
 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 31، پیاپی اول، شماره هفتمسال 

 

 های ایران  تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان
 

 4، محمد جوادی پور3 ، مجید یاسوری2رمضانی نژاد ، رحیم1 *مینا مالئی

 33/00/31 :پذیرش تاریخ                                        31/03/31: دریافت تاریخ          

 چکیده

های مختلف اجتماعی، ها، سبب نابرابری در زمینهیافتگی استاننابرابری و عدم توازن در روند توسعه هدف:

ها از روند  اقتصادی و فرهنگی می شود. در این صورت ، ممکن است ورزش  نیز مانند سایر بخش

ژوهش حاضر به منظور تحلیل روند و تغییرات بنابراین پ یافتگی نابرابر و نامتوازن برخوردار باشد؛ توسعه

 های ایران انجام گرفته است. توسعۀ ورزش قهرمانی استان

یافتگی  شاخص، روند توسعه 84تحلیلی است که با استفاده از  -این پژوهش از نوع توصیفی شناسی:  روش

جامعه آماری شامل  را بررسی کرده است. 3130تا  3141های  های ایران بین سال ورزش قهرمانی استان

در 3130 استان است که در سال 13های ایران  و نمونه آماری برابر با جامعه آماری و شامل تمامی استان

های ترکیبی و از  ضمناً از روش تحلیل عاملی برای محاسبۀ شاخصتقسیمات کشوری ایران قرار داشتند. 

 ها استفاده شد.  انیافتگی ورزشی است ای برای تعیین سطح توسعه تحلیل خوشه

یافتگی ورزش  سطح توسعه 3141یافتگی ورزش قهرمانی نشان داد در سال  بررسی روند توسعه ها: یافته

درصد از آنها محروم و غیربرخوردار بودند. در حالی که در دورۀ  0ها باال بود و  درصد از استان 4قهرمانی 

های  درصد و نسبت استان 1/81به  3130در سال یافته  های توسعه شش سالۀ مورد بررسی ، نسبت استان
ها از  ها و شکاف میان استان درصد تغییر کرده است. این روند  نشان دهندۀ افزایش نابرابری 80محروم به 

 های اخیر می باشد.  یافتگی ورزش قهرمانی در سال نظر توسعه

شود در  های کشور، پیشنهاد می تانیافتگی ورزش قهرمانی اس توسعه  : با توجه به نابرابریگیری نتیجه

های مرزی و پیرامونی اختصاص یابد تا عالوه بر  های آتی ، اولویت تخصیص منابع به استان ریزی برنامه

های محروم، زمینۀ ارتقای هرچه  جلوگیری از مهاجرت ورزشکاران و سایر منابع انسانی فعال در ورزش استان

 المللی و جهانی ایجاد شود. وفقیت در میادین بینبیشتر ورزش قهرمانی در کشور و کسب م
 .ورزش قهرمانیها،  ای، ورزش استان نابرابری، توسعۀ منطقه، توسعۀ ورزش :های کلیدیواژه 
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 قدمهم

ای با هدف توسعه و کاهش ریزی منطقهبرنامه

های بین مناطق از دغدغه های اصلی نابرابری

 درشود.  کشورهای در حال توسعه محسوب می

 های ابرینابر بر عالوه اغلب این کشورها،

ناهماهنگی در سطح  نوعی ای، منطقه

 وجود دارد. البته شدت یافتگی مناطق نیز توسعه

 نواحی ها در ها و ناهماهنگی نابرابری این ضعف و

سوم و  جهان کشورهای بارز مظاهر مختلف، از

 اقتصادی، شرایط و پیامد در حال توسعه

ملکی و شیخی، است ) آنان سیاسی و اجتماعی

های ریزیایران نیز بر اثر برنامه(. در 3144

نامطلوب ملی و متمرکز گذشته، توسعه و زیر 

های آن در نواحی مختلف جغرافیایی و ساخت

-ها، تفاوت شدیدی را در روند توسعهاستان

ها ایجاد کرده است )زیاری و یافتگی استان

شناخت و (. به همین علت، 3143همکاران، 

کشور در حوزه  ها و مناطق تحلیل وضعیت استان
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و 

محیطی نخستین گام در فرایند توسعۀ متوازن و 

ای ریزی منطقهای است . ضمنا در برنامهمنطقه

و استانی، شناسایی جایگاه توسعه یافتگی مناطق 

ها نسبت به یکدیگر بسیار ضروری است و استان

طبق تعریف (. 3144)صادقی آرانی و میرغفوری، 

سازمان ملل متحد، توسعۀ متوازن عبارت از 

ایجاد فرصت برابر برای تمامی مردم جامعه 

جهت مشارکت در توسعه و استفاده از مزایای آن 

است؛ لذا توسعۀ متوازن به معنی رشد اقتصادی 

و بهبود رفاه اجتماعی در تمام مناطق کشور 

همراه با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 

(. ضمنا 3133زاده،  زاده و شریف )عبداهلل آنهاست
هدف از توسعۀ متوازن و متعادل ایجاد بهترین 

شرایط و امکانات برای توسعۀ همۀ مناطق کشور 

است که باعث افزایش کیفیت زندگی افراد در 

همۀ مناطق و کاهش یا به حداقل رساندن 

ها و  ها در امکانات، زیرساخت تفاوت استان

 شود. بع میگیری از منا بهره

های ایران از لحاظ اند استان مطالعات نشان داده

یافتگی در تمامی ابعاد توسعه مانند توسعه

فرهنگی، جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، 

اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، 

کشاورزی، صنعتی، مسکن )کالبدی( و خدمات 

رفاهی و غیره با یکدیگر تفاوت دارند و از 

یافتگی آنها  ته در سطح توسعههای گذش سال

نابرابری چشمگیری وجود داشته )بختیاری، 

؛ فطرس و 3141نژاد و ترکی،  ؛ مصری3143

؛ 3144؛ ملکی و شیخی، 3141فر،  بهشتی

های اخیر  ( و در سال3143ضرابی و شاهیوندی، 

ها تغییر چندانی نکرده است  نیز این نابرابری
بیگلو،  یخ؛ ضرابی و ش3130)سرائی و همکاران، 

؛ پوراصغر و 3133؛ طحاری و همکاران، 3130

زاده،  زاده و شریف ؛ عبداهلل3133همکاران، 

یافتگی  (. همچنین، بررسی روند توسعه3133

مناطق کمتر مورد توجه قرار گرفته است و 

یافتگی  محققانِ اندکی، تغییرات سطح توسعه

های متوالی بررسی  های کشور را در سال استان

( روند تغییرات 3143فر ) د.  مثال سلیمیان کرده

 3111 -51سطوح توسعۀ صنعتی را در دورۀ 

بررسی و مشخص کرد از نظر توسعه یافتگی 

های اصفهان، یزد، تهران، قم،  صنعتی استان

مرکزی، خوزستان، سمنان و کرمانشاه در سطح 

های آذربایجان غربی و زنجان در  باال ؛ استان
ها در سطح پائین  تانسطح متوسط ؛ و سایر اس
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چنین، تفاوت آشکاری بین  قرار داشتند. هم

های کشور در این دو مقطع مشاهده شد و  استان

ها مانند تهران، قم، مرکزی،  برخی از استان
هرمزگان و ایالم تغییرات زیادی در سطوح 

فر  فطرس و بهشتیتوسعۀ صنعتی داشتند. 

 های کشور و یافتگی استان ( سطح توسعه3141)

 3141و  3151های  نابرابری بین آنها را در سال

اجتماعی -شاخص اقتصادی 30با استفاده از 

یافتگی  بررسی کردند و نشان دادند سطح توسعه

% 31ها به میزان  های کشور در این سال استان

ولی نابرابری بین آنها در  ،افزایش یافته است

% افزایش داشته 10/8ها به میزان  همین سال

یافتگی  ( نیز درجۀ توسعه3140والیی )ماست. 

ها را در دو  بخش خدمات و رفاه اجتماعی استان

مقایسه کرد و  3141و  3151مقطع زمانی 

نشان داد توسعۀ خدمات و رفاه اجتماعی در 
ها افزایش یافته ،  های کشور در این سال استان

چنین، وی  تر شده بود. هم اما توزیع آن نامتوازن

یافتگی بخش کشاورزی  توسعه با بررسی درجۀ

استان های کشور در همان دو مقطع ،مشخص  

کرد سطح توسعۀ کشاورزی استان های کشور در 

ها تغییر چندانی نداشته، اما شدت  این سال

درصد افزایش یافته  5/34نابرابری بین آنها 

 (. 3154است)موالیی، 

 

( روند سه دهه 3144جمالی و همکاران )       

ها را با استفاده از  در نقاط شهری استان نابرابری

بررسی 3141و  3151، 3101های سال  داده

ها فقط استان  کردند و نشان دادند در این سال
ها  زنجان روند صعودی داشت و بیشتر استان

چنین، در این  روند رو به رشدی نداشتند. هم

یافتگی  ها تغییری در مراتب سطح توسعه سال

ان غربی، کردستان و سیستان های آذربایج استان

ها در این  و بلوچستان مشاهده نشد و این استان

های کشور بودند.  ترین استان سه دهه محروم

، 3151ها در سه دورۀ  روند توسعۀ انسانی استان
در مطالعۀ صادقی و همکاران  3148و  3140

( بررسی و مشخص شد در این دوره، 3130)

فزایش یافته بود ها ا شاخص توسعۀ انسانی استان

های کردستان و  و استان تهران بیشترین و استان

سیستان کمترین توسعۀ انسانی را دارا بودند. این 

یافته ها، روند نابرابر و نامتوازن توسعه 

های کشور را در ابعاد مختلف  نشان می  استان

یافتگیِ بیشتر  دهد.  به طور کلی، سطح توسعه

شود تا  اعث میهر استان در یکی از ابعاد ب

های مورد نیاز برای  ها و زمینه زیرساخت

پیشرفت سایر ابعاد توسعه در آن ایجاد شود. 

