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  ي ورزش قهرمانی با استفاده از روش تاکسونومی عدديهاي کشور از نظر توسعهبندي استانرتبه

  

  3، فرناز فخري2، دکتر افشار جعفري1دکتر فریبا عسکریان

 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز. 2و1

  ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریزکارشناس. 3

  

  :چکیده

ي هـاي توسـعه  به عنوان یکی از شـاخص   د مختلف ورزش، باالخص ورزش قهرمانی در جامعه،با توجه به نفوذ ابعا .مقدمه و هدف

هـاي  ریـزي نیافته، منجر بـه برنامـه  یافته و توسعهاقتصادي و اجتماعی، تحقیق حاضر درصدد است تا با شناسایی مناطق کم توسعه

  . اي گرددهاي منطقهصحیح، جهت کاهش نابرابري

 30هـاي ورزش و جوانـان   ي آن برابـر و شـامل سـازمان   جامعه و نمونـه . تحلیلی است -ق، از نوع توصیفیاین تحقی .شناسیروش

یافتـه،  ها؛ از جملـه تعـداد ورزشـکاران سـازمان    هاي ورزش قهرمانی استانهاي تحقیق که شامل شاخصداده. باشداستان کشور می

ها بـا  تعداد شاخص. آوري گردیدساخته، جمعي محققتوسط پرسشنامهباشند، می... هاي کسب شده، اماکن ورزش و مربیان، مدال

یـافتگی ورزش  ي توسـعه سپس بـراي تعیـین کیفیـت و درجـه    . ها رفع گردیدخطی بین آندار شده و همکمک تحلیل عاملی، وزن

  .قهرمانی، از روش تاکسونومی استفاده شد

درصـد   27/48یافتـه،  توسعه) فارس، اصفهان و مازندران(هاي کشور استاندرصد  34/10، 88نتایج نشان داد که در سال  .هایافته

-هاي کشور، به دلیل شدت توسعههمچنین استان تهران در میان استان. باشندنیافته میدرصد نیز توسعه 37/41یافته و کم توسعه

  . ها ناهمگن استیافتگی ورزشی، نسبت به سایر استان

نیافته در امر ورزش یافته و توسعههاي کم توسعهکند تا با شناخت استانئوالن ورزش کشورکمک مینتایج این تحقیق به مس .بحث

  .ریزي خود در این بخش را، به این مناطق اختصاص دهندقهرمانی، اولویت برنامه

  .ي ورزشی، ورزش قهرمانی، روش تاکسونومیتوسعه: کلید واژگان
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Due to the influence of different aspects of the sport, especially athletics in the community as 
one of the indicators of economic and social development, this study ought to identify the least-
developed and non-development regions, leading to proper planning for reduce regional 
disparities. 
The present study was descriptive and analytical. The statistical population consisted of 30 the 
Organization of Youth and Sports. The statistical sample was same with statistical population. 
The data’s of provinces includes, athletes, coaches, medals were won by each province, sport 
facilities … by the researcher made questionnaire. Descriptive statistic methods were used to 
describe data and inferential statistics methods (factor analysis) and numerical taxonomy to 
analyze the data (α= 0.05). 
The results indicate that 10.34% of provinces were developed, 48.27% leas-development & 
41.37% non-development. Also Tehran in comparison with the other provinces was non-
homogeneous.  
Determining to recognize the leas-development and non-development provinces in term of 
athletics, will help sports authorities to allocate scheduling of priority in regions. 
Keywords: Sports development, athletic and taxonomy method  
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  مقدمه

ي ي همـه جانبـه  گیري در توسعهاثرات مثبت و چشم ي مهم اجتماعی،بدنی به عنوان یک پدیدهورزش و تربیت

این پدیده که قابلیت باالیی را در . باشددر حال توسعه، بسیار مورد توجه میاجتماع داشته و در جوامع مترقی و 

برقراري ارتباطات و تحکیم روابط اجتماعی و مردمی داشته و دارد؛ همچون پل مستحکمی در مسیر بهداشـت و  

امروزه، ورزش و تفریحات سـالم در   ).2008؛ سوینن و وندمورتل، 2004، 1نارایت(نماید عمل می سالمت جامعه

ي کاالها و خدمات مصرفی و غیرمصرفی متعدد به عنوان یک صنعت مهم و اثرگذار یافته با ارائهکشورهاي توسعه

از طرفـی، برخـی   ). 2010ال، ؛ لـوئیز و فـاد  1383عسـکریان،  ( روداجتماعی به شمار می -ي اقتصاديدر توسعه

هاي اقتصادي، اجتماعی، یافتگی مؤلفهیافتگی ورزشی، خود مدیون توسعهکیفی یا توسعه-معتقدند که رشد کمی

یـافتگی، موجبـات   هاي توسـعه یافتگی ورزشی در تعامل با سایر مؤلفهبه عبارتی، توسعه. سیاسی و فرهنگی است

