
Research on Educational Sport                          Volume 9, No 23, 2021, Page 183-208 

Research paper 

Identifying the Effective Factors on the Implementation of 
Resistance Economy in Sports of Iranian State Universities1 

 

M. Kharkan1, R. Andam2, H. Bahrololoum3, H. Zareian4 

 

1. Ph.D. in sport Management, Shahrood University of Technology  
2. Associate Professor of sport Management, Shahrood University of Technology 
(Corresponding Author)  
3. Associate Professor of sport Management, Shahrood University of Technology  
4. Assistant Professor of Sport Management Institute of Physical Education and 
Sport Sciences 
 

Received: 2020/04/19            Accepted: 2020/06/21 
 

Abstract 
Resistance economy is one of the most important concerns of Iran in recent years; 
therefore, the aim of this study was to identify the factors affecting the implementation of 
resistance economics in sports in Iranian state universities. In this applied descriptive-
survey study, the statistical population included all extracurricular managers of the 
universities, faculty members of sports science and economics in the university, managers 
of the general department of Physical Education of the Ministry of Science, physical 
education experts, and experts in the field of economics and familiar with the research 
topic. Finally, 376 persons were selected as a statistical sample using the random stratified 
method. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire whose face 
and content validity was confirmed by a group of professional professors. The reliability 
of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha method (α=0.98). In order to 
analyze the data, the exploratory factor analysis method was used with Varimax rotation.  
According to factor analysis, 68 variables were divided into 8 areas of were mobility and 
dynamics, self-reliance, education and notices, social development, planning, law-
abiding, consumption management and active participation. The importance of the factors 
was assessed from the perspective of the participants. Accordingly, consumption 
management with an average of 4.29± 0.47, active participation with an average of 4.11± 
0.53, and planning with an average of 4.08± 0.58 were identified as the most important 
factors of resistance economy in academic sport. Therefore, universities should pay more 
attention to consumption management, active participation and planning in order to 
achieve the ideals and approaches of the resistance economy in the field of academic sport. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Universities can influence society through their important effect on the country’s 

economy. For many years, the concept of a resistance economy has been raised as 

a development pattern in the country. Resistance economy is a pattern ensuring 

the country’s progress even in the condition of pressure and boycott. According 

to this, every managerial, economical, and social pattern in the country, exploited 

should be consistent with the development pattern (i.e. resistance economy 

pattern) and be taken from the important pattern (1); hence, the issue of resistance 

economy should be put the headline in all fields, and in this area, State Higher 

Education and Sports have an undeniable role as very influential and important 

areas in people’ education and training (2). The aim of this study was to identify 

the effective factors on the implementation of resistance economy in the sport of 

Iranian State Universities. 

In this correlational descriptive study, the statistical population was all 

extracurricular managers of the universities, faculty members of sports science 

and economics in the university, managers of the general department of Physical 

Education of the 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 number of research samples using the factor analysis 

method based on the number of exploratory variables (minimum=2 times and 

maximum=10 times the variables) (3). The number of the exploratory variables in 

the current study was 73, and 376 persons were selected as a statistical sample 

using the random stratified method. Due to the lack of a suitable questionnaire for 

the study topic, a researcher-made questionnaire was used. To do so, in the first 

stage, a list of the most important variables with the most repetition and emphasis 

in the interviews concerning the number was prepared through a) studying the 

review literature and b) interviewing sport managers, sports management and 

economics professors as well as experts and people familiar with the research 

topic. After extracting these variables, the face and content validity of the 

questionnaire was confirmed by 13 experts. Then, the 37-item questionnaires were 

completed by 30 persons based on the 5-point Likert scale (from very little=1 to 

very much=5). After analyzing them, the reliability of the questionnaire was 

confirmed using Cronbach’s alpha correlation coefficient (a=0.98) and, finally, 

the questionnaires were distributed among the research samples via online and 

face-to-face methods in two sections a) demographic characteristics and b) main 

part of the questions. The data were analyzed by SPSS 19 using the exploratory 

factorial analysis (EFA) method with Varimax rotation.  

The EFA with Varimax rotation was applied to identify the internal structure. The 

results of sub-areas showed that 68 out of 73 items of the research on the resistance 

economy in the academic sport were categorized into 8 areas in terms of having a 

factor load ≥0.45 (basic criteria). In factor analysis, 5 items were excluded from 
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the EFA due to having a factor load <0.45. These 8 factors accounted for 62.66% 

of the variance. These factors were mobility and dynamics, self-reliance, 

education and notices, social development, planning, law-abiding, consumption 

management and active participation. According to the findings of the present 

study, consumption management with a mean of 4.29 and standard deviation of 

0.47, and social development with a mean of 3.89 and standard deviation of 0.51 

were the most and least important factors to implement resistance economy in 

academic sport, respectively. In addition, the reliability or internal consistency of 

the study instrument was confirmed using Chronbach’s alpha coefficient of 0.98. 

Moreover, the alpha coefficient was calculated for each factor individually. The 

reliability of each factor was from 0.77 to 0.96, indicating a moderate to relatively 

high relationship  among the items of each factor. 

Universities can use the identified factors to implement resistance economy by 

training educated forces, making potential employees and managers professional, 

virtual teaching, cooperation between professors and students, using internal 

products, purposeful resistance economy conventions, and using university 

development centers. On the other hand, by its role in the culture of the society, 

the university can significantly influence resistance economy to be implemented. 

For example, universities will be very effective if they work on educating the 

cultural generation that is based on cultural education or can play a more active 

role in the culture of managers and employees. Students’ culture not only affects 

the students themselves, but also is influential on families, friends, and relatives, 

and since there is at least a student in many families, the effects that universities 

have on implementing resistance economy through the culture are worth 

considering. 
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 01/04/1399تاریخ پذیرش:                     31/01/1399تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
از    اقتصاد یکی  استدر سال  ایران  های کشوردغدغه  مهمترینمقاومتی  اخیر  این    .های  این    رواز  از  هدف 

روش تحقیق  .  بودایران    های دولتیمقاومتی در ورزش دانشگاه  اقتصاد  مؤثر بر اجرای  عوامل  شناساییپژوهش،  

  اعضأ  کلیة  آماری تحقیق حاضر  جامعة  پیمایشی بود.  ، کاربردی و به لحاظ اجرا  ، حاضر توصیفی و به لحاظ نوع

کل وزارت   ها و ادارةانشگاهبدنی دمدیران تربیت   ، هااقتصاد دانشگاه  علمی رشتة علوم ورزشی و رشتةهیئت

ژوهش بودند ع پاقتصاد و آشنا به موضو  افراد متخصص در حوزةها و  کارشناسان تربیت بدنی دانشگاهعلوم،  

ند. آماری تحقیق انتخاب شد  نمونةبه عنوان  نفر    376، تعداد  ایطبقهتصادفی  گیری  روش نمونهکه بر اساس  

ی از اساتید ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهمحقق ساخته  نامةپرسش  ، آوری اطالعاتابزار جمع

.  (α=98/0)  استفاده شد  از روش آلفای کرونباخپایایی ابزار    دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبة  نظرصاحب

و تحلیل داده واریماکس استفاده شد.  ، هابرای تجزیه  با چرخش  اکتشافی  بر اساس   از روش تحلیل عاملی 

اجتماعی،    ع رسانی، توسعة تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطال  عامل  8متغیر در    68تحلیل عاملی  

قانونبرنامه فعالریزی،  مشارکت  و  مصرف  مدیریت  گرفتند.  مداری،  عامل  قرار  اهمیت  دیدگاه  میزان  از  ها 

این اساس  آزمودنی بر  بررسی شد.  فعال،  29/4  ±  47/0  با میانگین  مدیریت مصرف ها    با میانگین   مشارکت 

در ورزش دانشگاهی    مقاومتی  اقتصادعوامل    مهمترین  08/4  ±  58/0  با میانگین  ریزی برنامه،  11/4  ±  53/0

  بیشتری  توجه  ریزیمدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامهبایست به  ها میبنابراین، دانشگاه  .شناخته شدند

 در حوزة ورزش دانشگاهی گام بردارند.   مقاومتی  اقتصادها و رویکردهای  نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان 
 

 ریزی، تحلیل عاملی اکتشافی، مدیریت مصرف، برنامهمقاومتی اقتصاد، ورزش دانشگاهی  کلیدی: واژگان
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 مقدمه 

 بر که است نقشی  بگذارد، تأثیر جامعه بر تواندمی  طریق آن از دانشگاه که مهمترین موضوعاتی از

 کشور در توسعه الگوی عنوان به 1مقاومتی   اقتصاد مفهوم است سالیچند   گذارد.می کشور اقتصاد

 پیشرفتتواند  می  نیز تحریم  و  فشار  شرایط در  که است ، الگویی مقاومتی   اقتصاد  است. شده  مطرح

 بخواهد کشور در  که اجتماعی  و اقتصادی  ، مدیریتی الگوی هر اساس، این بر کند. تضمین را کشور

