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بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران و ارائة  مؤثرتحلیل وضعیت عوامل 

 بر اقتصاد مقاومتی دیتأکراهکارهای مناسب با 
 

 0علی محمد صفانیا  – 3علی اصغر دروديان  – 1ابوالفضل فراهانی   – 0صادق رضائی

. استاد دانشکدة تربیت 1. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ايران0

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، تربیت بدنی. استاديار گروه 3بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ايران 

 می واحد علوم تحقیقات، تهران، ايراناستاد مديريت ورزشی دانشگاه آزاد اسلا. 0ايران

 

 چکیده

 مناسب با تأکید یراهکارها ةشهر تهران و ارائ یورزش یعوامل مؤثر بر توسعة فضا تیوضع لیتحل پژوهش حاضر با هدف

ای بنابراین بخش کیفی پژوهش مبتنی بر نظریة زمینه؛ ی تدوین شده است. روش پژوهشی آمیخته بودبر اقتصاد مقاومت

ای گیری هدفمند، سهمیهساختاریافته با خبرگان به روش نمونههای نیمههای مورد نیاز از طریق مصاحبهداده بوده و

( 8991) ینکوربگانة کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتراوس و مراحل سه ها پس ازگردآوری شده است. تحلیل داده

، کارکنان باشگاه و رانینفر از مد 073متشکل از  یهدف ةدر جامع شیمایبر پ یپژوهش مبتن یبخش کمپذیرفت.  صورت

ه شد انتخاب یصورت تصادفای و بهطبقه ،ایگیری خوشهبخش ورزش شهر تهران که به روش نمونه رندگانیگخدمات

رفت. انجام گ یعامل لیآن با استفاده از تحل ییمحتوا ییو روا یمتخصصان بررس توسطپرسشنامه  یرصو ییبودند، روا

 spssو  Amosافزار نمونه و استفاده از نرمتک یت تأییدی و آزمون یعامل لیتحل یهای آمارهای حاصل با روشداده

 ییهاشاخص روازایندر ورزش بوده است.  هیشاخص جذب سرمای تأثیر قو یانگرب قیتحق های. یافتهشدند وتحلیلیهتجز

و  یورزش یمهندس تیو تقو یروزرسانبه ن،یقوان نیزه با فساد در ورزش، تدومتخصص، مبار یروین یچون توانمندساز

مطالعه  مورد یمرکز ةدیمؤثر بر پد کارهایراه گریاز د یورزش یدر توسعة فضاها یدولت از حضور بخش خصوص تیحما

 طیر شراد یورزش یفضا شده و مؤثر در توسعةییعوامل شناسا تمام تیتوان گفت که وضعمی با توجه به نتایجبوده است. 

 .گیردیقرار م یمتوسط
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 مقدمه
 ،رشد و توسعة پایدار چه در بعد ورزش همگانی و چه در بعد ورزش قهرمانی منظوربهکی از ابزارهای مهم ی

در  چشمگیرینقش  تواندیاز آنجا که ورزش مست؛ بنابراین اوجود اماکن و فضاهای ورزشی مناسب 

لازم در خصوص حیات جمعی  هایینه)جسمی و روانی( و فراهم کردن زم یفرد یهاپاسخگویی به جنبه

(. 1ند )هستارکان رشد و توسعة ورزش  ینترشهروندان داشته باشد، اماکن و فضاهای ورزشی از مهم

این است که  ،ریزان مدرن برای توسعة اجتماعات جدیدرنامهبه ب وارد متأسفانه همواره یکی از انتقادات

 گیرندییا اینکه در اولویت آخر قرار م آیدیعمل نمتفریحی به -لازم برای تأمین تسهیلات ورزشی بینییشپ

فضاهای  ة( در خصوص سرانیررسمیآمده از منابع )رسمی و غدست(. در کشور ما نیز آمار و ارقام به2)

باید در پی احداث  گمانبیکه تفاوت فاحشی با معیارهای استاندارد جهانی داریم و  دهدیمورزشی نشان 

و افزایش جمعیت کشورهای  ینیاز طرفی با گسترش شهرها و شهرنش (.1فضاهای جدید ورزشی باشیم )

و ایجاد اماکن و فضاهای متناسب ورزشی نیز بیش از بیش نمایان شده  همختلف جهان، ضرورت توسع

و ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مردم شده  تحرکییفناوری و ماشینی شدن زندگی باعث بغلبة ست. ا

است؛ بنابراین مسئولان برای از بین بردن این فقر حرکتی، باید در پی توسعة امکانات و فضاهای ورزشی 

 ،ری، اماکن ورزشی استمهم اراضی شه هاییبا توجه به اینکه یکی از کاربر (.3و تفریحی متنوع باشند )

و در این  کردبه توسعة فضاها و اماکن ورزشی توجه ویژه  یامختلف شهری و منطقه یهادر طرح دبای

ة توسع تأثیرات لعةاهمیت مطا روازاینتکوینی این اماکن در شهرها بسیار مهم است،  تأثیراتزمینه، 

ور اقتصادی کش ةدلیل شرایط ویژذکر است به شایانفضاهای ورزشی در شهرها عمل بدیهی و الزامی است. 

شده است و پرداختن به این  اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح ةمدتی است که نظری

ت ند تا نسبااست. از یک منظر دشمنان ملت ایران در تلاش یلی مختلف امری مهم و ضروریموضوع به دلا

 شریف ایران وارد کنند و از طرف ةاقتصاد ضرباتی به جامع ةناحیاقتصاد اقدام کنند و از  یختگیربه درهم

عبور از این مرحله است. از سوی دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی  برایمقاومت در اقتصاد عملی کارساز  ،دیگر

(. برای کشور جمهوری 4) یردتوجه قرار گ باید جوانب آن مورد موضوعی بدیع و جدید است و قائدتاً

و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کند، موضوع اقتصاد  یمحصولکه مصمم است اقتصاد تک اسلامی ایران

عنی حرکت به سمت تولید یاز نظر دولت اقتصاد مقاومتی  (.5است ) ایراه سازنده ةمقاومتی راهکار و نقش

خصوص ها بهبخش تمامیها در جهت رونق اقتصادی در داخلی، حمایت از تولید داخلی، تنظیم برنامه

تورم، ایجاد اشتغال مولد برای جوانان، تعامل سازنده با جهان  ةبخش ورزش همزمان با حفظ روند کاهند
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اد های اقتصعنوان نکات مهم در سیاستاز آنها به توانیهای نوین به کشور که مو جذب سرمایه و فناوری

از  نگر، اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیررونزا و بمقاومتی نام برد. دولت بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون

 مختلف یهاتهدیدات خارجی تأکید بسیاری کرده است. همچنین با رویکرد اقتصاد مقاومتی در بخش