بـه عنـوان مثـال،    ). 2010؛ لوئیز و فـادال،  2010جیانگ، (سازد اهم میپیشرفت و رفاه هرچه بیشتر کشور را فر

یافتگی نسبتاً باال در دستیابی به درآمدهاي کالن اقتصادي، کشورهاي آمریکا، استرالیا، انگلستان و چین با توسعه

لـوئیز و  (رنـد  یافتگی ورزشی قرار داالمللی و جهانی یا ارتقاي سالمت جامعه در صدر توسعهکسب افتخارات بین

ورزش  يتوسـعه . ورزش در کشـور اسـت   يورزش قهرمانی یکی از ارکان مهـم توسـعه  از طرفی ). 2010فادال، 

؛ 2010لوئیز و فـادال،  ( هاي جهانی و المپیک استکسب موفقیت در رقابت يزمینهپیش ،قهرمانی در هر کشور

یافتگی در کشورهاي مختلف جهـان داراي  توسعهطوري که روند همانبا این حال، . )1390 آبادي،شریعتی فیض

ها و مناطق مختلف یافتگی و به تبع آن عملکرد استانمراتب گوناگون است؛ در داخل یک کشور نیز روند توسعه

هاي کشور با توجه به توزیـع فضـاي نـاهمگن منـابع و همچنـین عوامـل       یافتگی استانتوسعه. باشدیکسان نمی

به عبارت دیگر، به علت . ی و اقلیمی مناطق ممکن است داراي روندي متناسب نباشدمختلف اقتصادي و اجتماع

هاي مختلف صنعتی، کشاورزي هاي کشور ممکن است در بخشیافتگی استاناي، توسعهي منطقهامکانات بالقوه

-اجتنـاب  هاي کشورهاي مختلف را در استاني بخشو خدمات دیگر متجانس نباشد و این امر، ضرورت مطالعه

هـاي فرهنگـی و آموزشـی،    در پژوهش خود با توجه به شاخص) 1390(قنبري ). 1386موالیی، (کند ناپذیر می

یـافتگی نقـاط شـهري    ي توسـعه بهداشتی و درمانی، زیربنایی و مسکن، اقتصادي و ورزشـی، بـه تعیـین درجـه    

، استان سیسـتان و بلوچسـتان بـه    هاي ورزشیي شاخصنتایج بدست آمده در زمینه. هاي کشور پرداخت استان

ورزشی به عنوان برآیند  -ي ملی، بر اساس نتایج موجود، توسعههمچنین. باشندها می عنوان برخوردارترین استان

هاي مختلف تا حدي به عوامل اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی آن مناطق یافتگی ورزشی در مناطق و استانتوسعه

ها نشان و بررسی) 1388پوري، ؛ خاکپور و باوان1382رح جامع ورزش کشور، ؛ ط1380کالنتري، (وابسته است 

در ایـن   .در سـطح یکسـانی قـرار ندارنـد     ورزشی یافتگیاز لحاظ میزان توسعههاي کشور نیز دهند که استانمی

ان، طی هاي ایر یافتگی ورزش استاندر تجزیه و تحلیل وضعیت توسعه) 1388(صادقی آرانی و میرغفوري  راستا،
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ي ، تنهـا اسـتان سـمنان بـا درجـه     1384استان کشور در سال  28نشان دادند که از میان  1384-85هاي سال

بدنی قرار داشته و این آمـار، در  هاي برخوردار از امکانات ورزشی و تربیت ي استاندر زمره 495/0یافتگی توسعه

هاي ایران، در  درصد از استان 93رت دیگر، بیش از به عبا. هاي سمنان و زنجان بوده است ، شامل استان85سال 

ي هاي سمنان و زنجـان در زمـره  تنها استان و اندبدنی کافی محروم بودهاین دو سال از امکانات ورزشی و تربیت

ها از جملـه تهـران و   اند و سایر استانقرار داشته) یافتگی ورزشیتوسعه(هاي برخوردار از امکانات ورزشی استان

 طرفـی  از. انـد  یافتگی ورزشـی گـزارش شـده     محروم از لحاظ توسعههاي محروم یا نیمههان به عنوان استاناصف

 تـأمین  و مشـکالت  و مسائل حل براي تالش نهایتاً و توسعه در مؤثر عوامل تبیین و توسعه و ریزيبرنامه فرآیند

 این در گام نخستین منظور، بدین. است رخوردارب ايویژه اهمیت از موجود، هاينابرابري تعدیل راستاي در نیازها

 اجتماعی اقتصادي هايبخش تحلیل و تجزیه مستلزم خود، شناسایی این و است موجود وضعیت شناخت راستا،

-بهره و سطوح بنديرتبه در منطقه جایگاه شناسایی مختلف، مناطق میان منابع تخصیص براي. است فرهنگی و