 به و اشد  ب هماهنگ مقاومتی   اقتصاد یعنی کشور؛ وسعةت الگوی با باید گیرد، قرار برداریبهره مورد

این راستا رهبر انقالب    در  (. 40،  2015 فدایی،  و  واعظی  (باشد باالدستی الگوی آن از برآمده  عبارتی 

  اقتصادها، موضوع  حوزه  د که باید در همةکن توصیه میه مردم، مسئوالن و تمامی نهادها  اسالمی ب

 عنوان  بهآموزش عالی و ورزش کشور،    رار دهند و در این زمینه حوزۀکار خود ق  را سرلوحة  مقاومتی 

باالیی  و از اهمیت  هایی بسیار تأثیرگذار و مهم در رشد و پرورش افراد، نقش انکارناپذیری دارندحوزه

 (.2012بنیان، های دانش)بیانات رهبری در دیدار با مسئوالن شرکت برخوردارند

  واژۀ  اماوجود ندارد،    مقاومتی  اقتصاداصطالحی تحت عنوان    ،ر جهانرایج د  مقاومتی  اقتصاددر ادبیات  

آوری اقتصادی و فنریت اقتصادی است که به معنای ، اصطالح تابمقاومتی  اقتصادنزدیک به مفهوم  

  (. 188،  2012،  2پیکینینو )بریگاگلیو و    استهای خارجی  کشور به ایستادگی در برابر شوکتوان یک  

که سبب ای  کلمه  و است نامحدود هایخواست ارضای برای محدود منابع بهینة تخصیص علمِ اقتصاد،

اقتصاد شده  معنای به مقاومتی  اقتصاد  (.51،  2018کیا،عیدی)س  است»کمیابی«    پدید آمدن علم 

 تالش برای همچنین کنند ومی اعمال  را فشارهایی کشورها سایر که هاییحوزه شناسایی و تشخیص

 حقیقت در  .هاستفرصت به تبدیل آلایده ت حال در و  فشارهاست کردن  اثربی حدودی تا و  کنترل

 تالش  همچنینداخلی،   تولیدهای مزیت روی بر توجه و هاوابستگی کاهش بر تأکید، مقاومتی  اقتصاد

همکاران،  پور و    )دهقان  است داده قرار خود کار دستور در و مدنظر را خوداتکایی به رسیدن برای

 اقتصادی شوک از ناشی تلفات کاهش  توانایی صورت  به را مقاومتی  اقتصاد(  2013)  3ز ر  (.55،  2016

خرد  درکه    کندمی تعریف میانی)شرکت  سطح  افراد(،  و  و خوشهبخش ها،  )گروه   ها  و کالن ها    ها( 

  مقاومتی  اقتصاد  ( 2017) 4همکاران و   وان برجیک عالوه بر این،  . کند)مناطق، کشورها( نمود پیدا می

تغییر بهبود سریع   را پویا  مقاومتی   اقتصادد بدون نیاز به بازسازی و توانایی برای حفظ عملکر را ایستا

به رشد، باثبات و کارایی باال    . لذا داشتن اقتصاد پویا، روکندتعریف میپس از ایجاد شوک اقتصادی  

 اقتصاد  مفهوم برای  که بتواند رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کند، از اهداف اصلی هر کشوری است.

 
1. Resistive Economy 

2. Briguglio & Piccinino 

3. Rose 
4. van Bergeijk et al 
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 از تعاریف از هرکدام  .است شده بیان مختلفی تعاریف گذردنمی آن از زیادی مدت که  مقاومتی

  اقتصاد از جامعی و کامل تعریفبخواهیم  اگر  نهایت،  در  .انداین موضوع پرداخته به  مختلفی هایجنبه

 اقتصادی  یعنی آن  مقاومتی  اقتصاد  .اندکرده ارائه رهبری است که ایفرموده همان  کنیم،  بیان مقاومتی

 شکوفایی و رشد  تواند تعیین کنندۀ های شدید میها و خصومتدشمنی  تحریم،،  فشار شرایطکه در

 (. 55، 2016پور و همکاران،  )دهقان کشور باشد

پژوهشی    (2017)  1و شکری  دیزگرندی برای پیدر  ایران به سمت راهکارهای مناسب  اقتصاد  شبرد 

کت به  )منابع نفتی(، حر  را مواردی مانند خودکفایی، رها شدن از تک محصولی بودن  مقاومتی   اقتصاد

المللی، به حداکثر رساندن ظرفیت مالیاتی کشور، کاهش نرخ بیکاری  شدن و رقابت بینسمت صنعتی

  ، آموزشای با عنوان  در مقاله  (2015)  2ماریانا   با استفاده از ظرفیت و توان علمی کشور بیان کردند.

توجه به آموزش عالی    درگروعامل رشد اقتصادی    مهمترینرشد اقتصادی نشان داد که    کنندهتعیین

رابطة و  دارد.  است  وجود  اقتصادی  رشد  و  عالی  آموزش  بین  در2015)  3دامسیوونس   معناداری   )  

، نشان داد رفاه اجتماعی و رشد آینده  اقتصادی  سیاست آموزشی در توسعة  تأثیرای تحت عنوان  مقاله

ارند. وی  ها نیز به کیفیت آموزش نیاز دبیشتر شغل  دارد،بستگی به تمرکز دانش در صنعت و خدمات 

از عوامل تولید نشا  عنوان  بهانسانی    سرانجام با تحلیل سرمایة از طریق دانش یکی  افراد  ن داد که 

تولید کمک می  شده آوری جمع  افزایش  عالی  کنند و موضوعات مهم  به  از آموزش   تأثیر دیگری که 

موزشی اروپا  های آتولید است و سیاست  دهندهافزایش  عوامل  فناوری و کلیةپذیرند شامل پژوهش،  می

 و دانشگاه نقش به بررسی (2014) 4امیری و همکاران مثبت و مستقیم دارد. با رشد اقتصادی رابطة

 عنوان  به دانشگاه است این از حاکی حاصله نتایج و  پرداختند یاقتصاد مقاومت تحقق در آن عناصر

 است. کشور علمی توسعة برای یهایسیاست تشکیل  حیطة مهمترین دانش، و علم تولید مرکز

 پژوهش، و دانشجویان ،ینظرسنج توسعة اساتید، :ازجمله ییهاشاخص چهارگانه نقش  به همچنین،

گوشکی و  شمسی    .داشتند اشاره یاقتصاد مقاومت رویکرد  با علم تولید جهت برنامه محتوای بررسی

های علم و فناوری دانشگاه آماری آن را کلیه کارشناسان پارک  جامعةکه    ( در تحقیقی2019)  همکاران

نتیجه رسیدند که  دادند، به این  و صنعت و دانشگاه تهران تشکیل میشهید باهنر کرمان، دانشگاه علم  

خزائی    .است  مقاومتی  اقتصاد برای ایجاد کارآفرینی    مؤلفهنهایی ثبات سیاسی اولین    با توجه به نتیجة

در    مقاومتی   اقتصادسازی  های پیادهتحت عنوان شناسایی چالش   ای ( در مطالعه2018)  و همکاران

به    توجهیبیضعف عوامل حقوقی و قانونی، فقدان برنامه محوری،    ، پنج مقولةصنعت ورزش کشور
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(  2018جوانی ) شناسایی کردند.به اسناد باالدستی را  توجهیبیپژوهش و توسعه، عوامل اقتصادی و 

سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش به این نتیجه رسید تبیین ارکان پیادهدر پژوهشی با عنوان  

به گونهکه سیاست بهینهها  اهداف  اجرا شوند که  باید تدوین و  سازی و  سازی زیرساختی، مقاومای 

سازی سیاست اقتصاد مقاومتی  برجستگی، هر سه در عمل تحقق یابند تا بر اساس آن بتوان به پیاده

به این نتیجه رسیدند   ( در پژوهش خود2018زارعیان و همکاران )زش مبادرت ورزید.  در صنعت ور

پیاده راهکارهای  از  اقتصاد مقاومتی در کشور میکه یکی  تواند گنجاندن آن در کتب درسی  سازی 

 در(  2018)  رنجبر اردکانی  آموزان از سنین پایه با اقتصاد مقاومتی آشنا شوند.مدارس باشد تا دانش
 که  است رسیده نتیجه این ایران به اسالمی جمهوری  در مقاومتی اقتصاد تحقق موانع  عنوان  با ایمقاله
 بیکاری، و  تورم نرخ بودن باال ناخالص داخلی، تولید نرخ در  بودجه کسری کالن، اقتصادی ثبات نبود
 نبود دولت، چیرگی و گستردگی خرد، اقتصاد  در بازارها ناکارآمدی ،بنیاندانش اقتصاد وجود عدم

 مقاومتی اقتصاد تحقق موانع جمله  از اجتماعی پایین مناسب، توسعه مدیریت و نظارت عدم آزاد، تجارت
 .ندهست

باید فرهنگ مصرف  همچنین    هادانشگاه   .دداشته باش  ها وجودباید در دانشگاه  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ

