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  چكيده
هدف از اين پژوهش، بررسـي عوامـل مـرتبط بـا توليـد ملـي و حمايـت از كـار و سـرماية ايرانـي در ورزش، از ديـدگاه            

صـورت   به اين پژوهش از نوع توصيفي است و. كنندگان در يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر بود شركت
 267(طور تصادفي ساده انتخـاب شـدند    كننده در المپياد ورزشي، به شركت 2400نفر از  331ميداني انجام گرفته است؛ 

ساخته استفاده شـد كـه براسـاس مبـاني      ها از پرسشنامة محقق براي گردآوري داده). سرپرست 35مربي و  29ورزشكار، 
ون كولمـوگروف  هـا بـا اسـتفاده از تحليـل عـاملي اكتشـافي، آزمـ        داده. نظري موجود و پيشينة تحقيق تنظيم شده بـود 

نتـايج پـژوهش، پـنج عامـل شـامل توسـعة منـابع انسـاني و         . وتحليـل شـدند   اسميرنوف و همبسـتگي پيرسـون تجزيـه   
گذاري دولت، نقش توليدكنندگان و عوامل اقتصادي، نقش وزارت ورزش و جوانان، نقش فرهنگ جامعـه و نقـش    سياست

 . عنوان عوامل مؤثر نشان داد تبليغات را به

 
  ي كليديها  واژه

  .المپياد دانشجويي، توليد ملي، حمايت، سرماية ايراني، ورزش
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   مقدمه
نامگذاري » ايراني ةحمايت از كار و سرماي ،توليد ملي«به تدبير مقام معظم رهبري سال  1391سال 

وري اوري است، بلكه زيربناي پيشرفت علم و فنادر علم و فن اي مهم مسئلهتوليد ملي، نه تنها . دش
وقتي كشوري تمام نيازهاي خود را از خارج كشور تأمين كند، به علم و پژوهش نيازي . رود شمار مي به

، بايد تحقق آن براياما  ؛وري استا، پايه و منبع اصلي توسعة علم و فنيلتوليد مبنابراين، موضوع . ندارد
يابد كه  اني تحقق ميوري، زماتوليد ملي براساس علم و فن. بع پايه حل شوداو من ياقتصاد مشكالت

توليد ملي و حمايت از آن، يكي از  پيشرفت دربنابراين، . باشدبنيان  اقتصاد و صنعت كشور، دانش
برخوردارند، از  ي    تر تكشورهايي كه از توليد داخلي بيشتر و باكيفي. كليدهاي مهم توسعة اقتصادي است

ساز پيشرفت و بالندگي  يكي از عوامل مهم زمينه .)6( نظر رشد اقتصادي نيز در سطح باالتري قرار دارند
پردازي علمي و  جوامع بشري، داشتن اطالعات علمي، توانايي كسب و توليد اطالعات نو و توجه به نظريه

شده در نظام فكري، سياسي و اقتصادي كشور به ارج نهادن  ايجاد تحول كنترل. عملياتي كردن آنهاست
هاي مهم در اجرايي  يكي از عرصه). 7(ي علمي و قانونمند منوط است ها هاي منطقي و مناظره انديشه

رو براي درك اين موضوع نخست  ازاين. كردن شعار سال، عرصة علم و تحقيقات علمي در كشور است
هاي علمي و دانشگاهي كشور را مشخص كرد تا اقدامات  بايد با تبيين اين نامگذاري مسير حركت چرخه

اينكه توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني، تنها شامل چرخة . صورت پذيردمناسبي در اين حوزه 
اندركاران حوزة اقتصاد و عمران كشور متوليان تحقق اين راهبرد  اقتصادي كشور است، و فقط دست

هاي توليدي در كشور، دانش توليدي  اند تصور نادرستي است، چراكه در اكثر قريب به اتفاق حوزه ساالنه
از سوي . هاي دانشگاهي و تحقيقاتي كشور است ستر و زيرساخت است و اين مسئله نيز در گرو فعاليتب

شود، بلكه همين  ديگر نه تنها توليد علم در كشور از مصاديق توليد ملي و سرماية دانش ايراني تلقي مي
. كشورمان است اي در هاي توليدي و سرمايه افزاري زيرساخت همة فعاليت توليد علم و جنبش نرم

ها و مراكز تحقيقاتي در پيشبرد  هاي اساسي است كه دانشگاه رو توليد علم در اين مسير از اولويت اين از
هاي توليدي كشور بيش از پيش مسئوليت  هاي تجربي، انساني و فني و چرخه اين موضوع در زمينه

هكارهاي توسعة توليد ملي، حمايت از در اين راستا، با توجه به نظرهاي ذكرشده، بررسي را). 18(دارند 
عنوان قشر  هاي كشور به كار و سرماية ايراني در ورزش از ديدگاه مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاه

كرده و ورزشي جامعه، كمك شاياني به تدوين  راهكارهاي عملي، پيشبرد هدف و شعار سال  تحصيل
هاي آسيايي  المللي مانند المپيك، بازي ل در مسابقات بيناي خوب و قابل قبو دستيابي به نتيجه. كند مي
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سازد  اي را فراهم مي انجامد و زمينه هاي جهاني، به رشد و رونق بيشتر ورزش در داخل كشور مي و جام
افزاري بهتر و بيشتر، خود را اثبات  افزاري و سخت مندي از امكانات نرم هاي ايراني ورزش با بهره تا سرمايه
ها  حمايت دولت امكانات زيرساختي خوبي در كشور ايجاد شود، همچنين توسعه و تجهيز سالن كند و با

ها با توليدات ورزشي داخل كشور، بستري را فراهم خواهد آورد تا صنعت لوازم ورزشي ايران  و ورزشگاه
ها،  ط و فرصتوري الزم از شراي رو جامعة ورزش بايد بكوشند تا با بهره ازاين. نيز پيشرفتي نشان دهد