ها و معضلات اجتماعی جلوگیری توان با توسعة آن از بسیاری از ناهنجاریجمله بخش ورزش می کشور، از

ها و مقاومتی واکنشی هوشمندانه و راهبردی در مقابل دشواریدر پیش گرفتن اقتصاد  .(6کرد )

ها و دفع هاست و اگر به درک صحیح و باور راسخ و اجرای مؤثر آن اهتمام ورزیم، در رفع دشواریدشمنی

و ورزش به بخش اقتصادی،  ها کارساز خواهد شد. نقش ورزش در تحقق اقتصاد مقاومتی ویژه استدشمنی

چه از بعد بصری، در تولید و مصرف کالاها و خدمات و تجهیزات ورزشی و توسعة  چه از بعد عملی و

در رشد اقتصاد ملی و  اثرگذارین عوامل ترمهماز  اکنونهماقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و 

اجرای اقتصاد مقاومتی در حیطة  منظوربه رود.یمشمار ویکم بهین صنایع در سدة بیستدرآمدزاتراز 

. همچنین در یک سازمان (7داد )ها را کاهش خواهد ورزش اتخاذ راهکارهای مفید و کاربردی، دشواری

های سازمانی عنوان عضوی از صنعت پولساز ورزش، در راستای درآمدزایی و کاهش هزینهورزشی باید به

مربوط به  و ملی حرکت کنند. صنعت ورزش وظیفه دارد نقش خود را در اقتصاد از جمله در مسائل

زایی و کارآفرینی و کاهش درآمدزایی و درصد مشارکت در تولید ناخالص ملی و نیز مباحث اشتغال

 بنیان شود و در جهتوابستگی کشور به درآمدهای نفتی مشخص کند. همچنین سازمان ورزش باید دانش

خلی در ورزش حرکت کرده وری گام بردارد. صنعت ورزش باید در راستای توجه به تولیدات داافزایش بهره

 هایسازی و فرهنگ جهادی در ورزش را به فرهنگ همگانی تبدیل کند و از ظرفیتسازی و سالمو شفاف

در این حوزه به بهترین شکل استفاده کند. هر اندازه نقش صنعت ورزش در تحقق  اقتصادیفنی، علمی و 

ایی آید و پویصادی بیشتر به حرکت درمیهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد، موتور محرکة اقتسیاست

تواند وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی کاهش شود. ورزش صنعتی است که میاقتصادی بیشتر می

( اشاره 1331) یفستوان به تحقیق گرفته در زمینة پژوهش حاضر، میتحقیقات انجام جمله از .(8دهد )

 اقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد هایمؤلفه شامل ایران جمهوری مقاومتی اقتصاد برای کرد که الگویی

 چهارگانة مقابله، راهبردهای تحقیق، این در همچنین .داد پیشنهاد اقتصـادی فنریت و اقتصادی ثبات

 صادیقم و تشریح غرب اقتصادی مسئلة تحریم بر منطبق تضعیف و پخش و ترمیم و جذب سازی،خنثی

 موانع که است آن بیانگر ،(1336) یمیابراه تحقیق همچنین نتایج (.3است ) شدهمعرفی آنها

 از دانعبارت اولویت ترتیببه تهران شهر ورزشی اماکن و فضاها توسعة در خصوصی بخش گذاریسرمایه
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. شیانگیز و ایرسانه و اطلاعاتی شناختی، و اجتماعی انسانی، نیروی مدیریتی، مالی، حقوقی، و قانونی

 خصوصی بخش مشارکت برای مؤثر هایراه و موانع رفع برای عملیاتی راهکار و برنامه 67 تعداد همچنین

( نیز در تحقیق دیگری بیان کرد 1333یلی )آج. (11شدند ) شناسایی ورزشی اماکن و فضاها توسعة در

 واردات های اثرگذار در موفقیت اجرای اقتصاد مقاومتی، شاخص خوداتکایی با هدف کاهشدر بین شاخص

های دیگر قرار دارد و نظام مدیریت فرهنگی و اجتماعی بیشترین اثر در بالاترین اولویت نسبت به شاخص

ها و تواند در اجرای سیاستگیری میآمیز اقتصاد مقاومتی داراست. این نتیجهرا بر اجرای موفقیت

(، نشان داد در 1336) یهنرقیق نتایج تح. (3) کار رودهای آتی مدیریت اقتصاد مقاومتی بهگیریجهت

توجهی به تحقیق و عامل کلی، ضعف عوامل حقوقی و قانونی، فقدان برنامة محوری، بی 5بخش کیفی 

بندی شدند، در بخش کمی عامل حقوقی و توجهی به اسناد بالادستی دستهتوسعه، عوامل اقتصادی و بی

که پس ( در تحقیق خود بیان کرد 1335فشاری )ا .(7داشت )درصد بیشترین بار عاملی را  84قانونی با 

از اصلاح مدل روابط علی در برخی فرضیات، تمام ارتباطات بین متغیرهای تحقیق معنادار و مدل تحقیق 

مبنی بر اثرگذاری متغیرهای مدیریت فرا نوگرا، اقتصاد مقاومتی و توسعة ورزش در توسعة اقتصادی صنعت 

و  ی آنسازسالمسازی اقتصاد و ود. با توجه به نتایج تحقیق، با شفافورزش ایران دارای برازش لازم ب

توان در گسترش و ی پولی در ورزش میهاحوزههای فسادزا در ینهزمها و یتفعالجلوگیری از اقدامات، 

دلیل نبودن به ینکهدر این میان موضوع حائز اهمیت ا. (11بود )توسعة اقتصادی صنعت ورزش موفق 

ای ورزشی مناسب و منطبق با استانداردهای اعلامی در شهر تهران و از طرفی شرایط خاص فضاه ةسران

 یهاشدت نیازمند انجام پژوهشتوسعة فضاهای ورزش مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به ةاقتصادی کشور، مقول

اران، ستگذرا به سیا یشنهادهاییتوان پهایی مییافته است. با اجرای چنین پژوهشعلمی منظم و سازمان

محور هشهای پژوگیرید تا آنها بتوانند با تصمیمکرنظران ورزشی دولتی و غیردولتی ارائه مدیران و صاحب

تواند توسعة ورزش کشور می ،های اساسی در جهت توسعة فضاهای ورزشی کشور بردارند. از سوی دیگرگام

مت د ایران به صادرات نفت، نوسانات قیدر رشد اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد. وابستگی شدید اقتصا

ایی که پتانسیل درآمدز را دن به سایر صنایعکرتوجه به پذیر بودن این منبع اقتصادی، نیاز آن و پایان

چون ایران استفاده از تمامی  ایهتوسع حال ده است؛ بنابراین برای کشوری درکرهستند را دوچندان 