هدفمند    صورتبهدولت باید در واردات    سوآن، از  دکننو به سمت تولیدات داخلی حرکت    نددهرا تغییر  

 اقتصاد برای تحقق  مسئلهیک  عنوان  به گذارانسرمایهمردم و  ها در بین دولت،باشد. نبود این نگرش

 در کشور   مقاومتی   اقتصاد در  ورزش دانشگاهی    مخصوصاًو  است. از سویی دیگر نقش دانشگاه    مقاومتی

  تا به امروز   مقاومتی   اقتصاد   های اقتصادی،قرار گرفته است. همچنین مطابق شاخص  توجه  موردکمتر  

کارآفرینان،    از  در جمعی  1389از سال  مقاومتی    اقتصاد  موضوع  .رفت محقق نشدانتظار می  کهچنانآن 

تحقق  اقتصاد مقاومتی، تالش فراوانی برایعنوان کردن موضوع  از بعد توسط رهبر انقالب بیان شد و 

؛  مقاومتی  اقتصاد  مانند،  شد   تأکید  مقاومتی  اقتصادط با  سال جدید بر موارد مرتببا شروع  و    انجام شد  آن

  (، حمایت از کاالی ایرانی1396سال  )  ؛ تولید و اشتغالمقاومتی  اقتصاد(،  1395سال  )  عملاقدام و  

(. به عبارتی تمامی تالش 1399سال  ( و در پایان جهش تولید )1398سال  )  (، رونق تولید 1397  سال)

تولیدات افزایش  و    مقاومتی  اقتصادتحقق  مسئولین کشوری و مقام معظم رهبری در چند سال اخیر  

باید باشد، محقق    کهچنان آن  مقاومتی  اقتصادکه هنوز    دهدنشان می  تأکیداتداخلی بوده است. این  

با توجه همچنین    .است  مقاومتی   اقتصاد  دار بودن تحققندی محکم بر مسئلهت و این خود، سنشده اس

و همکاران،   )سیدی  انجام شده  تحقیقات  نتایج  آموزش  2011به  اخیر در مورد  چند دهه  تجربه   )

اقتصاد در ایران نشان می دهد که این روند در حوزه آموزش اقتصاد با مشکالت جدی مواجه شده 

 هادانشگاه در عمالً اما ها،انسان زندگی در مقاومتی  اقتصاد ةبودن مسئل ملموس رغمبهبنابراین،  است.  
لذا با    .است قرارگرفته  نیز غفلت مورد  بلکه نشده، توجه تنهانه  مقوله  این به ایران آموزشی هاینظام و
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اقتصادمقاومتی    ۀواژسازی  توجه به مسائل موجود، توجه ویژه به برنامه درسی اقتصادمقاومتی، شفاف

در    .استافزایی و تعیین راهکارها و موانع اقتصاد مقاومتی و ... در ورزش دانشگاهی ضروری  و دانش

راس میاین  گفتتا  اقتصاد    مقاومتی  اقتصادهای  زیرساخت  توان  قسمت  به  بلکه    ؛گرددبازنمیتنها 

-بخش  مقاومتی  اقتصاد های  مسیر اجرای سیاست  اجتماعی و سیاسی هم دارد. در   های فرهنگی،جنبه

  مقاومتی  اقتصاداصلی تحقق    دارانپرچم  عنوان  بهها  های مختلف کشور وظایفی دارند که نقش دانشگاه 

کانون اصلی علمی و تحقیقاتی کشور، باید خود را با    عنوان  بهدانشگاه    بدیل است.این زمینه بی  در

یع جدید که رشد سریعی دارند،  صنادر    ویژه  به،  بنیاندانشتغییرات جدید تطبیق دهد. در اقتصاد  

از   جزئی  عنوان  به، به همراه عوامل دیگر  سازیجهانیعواملی مانند  بر نوآوری دارد.    زیادی  تأثیرعلم  

سریع بازار دانش، ارتباط دانشگاه با جامعه را دچار تغییرات اساسی کرده    توسعة  سوی  بهروند کلی  

   (.121، 2000، 1)اتسکوئیتز و لیدزدورف است

نظران صاحببدنی وزارت علوم و متخصصین و  هایی که با مدیران در ادارۀ کل تربیتبر اساس مصاحبه

مشکالتی   شد،  انجام  دانشگاهی  مقاومتی ورزش  اقتصاد  نبودن  شفاف  بودجه، مانند  بودن  محدود   ،

  لیدات داخلی،عدم توجه به تو آموزش و اطالع رسانی،ضعف در  امکانات و منابع در ورزش دانشگاهی،  

زاده  در این راستا پژوهش مهدی.  و ... وجود داشتبنیان و اقتصاد دانش مدیریت مصرفعدم توجه به 

ورزش همگانی و استفاده از    سازی ضعیف در زمینةفرهنگ( نیز مشکالتی مانند  2013و همکاران )

بدنی و  ها دربارۀ فوائد فعالیترسانی رسانهضعف اطالعامکانات ورزشی، کمبود مربیان آگاه و باتجربه،  

را در ورزش دانشگاهی بیان    ورزشی مشخص  ، نداشتن برنامةورزش، کمبود فضا و امکانات ورزشی

پیشرفت بیشتر و موجب   کندارائه    موجود  تواند راهکاری برای مشکالتپژوهش حاضر میکه  اند کرده

های مقاومتی در بخش  فراوانی در مورد اقتصاد  هایتاکنون پژوهشعالوه بر این    .ورزش دانشگاهی شود

مقاومتی در ورزش بسیار محدود است   اما تحقیقات مربوط به اقتصاد   ؛ غیرورزشی صورت پذیرفته است

مقاومتی در ورزش دانشگاهی توجه داشته باشد، توسط محققین   طور ویژه به اقتصادو پژوهشی که به

اهمیت فراوان دانشگاه مشاهده نشده است.   موارد فوق و  اساس  ها و بخش ورزش دانشگاهی در  بر 

پیرامون   پژوهشی های کلی اقتصاد مقاومتی،  توسعه اقتصادی و فناوری و اهمیت آنها در تحقق سیاست

مستقل انجام شود. برای   صورت  به ما ضروری است که    در جامعة   دانشگاهی  در ورزش  مقاومتی   اقتصاد

  طالعةهدف ماز این رو  ریزی بهتر در این امر، مسئوالن مربوطه به مقیاس معتبری نیاز دارند.  برنامه

بخش  ها و  تا دانشگاه   بود  ایران  های دولتی مقاومتی در ورزش دانشگاه   اقتصاد   تبیین عوامل   حاضر،

های  بهترین حالت ممکن استفاده کنند و با تواناییهای داخلی به ورزش دانشگاهی بتوانند از ظرفیت

 در درست عمل کردن به این امر مهم تالش کنند. باالی خود 

 
1. Etzkowitz& Leydesdorff 
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 پژوهش روش

  برنامةفوق مدیران    آماری تحقیق را تمامی  جامعةروش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.  

ها،  اقتصاد در دانشگاه  در رشتة  علمیهیئت  اعضأ ها،  علوم ورزشی دانشگاه   علمیهیئت  اعضأها،  دانشگاه

و افراد متخصص در    ها، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاهوزارت علومبدنی  کل تربیت  مدیران در ادارۀ

های ونهتعداد نمدر کتاب خود    (2014)  1کالین .  تشکیل دادند  اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهشحوزۀ  

 10برابر و حداکثر    2)حداقل    را  تحلیل عاملی بر اساس تعداد متغیرهای اکتشافی  روش  درتحقیق  

نفر به روش    376  . متغیر بود  73متغیرهای اکتشافی در تحقیق حاضر  تعداد .  کردتعیین    برابر متغیرها( 

متناسب با موضوع   نامةبه دلیل نبود پرسش  آماری انتخاب شدند.  نمونة  عنوان  به  ایطبقه  تصادفی 

ول پژوهش، از  ا محققان در مرحلةمحقق ساخته استفاده شد. برای این منظور  نامةپژوهش از پرسش

ای و سپس مصاحبه با مدیران ورزشی،  آوری اطالعات کتابخانهپژوهش و جمع  ةپیشین  طریق مطالعة

 مهمترین ژوهش، فهرستی از  و افراد آشنا به موضوع پ   نظرانصاحباساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد و  

که   کردند  تهیه  را  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  بیش  ازنظرمتغیرهای  و  تعداد  تکرار  در    تأکید ترین  را 

در مورد روایی   نظرصاحبنفر از متخصصان    13  پس از استخراج این متغیرها،  ها داشته است.مصاحبه

  73نهایی    نامةپرسشاظهارنظر کردند. پس از انجام اصالحات،    نامة مربوطهپرسشصوری و محتوایی  

نفر    30ای راهنما،  ( را در مطالعه5تا خیلی زیاد=  1=ارزشی لیکرت )از خیلی کم   5مقیاس    با  گویه

