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ي استان هاي ورزشی فعالیت هامطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردي تحلیلی و توسعه محور، به بررسی کارایی 

مـورد بررسـی قـرار     را به صورت مقایسـه اي  استان هاو هماهنگی نهاده اي و ستاده اي ورزشی این  بپردازدایران 

، مربی فعال و دوره هاي آموزشی بـه عنـوان   بر این اساس، شاخص هاي تعداد مجموعه هاي ورزشی، استخر .دهد

ارتبـاط مـؤثر بـا    (سـتاده اي  شاخص هاي نهاده اي و شاخص تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی به عنوان شـاخص  

مورد تحلیل قـرار   WinDEAPو نرم افزار ) DEA(مورد بررسی و با کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها  )توسعه

  :ق، به شرح زیر می باشدنتایج حاصل از تحقی. گرفته است

در صنعت  )استان هانسبت به سایر (آذربایجان غربی، فارس، مازندران و همدان از کارایی کامل  ي تهران،استان ها

اسـتان  سایر  .محسوب می شوند استان هابراي سایر ) نماینده(ورزش برخوردار می باشند و به عنوان استان مرجع 

ي خراسـان  استان هـا کمترین میزان کارایی به ترتیب مربوط به  ،در این میان. قرار دارند ییي کشور زیر مرز کاراها

  .جنوبی، خراسان شمالی و کردستان می باشد

 دلیـل همچنین، حساس ترین شاخص در این بخش، تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی هر استان مـی باشـد کـه بـه     

به عنوان شاخص ستاده اي پژوهش،  )بین الملل براي مقاصد توسعه اي ارتباط در سطح(توسعه محور بودن تحقیق 

  .مورد استفاده قرار گرفته است

عایـدي توسـعه اي ورزشـی     با گسترش زیرسـاخت ورزشـی،   -ماننداصفهان -ه عالوه، با وجود اینکه در مناطقیب

در صنعت ورزش اسـت و ایـن بـا     فایده کردن -توسعه پایدار این مقوله در گرو هزینه ، امابهتري به دست می آید

  .استان کارا، صورت می گیرد 5ي ورزشی در ساخت هاسرمایه گذاري بیشتر در زمینه زیر 

 

 استان هاي ایران شاخص هاي حساس وي ورزشی، فعالیت هاکارایی، توسعه،  :واژگان کلیدي

                                                           
 com.gmail@motaghi.Samira: mail-E                                                     دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ،گروه اقتصاد ،استادیار - ١



 مقدمه

اما اگر با رویکرد مشارکت  ،ورزش فعالیتی است که اوقات فراغت آنها را پر می کند ،براي بسیاري از مردم

طیف گسترده اي  ،تفاوتی که با خودوع بنگریم، قضیه متفاوت می شود؛ کنندگان فعال در امور ورزشی به این موض

یزات و لباس ورزشی، حضور در اماکن ورزشی به عنوان ورزشکار یا تماشاچی، از هزینه هایی از قبیل خرید تجه

از طرف دیگر، اگر از دیدگاه سیاستمردان این موضوع . دارد هرا به همرا... هاي ناشی از حوادث ورزشی و  درمان

بهبود ( مکان هاي عمومی و خصوصی ورزشی و نگهداري را موشکافی کنیم، هزینه هاي ناشی از احداث

، تولید تجهیزات و ابزارآالت مربوطه، حمایت از تیم هاي ورزشی در سطح منطقه اي و )ي ورزشیساخت هازیر

در کنار آن، مزایاي بسیاري  .هزینه ها اضافه می شود به جمع نیز ...بین المللی، حمایت از حادثه دیدگان ورزشی و 

سالمت باالتر که از ورزش  دلیلبه (هزینه هاي درمانی کمتر  سالمت جسم و روح، اعتماد به نفس باالتر، :از جمله

ارتباط با دنیاي خارج،  و )در سطح ملی( اجتماعی مخرب ت هايیاد و سایر فعالی، تمایل کمتر به اعت)ناشی شده

 می آورد به ارمغان سمت توسعه جامعه بهنیل را براي  ...المللی و هاي بشردوستانه، آشتی و صلح بین  واکنش

آلبرت(

1 ،2013.(  

استفاده از ابزار ورزش به منظور ترویج صلح و توسعه، موضوع جدیدي نیست؛ بازي هاي المپیک، مثال بـارز ایـن   

با این حال، در ادبیات توسعه و مباحث صلح، ورزش را به عنوان ابزار لوکسی در نظر می گیرند که . موضوع است

 ).1395خداداد کاشی و کریم نیا، (است  به تازگی در راستاي مباحث توسعه واقع شده

  :شروع ترویج ورزش به عنوان ابزار صلح و توسعه، به شرح زیر مطرح شده است

، اعالم کرد که از ورزش براي توسعه اقتصادي و اجتماعی استفاده )IDB( 2، بانک توسعه قاره آمریکا2001در سال 

از ورزش در سازمان ملل بـا کمـک نهادهـاي مختلـف      هاي ناشی خواهد کرد و در همان سال به شناسایی فرصت

  .مردم نهاد و ورزشی پرداخته شد

، در سازمان یونیسف مطرح شد و برنامه هـاي  )اي صلح و توسعهراستفاده از ورزش ب(، این موضوع 2002در سال 

گردیـد   2003این موضوعات منجر به شکل گیري اولین کنفرانس ورزش و توسعه در . همراستا با آن شکل گرفت

براي پیشرفت صلح و توسـعه،   بهترین شیوه و دستورالعمل ورزشی هاي متعددي براي یافتن و بعد از آن، کارگروه

سازمان ملل در استفاده از ورزش براي رواج توسعه و صلح بـراي   58,8شکل گرفت که منجر به تصویب قطعنامه 

و تأسیس کمیته هـاي بـین المللـی     "ورزش و تربیت بدنیل بین المللی سا"، به عنوان 2005اعالم سال  کشورها و

                                                           
١ - Ahlert, ٢٠١٣ 
٢ - Inter- American Development Bank (IDB) 



المپیک و پارالمپیک براي حمایت از ورزش در حتی محروم ترین نقاط دنیا، به منظـور رواج توسـعه در کشـورها،    

  ). 2012، 1سازمان توسعه ورزش امریکا(شد 

به بهبود شرایط توسعه اي کشور ها بر این اساس، کارشناسان بین المللی معتقد بودند که ورزش از طرق زیر، منجر 