 کشـور،  قهرمانی ورزش بخش در تحقیق این در که) 1389زیاري، ( است ضروري امري توسعه، مواهب از مندي

 ارتقـاء  و بهداشـت  حفـظ،  در ورزش يسازنده اهمیت نقش به عنایت با و پایه این بر. شد خواهد پرداخته آن به

 ددرصـد  تحقیق این اجتماعی، مختلف جهات يتوسعه و المللیبین هايعرصه در موفقیت جامعه، سالمت سطح

 عوامـل  به توجه با قهرمانی، ورزش يزمینه در یافتگیتوسعه میزان لحاظ از را کشور هاياستان وضعیت تا است

 کشـور  مختلف هاياستان ضعف و قوت نقاط وجود عوامل، این تعیین و شناخت با. دهد قرار بررسی مورد معین

  .نمایدمی توجهی شایان کمک ورزشی مؤثر هايریزيبرنامه در کشور ورزش مسئوالن به و گشته شناسایی

  روش تحقیق

ي آمـاري ایـن    جامعـه . باشد و به صورت میدانی صورت گرفتـه اسـت  تحلیلی می -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

باشد، که با توجه به نوع تحقیـق،  می) سازمان 30(هاي کشور  هاي ورزش و جوانان استانتحقیق، شامل سازمان

-88هـاي  هاي بین سـال ي آماري در نظر گرفته شد و از آنجایی که این تحقیق، دادههحجم نمونه برابر با جامع

ي تحقیق، اقدام ضمن بررسی پیشینه. در نظر گرفته نشده استاستان البرز دهد، را مورد بررسی قرار می 1387

در  وري و محتواییجهت تعیین روایی ص این پرسشنامه در چندین نوبت گردیدد کهي اولیه ي پرسشنامهبه تهیه

به  "آلفا کرونباخ"پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آماري . اختیار متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت

ي الکترونیکـی، بـه   ي مورد نظر از سه طریق دورنگار، پست پیشتاز و نامـه پرسشنامه. تعیین گردید 84/0میزان 

 .آوري شـد ماهـه جمـع   5ي هـا در طـی دوره  پرسشـنامه  و گردیـد  ها ارسالهاي ورزش و جوانان استانسازمان

هایی همچون تعداد ها مانند شاخصسؤال، در ارتباط با آمار ورزش قهرمانی استان 31ي مذکور شامل پرسشنامه

هاي کسب شده، تعداد ورزشکاران، مربیان، داوران، مدعوین به اردوهاي ملی، میزبانی اماکن ورزشی، تعداد مدال

پـس از  تنظیم و در قالب جداول و نمودار هاي آمار توصیفی  هاي حاصله ابتدا با روش داده .باشدمی... ابقات ومس

تحلیـل  (آمـار اسـتنباطی    روشاز ده با اسـتفا ) اسمیرنف -نتایج آزمون کلموگروف(ها  دادهتوزیع تأیید نرمالیتی 

در  ) هـاي کشـور   افتگی ورزش قهرمـانی اسـتان  یي توسعهبراي تعیین درجه( روش تاکسونومی عددي و) عاملی
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بررسـی   21ي  تحت ویندوز نسخه  SPSS/PAS و Excel 2010و با نرم افزار آماري   α =05/0داري سطح معنی

   .گردید

  روش تاکسونومی عددي

هـا، تاکسـونومی   ترین ایـن روش یکی از مهم. هاي متعددي وجود داردي مناطق، روشبراي تعیین سطح توسعه

پیشـنهاد داد؛ ایـن روش را در    1763در سـال   1روش تاکسونومی عددي را نخستسن بار، آدنسـون  .دي استعد

بنـدي و  ، به عنـوان روشـی بـراي طبقـه    1968گروهی از ریاضیدانان لهستانی بسط دادند و در سال  1950سال 

ر است که یک مجموعـه  تاکسونومی عددي قاد. یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو مطرح شدبندي توسعهدرجه

ي ي توسـعه هاي کم و بیش همگن تقسیم کرده و بـه عنـوان مقیاسـی بـراي شـناخت درجـه      را به زیر مجموعه

در این روش، معموالً یکی از مناطق مورد مطالعه به . ریزي قرار گیرداقتصادي و اجتماعی مورد استفاده در برنامه

دي که تعداد مناطق مورد مطالعه زیاد باشد و از نـاهمگنی بـاالیی   در موار. شودآل معین میي ایدهعنوان منطقه

بندي سایر مناطق آل و درجهي هدف و ایدهنیز برخوردار باشند، در این صورت تعیین یک منطقه به عنوان نقطه

ن به آل چندان منطقی و ممکیافتگی ایدهي برنامه براي رسیدن سایر مناطق به سطح توسعهبر مبناي آن و ارائه

تـر تقسـیم   توان نقاط یا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چند گروه همگنبراي رفع این مشکل می. رسدنظر نمی