؛ در اقتصاد يا 1توليد ملي). 3(المللي به شكوه و افتخار برسانند  ورزش ايران را در مجامع جهاني و بين
محصول ملي به ارزش پولي همة كاالها و خدماتي كه در دورة معيني، معموالً يك سال، در كشوري 

د ملي مطرح است اين است كه توليد كه در زمينة تولي نكتة مهمي ). 20(شود  توليد شده است، گفته مي
استحكام اين محور از جوانب مختلف، ضامن سالمت اقتصادي . ملي، محور چرخة اقتصاد كشور است

كشور، خودكفايي و استقالل اقتصادي و اجتماعي است و در نهايت به توسعة اقتصادي و ارتقاي رفاه و 
ي الزم براي استحكام بخشيدن به توليد ملي كشور ايران از عوامل اصل. انجامد سطح زندگي مردم مي

مانند نيروي انساني، مواد اوليه، زمين و انرژي بسياري برخوردار است و هنر تلفيق امكانات و عوامل 
وري و كارايي  تواند با افزايش بهره شود، مي مزبور كه تحت مديريت در سطوح كالن و خرد از آن ياد مي

. گيري الزم از علم و فناوري مربوط، شكوفايي مورد انتظار را موجب شود در توليد، تقليل ضايعات و بهره
دهد كه اين كشور در ساية تالش ملي  تجربة كشورهاي موفق از نظر اقتصاد امروزه مانند ژاپن نشان مي

عبارت ديگر توليد  به). 13(اند  و مديريت موفق، به درصد بااليي از رشد و توسعة اقتصادي دست يافته
وكار بايد تالش كند كه  ساز فضاي كسب عنوان بستر هايي است و دولت به مند فراهم بودن زيرساختنياز

سازي يكي از راهكارهاي  يا برند 2ايجاد نام تجاري ).4(گذاران فراهم كند  شرايط اوليه را براي سرمايه
در . اقتصادي استمنظور رشد  بسيار مهم و در حال گسترش در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به

هاي  قطب 4و نايك 3هاي بزرگي همچون آديداس زمينة ورزش و پوشاك و وسايل ورزشي نيز شركت
اند، و با توجه به اين مسئله اولين ديدگاهي كه  اقتصادي بزرگي را در كشورها و سراسر جهان ايجاد كرده

كند، حمايت از  ه ذهن خطور ميدربارة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در زمينة ورزش ب
برندهاي توليدات ورزشي در داخل كشور است، چراكه اولين نياز انجام يك ورزش، وسايل و تجهيزات 

                                                           
1. National Product 
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هايي مانند كيفيت محصوالت، توان رقابت در سطح  شاخص. مورد نياز براي فعاليت در آن رشته است
كنندگان، شهرت محصول و قيمت  مصرفسازي مصرف انرژي، رضايت  اي و فراملي، بهينه ملي، منطقه

  ).14(مناسب از معيارهاي مرتبط با توليد محصوالت ورزشي است 
بيني شده  گذاري پيش سالة چهارم توسعه، نياز اساسي به سرمايه در اقتصاد ايران طي برنامة پنج

مر تأمين وجوه هاي ايراني تأكيد شده و الزمة اين ا است، از طرفي، در شعار سال بر حمايت از سرمايه
هاي  ويژه در بخش ها به تأمين اين نياز. انداز است هاي آن، وجوه تجهيز پس مالي است كه يكي از راه

زيربنايي و اجتماعي، شاخص مهمي در تعيين توانايي كشور در حفظ نرخ باالي رشد اقتصادي، تنزل 
هاي  اران كه بخشي از سرمايهگذ حمايت از اين سرمايه). 8(شود  بيكاري و ايجاد اشتغال محسوب مي

كنند نيز حائز اهميت است،  خود را صرف ساخت تجهيزات و اماكن ورزشي در نقاط مختلف كشور مي
هاي ورزشي در پيشبرد اهداف ورزش  ها و سالن هاي ورزشي، همچون استاديوم چراكه وجود زيرساخت

يكي ديگر از . المللي بسيار مهم است اي، ملي و بين همگاني و قهرماني از سنين پايين تا سطوح حرفه
قانون اساسي و  44راهكارهاي حمايتي از توليد ملي، كار و سرماية ايراني در ورزش، بازنگري در اصل 

هاي  هاي دولت از باشگاه سازي در ورزش است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، چراكه با حمايت خصوصي
داري و  در كشورهاي در حال توسعه باشگاه. ار افتاده استهاي اقتصادي از ك ورزشي عمالً يكي از اهرم

ين مشكالت و     تر در اصلي. شود عنوان يك صنعت، عاملي در جهت رشد اقتصادي محسوب مي ورزش به
توان گفت كه بخش خصوصي براي توسعه، از همان  هاي پيش روي بخش خصوصي در ايران مي چالش

وجود دولتي بزرگ كه در بسياري از . ارجي كشور مواجه بوده استها با دو مانع داخلي و خ نخستين گام
. ترين عامل بازدارندة داخلي براي بخش خصوصي بوده است هاي اقتصادي، فعاليت دارد، مهم حيطه

عامل منفي خارجي نيز وجود بخش خصوصي پرتوان در كشورهاي صنعتي است كه بخش خصوصي 
   ).24،  25(ا دارد پذيري محدودي با آنه داخلي قدرت رقابت

اي با بررسي اثر متقابل ميان درجة باز بودن اقتصاد و سرماية انساني  در مقاله) 2006(چن و گوپتا 
در بيست كشور آفريقايي به اين نتيجه رسيدند كه كشورهاي مورد بررسي از لحاظ استانداردهاي 

از سرماية انساني قادر به استفاده از  كه با اين سطح طوري آموزشي در سطح بسيار پاييني قرار دارند، به
اين مطلب الزمة ). 21(يافته از طريق گسترش علوم جديد نيستند  سرريزهاي دانش و فناوري انتقال

