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 چکیده

ورزش ابعاد مختلف  های ایران دریافتگی استانسطح توسعه و تحلیل مقایسهپژوهش حاضر  هدف

 سطحشاخص،  48است که با استفاده از تحلیلی  -نوع توصیفیاین پژوهش از .بودقهرمانی 

منابع انسانی، منابع مالی، عد ب هفتدر ، 1390 در سال های ایرانیافتگی ورزش قهرمانی استانتوسعه

 بانی رویدادهای ورزشی و آموزشهای ورزشی، توان رقابتی، میزها و امکانات، موفقیتزیرساخت

برای ای از تحلیل خوشههای ترکیبی و ۀ شاخصبرای محاسباز روش تحلیل عاملی  .ده استش بررسی

ها استانیافتگی توسعه سطحبررسی استفاده شد.  هااستان ورزش قهرمانییافتگی تعیین سطح توسعه

ها و امکانات در ها ابعاد منابع انسانی و زیرساختدر اغلب استانکه  ورزش قهرمانی نشان داددر ابعاد 

ابعاد منابع مالی، یافته و محروم،  توسعهوان رقابتی در سطح نسبتاًبعد تیافته، سطح نسبتاً توسعه

ح بسیار های ورزشی در سطبعد موفقیتمیزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش در سطح محروم و 

الگوی توسعۀ نشان داد تمام ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی از  هاخش دیگر یافتهبقرار داشتند.  محروم

سبب تفاوت  منابع مالیکارگیری این الگو در توزیع نابرابر امکانات و . بهکندیپیروی ممرکز پیرامون 

های کشور یافتگی ورزش قهرمانی استانسطوح توسعۀ ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در سطح توسعه

ریزی های نظام برنامهاجتماعی، نارسایی-ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسینابرابری اینشده است. 

های توجه به ظرفیتجهی به مدیریت یکپارچۀ کشور، نبود توهای نادرست، بیگذاریایی و سیاستفض

 های متولی ابعاد مختلف توسعه است. هماهنگی سازمانها و فقدان استان

 

های ورزشی، ها و امکانات، موفقیتزیرساخت، توسعۀ ورزش قهرمانی، منابع انسانی :واژگان کلیدی

 هاتوسعۀ استان

                                                           
   :mallaei@yahoo.com8mEmail                                                           نویسندۀ مسئول* 
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 مقدمه
سالۀ کشور بر آن تأکید شده است، انداز بیستکه در سند چشم 1404ن اولین مشخصۀ ایرا

ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی عنوان زمینهبدنی و ورزش نیز بهتوسعۀ تربیتیافتگی است و توسعه

و  1رمانیکلی، ورزش قهطورد. بهآیشمار میهای توسعۀ ملی بهبخشی از برنامهسالم و تندرست، 

سوم است؛ اما  ها در هزارۀهای مهم دولتاز چالشها، گذاری در آنو میزان اهمیت سرمایه 2همگانی

آن را به یکی از  ون به توسعۀ آن شده است گذارامنافع کالن ورزش قهرمانی موجب ترغیب سیاست

موقعیت  لی ورزشیالملفقیت در میادین بینموتبدیل کرده است.  ورزش در کشور ۀتوسعارکان مهم 

های سیاسی و تبلیغاتی آن برای رسیدن به ها از ظرفیتو جایگاه ارزشمندی است که اغلب دولت

غرور ملی، علت ایجاد حس ها بهکنند. این نوع موفقیتبسیاری از اهداف غیرورزشی خود استفاده می

 ند؛دهفزایش میالمللی، ظرفیت سوددهی اقتصادی کشور را ابین پیوستگی اجتماعی و وجهۀ

. بررسی (2008، 3گرین و هولیهانافزایش است )روز درحالبهین، کاربرد دیپلماتیک آن نیز روزبنابرا

ها در ورزش های کشور، آگاهی از جایگاه استانهای توسعۀ ورزش قهرمانی در استانشاخص

ی ورزش قهرمانی در کشور ند بیانگر شرایط عمومنتواها مییافتگی آنقهرمانی و تعیین میزان توسعه

هایی هستند که های اجتماعی و سازماند. منظور از شرایط عمومی در ورزش قهرمانی، محیطنباش

رزشی را پشت سر بگذارند و به نقطۀ اوج یا سطوح مختلف و کنند تا ورزشکارانی را فراهم میبستر

، بوسچردیبدیل شوند )ت 4و به یک ورزشکار نخبه رشتۀ ورزشی دست یابندباالترین سطح یک 

تگی یافکردن میزان توسعهدیگر، مشخصعبارت(. به2009، 5و بینگهام شیپی ،بوتنبرگناپ، وندی

 های توسعۀها و برنامهبخشی سیاستزیادی به تشخیص میزان اثرها در ورزش قهرمانی تاحداستان

هرمانی صی در ورزش قگذاری تخصکند. سرمایهکشور کمک می بندی قهرمانیورزش و حتی قطب

ها و سرزمینی و جغرافیایی هر منطقه، شرایط نیروی انسانی مستقر در آن هایباید مبتنی بر ظرفیت

گذاری باعث ونه سرمایهگسطح کالن کشور انجام شود. این و های راهبردی، با برنامهصورت همگرابه

ویژه بیشتر ورزش و بهوسعۀ هرچهشود که بیشترین استفاده از امکانات موجود شود و زمینۀ تمی

 ورزش قهرمانی فراهم گردد.

نظر گرفته شوند که میزان موفقیت هر استان را در عواملی در اگر توسعۀ ورزش قهرمانی مجموعۀ

های ورزشکاران قهرمان تا مدالتوانند از تعداد دهند، این عوامل میورزش قهرمانی نشان می

                                                           
1. Competitive / Athletic Sport 

2. Sport for all / Mass Participation  

3. Green & Hullihan 

4. Elite   

5. De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, Shibli & Bingham   
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د. در سند های المپیک، جهانی، آسیایی و ملی متغیر باشنرقابت این ورزشکاران درتوسط شده کسب

 ( نیز متغیرهای مربوط به توسعۀ1384بدنی و ورزش کشور )تفضیلی نظام جامع توسعۀ تربیت

ورزش قهرمانی کشور در سه دستۀ فرایند استعدادیابی و پرورش، وضعیت کسب مدال و مشارکت در 

ها و ( نیز حمایت مالی، سازمان2009بوسچر و همکاران )اند. دیورزش قهرمانی قرار گرفته

توسعه، حمایت پس از قهرمانی از زش، مشارکت، استعدادیابی و نظام ساختارهای سیاسی ور

ا و مسابقات همربیگری، رقابت سات ورزشی، انتخاب مربیان و توسعۀورزشکاران، تسهیالت و تأسی

امل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی یک کشور معرفی جمله عوهای علمی را ازالمللی و پژوهشبین

های عوامل و مؤلفه ،(1384بدنی و ورزش کشور )در سند تفضیلی نظام جامع توسعۀ تربیتاند. کرده

طات، مؤثر بر توسعۀ ورزش، منابع انسانی، قوانین و مقررات، نهادها، فرهنگ، فناوری اطالعات و ارتبا