همانند ورزش )که نیازمند توسعة فضاها و امکانات ورزشی(  یبردارتجاری و اقتصادی قابل بهره یهافرصت

. با توجه به اهمیت و نقش اساسی اقتصاد مقاومتی در ارتقا، توسعه و (12است ) انکارناپذیری ضرورت

توسعة فضاهای  بر تأثیرگذارهای شاخص اند از:اصلی این تحقیق عبارت مسائلپیشرفت فضاهای ورزشی، 
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ها چگونه است و ؟ همچنین وضعیت این شاخصاندماکد های اقتصاد مقاومتیورزشی و رابطة آن با مؤلفه

 ؟چیست با رویکرد اقتصاد مقاومتی راهکارهای مطلوب توسعة فضای ورزشی شهر تهراناینکه 

 

 شناسی پژوهشروش

رو در بخش کمی( است. ازاین -)کیفی رویکرد آمیخته از لحاظپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و 

ی آورعجمبنیاد و در بخش کمی از روش همبستگی استفاده شد. برای کیفی از روش اکتشافی از نوع داده

اشتراوس و کوربین( به روش مصاحبة )یستماتیک سها و اطلاعات در بخش کیفی از شیوة داده

ه . ساختار این پرسشنامپرسشنامه استفاده شدوسیلة ساختاری و در بخش کمی از روش میدانی بهنیمه

ارزشی  5طیف  براساس موردنظراز بخش کیفی پژوهش تنظیم شد. پرسشنامة  اطلاعات حاصل براساس

(، کم 3ی )امتیاز تا حدود (4(، زیاد )امتیاز 5یاد )امتیاز ز یلیخی شد. در این طیف گذارارزشلیکرت 

جامعة آماری در بخش کیفی تحقیق مشتمل  را به خود اختصاص داد.( 1نیز )امتیاز  کم یلیخ( و 2)امتیاز 

نیز در  هانمونهی آورجمعو استادان دانشگاه در دو حوزة اقتصاد و ورزش بود.  نظرانصاحببر خبرگان و 

با حداکثر تنوع یا ناهمگونی  ای وسهمیه -گیری غیراحتمالی، با انتخاب هدفمندصورت نمونهاین بخش به

نفر بود. جامعة آماری در بخش  16رفت. اندازة نمونة کیفی بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با انجام گ

گیرندگان بخش ورزش شهرداری بودند که کمی تحقیق شامل مدیران و کارکنان باشگاه ورزشی و خدمات

امحدود و جامعة ن براساستصادفی انتخاب شدند و  -ای طبقه -ایصورت خوشهگیری بهبه روش نمونه

 371استفاده شد و حجم نمونه تعداد  "Power ةنمون  SPSSافزار نرممنظور برآورد نمونه از بهنامشخص، 

منظور سنجش روایی از معیارهای اسکینر، ادواردز کیفی پژوهش به در بخشبر این، علاوهنفر برآورد شد. 

ر د درصد توافق( استفاده شد.کدگذار ) موضوعی دوو برای پایایی، از روش توافق درون( 2114و کوربت )

بخش کمی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، با نظر ده تن از استادان دانشگاه با تخصص مدیریت 

روایی سازة آن با استفاده از تحلیل عاملی مرتبة  ورزشی و اقتصاد، انجام و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و

 قیاز طردر بخش کیفی ها داده وتحلیلیهتجز ت، تأیید شد.اس شده گزارش 4جدول  اول و دوم که در

ت. یرفانجام پذ گزینشی یو کدگذار یمحور یها، خواص و ابعاد(، کدگذارطبقه ییباز )شناسا یکدگذار

انجام  12نسخة  Maxqda افزارنرمهای آماری در بخش کیفی با کمک یلتحلشایان ذکر است تمامی 

 تحلیل) یاستنباطهای آمار توصیفی و آمار ها از روشوتحلیل دادهیهتجزمنظور گرفت. در فاز کمی به
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استفاده  Spssو  Amosیابی معادلات ساختاری مدل افزارنرمنمونه( از طریق ی تکت آزمونعاملی تأییدی و 

 شد.

 

 های تحقیقیافته

 آورده شده است. 1در جدول  هانمونهشناختی های جمعیتیژگیونتایج توصیفی 

 هانمونه. وضعیت مربوط به جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقة فعالیت ورزشی 0جدول 

هامقیاس فراوانی درصد فراوانی  متغیر 

5/33  زن 116 
 جنسیت

5/61  مرد 264 

3/28 سال 31تا  21 114   

 سن

4/34 سال 41تا  31 126   

1/21 سال 51تا  41 74   

2/12 سال 61تا  51 46   

1/5 سال 61از بیشتر  21   

8/17  کاردانی 68 

سطح 

 تحصیلات

4/23  کارشناسی 118 

1/31  ارشد 114 

7/21  دکتری 81 

5/13 سال کمتر از یک 72   

سابقة فعالیت 

 ورزشی

1/41 سال 3تا  1 152   

3/24 سال 5تا  3 32   

6/14 سال 5بیشتر از  54   

 مجموع  371 111

 

های منتخب، نفر از نمونه 16ساعت مصاحبة عمیق با  21در بخش کیفی پژوهش پس از انجام حدود 

مدل  براساس هادادهوتحلیل روند تجزیه سازی شدند کهها پیادهدست آمد و مصاحبهاشباع نظری به

 ی اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجامکدگذاراشتراوس و کوربین در سه مرحلة  مندنظام

 5کد محوری و  24مفهوم،  116 اولیه است که از این تعداد کد 131 از آن آمدهدستگرفت که نتایج به

نمونه برای ( تکtی )ت آزمون برآورد 2جدول در دست آمد. همچنین به 2کد گزینشی مطابق با جدول 
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که بیانگر  است شده ارائهتحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی 

فضای ورزشی شهر تهران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی  بر توسعةاین است که میانگین وضعیت عوامل مؤثر 

توان گفت ( یا مورد انتظار است. در نتیجه می3( بالاتر از میانگین فرضی )Sig ≤15/1معناداری ) طوربه

 تأکید بر اقتصاد مقاومتی در شرایط متوسطی که وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران با

ها در وضعیت مطلوبی قرار مقادیر بار عاملی بیانگر این است که همة مؤلفه 4جدول در  قرار دارد. از طرفی

های تحلیل وضعیت فضای ورزشی شهر تهران های مدل با معرفمؤلفه یهمبستگ یگرد عبارتبهدارند، 

 شوند و در نتیجه ابزار سنجش این مؤلفه از اعتبار عاملی برخوردار است.یدر حد متوسط به بالا برآورد م

 