  :می شود

شان و آموزش عادات سالمتی از  آگاهی آنها نسبت به بدنشان و بهبود توانایی :ایجاد فیزیک سالم در کودکان) الف

سنین پایین با گذاشتن واحد تربیت بدنی در مدارس که منجر به تربیت نیروي کار سالم تر، خالق تر و بهره ورتـر  

  ).2006، 2گراتون و دیگران(شود  در آینده می

قش مهمی ، برنامه هاي ورزشی می توانند نهاي انسانی در پی جنگ، آفات و یا بحران: واکنش هاي بشردوستانه)ب

د فرصـتی بـراي تعامـل    و ایجـا  درمان مشکالت عاطفی، بازگردانـدن احسـاس عـادي    ، را در از بین بردن استرس

در مسابقات المپیک دیده شده که حریفان کشورهایی که با هم در جنگنـد   ،نهبراي نمو -دنایجاد کن اجتماعی سالم

و سایر مسائل را کنار می گذارنـد یـا مردمـی کـه بـا مشـکالت        می شونددر مسابقات کامال با تعامل با هم روبرو 

از لـذت   بسیاري مواجه هستند، با وجود یکنواختی زندگی، زمان مسابقات ورزشی، به دور از هـر گونـه هیـاهویی   

عالوه، فعالیات ورزشی فرصتی است براي جمع کردن مردم به دور هـم و یکـی شـدن    ه ب).  بسیاري بهره می برند

  .آنها در برابر همه مسائل

از آنجا که ورزش یک زبان مشترك است که می تواند مانند پلـی بـه ارتباطـات فرهنگـی،     : آشتی و ایجاد صلح) ج

با همـدیگر    )حتی در سطح محلی و قومی(جوامع  توان از آن در ترویج آشتی قومی و جغرافیایی، منجر شود، می

ورزش همچنین، با کمک به برقراري ارتباط در جامعه مدنی که گـاهی اوقـات راه را بـراي گفتگـوي     . استفاده کرد

کسـتان،  بـراي نمونـه، سـه کشـور تاجی    . سیاسی هموار می سازد، نقش مهمی در دیپلماسی بین المللی ایفا می کند

، 3لـوییز و فـادل  ( هاي مربوط به لیگ بسکتبال، به همگرایی سیاسی رسـیدند  ازبکستان و قرقیزستان از طریق بازي

2010 (.  

این کار، در همگرایی مذهبی بچه هاي کاتولیک و پروتستان ایرلند شمالی و آفریقاي جنـوبی نیـز انجـام شـد و از     

هـاي متعـددي از    مثـال  -بهره گرفته شد1999ي در بروندي در سال قبیله ا -مسابقات فوتبال براي همگرایی قومی

  ).2013، 4برور(این دست وجود دارد، اما ذکر همین تعداد مختصر در وصف موضوع، کفایت می کند 

                                                           
١ - USAID's Development Experience, ٢٠١٢ 
٢ - Gratton, et al ,٢٠٠٦ 
٣ - Luiz and Fadal, ٢٠١٠ 
٤ - Breuer, 2013 



ن در اروپا وایاالت استفاده از ورزش در توانبخشی در بیمارستان جانبازا: بازتوانی و همگرایی معلوالن و ناتوانان) د

 اما امروزه به طور گسترده اي در کشورهاي جنگ زده و در حال توسعه، توسـط سـازمان   ،شروع شد ه آمریکامتحد

، ترویج توانبخشی فیزیکی افراد ناتوان و کم توان با اسـتفاده از برنامـه   به عالوه. هاي ذیربط، به کار گرفته می شود

 اجتماعی افراد معلول، از طریق به اشتراك گذاري هاي ورزشی می تواند تاثیر قابل توجهی در یکپارچگی عاطفی و

مشارکت افراد معلول در ورزش، همچنین می توانـد بـه تغییـر در    . داشته باشد  تجربیات و ایجاد رفاقت با همسنخ

.  ، نه معلولیت و تفـاوت، کمـک کنـد   مرکز توجه به توانایی و اشتراکاتدر مورد ناتوانی و ت این افراد درك عمومی

اي ورزشی می توانند در حد امکان، منجر به ادغام شرکت کنندگان معلول و غیر معلول شده و همین امـر،  برنامه ه

  . بسیاري از تعصبات و مشکالت مربوط به این افراد را کنار می زند

کشور آلوده به مین، ایجاد کرده  6، شبکه اي از این بازماندگان را در 1براي نمونه، گروه بازماندگان مین هاي زمینی

این گروه در اردن، یک تیم  ،براي مثال. ي ورزشی، به شدت تشویق می شودفعالیت هاکه در همه آنها، شرکت در 

  ).2013برور، (شناي موفق و در بوسنی، یک تیم بسکتبال با ولیچیر خوب را سازماندهی می کند 

برنامه هاي ورزشی به عنوان یک ابزار مفید براي تغییـرات اجتمـاعی و   : اجتماعی –یت و  تغییرات سیاسی حما) ه

، افزایش اعتماد به نفس و تحریـک کـار گروهـی،    ا که توانایی گرد هم آوردن افرادچر ،سیاسی محسوب می شوند

مـردم در پیـدا کـردن یـک     اند به جلب توجه عمومی و رسانه ها و جذب گروه هاي محروم را دارد؛ ورزش می تو

و از این طریق، منجر به تغییر افراد در سـطح زنـدگی    کمک کند) هم در سطح فردي و هم اجتماعی(صداي واحد 

  .شان گردد فردي و اجتماعی

هـاي   عالوه بر به کارگیري بهداشت و آموزش، با حضور در تیم ها و کـالس  در مصر دختران بسیاريبراي نمونه، 

  . نده او جان خود را حفظ کردانداال بردن حس اعتماد به نفس، سن ازدواجشان را به تأخیر انداخته ورزشی و ب

در کرواسی نیز، طرفداران بین المللی ورزشکاران معلول، در ساخت فضـایی مناسـب بـراي ایجـاد محیطـی بـراي       

و به دنبال آن، فضاي کاربران صـندلی چرخـدار بسـیار کوشـیدند و بـه        یلچیرورزشکاران براي لیگ بسکتبال با و

  ). 2010، 2لوییز و فادل( موفقیت هایی نائل آمدند

ز آن بـه  یکی از رایج ترین استفاده هاي ورزش در عرصه توسعه، اسـتفاده ا : افزایش آگاهی و پیشرفت آموزش) ي