-مجموع این فرایند را می. آل اقدام کردي ایدهنمود و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه یا منطقه

اکسونومی در قالب چندین مرحله، به شرح ذیل قابل اجراي تکنیک ت. توان از روش تاکسونومی عددي انجام داد

  :باشداجرا می

  هاتشکیل ماتریس داده) الف

  تشکیل ماتریس فواصل) ب

  ترین فاصلهتعیین کوتاه) ج

  هاي همگنمشخص کردن بخش) د

  آلي ایدهي مرکب هر منطقه از منطقهي فاصلهمحاسبه) ه

  .)1382بهشتی، ( ي توسعهي درجهمحاسبه) و

  ته هاي تحقیقیاف

هـاي مربـوط بـه    داده 1جدول . بندي و توصیف شدندها طبقههاي ورزش استانمربوط به شاخصهاي ابتدا داده

ها که شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و کمترین و بیشترین تعداد ورزشکاران ورزش استان هاي شاخص

هـاي  تعـداد تـیم   اي تیم ملی و مدعوین به اردوهاي تیم ملی،ضداوران، اع یافته، ورزشکاران زن، مربیان،سازمان

هاي آموزشـی  هاي ورزشی، تعداد اماکن ورزشی، تعداد دوره، هیأت)هاي کشوريهاي حاضر در لیگتیم(ورزشی 

المپیک، جهانی و (هاي ، تعداد مسابقات؛ اعم از میزبانی و اعزام به مسابقات، تعداد کل مدال)مربیگري و داوري(

  . باشدها میکسب شده توسط استان) یاییآس
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  )30: تعداد(ها هاي توصیفی ورزش استانشاخص. 1جدول 

  88  87  آماره  شاخص                         سال

  یافتهورزشکاران سازمان

  )نفر(

 47/88521 23/80985 میانگین

 923/85652 822/84621 انحراف استاندارد

 22055 19871  حداقل

  462000  469870  رحداکث

  ورزشکاران زن

  )نفر(

 73/27924 25386 میانگین

 166/30963 759/29591 انحراف استاندارد

 4012 3879 حداقل

  162401  159017 حداکثر

  مربیان و داوران

  )نفر(

 87/9845 47/8153 میانگین

 529/13040 081/9505 انحراف استاندارد

 1733 1503 حداقل

  74879  55406 حداکثر

  هاي ورزشیتیم

  )تعداد(

 03/43 60/42 میانگین

 52/41 83/40 انحراف استاندارد

 4 4  حداقل

  145  145  حداکثر

  تیم ملی

  )نفر(

 70/368 07/325 میانگین

 526/396 227/345 انحراف استاندارد

 30 36 حداقل

  1467  1542 حداکثر

  اماکن ورزشی

  )تعداد(

 7/328 26/312 میانگین

 13/584 47/579 انحراف استاندارد

 70 53  حداقل

  3329  3296  حداکثر

  هاي آموزشیدوره

  )تعداد(

 76/110 26/101 میانگین

 71/104 77/92 انحراف استاندارد

 24 24  حداقل

  457  510  حداکثر

  میزبانی مسابقات

 6/43 5/40 میانگین

 29/39 53/33 انحراف استاندارد

 5 5  حداقل

  184  178  حداکثر

  اعزام به مسابقات

 06/298 7/297 میانگین

 13/143 06/128 انحراف استاندارد

 128 101 حداقل

  689  555 حدکثر

  مدال

  )تعداد(

 7/35 26/35 میانگین

 57/35 06/33 انحراف استاندارد

 4 2  حداقل

  138  125  حدکثر

  هاي ورزشیهیأت

  )تعداد(

 56/47 03/46 میانگین

 62/6 45/3 انحراف استاندارد

 40 39  حداقل

  79  56  حداکثر
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از روش تحلیـل  (ها با کمک تحلیل عاملی تعداد شاخصي ورزش قهرمانی، هاي توسعهآوري شاخصبعد از جمع

-ها رفع گردید و با کمک درصد واریانس تراکمی، قدرت توضیحخطی بین آندار شده و هموزن) هاي اصلیمؤلفه

ها رفع و خطی بین شاخصدر واقع با تکنیک تحلیل عاملی، هم. گی فاکتورهاي استخراج شده مشخص شددهند

هاي نهایی از جمله تعداد شاخصهاي اولیه به تعدادي عامل خالصه و به هر یک وزن مناسب داده شد و شاخص

دعوت شدگان بـه اردوهـا و   (یم ملی یافته، تعداد ورزشکاران زن هر استان، مربیان و داوران، تورزشکاران سازمان

-هاي آسیایی، جهانی و المپیک کسب شده توسط ورزشکاران هر استان، تعداد تیم، کل مدال)هاي ملیعضو تیم