 هامنظور بررسی تحلیل وضعیت شاخصنمونه به( تکt) یت برآوردی گزينشی و کدگذار. 1جدول 

 آمار استنباطی
 آمار توصیفی

بار 

 عاملی
 هاشاخص

ف
دي

ر
 

 مؤلفه
 3میانگین فرضی: 

درجة     

 آزادی

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 میانگین

Sig  آمارةt 

111/1  555/31  353 133/1  685/1  133/4  51/1 چرخة فعال  

اقتصادی با 

ساخت اماکن 

ورزشی و 

برگزاری 

رویداد 

 ورزشی

1 

ی
عل

ل 
وام

111/1 ع  268/28  353 186/1  723/

1 

186/4  53/1 سازیشفاف   2 

111/1  118/33  353 135/1  651/1  135/4  68/1 وجود  

های ظرفیت

مختلف در 

توسعة 

فضاهای 

 ورزشی

3 

111/1  374/32  353 122/1  657/1  122/4  62/1 فساد  

سیستمی و 

 مدیریتی

4 
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111/1  365/25  353 312/1  682/1  312/3  41/1 فقدان  

الگوهای 

اقتصادی 

مقاومتی در 

توسعهة و 

ساخت 

فضاهای 

 ورزشی

5 

111/1  363/27  353 383/1  686/1  383/3  53/1 نقش  

 دولتمردان

در توسعة 

فضاهای 

 ورزشی

1 

نه
می

ل ز
وام

ع
ی

ا
 

111/1  352/21  353 731/1  713/

1 

731/3  63/1 نبود تفکر  

نهادی و 

اجرای 

اقتصادی 

مقاومتی در 

 بین مسئولان

2 

111/1  633/32  353 172/1  622/1  172/4  65/1 حلقة  

ة گانپنج

توسعة 

 اقتصادی

3 

111/1  632/32  353 171/1  621/1  171/4  72/1 توجه به  

تحقیق و 

توسعة 

فضاهای 

ورزشی با 

تأکید بر 

اقتصاد 

 مقاومتی

4 

111/1  637/22  353 834/1  633/1  834/3  47/1 وجود  

درآمدهای 

اقتصاد نفتی 

5 
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در توسعة 

 اماکن
111/1  513/25  353 313/1  671/1  313/3  64/1 وجود قوانین  

 بازدارنده

1 

ل 
وام

ع
له

اخ
مد

گر
 

111/1  214/21  353 824/1  737/

1 

824/3  68/1 وجود فساد  

 اقتصادی

2 

111/1  131/25  353 358/1  721/

1 

358/3  64/1  تیحماعدم 

از تولیدات 

 داخلی

3 

111/1  633/25  353 323/1  681/1  323/3  53/1 عدم تمایل  

به 

سازخصوصی

ی فضاهای 

 ورزشی

4 

111/1  354/21  353 833/1  777/

1 

833/3  61/1 تدوین  

 قوانین

1 

ها
رد

هب
 را

111/1  553/13  353 877/1  851/

1 

877/3  48/1 توانمندسازی  

نیروی 

متخصص 

 داخلی

2 

111/1  474/33  353 138/1  655/1  138/4  53/1 مبارزه با  

فساد در 

 ورزش

3 

111/1  551/28  353 372/1  646/1  372/3  41/1 حمایت  

دولت از 

حضور بخش 

خصوصی در 

توسعة 

فضاهای 

 ورزشی

4 

111/1  2337 353 173/1  546/1  173/4  43/1 روزرسانی و به 

تقویت 

مهندسی 

 ورزشی

5 
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111/1  423/31  353 183/1  714/

1 

183/4  57/1 جذب  

 سرمایه

6 

111/1  566/34  353 132/1  621/1  132/4  64/1 رشد  

اقتصادی با 

حمایت و 

خوداتکایی به 

 تولید داخلی

1 

ها
مد

یا
 پ

111/1  738/34  353 111/1  616/1  111/4  61/1  2 توسعة پایدار 

111/1  861/25  353 328/1  681/1  328/3  52/1 افزایش  

اشتغال با 

کارآفرینی و 

 توفان فکری

3 

111/1  634/26  353 327/1  653/1  327/3  47/1 ارتقا و  

پیشرفت 

مهندسی 

ورزشی 

 کشور

4 

 

پذیر با متغیرهای پنهان و رابطة متغیرهای پنهان با سازة برای بررسی رابطة متغیرهای مشاهده

مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم را  1اصلی از تحلیل عاملی مرتبة دوم در پژوهش استفاده شد که شکل 

ی ارزیابی برازش مدل معادلة ساختاری با توجه به دامنة هاشاخص 3جدول نتایج  براساسدهد. نشان می

ی پژوهش هادادهشده توسط بیانگر این است که مدل مفروض تدوین در مجموع هاشاخصمطلوب این 

بر مطلوبیت مدل  هاشاخصبه مدل برقرار است و تمام  هادادهدیگر برازش عبارت شوند، بهیمحمایت 

 .معادلات ساختاری دلالت دارند
 

 های ارزيابی برازش مدل معادلة ساختاری پژوهش. شاخص3جدول 

ارزش  هاشاخص
 پیشنهادی

 مدل مأخذ

X2/d.f. 1/3≥ (1387هایدوک )   818/1  

CFI 3/1≤ (1388ی و یای )بو گوز   334/1  

GFI 3/1≤ (1381بنتلر و بونت )   314/1  

NFI 3/1≤ (1381بنتلر و بونت )   312/1  

IFI 3/1≤ (1381)بنتلر و بونت    311/1  

RMSEA 18/1≥ (1333جاروانپا و همکاران )   147/1  
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 . مدل تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم0شکل 

مدل نهایی هایمؤلفه یعامل مقادیر بارهای .4جدول   

 سطح معناداری بار عاملی معرف

 یدادرو یو برگزار یبا ساخت اماکن ورزش یفعال اقتصاد ةچرخ

 یورزش

18/3  338/3  

19/3 یسازشفاف  338/3  

81/3 یورزش یمختلف در توسعة فضاها هاییتوجود ظرف  338/3  

86/3 یریتیو مد یستمیفساد س  338/3  

فقدان الگوهای اقتصادی مقاومتی در توسعه و ساخت فضاهای 

 ورزشی

48/3  338/3  

89/3 عوامل علی  338/3  

19/3 یورزش یدر توسعة فضاها دولتمرداننقش   338/3  

80/3 انمسئول یندر ب یمقاومت یاقتصاد یو اجرا یتفکر نهاد نبود  338/3  

81/3 یتوسعة اقتصاد گانةپنجقه ةح  338/3  

76/3 یتبر اقتصاد مقاوم تأکیدبا  یورزش یو توسعة فضاها یقتوجه به تحق  338/3  
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47/3 در توسعة اماکن یاقتصاد نفت یوجود درآمدها  338/3  