منظور  توجه به آموزش و توسعة نيروهاي انساني را با توجه به گسترش روزافزون دانش و فناوري به
، با بررسي موانع و مشكالت موجود در )1385(احمدي و همكاران . كند پيشرفت تبيين مي
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هاي خصوصي شهرستان اروميه، نشان دادند يكي از  سازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه خصوصي
سازي در امر ورزش هزينة زياد ساخت يا خريد اماكن ورزشي و  ين مشكالت براي خصوصي    تر عمده

ط دولت به بخش خصوصي همچون وام بانكي و شده توس تجهيزات ورزشي و ناكافي بودن تسهيالت ارائه
  ). 1(عدم تخفيف مناسب براي آب و برق است 

وري  تأثير صادرات صنعتي و سرماية انساني در بهره«در تحقيقي با عنوان ) 1387(طيبي و همكاران 
د و وري كل، عوامل تولي ، نشان دادند سرماية انساني بر بهره»عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورها

كيبي صادرات صنعتي و سرماية انساني تأثيركامالً مثبت و     تر  همچنين اثر. رشد اقتصادي مؤثر است
وري عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورها داشته است، و پيشنهاد دادند كه كشورها  داري بر بهره معنا

يق و توسعة نگاه راهبردي ها و تحق براي رشد اقتصادي بايد به توسعة سرماية انساني، ارتقاي مهارت
  ). 12(داشته باشند 

از به برند  داريفاو«تعيين سهم نسبي در تحقيق خود با عنوان ) 1389(سلطان حسيني و همكاران 
شده  هاي درنظرگرفته مقياس نشان دادند كه خرده» انيرل اليگ برتر فوتبااداران بين هودر عي برند اتد

پرستي، افتخار به سرزمين و احساس هويت با تيم بيشترين  يهنبراي عامل منافع تداعي برند يعني م
  ). 9(هاي ليگ برتر فوتبال ايران داشته است  تأثير را بر ميزان وفاداري هواداران از برندهاي تيم

بررسي تأثير بهبود كيفيت در ارتقاي «در مطالعة خود با عنوان ) 1391(فتحي مواليي و همكاران 
اسايي و برطرف كردن موانع توليد و عرضه در داخل كشور تأكيد كردند و كيفيت بر لزوم شن» توليد ملي

كنندگان را عاملي تأثيرگذار بر  نامطلوب كاالهاي داخلي در مقايسه با كاالهاي خارجي از ديد مصرف
  ). 15(كاهش حمايت از كاالهاي توليد داخل دانستند 

منظور توسعة توليد ملي،  هاي الزم به زمينهتحقيقات ذكرشده در داخل كشور بيانگر مساعد بودن 
با توجه به مباحث ذكرشده، هدف از تحقيق حاضر، . حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش است

تعيين عوامل مؤثر بر توسعة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش از ديدگاه سرپرستان، 
نتايج اين . زدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر استكننده در يا مربيان و ورزشكاران شركت

ريزان و مسئوالن امر در راستاي  نفعان جامعة ورزش، براي برنامه تواند با انعكاس نظرهاي ذي تحقيق مي
  .دستيابي به راهكارهاي اجرايي بهتر، مفيد واقع شود
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  شناسي روش
جامعة آماري تحقيق كلية . انجام گرفتصورت ميداني  اين پژوهش از نوع توصيفي است و به

هاي كشور، اعم از  كنندگان در يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه شركت
. نفر بود 2400سرپرستان، مربيان و ورزشكاران بودند كه تعداد آنها براساس آمار ستاد برگزاري مسابقات 

حجم نمونة . نمونة پژوهش روش تصادفي ساده استگيري مورد استفاده براي انتخاب  روش نمونه
. از اين جامعة آماري محاسبه شد) ها سرپرست تيم 35مربي و  29ورزشكار،  267(نفر  331پژوهش نيز 
ساخته بود كه پس از بررسي و مطالعه و مصاحبه با  گيري اين تحقيق، پرسشنامة محقق ابزار اندازه

هاي مختلف، در زمينة راهكارهاي توسعة توليد ملي،  اران رشتهاستادان تربيت بدني، مربيان و ورزشك
منظور بررسي روايي محتوايي سؤاالت،  به. حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش تنظيم شد

ريزي در  سؤال، در اختيار ده نفر از استادان و متخصصان رشتة مديريت و برنامه 48اي با  پرسشنامه
سؤال كه  36اي با  كه پس از اعمال نظرهاي اين استادان، در نهايت پرسشنامه تربيت بدني قرار داده شد،

  . امتيازبندي شده بود، تنظيم شد) كامالً موافقم( 5تا ) كامالً مخالفم( 1به روش ليكرت از 
ها در  پرسشنامه. دست آمد به 97/0پايايي دروني پرسشنامه نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

در نهايت . آوري شدند ها در آنها مستقر بودند، توزيع و پس از پاسخگويي جمع هايي كه تيم اهمحل خوابگ
  . صورت كامل پاسخ داده شده بودند آوري شد كه به پرسشنامه جمع 331

سازه از روش تحليل عامل اكتشافي، و براي سنجش همبستگي  براي تعيين عوامل مرتبط و روايي 
ها با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنوف  اطمينان از نرمال بودن داده بين متغيرها بعد از حصول

)K-S(از آزمون پيرسون استفاده شد ،.  
  

