  تأمین، منبعی مطمئن برای ات ورزشیسطح جامعه و هدایت آن به سمت بازار تولید

های تولیدی داخلی، برگزاری مجامع ساالنه و کمك به شفافیت اقتصادی از شرکت

 از سوی دیگر .باشد میلگوی اقتصاد مقاومتی ا سازی پیادهبازار سرمایه در  کارکردهای

ها در دنیای امروز است که مدیریت و هدایت افکار  رسانه یکی از ارکان مهم حکومت

های فرهنگی است و الزم است راهبردهایی  عمومی را بر عهده دارد و منبع الهام همه حوزه

. ایفا نماید اقتصادی ورزش توسعهبرای انجام این مهم داشته باشد تا بتواند نقش خود را در 

های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری اکنون نوبت آن  پس از ابالغ سیاست

های حکومتی و عمومی وظایف خود را نسبت به اجرایی کردن  است که نهادها و سازمان

ابزار  نمؤثرتریعنوان  توان از رسانه ملی به این سند به انجام برسانند که در این میان می

منظور پیشبرد  یادکرد؛ بنابراین به در جهت توسعه ورزش و اقتصاد ای در جامعه رسانه
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با توجه به کارکردهای رسانه  توان میو توسعه اقتصاد ورزشی اهداف اقتصاد مقاومتی 

ایفای نقش رسانه در . ازجمله کارکرد نظارتی، آموزشی، تبلیغی، در این مسیر گام بردارد

گذاری متناسب با اهداف، مدیریت راهبردی و  تلزم تدوین راهبرد و سیاستاین موضوع مس

قش ورزش در تحقق بنابراین ن ؛استورزشی  اقتصاددانانمسئوالن و مدیران و نگر  آینده

 سو یكاقتصاد مقاومتی ویژه است بدین لحاظ که دستاورد ورزش در سطح همگانی از 

است و  اعتمادآفرینر نشاط برانگیز و حفظ سالمتی افراد جامعه است و از سوی دیگ

همان افرادی که برای مولد بودن و پرداختن به  آورد می دنبال بهسرزندگی آحاد ملت را 

ناپذیر و سرزنده باشند و از سوی دیگر ورزش در سطح  و خستگی پرتوانکار باید سالم و 

ریچه فوق نقش از د. و موج ساز و برانگیزاننده غرور ملی است آفرین شوققهرمانی، 

ورزش در اقتصاد مقاومتی برجسته است و بایسته است راجع به چگونگی تحقق آن از 

بنابراین با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه  ؛های مختلف تحقیق و مطالعه شوددیدگاه

های مقاومت بخش اقتصادی با توسعه هواداران و درآمد حاصل آن، اهداف اقتصادی اهرم

های دولتی و های اقتصاد مقاومتی با توسعه حمایتقوقی و قانونی، زیرساختبا توسعه ح

های آن با توسعه اقتصادی توسعه نیروی انسانی، بقیه ارتباطات بین اقتصاد مقاومتی و مؤلفه

توان با توجه به های آن از نظر آماری معناداری بوده میصنعت ورزش در کشور و مؤلفه

تجهیزات و اقالم  تأمینورزشی به  های زیرساختحداث ابنیه و در ا داخلی تولیدکنندگان

مربیان و کادرهای  کارگیری به، انواع محصوالت ورزشی غیرمجازورود ، مقابله با ورزشی

بازیکنان و ورزشکاران شایسته ایرانی بر جذب  کارگیری به، فنی ایرانی با دانش و متعهد

های ورزشی که دارای تمکن مالی چهرهوصول مالیات معوقه حوزه ورزش از ، ورزشکار

، توجه به ای حرفههای ها در باشگاه تری بر کنترل هزینه دیریت جدی، مبیشتر هستند

مصرف بهینه انرژی، آب ، پایه های گروهستعدادیابی و تقویت و توجه بیشتر به آکادمی و ا
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های النو پربازده در اماکن و س مصرف کمو برق و سوخت و استفاده از تجهیزات 

ورزشی برای واگذاری یا  کاره نیمه های پروژهداخلی روی  گذار سرمایهجذب ، ورزشی

، مشارکت هواداران و حضور پرشور آنان در ها آناز  برداری بهرهمشارکت در تکمیل و 

اقدامات ورزشی، استفاده از ارتباطات و رسانه در جهت افزایش اقتصاد ورزشی و توسعه و 

اقتصاد ورزشی گام مهمی  توسعهبتوان در جهت  کرده تحصیلنی گسترش نیروی انسا
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