 ، تعداد اعزام به مسابقات کشـوري، میزبـانی مسـابقات   )2و 1برتر، لیگ دسته (هاي کشوري هاي حاضر در لیگ

 يآمـاره  مقـدار  ،KMO1 شـاخص  مقـدار ، 2جـدول  . ، استخراج گردیـد کشوري و تعداد اماکن ورزشی هر استان

 866/0 برابـر  ،KMO شـاخص  مقـدار  که ییآنجا از. دهدیم نشان را آزمون يداریمعن و يآزاد يدرجه بارتلت،

دار آزمـون  همچنین با توجه به سطح معنی .دارد تیکفا یعامل لیتحل يبرا نمونه تعداد باشد،یم) 1نزدیک به (

شود که تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار، مـدل عـاملی،   درصد است، مشخص می 5تر از لت، که کوچکبارت

  .شودي شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد میمناسب است و فرضیه

  و بارتلت KMOآزمون . 2جدول 

KMO  
  کرویت آزمون بارتلت

 p  درجه آزادي  آماره کاي دو

866/0  306/434  55  001/0<  

 یناش شده مشاهده انسیوار کل از درصد 162/66 شده، نییتع عوامل نیب از که است یحاک یعامل لیتحل جینتا

 يهـا هیـات  تعـداد  هايشاخص سهم بودن اثر کم دلیل به .باشدیم یورزش یافتگی توسعه يهاشاخص عامل از

 بـین  از هـا شـاخص  ایـن ، شده هدهمشا تغییرات کل واریانس در هاي آموزشی برگزار شده،ی و تعداد دورهورزش

 تعـداد  ورزشـکار،  زنان تعداد: بیترت به ،یورزش یافتگیتوسعه يهاشاخص نیب از .شد خارج يورود يهاشاخص

 ،یورزش يهامیت اماکن، ،تیم ملی داوران، و انیمرب ،ی و المپیکجهان یی،ایآس يهامدال ،یافتهسازمان ورزشکاران

  ).3 جدول( باشند یم شده مشاهده انسیوار از سهم نیشتریب يدارا اعزام و یزبانیم
  هاي ورزش قهرمانیماتریس اجزاء شاخص. 3جدول 

  نمرات عاملی  متغیر

  973/0  ورزشکاران زن

  967/0  یافتهورزشکاران سازمان

  906/0  مدال

  901/0  داوران -مربیان

  896/0  تیم ملی

  882/0  اماکن

  806/0  هاي حاضر در لیگتیم

  791/0  میزبانی

  701/0  اعزام

                                                           
1
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
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هـاي کشـور از لحـاظ ورزش    یافتگی اسـتان و کیفیت توسعه هاي ورزش قهرمانی، درجهبعد از استخراج شاخص

سپس، با . بندي گردیدبا استفاده از تکنیک تاکسونامی عددي، محاسبه و رتبه 1387-88هاي قهرمانی طی سال

ي ورزش قهرمـانی طـی   ي توسعهها در زمینهرشد نسبی استان 88و  87هاي یافتگی سالتوجه به میزان توسعه

  . ، بررسی گردید88و  87دو سال 

  1387-88هاي ي ورزش قهرمانی طی سالهاي ایران از لحاظ توسعهاستان بنديرتبه

ه داراي هایی کـ ، استان1ايها با رویکرد تاکسونومی عددي و با استفاده از روش تحلیل خوشهپس از تحلیل داده

-ي همگن قرار گرفتند و در سه سطح توسـعه شباهت و تجانس بیشتري با یکدیگر بودند، در یک گروه یا خوشه

الزم بـه ذکـر   . انـد بندي شده، طبقه)محروم(و توسعه نیافته ) نیمه برخوردار(یافته ، نیمه توسعه)برخوردار(یافته 

باشـد و هـر چقـدر ایـن     ، مابین صفر و یک مـی )Fi(ان یافتگی بدست آمده براي هر استي توسعهاست که درجه

وضـعیت   4جـدول  . گـردد یافتگی بهتـر ارزیـابی مـی   تر باشد، وضعیت استان از نظر توسعهمیزان به صفر نزدیک

تا  87هاي یافتگی، طی سالي توسعههاي کشور را از لحاظ ورزش قهرمانی، با توجه به درجهیافتگی استانتوسعه

یـافتگی آن از  ي توسـعه در این جدول رتبه یا جایگاه هر استان و همچنین کیفیـت و درجـه  . هدد، نشان می88

سازي مناطق، استان تهران به الزم به ذکر است که براي همگن. هاي مربوط، نشان داده شده استلحاظ شاخص

ها ي استانشده و با بقیهسال، به عنوان استان ناهمگن، تلقی  دودلیل قرار گرفتن در حد باالي مقیاس، طی هر 

  .گرددمقایسه نمی

   