  ها يافته
منظور تعيين عوامل مرتبط با توسعة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش از تحليل  به

 = sig 001/0ناداري آزمون بارتلت و سطح مع KMO ،97/0شاخص . عامل اكتشافي استفاده شد
ها و سؤاالت تحقيق براي انجام تحليل  هاي حاصل از پرسشنامه دهد داده دست آمده كه نشان مي به

نتايج تحليل عامل اكتشافي پنج عامل را آشكار كرد كه براساس مباني نظري موجود و . اند عاملي مناسب
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درصد از واريانس  35/66ج عامل يادشده در مجموع پن. پيشينة تحقيق، به پنج عامل نامگذاري شدند
  ).1جدول (كنند  كل را تبيين مي

  همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي ها شده از داده عوامل استخراج . 1جدول 

يف
رد

  

مقدار   ها عامل
  ويژه

  درصد واريانس
  مقدار ويژه

  فراواني تجمعي
  درصد واريانس

  302/20  302/20 309/7 گذاري دولتع انساني و سياستتوسعة مناب  1
  252/40  95/19 182/7 نقش توليدكنندگان و عوامل اقتصادي  2
  497/50  244/10 688/3 نقش وزارت ورزش و جوانان  3
  546/59  049/9 258/3 نقش فرهنگ جامعه  4
  353/66  807/6 451/2 نقش تبليغات  5

 
تر از  در عوامل با فرض واقع شدن متغيرهاي با بار عامل بزرگدر نهايت وضعيت قرارگيري متغيرها 

  .است 2ها به شرح جدول  ها به روش واريماكس و نامگذاري عامل بعد از چرخش عامل 4/0

  يافته متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب از ماتريس دوران .2جدول 

 ميانگين متغيرها عامل
انحراف
 استاندارد

ميزان 
 ضرايب

ست
سيا

 و 
اني

انس
بع 

منا
عة 

وس
ت

 
لت

 دو
ري

گذا
 

تربيت ورزشكاران، مربيان و داوران در سطوح
 عنوان توليد ملي در عرصة ورزشالمللي بهبين

47/3 29/1 79/0 

سازي مناسب براي كسبايجاد زيرساخت و بستر
منظور  عنوان عاملي در به مدال در مسابقات جهاني به

 عرصة ورزشافزايش توليد ملي در
52/3 378/1 75/0 

هايعنوان سرمايهحمايت از ورزشكاران و مربيان به
 ملي در عرصة ورزش

51/3 502/1 75/0 

هايمنظور برگزاري دورهايجاد شرايط مناسب به
المللي براي توليد  داوري و مربيگري در سطوح بين

 ملي در زمينة تربيت بدني
46/3 22/1 73/0 

منظور پرورشهاي قهرماني بهايگاهايجاد و ساخت پ
 عنوان توليد مليورزشكاران نخبه به

47/3 33/1 68/0 

مدت در حمايت ازهاي بلندمدت و كوتاهريزيبرنامه
 توليد ملي

39/3 30/1 64/0 

حمايت و كمك دولت براي تأمين مواد اولية اقالم
 ورزشي

32/3 40/1 64/0 

اي حمايت ازنظارت بر اجراي قوانين مصوب بر
 توليدكنندگان داخلي

28/3 30/1 64/0 
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انداز و راهبردهاي توليد ملي، حمايت ازتعيين چشم
 كار و سرماية ايراني

27/3 26/1 63/0 

 52/0 24/1 23/3هاي مليتوجه مسئوالن دولتي به خط مشي

هاي صنعتي برايدر اختيار نهادن زمين در شهرك
منظور توليد محصوالت  ساختن كارگاه و كارخانه به

 ورزشي
31/3 29/1 45/0 

دي
صا

 اقت
مل

عوا
 و 

گان
نند

دك
ولي

ش ت
نق

 

 72/0 36/1 35/3كاهش ماليات واحدهاي توليدي و خدماتي لوازم ورزشي

 69/0 27/1 39/3منظور گسترش توليدكنندگان داخليحمايت از بخش خصوصي به

ارتقاي كيفيت كاالهاي ورزشي توليد داخل در
 الملليسه با استانداردهاي بينمقاي

41/3 41/1 69/0 

 66/0 31/1 34/3بهره به توليدكنندگان داخليپرداخت تسهيالت كم

 65/0 30/1 41/3گذاري مناسب كاالهاي ورزشي توليد داخلقيمت

هاي گارانتي و وارانتي بعد از فروشاعمال سياست
 محصوالت ملي ورزشي

30/3 36/1 63/0 

سهيالت براي توليدكنندگان ياايجاد ت
 )ارائة يارانة خريد به هر دو(كنندگانمصرف

22/3 31/1 62/0 

 59/0 38/1 37/3هاي متنوع در توليدات ملي ورزشيها و رنگستفاده از طرحا

منظور صادرات توليداتكاهش مشكالت گمركي به
 ملي ورزشي

29/3 32/1 59/0 

 57/0 30/1 27/3هاي مليها و تيمباشگاهحمايت مالي برندهاي داخلي از

 57/0 41/1 35/3استفاده از فناوري پيشرفته در طراحي فني توليدات ملي ورزشي
نان

جوا
 و 

ش
ورز

ت 
وزار

ش 
نق

 
تدوين قوانيني براي جلوگيري از استفاده لوازم

 77/0 25/1 16/3 ورزشي خارجي در مسابقات ورزشي داخلي

هاي ورزشي از توليدات ملي درگيري تيمالزام بهره
 المللي و برون مرزيمسابقات بين

48/3 36/1 74/0 

الملليهاي داخلي و بينها و كنگرهبرگزاري همايش
 منظور معرفي توليدات ملي ورزشي به

33/3 24/1 63/0 

ها وحمايت مالي وزارت ورزش و جوانان از باشگاه
 برندهاي توليدات داخلي

12/3 32/1 60/0 

منظورتشويق و تقدير از توليدكنندگان ورزشي به
 هاي ملي توسط وزارت ورزش و جوانانحفظ سرمايه

15/3 25/1 52/0 

معه
 جا

گ
رهن

ش ف
نق

 

گذاري فرهنگي در استفاده از محصوالت ورزشيارزش
 توليد داخلي

86/2 41/1 74/0 

ترغيب ورزشكاران نخبة كشور به استفاده از توليدات
  66/0  30/1  11/3 ليورزشي داخ

سازي خريد كاالهاي ورزشي داخلي در مقابلفرهنگ
  64/0  30/1  11/3 كاالهاي خارجي
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هاي ملي،تأثيرگذاري رفتار و سخنان شخصيت
  59/0  30/1  10/3 مذهبي و سياسي بر استفاده از توليدات ملي

ات
ليغ

ش تب
نق

 