پایایی پرسشآن  وتحلیلتجزیهکردند. پس از  ل  تکمی لفای  امه با استفاده از ضریب همبستگی آنها، 

و بخش اصلی    مشخصات فردی   بخش دو  نامه در  پرسش  درنهایتبرآورد شد و    ( α=98/0کرونباخ )

آنالین و حضوریدو  به    تسئواال ارزیابی ویژگی  توزیع شد.   های تحقیقبین نمونه  روش  های  برای 

متغیرها  رتبهشناختی،  جمعیت اهمیت  میزان  و  از روش)گویهبندی  توصیفیها(  آمار    )فراوانی،  های 

  و روایی ساختاری  مقاومتی  اقتصاد  بررسی ابعاد و عوامل  ه شد. برایمیانگین و انحراف استاندارد( استفاد

از روش تحلیل عاملی    به کار رفت.  3واریماکسبا چرخش    2ابزار تحقیق، روش تحلیل عاملی اکتشافی 

ن حوزه استفاده شد و کارکرد  های اصلی آمطالعاتی و کشف ابعاد یا سازه زۀاکتشافی برای بررسی حو

نسخه   4اس پی اس اس   افزارنرمبا استفاده از    هاداده  همة  آن تعیین وزن و شناسایی عوامل است.  عمدۀ

 شدند.  وتحلیلتجزیه  19

 

 

 
1. Kline 
2. Exploratory Factor Analysis 

3. Varimax Rotation 
4. Statistical Package for Social Science 
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 نتایج 
  زن بودند. دامنة  درصد  33مرد و    درصد  67د،  داشتننفر آزمودنی که در این پژوهش حضور    376از  

سال و انحراف استاندارد   43سال متغیر بود و دارای میانگین سنی    60تا    28از    دهندگان پاسخسنی  

  بدنی تربیت  ( در رشتةدرصد  77)   آنهابودند و اکثر    ( درصد  86)  متأهلها  بودند. بیشتر آزمودنی  6/6

  ( درصد  70)  های تحقیق دارای مدرک تحصیلی دکتریهمچنین بیشتر آزمودنی  .کردند می  تحصیل

در ورزش دانشگاهی مدیریت    مقاومتی  اقتصادعامل اجرای    مهمترینهای تحقیق،  بر اساس یافته  بودند. 

و    89/3اجتماعی با میانگین    بود و عامل توسعة  47/0استاندارد    و انحراف   29/4مصرف با میانگین  

  اقتصاد  متغیرهایهمچنین در بین    . عامل شناخته شد  تریناهمیتکم  عنوان  به  51/0ستاندارد  انحراف ا

دانشگاهی،    مقاومتی  میانگین    متغیر  مهمتریندر ورزش  لیکرتی    45/4با  مقیاس  و  ارزشی  5)در   )

استاندارد اختصاص   »الساعهخلق  تصمیمات  از  پرهیز  و   برنامه  اساس  بر  حرکت «به  74/0  انحراف 

  انبار  در  شدهانباشته  مستعمل  ورزشی  وسایل  تعمیر  و   بازسازی «  پژوهش همچنین در این    داشت.

 تریناهمیتکم  70/0و انحراف استاندارد    78/3با میانگین    »فراغت  اوقات  در  دانشجویان  توسط  دانشگاه 

 رزش دانشگاهی بود.  در و مقاومتی اقتصاد متغیر

جدول  و    در ورزش دانشگاهی و میزان اهمیت آنها   مقاومتی  اقتصاد  متغیرهای ای از  خالصه  ، 1جدول  

 دهد. را نشان می اهمیت عوامل اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی نیز میزان 6
 

 در ورزش دانشگاهی  مقاومتی اقتصاد متغیرهای تریناهمیتکمو  ترینبااهمیتفهرست  -1جدول 

میزان 

 اهمیت 
 میانگین تعداد  ها( زیرحیطه) متغیرها

انحراف 

 استاندارد 
ت 

می
 اه

ن
ری

شت
بی

 

 الساعه خلق تصمیمات از  پرهیز و برنامه  اساس  بر  حرکت -

 ویژهبه اقتصاد ورزشی، مدیریت  برای مشخص الگوی داشتن -

 بحران  چالش و شرایط با برخورد در

  برگزاری در ورزشیغیر و ورزشی  داوطلبان  از  استفاده  -

 ها دانشگاه در  ورزشی یدادهایرو

 دانشگاه  ورزشی فضاهای و اماکن  از  بهینه استفادۀ  -

 موجود  امکانات از درست استفادۀ  -

  اقتصاد مقاومتی اجرای در فرد  هر طرف از  مسئولیت احساس -

 دانشگاهی  ورزش  در

376 

376 

376 

376 

376 

376 

45/4 

42/4 

29/4 

26/4 

24/4 

23/4 

74/0 

75/0 

73/0 

67/0 

65/0 

68/0 
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 ترین متغیرهای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی اهمیتکمترین و فهرست بااهمیت -1جدول ادامة 

میزان 

 اهمیت 
 میانگین تعداد  ها( زیرحیطه) متغیرها

انحراف 

 استاندارد 

ت 
می

 اه
ن

ری
مت

ک
 

  انبار در  شدهانباشته مستعمل ورزشی وسایل  تعمیر و  بازسازی -

 فراغت اوقات در  دانشجویان توسط  دانشگاه 

  هدف یک جهت در  کارکنان و دانشجویان همکاری  توانایی  -

 مشترک

 ها دانشگاه در محیطییستز  هایینکمپ و هایتهکم تشکیل -

 کشور  دانشگاهی ورزش در خیریه  امور و وقف  ی سازفرهنگ -

  سنجش خصوص  در  دانشگاهیان ریزی وآگاه کردنبرنامه -

 دانشگاهی  ورزش در یاقتصاد مقاومت اثربخشی  میزان

 یاقتصاد مقاومت رویکرد با ورزشی  کارآفرینی درس به توجه  -

376 

376 

376 

376 

376 

376 

78/3 

80/3 

87/3 

88/3 

88/3 

88/3 

70/0 

66/0 

62/0 

63/0 

61/0 

55/0 

 

چرخش متعامد برای شناسایی ساختار   اصلی و   هایمؤلفهبا روش تحلیل    از تحلیل عاملی اکتشافی

و   گیرینمونهبرای کفایت    1کِی اِم اُ  از آزمونعاملی    وتحلیلتجزیه داخلی استفاده شد. قبل از اجرای  

. همچنین از آزمون گردیدکافی است، استفاده    مؤلفهبینی هر  ها برای پیشکه آیا تعداد گویهدرک این

کردن یک مبنای معقول  ها ارتباط معناداری برای فراهمکه آیا گویهنیز برای تعیین این  2ت کرویت بارتل

باید    ی اِم اُکِ(  2005)  3لیچ و همکارانگزارش  عامل دارد، استفاده شد. بر اساس    وتحلیلتجزیه برای  

آزمون،    هایفرضپیش( باشد. لذا ضمن رعایت  05/0بارتلت نیز باید کمتر از )  آزمون( و  70/0بیشتر از )

استفادۀ  تأییدی،  آمدهدستبهنتایج   بود  بر  اکتشافی  عاملی  تحلیل  )آزمون    آزمون نتایج    (2. جدول 

 . دهد میرا نشان  کِی اِم اُبارتلت و  
 

 و بارتلت ِکی اِم اُ  هاینتایج آزمون -2جدول  

 96/0 ِکی اِم اُ سنجش کفایت نمونه با 

 آزمون بارتلت 

 209/22410 خی دو

 2628 درجه آزادی 

 001/0 سطح معناداری 

 

 
1. KMO 
2. Bartlett's 

3. Leech et al 
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بوده )آن است که حجم نمونه  دهندۀنشان،  2جدول   اُ= 96/0ها جهت تحلیل متناسب  اِم  ( و  کِی 

همبستگی بین متغیرها    دهندۀ نشانکه   (≥05/0P)  است   دارامعنآزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماری  

نامه متناسب است. در ادامه  ها نشان داد، تحلیل عاملی اکتشافی با موارد پرسشنتایج آزموناست.  