46/3 ایعوامل زمینه  338/3  

84/3 بازدارنده ینوجود قوان  338/3  

81/3 یوجود فساد اقتصاد  338/3  

84/3 یداخل یداتاز تول حمایت عدم  338/3  

10/3 یورزش یفضاها سازیخصوصیبه  یلعدم تما  338/3  

44/3 گرعوامل مداخله  338/3  

88/3 تدوین قوانین  338/3  

41/3 یمتخصص داخل یروین توانمندسازی  338/3  

10/3 با فساد در ورزشمبارزه   338/3  

48/3 یورزش یدر توسعة فضاها یدولت از حضور بخش خصوص یتحما  338/3  

49/3 یورزش یمهندس یتو تقو روزرسانیبه  338/3  

17/3 یهجذب سرما  338/3  

97/3 راهبردها  338/3  

84/3 یداخل یدبه تول خوداتکاییو  یتبا حما یرشد اقتصاد  338/3  

83/3 یدارتوسعة پا  338/3  

16/3 یو طوفان فکر کارآفرینیاشتغال با  یشافزا  338/3  

47/3 کشور یورزش یمهندس یشرفتارتقا و پ   

 پیامدها
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 گیریبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای 

ی، عنی حرکت به سمت تولید داخلیاز نظر دولت اقتصاد مقاومتی مناسب مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بود. 

با ، بخش ورزش ملهازجها بخش ةها در جهت رونق اقتصادی در همحمایت از تولید داخلی، تنظیم برنامه

تورم، ایجاد اشتغال مولد برای جوانان، تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه و  ةحفظ روند کاهند

 .(6های اقتصاد مقاومتی نام برد )عنوان نکات مهم در سیاستتوان از آنها بههای نوین به کشور که میفناوری

متغیر  5ها شامل کد مستخرج از مصاحبه 131از  شدهاستخراجهای مؤلفهطبق نتایج این پژوهش 

 مفهوم بود. 116کد محوری و  24اصلی، 

 در قیبه توف یابیدست یبستر را برا و، است یطیعوامل و شرا یمعناعبارتی شرایط علی که به به 

پنج امل ، شکنندفراهم می یبا تأکید بر اقتصاد مقاومت یورزش یتوسعة فضا یعنی یاصل ةدیپد زمینة

 وجود ،سازیشفاف ،یورزش دادیرو یو برگزار یبا ساخت اماکن ورزش یفعال اقتصاد ة)چرخ یاصل ةمقول

 یالگوها دانو بالأخره فق یتیریو مد یستمیفساد س ،یورزش یهای مختلف در توسعة فضاهاظرفیت

کد مستخرج از مصاحبه بود. همچنین در  21و ( یورزش یو ساخت فضاها هدر توسع یاقتصاد مقاومت

 توان گفت وضعیتنمونه میی تکت آزمونآمده از دستتحلیل وضعیت عوامل علی با توجه به نتایج به

عوامل علی فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای توسعة آن با تأکید بر اقتصاد مقاومتی در شرایطی 

سازی اقتصاد و لزوم شفاف( که عنوان کرد 1336) یافشارحقیق متوسط قرار گرفتند که با نتایج ت

توان در ورزش می یهای پولهای فسادزا در حوزهها و زمینهاز اقدامات، فعالیت یریو جلوگ ی آنسازسالم

( که عنوان 1333) ییرضای و لاتشد و نتایج تحقیق صنعت ورزش موفق  یدر گسترش و توسعة اقتصاد

ریزان اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد تا د مقاومتی باید از سوی مسئولان و طرحة اقتصامسئلکردند 

همسوست. امروزه  رو شودهای غرب برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران با شکست روبهآخرین حربه

ساد ف در حیطة ورزش نیازمند دقت وافری هستند، چونها برای شناسایی و جلوگیری از بروز فساد دولت

شدت مسری است و تمامی اجزای دولت و جامعه را در بر ای است که در صورت غفلت از آن بهمسئله

خواهد گرفت. در خصوص توسعة فضاهای ورزشی کشور صرف درخواست و اقدام اولیه در مبارزه با فساد 

دستگاه  د و هماهنگی بابینی فساد را بر عهده دارکافی نیست و دولت وظیفة تدوین لوایح و مقررات با پیش

ها را در این مهم نیاز دارد. همچنین ایجاد ساختار فرهنگی لازم برای تغییر نگرش قضایی مداخلات رسانه

یجه بازنگری در قوانین و اصلاح ساختارهای نت درتواند مؤثر باشد. افراد برای پرهیز از اشکال فساد می
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ی مقاله با راهکارهاین اقدامات مقابله با فساد است. از ترهممها جزء همراه تقویت ارکان بازرسیاداری به

یست ن داشتننگاهسازی و دولتی است و این به معنای اختصاصی نآ درستسازی در معنای فساد خصوصی

 مشکلات به . با توجه(4کند )سازی به کاهش فساد کمک میو مهم است که بدانیم تا چه حد خصوصی

 و یمال منابع تأمین راستای در سازیشفاف منظوربه ورزشی، فضاهای توسعة در شفافیت عدم از ناشی

 بر تأکید با شدهابلاغ مقررات و قوانین کامل اجرای قوانین، تنظیم و مانند تدوین راهکارهایی قراردادها،

 دولت یگرایتصدی کاهش ورزشی، فضای دهندگانتوسعه برای رقابت شرایط ایجاد اطلاعات، شفافیت لزوم

در  و مقررات یحلوا یو بازنگر ینشود تا با تدومی یشنهادپرو ازاین. شود یاستگذاریس و تدوین و غیره

 ینمچنه یی صورت بگیرد.با دستگاه قضا یبینی فساد توسط دولت و هماهنگپیش و یهای ورزشسازمان

 ینگرش افراد برا ییرتغ ظورمنبه یورزش یلازم در نهادها یفرهنگ یساختارها یجادا منظوربهها رسانه

 کنند.فساد مداخله  الاز اشک یزپره

مربوط  یراهبردها یاجرا یلازم را برا ةنیکه زم اندیفن یای همان سازوکارهازمینه ای یطیمح طیشرا

به  یزیاز هر چ شتریو بشوند ها میکد مستخرج از مصاحبه 23اصلی و  ةند و شامل پنج مقولنکمی ایمه

 ن،ائولمس نیدر ب یمقاومت یاقتصاد یو اجرا ینبود تفکر نهاد ،یورزش ینقش دولتمردان در توسعة فضاها

و  یبا تأکید بر اقتصاد مقاومت یورزش یو توسعة فضاها قیتوجه به تحق ،یتوسعة اقتصاد ةگانپنج ةحلق