-بنابراین نابرابری و عدم توازن در روند توسعه

زمینه وجود نابرابری در  ها، پیشیافتگی استان
 اقتصادی است. –های مختلف اجتماعی زمینه

سایر ورزش نیز پدیده ای اجتماعی است که از 

پذیرد و  ساختارهای اجتماعی موجود تأثیر می

توسعۀ متوازن در ورزش نیز چالش بزرگ اغلب 

کشورهای در حال توسعه است که توسعۀ ورزش 

قهرمانی نیز بخشی از روند توسعه یافتگی 

در هر  ورزش قهرمانی ۀتوسعشود.   محسوب می

های جهانی  زمینه موفقیت در رقابت پیش ،کشور

المللی موفقیت در میادین بینو  تو المپیک اس

ورزشی موقعیت و جایگاه ارزشمندی است که 

های سیاسی و تبلیغاتی ها از ظرفیتاغلب، دولت

آن برای رسیدن به بسیاری از اهداف غیرورزشی 

ها به کنند. این نوع موفقیتخود  استفاده می
علت ایجاد حس  غرور ملی، پیوستگی اجتماعی 

، ظرفیت سوددهی اقتصادی المللیو وجهۀ بین

دهد و کاربرد دیپلماتیک آن کشور را افزایش می

نیز روز به روز در حال افزایش است )گرین و 
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اند که ها دریافته(. امروزه، دولت3004هولیهان، 

برای به حداکثر رساندن فواید ورزش باید 

ای از ابعاد هایی به سمت برقراری مجموعهحرکت

ی ورزشی انجام دهند و به گذاریا ارکان سیاست

دنبال کلیدهای مؤثری برای کسب مزایای 
رقابتی در ورزش باشند. در نتیجه، تمایل آنها 

گذاری مستقیم در توسعۀ ورزش برای سرمایه

قهرمانی روند رو به رشدی داشته است، به نحوی 

-( آن را جنگ ارتش3003) 3که اوکلی و گرین

-دیه نقل از اند )بنام نهاده 3های ورزشی جهان

، ناپ، ون بوتنبرگ، شیبلی و بینگهامبوسچر، دی

البته کشورهای پیشرفته که عمدتاً در  (.3003

هر دو حوزه ورزش همگانی و قهرمانی به خوبی 

اند و به دنبال توسعۀ ورزش نخبه  پیشرفت کرده

اللملی هستند. به  های بیشتر بین و موفقیت

ر های خارجی نیز بیشتهمین علت، پژوهش

های عوامل مؤثر بر موفقیت کشورها را در رقابت

اند بررسی کرده 1المللی و توسعۀ ورزش نخبهبین

؛ برنارد، 3001؛ استرکن و کوپر، 3003)هافمن، 

، 3004، 3000بوسچر و همکاران،  ؛ دی3004

( و 3030؛ آندرف و آندرف، 3030؛ موآرو، 3003

یافتگی ورزشی یک کشور  سنجش سطح توسعه

 ورد توجه قرار گرفته است. کمتر م

در داخل کشور به موضوع توسعۀ ورزش و به 

توجه کمتری شده است و  ویژه ورزش قهرمانی

های استراتژیک  ریزی بیشتر مطالعات بر برنامه

از این میان، دو مطالعه بر اند.  متمرکز شده

ای در سطح  ملی  ورزش قهرمانی و حرفه

؛ 3133اند )مظفری و همکاران،  متمرکز شده

( که عمدتاً با رویکرد 3133احسانی و همکاران، 

                                                     
1. Oakley & Green   

2. Global sporting armies race 
3. Elite  

اند. برخی  برنامه ریزی استراتژیک انجام گرفته

ها نیز ابعاد خاصی از عوامل  دیگر از پژوهش

اثرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی مانند 

؛ رضوی و 3141سازی )رضوی، خصوصی

ها )هنری و مرادی، (، رسانه3141همکاران، 
؛ رجبی 3130،3133همکاران، ؛ مرادی و 3133

(  و استعدادیابی و فرایندهای 3133و همکاران، 

های مختلف ورزشی )تندنویس و  آن در رشته

؛ عسگری و 3145نژاد،  ؛ شریف3140قاسمی، 

( را 3133؛ حسینی و همکاران، 3130همکاران، 

اند. در سطح استانی نیز غفرانی و بررسی کرده

همکاران، ؛ سیف پناهی و 3144همکاران، 

های مختلف (، برای ورزش قهرمانی استان3130

چنین،  اند. هم ریزی راهبردی ارایه کرده برنامه

نژاد و  ( و رمضانی3143ریحانی و همکاران )

ها و فرایندهای ورزش  ( چالش3130ریحانی )

در اند. البته  قهرمانی و نخبه را بررسی کرده

ها در  برخی مطالعات ، مواردی از نابرابری استان

توسعۀ ورزش مورد تأیید قرار گرفته است. مثالً ، 

( روند 3144اولین بار جمالی و همکاران )

ها را در کنار سایر  یافتگی ورزش استان توسعه

  شاخص 8ابعاد توسعۀ اجتماعی با استفاده از 

سرانۀ ورزشی، تعداد مربیان زن به ازای ده هزار 

شی های ورز نفر جمعیت زن، تعداد ایستگاه

همگانی ناحیه به ازای صد هزار نفر جمعیت و 

های ورزشی فعال ناحیه به کل  تعداد هیئت

های ورزشی شهری سنجیدند و مشخص  هیئت

ها در  یافتگی ورزشی استان کردند سطح توسعه

این دوره تغییرات زیادی داشته است . مثال 

 3141استان سیستان و بلوچستان در سال 

خته شد، در حالی که برخوردارترین استان شنا
های  در ردۀ استان 3151این استان در سال 

 محروم قرار گرفته بود.
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جزء  3101استان زنجان نیز که در سال 

به ردیف  3141های محروم بود در سال  استان

یافته صعود پیدا کرده بود.  های توسعه استان
نیز با ( 3144صادقی آرانی و میرغفوری )

ها، امکانات و ساختشاخص زیر 30استفاده از 

تجهیزات، میزان مشارکت افراد، نیروی انسانی، 

های کسب شده و تعداد میزبانی مسابقات مدال

های یافتگی ورزش را در استانورزشی، توسعه

بررسی  3141و  3148های  ایران را در سال

رغم کاهش تعداد  علی کردند و نشان دادند

 3141یافته در سال  های کمتر توسعه استان

های % استان31، بیش از 3148نسبت به سال 

ایران از امکانات ورزشی کافی محروم بودند. 

 1نیافته نیز از  های توسعه چنین، تعداد استان هم

استان در سال  33به  3148استان در سال 

عسکریان و همکاران افزایش یافته بود.  3141
( نیز سطح توسعۀ ورزش قهرمانی 3133)

را بررسی کردند و نشان دادند  های کشور استان

های فارس، اصفهان و  استان 3144در سال 

یافته بودند و استان تهران به  مازندران توسعه

یافتگی ورزشی نسبت به سایر  دلیل شدت توسعه

 ها ناهمگن بود.  استان

به طورکلی ، نابرابری و عدم توازن توسعۀ 

تواند سبب  های مختلف می ها در بخش استان

یافتگی ورزش و  بری و عدم توازن توسعهنابرا

بررسی بنابراین  ورزش قهرمانی استان ها شود.

های وضعیت توسعه ورزش قهرمانی در استان

ها در ورزش کشور، آگاهی از جایگاه استان

-یافتگی آنها میقهرمانی و تعیین میزان توسعه

تواند بیانگر شرایط عمومی ورزش قهرمانی در 

از شرایط عمومی در ورزش کشور باشد. منظور 

هایی های اجتماعی و سازمانقهرمانی محیط

کنند تا هستند که شرایطی را فراهم می

ورزشکاران، سطوح مختلف ورزشی را پشت سر 

بگذارند و به نقطه اوج یا باالترین سطح یک 

رشته ورزشی  دست پیدا کنند و به یک 
بوسچر و ورزشکار نخبه تبدیل شوند )دی

(. به عبارت دیگر، مشخص 3003همکاران، 

ها در ورزش یافتگی استانکردن میزان توسعه

قهرمانی تا حد زیادی به تشخیص میزان 

های توسعه ورزش ها و برنامهاثربخشی سیاست

نیا کند. ضمنا محمدقلیقهرمانی کشور کمک می

گذاری تخصصی در ( معتقد است سرمایه3140)

های سیلورزش قهرمانی باید مبتنی بر پتان

سرزمینی و جغرافیایی هر منطقه، شرایط نیروی 

انسانی مستقر در آنها و به صورت همگرا با 

های استراتژیک و سطح کالن کشور انجام برنامه

شود تا از گذاری باعث میشود. این گونه سرمایه

امکانات موجود به صورت حداکثر استفاده شود و 
ژه زمینه توسعۀ هرچه بیشتر ورزش و به وی

 ورزش قهرمانی فراهم گردد.