داخلی   ساختار  شناسایی  برای  واریماکس(  )چرخش  متعامد  نتایج  چرخش  بررسی  شد.  استفاده 

در ورزش دانشگاهی    مقاومتی   اقتصادتحقیق در خصوص    گویه  73از    گویه  68ها نشان داد  زیرحیطه

شدند. بار    بندیدستهحیطه    8)معیار مبنا( در    45/0به لحاظ داشتن بار عاملی مساوی یا بیشتر از  

نیز در تحلیل عاملی به دلیل    گویه(. پنج  4متغیر بود )جدول    76/0تا   48/0ها از  زیرحیطهاین  عاملی  

 (.3جدول  )  از تحلیل عاملی خارج شدند 45/0داشتن بار عاملی کمتر از 
 

 از تحلیل عاملی  شدهخارج  هایگویهفهرست  -3 جدول

 عاملی  بار متغیرها ردیف 

 36/0 بحرانی  شرایط  در  خصوصاًدر ورزش دانشگاهی  خوداتکایی 1

 38/0 دانشگاهی ورزش در یانبندانش یهاشرکت به  خرید  ضمانت دادن 2

 34/0 و هدایت و رهبری آن کشور  دانشگاهی ورزش  در یاقتصاد مقاومت مفهوم نهادینه کردن 3

 35/0 دانشگاه کارکنان و دانشجویان بین  اعتماد 4

 32/0 ها دانشگاه فوتبال ی هاچمن مثل زیستیطمح نکردن  آلوده 5

 

عامل  این   را  درصد  66/62هشت  اختصاص  واریانس  با  ند داد  به خود  عوامل  این  و    عناوین.  تحرک 

به خود، آموزش و    پویایی، برنامه  ، توسعةرسانیاطالعاتکای  مداری، مدیریت  قانونریزی،  اجتماعی، 

داده شده  سهم واریانس هر کدام از عوامل نشان    5جدول  در    گذاری شدند.نام ارکت فعال  مشمصرف و  

ات درونی ابزار تحقیق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی یا ثبعالوه بر این  .  است

بود. همچنین، ضرایب آلفا برای هر عامل نیز جداگانه محاسبه شد. پایایی هر   98/0شد که میزان آن 

های هر  باال را در بین آیتم نسبتاًسط تا  متغیر بود که وجود ارتباط متو 96/0تا  77/0یک از عوامل از  

 است. شده  داده نشان 6جدول تحلیلی، ضریب آلفای هر یک از عوامل در  نظر ازداد. عامل نشان می
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 ها گویهمیانگین و انحراف استاندارد   ، نتایج تحلیل عاملی -4جدول 

 ها ها و زیرحیطهحیطه
 بار

 عاملی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

    : تحرک و پویایی 1عامل 

  لوازم  تولید در جهان  و منطقه  یهادانشگاه با مشارکت  و همکاری گسترش

 ورزشی 
67/0 01/4 59/0 

  در مؤثر و فعال حضور  و  جهانی و ی امنطقه ارتباطات  تعامالت، توسعة

دانشگاهی  ورزش  جهانی  مجامع  
76/0 99/3 64/0 

زمینة ورزش  های مطرح دنیا در ارتباط با دانشگاه  69/0 03/4 66/0 

 66/0 97/3 67/0 وپرورش آموزش ویژهبه هاسازمان سایر با قراردادها  عقد

  المللیینب   و ملی مسابقات میزبانی و تبلیغ طریق از  ورزشی  توریسم  جذب 

 توریستی  شهرهای ی هادانشگاه در
71/0 03/4 68/0 

  ورزشی  محصوالت داخلی برتر تولیدکنندگان و ملی تولیدات  کردن معرفی

  به(  ... و دانشگاهیان از دعوت ها،یشگاهنما  برگزاری)  مختلف  طرق از

 دانشجویان 

62/0 03/4 60/0 

  در ورزشی اقالم و  تجهیزات تأمین برای   داخلی کنندگانتولیدتوجه به 

 ها دانشگاه ورزشی هایزیرساخت و بناها   احداث
60/0 03/4 57/0 

  دانشگاه  انبار  در شده  انباشته مستعمل  ورزشی وسایل تعمیر  و بازسازی

 فراغت   اوقات در  دانشجویان توسط
70/0 78/3 70/0 

 61/0 94/3 66/0 ها دانشگاه در ورزشی تجهیزات  تولید در نو  های یدها بیان 

 65/0 12/4 58/0 آنها  ترویج  و داخلی محصوالت کلیة  برای   استاندارد پوشش  افزایش

  کاالهای  کیفیت رفتن  باال   با مردم اعتماد اقتصادی و افزایش خودکفایی

 داخلی 
62/0 01/4 60/0 

اقتصاد   اجرایی  برای   ییهاکارگروه و ها یتهکم ی و تشکیلدهسازمان

 دانشگاهی  ورزش در یمقاومت
70/0 90/3 63/0 

 57/0 93/3 61/0 دانشگاهی  ورزش  در  یاقتصاد مقاومتهای دستورالعمل کردن  بندی یتاولو

 59/0 99/3 61/0 دانشگاهی  هدایت ورزش رأس در  باتجربه و متخصص افراد گرفتن  قرار

  و دانشگاهی نمونه کارآفرینان  مورد در تلویزیونی  مجموعه و  فیلم ساخت

 ی ارسانه ابزارهای از  یریگبهره  با کارآفرینی یسوبه مردم تشویق
59/0 93/3 64/0 

  ملی گفتمان  یک به   اقتصاد مقاومتی مسئلة تبدیل برای  یارسانه  اقدامات

 دانشگاه  در
64/0 96/3 62/0 

 65/0 95/3 65/0 ها بنیان دانشگاههای دانششرکت زمینه سازی در مستند
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 ها گویهمیانگین و انحراف استاندارد   ، نتایج تحلیل عاملی -4جدول  ادامة

 میانگین عاملی  بار ها ها و زیرحیطهحیطه
انحراف 

 استاندارد 

 اتکای به خود  :2عامل 

  ورزش در اقتصاد مقاومتی اجرای در  فرد  هر طرف  از  مسئولیت احساس 

 دانشگاهی 
53/0 23/4 68/0 

ورزش   عرصة در  علمی و فنی خدمات  صدور   بخش  در رسیدن  باور  به

 دانشگاهی 
62/0 08/4 66/0 

 58/0 97/3 60/0 یاقتصاد مقاومت امر  به  دانشگاهی  ورزش مدیریتی سیستم اعتقاد

 60/0 02/4 61/0 ورزش دانشگاهی  در  درآمدزا اقتصادی های یتفعال به   توجه

  و نفت  منابع به دولتی یهادانشگاه یدرآمدها و بودجه   اتکای  کاهش

  ورزش یدادهایرو  از حاصل یدرآمدها با جایگزینی و  کشور گاز

 دانشگاهی 

64/0 00/4 63/0 

  متخصصین کارگیری به  و هادانشگاه در یانبندانش یهاشرکت احداث

 ورزشی 
51/0 10/4 73/0 

 71/0 15/4 48/0 آن  از خارج  و هادانشگاه در یانبندانش محصوالت فروش

وکار  جلوگیری از مهاجرت نخبگان به دلیل فقدان زمینة کسب

 بنیان در کشور دانش
50/0 96/3 62/0 

 67/0 89/3 53/0 خصوصی ی هابخش  اختیار در  هادانشگاه ورزشی یفضاها گرفتن   قرار

  در ورزشی  محصوالت  فروش و  تولید در خصوصی  بخش  مشارکت دادن 

 ها دانشگاه
59/0 94/3 70/0 

 65/0 99/3 51/0 دولت به   دانشگاهیان های یدگاهد  ارائه کردن

 65/0 09/4 54/0 های خالقانة نیروی انسانی در دانشگاه توجه به قابلیت

 یرساناطالع: آموزش و 3عامل 

 64/0 95/3 61/0 مقاومتی سازی مفهومی و موضوعی اصطالح اقتصادشفاف

 65/0 00/4 59/0 دانشگاهی  ورزش در یاقتصاد مقاومت  یهاحوزه مشخص کردن

  در  یاقتصاد مقاومت اجرای در  هرکسی نقش   و سهم مشخص کردن

 ها دانشگاه
56/0 92/3 63/0 

  با  بدنییتترب  دروس  محتوای  و ها سرفصل  در اساسی  اصالح و بازنگری

 یاقتصاد مقاومت  کلی های یاستس به   توجه
58/0 88/3 56/0 

 55/0 88/3 51/0 ی اقتصاد مقاومت رویکرد  با  ورزشی کارآفرینی درس به   توجه

 68/0 19/4 58/0 دانشجویان  برای ورزشی  تجهیزات از  استفاده   صحیح یهاروش آموزش
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 ها تحلیل عاملی، میانگین و انحراف استاندارد گویهنتایج  -4ادامة جدول 