  1387-88هايهاي کشور طی سالیافتگی ورزش قهرمانی استاندرجه و کیفیت توسعه. 4جدول 

  سال                

  یافتگی  کیفیت توسعه

  1388سال   1387سال 

 درجه شهرستان رتبه  درجه  شهرستان  رتبه

  079/0  تهران  -  107/0  تهران  -  ناهمگن

  

  

  )برخوردار(یافته توسعه

  494/0  فارس  1  526/0  اصفهان  1

  534/0  اصفهان  2  567/0  مازندران  2

  564/0  مازندران  3  583/0  فارس  3

       628/0 خراسان رضوي 4

  

  

  

  

 
 

  یافتهنیمه توسعه

  )نیمه برخوردار(

  

  

  

  

  

  

  632/0  خراسان رضوي  4  639/0  گیالن  5

  650/0  همدان  5  668/0  همدان  6

  651/0  گیالن  6  676/0  خوزستان  7

  678/0  خوزستان  7  691/0  کرمانشاه  8

  709/0  گلستان  8  704/0  مرکزي  9

  710/0  کرمانشاه  9  728/0  اردبیل  10

  716/0  زنجان  10  733/0  زنجان  11

  719/0  اردبیل  11  736/0  آذربایجان غربی  12

  721/0  آذربایجان غربی  12  739/0  گلستان  13

  723/0  مرکزي  13  740/0  وینقز  14

  736/0  کرمان  14  751/0  آذربایجان شرقی  15

  743/0  آذربایجان شرقی  15  756/0  کرمان  16

  759/0  یزد  16      

  762/0  قزوین  17      

                                                           
1
 Cluster Analysis Method 
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  )محروم(نیافته  توسعه

  

  

  

  

  769/0  لرستان  18  777/0  لرستان  17

  772/0  هرمزگان  19  782/0  کردستان  18

  790/0  بوشهر  20  789/0  گانهرمز  19

  792/0  سیستان و بلوچستان  21  791/0  چهارمحال و بختیاري  20

  799/0  کردستان  22  792/0  یزد  21

  805/0  کهگیلویه و بویراحمد  23  807/0  سیستان و بلوچستان  22

  808/0  چهارمحال و بختیاري  24  810/0  بوشهر  23

  811/0  ایالم  25  814/0  ایالم  24

  811/0  سمنان  26  815/0  گیلویه و بویراحمدکه  25

  812/0  قم  27  816/0  قم  26

  816/0  خراسان شمالی  28  827/0  سمنان  27

  838/0  خراسان جنوبی  29  838/0  خراسان جنوبی  28

        845/0  خراسان شمالی  29

  

تـا   87هـاي  ه نیافته طی سالیافته و توسعیافته، نیمه توسعههاي توسعه، اگرچه تعداد استان4با توجه به جدول 

هاي کشور دهد که استانها، نشان مییافتگی استاني توسعه، افزایش یا کاهش یافته است، اما میانگین درجه88

  ). 5جدول (باشند تر میاز لحاظ ورزش قهرمانی نسبت به قبل توسعه یافته 88در سال 

  هایافتگی استاني توسعههاي توصیفی درجهآماره. 5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  

  142/0  716/0 1387یافتگی توسعه

  146/0  707/0 1388یافتگی توسعه

  

هـا بـین دو   ها از لحاظ ورزش قهرمانی، میزان رشد نسـبی آن یافتگی استاني توسعهبعد از مشخص شدن درجه

محاسـبه شـد و سـپس     88و  87 هايبدین منظور ابتدا تغییرات نسبی بین سال. محاسبه گردید 88و  87سال 

  :ها از طریق فرمول زیر محاسبه گردیدرشد نسبی آن

  رشد نسبی)=تغییرات نسبی/سال پایه*(100

در  87نسـبت بـه سـال     88در سـال  ) استان 20(هاي کشور درصد از استان 66/66دهد که ، نشان می6جدول 

هاي اصفهان، ، یعنی استان)درصد 30(ن کشور استا 9یافتگی ورزش قهرمانی رشد نسبی مثبت و ي توسعهزمینه

چهارمحال و بختیاري، گیالن، خراسان رضوي، خوزستان، قزوین، کرمانشاه، کردستان و مرکزي نیز رشد نسـبی  

  . یافتگی نداشته استاند و استان خراسان جنوبی هم تغییري در میزان توسعهمنفی داشته
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  یافتگی ورزش قهرمانیاظ توسعهها از لحمیزان رشد نسبی استان. 6جدول 

  )درصد(رشد نسبی   تغییرات نسبی  88یافتگی توسعه درجه  87یافتگیدرجه توسعه  استان  ردیف