ای دارند. همچنین در تحلیل وضعیت عوامل زمینهدر توسعة اماکن تأکید  یاقتصاد نفت یوجود درآمدها

ی ای فضای ورزشتوان گفت وضعیت عوامل زمینهنمونه میی تکت آزمونآمده از دستبا توجه به نتایج به

شهر تهران و ارائة راهکارهای توسعة آن با تأکید بر اقتصاد مقاومتی در شرایط متوسطی قرار گرفتند که 

ضعف  ی،عامل کل 5عنوان کردند  قیتحق یفیدر بخش ک  ( که1331) ییهلاشبا نتایج تحقیق هنری و 

وجهی تو بی یو توسعة عوامل اقتصاد قیتوجهی به تحقبی ،یمحور ةفقدان برنام ،یو قانون یعوامل حقوق

 را داشت یبار عامل نیشتریب درصد 84 اب یو قانون یعامل حقوق یدر بخش کم و یبه اسناد بالادست

نهادی و اجرایی و تبیین علمی در خصوص محورهایی که اقتصاد مقاومتی مطرح کرده،  همسوست. تفکر

 یدا کرده بود،پید و شاید ورود باکه  طورآنبسیار مهم است. اگر نظام علمی ورزش کشور در این زمینه 

 مجبور بود به آنچه جامعة علمی ورزش کشور تبیین کرده است، تن خودخودبهنظام اجرایی ورزش هم 

ی موجود خیلی جدی گرفته نشده هاشکافبدهد. ایجاد تفکر نهادی و اجرای همراه با تبیین علمی برای 

در  و در اقتصاد تأکید کند شدهمشخصی هاشکافین شده که اقتصاد مقاومتی بر ا بر بنااست. وقتی 

ی که شرایط آن تغییر کرده، حساسیت ایجاد کند، باید این سیاست از طریق جامعة علمی و اجامعه
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 هانشگاهداسازی در مسئولان به نهاد اجرایی برسد. برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی ضمن شروع گفتمان

؛ دی تحمیل شواجرای به نظامباید تفکر نهادی و اجرایی اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان رواج یابد و 

های یاستس یهمراه با الزام اجرا خودنقش  یفایا بنابراین با ایجاد تفکر نهادی، تبیین علمی دولت نیز با

عة توس یرتواند مسورزش، می ةبه حوز ینفت یاز درآمدها یبخش ختصاصها و ادر سازمان یاقتصاد مقاومت

رایی های اجتا مرکز مطالعات و تدوین سیاستشود پیشنهاد میرو . ازاینبخشد یلرا تسه یورزش یفضاها

به این مجموعه سپرده شود تا از عمل اقدام و موضوع و  شود یجادادر حوزة اقتصاد مقاومتی ورزش کشور 

ی مطالعاتی و تحقیقاتی، در اسرع وقت در این زمینه، اقدامات عملی هاهستهی کارشناسی و هاگروهطریق 

زشی تدوین شود تا جامعة ورزش قبل از بقیة جوامع این کار را عملیاتی در هر رشتة ورزشی و هر بخش ور

 کند.

فراتر از آن است که بر  ایبعد کلان و سطح جامعه  ینانآفرشامل عوامل و نقش زیگر نمداخله طیشرا

کد مستخرج از  16ة اصلی و مقول 4پژوهش شامل  نیگذارد و در اموردنظر تأثیر می ستمیعملکرد س

 و یداخل داتیحمایت از تول عدم ،یبازدارنده، وجود فساد اقتصاد نیوجود قوانشامل  هاست کهمصاحبه

ه گر با توجه بهمچنین در تحلیل وضعیت عوامل مداخله. است یورزش یفضاها سازیینهبهبه  لیعدم تما

 فضای ورزشی شهر تهرانگر توان گفت وضعیت عوامل مداخلهنمونه میی تکت آزمونآمده از دستنتایج به

و ارائة راهکارهای توسعة آن با تأکید بر اقتصاد مقاومتی در شرایط متوسطی قرار گرفتند. که با نتایج 

در توسعة  یگذاری بخش خصوصموانع سرمایه تیاست که اولو نیاز ا ی( حاک1336) ینیحستحقیق 

 ،یتیریمد ،یمال ،یو حقوق یقانونموانع  :زاند اعبارت تیاولو بیترتشهر تهران به یفضاها و اماکن ورزش

ی همسو است. در دوران اقتصاد مقاومتی زشیو انگ ایرسانهو  یاطلاعات ،یو شناخت یاجتماع ،یانسان یروین

های تولیدی و بازرگانی و حتی نظام طرف باید فعالیت یک ازحمایت از تولید داخلی ضرورتی جدی است، 

شود و  همخوانپولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و 

های داخلی کرد. نیروی کار، منابع ها و ظرفیتاز طرفی باید اقتصاد ورزش کشور را متکی به توانمندی

و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ  هانگرشو  هانگاهها، یتخلاقرات و ای، ابتکاسرمایه

مسئلة تولید باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی مانند مبادلات  در شوند.

نها سازی برخی از آومیای تبیین و تلاش کرد با بای را مدنظر داشت و برای آنها برنامهاقتصادی و سرمایه

ینکه به تولید داخلی ای توسعه سوق داد. اقتصاد مقاومتی اجرا نخواهد شد، مگر سو و سمتکشور را به 

بنیان و نوآور بهرة کامل گرفته های تولیدات ورزشی مشخص شود؛ از اقتصاد دانشتوجه ویژه شود؛ اولویت
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ها یتظرف ها،یتقابلافزایش  سیاسی به علمی تغییر کند.از  هانگاهیرراهبردی محدود شود؛ غشود؛ تولیدات 

. (21کند ) ترمستحکمهای اقتصاد مقاومتی را یهپاتواند های داخل کشور و اتکا به آنها میو توانمندی

 یابترق یدر فضا یانسجام و مشارکت مردم یجادمقابله با فساد همراه با ا منظوربه ینقوان ینتدورو ازاین

از طرفی از طریق  د.منجر شو یورزش یاهتوسعة فضابه تواند می یقانون یتسالم با اعمال قدرت و حاکم

 هاییزیرداخل با برنامه یداز تول یتحما هایینانواع و اقسام کمپ یاندازو راه یاقدامات فرهنگ توسعة

د. در کل اگر اعتماد به یوجود آبه یداخل یداتنسبت به تول گرایییحس مل یدمد، باامنسجم و کار

رود و زمینة نفوذ یمهای داخلی از بین ان وجود نداشته باشد، ظرفیتمسئولهای داخلی در توانمندی

شود دولت به کمک وزارت ورزش و جوانان و یشنهاد میپرو . ازاین(12شود )بیگانگان فراهم می