توسعه، استاندارد و ارزیابی، امکانات زیرساختی، امکانات زیربنایی  و ریزی، پژوهشمدیریت و برنامه

پنجم  اند. در برنامۀزم و تجهیزات ورزشی معرفی شدهعمومی، امکانات و تأسیسات ورزشی و لوا

بع انسانی، ( نیز ابعادی مانند اماکن و تجهیزات ورزشی، منابع مالی، منا1388توسعۀ ورزش کشور )

اند. گذاری و تقویت بخش خصوصی مطرح شدهسرمایه و پژوهش، زشفرهنگ در ورزش، آمو

ها، امکانات و تجهیزات، میزان مشارکت افراد، نیروی انسانی، مطالعات این حوزه نیز زیرساخت

یافتگی ورزش معرفی سعهمتغیرهای تو داد میزبانی مسابقات ورزشی را جزءشده و تعهای کسبمدال

 (.1388یرغفوری، صادقی آرانی و ماند )کرده

المللی و توسعۀ های بینرقابت، عوامل مؤثر بر موفقیت کشورها در های خارجی در این زمینهپژوهش

ناپ، دیبوسچر و دی ؛2008، 2برنارد ؛2003، 1استرکن و کوپر)اند ورزش نخبه را بررسی کرده

، 4آندرف و آندرف ؛0102، 3؛ موآرو2009بوسچر و همکاران، دی ؛2008، بوتنبرگ و شیپیون

 داخل کشور در. ده استیافتگی ورزش یک کشور کمتر توجه شسطح توسعه سنجشبه و  (2010

و بیشتر مطالعات بر ی شده است ترتوجه کم یژه ورزش قهرمانیوو به ورزش موضوع توسعۀبه  نیز

در ای و حرفه ورزش قهرمانیدو مطالعه بر  میان،ازایناند. متمرکز شده راهبردی یهاریزیبرنامه

-، امیری و قرهاحسانی ؛1391، عباسی، احدپور و رضایی لهی،مظفری، ا) اندمتمرکز شده سطح ملی

نیز  هابرخی دیگر از پژوهش اند.انجام گرفته ریزی راهبردیبا رویکرد برنامه که عمدتاً (1392، خانی

، نژاد و عباسیچهره، کاظموش، خرضوی)را بر توسعۀ ورزش قهرمانی  ابعاد خاصی از عوامل اثرگذار

اند. بررسی کرده( 1391 ،، حسینی، رضوی و حسینیرجبی ؛1391، مرادی، هنری و احمدی ؛1383
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3. Mourao 
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ها و چالش (1390نژاد و ریحانی )رمضانی و (1389) نژادرمضانیو  ، عیدیچنین، ریحانیهم

 اند.فرایندهای ورزش قهرمانی و نخبه را بررسی کرده

؛ برای ید شده استتأیها در توسعۀ ورزش استان نابرابریمواردی از د این حوزه، در مطالعات محدو

بار  نخستین ،زمینۀ توسعۀ ورزش و ورزش قهرمانیاندک موجود در بسیارمیان مطالعات از مثال،

 کنار سایر ابعاد توسعۀدررا ها ستانیافتگی ورزش اتوسعهروند ( 1388) قربانیو  ، پورمحمدیجمالی

هزار نفر جمعیت زن،  ازای دهسرانۀ ورزشی، تعداد مربیان زن به شاخص چهار با استفاده از اجتماعی

های ورزشی هزار نفر جمعیت و تعداد هیئتازای صدهای ورزشی همگانی ناحیه بهستگاهتعداد ای

یافتگی توسعه سطحکه د مشخص کردنها سنجیدند. آنهای ورزشی شهری فعال ناحیه به کل هیئت

با نیز  (1388صادقی آرانی و میرغفوری )ین دوره تغییرات زیادی داشته است. ها در ازشی استانور

انسانی،  ها، امکانات و تجهیزات، میزان مشارکت افراد، نیرویشاخص زیرساخت بیستاستفاده از 

 یرانهای ایافتگی ورزش را در استانتوسعه ،شده و تعداد میزبانی مسابقات ورزشیهای کسبمدال

های باوجود کاهش تعداد استان نشان دادند و بررسی کردند 1385و  1384های در سال

 های ایران ازاستان درصد از 93بیش از ، 1384نسبت به سال  1385یافته در سال توسعهکمتر

( نیز سطح توسعۀ ورزش 1392) فخریو  ، جعفریعسکریان. ندامکانات ورزشی کافی محروم بود

های فارس، استان ،1388در سال که های کشور را بررسی کردند و نشان دادند نقهرمانی استا

یافتگی ورزشی نسبت به دلیل شدت توسعهیافته بودند و استان تهران بهعهاصفهان و مازندران توس

  ها ناهمگن بود.سایر استان

مرتبط با ورزش  ایهها از شاخصمطالعاتی که در آن دهدمینشان  پژوهش ۀو پیشین مبانیبررسی 

 .تفاده شده باشد، بسیار محدود هستنداساین سطح از ورزش یافتگی برای تعیین توسعه قهرمانی

 ات، در این مطالعبراینافزون. اندک هستندها استفاده در این پژوهشهای موردهمچنین، شاخص

و  نی، قهرمانیکلی و بدون تفکیک سطوح پرورشی، همگاصورتها بهیافتگی ورزش استانتوسعه

های ورزشی هرمانی در سیاستبا توجه به اهمیت ورزش ق بنابراین، نخبه از یکدیگر بررسی شده بود؛

ها، بررسی وضعیت استان ورزشیافتگی بودن مطالعات مربوط به توسعهو غیرورزشی کشور و محدود

 رسد.نظر میروری بهتر ضهای بیشتر و دقیقخصها با استفاده از شااستان ۀ ورزش قهرمانیتوسع

ی یافتگ سطح توسعه،ًو اخیرا ندبود 1388و  1385 هایسال بهمربوط  یادشدهمطالعات  ،چنینهم

با توجه به گذر زمان و تغییرات احتمالی در  بنابراین، ها بررسی نشده است؛ورزشی استان

، مختلفهای سال درو تغییرپذیری سطوح توسعۀ ورزش قهرمانی  هاها و امکانات استانزیرساخت

 د.بو 1390سال  های ایران دراستان ورزش قهرمانی یافتگیتوسعه بررسی هدف از مطالعۀ حاضر
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 شناسی پژوهشروش
با ای است که کتابخانهدر آن  آوری اطالعاتتکنیک جمع تحلیلی و -این پژوهش ازنوع توصیفی

بررسی شده  1390 ایران در سال هاییافتگی ورزش قهرمانی استانتوسعه ،شاخص 48استفاده از 

 31آماری و شامل  نمونۀ آماری برابر با جامعۀ وهای ایران آماری شامل تمامی استان جامعۀاست. 