بررسی مبانی و پیشینۀ پژوهش نشان          

های مرتبط می دهد در مطالعاتی که از شاخص

یافتگی این با ورزش قهرمانی برای تعیین توسعه

سطح از ورزش استفاده شود، بسیار محدود 

های مورد استفاده در چنین، شاخصاست. هم

الً در مطالعه ها اندک هستند؛ مثاین پژوهش

( فقط از 3144صادقی آرانی و میرغفوری )

-بیست شاخص استفاده شد که عمدتاً زیرساخت

ها را ها و امکانات ورزشی و منابع انسانی استان

سنجیدند و در مطالعۀ جمالی و همکاران می

شاخص استفاده شده  8(  نیز فقط از 3144)
های ورزشی ها هم شاخصبود. در سایر پژوهش

-های کسب شده و موفقیتمحدود به مدال فقط

های ورزشی هستند. از طرف دیگر، در این 

ها به صورت  یافتگی ورزش استان مطالعات توسعه
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کلی و بدون تفکیک سطوح پرورشی، همگانی، 

قهرمانی و نخبه از یکدیگر بررسی شده بود. 

بنابراین، با توجه به اهمیت ورزش قهرمانی در 

یر ورزشی کشور و های ورزشی و غ سیاست

یافتگی  محدود بودن مطالعات مربوط به توسعه
ها، بررسی وضعیت توسعۀ ورزش  ورزش استان

های  ها با استفاده از شاخص قهرمانی استان

رسد. از طرف  تر ضروری به نظر می بیشتر و دقیق

( 3144دیگر، در مطالعۀ جمالی و همکاران )

و  ای و در مطالعۀ صادقی آرانی روند سه دهه

( روند دوسالۀ توسعۀ ورزش 3144میرغفوری )

بررسی شده بود و مطالعۀ عسکریان و همکاران 

شد.  ( نیز به یک سال محدود می3133)

های  چنین مطالعات مذکور مربوط به سال هم

یافتگی  بود و اخیراً سطح توسعه 3144و  3141

ها بررسی نشده است. لذا با توجه  ورزشی استان

ها  غییرات احتمالی در زیرساختبه گذر زمان و ت

ها و تغییرپذیری سطوح توسعۀ  و امکانات استان

های مختلف، هدف از  ورزش قهرمانی در سال

-مطالعه حاضر، بررسی روند شش سالۀ توسعه

های ایران در یافتگی ورزش قهرمانی استان

  .دبو 3130تا 3141های  سال

 

شناسی  روش پژوهش

حلیلی و تکنیک ت -این پژوهش از نوع توصیفی

ای است که آوری اطالعات در آن کتابخانهجمع

یافتگی ورزش  شاخص، توسعه 84با استفاده از 

تا  3141های های ایران در سال قهرمانی استان

جامعه آماری شامل بررسی شده است.  3130

های ایران  و نمونه آماری برابر با تمامی استان

ه در استان است ک 13جامعه آماری و شامل 

در تقسیمات کشوری ایران قرار 3130 سال

داشتند. به دلیل آن که استان البرز با مصوبۀ 

به  5/8/3143مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

طور رسمی از استان تهران تفکیک شد و 

موجود  3130اطالعات آماری آن قبل از سال 
نبود، به طور مجزا در دامنۀ زمانی این پژوهش 

نتیجه، نمونه آماری این پژوهش قرار نگرفت. در 

 استان کاهش یافت.  10به 

آوری  ها، برای جمع پس از انتخاب شاخص

های مربوط به توسعۀ ورزش قهرمانی  داده

ها به مرکز آمار وزارت ورزش جوانان،  استان

سایت  سایت وزارت ورزش و جوانان و وب وب

ها مراجعه و  های ورزش و جوانان استان سازمان

های منتخب  مربوط به شاخص های داده

های مورد  آوری شد. پس از آن شاخص جمع

استفاده در این پژوهش با استفاده از روش 

رفع مقیاس شدند. در این  3استاندارد کردن

روش با تقسیم کردن انحراف مقادیر متغیر از 

میانگین آن به انحراف استاندارد، مقادیر اصلی 

شوند  رها می استاندارد شده و متغیرها از مقیاس

و با جمع جبری مقادیر استاندارد شده، شاخص 

آید. برای تبدیل مقادیر  ترکیبی به دست می

شاخص به مقادیر استاندارد از فرمول ذیل 

 شود: استفاده می

 

 

برابر مقادیر استاندارد شده،  Zدر این معادله 

ابر بر ، jدر منطقه  iبرابر مقدار شاخص  
برابر تعداد مناطق  Nو  iمیانگین متغیر 

است.پس از این که اختالف مقیاس بین 

ها از بین رفت، شاخص

                                                     
1. Standardized score  
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ترین موضوع تعیین وزن مناسب برای  مهم

ها به  هاست. تعیین وزن برای شاخص شاخص

منظور کنترل اختالف بین متغیرها و به 
 3گراناهان های مک های مختلفی مانند روش روش

شود  انجام می 3های اصلی ؤلفهو تحلیل م

(. در این پژوهش، از تحلیل 3140)کالنتری، 

های اصلی برای وزن  عاملی به روش تحلیل مؤلفه

های پژوهش استفاده شد. پس  دادن به شاخص

ها با استفاده از تحلیل  از محاسبۀ وزن شاخص

عاملی، وزن محاسبه شده در مقادیر استاندارد 

عاملی هر شاخص ها ضرب و ضریب  شدۀ شاخص

محاسبه شد. با جمع کردن ضرایب عاملی و 

ها، شاخص ترکیبی  تقسیم آنها بر تعداد شاخص

در نهایت، با استفاده از تحلیل به دست آمد. 

یافتگی هر استان  سطح توسعه 1ای خوشه

های  روش از ای خوشه تحلیل مشخص شد. روش
برای  ابزاری عنوان به آن از که است مهم آماری

و حتی  متغیرها ها، گزینه مناطق، ندیب سطح

شود.  می نیز استفاده چندشاخصه گیری تصمیم

 شود می سعی ای تحلیل خوشه و تجزیه روش در

 شود، تقسیم متجانس های گروه به مشاهدات تا

 یکدیگر به گروه هم که مشاهدات ای گونه به

 تشابه کمترین ها گروه سایر با مشاهدات و شبیه

 طور به اى، خوشه تحلیل روشباشند.  داشته را

( روش 3شود:  می تقسیم عمده دو دستۀ به کلى

( روش 3مراتبى و  سلسله بندى خوشه

 مراتبى. روش تحلیل سلسله غیر بندى خوشه

 روش دلیل سادگى به مراتبى سلسله اى خوشه

 دیگر طرف و از حاصله هاى جواب تفسیر و کار

 بودن کردن متغیرها، دارا خوشه توانایى دلیل به

                                                     
1. McGranahan 

2. Principle component analysis  
3. Cluster analysis  

 توانایى بندى، براى خوشه مختلف شیوه چندین

 بین تشابه عدم گیرى اندازه و متغیرها تبدیل

گیرد  می استفاده قرار مورد بیشتر ها خوشه
در این مطالعه،  (.3130)موحد و همکاران، 

ها یعنی محاسبۀ میانگین،  پردازش اولیۀ داده

مقیاس کردن مقادیر  انحراف استاندارد، بی

در روش استاندارد کردن، اعمال وزن  ها شاخص

دست آوردن ضریب عاملی و  ها و به شاخص

نسخه  excelها از نرم افزار  بندی استان رتبه

 34نسخۀ  SPSSافزار  استفاده شد و نرم 3005

ای و  برای انجام تحلیل عاملی، تحلیل خوشه

  .به کار گرفته شدها  سطح بندی استان

 

 یافته های پژوهش
های پژوهش، از  آوری داده یل جمعپس از تکم

تحلیل عاملی همراه با چرخش متعامد برای 

مشخص کردن ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی و به 

دست آوردن ضریب عاملی هر شاخص استفاده 

، مشاهده 3طور که در جدول  همانشد. 

محاسبه شده برای  KMOشودآماره  می

های توسعۀ ورزش قهرمانی ، برابر با  شاخص

است که نشان دهندۀ مناسب بودن  544/0

دار بودن  ها برای تحلیل عاملی است. معنی داده

(01/0≥Pآزمون بارتلت نیز نشان می )  دهد

های توسعۀ  های مربوط به شاخص ماتریس داده
ورزش قهرمانی از کروّیت الزم برای انجام تحلیل 

 .عاملی برخودار بود
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 ها رتلت مربوط به شاخصو با KMOهای  نتایج آزمون .1جدول 

 877/0 اُلکین-میر-آزمون کفایت حجم نمونه کیسر

 330/0505 دو خی آزمون بارتلت

 3334 درجۀ آزادی 

 003/0 داری سطح معنی 

 

شود  ، مالحظه می 3با توجه به نتایج جدول 

های توسعۀ ورزش  بارهای عاملی شاخص

چنین،  دار هستند. هم ها معنی قهرمانی استان

های نسبت میزبانی اردوی تیم ملی به  صشاخ

های  (، نسبت تیم338/0های فعال ) تعداد هیئت

های فعال  حاضر در لیگ کشوری به تعداد هیئت
های کسب شده در  ( و  نسبت مدال483/0)

مسابقات قهرمانی کشور به ورزشکاران اعزامی 

اند.  ( بیشترین بار عاملی را داشته413/0)

ط به متوسط ضریب چنین اطالعات مربو هم

ها در شش سال مورد بررسی،  تغییرات شاخص

ها در  دهندۀ نابرابری بیشتر استان نشان

های  نسبت عضویت زنان در کرسی"های  شاخص

نسبت مساحت اماکن ورزشی  "،"المللی بین

نسبت عضویت مردان در "و  "بخش خصوصی
 .است "المللی های بین کرسی

  