ورزش همچنین ممکن اسـت بـراي   . است... ط زیست  و ، بهداشت عمومی، ایمنی، محیعنوان پیام آورنده آموزش

این کار به خوبی می تواند از طریق شهرت ورزشکاران، مربیـان و  . ترویج و توسعه و یادگیري فردي، استفاده شود

مختلف، افراد جامعـه را تحـت    به اشکالسایر دست اندرکاران ورزشی و از طریق پذیرش عموم، صورت گیرد که 

                                                           
١ - Landmine Survivors Network (LSN) 
٢ - Luiz and Fadal, ٢٠١٠ 



سازمان بین المللی بهداشت خانواده با همکـاري سـازمان فعـاالن     براي نمونه، در زامبیا . می دهد الشعاع خود قرار

بحـث   دلیـل ساله ایدزي فراهم کرد که بـه   25تا  14، اردوگاهی را براي حمایت و تعلیم فوتبال به جوانان  1جوان

  .تنظیم خانواده این افراد پرداختند فوتبال، از جانب همه مورد حمایت واقع شد و از این طریق، به پیشگیري و

رکـت  در اوگاندا نیز طرحی به کارگرفته شد که باایجاد یک لیگ ورزشی به کودکان، بازي سخت، کار گروهی و ح

هدف اصلی این پروژه، ارائه یک محیط جایگزین مدارس براي کودکـان و حفـظ   . به سوي اهداف را نشان می داد

  .ستدهاوار استاندار کردن طوطی

 رنـد یگ یورزش در نظر مـ  يرا برا يشمار یب يایورزش، مزا موردمطالعات انجام شده در  اغلببه صورت کلی، 

  :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یآن ها م نیکه از بارزتر )2013، 2آلرت(

و  یهمـاهنگ  ،يریانعطـاف پـذ   شیمانند کنترل وزن، بهبود سوخت و سـاز، افـزا    یسالمت جسمان شرفتیپ) الف

  ؛ ...سالمت قلب و عروق و کاهش درد و  تی، تقویحرکت يمهارت ها

حرفـه   ریـ و غ ياعـم از حرفـه ا  (بهتر در افراد ورزشکار  ییسالمت تر و عادات غذا یزندگ طیبه شرا شیگرا) ب

  ؛)يا

 يمثبت بـرا  یخروج جادیا ،يافراد مانند، کاهش استرس و کنترل پرخاشگر یو عاطف یروان يبر جنبه ها ریتأث) ج

، 3سـازمان ورزش اتـریش  ( بهتر یعملکرد ذهن تاً،یاعتماد به نفس و نها شیو اضطراب،  افزا یافراد، کاهش افسردگ

2012.(   

ـ کنـد تـا مـردم     یورزش کمک مـ  صورت که نیافراد به ا انیسالم و تعامل سازنده م یتوسعه اجتماع جادیا) د  ادی

در  یو ممارسـت  نیامـر تمـر   نیو ا ابندینظم و انضباط و کار سخت دست  قیکه چگونه به اهدافشان از طر رندیبگ

 یتجرب نیتمر ،یو به عبارت ها شکستو  ها تیموفق تیریمؤثر اهداف و مد تیدرست، هدا يریگ میپرورش تصم

و کار  يدر همکار يکنند، تجربه ارزشمند یکه در ورزش شرکت م يافراد. باشد یم یمواجه با مسائل زندگ يبرا

 یبه بهبود توسعه اجتماع اینکنند که  یاستفاده م خود یارتباط يفرصت، در بهبود مهارت ها نیو ازا افتهی یگروه

  ).2006، 4گراتون و دیگران( دکن یم یانیآن ها کمک شا

و کار کردن  گرانیبه اشتراك گذاشتن تجارب خود با د يرا برا یدهد تا فرصت یامکان را م نیورزش به مردم ا) ح

را به  شان یی، توانا)یبه صورت تجرب( یمهارت اجتماع نیهدف مشترك، فراهم آورند و با آموزش ا کی يبه سو

  .دنده شرفتیاز جامعه  پ يعنوان عضو

                                                           
١ - Youth Activists Organization (YAO) 
٢ - Ahlert, ٢٠١٣ 
٣ - Sports Econ Austria, ٢٠١٢  
٤ - Gratton, et al ,٢٠٠٦ 



ـ ،  فعال، مواد مخدر، خشـونت یضد اجتماع ایو  زیمخاطره آم يرفتارها يبرا ینیگزیجا ن،یهمچن ورزش  يهـا  تی

  ).1397اسکندي دستگیري و دیگران، (کند  یفراهم م ...و  ییجنا

ساخت و سازهاي ورزشی براي افراد معمولی و یا کم توان، تولید انواع تجهیزات ورزشی، گسترش ورزش بـه  ) خ

 ، فرصـت ...هاي گونـاگون و   منظور سرگرمی و یا براي مقاصد حرفه اي، بازاریابی ها و تبلیغات مربوط به ورزش

انجـام فعالیـات    ،بـه عـالوه  . اري را هم در زمینه تولید و هم آموزش براي جوامع ایجـاد مـی کنـد   هاي اشتغال بسی

منجر به داشتن نیروي کار سالم تر و در نتیجه بهره وري باالتر این نیروي   ورزشی در کنار اشتغال براي نیروي کار،

  .کار می شود

ها و بخش هاي ورزشی، برنامـه هـاي ورزشـی را بـراي      ، با همکاري دولت1بر این اساس، سازمان بین المللی کار

براي نمونه، این سازمان در آلبانی با همکاري کمیتـه ملـی   . بهبود مهارت هاي جوانان طراحی و به کار گرفته است

هاي ملی جوانان بحـث و   المپیک و سازمان ملل متحد، کارگاهی را بنا کرد که در آن ارتباط میان ورزش و سیاست

استفاده شد و حداقل استفاده آن، گسترش گردشگري به این کشور  کشور صورت کاربردي در برنامه هاياز آن به 

همـه   )ل، بهبود بهره وري و رشد توریسمافزایش اشتغا(که بر اساس تمامی مطالعات انجام شده، موارد مذکور  بود

  ).1395 خداداد کاشی و کریم نیا،(از موارد بهبود دهنده توسعه جوامع می باشند 

 20این مهم در کشور ایران نیز، به جد مورد بررسی قرار گرفته به صورتیکه بر اساس مستندات سـند چشـم انـداز    