تند. به این دلیل که استان البرز در تقسیمات کشوری ایران قرار داش 1390 استان است که در سال

طور رسمی از استان تهران تفکیک شد و ، به7/4/1389اسالمی در تاریخ شورایبا مصوبۀ مجلس

جزا در این پژوهش قرار نگرفت؛ درنتیجه، طور م، بهموجود نبود کاملطور بهری آن اطالعات آما

با بررسی منابع موجود مانند متون و مقاالت استان کاهش یافت.  30آماری این پژوهش به  نمونۀ

برای  شاخص 62ابتدا  ،های ورزشینان و هیئتجواوهای ورزشادارهمرتبط و گزارش عملکرد ساالنۀ 

 تن 38نامه دراختیار صورت پرسشها به، این شاخصتوسعۀ ورزش قهرمانی شناسایی شدند. سپس

ها برای سنجش مورد میزان تناسب آنند تا درنظران مدیریت ورزشی قرار گرفتاز اساتید و صاحب

 سببررسی نظرهای این افراد، هفت شاخص بهها نظر دهند. پس از بنتوسعۀ ورزش قهرمانی استا

 ، با اعمال نظرهایچنین(. هم2014نژاد و همکاران، )رمضانینداشتن تناسب کافی حذف شدند 

ها، برای پس از انتخاب شاخصشدند. انتخاب  شاخص 48نهایت در، نظراناساتید و صاحب

وجوانان، مرکز آمار وزارت ورزشها به ستانهای مربوط به توسعۀ ورزش قهرمانی اآوری دادهجمع

و شد ها مراجعه جوانان استانوهای ورزشسایت سازمانوانان و وبجوسایت وزارت ورزشوب

 شاخص 48این ها، آوری دادهپس از جمع .آوری شدندهای منتخب جمعوط به شاخصهای مربداده

ها و امکانات، نابع مالی، زیرساختعد منابع انسانی، مده از تحلیل عاملی اکتشافی در هفت ببا استفا

، پس از آنهای ورزشی، توان رقابتی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش قرار گرفتند. موفقیت

رفع مقیاس شدند. پس  1کردنوهش با استفاده از روش استاندارداستفاده در این پژهای موردشاخص

رای ین موضوع تعیین وزن مناسب بتربین رفت، مهمها ازاز اینکه اختالف مقیاس بین شاخص

ها تعیین وزن شاخصبرای  2های اصلیکه در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه است هاشاخص

شده در مقادیر ها با استفاده از تحلیل عاملی، وزن محاسبهپس از محاسبۀ وزن شاخصاستفاده شد. 

کردن ضرایب به شد. با جمععاملی هر شاخص محاسو ضریب گردید ها ضرب شدۀ شاخصاستاندارد

تحلیل با استفاده از  ،نهایتدردست آمد. ها، شاخص ترکیبی بهر تعداد شاخصها بعاملی و تقسیم آن

 ؛هاپردازش اولیۀ دادهبرای در این مطالعه،  .یافتگی هر استان مشخص شدسطح توسعه 3ایخوشه

                                                           
1. Standardized Score  

2. Principle Component Analysis  

3. Cluster Analysis  
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ها در روش قادیر شاخصمکردن مقیاسگین، انحراف استاندارد، بییعنی محاسبۀ میان

 افزار، از نرمهابندی استانآوردن ضریب عاملی و رتبهدستها و بهردن، اعمال وزن شاخصکاستاندارد

 ،برای انجام تحلیل عاملی 18نسخۀ  2.اس.اس.پی.اس افزاراستفاده شد و نرم 2007نسخه  1اکسل

 کار گرفته شد.بهها بندی استانای و سطحتحلیل خوشه

 

 ج نتای
همراه با چرخش متعامد برای  های پژوهش، از تحلیل عاملیآوری دادهپس از تکمیل جمع

آوردن ضریب عاملی هر شاخص استفاده شد. دستن ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی و بهکردمشخص

برای شده محاسبه 3الکین -میر -کیسر آمارۀ ،شودمشاهده می شمارۀ یککه در جدول طورهمان

ها برای دهبودن دادهندۀ مناسباست که نشان 788/0سعۀ ورزش قهرمانی، برابر با های توشاخص

های ماتریس دادهکه دهد ( آزمون بارتلت نیز نشان میP≤05/0بودن )دارتحلیل عاملی است. معنا

  دار بود.رت الزم برای انجام تحلیل عاملی برخومانی از کرویهای توسعۀ ورزش قهرمربوط به شاخص
 

 

 ها های توسعۀ ورزش قهرمانی استانو بارتلت مربوط به شاخص KMOهای آزمون -1ل جدو

 788/0 ُالکین-میر-آزمون کفایت حجم نمونه کیسر

 آزمون بارتلت

 296/6707 دوخی

 1128 درجۀ آزادی

 001/0 داریسطح معنا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هاتوسعۀ ورزش قهرمانی استانابعاد  ریزةنمودار سنگ -1 شکل
 

                                                           
1. Excel   

2. SPSS  

3. KMO 
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 لیل عاملی، هفت عامل با ارزش ویژۀبا انجام تح، شودمالحظه میطورکه در شکل شمارۀ یک همان

ورزش  نس توسعۀدرصد از واریا 86/81مجموع این هفت عامل، ند که درتر از یک مشخص شدبزرگ

به  با توجهنظر گرفته شد. در 40/0ی مبنا نیز در این پژوهش بار عاملقهرمانی را تبیین کردند. 

ها در استان های توسعۀ ورزش قهرمانیبارهای عاملی شاخصکه شود مالحظه می جدول شمارۀ دو