نقش تبليغات كاالهاي ورزشي خارجي بر مصرف
 توليدات ورزشي داخلي

33/3 24/1 74/0 

استفاده از تبليغات فرهنگي ايراني در طراحي
  58/0  25/1  16/3 كاالهاي ورزشي توليد داخلي

ها به استفاده از كاالهايتبليغات كلية فدراسيون
  50/0  32/1  12/3 ورزشي داخلي

هادات داخلي ورزشي توسط تيممعرفي برندهاي تولي
  49/0  25/1  15/3 و ورزشكاران ملي

ها در معرفي توليدات ملي، حمايت از كارنقش رسانه
  41/0  36/1  48/3 و سرماية ايراني

 
هاي توسعة  آمده از پرسشنامه در مؤلفه دست هاي به ضريب آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي عامل

، نقش وزارت 94/0، نقش توليدكنندگان و عوامل اقتصادي 95/0ي دولت گذار منابع انساني و سياست
  .محاسبه شد 81/0و نقش تبليغات  78/0، نقش فرهنگ جامعه 86/0ورزش و جوانان 

همچنين با استفاده از آزمون پيرسون همبستگي بين نگرش كلي به توليد ملي، حمايت از كار و 
دست  به 3ها به شرح جدول  وتحليل داده از تحليل عاملي تجزيهآمده  دست هاي به سرماية ايراني با مؤلفه

آمد، كه تمامي عوامل پنجگانة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش همبستگي مثبت و 
  ). > P 01/0(داري دارند  معنا

  زشدر ور ايراني سرمايةتوليد ملي، حمايت از كار و  ةهمبستگي بين عوامل پنجگان .3جدول 
   1  2  3  4  5  6 

گذاريتوسعة منابع انساني و سياست
            1  دولت

        1 851/0 نقش توليدكنندگان و عوامل اقتصادي
        1 698/0 712/0 نقش وزارت ورزش و جوانان

      1  614/0 666/0 627/0 نقش فرهنگ جامعه
    1  658/0  661/0 758/0 716/0 نقش تبليغات

ايت ازنگرش كلي به توليد ملي، حم
  1  842/0  764/0  818/0  946/0  937/0 كار و سرماية ايراني
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  گيري بحث و نتيجه
ها، عامل اول نقش توسعة منابع انساني و  وتحليل داده هاي حاصل از تجزيه با توجه به يافته

. اند هاي مرتبط با اين عامل را نشان داده نتايج تحقيقات قبلي نيز آيتم. هاي دولت بود گذاري سياست
. كند طور متوسط سه شغل ايجاد مي گزارش كردند هر باشگاه خصوصي به) 1384(يوسفي و كديمي 

همچنين نسبت مشاغل مستقيم به غيرمستقيم، به ازاي هر پنج شغل ورزشي يك شغل مرتبط با ورزش 
، توسعة )2008(، يوسف و مدشاه )1385به نقل از احمدي و همكاران، (شود  ها ايجاد مي در باشگاه

هاي آموزشي مديريت ورزشي، و آماده كردن  هاي آموزشي ورزش و اوقات فراغت، برگزاري برنامه بسته
ين راهكارهاي     تر عنوان مهم هاي مديريت تجارت ورزشي را به ورزشكاران و مربيان و مديران با مهارت

، نشان دادند )2012(ز ميالر و استيون). 26(ها اعالم كردند  وسيلة دانشگاه  توسعة منابع انساني به
هاي آموزشي  است و طراحي برنامه عملكرد مناسب سازمان ملي ورزش به بهبود مداوم نيروي كار وابسته

ين مسائل موجود براي ارتقاي سطح عملكرد سازمان و نزديك شدن به اهداف     تر براي مديران از مهم
هاي  تماعي و همزمان با آن انجام آموزشهاي اج سهم مهم منابع انساني و سرمايه .)22(سازمان است 

رو توجه به نيروي انساني  ازاين). 2(اي به آن، موجب افزايش توليد ملي خواهد شد  الزم فني و حرفه
ارائة ). 5(عنوان منشأ اصلي رشد اقتصادي و توليد ملي خواهد شد  وري نيروي كار به موجب بهبود بهره

و خريد تجهيزات ورزشي از توليدكنندگان داخل كشور و تسهيالت بيشتر در ساخت اماكن ورزشي 
هاي مناسب در برق و آب  هاي كافي و زمان مناسب براي بازپرداخت آن و ارائة تخفيف فراهم كردن وام

سازي و  تواند نقش مؤثري در بهبود و توسعة خصوصي هاي خصوصي ورزش، مي مصرفي براي بخش
عدم دخالت موازي ساير نهادهاي دولتي در امر . اشته باشدهاي ايراني در ورزش د حمايت از سرمايه

گذاري بيشتر در  شود و هم زمينة مناسب براي سرمايه ها مي وري در باشگاه ورزش، هم موجب بهبود بهره
بنابراين تعيين متولي امر ورزش در كشور براي ادارة كل ورزش و . كند ورزش خصوصي را مهيا مي

سازي و حمايت از توليد و  واند جزء بهترين راهكارها براي خصوصيت جوانان و بخش خصوصي، مي
نيافتگي نيروي انساني، ناديده  اهميت ندادن به منابع انساني و توسعه. سرماية ملي در امر ورزش باشد

هاي خصوصي و مقاومت به خرج دادن در مقابل  گذاري صحيح بر خدمات باشگاه گرفتن اهميت قيمت
سازي در امر ورزش  ريزي خصوصي هاي رو به رشد در كشور، خطاهاي برنامه رزشويژه در و تغيير به

هاي خصوصي دخيل در پيشبرد امر ورزش  ها و سازمان باشند كه در توليد ملي توسط باشگاه مي
  ).1( تأثيرگذارند
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عامل دوم، نقش توليدكنندگان و عوامل اقتصادي بود كه در اين تحقيق، شامل مواردي همچون 
ده از فناوري در توليدات ورزشي توسط توليدكنندگان داخلي براي افزايش كيفيت محصوالت، استفا