ساله کشور، برنامه پنجم توسعه و طرح جامع ورزش کشور، این مقوله و توسعه آن، مورد توجه قرار گرفته و حتی 

  ).برنامه پنجم توسعه 60تبصره (مشمول بخشودگی هاي مالیاتی نیز گشته است 

ي ورزشی و حتی همه مناطق، قادر به چنین حضـوري نیسـتند   فعالیت هااست که همه  آن، واقعیت این همهاما با  

که براي نمونه بر اساس مطالعات صورت گرفته، ورزشـکاران آمریکـایی    به صورتی ؛)1397اسکندري و دیگران، (

قایی، عملکرد بسیار بهتري دارند که این می تواند حاکی از تأثیر منطقه آفریقایی تبار، در مقایسه با ورزشکاران آفری

بسـیاري   هـاي  فدراسیونهمچنین، در کشور ایران،   .) 2010، 2لوییز و فادل( در کارایی ورزشی ورزشکاران باشد 

 تنـیس  تنـیس،  کمـان،  با تیراندازي تیراندازي، تکواندو، بولس، و بیلیارد و بولینگ بوکس، بدمینتون، اسکواش، مانند

 و غریـق  نجات ورزشی، صعودهاي و نوردي کوه کاراته، کشتی، قایقرانی، میدانی، و دو کوراش، و جودو میز، روي

ها، ناکارا بوده و از بهره وري قابل قبولی در هزینه کردن منـابع،   ، نسبت به سایر فدراسیونهاکی و والیبال غواصی،

نان را بر آن داشـته تـا   اهاي اخیر، اقتصادد در سال خصوصهمین امر ب )1396قطنیان و دیگران، ( .برخوردار نبودند

به بررسی تحلیلی ورزش از دیدگاه اقتصادي و تبیین کارایی و اثربخشی در رشته هاي مختلف آن و حتـی در کـل   

                                                           
١ - International Labor Organization (ILO) 
٢ - Luiz and Fadal, ٢٠١٠ 



و ورزش مولـد را بـه عنـوان     فعالیات ورزشی، براي اغلب کشورهاي توسعه یافته و حتی در حال توسعه بپردازنـد 

به نظـر  )). IDB( 1بانک توسعه قاره آمریکا(مطرح کنند  به رشد براي نیل به توسعه کشورهاصنعتی جایگزین و رو 

صرف عنوان ورزش گرفتن، براي هر رشته و در هر منطقه اي، بودجـه پـذیر بـودن فعالیـات ورزشـی آن       می رسد

علت مباحث مربوط به مزیت نسبی هر رشته ورزشی در هر منطقـه،   منطقه و حتی رشته ورزشی به خصوص را، به

توجیه نمی کند و همین امر، می تواند کل هزینه هاي ورزشی انجام شده در منطقه را زیرسؤال ببرد؛ اما مسئله حایز 

کـه  شد اهمیت در این راستا، مشکل بودن و حتی در مواردي عدم امکان پذیري محاسبه کارایی در این مقوله می با

خـش و تـازه   ب نیبودن ا یبه سبب خدمات(بخش ورزش  ییکارا یابیو مشکالت موجود در ارز ها یوجود ناکام با

 رانیـ گرفت، چرا که در اغلب کشورها مانند کشور ا دهیتوان آن را ناد یوجه نم چیبه ه )مطرح شدن آن در جوامع

از بودجه هر کشـور را بـه    یو سهم مشخص هبرخوردار بود یخاص یتیحما ياز وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها

از افراد،  ياریبس يمقوله برا نیبودن ا یو سرگرم يساز يخاص تجار تی، ماهبه عالوه .خود اختصاص داده است

لـذا  . بـه آن معطـوف کـرده اسـت       یو حقوق یقیمختلف حق يها را توسط بخش يا یخصوص اریبس يها نهیهز

ـ  اسـتگذاران یو س رانیبه مد یصنعت، هم کمک نیا یو اثربخش ییکارا یابیارز بـر اسـاس    يزیـ در برنامـه ر  یدولت

در بخـش   يگـذار  هیبه سـود بـاالتر از سـرما    یابیدر دست یبه تجار خصوص یشاخص ها و هم کمک نیمناسب تر

  .باشد یرشته خاص م ایدر منطقه و  یورزش

ـ باشـد و در ا  یمـ  کنتـرل عملکـرد آن   يها از راه یکیبخش،  ایهر صنعت  ییکارا نییتع یبررس راسـتا، عمـل    نی

هـا و   مـالك  ت،یـ هر واقع فیاست که در تعر یهیبد ،یبطور کل. رسد یبه نظر م يآن ضرور يبرا يشاخص ساز

آن  یژگـ یو ،جـه یل و در نتیتبـد  یرا به قالـب کمـ   یفیک اتیالزم است که به کمک آنها بتوان خصوص ییها معرف

 یرا شناخت و راه را جهـت بررسـ   یفیک يرهایتوان متغ یها م شاخص قیاز طر. کرد انیب نیرا به زبان مع تیواقع

ـ انـدازه گ  يبرا یراه ،يعمل شاخص ساز. اوضاع هموار ساخت لیو تحل یابیارز ،يا سهیمقا يها  ت،یوضـع  يری

و  تیها، کنترل واقع جستجو در ارائه راه حل يبرا يا زهیمشکالت و انگ انیو ب راتییروند تغ شینما يبرا يابزار

  . است ندهیروند امور و مسائل در آ ینیب شیپ

ـ م میتوان یهاست که م شاخص نییتنها با تع رایز ،باشد ینم یامر، مستثن نیورزش از ا صنعت  يفعالیـت هـا   زانی

مختلـف آن   يشاخص هـا  سهیمقا ایمختلف و  يآن در کشورها سهیو به مقا بشناسیمصنعت را  نیانجام شده در ا

  .  میبپرداز کشور کیدر نقاط مختلف 

بر این اساس، مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردي توسعه محور، نقش منطقـه را در پیشـبرد اهـداف ورزشـی     

کـه بـه لحـاظ وضـعیت توسـعه      (ي ایـران  استان هاي ورزشی  فعالیت هابه بررسی کارایی  هد،مورد تحلیل قرار د

                                                           
١ - Inter- American Development Bank (IDB) 



ها و خروجی هاي ورزشی توسعه گرا در هر استان  میان ورودي دریابد که آیاو بپردازد  )باشندیافتگی متفاوت می 