 میانگین عاملی  بار ها ها و زیرحیطهحیطه
انحراف 

 استاندارد 

  مربیان، برای مهارت افزایی   یهادوره و  آموزشی ی هاکارگاه برگزاری

 دانشگاهی  ورزش حوزۀ کارکنان   و داوران
67/0 06/4 57/0 

  دانشجویان ورزشی،  اماکن  زمینة در  مختلف اطالعاتی یهابانک  ایجاد

 ... و ورزشکار
49/0 02/4 57/0 

 56/0 95/3 57/0 نظری صرف   علوم به پرداختن ی جابه تحقیقات  کردن کاربردی

  تولید  کنار  در  علوم کردن کاربردی  جهت در علوم  وزارت  برداشتن  گام

 علم
63/0 95/3 58/0 

 : توسعة اجتماعی4عامل 

 57/0 93/3 50/0 داخلی  ورزشی  کنندگان تولید و  دانشجویان بین  ارتباط  برقراری

 66/0 80/3 72/0 مشترک  هدف یک جهت  در  کارکنان  و  دانشجویان همکاری توانایی

 63/0 88/3 59/0 کشور  دانشگاهی ورزش در  خیریه  امور  و وقف یسازفرهنگ

 58/0 94/3 58/0 ورزشی  داخلی تولیدات  از استفاده خصوص در سازی فرهنگ

 62/0 88/3 65/0 محیطی یستز مسائل به پرداختن  با  اقتصادی نگری یندهآ

 62/0 87/3 68/0 ها دانشگاه در محیطییستز های ینکمپ و هایتهکم تشکیل

پذیری در ورزش  انطباق  باقابلیت  منعطف سازمانی  ساختار ایجاد

 دانشگاهی 
53/0 90/3 60/0 

 60/0 98/3 68/0 ها دانشگاه ی ورزشیقراردادها در یری پذ انعطافوجود 

  میزان  سنجش   خصوص  در  دانشگاهیان ریزی و آگاه کردنبرنامه 

 دانشگاهی  ورزش در یاقتصاد مقاومت اثربخشی 
57/0 88/3 61/0 

  کارکردن  های یخروج  خصوص  در  دانشگاهیانو آگاه کردن  ریزیبرنامه 

 ی اقتصاد مقاومت اساس بر
55/0 91/3 61/0 

 74/0 45/4 67/0 الساعه خلق  تصمیمات از  پرهیز و  برنامه اساس  بر  حرکت 

 ریزی : برنامه5عامل 

  کلی  هاییاستس  با همسو سازوکارهای دانشگاه و ها برنامه  تدوین

 ی اقتصاد مقاومت
57/0 05/4 62/0 

 64/0 99/3 51/0 دیگر  کشورهای  یها دانشگاه از الگوگیری  برای  توانایی ایجاد
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 ها گویهمیانگین و انحراف استاندارد   ، نتایج تحلیل عاملی -4جدول  ادامة

 ها ها و زیرحیطهحیطه
 بار

 عاملی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

 با برخورد در ویژهبه اقتصاد ورزشی، مدیریت برای مشخص الگوی داشتن

 بحران  چالش و شرایط
57/0 42/4 75/0 

 مداری : قانون6عامل 

 64/0 97/3 65/0 سازی نظام مالی و اطالعاتی در ورزش دانشگاهی شفاف

 65/0 97/3 74/0 سازی قوانین و مقررات در ورزش دانشگاهیشفاف

 79/0 10/4 57/0 ها دانشگاههای ورزشی در یتفعال بر  علوم  وزارت  سازمان دانشجویان  نظارت

 60/0 01/4 59/0 دانشگاهی حمایتی در ورزش  و نظارتی  سازوکارهای  شدن مشخص

 70/0 16/4 60/0 کردها در ورزش دانشگاهینظارت بر هزینه 

 : مدیریت مصرف 7عامل 

 65/0 19/4 49/0 دانشگاهی  ورزش نیازهای  با  مطابق حرکت  و نیازسنجی

 67/0 26/4 53/0 دانشگاه  ورزشی  فضاهای و اماکن از  بهینه  استفادۀ

 62/0 01/4 52/0 مشابه  رویدادهای  برگزاری  از پرهیز

اقتصاد   اهداف با   هادانشگاه ورزشی اماکن  و فضاها هاییرساختز  متناسب بودن

 یمقاومت
61/0 06/4 60/0 

 61/0 14/4 56/0 ورزشی  یهاسالن داریانبار برای   متخصص فرادا گماردن  کار   به

 61/0 15/4 56/0 دانشگاه   نیاز  با  متناسب فضاهای و اماکن  ساخت

 65/0 24/4 61/0 موجود امکانات  از درست  استفادۀ

 : مشارکت فعال8عامل 

 57/0 96/3 51/0 ها دانشگاه در خیریه صندوق ایجاد  و  اییریهخ  مؤسسات تأسیس

 61/0 13/4 51/0 یری از کمک خیرین ورزشی گبهرهشناسایی و  

  در  ورزشی یدادهایرو  برگزاری در ورزشی غیر و ورزشی داوطلبان از استفاده

 ها دانشگاه
52/0 29/4 73/0 
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 در اقتصاد مقاومتیها نتایج بررسی سهم واریانس هر یك از عامل -5 جدول

  شماره

 عامل
 نام عامل

 مربعات بارهای استخراج شده

 درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس واریانس کل 

1 

 

28/12 تحرک و پویایی   83/16  83/16  

2 

 

39/6 اتکای به خود   49/9  33/26  
3 

 

00/6 آموزش و اطالع رسانی   23/8  56/34  
4 

 

59/5 توسعة اجتماعی   66/7  22/42  
5 

 

ریزی برنامه   72/4  46/6  69/48  

94/3 قانون مداری  6  40/5  10/54  

87/3 مدیریت مصرف  7  31/5  41/59  

37/2 مشارکت فعال  8  25/3  66/62  

 
 در ورزش دانشگاهی  مقاومتی اقتصادعوامل  و مقدار پایایی میزان اهمیت -6جدول 

 میانگین عوامل  ردیف 
انحراف 

 استاندارد 

-گویهتعداد 

 ها

پایایی )ضریب آلفای  

 کرونباخ(

 77/0 7 47/0 29/4 مدیریت مصرف  1

 82/0 3 53/0 11/4 مشارکت فعال  2

 91/0 6 58/0 08/4 ریزی برنامه  3

 81/0 5 51/0 04/4 قانون مداری  4

 95/0 12 55/0 99/3 اتکای به خود  5

 96/0 17 50/0 97/3 تحرک و پویایی  6

7 
آموزش و  

 رسانی اطالع
91/3 51/0 10 92/0 

 93/0 8 51/0 89/3 اجتماعی   توسعة 8

 

 گیری بحث و نتیجه
مورد از ارزش   68در ورزش دانشگاهی،    مقاومتی  اقتصاد  متغیر  73ر نشان داد از  پژوهش حاض  نتایج

تحرک و پویایی، اتکای  بر اساس روش تحلیل عاملی این موارد در هشت گروه    بیشتری برخوردار بودند.

مداری، مدیریت مصرف و مشارکت  ریزی، قانوناجتماعی، برنامه  ، توسعةرسانیاطالع به خود، آموزش و  

  مقاومتی  اقتصاداز کل واریانس    درصد  83/16که    ایی استاولین عامل، تحرک و پوی  قرار گرفتند.   فعال

توان به دیپلماسی ورزش ها در خصوص این مقوله میشاخص  ازجمله  را به خود اختصاص داده است.

،  (ورزشی  لوازم  تولید  در  جهان  و  منطقه  های دانشگاه   با   مشارکت   و  همکاری  گسترش  مانند )  دانشگاهی 
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  در  المللی ینب  و   ملی   مسابقات   میزبانی  و  تبلیغ  طریق  از  ورزشی  توریسم  جذب   مانند )   گرابروناقتصاد  

اقتصاد  (توریستی  شهرهای  هایدانشگاه به    مانند)  زادرون،    تأمین   برای  داخلی  کنندگانتولیدتوجه 

ارائه دیدگاه ها دانشگاه  ورزشی   هایزیرساخت  و   بناها   احداث  در  ورزشی  اقالم   و  تجهیزات نو(،    های 

 و مشتری   تولیدکننده، اعتماد بین  ( هادانشگاه  در  ورزشی  تجهیزات  تولید  در  نو  هایایده  بیان  مانند)

ها در ورزش حضور رسانهو    (آنها  ترویج  و  داخلی  محصوالت  کلیة  برای  استاندارد  پوشش  افزایش  مانند )

  تشویق  و  دانشگاهی  نمونة  کارآفرینان  مورد  در  تلویزیونی  مجموعه  و   فیلم   ساخت   مانند )   دانشگاهی 

( در پژوهشی  2019محمودی )  .اشاره کرد   (ایرسانه  ابزارهای  از  گیریبهره  با  کارآفرینی  یسوبه  مردم

های  ، تالش کشورها برای پیوستن به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیتکندبیان می

اقتصاد مقاومتی، به    های کلی سیاست  6در بند    تواند موجب کاهش نرخ تورم شود.تجاری موجود می

  ها و کاالهای اساسی ه است: افزایش تولید داخلی نهادهتولید ملی و کاالی داخلی اشاره شد  حمایت از

و خدمات راهبردی با هدف کاهش وابستگی    اقالم وارداتی( و اولویت دادن به تولید محصوالت  ویژهبه)

، حمایت  مقاومتی  اقتصاد: رکن دیگر  فرمایندمیص  خصو  در اینبه کشورهای محدود و خاص. رهبری  

ما به کار    کهدرصورتیزای اقتصاد ماست.  حمایت از تولید ملی، آن بخش دروناز تولید ملی است.  