 

 های ایران یافتگی ورزش قهرمانی استان های توسعه ضریب تغییرات شاخص میزان بار عاملی و. 2جدول 

ضریب 

 تغییرات

بار 

 عاملی

ضریب  ها شاخص

 تغییرات

بار 

 عاملی

 ها شاخص

 یافته نسبت ورزشکاران زن سازمان 518/0 083/0 های ورزشی زنان نسبت مکان 003/0 161/1

 یافته نسبت ورزشکاران مرد سازمان 530/0 133/0 های ورزشی زنان نسبت مساحت مکان 130/0 883/0

 یافته نسبت ورزشکاران سازمان 105/0 100/0 نسبت استخرهای روباز 850/0 191/1

 نسبت مربیان زن 555/0 800/0 نسبت استخرهای سرپوشیده 145/0 766/0

نسبت مساحت اماکن ورزشی سازمان  830/0 631/0

 ورزش و جوانان

 مرد نسبت مربیان 014/0 801/0

نسبت مساحت اماکن ورزشی بخش  533/0 732/0

 دولتی

 نسبت داوران زن 541/0 845/0

نسبت مساحت اماکن ورزشی بخش  131/0 061/2

 خصوصی

 نسبت داوران مرد 013/0 804/0

 نسبت کارکنان سازمان ورزش و جوانان 540/0 033/0 های ورزشی نسبت مجموعه 800/0 731/0

 نسبت ناجیان غریق زن 538/0 150/0 های ورزش قهرمانی هنسبت پایگا 011/0 128/1

های کسب شده در مسابقات  نسبت مدال 413/0 171/0

 کشوری

 نسبت ناجیان غریق مرد 513/0 118/0

های کسب شده در مسابقات  نسبت مدال 103/0 979/0

 آسیایی

 نسبت ورزشکاران زن عضو تیم ملی 118/0 438/0

ی کسب شده در مسابقات ها نسبت مدال 543/0 609/1

 جهانی

 نسبت ورزشکاران مرد عضو تیم ملی 505/0 508/0
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های کسب شده در مسابقات  نسبت مدال 584/0 193/1

 المللی بین

نسبت ورزشکاران زن دعوت شده به تیم  854/0 033/0

 ملی

شده به  نسبت ورزشکاران مرد دعوت 533/0 004/0 های حاضر در لیگ کشوری نسبت تیم 483/0 119/0

 تیم ملی

نسبت ورزشکاران اعزامی به مسابقات  140/0 030/0 های فعال نسبت هیئت 111/0 611/0

 کشوری

نسبت ورزشکاران اعزامی به مسابقات  834/0 311/0 های اطالع رسانی نسبت سایت 545/0 266/1

 المللی بین

های  عضویت زنان در کرسی نسبت 534/0 113/3 نسبت تعداد میزبانی مسابقات کشوری 183/0 790/0

 المللی بین

های  نسبت عضویت مردان در کرسی 503/0 358/3 المللی نسبت تعداد میزبانی مسابقات بین 140/0 117/1

 المللی بین

ای سازمان ورزش  سرانۀ اعتبارات هزینه 138/0 845/0 نسبت تعداد میزبانی اردوی تیم ملی 383/0 296/1

 و جوانان

سرانۀ اعتبارات عمرانی سازمان ورزش و  833/0 313/0 بت تعداد مسابقات استانی برگزار شدهنس 433/0 280/0

 جوانان

های ورزشی روباز در دست  نسبت مکان 114/0 031/0 های مربیگری زنان نسبت تعداد کالس 533/0 831/0

 احداث

های ورزشی سرپوشیده در  نسبت مکان 014/0 150/0 های مربیگری مردان نسبت تعداد کالس 411/0 616/0

 دست احداث

 های ورزشی روباز نسبت مساحت مکان 880/0 101/0 های داوری زنان نسبت تعداد کالس 113/0 626/0

های ورزشی  نسبت مساحت مکان 580/0 803/0 های داوری مردان نسبت تعداد کالس 538/0 492/0

 سرپوشیده

 

دهد در سال  ، نشان می1های جدول  داده

های اردبیل، زنجان، سمنان و  استان 3141

های آذربایجان غربی،  تهران باالترین و استان
سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و 

 3140ترین رتبه؛ در سال  خراسان شمالی پائین

های زنجان، اردبیل، سمنان و بوشهر  استان

های آذربایجان غربی، خوزستان،  باالترین و استان

ن و خراسان شمالی سیستان و بلوچستا

های  استان 3145ترین رتبه؛ در سال  پائین

زنجان، سمنان، ایالم و اردبیل باالترین و 

های آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان  استان

ترین  و بلوچستان و آذربایجان شرقی پائین

های تهران، بوشهر،  استان 3144رتبه؛در سال 

ایجان های آذرب یزد و اردبیل باالترین و استان

غربی، قزوین، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

های  استان 3143ترین رتبه؛در سال  پائین
بوشهر، سمنان، یزد و هرمزگان باالترین و 

های سیستان و بلوچستان، آذربایجان  استان

ترین  غربی، خوزستان و خراسان شمالی پائین

رتبه را در توسعۀ ورزش قهرمانی داشتند. در 

های سمنان، یزد، بوشهر و  استان نیز 3130سال 

های خراسان شمالی،  تهران باالترین و استان

سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و 

ترین رتبۀ توسعۀ ورزش  آذربایجان شرقی پائین

 .قهرمانی را داشتند
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 هایی ایران   . مقادیر شاخص ترکیبی و رتبۀ توسعۀ ورزش قهرمانی استان1جدول 
 1371سال  1376سال  1378سال 1377سال  1379سال  1390سال

 

 رتبه
شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 رتبه

شاخص 

 ترکیبی
 استان

 آذربایجان شرقی -303/0 34 -340/0 30 -303/0 35 -331/0 33 -310/0 31 -333/0 28

 آذربایجان غربی -115/0 10 -143/0 10 -118/0 10 -100/0 10 -335/0 33 -311/0 27

 اردبیل 114/0 3 803/0 3 318/0 8 313/0 8 035/0 4 041/0 13

 اصفهان -013/0 30 -081/0 35 -033/0 35 013/0 33 050/0 30 334/0 9

 ایالم 041/0 5 380/0 0 381/0 1 051/0 30 313/0 5 311/0 6

 بوشهر -033/0 31 340/0 8 301/0 5 101/0 3 104/0 3 331/0 3

 تهران 331/0 8 313/0 5 333/0 1 135/0 3 333/0 0 351/0 4

 چهارمحال و بختیاری -033/0 33 -041/0 33 -031/0 33 031/0 31 081/0 31 -338/0 24

 خراسان جنوبی 314/0 0 313/0 4 304/0 4 035/0 31 054/0 3 333/0 7

 خراسان رضوی 051/0 4 014/0 33 -013/0 34 333/0 4 -335/0 33 -033/0 20

 خراسان شمالی -340/0 35 -305/0 35 -034/0 31 -310/0 31 -310/0 35 110/0 30

 خوزستان -348/0 30 -315/0 33 -330/0 33 -335/0 33 -315/0 34 081/0 14

 زنجان 814/0 3 801/0 3 138/0 3 333/0 1 311/0 1 -033/0 18

 سمنان 101/0 1 330/0 1 303/0 3 338/0 0 300/0 3 141/0 1

 سیستان و بلوچستان -305/0 33 -304/0 34 -333/0 34 -330/0 34 -138/0 10 -103/0 29

 فارس -045/0 30 -013/0 30 003/0 3 033/0 38 014/0 33 041/0 12

 قزوین 008/0 33 -014/0 30 -050/0 30 -313/0 33 -330/0 30 -031/0 21

 قم -311/0 31 -335/0 31 -030/0 38 301/0 3 -330/0 33 -301/0 23

 کردستان -004/0 33 -013/0 34 -333/0 30 -004/0 30 -080/0 35 -318/0 21

 کرمان -305/0 38 -013/0 38 -040/0 33 -083/0 35 -331/0 31 -301/0 22

 کرمانشاه -035/0 31 -015/0 31 -038/0 38 -348/0 30 -333/0 38 -301/0 26

 کهکیلویه و بویراحمد -033/0 38 -008/0 31 -031/0 31 -303/0 30 -300/0 30 300/0 11

 گلستان -043/0 33 -333/0 38 -034/0 31 -310/0 38 -014/0 33 -043/0 19

 گیالن -038/0 33 -301/0 31 -038/0 30 -008/0 33 -030/0 30 -031/0 17

 لرستان -033/0 31 -010/0 33 -000/0 33 314/0 5 -080/0 34 -005/0 16

 مازندران 030/0 3 -000/0 33 -000/0 33 -010/0 34 080/0 38 333/0 8

 مرکزی -011/0 35 333/0 3 -030/0 31 -343/0 31 001/0 33 330/0 10

 هرمزگان 003/0 30 003/0 30 -050/0 33 -331/0 35 315/0 8 001/0 11

 همدان -003/0 34 030/0 33 -008/0 30 004/0 33 015/0 31 313/0 1

 یزد 341/0 1 353/0 1 330/0 0 350/0 1 308/0 1 333/0 2

 

ای نشان داد در سال  استفاده از تحلیل خوشه

 5/30، از نظر توسعه ورزش قهرمانی 3141

یافته و بسیار  های کشور توسعه درصد از استان

 30یافته و  درصد نسبتاً توسعه 1/11یافته،  توسعه

م و بسیار محروم بودند. در درصد از آنها محرو

های اردبیل، سمنان و زنجان  این سال، استان

یافته و استان آذربایجان غربی بسیار  بسیار توسعه

از  5/15، 3140محروم شناخته شدند. در سال 

 0/30یافته و  یافته و بسیار توسعه ها  توسعه استان

درصد از آنها محروم و بسیار محروم بودند. 
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بیل و زنجان در این سال بسیار های ارد استان

یافته بودند و آذربایجان غربی استان بسیار  توسعه

درصد از  8/30، 3145محروم بود. در سال 
 1/31یافته و  یافته و بسیار توسعه ها توسعه استان

درصد از آنها محروم و بسیار محروم بودند. در 

ترین و استان  یافته این سال، استان زنجان توسعه

های پیشین  جان غربی همانند سالآذربای

ترین استان کشور در توسعۀ ورزش  محروم

 قهرمانی بودند. 