شور ایران به صورت خاص و کـل  ي مختلف کاستان هاعبارتی، صنعت ورزش در ه مطابقت وجود دارد یا خیر؟ ب

  هموار کند یا خیر؟ می تواند مسیر رسیدن به توسعه را کشور به صورت عام

  پژوهش شناسی روش

در این مطالعه بر آنیم تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

بر این . ردازیمبپ کشور ایران با رویکرد توسعه محور، به بررسی کارایی فعالیت هاي ورزشی در استان هاي 1

   .کاربردي است هاي پژوهش نوع از هدف، نظر از اساس، این پژوهش

.شده استاستفاده  عات از روش کتابخانه اي و تحلیلیدر بخش ادبیات موضوع و جمع آوري اطال

                                                           
١ - Data Envelopment Analysis (DEA) 



  ): CCRمدل بازده ثابت به مقیاس روش (مدل ریاضی مورد استفاده در این تحقیق، به شرح زیر می باشد 
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نیـز نشـان دهنـده     x. نشان دهنده تعـداد خروجـی مـدل اسـت     sهاي مدل و نماینده خروجی y ،در معادله باال   

در این . باشدنشان دهنده وزن متغیرها در میانگین وزنی می vو  u. ستهادهنده تعداد ورودي نشان mها و ورودي

اي که نسبت مجموع وزنی محصوالت به مجموع گونه هب ؛باشدمی vو  uدست آوردن مقادیر بهینه ه رابطه، هدف ب

  . حداکثر گردد )استان در این تحقیق( وزنی عوامل تولید با میزان کارایی هر بنگاه

تـوان قیـد   براي جلوگیري از این مشـکل مـی  . باشدنهایت جواب بهینه میه داراي بیست کا مشکل رابطه فوق این

xij0 vi = 1 ∑ پس از افزودن این قید به مـدل  . ریزي خطی تبدیل نمودرا به مدل اضافه کرد و آن را به فرم برنامه

  : خواهیم داشت

 
      و دوگـان مـورد اسـتفاده آن بـه صـورت زیـر        معروف اسـت  DEAریزي له برنامهئاین فرم به فرم فزاینده در مس  

  :می باشد

 
 نسبت بهینه نهاده مورد نیاز براي تحصیل مقدار معینی محصول به میـزان مـورد اسـتفاده از آن را نشـان      θدر واقع 

بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده سطح کارایی باالتري  θمقدار عددي . دهدمی

  . )1394متقی، ( اي در حل مسأله دوگان استگیري نهادهنیز نشان دهنده جهت iاندیس . است

  

  

  



  پژوهششاخص هاي مورد استفاده در 

صنعت  يشاخص ها ،و با مشارکت وزارت ورزش و جوانان رانیمرکز آمار ا يشماربر اساس سر  ،یصورت کل به

و شرکت کننـده   یمل يها میتوان به تعداد کل ورزشکاران، تعداد ورزشکاران عضو ت یرا م رانیورزش در کشور ا

کسـب شـده،    یالملل نیب يها یق، تعداد کرسیغر انیفعال، تعداد ناج انیتعداد داوران و مرب ،یمل میت يدر اردو ها

و  یکسب شده در مسابقات داخلـ  يمدال هادر هر استان، تعداد  یالملل نیو ب يتعداد مسابقات برگزار شده کشور

و  دهیروبـاز و پوشـ   یتعداد و مساحت اماکن ورزش ،یورزش يها تئیتعداد ه ،یآموزش يتعداد دوره ها ،یخارج

، تعـداد اسـتخرها،   )هم ساخته شده و هـم در دسـت احـداث   ( تیجنس کیبه تفک یورزش يتعداد کل مجموعه ها

  .  کرد میتقس استان کیها و مراکز مشاوره فعال به تفک سازمان

تعداد ورزشـکاران عضـو    يبودنشان، شاخص ها یخروج ایو  يورود تیبا توجه به ماه ،شاخص ها نیا انیم در

کسب شده،  یالملل نیب يها یتعداد مدال ها و کرس ،یمل میت يتعداد ورزشکاران شرکت کننده در اردوها ،یمل میت

  .شوند یشاخص ها، به عنوان نهاده محسوب م ریبه عنوان ستاده و سا

و  يا نـه یهز ياست و شـاخص هـا   یو توسعه محور در دست بررس ياقتصاد کردیحاضر با رو قیتحق که آنجا از

ـ   ،یورزش يتعداد مجموعه ها يشاخص ها ،ستیدر دست ن مربوط به هر استان يبودجه ا فعـال و   یاسـتخر، مرب

مـذکور،   ينهاده ا يشاخص ها یتمام يراب -شوند یاستفاده م ينهاده ا يبه عنوان شاخص ها یآموزش يدوره ها

و  -حاصل شود يستاده ا يتا شاخص ها صورت گرفته است ياریبس نهیهز ،یخصوص ایو  یاز طرف بخش دولت

شاخص  انیچرا که از م ،گردد یمطرح م يبه عنوان شاخص ستاده ا یمل میتنها شاخص تعداد ورزشکاران عضو ت

 يشـاخص هـا   ریو سـا  ردیـ گ یمربوط به توسعه را در بر م يمحورها یشاخص، تمام نیمذکور، ا يستاده ا يها

  .دهند یرا پوشش م یمل يفقط محورها گر،ید

بـه   يشاخص هـا  نیمذکور، اول يصورت نگرفته، شاخص ها در داخل کشور تیفعال نیمشابه اتاکنون  که آنجا از

آمـار مربـوط   . باشند یکشور م ياستان هاصنعت ورزش در  ییکارا یبه منظور بررس ق،یتحق نیکارگرفته شده در ا

  :باشند یم 1جدول  مذکور، به شرح يبه شاخص ها

  