 دار هستند. گانه معناعوامل هفت
 

 هاهای توسعۀ ورزش قهرمانی استانهای اصلی و بار عاملی شاخصتحلیل مؤلفه -2جدول 

عامل 

 هفتم

عامل 

 ششم

عامل 

 پنجم

عامل 

 چهارم

عامل 

 سوم

عامل 

 دوم

عامل 

 اول
 هاشاخص

 یافتهنسبت ورزشکاران زن سازمان 734/0 - - - - - -

 یافتهنسبت ورزشکاران مرد سازمان 710/0 - - - - - -

 یافتهنسبت ورزشکاران سازمان 507/0 - - - - - -

 نسبت مربیان زن 777/0 - - - - - -

 نسبت مربیان مرد 658/0 - - - - - -

 بت داوران زننس 783/0 - - - - - -

 نسبت داوران مرد 639/0 - - - - - -

 جوانان و نسبت کارکنان سازمان ورزش 780/0 - - - - - -

 نسبت ناجیان غریق زن 724/0 - - - - - -

 نسبت ناجیان غریق مرد 732/0 - - - - - -

 نسبت ورزشکاران زن عضو تیم ملی 534/0 - - - - - -

 زشکاران مرد عضو تیم ملینسبت ور 767/0 - - - - - -

 شده به تیم ملینسبت ورزشکاران زن دعوت 478/0 - - - - - -

 شده به تیم ملینسبت ورزشکاران مرد دعوت 729/0 - - - - - -

 نسبت ورزشکاران اعزامی به مسابقات کشوری 580/0 - - - - - -

 للیالمنسبت ورزشکاران اعزامی به مسابقات بین 418/0 - - - - - -

 المللیهای بیننسبت عضویت زنان در کرسی 728/0 - - - - - -

 المللیهای بیننسبت عضویت مردان در کرسی 702/0 - - - - - -

 و جوانانای سازمان ورزش سرانۀ اعتبارات هزینه - 514/0 - - - - -

 و جوانان سرانۀ اعتبارات عمرانی سازمان ورزش - 411/0 - - - - -

 احداث های ورزشی روباز دردستنسبت مکان - - 558/0 - - - -

- - - - 658/0 - - 
های ورزشی سرپوشیدۀ دردست نسبت مکان

 احداث

 های ورزشی روباز نسبت مساحت مکان - - 446/0 - - - -

 های ورزشی سرپوشیدهنسبت مساحت مکان - - 740/0 - - - -

 زنانهای ورزشی نسبت مکان - - 601/0 - - - -

 های ورزشی زناننسبت مساحت مکان - - 510/0 - - - -

 نسبت استخرهای روباز - - 470/0 - - - -

 نسبت استخرهای سرپوشیده - - 587/0 - - - -
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 هاهای توسعۀ ورزش قهرمانی استانهای اصلی و بار عاملی شاخصتحلیل مؤلفه -2جدول  ادامۀ

عامل 

 هفتم

عامل 

 ششم

عامل 

 پنجم

عامل 

 هارمچ

عامل 

 سوم

عامل 

 دوم

عامل 

 اول
 هاشاخص

- - - - 490/0 - - 
و  نسبت مساحت اماکن ورزشی سازمان ورزش

 جوانان

 نسبت مساحت اماکن ورزشی بخش دولتی - - 722/0 - - - -

 نسبت مساحت اماکن ورزشی بخش خصوصی - - 515/0 - - - -

 های ورزشی نسبت مجموعه - - 466/0 - - - -

 های ورزش قهرمانینسبت پایگاه - - 635/0 - - - -

- 
- - 839/0 - - - 

شده در مسابقات های کسبنسبت مدال

 کشوری

- 
- - 501/0 - - - 

شده در مسابقات های کسبنسبت مدال

 آسیایی

 شده در مسابقات جهانیهای کسبنسبت مدال - - - 789/0 - - -

- 
- - 748/0 - - - 

ه در مسابقات شدهای کسبنسبت مدال

 المللیبین

 های حاضر در لیگ کشورینسبت تیم - - - - 849/0 - -

 های فعالنسبت هیئت - - - - 533/0 - -

 رسانی های اطالعنسبت سایت - - - - 787/0 - -

 نسبت تعداد میزبانی مسابقات کشوری - - - - - 542/0 -

 المللیبیننسبت تعداد میزبانی مسابقات  - - - - - 580/0 -

 نسبت تعداد میزبانی اردوی تیم ملی - - - - - 942/0 -

 نسبت تعداد مسابقات استانی برگزارشده - - - - - 899/0 -

 های مربیگری زناننسبت تعداد کالس - - - - - - 729/0

 های مربیگری مرداننسبت تعداد کالس - - - - - - 835/0

 های داوری زنانسنسبت تعداد کال - - - - - - 552/0

 های داوری مرداننسبت تعداد کالس - - - - - - 724/0
 

 

 

 ندرا نشان دادورزش قهرمانی  توسعۀ واریانساز  درصد 24/21دهندۀ عامل اول، های تشکیلشاخص

منابع  عامل ، این بعدهابا توجه به محتوای گویهدست آمد. به 648/3برابر با  و ارزش ویژۀ آن

را  ورزش قهرمانی توسعۀ از واریانس درصد 01/17های عامل دوم، گذاری شد. شاخصمنا 1انسانی

های این عامل با که شاخصییآنجادست آمد. ازبه 222/3برابر با و ارزش ویژۀ آن  ندمشخص کرد

 2عامل منابع مالیعنوان ها مطابقت داشت، بههرمانی استانیافتگی منابع مالی در ورزش قتوسعه

                                                           
1. Human Resources 

2. Financial Resources 
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 ورزش قهرمانی توسعۀ واریانساز  درصد 56/11دهندۀ عامل سوم، های تشکیلد. شاخصمعرفی ش

 ،های مربوط به آناساس گویهدست آمد که بربه 165/2برابر با ارزش ویژۀ آن  را تبیین کردند و

از  درصد 46/9دهندۀ عامل چهارم، های تشکیلنام گرفت. شاخص 1ها و امکاناتعامل زیرساخت

که دست آمد. ازآنجاییبه 941/1برابر با  را نشان داد و ارزش ویژۀ آن ورزش قهرمانی سعۀتو واریانس

ها در آن شدۀهای کسبها و مدالموفقیت استان گرفته در این عامل، میزانهای قرارشاخص

های گذاری شد. شاخصنام 2های ورزشی، عامل موفقیتندسنجیدهای ورزشی مختلف را میرقابت

برابر  و ارزش ویژۀ آن ندرا مشخص کرد ورزش قهرمانی توسعۀ از واریانسدرصد  12/8م، عامل پنج

پذیری کننده به رقابتهای این عامل ساختارهای کمکشاخصکه دست آمد. ازآنجاییبه 582/1با 

های اخصمعرفی شد. ش 3عنوان عامل توان رقابتیند، بهسنجیدها در ورزش قهرمانی را میاستان

را تبیین کردند و ارزش ورزش قهرمانی  توسعۀواریانس از درصد  82/7دهندۀ عامل ششم، تشکیل

عامل میزبانی رویدادهای  این بعد ،هابا توجه به محتوای گویهدست آمد. به 296/1برابر با  ویژۀ آن

ورزش  توسعۀ واریانساز درصد  21/6دهندۀ عامل هفتم، های تشکیلنام گرفت. شاخص 4ورزشی

 ،های مربوط به آناساس گویهکه بر دست آمدبه 113/1ند و ارزش ویژۀ آن را نشان داد انیقهرم

  گذاری شد.نام 5عامل آموزش

شاخص از ها را با استفاده یافتگی هریک از استانتوسعه اطالعات جدول شمارۀ سه، درجه و رتبۀ

  دهد.ترکیبی در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی نشان می
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Infrastructures and Facilities 

2. Sport Achievements 

3. Competitiveness Power 

4. Sport Events Hosting 

5. Education  
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اساس شاخص ترکیبی عاد مختلف توسعۀ ورزش قهرمانی برها در اببندی استانرتبه -3جدول 