احایرانی   ایرانی  سرمایه  نمیو  ملی شکل  تولید  نگذاریم،  نگرفت،  ترام  ملی شکل  تولید  اگر  و  گیرد 

  )بیانات رهبری در دیدار با کارکنان شرکت داروپخش،   کند.نمیقالل اقتصادی کشور تحقق پیدا  است

خلی را بر مصرف کاالهایی  ما باید از تولید داخلی استفاده کنیم؛ آحاد مردم مصرف تولید دا  (. 2013

ی رشد اقتصادی و اقتدار یک کشور توانند مایهها میای معروف خارجی ترجیح بدهند. اینه با مارک

ترین  یکی از عمده(  2017)  1زو و همکاران   (.2012  در دیدار با اعضای هیات دولت،  )بیانات رهبری  شود

برای  بیان کردند که  های نهادی و اقتصادی  ضعف توانایی در بخش   را  توسعهدرحالمعضالت کشورهای  

از طریق تنظیم های نوآورانه مبتنی بر دانش، حرکت به سمت روشغلبه بر چنین معضلی محوری 

اجتماعی و اقتصادی    توسعةمنجر به    تواندمیدر این مجموعه کشورها    آنها   سازیهمگامحاکم و  قوانین  

 .شود

از کل واریانس    درصد  49/9در ورزش دانشگاهی    مقاومتی   اقتصاد   دومین عامل  عنوان  بهاتکای به خود  

  اقتصاداحساس مسئولیت از طرف هر فرد در اجرای    مانند)   باور و اعتقادرا به خود اختصاص داده است.  

)  مقاومتی  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  فعالیت  ماننددر ورزش دانشگاهی(، کاهش وابستگی  با  های  توجه 

بنیان در  های دانشاحداث شرکت  مانندبنیان ) دانشگاهی(، اقتصاد دانش  اقتصادی درآمدزا در ورزش

مشارکت دادن بخش خصوصی    مانند)   متخصصین ورزشی( و اقتصاد مردمی  کارگیریبهها و  دانشگاه

عامل اتکای    در زمینة  شدهشناساییموارد    ازجملهها  در تولید و فروش محصوالت ورزشی در دانشگاه
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بهتر است که از علم    در زندگی، ثروتیکند که  پژوهشی بیان می  ( در2001)  1سویبی   به خود بودند.

و مصداق این موضوع ایجاد و    ثروت به دست آورد  آنبه دست آید و علمی بهتر است که بتوان از  

باال  با فنو صادرات کاالهایی    بنیاندانشاقتصاد    کارگیریبه  . است  بنیاندانششرکت    توسعة آوری 

از عوامل خارجی    توسعهدرحالکه موجب تغییر نقطه اتکای ساختار اقتصادی کشورهای  عالوه بر این

سمت   زمینهمی  زاییدرونبه  بلکه  اقتصاد  شود،  بر  تکیه  بدون  اقتصادی  رشد  برای  مناسب  ای 

فراهم    محصولیتک نیز  دیدار  سازدمیرا  در  رهبری  شرکت  )بیانات  مسئوالن    بنیان، دانشهای  با 

دولتی نیست،    مقاومتی اقتصاد اقتصاد  کند  ( در پژوهشی بیان می2016ومسعودی )شیخ اب  (.2012

که دولتی  اما منظور از این کند.سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا میبلکه مردم بنیاد است و با اراده، 

-برنامه  ،های دولتمسئولیت  گونه مسئولیتی ندارد.ولت در قبال آن هیچنیست بدین معنا نیست که د

سازی شرایط برای تحقق اقتصاد عبارت کلی آماده کمک و به  سازی، هدایت،  فیتسازی، ظرآمادهریزی،  

است.   اساسی    یکیبنابراین  مقاومتی  ارکان  است.  ت  مقاومتی  اقتصاد از  مردم  قدرت  و  نقش  بر  کیه 

  وصی در حوزۀتوانمندسازی بخش خص مقاومتی  اقتصادی تحقق این رکن از الگوی نکته برا مهمترین

مصداق عملی توانمندسازی بخش خصوصی یکی از عوامل مهم   عنوان  بهسازی  اقتصاد است. خصوصی

 است.  توسعهدرحالافزایش کارایی اقتصادی کشورهای 

  درصد   23/8رسانی است. این عامل  آموزش و اطالعدر پژوهش حاضر،    مقاومتی  اقتصاد   سومین عامل

در    مقاومتی  اقتصاد  سازی واژۀشفاف  از کل واریانس اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است.

)مانند  دانشگاه مقاومتی(،    سازیشفافها  اقتصاد  اصطالح  موضوعی  و    درسی   هایسرفصلمفهومی 

  هایسیاستبا توجه به    بدنیتربیتو محتوای دروس    هاسرفصلبازنگری و اصالح اساسی در    مانند )

صحیح استفاده از تجهیزات ورزشی برای   هایروش)مانند آموزش    افزایی دانشکلی اقتصاد مقاومتی(،  

از عوامل  دانشجویان و گام برداشتن وزارت علوم در جهت کاربردی کردن علوم در کنار تولید علم 

بیان می  (2017)  2آبسکونکا   بودند.  رسانیاطالعآموزش و    در مقولة  شده شناسایی پژوهشی  کند  در 

موضوع   عنوان  بهکارآفرینی در حالت کلی روی هر اقتصادی دارد،  و   رسانیاطالع آموزش و  که    تأثیری

از زمانة اقتصاد   یآفرین نقش مثبت و مستقیمهای کاردانشگاه  . شودمطرح میما    مهمی  در تحقق 

آفرینی و اشتغال جوانان با بازنگری  برای کار  را  شرایط الزم  باید   های کشوردانشگاهلذا    ،مقاومتی دارند 

-افزایی و توانمندبه طور کل، مهارت  .های آموزش فراهم سازند ها و روشها، سرفصلدر اهداف، برنامه

دانش دانشگاهسازی  نقش آموختگان  تولید،  برای  آماده  و  روز  به  اطالعات  با  دانشجویانی  تربیت  ها، 

باید اعتماد به    با همکاری اساتید  بنابراین دانشجویان  .شتیبانی از اقتصاد کشور داردثیرگذاری در پ أ ت
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های اجرایی را پیدا کنند تا بتوانند موجب نفس، خوداتکایی، ایده پردازی و شجاعت ورود به بخش 

 ها شوند. تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه 

  را تشکیل داده است.   از واریانس  درصد   66/7است که شناسایی شده  اجتماعی چهارمین عامل    ةتوسع

تولیدکنندگان ورزشی  ارتباط بین دانشجویان و    های مختلفی مانند برقراریدارای شاخص  این مقوله

  قراردادهای پذیری در  محیطی و وجود انعطاف با پرداختن به مسائل زیستنگری اقتصادی  داخلی، آینده

اقتصادی،   رشد  کنار در سیاسی،  نظام  هر  درکند  بیان می  (2012)  1الویت  .استها  ورزشی دانشگاه 

 کیفی و سطح کمی  افزایش،  جامعه رفاه آموزش، میزان مانند  محیطیزیست و  اجتماعی هایمؤلفه

ابعاد اجتماعی و    از  جدا تواندنمی اقتصادی  توسعة و شوند سنجیده باید نیز بهداشت سطح و زندگی

  (2008)  2دفتر پشتیبانی و هماهنگی سازمان ملل متحددر این راستا    . قلمداد شود  محیطیزیست 

 یک در توسعه و  پیشرفت ضامن تنهایی به داخلی،  ناخالص رشد یا   باال اقتصادی رشدکند  بیان می 

کشورهایی نیست، کشور بسا  روز باال اقتصادی رشد با که چه  به   حتی و اندشده فقیرتر روز 

 متعاقب و اقتصادی پایدار رفتارهای  .کاهش یافته است روز به روز آنها حقوق انسانی و زیستمحیط

فرهنگ    .است خاصیفرهنگ   نتیجة انسان  توسعة آن، موضوع  اهمیت  در  نیز  :  فرمایندمیرهبری 

. اگر هوا تمیز کنیممیاست. چون فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس    تر مهمفرهنگ از اقتصاد  

لذا    .(2014)بیانات رهبری در حرم مطهر رضوی،    دیگری داردباشد آثاری دارد و اگر کثیف باشد آثار  

 . پذیرندمی تأثیرو از آن  استفرهنگ مرتبط  و توسعه با مقولة اقتصاد

یکی از   08/4  ±  58/0با میانگین    است که  ریزیبرنامه  پژوهش حاضردر    شدهشناخته  عامل   پنجمین

هایی مانند حرکت  شاخص  .ه استگذاری شد ش دانشگاهی نام در ورز  مقاومتی   اقتصاد عوامل    مهمترین

و داشتن الگوی مشخص برای مدیریت اقتصاد ورزشی،   الساعهخلقبر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات  

بحران    ویژهبه و  چالش  شرایط  با  برخورد  برنامهدر  عوامل  از  هستند،  که   مهمترین   عنوان  بهریزی 

ریزی دانیم برنامهطور که میهمان .اندشدهشناختهدانشگاهی  در ورزش    مقاومتی اقتصادها در  شاخص