  آمار مربوط به شاخص هاي صنعت ورزش :1جدول 

 
 استان ها

تعداد شرکت 

  کننده در اردو
  تعداد مربی

تعداد مجموعه 

 )نهاده(ورزشی 

تعداد استخر 

  )نهاده(

تعداد عضو تیم 

  )ستاده(ملی

تعداد دوره 

  )نهاده(آموزشی 

  92  98  15  71  4490  282  آذربایجان شرقی  1

  82  120  15  38  2340  143  آذربایجان غربی  2

  89  44  9  22  2241  158  اردبیل  3



  314  220  17  89  12808  531  اصفهان  4

  0  75  29  32  2827  190  البرز  5

  56  21  5  16  758  100  ایالم  6

  75  44  4  28  1308  144  بوشهر  7

  0  453  32  17  9578  1078  تهران  8

9  
رمحال و اچه

 بختیاري
161  1570  150  3  36  40  

  0  10  5  36  1309  14  خراسان جنوبی  10

  89  155  21  152  9752  183  خراسان رضوي  11

  21  3  3  7  388  29  خراسان شمالی  12

  90  276  21  231  7047  478  خوزستان  13

  68  116  7  23  5018  429  زنجان  14

  52  52  21  25  2812  225  سمنان  15

16  
سیستان و 

  بلوچستان
116  268  26  11  21  53  

  558  361  26  179  7719  726  فارس  17

  31  36  4  36  1559  203  قزوین  18

  50  50  6  27  1904  167  قم  19

  103  30  5  77  2026  149  کردستان  20

  116  106  8  130  3471  161  کرمان  21

  184  144  13  71  3700  326  کرمانشاه  22

  106  24  14  56  786  84  کهگلویه  23

  65  92  2  33  3614  230  گلستان  24

  137  143  6  84  4452  388  گیالن  25

  62  104  6  47  3955  345  لرستان  26

  164  328  10  29  7390  1253  مازندران  27

  205  75  12  35  7269  408  مرکزي  28

  77  13  7  20  3702  75  هرمزگان  29

  80  97  8  37  2152  454  همدان  30

  164  38  29  38  2249  106  یزد  31

   )1393( وزارت ورزش و جوانان: منبع

ي مازنـدران، تهـران، فـارس،    اسـتان هـا   ند کهنشان می ده د،نکه آماره هاي توصیفی می باش 1 نتایج آماري جدول

منتها با تغییر ترتیب  استان هااصفهان و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد دعوت شده به تیم ملی را داشته و همین 



به نام خود ثبـت کـرده   بیشترین ورزشکار حضور یافته در تیم ملی   )تهران، فارس، مازندران، اصفهان و خوزستان(

استان مذکور، بیشترین تأثیر را در عرصه هـاي بـین المللـی ورزشـی بـراي       5مشخص است که ، بر این اساس. اند

  .کشور ایران رقم می زنند

ي اصفهان، خراسان رضوي، تهران، فارس، مازندران و مرکزي، بـه ترتیـب از   استان ها که به عالوه، پر واضح است

ي خوزستان، فارس، خراسان رضـوي و کرمـان از بیشـترین تعـداد مجموعـه هـاي       استان هابیشترین تعداد مربی، 

ي تهران، البرز، یـزد، فـارس و خراسـان رضـوي از بیشـترین تعـداد اسـتخر در سـال مـذکور،          استان هاورزشی و 

  . برخوردار می باشند

  

  ي ایراناستان هاارزیابی کارایی صنعت ورزش در 

 

با بکارگیري شاخص هاي تعداد مربی فعال، تعداد مجموعه ورزشی، تعداد استخر و تعداد دوره آموزشی  این مقاله

 ياسـتان هـا  در  ارزیـابی کـارایی صـنعت ورزش   به  به عنوان نهاده و شاخص تعداد عضو تیم ملی به عنوان ستاده،

را در مقابل نتـایج  ي کشور ایران ها استاناثربخشی هزینه کرد در بخش ورزش در  –کشور ایران  پرداخته و هزینه 

  . داده استحاصله، مورد تحلیل قرار 

به دسـت   وزارت ورزش و جوانان و مرکز آمار ایرانداده هاي مورد استفاده در تحقیق از نتایج مربوط به مطالعات 

  . آمده است

   .می باشد WinDEAPروش مورد استفاده در این مقاله، روش تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار به کار برده شده 

  :آمده است 2جدول  در کارایی استان ها در صنعت ورزش نتایج مربوط به ارزیابی

 

  بر اساس مدل ورودي محور با بازده ثابت به مقیاس  ي کشور ایراناستان هابررسی کارایی صنعت ورزش در  :2ول جد

  کارایی  استان ها  
استان 

  مرجع

  تحلیل حساسیت

تعداد 

فعال مربی  

  )نهاده(

تعداد 

مجموعه 

ورزشی 

  )نهاده(

تعداد 

استخر 

  )نهاده(

تعداد عضو 

تیم 

 )ستاده(ملی

تعداد دوره 

آموزشی 

 )نهاده(

 74 - 74 74 89  8-2 74  آذربایجان شرقی  1

 100 - 100 100 100  کارا 100  آذربایجان غربی  2

 63 - 63 63 78  27-2 63  اردبیل  3

 60 - 60 60 100  8-17 60  اصفهان  4



 78 - 78 78 94  17-8 78  البرز  5

 75 - 75 75 85  30 75  ایالم  6

 89 - 89 89 100  30-2 89  بوشهر  7

 100 - 100 100 100  کارا 100  تهران  8

9 
رمحال و اچه

  بختیاري
72 30-2  83 72 72 - 72 

 49 - 49 49 78  2-30 49  خراسان جنوبی  10

 60 - 60 60 85  17- 2-30 60  خراسان رضوي  11

 45 - 45 45 50  2-30 45  خراسان شمالی  12

 93 - 93 93 100  17-8 93  خوزستان  13

 79 - 79 79 85  30-27 79  زنجان  14

 63 - 63 63 80  17-30 63  سمنان  15

16  
سیستان و 

  بلوچستان
89 17  94 89 89 - 89 

 100 - 100 100 100  کارا 100  فارس  17

 75 - 75 75 85  2-30 75  قزوین  18

 78 - 78 78 86  27-8 78  قم  19

 56 - 56 56 78  27-2 56  کردستان  20

 81 - 81 81 93  30-17 81  کرمان  21

 93 - 93 93 100  2-13 93  کرمانشاه  22

 75 - 75 75 89  30-2 75  کهگلویه  23

 75 - 75 75 100  27- 30-2 75  گلستان  24

 87 - 87 87 100  27- 30-2 87  گیالن  25

 76 - 76 76 94  17-27 76  لرستان  26

 100 - 100 100 100 کارا 100  مازندران  27

 59 - 59 59 92 30-17 59  مرکزي  28

 37 - 37 37 65  30-27 37  هرمزگان  29

 100 - 100 100 100  کارا 100  همدان  30

 60 - 60 60 84  17-30 60  یزد  31

  یافته هاي تحقیق: مأخذ

  