ة اماکن و فضاهای ورزشی فراهم کنند تا ها با تدوین استانداردها، ضوابط خاصی را برای توسعیشهردار

گذاری در بخش تجهیز و ساخت اماکن ورزشی با توجه بخش خصوصی و مشارکت مردمی مایل به سرمایه

ی در یدکنندگان داخلتولشود تا از به اقلیم منطقه و پراکندگی جمعیتی باشند. همچنین پیشنهاد می

فضاهای ورزشی و تجهیزات و کالاهای آنها و در نتیجه افزایش  وسازساختمنظور بهبود کیفیت ورزش به

 های داخلی در ورزش حمایت شود.توانمندی

 نیشامل تدو هاکد مستخرج از مصاحبه 27ة اصلی و مقول 6به  پژوهش نیدر قالب راهبردها در ا

 یبخش خصوصدولت از حضور  تیمتخصص، مبارزه با فساد در ورزش، حما یرویتوانمندسازی ن ن،یقوان

 . همچنینتأکید شد هیسرما ذبو ج یورزش یمهندس تیروزرسانی و تقوبه ،یورزش یدر توسعة فضاها

 توان گفتنمونه میی تکت آزمونآمده از دستدر تحلیل وضعیت راهبردهای مؤثر با توجه به نتایج به

 با تأکید بر اقتصاد مقاومتی وضعیت راهبردهای مؤثر فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای توسعة آن

گذاری ( که عنوان کرد موانع سرمایه1336) ینیحس در شرایط متوسطی قرار گرفتند که با نتایج تحقیق

قی، اند از: قانونی و حقوترتیب اولویت عبارتبخش خصوصی در توسعة فضاها و اماکن ورزشی شهر تهران به

وستی دای و انگیزشی و نتایج تحقیق ختی، اطلاعاتی و رسانهمالی، مدیریتی، نیروی انسانی، اجتماعی و شنا

ی اقتصادی لازم برای ترغیب بخش هامشوقیافت، ضعف در استفاده از دست به این نتیجه (،  که 1335)

 است، شده شناختهین مانع ترمهمعنوان خصوصی به مشارکت در ایجاد و توسعة ورزش ساحلی به

های عمومی، اخیر، افزایش هزینه یهاخدمات دولتی در سال ةگسترش دامنبا توجه به  .(17ست )همسو

افزایش جمعیت و روند سریع تغییرات در جهان امروز لازم است بهبود کارکرد  ینمسائل اقتصادی و همچن

هایی که برای غلبه بر مشکلات توجه قرار گیرد. یکی از راه حیاتی مورد یعنوان امرهای دولتی بهسازمان
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، واگذاری کارها به بخش خصوصی یدا کردهصورت گسترده طرفدار پو به یشنهاد شدهش عمومی پبخ

ی توسعة اقتصادی کشورها فاکتورهاییشیکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پ ،عبارت بهتراست. به

 یفضاها یدر احداث و نگهدار یبخش خصوص یمشارکت جد .است« یسازخصوصی» ،دنیا ةپیشرفت

 توزاردر  ییمشکلات اجرا یرو سا یمنابع مال یتآنها در سطح محلات با توجه به محدود یزو تجه یشورز

 ،گذاریسرمایه یهافرصت . معرفیکندتر میپررنگ یشاز پ یشو دولت نقش آنها را پ یورزش، شهردار

گذاری و سرمایه یندفرا یساز، سادههتوسع یهاطرح یاجرا منظوربه یداخل هاییهمنابع و سرما یافتن

ریزان و شود تا برنامهپیشنهاد میرو . ازایناست یهمهم جذب سرما یاز راهکارها یهسرما یشافزا

های منسجم و هماهنگ در حوزة اقتصاد یزیربرنامهنظران، با توجه به نتایج این تحقیق اقدام به صاحب

نسانی و مدیران ورزشی متخصص و مقاومتی در توسعة فضاهای ورزشی کنند. همچنین با جذب نیروی ا

منظور بررسی نیازها و یت کارگروهی ویژه بهنها درمتعهد در راستای پیشبرد اهداف اقدام کنند و 

ها در راستای توسعة فضای ورزشی و اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور تشکیل شود. یرساختز

و  دانش یو ارتقا تیتقوزمینة  در یورزش یساخت فضاها انیو متصد رانیمد شودمی شنهادیپهمچنین 

خود  کهنیمتخصص اقدام کنند. ضمن ا یروهاین یریکارگو به شیخو یتحت سرپرست هاییروین ییتوانا

 یاهداف اقتصاد مقاومت یریکارگمربوطه همراه با به یهاو دانش تیریعلوم مد یمباحث علم در زمینة زین

 وشند.بک یورزش یدر جهت ساخت و توسعة فضاها

 ،یورزش یاز توسعة فضا یاقتصاد مقاومت یریپذها و توجه به نقشمقوله نیا ةبا در نظر گرفتن هم

رشد ها شامل کد مستخرج از مصاحبه 21مقولة اصلی و  4 لشام ندند،یفرا نیا ةجیکه نت امدیمقولات پ

 یوفان فکرتاشتغال با کارآفرینی و  شیافزا دار،یتوسعة پا ،یداخل دیو خوداتکایی به تول تیبا حما یاقتصاد

هستند. همچنین در تحلیل وضعیت پیامدها با توجه به نتایج کشور  یورزش یمهندس شرفتیو ارتقا و پ

توان گفت پیامدهای وضعیت فضای ورزشی شهر تهران و ارائة نمونه میی تکت آزمونآمده از دستبه

 یموزیر م با نتایج ی در شرایط متوسطی قرار گرفتند کهراهکارهای توسعة آن با تأکید بر اقتصاد مقاومت

های اقتصاد یکی از ویژگی(. 15، 16، 21دارد )( همخوانی 1331) یفس( و 1335) یرضو(، 1331)

شور کمقاومتی تبدیل کشور از حالت واردکنندة حداکثری به حالت واردکنندة حداقلی و تبدیل آن به 

وی ی استعدادهای نیردارایرنفتی و غیروابسته و غیر متکی به نفت است. ایران غة محصولات صادرکنند

ساز و مولد و یت و پتانسیل بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسانظرفنظیر در دنیا، انسانی بی

 ت دارد.ییری آنها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمکارگبهها و یتظرفاین  شناخت مشوق و پویا و فعال است.
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 یابی درونی ویتظرفاقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و  در

و  بر کاریه تکبا  جهادگونهبا تلاش و همت مضاعف و  توأمی موجود ملی است. نگاه هافرصتاستفاده از 

. نهضت تولید علم و دانش و های اقتصادی استیآلودگیرانی و حمایت از تولید ملی و کاهش ا یةسرما