یافته  های توسعه هم تعداد استان 3144در سال 

های محروم افزایش زیادی  و هم تعداد استان

ها  درصد از استان 5/10پیدا کرد و مشخص شد 

درصد  0/10یافته و  یافته و بسیار توسعه توسعه

های اردبیل،  بسیار محروم بودند. استانمحروم 

های  بوشهر، تهران، زنجان، سمنان و یزد استان

ترین  یافته و آذربایجان غربی محروم بسیار توسعه
، 3143ها در این سال بودند. در سال  استان

 1/31یافته  یافته و بسیار توسعه های توسعه استان

 10های محروم و بسیار محروم  درصد و استان

شدند.  های کشور را شامل می د از استاندرص

یافته در این سال شامل  های بسیار توسعه استان

بوشهر، زنجان، سمنان، هرمزگان و یزد و 

های بسیار محروم شامل آذربایجان غربی،  استان

خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان 

درصد  1/81نیز  3130و قزوین بودند. در سال 

 80یافته و  یافته و بسیار توسعه وسعهها ت از استان

درصد از آنها محروم و بسیار محروم بودند. در 

این سال، استان سمنان تنها استان بسیار 

های آذربایجان غربی،  یافته و استان توسعه
خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان بسیار 

 محروم بودند.

های ایالم،  ، استان8با توجه به اطالعات جدول 

ان، زنجان، سمنان و یزد در سطوح باالی تهر

های  ن توسعۀ ورزش قهرمانی قرار داشتند و استا

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان 

شمالی، خوزستان و سیستان و بلوچستان جزء 

های محروم و بسیار محروم بودند. عالوه  استان

های آذربایجان  یافتگی استان بر این، سطح توسعه

بایجان غربی، ایالم، تهران، زنجان، شرقی، آذر

فارس، گیالن، لرستان، مازندران و همدان نسبتاً 

های  یافتگی استان ثابت بود و سطح توسعه

اصفهان، بوشهر، خوزستان، سمنان و یزد روند 
های  یافتگی استان افزایشی و سطح توسعه

چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 

سیستان و بلوچستان، رضوی، خراسان شمالی، 

قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان 

روند کاهشی داشتند. در ضمن، تغییرات زیادی 

های اردبیل،  یافتگی استان در سطح توسعه

کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی و هرمزگان 

 .مشاهده شد.
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 ای بر اساس تحلیل خوشه 3130تا  3141های  های ایران  در سال یافتگی استان سطح توسعه .4جدول 
 یافته بسیار توسعه یافته توسعه یافته نسبتاً توسعه محروم بسیار محروم

 
 سال

آذربایجان 

 غربی

آذربایجان شرقی، 

خراسان شمالی، 

خوزستان، 

سیستان و 

 بلوچستان، قم

اصفهان، بوشهر، 

چهارمحال و بختیاری، 

فارس، قزوین، کردستان، 

کرمان، کرمانشاه، 

کهکیلویه و بویراحمد، 

گلستان، گیالن، لرستان، 

مازندران، مرکزی، 

 هرمزگان، همدان

ایالم، تهران، 

خراسان جنوبی، 

 خراسان رضوی، یزد

اردبیل، سمنان، 

 زنجان
 استان

1371 

 تعداد 1 1 30 1 1

 درصد 30 5/30 1/11 5/30 3/3

آذربایجان 

 غربی

آذربایجان شرقی، 

خراسان شمالی، 

خوزستان، 

سیستان و 

 بلوچستان

اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، فارس، قزوین، 

قم، کردستان، کرمان، 

کرمانشاه، کهکیلویه و 

بویراحمد، گلستان، 

گیالن، لرستان، مازندران، 

 همدان

ایالم، بوشهر، تهران، 

، خراسان جنوبی

خراسان رضوی، 

سمنان، مرکزی، 

 هرمزگان، یزد

 استان اردبیل، زنجان
1376 

 تعداد 3 3 38 8 1

 درصد 5/0 10 5/80 1/31 3/3

آذربایجان 

 غربی

آذربایجان شرقی، 

خوزستان، 

سیستان و 

 بلوچستان

اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، خراسان 

رضوی، خراسان شمالی، 

فارس، قزوین، قم، 

مان، کردستان، کر

کرمانشاه، کهکیلویه و 

بویراحمد، گلستان، 

گیالن، لرستان، مازندران، 

 مرکزی، هرمزگان، همدان

اردبیل، ایالم، 

بوشهر، تهران، 

خراسان جنوبی، 

 سمنان، یزد

 استان زنجان
1378 

 تعداد 3 5 34 1 1

 درصد 1/1 8/31 00 30 3/3

آذربایجان 

 غربی

آذربایجان شرقی، 

خراسان شمالی، 

ستان، خوز

سیستان و 

بلوچستان، قزوین، 

کرمانشاه، 

کهکیلویه و 

بویراحمد، گلستان، 

 مرکزی، هرمزگان

اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، خراسان 

جنوبی، فارس، کردستان، 

 کرمان، گیالن، مازندران

ایالم، خراسان 

رضوی، قم، لرستان، 

 همدان

اردبیل، بوشهر، 

تهران، زنجان، 

 سمنان، یزد

 استان
1377 

 تعداد 0 1 4 30 1

 درصد 30 5/30 5/30 1/11 3/3

آذربایجان  آذربایجان شرقی،  اردبیل، اصفهان،  بوشهر، زنجان،  ایالم، تهران  1379 استان
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غربی، خراسان 

شمالی، 

خوزستان، 

سیستان و 

بلوچستان، 

 قزوین

خراسان رضوی، 

قم، کردستان، 

کرمان، کرمانشاه، 

کهکیلویه و 

بویراحمد، گلستان، 

 گیالن، لرستان

چهارمحال و بختیاری، 

جنوبی، فارس،  خراسان

 مازندران، مرکزی، همدان

سمنان، هرمزگان، 

 یزد

 تعداد 1 3 4 30 1

 درصد 5/30 0/0 5/30 1/11 8/16

آذربایجان 

غربی، خراسان 

شمالی، 

سیستان و 

 بلوچستان

آذربایجان شرقی، 

چهارمحال و 

بختیاری، خراسان 

رضوی، قزوین، قم، 

دستان، کرمان، کر

 کرمانشاه، گلستان

خوزستان، زنجان، گیالن، 

 لرستان، هرمزگان

اردبیل، اصفهان، 

ایالم، بوشهر، تهران، 

خراسان جنوبی، 

فارس، کهکیلویه و 

بویراحمد، مازندران، 

 مرکزی، همدان، یزد

 استان سمنان
1390 

 تعداد 3 33 1 3 3

 درصد 1/1 80 5/30 10 10

 

ان می دهد که در میان گویه نش 8نتایج جدول 

های مربوط به عوامل فرهنگی، گویه های شماره 

دو شرط الزم یعنی اختالف میانگین  1و 3، 3
مثبت نسبت به سطح متوسط، و اختالف معنادار 

(P≤0.05 نسبت به همین سطح را دارا می )

باشند، بنابراین در این گویه ها فرض صفر 

(µ=3  :H0) بیان نمود  رد می گردد و می توان

که میانگین نمونه به طور معناداری بزرگتر از 

، اما گویه (HA : µ>3)سطح متوسط می باشد 

به دلیل اختالف میانگین منفی و  0و  1، 8های 

یا نداشتن اختالف معنادار، از عوامل فرهنگی 
حذف شده و در آزمون رتبه ای فریدمن در نظر 

ح گرفته نمی شوند. هم چنین با توجه به سط

معناداری به دست آمده در آزمون فریدمن، 

گویه تعریف شده رد می  1فرض یکسان بودن 

شود، و مشخص می گردد که این گویه ها تاثیر 

متفاوتی بر بروز پدیده فرار مالیاتی ورزشکاران و 

مربیان حرفه ای دارند، که در این میان گویه 

، با عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه

، در رتبه اول و دارای 38/3ه میانگین رتب

 می باشد. بیشترین اهمیت

 

 گیری نتیجهبحث و 
ای، آنچه مورد تأکید است  ریزی منطقه در برنامه

دستیابی به برابری کامل نیست، بلکه جلوگیری 

ای است )جمالی  های شدید منطقه از عدم تعادل

 ویژه  ، به های (. این نابرابری3144و همکاران، 

 مسیر در اساسی سیع، چالشیکشورهای و در

 جدی تهدیدی ها، نابرابری است زیرا این توسعه

است  ملّی یکپارچگی و وحدت به دستیابی برای

(. ایران نیز با وسعت 3130)تقوایی و همکاران، 

جغرافیایی بسیار زیاد برای برقراری توسعۀ 

های کشور با چالشی  متوازن و متعادل استان
-برابری در توسعهجدی مواجه است. ضمنا  نا

ها بر ابعاد مختلف دیگری مانند یافتگی استان

های زیادی ورزش قهرمانی اثرگذار است و تفاوت

ها ایجاد کرده یافتگی ورزشی استانرا در توسعه

 است. 
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 3141های این مطالعه نشان داد در سال  یافته