گذاري مناسب توليدات ورزشي، حمايت مالي  هاي متنوع در محصوالت ورزشي، قيمت استفاده از طراحي
رانتي عنوان گارانتي و وا هاي داخلي و حتي خارجي و ايجاد خدمات پس از فروش به ها و باشگاه از تيم

منظور حمايت  عنوان راهكاري از سوي خود توليدكنندگان براي جذب خريداران و مشتريان داخلي به به
شده از سوي توليدكنندگان داخلي يكي از موارد  افزايش كيفيت محصوالت ارائه. از توليدات داخلي بود

اليي و همكاران كنندگان است كه فتحي مو بسيار مهم در حمايت از توليدات داخلي توسط مصرف
در تحقيق خود بر لزوم شناسايي و برطرف كردن موانع توليد و عرضه در داخل كشور تأكيد ) 1391(

كردند كه يكي از اين موانع، كيفيت نامطلوب كاالهاي داخلي در مقايسه با كاالهاي خارجي از ديد 
يوسف و ). 15(داخل است  كنندگان بود،كه عاملي تأثيرگذار بر كاهش حمايت ازكاالهاي توليد مصرف
بيان داشتند كه براي رقابت در بازار جهاني بايد كيفيت محصوالت و خدمات ورزشي ) 2008(مدشاه 

اي براي بخش صنعتي و توليدكنندگان است و فقدان  هاي تحقيقي و توسعه ارتقا يابد، كه نيازمند فعاليت
د با استفادة كامل از فناوري و محصوالت هاي صنعتي و توليدكنندگان باي شود، و اين بخش آن حس مي

هاي  هاي توسعة زيرساخت برگزاري رويدادهاي ورزشي يكي از زمينه). 26(نوآورانه، خود را ارتقا دهند 
معتقدند كه ميزباني رويدادهاي ورزشي بزرگي مانند ) 2008(يوسف و مدشاه . ورزشي و اقتصادي است

يك و مسابقات جايزه بزرگ براي كشورها منافع اقتصادي هاي جهاني، مسابقات فرمول  المپيك، جام
شعباني ). 26(هاي حضور در بازارهاي جهاني را در پي دارد  مثل افزايش ثروت، ايجاد اشتغال و فرصت

هاي المپيك در هر كشور و  نيز در مطالعة خود اين يافته را تأييد كرد كه برگزاري بازي) 1391(بهار 
ها و بسترهاي مالي، فرهنگي، سياسي و كار و اشتغال آن  تواند زمينه د ميبر كسب درآم شهري عالوه

ساز رفع  تواند زمينه المللي مي ، كه برگزاري رويدادهاي ورزشي بين)10(شهر و كشور را بهبود بخشد 
از طرفي همواره يكي از . هاي داخلي باشد گذاري مشكالت اقتصادي در حمايت از توليدات و سرمايه

ي در حمايت از توليد داخلي و گرايش به خريد خارجي، سهولت و مطلوبيت واردات از موانع جد
توان به پيشينة چند صدسالة واردات در  هاي مهم اين امر مي از علت. كنندگان خارجي بوده است تأمين

ل طور قانوني و با حداق كشور، كوتاه بودن زمان خريد قطعات يدكي اصل از سازندة خارجي انحصاري به
مكاتبات فني، وجود تجربيات گسترده در انجام واردات از طريق اعتبارات اسنادي و تأمين منابع مالي 

هاي خارجي براي حفظ بازار  بر انگيزة جدي كارخانه همة اين عوامل موجب شده است تا عالوه. ياد كرد
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نندگان ايجاد ك خصوص كاالهاي ورزشي براي مصرف جذاب ايران، فرهنگ مصرف كاالهاي خارجي به
ويژه  هاي موجود داخلي در حوزة توليد كاالها به شود و به انجام آن كامالً مطمئن باشند، توانمندي

توجه شود و حمايت جدي از توليدات ورزشي داخل  ها و صنايع بي كاالهاي تخصصي مورد مصرف پروژه
  ).19(رغم همة تأكيدها رشد نيابد  كشور به

عنوان عاملي مؤثر در توسعة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية  نيز بهنقش وزارت ورزش و جوانان 
متولي امر ورزش در كشور خود بايد پيشگام در رسيدن به حمايت از توليد ملي و . ايراني نشان داده شد

منظور حمايت از برندها ورزشي داخلي، تشويق و تقدير  هايي به ايجاد سياست. كار و سرماية ايراني باشد
هاي ملي، معرفي توليدات ورزشي داخلي،  منظور حمايت از سرمايه توليدكنندگان ورزشي داخلي به از

هاي ملي،  هاي داخلي، و برندسازي توسط تيم منظور حمايت از توليدات و سرمايه تدوين قوانين به
اين وزارت تواند از جمله اقدامات  هاي ورزش كشور براي حمايت از توليدات ملي مي بزرگان و اسطوره

سازي نيز هماهنگ كردن بيشتر واحدهاي  همچنين در زمينة خصوصي. منظور تحقق شعار سال باشد به
تواند موجب كاهش  ها نيز مي گيري و تسريع در ارائة مجوز به باشگاه اجرايي و تعديل مراجع تصميم

  .مشكالت در اين بخش شود
زي در حمايت از توليدات ورزشي داخلي، سا فرهنگ. فرهنگ جامعه نيز چهارمين عامل مؤثر بود

عنوان نوعي  تأثير استفادة ورزشكاران نخبة كشور از توليدات ورزشي داخلي بر جوانان و نوجوانان به
گذاري فرهنگي در استفاده از محصوالت ورزشي توليد داخل، همگي نوعي  سازي و ارزش فرهنگ
كه بايد مدنظر متوليان اين امر در كشور قرار سازي در حمايت از توليدات ملي و داخلي است  فرهنگ
هاي جمعي در  وسيلة رسانه سازي ورزش به نيز به نقش فرهنگ) 1389(طلوعي اشلقي و همكاران  .گيرد