743/0  751/0 آذربایجان شرقی  1  008/0  065/1  

721/0  736/0 آذربایجان غربی  2  015/0  038/2  

719/0  728/0 اردبیل  3  009/0  236/1  

534/0  526/0 اصفهان  4  008/0-  52/1 -  

811/0  814/0 ایالم  5  003/0  36/0  

790/0  810/0 بوشهر  6  020/0  46/2  

079/0  107/0 تهران  7  028/0  168/26  

808/0  791/0 چهارمحال و بختیاري  8  017/0-  14/2 -  

838/0  838/0 خراسان جنوبی  9  0  0  

632/0  628/0 خراسان رضوي   10  004/0-  63/0-  

816/0  845/0 خراسان شمالی  11  029/0  43/3  

678/0  676/0 خوزستان  12  002/0-  29/0 -  

716/0  733/0 زنجان  13  017/0  31/2  

811/0  827/0 سمنان  14  016/0  93/1  

792/0  807/0 سیستان و بلوچستان   15  015/0  85/1  

494/0  583/0 فارس  16  089/0  26/15  

762/0  740/0 قزوین   17  022/0-  97/2 -  

812/0  816/0 قم  18  004/0  49/0  

736/0  756/0 کرمان  19  020/0  64/2  

710/0  691/0 کرمانشاه  20  019/0-  75/2 -  

799/0  782/0 کردستان  21  017/0-  17/2 -  

805/0  815/0 کهگیلویه و بویراحمد  22  010/0  22/1  

709/0  739/0 گلستان  23  030/0  06/4  

651/0  639/0 گیالن  24  012/0-  87/1 -  

769/0  777/0 لرستان  25  008/0  03/1  

564/0  567/0 مازنداران  26  003/0  52/0  

723/0  704/0 مرکزي  27  019/0-  69/2-  

772/0  789/0 هرمزگان  28  017/0  15/2  

650/0  668/0 همدان   29  018/0  69/2  

759/0  792/0 یزد  30  033/0  16/4  

     

اخـتالف میـانگین   ها، یع دادهبا توجه به نرمال بودن توزها، دار بودن میزان رشد نسبی استانجهت بررسی معنی

و  tبا توجه به مقادیر  .بررسی شدهمبسته  t، با استفاده از آزمون 88و  87هاي ها طی سالیافتگی استانتوسعه

 88ها در سـال  یافتگی استانهمبسته، میزان رشد نسبی مثبت توسعه tداري بدست آمده از آزمون سطح معنی

دار نیسـت  هـا معنـی  ، اما میزان رشـد منفـی اسـتان   )t=55/3و  p=002/0( باشددار میمعنی 87نسبت به سال 

)75/0=p  33/0و=t(.  

  یافتگیهمبسته میزان رشد نسبی توسعه tنتایج آزمون . 7جدول 

  هااختالفات زوج  
t  ي آزاديدرجه  p  

  میانگین خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین

  75/0  8  33/0  31/0  93/0  1/0 88و  87افتگی یتوسعه  1رشد منفی       زوج 

  002/0  20  55/3  31/1  03/6  67/4 88و  87یافتگی توسعه  1رشد مثبت       زوج 
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  گیريبحث و نتیجه

ي رقابت و تغییرات محیط باقی ماند، الزم اسـت ضـمن شـناخت تغییـرات و     امروزه براي آن که بتوان در عرصه

هـا را بـه شـکل    ها تدارك دید و تا حد ممکـن آن اي در قبال آني بدیع و تازههاتحوالت محیط پیرامون، پاسخ

طـرح جـامع   . (جانبه باشـد ي همهها و فرآیندها در جهت توسعهبه عبارتی باید تمام فعالیت. دلخواه خود درآورد

 ورزش بین است؛ ارتباط اجتماعی -اقتصادي يتوسعه از مهم بخشی ملی، ورزش يتوسعه). 1382ورزش کشور، 

در  "توسـعه " ابتدا که است این مهم ينکته. داد قرار تحلیل و تجزیه مورد مختلف زوایاي از توانمی را توسعه و

 يتوسـعه  موجـب  همچنـین  و گـذارد مـی  تـأثیر  فرد جسمی رشد بر ورزش که است بدیهی. شود ورزش تعریف

 بـدنی تربیـت  و ورزش سـال  را 2005 سال متحد، ملل سازمان به همین دلیل. شودمی شخص روانی و اجتماعی

هـاي  ورزش و فعالیت ).2008سوینن و وندمورتل، (کمک نماید  تريوسیع سطح در جوامع يتوسعه تا به نامید،

طـرح جـامع ورزش   (تواند همگام با تغییر و تحوالت تدریجی توسعه یابد بدنی نیز به عنوان نمودي اجتماعی می

ي توسـعه . پـذیرد عوامل در ارتباط بوده و ضمن اثر بر آنها، از آنها نیـز تـأثیر مـی   ورزش با دیگر ). 1382کشور، 

هـاي  ساز تأمین و تربیت نیروي انسانی سالم و تندرسـت، بخشـی از برنامـه   بدنی و ورزش به عنوان زمینهتربیت