درصد از  4یافتگی ورزش قهرمانی  سطح توسعه

درصد از آنها محروم و  0ها باال بود و  استان

های  غیربرخوردار بودند. البته ، نسبت استان

درصد و  1/81به  3130یافته در سال  توسعه
درصد تغییر و  80های محروم به  نسبت استان

افزایش یافت که نشان دهندۀ بیشتر شدن 

های   ها در سال ها و شکاف میان استان نابرابری

برخی از اخیر است. این نابرابری بیشتر در 

های مرتبط با منابع انسانی فعال در  شاخص

نسبت عضویت زنان و مردان در "ورزش مانند 

نسبت ورزشکاران "، "المللی های بین کرسی

، همچنین برخی "المللی اعزامی به مسابقات بین

ها و امکانات  های مرتبط با زیرساخت از شاخص

نسبت امکان ورزشی متعلق به "ورزشی مانند 

 "نسبت اماکن ورزشی بانوان"، "یبخش خصوص

وجود دارد. عالوه  "های قهرمانی نسبت پایگاه"و 

ها در سرانۀ اعتبارات  بر این، نابرابری استان

فر  عمرانی نسبتاً زیاد بود. فطرس و بهشتی

( و 3144( ، صادقی آرانی و میرغفوری )3141)

( نیز روند نابرابری 3144جمالی و همکاران )

های کشور را در حال  ستانتوسعۀ ورزش در ا

،  3140( و موالیی )3140فر ) افزایش و سلیمی

( در حال کاهش گزارش کرده بودند. 3145

تفاوت نتایج این پژوهش با سه پژوهش اخیر 

های مورد مطالعه  احتماالً به متفاوت بودن حوزه

و فاصلۀ زمانی زیاد آنها با پژوهش حاضر مربوط 

ا به ترتیب روند ه شود. چون در این پژوهش می

توسعه توسعۀ صنعتی، کشاورزی و خدمات و 

ها بررسی شده بود. البته در  رفاه اجتماعی استان

( نشان داده 3144مطالعۀ جمالی و همکاران )
ها  بر خالف ورزش  شد که روند نابرابری استان

 در سایر ابعاد رو به کاهش و متعادل شدن است. 

ی ایالم، ها در این مطالعه مشخص شد استان

تهران، زنجان، سمنان و یزد در سطح توسعه 

های  یافتگی باال، روند نسبتاً ثابتی داشتند. استان

سمنان و تهران در مطالعۀ جمالی و همکاران 

(، 3144(، صادقی آرانی و میرغفوری )3144)
،  3140( و موالیی )3141فر ) فطرس و بهشتی

های زنجان و یزد در مطالعۀ  ( و استان3145

( 3140( و موالیی )3141فر ) فطرس و بهشتی

یافتگی باالی خود را حفظ کرده  نیز سطح توسعه

یافتگی آنها  بودند. البته باال بودن سطح توسعه

یافتگی مانند سرائی و  در سایر مطالعات توسعه

(، 3133(، طحاری و همکاران )3130همکاران )

( تأیید شده 3133زاده )  زاده و شریف عبداهلل

. استان ایالم در این مطالعات در سطح است

یافته قرار داشت.  برخوردار و کمتر توسعه نیمه

های اصفهان،  چنین، در این مطالعه استان هم

بوشهر، خوزستان، فارس و همدان روند صعودی 

یافتگی ورزش قهرمانی  را در سطح توسعه

داشتند. اگرچه استان اصفهان در مطالعۀ صادقی 

( در سطح محروم، در 3144) آرانی و میرغفوری

( در سطح 3141فر ) مطالعۀ فطرس و بهشتی

،  3140یافته و در مطالعۀ موالیی ) نسبتاً توسعه

یافته قرار داشت، اما در  ( در سطح توسعه3145

یافته به  پژوهش حاضر از سطح نسبتاً توسعه

یافته دست یافته بود. استان بوشهر  سطح توسعه

یافته به سطح  وسعهدر این مطالعه از سطح ت

یافته رسیده بود که روند صعودی  بسیار توسعه

( و 3141فر ) های فطرس و بهشتی آن با یافته

( همخوانی دارد، البته این استان 3140موالیی )

( 3144در مطالعۀ صادقی آرانی و میرغفوری )

در سطح نیمه برخوردار قرار گرفته بود. استان 
محروم به خوزستان در این پژوهش از سطح 

یافته دست پیدا کرده بود که با  نسبتاً توسعه
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( و 3144های صادقی آرانی و میرغفوری ) یافته

( مغایر بود. در هر سه 3145،  3140موالیی )

مطالعۀ مذکور، این استان روند نزولی در سطح 
یافتگی داشت، اگر چه سطوح پائین  توسعه

د ها مور یافتگی این استان در این پژوهش توسعه

تأیید قرار گرفته بود. استان فارس در پژوهش 

یافته به سطح  حاضر از سطح نسبتاً توسعه

یافته صعود کرده بود. این استان در  توسعه

( به 3144مطالعۀ صادقی آرانی و میرغفوری )

برخوردار، در مطالعۀ  طور ثابت در سطح نیمه

( در سطح نسبتاً 3141فر ) فطرس و بهشتی

و 3140مطالعۀ موالیی ) یافته و در توسعه

( در سطح توسعه یافته قرار داشت. استان 3145

همدان نیز در مطالعۀ حاضر از سطح نسبتاً 

یافته دست یافته  یافته به سطح توسعه توسعه

بود. این استان در مطالعۀ صادقی آرانی   
برخوردار به  ( به طور نزولی از سطح نیمه3144)

عۀ فطرس و سطح محروم رسیده بود و در مطال

( 3145و  3140( و موالیی )3141فر ) بهشتی

یافته قرار  به صورت ثابت در سطح نسبتاً توسعه

 داشت.

های  نتایج پژوهش حاضر نشان داد استان

آذربایجان شرقی و غربی به صورت ثابت و به 

ترتیب در سطح محروم و بسیار محروم قرار 

داشتند. ثبات روند توسعۀ استان آذربایجان 

های صادقی آرانی و  ی در پژوهششرق

فر  (، فطرس و بهشتی3144میرغفوری )

( نیز تأیید 3145،  3140( و موالیی )3141)

های  شده بود، اگرچه این استان در پژوهش
یافته  یافتگی نسبتاً توسعه مذکور در سطح توسعه

یافته قرار داشت. استان آذربایجان غربی  و توسعه

( به طور 3144) در مطالعۀ جمالی و همکاران

ثابت در سطح محروم قرار داشت و در مطالعۀ 

( از سطح 3144صادقی آرانی و میرغفوری )

یافته به سطح محروم نزول یافته  نیمه توسعه

( و 3141فر ) بود. در مطالعۀ  فطرس و بهشتی
( این استان به صورت 3145،  3140موالیی )

یافته قرار داشت.  ثابت در سطح نسبتاً توسعه

های  الوه بر این، در مطالعۀ حاضر استانع

چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 

رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، 

قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان 

یافتگی ورزش  روندی نزولی در سطح توسعه

یافتگی استان  قهرمانی داشتند. سطح توسعه

دورۀ زمانی مورد چهارمحال و بختیاری در 

یافته به محروم کاهش  مطالعه از نسبتاً توسعه

یافته بود. پائین بودن سطح توسعۀ این استان 

در مطالعات دیگر نیز تأیید شده بود )ر.ج. 

؛ ضرابی 3144؛ ملکی و شیخی، 3143بختیاری، 
؛ 3130؛ سرائی و همکاران، 3143و شاهیوندی، 

مکاران، ؛ طحاری و ه3130بیگلو،  ضرابی و شیخ

(، اما 3133زاده،  زاده و شریف ؛ عبداهلل3133

یافتگی آن در مطالعۀ موالیی  روند توسعه

( صعودی و در مطالعۀ صادقی آرانی و 3145)

( ثابت بود. 3140( و موالیی )3144میرغفوری )

های  یافتگی استان در سایر مطالعات روند توسعه

خراسان جنوبی، رضوی و شمالی به تفکیک 

نشده بود. در این مطالعه استان خراسان بررسی 

یافته به نسبتاً  جنوبی از سطح توسعه

یافته، استان خراسان رضوی با نزولی  توسعه

یافته به محروم و استان  شدید از سطح توسعه

خراسان شمالی از محروم به بسیار محروم 
 رسیده بودند.
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فر  فطرس و بهشتی ( و3130در مطالعۀ صادقی )

خراسان به طور ثابت در سطح  استان (3141)

یافته قرار داشت، در حالی که در مطالعۀ  توسعه

( از سطح نسبتاً 3145و  3140موالیی )

یافته دست پیدا  یافته به سطح توسعه توسعه
 کرده بود. 