نظران و كارشناسان فناوري اطالعات اشاره داشتند و  هاي صاحب كشور با استفاده از نظرها و ديدگاه
ساز در باال بردن سطح  عنوان يك عامل فرهنگ و تلويزيون را به خصوص راديو ها به همچنين نقش رسانه

سازي را در ايجاد روية باثبات  توان فرهنگ بنابراين مي. )11(آگاهي مردم دربارة ورزش نشان دادند 
با توجه به گسترش ورزش در جامعه و نهادينه . منظور حمايت از توليدات ورزشي داخلي مفيد دانست به

هاي ايراني، استفاده از وسايل و تجهيزات ورزشي براي گذران  يت بدني در خانوادهشدن ضرورت فعال
سازي تأثير  نقش فرهنگ ناپذير شده است، كه در اين بين  اوقات فراغت توسط مردم امري اجتناب

بسزايي در خريد توليدات و تجهيزات ورزشي داخلي دارد كه شرايط الزم براي حمايت از توليد و سرماية 
هاي  سازي و ترغيب مردم براي صرف هزينه در امر ورزش و فعاليت فرهنگ. كند راني را فراهم مياي
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رسانه ابزار هاي مربوط همچون صدا و سيما و مطبوعات نيز مؤثر است، زيرا  جسماني توسط سازمان
  .رود شمار مي انتقال هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي به

ها  تبليغات فدراسيون. در حمايت از توليد و سرماية ملي بودشده، نقش تبليغات  آخرين عامل تعيين
هاي باشگاهي داخلي، نقش سوء  براي استفاده از كاالهاي ورزشي داخلي، معرفي برندها توسط تيم

هاي ارتباط جمعي در  تبليغات كاالهاي ورزشي خارجي بر حمايت از توليدات داخلي و نقش مهم رسانه
) 1389(فالحي و همكاران . كار و سرماية ايراني در ورزش انكارناپذير استتوسعة توليد ملي حمايت از 

در تحقيقات خود بر نقش تبليغات در سودآوري صنايع ايران اذعان داشتند ) 1389(و فالحي و دهقاني 
و نشان دادند كه شدت تبليغات تأثير مثبتي بر تمركز صنايع دارد و سودآوري صنايع نيز تأثير مثبتي بر 

يانگ پيون و . دهندة اهميت نقش تبليغات است ها نشان ، كه اين يافته)16، 17(تبليغات دارد  شدت
كنندگان و چگونگي ايجاد نگرش مثبت از  هاي تأثيرگذار بر نگرش مصرف شناسايي مؤلفه) 2011(جيمز 

  ).23(ند طريق تبليغات را بر مشتريان كاالهاي ورزشي در دورة رقابت امروزي بسيار مهم توصيف كرد
همچنين بين نگرش كلي به توسعة توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش و 

كنندگان در يازدهمين المپياد دانشجويان پسر، همبستگي  آمده از ديدگاه شركت دست هاي به زيرمؤلفه
آمده  دست به توان گفت كه عوامل پنجگانة داري مشاهده شد كه در تبيين اين موضوع مي مثبت و معنا

طوركه نقش دولت به نوعي به عوامل اقتصادي  همان. دهند وار يكديگر را پوشش مي همواره زنجيره
دولت و وزارت ورزش . هايي وابسته به توليدكنندگان است وابسته است، توسعة منابع انساني نيز در بخش

تواند به تبليغات  زي نيز ميسا فرهنگ. سازي و تبليغات نقش بسزايي دارند و جوانان نيز در فرهنگ
  .وابسته باشد

هاي اين تحقيق، چندين عامل مرتبط با توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني را در  در كل يافته
توانند بر اين عوامل  گذاران ورزش مي هاي ورزشي و سياست مسئوالن سازمان. ورزش آشكار ساخت

عوامل چندبعدي بوده و بيانگر لزوم همكاري و هماهنگي اين . شده بيشتر تمركز داشته باشند مشخص
با استناد به نتايج تحقيق، پيگيري و . هاي مختلف در كشور براي نيل به اهداف مورد نظر است سيستم

هاي  قانون اساسي در كلية عرصه 44سازي و اصل  هاي خرد و كالن خصوصي اعمال مجدانة سياست
هاي حمايتي از توليدات و محصوالت ورزشي داخلي و منع  رالعملها و دستو نامه ورزشي، تدوين آيين

هاي حمايتي  هاي كشور، اتخاذ سياست استفاده از محصوالت خارجي مشابه توسط ادارات و سازمان
ربط در  هاي ذي مناسب از سوي وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر سازمان
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سازي و سازگاري سليقة ايراني  ايراني در ورزش، تالش در راستاي فرهنگ زمينة حمايت از كار و سرماية
گيري مناسب  با توليدات داخلي و همچنين سازگازي محصوالت داخلي با ساليق ايراني در ورزش، بهره

هاي عمومي در  هاي ارتباط جمعي در معرفي توليدات ورزشي ملي و افزايش آگاهي از تبليغات و رسانه
ديدگاه  ازو فوايد توسعة توليدات ملي و تبعات سودمند اقتصادي و اجتماعي آن بر جامعه زمينة آثار 

  .گيرند توجه قرار مورد بيشتربايد هاي اين پژوهش  آزمودني
  

  منابع و مĤخذ
بررسي موانع و مشكالت موجود در "). 1385. (ترتيبيان، بختيار. محمدزاده، حسن. احمدي، اژدر .1

اولين همايش . "هاي خصوصي شهرستان اروميه دگاه صاحبان باشگاهسازي ورزش از دي خصوصي
-http://www.civilica.com/Paper-NCCS01. 2-8: ملي شهر و ورزش، ص

NCCS01_013.html.  
مجموعه مقاالت . "اي در ارتقاء سطح توليد ملي نقش منابع سرمايه"). 1391. (اعتمادي، مريم .2