ترین  و کلیدی  مهمترینریزی،  رسیدن به اهداف است، به عبارتی برنامهفرآیندها برای    مهمترینیکی از  

تواند نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات بازی  ترین سند برای رشد است و میو آسان

ریزی یکی از موانع ( به این نکته اشاره دارد که فقدان برنامه2005کند. در این راستا پژوهش رضوی )

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که به کارگیری یک  2016حیدری و قربی )ست. افزایش کارایی ا

ها امری  ای جهت رسیدن به پیشرفت و تحقق رشد در همة عرصهالگو با توجه به مقتضیات هر جامعه

وجه ریزی اقتصادی و اتخاذ راهبردهای اقتصادی نیازمند تناپذیر است. به همین دلیل، برنامهاجتناب
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های های حاکم بر جامعه و همچنین ظرفیتالمللی و فرهنگ و ارزشمقتضیات بومی، تحوالت بینبه 

در پی تداوم رشد و  اقتصاد مقاومتی    توان گفتبنابراین می  .نظام اقتصادی و نخبگان آن جامعه است

ا  های داخلی مشکالتی ری است که فشارهای بیرونی و کاستی های اقتصادی در شرایطبهبود شاخص

   .به سمت رشد و پیشرفت به وجود آورده اندبرای حرکت 

بود که    عنوان  بهمداری  قانون پژوهش حاضر  از کل    درصد  40/5ششمین عامل مورد شناسایی در 

سازی نظام مالی، اطالعاتی، قوانین و  شفاف  هایی مانند واریانس را تشکیل داده است و دارای شاخص

ها  های ورزشی دانشگاهفعالیت  دانشگاهی، نظارت سازمان دانشجویان وزارت علوم برمقررات در ورزش  

های  ستسیا  19در بند  فرمایند:  رهبر انقالب می .  استکردها در ورزش دانشگاهی  و نظارت بر هزینه

شفاف  مقررشده  مقاومتی  اقتصاد  کلی سالماست،  اقتصاد،  اقدامات،  سازی  سازی  از  جلوگیری  و  آن 

شود  نمی  واقعاً ،  استامری مهم    های پولی، تجاری، ارزی و ... های فسادزا در حوزهها و زمینهفعالیت

)بیانات رهبری در دیدار با اعضای    کار اقتصادی درست بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم 

 است. اقتصاد سازیسالم و سازیشفاف فساد،  با مبارزه اصلی راهکاربنابراین    .(2012،  ت دولتئهی

 شفافیت فقدان مختلف، هایحوزه در کشور اقتصادی مشکالت از بسیاری  ریشة حاضر حال در

 . اقتصادی است اطالعات

  مهمترین   عنوان  بهبا نام مدیریت مصرف    29/4  ±  47/0با میانگین    مقاومتی  اقتصاد   هفتمین عامل

  آن استفادۀ   هایشاخص  مهمترینکه    گذاری شده استدر ورزش دانشگاهی نام  مقاومتی   اقتصاد عامل  

و همچنین دارای  استجود درست از امکانات مو و فضاهای ورزشی دانشگاه و استفادۀبهینه از اماکن 

نیازسنجی و حرکت مطابق با نیازهای ورزش دانشگاهی، به کار گماردن های دیگری مانند  شاخص

فرمایند: اگر یک  در این راستا رهبر انقالب می  .است  های ورزشیانبارداری سالنافراد متخصص برای 

پذیر نباشد، یکی از ای برسد که آسیبستحکام درونی اقتصاد خود به نقطهای بخواهد از لحاظ اجامعه

اسراف و زیاد مصرف کردن و مانند   نیازسنجی کند و ی که باید انجام دهد، این است کهکارهای واجب

بیانات رهبر در دیدار اقشار مختلف  )  را یاد بگیرد  از امکانات   و استفاده درست  ها را کنار بگذارداین

جامعه نقش  توان گفت مصرف بهینه در یک  در این راستا می  (. 2016  مردم به مناسبت عید غدیر، 

منابع   مهمترینگذاری که مهمی در روند رشد و توسعة اقتصادی دارد، زیرا میزان پس انداز و سرمایه

می باقی  مصرف  از  پس  که  است  ملی  درآمد  از  بخشی  هستند،  توسعه  راستای  بنابراین در  ماند. 

 نیازسنجی و استفادۀ درست از امکانات بسیار مهم است. 

یکی از  عنوان به  11/4 ± 53/0با میانگین مشارکت فعال نامیده شد که  ،و آخرین عامل عامل هشتم

شاخص  مقاومتی   اقتصاد عوامل    مهمترین دارای  که  شد  شناخته  دانشگاهی  ورزش  مانند در    هایی 

و  اخیریه  مؤسسات  تأسیس دانشگاه   صندوق   ایجادی  در  بهرهخیریه  و  شناسایی  از کمک  ها،  گیری 
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و   ورزشی  رویدادهای  هاآن  مهمترینخیرین  برگزاری  در  غیرورزشی  و  ورزشی  داوطلبان  از    استفاده 

دانشگاه )  .استها  ورزشی  حسینی  و  بسیار دانشگاهکردند    بیان  (2015اکبری  سهم  به  توجه  با  ها 

در این راستا بردارند.    مؤثریگام    مقاومتی  اقتصاد توانند در ایجاد  میزیادشان در تولید علم در کشور  

دادن    با   توانند میها  دانشگاه به سمت  پژوهش و    ها نامهپایانسوق  دانشگاهی  ،  مقاومتی  اقتصاد های 

ن و حمایت از آنان و ایجاد  ایجاد شوق الزم برای برانگیختن قدرت اراده و خالقیت در بین پژوهشگرا

هایی  موزشی، همایش و سخنرانیهای آ برگزاری کارگاهها،  ایی برای کشف استعدادها و خالقیتهزمینه

ها،  نامهود در دانشگاه مانند نشریات، فصلهای موجو نیز استفاده از ظرفیت  مقاومتی  اقتصاددر مورد  

ابزارها و وس اینترنتی و سایر  اقتصاد مقاومتی و  در راستای فرهنگ  جمعیارتباطایل  صفحات  سازی 

 ذکرشده این موارد    را گسترش دهند.  مقاومتی  اقتصادهنگ  فر  آن به گفتمان فراگیر و رایج ملیتبدیل  

 ها هستند. ها، دانشگاه دهد که بهترین مکان برای پرداختن و تئوریزه کردن ایدهنشان می

برای اجرای  شد گونه که بیان  همان در ورزش دانشگاهی راهکارها و موانع زیادی    مقاومتی   اقتصاد، 

در ورزش دانشگاهی    مقاومتی  اقتصادوجود دارد. در پژوهش حاضر، عوامل زیادی برای اجرای بهتر  

  اقتصادهای اجرای  عامل   مهمترینبندی شدند که  شناسایی شده است و در هشت حیطة کلی دسته

به طور .  گذاری شدندریزی نامال و برنامهدر ورزش دانشگاهی مدیریت مصرف، مشارکت فع   مقاومتی 

در تحقیق   مقاومتی  اقتصادتوانند با استفاده از عوامل شناسایی شده برای اجرای  میها  دانشگاه  کلی

از طریق تربیت نیروهای   نامة ساخته شده در پژوهش حاضرو همچنین با استفاده از پرسش  حاضر

های ای کردن کارکنان آینده و مدیران، آموزش، حرفهمنابع انسانی محیط کار  تأمینو    کردهتحصیل 

همایش  داخلی،  تولیدات  از  استفاده  کشوری،  امور  در  دانشجویان  و  اساتید  همکاری  های  مجازی، 

در    مقاومتی   اقتصاد   و سنجش  اکز رشد دانشگاهی به تحققو استفاده از مر  مقاومتی  اقتصاد هدفمند  

گذارد  که روی فرهنگ اقشار جامعه می  تأثیریکمک کنند. از طرفی دانشگاه از طریق    ورزش دانشگاهی 

ها بر روی تربیت نسل فرهنگی که  دارد. برای مثال اگر دانشگاه  مقاومتی اقتصادبر تحقق  زیادی تأثیر

ن تری را بر فرهنگ مدیراهای فرهنگی هستند فعالیت کنند و یا بتوانند نقش فعالمبتنی بر آموزش

که بر خود بگذارند بسیار کارساز خواهند بود. فرهنگ دانشجویان عالوه بر این  سازآیندهو کارکنان  

در    تقریباً  که جاییازآنها و دوستان و آشنایان آنها است و  به خانواده  انتقال قابلدارد،    تأثیردانشجویان  

 اقتصاد اه از طریق فرهنگ بر تحقق  که دانشگ  تأثیراتیها، فرزندان دانشجو وجود دارد،  اکثر خانواده

  است.  تأملقابل گذاردمی مقاومتی 
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 تشکر و قدردانی 
جامعة پژوهش که ما را در انجام اساتید و کارکنان بزرگوار    تمامی مسئوالن،  از  استدر پایان، الزم  

 م. یتشکر و قدرانی کناین تحقیق یاری رساندند 
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