نیافتگی استان سیستان و  محرومیت و توسعه

بلوچستان در اکثر مطالعات مانند بختیاری 

(، ملکی و 3141رکی )نژاد و ت (، مصری3143)

(، 3143(، ضرابی و شاهیوندی )3144شیخی )

بیگلو  (، ضرابی و شیخ3130سرائی و همکاران )

(، 3133(، طحاری و همکاران )3130)

( تأیید شده بود. 3133زاده ) زاده و شریف عبداهلل

این استان در مطالعۀ حاضر از سطح محروم به 

ی و بسیار محروم رسیده بود. در مطالعۀ جمال

( توسعۀ ورزشی این استان با 3144همکاران )

یافته  روندی صعودی از سطح محروم به توسعه

یافتگی آن  تغییر پیدا کرده بود، هرچند توسعه

در سایر ابعاد به طور ثابت در سطح محروم قرار 

گرفته بود. در مطالعۀ صادقی آرانی و میرغفوری 

( نیز 3130( و صادقی )3145(، موالیی )3144)

این استان به طور ثابت در سطح محروم و 

نیافته قرار داشت. در مطالعۀ حاضر سطح  توسعه

های قزوین  یافتگی ورزش قهرمانی استان توسعه

یافته به محروم نزول پیدا  و قم از نسبتاً توسعه

ها در مطالعۀ صادقی  کرده بود. این استان

یافته  ( به طور ثابت در سطح نیمه توسعه3130)

های  یافتگی استان اشتند. سطح توسعهقرار د

کردستان و کرمان در این مطالعه از نسبتاً 

یافته به محروم تنزل پیدا کرده بود. روند  توسعه

نزولی توسعۀ استان کردستان در مطالعۀ موالیی 
های  ( و قرار گرفتن آن در سطح استان3140)

محروم نیز مشاهده شده بود. این استان در 

فطرس و (، 3144همکاران ) مطالعۀ جمالی و

( به طور 3130و صادقی ) (3141فر ) بهشتی

ثابت در سطح محروم قرار داشت. سطح 

یافتگی استان کرمان در مطالعۀ موالیی  توسعه

( نیز روندی نزولی داشت، اگرچه در 3145)
( به 3144مطالعۀ صادقی آرانی و میرغفوری )

فطرس طور ثابت در سطح محروم و در مطالعۀ 

قرار یافته  ( در سطح توسعه3141فر ) بهشتیو 

های این مطالعه نشان  چنین، یافته داشت. هم

یافتگی ورزش قهرمانی  داد سطح توسعه

های کرمانشاه و گلستان از نسبتاً توسعه  استان

یافته به محروم کاهش یافته بود. در مطالعۀ 

فطرس و ( و 3144صادقی آرانی و میرغفوری )

ها به طور ثابت در  ین استانا( 3141فر ) بهشتی

یافته قرار  یافته و نسبتاً توسعه توسعه سطح نیمه

 داشتند.

یافتگی و  اگرچه ثبات در سطوح باالی توسعه

هدف  ،روند افزایشی سطح توسعه بسیار مطلوب 

ای  های توسعه ریزی ها و برنامه اصلی سیاست

مناطق است، اما ثبات در سطوح پائین 

د نزولی در سطح توسعۀ ، یافتگی و رون توسعه

ریزی صحیح و عدم  نامطلوب و نشانۀ عدم برنامه

های ملّی  ریزی اختصاص صحیح منابع در برنامه

است. با توجه به این که در پژوهش حاضر اکثر 

های کشور روندی نزولی در سطح  استان

یافتگی ورزش قهرمانی داشتند )حدود  توسعه

های  گذاری درصد(، توجه جدی به سیاست 80

های  ها و نیازمندی دقیق و متناسب با ظرفیت

های محروم و  هر استان به ویژه استان

یافته ضروری است. یکی از  کمترتوسعه

ای،  پیامدهای گریزناپذیر و مهم نابرابری منطقه
یافته و باال  تمرکز جمعیت در مناطق توسعه

شود. کمبود  رفتن تراکم جمعیتی در آنها می
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های ورزشی در مناطق  تامکانات و زیرساخ

شود تا ورزشکاران نخبه و با  محروم باعث می

استعداد، مربیان و داوران توانمند و مجرب برای 
برداری از این فضاها و امکانات و رسیدن به  بهره

تر  یافته سطوح باالتر عملکرد به مناطق توسعه

ورزشی مهاجرت کنند. از آنجا که در کشور ما 

ت ورزشی با نرخ پائینی ها و امکانا زیرساخت

کنند، افزایش جمعیت  توسعه و افزایش پیدا می

ورزشکاران و سایر منابع انسانی فعال در ورزش 

تر در کنار  یافته قهرمانی در مناطق توسعه

هایی که به واسطۀ کمبودها و  مهاجرت

اجتماعی انجام  -های اقتصادی محرومیت

پذیرد، سبب کاهش سرانۀ فضاها،  می

ها و امکانات ورزشی در مناطق  زیرساخت

تواند از  شود. این موضوع می برخوردار می

یافتگی  ترین دالیل پائین بودن سطح توسعه مهم
هایی نظیر اصفهان و  ورزش قهرمانی در استان

تر شدن توسعۀ ورزش  فارس و حتی نامتوازن

ها باشد. به طور کلی،  قهرمانی در میان استان

ابعاد مختلف توسعه و  نابرابری و نامتوازن بودن

ها در  به ویژه توسعۀ ورزش قهرمانی در استان

 این مطالعه و سایر مطالعات تأیید شده است.

های این پژوهش پیشنهاد  با توجه به یافته

های  گذاری ها و سیاست ریزی شود در برنامه می

وری منابع  استانی ورزش قهرمانی، ارتقاء و بهره

نی به ویژه انسانی فعال در ورزش قهرما

چنین،  ورزشکاران مورد توجه ویژه قرار گیرد. هم

با فراهم کردن زمینۀ حضور بخش خصوصی در 

ها و  ها هم به ایجاد زیرساخت ورزش استان
امکانات ورزشی در آنها کمک شود و هم منابع و 

ها  اعتبارات مالی مورد نیاز ورزش قهرمانی استان

کالن  ها و راهبردهای افزایش یابد. در طرح

توسعۀ ورزش قهرمانی کشور نیز، بهتر است 

های مرزی و  اولویت تخصیص منابع با استان

پیرامونی اختصاص باشد تا با ایجاد توازن در 

های کشور،  توسعۀ ورزش قهرمانی در استان
زمینۀ ارتقای این سطح از ورزش کشور و کسب 

المللی و جهانی ایجاد  موفقیت در میادین بین

بر این، ایجاد زمینۀ توسعۀ متوازن   شود. عالوه

تر شدن  تواند به متوازن ورزش قهرمانی می

توسعۀ سایر سطوح ورزشی به ویژه ورزش 

ساز گسترش و  همگانی کمک کند و زمینه

ارتقای سالمت عمومی و فرهنگ ورزش در 

 .های کشور شود تمامی استان

 

 

 منابع

 خانی، احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی و قره

طراحی و تدوین نظام (، 3133)حسن 
، مطالعات ای کشورجامع ورزش حرفه

-331، صص 35مدیریت ورزشی، شماره 

310. 

 ( 3143بختیاری، صادق ،) تحلیلی
های  ای از توسعه صنعتی استان مقایسه

پژوهشنامه بازرگانی، شماره  مختلف کشور،

 .341-311، صص 33

  ،پوراصغر سنگاچین، فرزام؛ صالحی

(، 3133ناروندی، مرتضی )اسماعیل و دی

های  یافتگی استان سنجش سطح توسعه
-، مجله علمیایران با رویکرد تحلیل عاملی

پژوهشی آمایش سرزمین، دوره چهارم، 

 .30-1شماره دوم، صص 

  تندنویس، فریدون و قاسمی، محمدهادی

مقایسۀ دیدگاه ورزشکاران، (، 3140)
نظران در مورد راهکارهای  مربیان و صاحب

،فت ورزش قهرمانی ژیمناستیکپیشر
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(، 80)پیاپی  8المپیک، سال پانزدهم، شمارۀ  

 .13 -35صص 

  جمالی، فیروز؛ پورمحمدی، محمدرضا و

حلیلی بر (، ت3144قنبری، ابوالفضل، )
روند نابرابری در نقاط شهری استان های 

، نشریه تحقیقات (3141-3101ایران )

-3، صص 31، شماره 38جغرافیایی، دوره 

34. 

  حسینی، سید شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛

قربانیان رجبی آسیه و سجادی، سید 

ها، ها، ضعفشناسایی قوت(، 3133نصراهلل )
ها و تهدیدهای استعدیابی در ورزش فرصت

قهرمانی جمهوری اسالمی ایران و تنگناها و 
، مدیریت ورزشی، های فراروی آنچالش

 .18-33، صص 35شماره 

 حمد سلطان؛ رجبی، مالک؛ حسینی، م

رضوی، سید محمد حسین و حسینی، سید 

ها و تماشاگران نقش رسانه(، 3133عماد )
گذاری بخش خصوصی در در جذب سرمایه
، مطالعات مدیریت ورزشی، ورزش قهرمانی

 .300-31، صص 31شماره 

 ( 3141رضوی، سید محمد حسین ،)

خصوصی سازی و اصالح ساختار ورزش 
، 35اره ، حرکت، شمقهرمانی در کشور

 .13-33صص 

 چهره،  رضوی، سیدمحمدحسین؛ خوش

نژاد، انوشیروان و اسدی،  محمد؛ کاظم

سازی در ورزش  خصوصی(، 3141حسن )
، نشریه علمی با تأکید بر ورزش قهرمانی

(، 34)پیاپی  8پژوهشی المپیک، شماره 

 .40-51صص 

 نژاد، رحیم و ریحانی، محمد  رمضانی

نی در چالش توسعۀ ورزش همگا(، 3130)

، همایش ملی مقابل ورزش قهرمانی

، صص 3130آذر  1-3تفریحات ورزشی، 

10-15. 