 شده به روش تحلیل عاملیمحاسبه

 منابع انسانی منابع مالی هازیرساخت هاموفقیت

 استان
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی

 آذربایجان شرقی -281/0 26 -368/0 27 -009/0 14 -251/0 17

 آذربایجان غربی -407/0 29 -338/0 26 -132/0 18 -496/0 29

 اردبیل 024/0 14 -237/0 21 176/0 8 -473/0 28

 اصفهان -012/0 19 -211/0 19 177/0 7 -090/0 13

 ایالم 145/0 7 530/0 5 334/0 3 -383/0 25

 بوشهر 180/0 6 934/0 1 288/0 4 -209/0 16

 تهران -308/0 27 511/0 30 -175/0 24 683/1 1

 چهارمحال  017/0 15 018/0 14 008/0 12 -370/0 23

 خراسان جنوبی 011/0 17 582/0 3 550/0 2 371/0 6

 خراسان رضوی -355/0 28 160/0 8 138/0 10 259/0 7

 خراسان شمالی -545/0 30 -118/0 16 -141/0 21 237/0 8

 خوزستان 016/0 16 -250/0 22 030/0 11 396/0 5

 زنجان 087/0 11 558/0 4 -232/0 26 -379/0 24

 سمنان 643/0 1 037/0 13 561/0 1 -354/0 22

 سیستان  -266/0 25 -273/0 23 -281/0 27 -320/0 20

 فارس -122/0 21 -223/0 20 -035/0 15 -153/0 14

 قزوین 052/0 13 124/0 10 -299/0 29 -173/0 15

 قم 115/0 9 -422/0 28 -139/0 19 -628/0 30

 کردستان -212/0 24 042/0 12 -116/0 17 -445/0 27

 کرمان -007/0 18 -500/0 29 -340/0 30 204/0 9

 کرمانشاه -203/0 23 -286/0 25 -142/0 22 022/0 11

 کهکیلویه  -028/0 20 266/0 6 236/0 5 -047/0 12

 گلستان 098/0 10 -149/0 17 -188/0 25 -347/0 21

 گیالن 122/0 8 -203/0 18 -007/0 13 029/0 10

 لرستان 428/0 2 -284/0 24 -287/0 28 -279/0 18

 مازندران 365/0 3 265/0 7 159/0 9 -318/0 19

 مرکزی 298/0 4 127/0 9 -040/0 16 -409/0 26

 هرمزگان -157/0 22 -097/0 15 -140/0 20 009/1 3

 همدان 244/0 5 763/0 2 -150/0 23 282/1 2

 یزد 060/0 12 063/0 11 198/0 6 619/0 4
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اساس شاخص ترکیبی عاد مختلف توسعۀ ورزش قهرمانی برها در اببندی استانرتبه -3جدول ادامه 

 شده به روش تحلیل عاملیمحاسبه

 توان رقابتی میزبانی آموزش
 استان

 شاخص ترکیبی رتبه کیبیشاخص تر رتبه شاخص ترکیبی رتبه

 آذربایجان شرقی 133/0 11 -307/0 22 -451/0 23

 آذربایجان غربی -237/0 21 560/0 5 -518/0 26

 اردبیل 255/0 8 617/0 4 105/0 10

 اصفهان 465/0 3 836/0 2 -089/0 16

 ایالم 290/0 7 -478/0 24 257/0 9

 بوشهر 295/0 5 -274/0 21 389/0 8

 تهران 597/1 1 944/0 1 455/0 7

 چهارمحال  -169/0 18 -458/0 23 -530/0 27

 خراسان جنوبی 147/0 9 -747/0 30 -394/0 22

 خراسان رضوی -076/0 16 358/0 7 -596/0 28

 خراسان شمالی -235/0 20 -624/0 26 -742/0 29

 خوزستان -037/0 15 196/0 11 -068/0 15

 انزنج 547/0 2 320/0 8 -495/0 24

 سمنان 112/0 12 183/0 12 -032/0 13

 سیستان  -273/0 22 -717/0 28 -217/0 18

 فارس 293/0 6 292/0 10 435/1 1

 قزوین 004/0 14 640/0 3 -913/0 30

 قم 413/0 4 -745/0 29 -031/0 12

 کردستان -176/0 19 181/0 13 095/0 11

 کرمان 137/0 10 -100/0 19 -050/0 14

 کرمانشاه -457/0 27 -632/0 27 512/0 5

 کهکیلویه  -164/0 17 -560/0 25 158/1 2

 گلستان -435/0 26 436/0 6 -503/0 25

 گیالن -476/0 28 -071/0 18 -328/0 21

 لرستان -343/0 24 -193/0 20 -208/0 17

 مازندران -537/0 30 293/0 9 -321/0 20

 مرکزی -488/0 29 055/0 17 866/0 4

 هرمزگان -316/0 23 020/0 16 471/0 6

 همدان -390/0 25 061/0 14 -231/0 19

 یزد 110/0 13 021/0 15 966/0 3
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ای ورزش قهرمانی با استفاده از تحلیل خوشه ها در هریک از ابعاد توسعۀاستان ،بعد در مرحلۀ

ها با توزیع داده نحوۀ ،ای. پیش از انجام تحلیل خوشهبندی شدنددر پنج سطح دسته ،مراتبیسلسله

 نتایج این آزمون مشخص کرد که همۀ بررسی شد و 1اسمیرنوف-لموگروفاستفاده از آزمون ک

مربع  عملکرد تفکیک با استفاده از فاصلۀتحلیل های پژوهش از توزیع طبیعی برخوردار بودند. داده

شته است و ده وجود داآمدستفکیک و تمایز کافی در پنج سطح بهتکه نیز نشان داد  2اقلیدسی

ها تعداد و درصد استاندر جدول شمارۀ چهار،  اند.بندی شدهدرستی طبقهدرصد از موارد به 7/98

 در هر سطح و هر بعد مشخص شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Square Euclidian Distance  
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  گیریبحث و نتیجه
های مناسب برای گذاریسیاست کمک به ،هابندی آنها و رتبهح توسعۀ استانهدف از سنجش سط

های مختلف است. برای ها در بخشهای توسعۀ آنها و بهبود شاخصبردن نابرابری استانازبین

رای تعیین بندی ببندی و سطحوجود نوعی رتبه ،مدتهای توسعۀ بلندمدت و میانتدوین برنامه

 بین مناطق ضروری است. توسعۀ ورزش و ابعاد گوناگون آن مانند ورزشابع دراولویت تخصیص من

توجه خاصی به  ،(1389-1394نیستند. در برنامۀ پنجم توسعه ) قهرمانی نیز از این موضوع مستثنا

سالۀ های پنججانبۀ آن شده است. برای اولین بار در برنامهموضوع ورزش و توسعۀ متوازن و همه

ایرانی( وجود دارد. -گ اسالمیبرنامه یک زیرفصل به نام ورزش در فصل اول )فرهن توسعه، در این

ویژه ورزش قهرمانی بهابعاد مختلف توسعۀ  که برایف شده است دولت مکل ،از این فصل 13در مادۀ 

یافتگی ورزش تعیین سطح توسعه ،بنابراین اقدامات الزم را انجام دهد؛ زشیهای ورو ایجاد زیرساخت

زش مناسب برای رشد و پیشرفت ور ریزی و تدوین راهبردهایبه برنامه ،های کشورمانی استانقهر

سالۀ توسعه و حتی به اهداف برنامۀ پنج ها، رسیدنمیان استانقهرمانی، توسعۀ متوازن آن در