ی هاشرکتسازی دانش و استفادة حداکثری از یتجاریری فناوری و کارگبهآن تولید فناوری و  تبعبه

یی خوداتکایی علم و ثروت و حرکت به سمت افزاهمی خصوصی کوچک و متوسط و هاکارگاهبنیان و دانش

ور شود تا تولید ملی بهینه گردد و کشجسته میدر اقتصاد مقاومتی بر ؛ کهیی کشور استخودکفاو تحقق 

ی بودن خارج شود. در اقتصاد مقاومتی هیچ مسئول و مدیری نباید محصولتکبه خود متکی شده و از 

ی که ی در هر جایکس هریی باشد، بلکه خوداتکایی و خودکفامنتظر ابلاغ و فرمان از بالا برای رسیدن به 

یی با نگرش تولید ملی و حلی حرکت خودکفایی و خوداتکاهست، باید تلاش و مجاهدت کند تا به سمت 

وجه ین مقاومت، تدر حی بلند در راستای پیشرفت کشور هاگامکند. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن 

و عملیاتی با نگرش رسیدن به یی اجراهای یریتمدبه کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح 

 دیازمنن یدتولاز طرفی  ها لازم است.ینهزمیی در برخی خوداتکاخودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای 

 یرا برا هیاول یطتلاش کند که شرا یدوکار باکسب یعنوان بسترساز فضااست و دولت به هایییرساختز

های خود را صرف ساخت از سرمایه یکه بخش ارانگذیهاز سرما یتفراهم آورد، حما گذارانیهسرما

های چراکه وجود زیرساخت ،است یتحائز اهم ،کننددر نقاط مختلف می یورزش یو فضاها یزاتتجه

 یناز سن یو قهرمان یاهداف ورزش همگان یشبرددر پ یورزش یهاو سالن هایومهمچون استاد یورزش

 یداتا تولها بها و ورزشگاهسالن یزو تجه . توسعهار مهم استیبس المللیینو ب یمل ی،اتا سطوح حرفه یینپا

 ییزبانم ،نشان دهد یشرفتیپ یزرا فراهم خواهد آورد تا صنعت کشور ن یکشور، بستر یداخل یورزش

ثل م یکشور منافع اقتصاد یبرا ،بزرگ یزهمسابقات جا ی،جهان یهاجام یک،مانند المپ یبزرگ یدادهایرو

شود تا از رو پیشنهاد می. ازایندارد یجهان یحضور در بازارها یهااشتغال و فرصت یجادثروت، ا یشافزا

زایی افهای خصوصی ورزشی کوچک و متوسط استفادة حداکثری شود و همبنگاهبنیان و ی دانشهاشرکت

 ت کهفتوان گعلم و ثروت صورت پذیرد. با توجه به تحقیقات پیشین و نتایج تحقیق و مبانی نظری می

هت ها در جبرنامه میتنظ ،یداخل دیاز تول تیحما ،یداخل دیحرکت به سمت تول یعنی یاقتصاد مقاومت

اشتغال  جادیتورم، ا ةخصوص بخش ورزش همزمان با حفظ روند کاهندها بهبخش ةهمدر  یرونق اقتصاد

توان از آنها به کشور که می نیهای نوو فناوری هیجوانان، تعامل سازنده با جهان و جذب سرما یمولد برا

هم م یهاحلاز راه یکیتوان گفت می روازایننام برد.  یهای اقتصاد مقاومتعنوان نکات مهم در سیاستبه
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در  یانسجام و مشارکت مردم جادیبا ا نیقوان نینقش دولت همراه با تدو یفایا یورزش یدر توسعة فضا

در  یبخش خصوص یمشارکت جد نیاست؛ بنابرا یقانون تیسالم با اعمال قدرت و حاکم یرقابت یفضا

 ریو سا یمنابع مال تیآنها در سطح محلات، با توجه به محدود زیتجه ،یاماکن ورزش یاحداث و نگهدار

مشارکت بخش  ةاست. نحو ورداربرخ ییبسزا تیاز اهم هایورزش و شهردار وزارت ییمشکلات اجرا

متعادل  عیو توز یشهر یدر فضا یبه گسترش اماکن ورزش یتنهادر  یورزش یهادر فعالیت یخصوص

 نیرابناب ،شودفضا منجر می نیتمام شهروندان به ا یدسترس یبرا یو ورزش یحیتفر لیامکانات و وسا

 آن مشارکت یگذاری آنها در ورزش، چگونگسرمایه ةنحو ،یبخش خصوص هاییتاز توان و محدود یآگاه

 زیو گسترش و تجه یورزش یفضاها ةدر احداث و ادار یهای دولتشود سازمانمی سببدر بخش ورزش 

 ،یدنب تیورزش و فعال تیبه اهم نظر ینهمچن .دهند یشتریب یبها یخصوص یآن به مشارکت نهادها

داشته  تیفعال یورزش یفضاها ةو ادار جادیروند ا در از پیشیش ب یبا بخش دولت یردر مغا یبخش خصوص

در  یورزش یتوسعة فضاها یو اعتلا سازییغن یدر راستا یپژوهش گام مؤثر نیا جیاست نتا دیام. است

متخصصان و  تیو هدا یداخل زاتیو تجه داتیاز تول تیو حما یاهداف اقتصاد مقاومت شبردیجهت پ

 یمدر جهت رشد عل ییو الگو باشد یاقتصاد مقاومت کردیفضاها با رو نیتوسعة ا متبه س یورزش رانیمد

 یدنامناسب اقتصا طیو دولتمردان، در شرا رانیو مد نامسئول یبرا ییفضاها در کشور و راهنما نیتوسعة ا

 کشور باشد.
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of 
Tehran's sports space and present appropriate solutions with an emphasis on resistance 
economy. The research method was mixed. Therefore, the qualitative part of the 
research was based on the grounded theory and the data was collected through semi-
structured interviews with experts considering purposeful sampling method. Data was 
analyzed after the three coding steps according to the proposed model of Strauss and 
Corbin (1998). The quantitative part of the survey was followed by the qualitative 
one. The population was composed of 370 managers, club staff, and sports service 
recipients in Tehran who were selected by cluster, stratified and random sampling. 
The face validity of the questionnaire was evaluated by experts. Its content validity 
was assessed by factor analysis. The data was analyzed by confirmatory factor 
analysis and one sample t-test using Amos and SPSS software. The findings proved a 
strong influence of the capital attraction in sport. The effective indicators of 
empowering specialists, combating corruption in sports, codifying law, updating and 
strengthening sports engineering, and government support of the private sector in the 
development of sports spaces have been other solutions to influence central 
phenomenon. According to the results, the condition of all identified and effective 

factors to develop the sports space is in moderate level. 
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