  ریحانی، محمد؛ عیدی، حسین و

ها  بررسی مدل(، 3143نژاد، رحیم ) رمضانی
، دهمین و فرایند مدیریت ورزشکاران نخبه

پژوهشی دانشگاه گیالن، -همایش علمی

  .3143خرداد  35

 کبری و  کمال، اهلل؛ سرخ زیاری، کرامت

ارزیابی (، 3143زنجیرچی، سید محمود )
های کشور از لحاظ کالسیک کارایی استان

، DEAیافتگی با استفاده از روش  توسعه

ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم،  برنامه

 .351-311، صص 1شماره 

  کمال، کبری؛  سرائی، محمد حسین؛ سرخ

زاده، منصوره  بیرانوندزاده، مریم و مهینی

یافتگی  ارزیابی وضعیت توسعه(، 3130)
های کشور با استفاده از تکنیک  استان

، فصلنامۀ علمی پژوهشی الجیت و پروپیت

های نو در جغرافیای انسانی، سال  نگرش

 .33-53سوم، شماره سوم، ص 

 مطالعۀ روند (، 3143فر، مصطفی )  سلیمی
تغییرات سطوح توسعه صنعتی و توسعه 

،  3111-51ه ای در ایران طی دور منطقه

، صص 03مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شماره 

55-301. 

  ،سیف پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی

محمود؛ حمیدی، مهرزاد و خطیبی، امین 

طراحی و تدوین راهبرد توسعه (، 3130)
، مدیریت ورزش قهرمانی استان کردستان

 .51-15، صص 4ورزشی، شماره 

 بررسی وضع (، 3145نژاد، علی ) شریف
های استعدادیابی  و تدوین شاخص موجود
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، طرح پژوهشی، سواری در رشتۀ دوچرخه

 پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  صادقی آرانی، زهرا و میرغفوری، سید
تجزیه و تحلیل وضعیت (، 3144اله )حبیب
های ایران طی یافتگی ورزشی استانتوسعه

پژوهش در علوم  ،3148-41های سال

 .330-301ص ، ص38ورزشی، شماره 

 ( 3143ضرابی، اصغر و شاهیوندی، احمد ،)

های توسعۀ تحلیلی بر پراکندگی شاخص
مجلۀ جغرافیا ، های ایراناقتصادی در استان

 3، شماره 33، سال ریزی محیطیو برنامه

 .13-35(، صص 14)پیاپی 

 ( 3130ضرابی، اصغر و شیخ بیگلو، رعنا ،)

های توسعه سالمت بندی شاخصسطح
، فصلنامه علمی پژوهشی های ایراناستان

، 83رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 
 .334-305صص 

  طحاری مهرجردی، محمد حسین؛

زنجیرچی، سید محمود؛ بابایی میبدی، 

بسط یک (، 3133حمید و زارعی، محمد )
مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد 

های  کشورهای شرکت کننده در بازی
، صص 38رزشی، شماره ، مدیریت والمپیک

355-330. 

 زاده،  زاده، غالمحسین و شریف عبداهلل

بندی توسعۀ  سطح(، 3133ابوالقاسم )
های  مطالعات و پژوهشای در ایران،  منطقه

ای، سال چهارم، شماره  شهری و منطقه

 .03-83، صص 31

  ،عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار و فخری

شور های ک بندی استان رتبه(، 3133فرناز )
از نظر توسعۀ ورزش قهرمانی با استفاده از 

، چهارمین همایش روش تاکسونومی عددی

-31، صص 3133مدیریت ورزشی، تیرماه 

30. 

  ،عسگری، بهمن؛ ریحانی، محمد؛ عیدی
(، 3130نژاد، رحیم ) حسین و رمضانی

چالش استعدادیابی در ورزش: توسعۀ 
، اولین همایش المللی ورزش یا موفقیت بین

مهر  34-35استعدادیابی در ورزش، ملی 

 .50-00، صص 3130

  ،غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی

نصرا...؛ جاللی فراهانی، مجید و مقرنسی، 

طراحی و تدوین راهبرد (، 3144مهدی )
توسعۀ ورزش همگانی استان سیستان و 

، صص 13، نشریۀ حرکت، شماره بلوچستان

305-313. 

 فر، محمود  فطرس، محمد حسن و بهشتی

یافتگی  تعیین سطح توسعه(، 3141)
های کشور و نابرابری بین آنها طی  استان
نامۀ اقتصادی،  ،3141و  3151های  سال

 .333-303، صص 3جلد دوم، شماره 

 ( 3140کالنتری، خلیل ،)ریزی و برنامه
، ها(ها و تکنیکای )تئوریتوسعه منطقه

-330چاپ اول، تهران: خوشبین، صص

335. 

 (، 3004ن، مایک و هولیهان، باری )گری

بندی در توسعۀ گذاری و اولویتسیاست
خانلو و ، ترجمه: رضا قراورزش قهرمانی

احسان قراخانلو، چاپ اول، کمیته ملی 

، 3144المپیک جمهوری اسالمی ایران، 

 .33ص

 نظام آمایش (، 3145نیا، جواد )محمد قلی
بررسی تعاریف، ورزش قهرمانی کشور 

های برنامه ریزی ملی و تکنیک ها ومدل
، طرح تحقیق سازمان تربیتای منطقه
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دفتر ملی مدیریت و  بدنی جمهوری اسالمی، 

 توسعه ورزش کشور.

  ،مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب و احمدی

بررسی نقش (، 3130سید عبدالحمید )
های ورزشی در توسعه چهارگانه رسانه

، مدیریت ورزشی، فرهنگ ورزش قهرمانی

 .340-305، صص 3شماره 

 ( 3141مصری نژاد، شیرین و ترکی، لیال ،)

تعیین درجه توسعه نیافتگی آموزشی 
استان های ایران )تکنیک تاکسونومی 

، مجله علوم اداری و اقتصاد عددی(

، صص 8و 1، شماره 30اصفهان، سال 

350-330. 

  مظفری، سید امیر احمد؛ الهی، علیرضا؛

رضایی،  عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه و

راهبردهای توسعه (، 3133العابدین )زین
، مطالعات نظام ورزش قهرمانی ایران

 .84-11، صص 31مدیریت ورزشی، شماره 

 ( 3144ملکی، سعید و شیخی، حجت ،)

ها و تعیین  بندی شاخص تحلیل و طبقه
های کشور با  های توسعه در استان اولویت

استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل 
ریزی  ، نشریه جغرافیا و برنامهیخوشه ا

، صص 33، شماره 38)دانشگاه تبریز(، سال 

03-41. 

  ،موحد، علی؛ فیروزی، محمدعلی و روزبه

تحلیل درجۀ (، 3133حبیبه )
استان  های یافتگی شهرستان توسعه

خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملی 
، مجلۀ پژوهش و ای و تحلیل خوشه

، 1ل دوم، شمارۀ ریزی شهری، سا برنامه
 .10-81صص 

 ( 3140موالیی، محمد ،) مقایسۀ درجۀ
یافتگی بخش خدمات و رفاه  توسعه

های  های ایران طی سال اجتماعی استان
های رفاه  ، فصلنامۀ پژوهش3141و  3151

، صص 38اجتماعی، سال ششم، شمارۀ 
383- 314. 

 ( بررسی و 3145موالیی، محمد ،) مقایسۀ
خش کشاورزی یافتگی ب درجۀ توسعه

و  3151های  های ایران طی سال استان
، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 3141

 .44 -53، صص 01شانزدهم، شمارۀ 

  هنری، حبیب؛ احمدی، سید عبدالحمید

بررسی (، 3133احمدی و مرادی، مهدی )
رسانی، های اطالععوامل مؤثر نقش

سازی مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ
شی در توسعه ورزش های ورزرسانه

، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره قهرمانی

 .381-335، صص 33
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Abstract 
 
Objective: Inequality and imbalance in the development procedure of provinces is the 

foreground of inequality in the social, economic and cultural contexts. Therefore, it is 
expected that sport as a sociocultural phenomenon, like other sectors, has an unequal and 

imbalanced development procedure. This study is aimed to analyze the procedure and 
changes in the development level of Iran's provinces competitive sport.  

Methodology: This study is descriptive and analytic which has reviewed the development 

procedure of competitive sport of provinces between the years 2006 to 2012 by using 48 
indicators. The statistical population was embraced all Iran’s provinces and the statistical 

sample was equal to statistical population and consist of 31 provinces which were in Iran’s 
countr divisions in 2012. Factor analysis was used to calculate mixed indicators and cluster 

analysis was used to determine the level of sport development of provinces.  
Results: The study of development procedure of competitive sport revealed in 2006, that the 

level of competitive sport development of 8 percent of provinces was high and 6 percent of 
them were deprived and disadvantaged, while in six-year era, with increasing trend, the ratio 

of developed provinces in 2012 had changed to 43.3 percent, and the ratio of disadvantaged 
provinces had changed to 40 percent. 

Conclusion: with consider to competitive sport development unequity in the country 
provinces, it is recommended that in future plannings and strategy codifications of 

competitive sport, priority of allocation of resources must be allocated to the periphery and 
perimeter provinces till in addition to preventing the migration of athletes and active human 

resources in sport in deprived provinces, to create the background of further promotion on 
this level of the sport in the country and to be success in international and worldwide 

competitions. 
 

Keywords: Sport developmet, inequity, regional development, provinces’ sport, competitive 
sport. 
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