 کند.ورزش کمک می سالۀ کشور در حوزۀانداز بیستچشمدستیابی به اهداف 

منابع انسانی در ورزش شامل د. نشون سرمایۀ هر سازمان محسوب میتریمنابع انسانی اصلی

که رکن اصلی ورزش قهرمانی را  ربیان، داوران و سایر فعاالن حوزۀ ورزش هستندورزشکاران، م

ی بر رشد و افت ورزش کشور دهند. کیفیت، کمیت و توزیع این منابع تأثیر مستقیمتشکیل می

( 2001) 1گرین و اوکلی. (1388بدنی و ورزش کشور، ربیتد )برنامۀ پنجم توسعۀ بخش تندار

بر ( عالوه2009بوسچر و همکاران )دانند. دین منابع انسانی در ورزش میتریورزشکاران را مهم

 اند.دیده در توسعۀ ورزش قهرمانی تأکید کردهویژه مربیان آموزشت مربیان و بهاهمی ، بهورزشکاران

ها در توسعۀ منابع انسانی فعال در ورزش استاننابرابری زیادی در  حاضر عهدر مطالکه با توجه به این

بیشتر به این منبع ارزشمند در توسعۀ ورزش قهرمانی کشور رمانی مشاهده شد، لزوم توجه هرچهقه

که بیشترین نبود تعادل و ناهمگنی نشان داد  های توصیفی پژوهش حاضرشود. یافتهاحساس می

ران اعزامی به تعداد ورزشکانسبت ورزشکاران زن عضو تیم ملی، های در شاخص ،هااستانمیان در

که  المللی وجود داردهای بیندر کرسیمردان به نسبت عضویت زنان المللی و مسابقات بین

المللی ها در مراودات بینها از سایر استانها و فاصلۀ بسیار زیاد آندهندۀ ضعف برخی از استاننشان

بودن نسبی ضریب اختالف شاخص العد قهرمانی است. بادادن به ورزش زنان در باهمیتورزش و 

کنندۀ شده به اردوی تیم ملی نیز تأییدیافته و نسبت زنان دعوتن سازماننسبت ورزشکاران ز

ویژه ورزش قهرمانی وجه به جایگاه زنان در ورزش و بهها در تمیان استاندرنابرابری و تفاوت زیاد 

                                                           
1. Green & Okley  
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نسبت به زنان ساکن در  ،کنندمذهبی زندگی می-فرهنگ سنتی های بازنانی که در استاناست. 

قهرمانی دارند.  ها محدودیت بیشتری برای حضور در میادین ورزشی و فعالیت در سطحسایر استان

 عد منابع انسانی است.ها در بف و نابرابری میان استانبخشی از اختال کنندۀاین موضوع تبیین

کشور  اما ساختار ورزش ورزش قهرمانی اهمیت بسیاری دارد؛ یافته بهتخصیص مالی منابع میزان

 سازدقهرمانی میسر  اثربخش از این منابع را برای بهبود شانس موفقیت ورزش تواند استفادۀمی

خش تلویزیونی، صدور حامیان مالی، حق پ ،کشورها امروزه در بیشتر .(2009بوسچر و همکاران، )دی

ترین منابع مالی در ورزش محسوب مهم ،حق عضویت و هافروشی یا دریافت ورودیهمجوزها، بلیت

منابع مالی دولتی دلیل وجود ساختارهای دولتی در ورزش، در ایران به .(2007، 1استوارت) شوندمی

ها گذاریتی مبنای سرمایهد و بودجۀ دولندهترین منبع مالی تمام سطوح ورزش را تشکیل میمهم

ب قال(. این بودجه در1392، نصراصفهانیو  حسینی، سلطانسلیمیاست ) هادر ورزش استان

بنابراین، نفوذ  گیرد؛ها قرار میورزش و جوانان استان اختیار سازمانای، دراعتبارات عمرانی و هزینه

می و دولت( و توانایی نمایندگان اسالشورایاقتصادی کشور )مجلس-سیاسی ها در ساختارهایاستان

کنندۀ تخصیص ل تعییناز عوام ،های محل خدمتها برای گرفتن امتیازات بیشتر برای استاناستان

ها یک از استاننداشتن ثابت هیچحضورهای این پژوهش مبنی بر . یافتههستند هااعتبارات به استان

برخی از براین، ؤید این موضوع است. افزونم ،در سطوح باالی توسعۀ منابع مالی ورزش قهرمانی

طریق اند ازی اقتصادی قوی توانستههادلیل رونق صنعتی و وجود بخش، بهها مانند اصفهاناستان

ها ا به منابع مالی دولتی کاهش دهند؛ اما همچنان سایر استانخود ر ، اتکایجذب حامیان مالی

  د بسیار زیادی به منابع مالی دولتی متکی هستند.حنیافته و محروم تاهای توسعهتانویژه اسبه

ها در توزیع استان 1390در سال  ،ها و امکاناتعد زیرساختبدر که  های این پژوهش نشان دادیافته

ها و امکانات ها در زیرساختشکاف و نابرابری میان استان. یکنواخت بود نسبتاً سطوح مختلف توسعه

؛ 1388؛ جمالی و همکاران، 1388صادقی آرانی و میرغفوری، دارد )های توسعه وجود ر تمام بخشد

نیا و شالی، ؛ توکلی1390بیگلو، ؛ ضرابی و شیخ1390 زادهمهینیو  کمال، بیرانوندزاده، سرخسرائی

افزاری در توسعۀ ورزش قهرمانی محسوب سخت ترین بخش. اماکن و فضاهای ورزشی اساسی(1391

دهی مناسب ها و سامانه به فضاها و امکانات ورزشی، استفادۀ بهینه از آنشوند. دسترسی عادالنمی

، ؛ حسینی2001گرین و اوکلی، ند )شوهای اصلی توسعۀ پایدار در ورزش محسوب میاز مؤلفه ،هاآن

. اگرچه امکانات و زیربناهای ورزشی نامناسب و ناکافی از (1392، سجادیو  حمیدی، قربانیان

ترین ها از مهمد، توزیع بهینه و متناسب آننروی توسعۀ ورزش به شمار میهای اصلمحدودیت

مناطق مختلف  ها وو استعدادهای ورزشی در استانها برداری بهینۀ ظرفیتعواملی است که در بهره

                                                           
1. Stewart  
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اماکن هایی برای تأسیس تالش ،های اخیردر سال. (1392)حسینی و همکاران،  نقش دارد

؛ اما های مختلف انجام شده استاستان خبه مانند دهکدۀ المپیک در مراکزاختصاصی ورزشکاران ن

شده برای آن، نتوانست نقش مهمی در ب و تغییر کاربری تعیینمناسنااستفادۀ علت متأسفانه به

یکی از عوامل عمدۀ مهاجرت ورزشکاران که کند. باید توجه کرد  ها ایفاوسعۀ ورزش قهرمانی استانت

ها و امکانات ورزشی زیرساختهای مرکزی، نبود تر و استانیافتهم به مناطق توسعهدر مناطق محرو

پیروی ساخت ها، یار زیاد میان استانشکاف بساست.  هامناسب و کافی در استان محل سکونت آن

ها و فقدان دو شهر بزرگ استانها در یک یا فضاها و اماکن ورزشی از الگوی مرکزگرا، تأسیس آن

سبب توزیع ناعادالنۀ امکانات و  ،مجموعمناطق پیرامونی استان است که در یهاه شهرستانبتوجه 

  د.نشوها در کشور میافزایش نابرابری

ها وجود عد موفقیت ورزشی، شکاف و نابرابری زیادی میان استانبکه در در این مطالعه مشخص شد 

ابقات شده در مسهای کسببت مدالتوجه به ضریب اختالف نسبتاً زیاد سه شاخص نسبا . دارد

شده در مسابقات های کسبالشده در مسابقات جهانی و نسبت مدهای کسبآسیایی، نسبت مدال

ها در سطح های آنها بیشتر به موفقیتشود که ناهمگنی استانمشخص می ،المللی و المپیکبین

بتاً به یکدیگر نزدیک وری نسهای کشها در کسب مدالشود و سطح موفقیت آنی مربوط میفرامل

المللی بررسی طوح بیناغلب مطالعات، عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشی کشورها را در ساست. 