 .254: ص. بندرگز. ار و سرماية ايرانياي توليد ملي، حمايت از ك همايش منطقه

ها در سال توليد ملي حمايت از كار و سرماية  وظيفة ورزشي"). 1391. (اهللا اكبرآبادي، حجت .3
  .13: ص. روزنامة جام جم. "ايراني

نشرية اتاق . "هاي توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني ضرورت"). 1390. (بيك نشان، پيام .4
  .14-15: ، ص55شمارة . و معادن اصفهان بازرگاني و صنايع

. "نيروي انساني عامل اصلي پيشبرنده در توليد ملي"). 1391. (عمادي، سميرا. پوركياني، مسعود .5
  .498 - 508: ص. قم. المللي مديريت، نوآوري و توليد ملي مجموعه مقاالت اولين كنفرانس بين

انتشارات . "يافتگي توليد ملي و توسعهنقش رسانه در ارتقاي "). 1391. (حسيني، سيده صديقه .6
 هاي اسالمي صدا و سيما، چاپ اول، تهران،  مركز پژوهش

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1815/ . 

مجموعه . "بررسي نقش پژوهشگران جوان در اتحاد ملي و توليد علم"). 1389. (دااليي، حميده .7
  .273-278: ص. افزاري در حوزة معارف اسالمي مقاالت همايش توليد علم و جنبش نرم

هاي كالن اقتصادي در تجهيز منابع داخلي براي  اثرات سياست"). 1384. (سعدي، محمدرضا .8
 .235-262: ، ص19شمارة . نامة اقتصادي نشرية اقتصاد، پژوهش. "گذاري در ايران سرمايه



  عوامل مرتبط با توليد ملي، حمايت از كار و سرماية ايراني در ورزش

 

365

تعيين سهم ").1389. (مي، مهديسلي. جواني، وجيهه. نصر اصفهاني، داوود. سلطان حسيني، محمد .9
نشرية مديريت . "انيرل اليگ برتر فوتبااداران بين هودر عي برند اتداز به برند  داريفاونسبي 
 .87-107: ، ص9شمارة . ورزشي

. "المللي ورزشي آثار مالي و اقتصادي برگزاري رويدادهاي بين"). 1391. (شعباني بهار، غالمرضا .10
: ص. تهران. گذاري در ورزش سازي و سرمايه المللي خصوصي ش بينمجموعه مقاالت نخستين هماي

97. 

هاي جمعي در  نقش رسانه"). 1389. (مدبري كلياني، رحيم. پاشائي، محمود. طلوعي اشلقي، عباس .11
: ، ص2، شمارة 2سال . فصلنامة مطالعات مديريت شهري. ")همگاني(توسعة ورزش شهروندي 

192 - 181.  
تأثير صادرات صنعتي و سرماية "). 1387. (شيخ بهايي، آزيتا. اده، مصطفيعمادز. طيبي، سيد كميل .12

. نشرية اقتصاد مقداري. "OICوري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو  انساني در بهره
 .56 - 106: ، ص2، شمارة 5سال 

. نشرية اقتصاد. "ستانده اقتصاد ايران -توليد ملي در آيينه جدول داده"). 1372. (عسگري، جعفر .13
  .92-100: ، ص35شمارة 

نشرية داخلي شركت سينا . "برند؛ راز ماندگاري در اقتصاد جهاني"). 1390. (غضنفري، اميررضا .14
  .1-4: ، ص9شمارة . حمدآريا

بررسي تأثير بهبود كيفيت در "). 1391. (وثوقيان، مريم. پور، عظيمه اشرف. فتحي مواليي، شهريار .15
. قم. المللي مديريت، نوآوري و توليد ملي موعه مقاالت اولين كنفرانس بينمج. "ارتقاء توليد ملي

 .663- 675: ص

هاي تبليغات بر سودآوري  ارزيابي تأثير درجة تمركز و هزينه"). 1389. (دهقاني، علي. فالحي، فيروز .16
  .9-30: ، ص1شمارة . هاي رشد و توسعة اقتصادي پژوهش. "در بخش صنعت ايران

تبليغات، درجه  بررسي ارتباط متقابل بين"). 1389. (ممي پور، سياب. فشاري، مجيد. فالحي، فيروز .17
  .49-75: ، ص45شمارة . هاي اقتصادي ايران پژوهش. "تمركز و سودآوري در صنايع ايران

. روزنامة جوان. "مطالبات جدي جنبش دانشجويي در سال توليد ملي"). 1391. (قاسمي، علي .18
  .7: ، ص3655شمارة 

  .30: ، ص95شمارة . نامة بازرگاني هفته. "از حرف تا عمل: حمايت از توليد داخل"). 1391. (فرهاد كافي، .19



 1394مرداد و شهريور ، 3شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

366

 .http://fa.wikipedia.org/wiki. "توليد ملي"). 1391. (ويكيپديا، دانش نامه آزاد .20

21. Chen, C., Gupta, R. (2006). "An Investigation of Openness and Economic 

Growth, Using Panel Estimation". University of Pretoria, Department of 

Economics Working Paper Series: 2006-22. 

22. Millar, p., Stevens, J. (2012). "Management training and national sport 

organization managers: Examining the impact of training on individual 

and organizational performances". Sport Management Review. No. 15, 

PP: 288-303. 

23. Pyun, D.Y., James, J.D. (2011). "Attitude toward advertising through 

sport: A theoretical framework". Sport Management Review. No. 14, PP: 

33-41. 

24. Wang, T.C., Chang, T.H. (2006). "Forecasting the Probability of 

Successful Knowledge Management by Consistent Fuzzy Preference 

Relations". Expert Systems with Applications. Vol. 32, No. 3, PP: 801-

813. 

25. Wu, H.Y., Tzeng, G.H., Chen, Y.H. (2009). "A fuzzy MCDM Approach 

for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard". 

Expert Systems with Applications. Vol. 36, PP: 10135-10147. 

26. Yusof, A., Mohd Shah, P. (2008). "Globalization and the Malaysian 

Sports Industry". Research Journal of Internatıonal Studıes. Vol. 8, PP: 

112-116. 

 