 9در  که حاصل از برآورد نهاده ها و ستاده ها و ارتبـاط آنهـا در صـنعت ورزش مـی باشـد،      2نتایج آماري جدول 

ي تهران، آذربایجـان غربـی، فـارس، مازنـدران و     استان ها اشته شده که حاکی از این است که ستون به نمایش گذ

به صورت مقایسه اي، از کارایی کامـل در صـنعت ورزش برخـوردار مـی باشـند       استان هاهمدان، نسبت به سایر 

  . قرار دارند ییي کشور زیر مرز کارااستان هاو سایر ) در ستون کارایی 100عدد(

سان شمالی، خراسان جنوبی و کردستان، از کمتـرین میـزان   ي خرااستان هاهمچنین بر اساس نتایج جدول مذکور، 

  .کارایی برخوردار می باشند

 است که به عنوان الگوي ورزشی براي هر استان می باشد و ي مرجعاستان هادهنده  نشانهمچنین  2نتایج جدول 

این ستون، مشـخص   براي نمونه، بر اساس آمار. به نمایش گذاشته شده است، )ي مرجعاستان ها(در ستون چهارم 

مـی  ) همـدان ( 30و شـماره  ) فارس( 17ي شماره استان هاي مرجع براي استان ناکاراي مرکزي، استان هااست که 

استان مرکزي می تواند این دو استان مرجع را در زمینه مباحث ورزشی، الگوي  باشند و این به این مفهوم است که

  .خود قرار دهد

 نتیجه گیري

ورزش به عنوان یک ظرفیت براي تحول در زندگی افراد، منجر به تقویت قـواي جسـمی، روانـی، عـاطفی و رفـاه      

به نظر می رسد که سـرمایه   ،از این رو. و نقش مهمی در بهبود فرهنگ  جوامع ایفا می کند می شوداجتماعی افراد 

ش دولتی، بخش خصوصی را هم به این امـر  و عالوه بر بخ استگذاري در برنامه هاي ورزشی بسیار توجیه پذیر 

     چرا که حمایت از ورزش، وسیله قدرتمندي بـراي پیشـبرد اهـداف توسـعه در جوامـع محسـوب       ،ترغیب می کند

  .می شود

به عنوان یک ابزاري که قدرت رقابت با سایر ابزار توسعه را ندارد، به حاشیه رانده  گرچه در اغلب جوامع، ورزش

ها، سازمان ملل متحد ، کمیته هاي بین المللی، سازمان هاي غیر دولتـی و شـرکت هـاي     منتها حضور دولت ،شده

آنچه در این میـان  . بزرگ، جوامع را به نوعی تفکر استراتژیک در باب این صنعت و استفاده از آن فرا خوانده است

هزینه هایی که توسط  ؛ین صنعت انجام می شودباید به جد مورد توجه قرار گیرد، هزینه هاي بسیاري است که در ا

دولت و بخش خصوصی و در راستاي پیشبرد اهداف خاص انجام شده و به نظر می رسد که صرف عنوان ورزش 

رشـته هـاي ورزشـی ماننـد سـایر       غافل از این که -براي هر رشته و در هر منطقه اي، قابل توجیه می باشد گرفتن

قابل قبولی برخوردار باشـند  قابلیت شکوفایی داد که از مزیت نسبی  ر منطقه ايي هر صنعت، زمانی در هها بخش

  .امر، می تواند کل هزینه هاي ورزشی انجام شده در منطقه را زیرسؤال ببرد و عدم توجه کافی به این



بر این اساس، لزوم توجه به مبحث کارایی و اثربخشی در صنعت ورزش بر کسـی پوشـیده نیسـت و همـین امـر       

خوانـد؛ امـا بیشـتر    می  پژوهشگران بسیاري را به بحث و بررسی پیرامون کارایی و اثربخشی در صنعت ورزش فرا

ي فدراسـیون هـا  (رشته ورزشی خـاص صـورت گرفتـه    در ارتباط با کارایی  زمینهمطالعات صورت گرفته در این 

البته مطالعات بسیار محدودي نیز  .تأییدي بر عدم کارایی رشته هاي فاقد مزیت نسبی می باشند نتایج آنها و) خاص

و  تأثیر منطقه در کارایی ورزشی ورزشکاران را مورد تحلیل قرار دادند که اغلب در خارج از کشور، انجام شده اند

تـا بـا رویکـردي تحلیلـی و      بـر آن داشـت  در داخل، کاري با این محتوا انجام نشده و همین امر، مطالعه حاضر را 

و هماهنگی نهاده اي و ستاده اي ورزشی  بپردازدي کشور ایران استان هاتوسعه محور، به بررسی کارایی ورزش در 

و کارایی  هدمورد بررسی قرار د ت مقایسه ايبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و به صور را استان هااین 

  :استنتایج حاصل از تحقیق، به شرح زیر  .نمایدطقه اي تحلیل ورزشی را در سطح من

ایـن   بهتـري در  تري برخوردارند و هم عایديي اصفهان، تهران و فارس هم از امکانات ورزشی باالاستان ها) الف

  . به ارمغان می آورند بخش براي کشور

   ي تهران، آذربایجان غربی، فارس، مازندران و همدان از کـارایی کامـل در صـنعت ورزش برخـوردار     استان ها) ب

کمتـرین   ،در این میان). با یکدیگر استان هامقایسه (قرار دارند  ییي کشور زیر مرز کارااستان هامی باشند و سایر 

کـارایی در   -جنـوبی و کردسـتان مـی باشـد    خراسان ي خراسان شمالی، استان هامیزان کارایی به ترتیب مربوط به 

در ایجـاد بیشـترین سـتاده    ) نهاده هاي بخش ورزش(به مفهوم استفاده حداکثري از منابع موجود  ،تحقیق مورد نظر

  . می باشد) بیشترین ورزشکاران عضو تیم ملی(

ایـن   ،معرفی مـی شـوند؛ بعبـارتی   ي ناکارا استان هابراي ) نماینده(ي کارا به عنوان استان مرجع استان ها، به عالوه

. ي کارا می توانند کارایی خود را افزایش دهنداستان هاطور مطرح می شود که استان هاي ناکارا با مرجع قراردادن 

استان هاي مرجع براي استان یزد، استان هاي همدان و فارس  می باشند کـه بـا توجـه بـه شـرایط       به عنوان مثال،