؛ آندرف و آندرف، 2008؛ برنارد، 2009، 2008بوسچر و همکاران، ؛ دی1391شفیعی، اند )کرده

تویکام و وان؛ 2012، آبادیشریعتی فیض؛ 2011، 2؛ فتر2010، 1هوانگو  ، ما؛ جیانگ2010

مناطق مختلف یک کشور در کسب  اما علل تفاوت (؛2012، 4؛ شیپی2012، 3جورسکوگ

توان به کشور را می یهاهای ورزشی کمتر بررسی شده است. بخشی از نابرابری میان استانموفقیت

 ، در بعد؛ زیراالمللی نسبت دادها در اعزام ورزشکاران به مسابقات بینعملکرد ضعیف برخی از آن

املی عملکرد ها در اعزام ورزشکاران به مسابقات فرمنابع انسانی مشخص شده بود که استان

ها داشتند. بخشی ها در این زمینه فاصلۀ زیادی با سایر استانو برخی از استان ناهمگنی داشتند

انات تر و دارای امکیافتههای توسعهتوان با مهاجرت ورزشکاران به استاندیگر از این نابرابری را می

احتماالً به این موضوع  ،عدن ببودن سطح توسعۀ استان تهران در ایورزشی بهتر توجیه کرد. باال

سمت پایتخت، ادامۀ فعالیت نخبه و هجوم استعدادهای ورزشی بهمرتبط است. مهاجرت ورزشکاران 
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ورزشکاران  ها از فهرستدن آنشر استان تهران فعال هستند و خارجهای بزرگ که اغلب ددر تیم

 شود.ها میبین استاند، سبب شکاف و نابرابری بیشتر دراستان زادگاه خو

های ها در تعداد سایتنابرابری میان استانکه های پژوهش نشان داد عد توان رقابتی نیز یافتهدر ب

وری برای ده از فنار ارتباطات، ضرورت استفارسانی نسبت دو شاخص دیگر بیشتر است. در عصاطالع

گیری رسیدن به اهداف هر سازمانی انکارناپذیر است. داشتن ساختاری متناسب با محیط و بهره

اجهه با محیط پویای کنونی ها در موترین ابزارهای سازمانمهم ،مناسب از فناوری و ساختار سازمانی

اطی های ارتب، وجود شبکهاینبر(. عالوه1392، جاللی فراهانیو  ، محرابی کوشکیعزیزیهستند )

آوری صحیح ها و ارتباطات سازمانی، جمعهای جدید در انجام فعالیتوریزیاد و مؤثر، استفاده از فنا

ها ش و جوانان استانهای ورزسازی سازماندر چابک ،و مؤثر اطالعات و وجود سیستم اطالعاتی

های ورزشی ، استفادۀ بهینۀ هیئتبنابراین (؛1392، آبساالنو  ، مالئیرمضانیانمؤثر هستند )

عموم مردم های الزم به دادن اطالعات و آگاهیرسانی و دراختیارقرارهای اطالعسایتاز وبها استان

افزایش  هاتوان رقابتی استان را در مقایسه با سایر استان تواندمی ،پوششدربارۀ رشتۀ ورزشی تحت

؛ 1390های کشور )سرائی و همکاران، ینترنت در استاننفوذ ابودن ضریب دهد. با توجه به متفاوت

ویژه ی ورزشی در استفادۀ بهینه از فناوری بههاو نیز ضعف سازمان (1391زاده، زاده و شریفعبداهلل

وجود شکاف و  ،(1392، سلمانیو  نیا، طالبیان؛ بدری آذرین1388مصطفایی، وری اطالعات )فنا

های مختلف ها در لیگم، حضور تیبرایندور از انتظار نبود. افزون عدن بها در اینابرابری میان استان

ها در ورزش قهرمانی است، بلکه پیشرفت و رشد دهندۀ توان رقابتی استانفقط نشانکشوری، نه

را در این سطح از ها یافتگی آننتیجه، توسعههای ورزشی بیشتر و درسب موفقیتورزش استان و ک

عد زنجان در سطوح باالی توسعۀ این بو  ، قمهای اصفهان، تهرانارد. حضور استانهمراه دبهورزش 

های مختلف ها در لیگهای ورزشی این استانگیر تیمتوان به حضور چشمقهرمانی را می از ورزش

ها از تمرکزگرایی های ورزشی فعال در سطح شهرستاناین، داشتن هیئتبرکشوری نسبت داد. عالوه

ها و توازن ورزش در سطح استانو به توسعۀ مکند میانی در شهرهای بزرگ جلوگیری ورزش قهرم

های محروم در دورۀ ت استانبودن نسبکند؛ البته زیاد، در سطح کشور کمک میتبع آنبه

ها در این ساختار آن نشدناصالحهای ورزشی و هیئت د نامناسبعملکردهندۀ بررسی نشانمورد

 ست.ا هاسال

 ها و امکانات، بر اثرهایاد زیرساخت، افزایش اشتغال، ایججذب گردشگرطریق از ،مطالعاتیشتر در ب

تأکید شده  المللی بر رشد و شکوفایی اقتصادی منطقۀ میزبانمثبت میزبانی رویدادهای بزرگ و بین

، ایجاد نگرش مثبت به ورزش در براین(. افزون2013، 1؛ باومن و متسون2008، 1گانگاست )

                                                           
1. Gong 
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نیز ها و مزیت میزبانی برای ورزشکاران بومی و احتمال افزایش موفقیت آن کردنفراهم جوانان،

المللی، بلکه با فقط با میزبانی مسابقات بین، از مواردی هستند که نهها و امکاناتبهبود زیرساخت

بیشتر ورزش ، به رشد و توسعۀ هرچهایتر مانند مسابقات کشوری و منطقهمیزبانی مسابقات کوچک

ند. باید یادآوری شود که رکن اصلی در پذیرش میزبانی مسابقات و رویدادهای نکمنطقه کمک می

ناسب با سطح مسابقات و مت های کافی وها، وجود امکانات، فضاها و زیرساختورزشی در استان