هنگی نمایـان  آید که نقش اساسی ورزش را در سطوح اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فري ملی بشمار میتوسعه

ي ي سـالمت و توسـعه  ي توسـعه ي رابطـه کشور جهان در زمینه 120تحقیقات انجام شده در بیش از . سازدمی

شـود، در  ي سالمت جامعـه مـی  ي اجتماعی موجب توسعهگونه که توسعهاجتماعی، حاکی از آن است که همان

شود و در جوامعی کـه داراي  اجتماعی می هاي مختلفي زمینهي سالمت جامعه نیز موجب توسعهمقابل توسعه

؛ 2008؛ سـاتی،  2007رابرتسـون،  (گـردد  تر طی میباشند، مسیر توسعه سریعافراد سالم، با نشاط و کارآمد می

ورزش  يتوسـعه . ورزش در کشـور اسـت   يورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعهاز طرفی ). 2008سوونین، 

؛ 2010لوئیز و فـادال،  ( هاي جهانی و المپیک استکسب موفقیت در رقابت يزمینهپیش ،قهرمانی در هر کشور

اي، ملـی و فراملـی بـه    بـدنی منطقـه  هـاي تربیـت  لـیکن در سـطح کـالن نظریـه    ). 2008؛ سوونین، 2008ملو، 

قاسـمی و همکـاران،   . (ي ورزش در میان ملل مختلف اشاره داردرویکردهاي مرسوم متفاوت براي اعتال و توسعه

1386 .(  

یـافتگی ورزش قهرمـانی یکسـان    هاي کشور بـه لحـاظ توسـعه   استان شود که، مشاهده می2ل با نگاهی به جدو

ي همواره تفـاوت آشـکاري در میـزان درجـه    . یافته و توسعه نیافته قرار دارندنیستند و اغلب در گروه کم توسعه

هاي تهران، فارس، اصفهان و آنچنان که استان . هاي انتخابی وجود داردها بر اساس شاخصي ورزشی آنتوسعه

هاي شمالی و جنوبی، قـم،  هایی مانند خراسانهاي توسعه یافته و استانمازندران طی دوسال همواره جزء استان

طور که نتایج صـادقی آرانـی   همان. اندهاي توسعه نیافته بودهجزء استان... سمنان، بوشهر، کردستان، لرستان و 

باشـند و  یافتـه از لحـاظ ورزشـی مـی    هاي توسعههاي سمنان و زنجان جزء استاندهد، استانن مینشا) 1388(

ي تحقیـق  اند؛ اما نتیجهیافته محسوب شدههاي کم توسعهتهران، فارس، مازندران از استان هايهمچنین استان

، اقتصـادي و کالبـدي در   هاي خاص سیاسیدهد که استان تهران به لحاظ ساختار و زیرساختحاضر، نشان می
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هاي مازندران، اصفهان، فارس و گیرد و استانها، ناهمگن است و در جایگاه نخست قرار میمقایسه با سایر استان

-نیافته و کـم توسـعه  هاي توسعهباشند و سمنان و زنجان، جزء استانیافته میهاي توسعهخراسان رضوي استان

هاي انتخابی دانست؛ چـرا کـه در تحقیـق صـارقی آرانـی      توان در شاخصمیعلت این تناقض را . باشندیافته می

ي تواند باعـث جابجـایی رتبـه   ها به صورت سرانه در نظر گرفته شده است که این امر خود می، شاخص)1388(

یافتـه از لحـاظ   ، استان سیستان و بلوچستان را به عنوان استان توسـعه )1390(همچنین قنبري . ها گردداستان

از طرفی، . تواند ضعف آمارگیري باشدگیري وي، علت میهاي ورزشی معرفی کرده است، که طبق نتیجهشاخص

یافتگی ورزشی، تعداد زنان ورزشـکار هـر اسـتان    هاي توسعهاز بین شاخص که نشان دادنیز لیل عاملی نتایج تح

سازي مناسب بـراي مشـارکت زنـان در    بستربا باشند؛ به عبارتی سهم واریانس مشاهده شده میداراي بیشترین 

هـاي اسـتانی از لحـاظ    ي کـاهش تفـاوت  زمهال. کمک کردها ي ورزش قهرمانی استانبه توسعه توانورزش، می

ریزي ورزشی کشور و دوري از اي و اصالح نظام برنامهریزي منطقهیافتگی ورزش قهرمانی، توجه به برنامهتوسعه

بـدیهی اسـت در   . ایستهاي منطقهها و کاهش نابرابريرصت برابر در تمام استانریزي بخشی، در ایجاد فبرانامه

نیافته از لحاظ ورزش قهرمـانی، بـا کـاربرد    یافته و توسعههاي کم توسعهاي، باید به استانهاي منطقهریزيبرنامه

 .ریزي متوازن، بیشتر توجه شودي منابع در برنامهبهینه
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