  .می توانند به عنوان الگوي مناسبی براي بحث هاي ورزشی یزد مطرح شوند ان هااستجمعیتی و فرهنگی، این 

می باشد  مسائل دیگر مطرح شده در تحقیق تعیین شاخص هاي حساس در صنعت ورزش استان هاي ایران، از) ج

اخص شـ  ن می دهـد کـه  نشا این هدف نائل می آییم و نتایج آنکارایی به که با حذف هر شاخص و تعیین دوباره 

کـه حـذف    به صورتی ؛می باشد حساس ترین شاخص در این صنعت )لیتعداد ورزشکاران عضو تیم م(ستاده اي 

مشخصی نتایج دوباره تخمین در تحلیل حساسیت به نوعی نشان دهنده اهمیت این سـتاده در تعیـین   این متغیر و نا

  .می باشد استان هاکارایی صنعت ورزش 



مـی باشـد کـه حـذف آن در تحقیـق       اسـتان هـا  ، تعداد مربیان فعال در سطح اس در ورزششاخص نهاده اي حس

چرا که در بخش تحلیل حساسیت، نبود این متغیر،  ،به خوبی نشان دهنده اهمیت این شاخص می باشد )2جدول (

  .ه استرا افزایش داده و بسیاري از آنها را از زیر خط کارا به روي این خط کشاند استان هاکارایی تمام 

بـه علـت   (ایجاد نمی کنند  چندانیدر موضوع مورد بررسی، به غیر از این دو شاخص، سایر شاخص ها حساسیت 

 تعداد مجموعه ورزشی، تعداد(به نوعی حاوي این نکته است که شاخص هاي دیگر  ،این موضوع .)شرایط یکسان

ر استان و بودجه اختصاصی به آن، تقریبا به نسبت تعداد جمعیت و مساحت ه )استخر و تعداد دوره هاي آموزشی

بر این اساس، حذف آنها در نتایج، تغییر محسوسی . از نسبت تقریبا مشابهی براي همه استان ها برخوردار می باشد

  .حاصل نخواهد کرد

ي  تهران، آذربایجان غربی، فارس، مازنـدران و همـدان از کـارایی    استان ها، نشان داد که نتایج مربوط به کارایی) د

استان مورد  31از میان  ،د؛ به عبارتینقرار دار ییزیر مرز کارا استان هاکامل در صنعت ورزش برخوردارند و سایر 

اسـتان در   5استان با هم مطابقت داشته است و تنها این  5بررسی در بخش ورزش، تنها نهاده ها و ستاده هاي این 

این در حالی است کـه  . ، از منابع موجودشان بهترین و کاراترین استفاده را به لحاظ اقتصادي داشته اندمذکورسال 

ي دیگر بسیار محـدود  استان هاي آذربایجان غربی، همدان و برخی امکانات مازندران، از استان هاامکانات ورزشی 

فاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و خاصیت جایگزینی متغیرهـا  بدون استاین نتیجه اي است که  .تر بوده است

، نشان می دهد براي نمونـه  نتایج توصیفیهمانطور که  ؛نخواهیم بود وش، قادر به پیش بینی آنبا یکدیگر در این ر

کـارایی، تفـاوت   بـا رتبـه   ، امـا  ط به ورزشکاران تیم ملی بـوده مربو  داراي یکی از باالترین آمارهاياستان اصفهان 

  .فاحشی دارد

، هر چقدر زیرسـاخت  با وجود اینکه در استانی مانند اصفهان ، نشان می دهد که2و  1مقایسه نتایج دو جدول ) ك

توسـعه   ، امـا بهتري به دست می آیـد  )تعداد ورزشکار عضو تیم ملی(اي  توسعهدهیم، عایدي  ورزشی را گسترش

فایده کردن و به عبارتی تعیین کارایی مناسب در صنعت ورزش است و این امري  -پایدار این مقوله در گرو هزینه

    است که در بلند مدت نیز سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی اي را که بـه دنبـال کسـب سـود از ایـن صـنعت       

کـه سـرمایه گـذاري     بر این اساس، پیش بینی می گردد. اندمی باشند، را به سرمایه گذاري در این راستا فرا می خو

و  تهـران، فـارس، مازنـدران، همـدان    (استان کـاراي ورزشـی ایـران     5ي ورزشی در ساخت هابیشتر در زمینه زیر 

، سرمایه گـذاران  )تعداد بیشتر عضو تیم ملی( استان هاعالوه بر بهبود شرایط توسعه ورزشی این  )آذربایجان غربی

  . ، فرا می خوانداستان ها، به این )به سبب فایده داشتن این صنعت هزینه بر(را بیشتري 



ي کاراي ورزشی از مناطق توسعه اي مختلف، می تواند به نوعی گواه این مـدعا باشـد کـه بـا     استان هاتعیین ) گ

به غیر (عوامل متعددي وجود کارا بودن استان توسعه یافته تهران در این تحقیق، در صنعت ورزش در کشور ایران 

  .حائز اهمیت می باشد )افتگی مانند شاخص هاي زیر ساختیاز شاخص هاي توسعه ی
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The study is to study the performance of sport activities in the provinces of Iran 
through an analytical and developmental approach. So it considers the comparative 
nature of sporting input and output in Iran provinces. Accordingly, we used  
indicators of the number of sports complexes, swimming pool, active coach and 
training courses as input indicators and index of the number of athletes in the national 
team as an output indicator (as an effective communication with development), and 
have been analyzed with the application of the method of Data Envelopment Analysis 
(DEA) through WinDEAP software. 

The results show that the provinces of Tehran, West Azarbaijan, Fars, Mazandaran 
and Hamedan have a good performance (compared to other provinces) in the sports 
industry and are considered as the reference provinces (representatives) for other 
provinces, while other provinces of the country are below the efficient border. In this 
case, the least performance is related to the provinces of South Khorasan, North 
Khorasan and Kurdistan, respectively. 

Also, the most sensitive indicator in this section is the number of athletes who are 
members of the national team of each province, which has been used as the 
benchmark for research. 

 Also Despite the fact that in areas (such as Isfahan) sports development is gaining in 
sport by expanding the infrastructure, the sustainable development of this category 
depends on the cost-benefit of the sports industry and this will be done by investing 
in sport infrastructure in the five most effective provinces. 

Keywords: Performance, Development, Sports Activities, Sensitive Indicators and 
Iran Provinces 