در  سمنانران و های اصفهان، تهاستان ،ست. در این بعد از ورزش قهرمانیا هانظر در آنرشتۀ مورد

عد ، در ببودن سرانۀ فضاهای ورزشیپایین علتها بهباالی توسعه قرار داشتند. این استان سطوح

اما وجود اماکن و تأسیسات ورزشی با استانداردهای باال  ت و امکانات رتبۀ باالیی نداشتند؛زیرساخ

تر یافتهسعهها تواستان ها موجب شده است تا در میزبانی مسابقات ورزش نسبت به سایردر آن

ترکیب جمعیتی منطقه، شرایط که ( معتقدند 1985) 2مارکوم و گرینستین براین،باشند. عالوه

های هوایی و گرایش مردم منطقه به برخی از رشتهودی و اجتماعی، وضعیت اقلیمی و آباقتصا

ادهای ورزشی اثرگذار و رویدتوانند بر میزبانی مسابقات از مواردی هستند که می ،ورزشی خاص

بر نبود امکانات و توان عالوهها را میخی از استانیافتگی بربودن سطح توسعهباشند؛ بنابراین، پایین

بودن شرایط اجتماعی و نامناسب-توسعۀ اقتصادیبودن سطح ، به پایینهای مناسبزیرساخت

 ها نسبت داد.اقلیمی آن

فارس، های جز استانبه ها وجود داشت ونشکاف زیادی بین استاد آموزش نیز در بع

 افتگی پایینی داشتند. در بیشتریسطح توسعهها سایر استان ،بویراحمد، مرکزی و یزدوکهکیلویه

بر اهمیت و نقش مربیان در موفقیت و توسعۀ ورزش کشورها و مناطق تأکید شده است  ،مطالعات

 ،های ورزشیترین وظایف هیئت. یکی از مهم(2009بوسچر و همکاران، ؛ دی2001 گرین و اوکلی،)

های آموزشی برای ارتقای سطح علمی و ها و کارگاههای مربیگری و داوری، دورهبرگزاری کالس

عملی مربیان و داوران است که به پرورش و رشد نیروی انسانی کارآمد در ورزش قهرمانی کمک 

ورزشکاران، مربیان و از که پس ا توجه به این. ب(1392همکاران،  بدری آذرین ود کرد )شایانی خواه

ها در شوند، نابرابری میان استانترین منابع انسانی در ورزش محسوب میحتی داوران جزء مهم

ری از گیهای ورزشی، بهرهها در کسب موفقیتآموزش و ارتقای آنان سبب نابرابری و شکاف میان آن

های آموزشی یت برگزاری دورهکمشود. ورزش قهرمانی میتوسعۀ  ،نتیجهمنابع انسانی توانمند و در

های اما کیفیت و سطح دوره ت زیادی برخوردار است؛از اهمی ،برای منابع انسانی فعال در ورزش

های ند. ذکر این مطلب الزم است که پژوهششده در توسعۀ ورزش قهرمانی نقش مؤثرتری داربرگزار

                                                           
1. Baumann & Matheson 

2. Marcum & Greenstein 
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حاضر  پژوهشند. در ها دارار مهمی در توسعۀ ورزش استانکاربردی در ورزش نیز نقش بسیعلمی و 

ها در بخش ، تفاوت استاننبودن اطالعات کافی(مله دردسترسجها )ازسبب برخی از محدودیتبه

جانبۀ می ورزش و توسعۀ همهها را در پیشرفت علاما نباید نقش آن های علمی بررسی نشد؛پژوهش

های که آموزش مربیان و پژوهش( معتقدند 2009مکاران )بوسچر و ه. دیآن دور از نظر داشت

باعث ایجاد مزیت  ،هاتوجهی برخی از کشورها به آنکم دلیلعلمی ازجمله ابعادی هستند که به

 شوند.ها میهای بیشتر برای آنرقابتی برای سایر کشورها و کسب موفقیت

در اغلب که رزش قهرمانی نشان داد ها در ابعاد ویافتگی استانبررسی سطح توسعهکلی، طوربه

بعد توان رقابتی در یافته، ها و امکانات در سطح نسبتاً توسعهابعاد منابع انسانی و زیرساخت ،هااستان

ورزشی و آموزش در سطح ابعاد منابع مالی، میزبانی رویدادهای یافته و محروم،  توسعهسطح نسبتاً

در تمام ابعاد سیار محروم قرار داشتند. همچنین، های ورزشی در سطح ببعد موفقیتمحروم و 

توان مشاهده کرد. این موضوع باعث پیرامون را می-وجود الگوی توسعۀ مرکز ،توسعۀ ورزش قهرمانی

باالبودن سطح توسعۀ های کشور شده است. یافتگی استانتفاوت و شکاف زیاد در سطح توسعه

بودن سطح توسعه ، پایینمقابلها و امکانات، و درها در ابعاد منابع انسانی و زیرساختاستان

و نبود توزیع متوازن منابع مالی  ،های نادرستگذاریدهندۀ وجود سیاستهای ورزشی نشانموفقیت

نبود توازن در توسعۀ براین، . عالوهستا هاآنهای ها و قابلیتبه ظرفیت توجهیو بی هامیان استاندر

صورت، ها برشمرد. درهردگی برخی از استانمانتوان از دالیل عقبمیهای مختلف هر استان را بخش

ریزی فضایی، های نظام برنامهاجتماعی، نارسایی-ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسیاین نابرابری

 . های متولی ابعاد مختلف توسعه هستندهماهنگی سازمانهی به مدیریت یکپارچۀ کشور و ناتوجبی

 

 نیتشکر و قدردا
ایران، اسالمیجوانان جمهوری و ت ورزشاندرکاران وزاراز همکاری و مساعدت تمامی عوامل و دست

نیاز، قراردادن آمار و اطالعات مورد ویژه کارکنان شریف و خبرۀ مرکز آمار آن وزارت که با دراختیاربه

 د.گردمیوهش حاضر را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی ژشرایط انجام پ
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Abstract 

The aim of this study was to compare and analysis the development level of Iran's 

provinces in different dimensions of competitive sport. This study is descriptive 

and analytic which by using 48 indicators has reviewed the development level of 

competitive sport of Iran’s provinces in seven dimensions: human resources, 

financial resources, infrastructures and facilities, sporting successes, 

competitiveness, hosting sport events and education in 2011. Factor analysis was 

used to calculate mixed indicators and cluster analysis was used to determine the 

level of sport development of provinces. The Study of development level of the 

provinces in the dimensions of championship sport showed that most provinces in 

human resources and infrastructure and facilities were relatively developed, in 

competitiveness were relatively developed and less developed, in financial 

resources, hosting sports events and education were less developed and in sporting 

achievement were undeveloped. The study of the development level of Iran 

provinces showed all dimensions of competitive sport development follows the 

center-periphery development pattern. These inequities are the resultant and 

reflect of the socio-political factors, spatial planning system failures and incorrect 

policies, ignoring the integrated management of the country, lack of attention to 

potentials of the provinces and lack of coordination between the organizations in 

charge of different aspects of development. 
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