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 چکیده
بود. روش  رانیآور در االدم یورزش یهادر رشته نیسرزم شیاآم تیوضع بررسیحاضر  قیهدف از تحق

ادامه  یبه اشباع نظر دنیتا حد رس یفیک یهاانجام مصاحبه ی بود.فیو ک یکم ختهیآم ات،قیحاضر از نوع تحق پژوهش

به  یهدمنظور وزنمرحله به نیدر ا د،بو یفیدر مرحله ک شدهییشناسا یهابه شاخص یدهوزن یو در بخش کم افتی

 ی( و از روش تاکسونومیسلسله مراتب وتحلیلیهتجز ندی)فرا AHP از روش یشزرو نیسرزم شیاآم یهاشاخص

در بخش  یآور استفاده شد. جامعه آمارمدال یورزش یهادر رشته نیسرزم شیآما تیوضع ییمنظور شناساهب یعدد

 یهاامور استان و کارشناسان یاونت ورزش قهرمانارشد ورزش کشور، کارشناسان مع رانیبا مد مصاحبه ق،یتحق یفیک

نفر بود و روش  20ها آور بود که تعداد آنمدال یورزش یهامربوط به رشته یهاونیفدراس یوزارت ورزش، روسا

مربوط به  یهاکشور بود که فرم یهاشامل همه استان یدر بخش کم یآمار از نوع کل شمار بود. جامعه یریگنمونه

 تیاهم زانیشد. م یآورها ارسال و جمعآن یهای ورزشهیئت یبرا اهونیفدراس قیاز طر یورزش شیآما یهاشاخص

استان  31در  کاراته، ووشو ،یکبد آوررشته مدال سهمربوط به  نیسرزم شیآما یهاها و شاخصهاز مؤلف کیهر 

 نیترشیب بی( به ترت34/0) ییایجغراف ( و25/0) ی(، اقتصاد41/0) یشناختکشور مشخص نشان داد که مؤلفه جامعه

 یهارشته نیدر ا نیسرزم شیاز نظر آما همچنیندر ورزش داشت.  نیسرزم شیآما تیوضع نییرا در تب تیاهم

کشور متفاوت بوده  یهادر استان کیو المپ ییایآس یهایدر باز ییافتگی از نظر مدال قهرمانتوسعه زانیم یورزش
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Investigating the status of land management 

 in the selected sport of medals in Iran 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the situation of land 

management in medal-winning sports in Iran. The research method was a 

combination of quantitative and qualitative research. Qualitative interviews 

continued until the theoretical saturation was reached, and in the quantitative 

part, the weighting of the identified indicators was in the qualitative stage. 

Numerical taxonomy was used to identify the state of landscaping in medal 

sport. The statistical population in the qualitative part of the research was 

interviews with senior sports managers of the country, experts of the Deputy 

Championship and provincial affairs experts of the Ministry of Sports, heads 

of federations related to medal sports, which numbered 20 people and the 

sampling method was total. The statistical population in a small part 

included all the provinces of the country that the forms related to the 

indicators of sports planning were sent and collected through their 

federations to their sports delegations. The importance of each of the 

components and indicators of land planning related to the three disciplines of 

liver, karate, wushu in 31 provinces of the country showed that the 

sociological (0.41), economic (0.25) and geographical (0.34) components to 

The order was most important in explaining the state of land management in 

sports. Also, in terms of land management in these sports, the level of 

development in terms of championship medals in the Asian and Olympic 

Games in the provinces of the country is different, but most of the medal-

winning athletes are in the province where the sports had better hardware 

facilities . 
Keywords: Landscaping, Land management, Sports development, Medal-

winning sports. 
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 مقدمه

وری منطقی و ههرمنظور بآراسته کردن است و بهآمایش در لغت به معنی آمیختن و 

و  شدهفیو فعالیت تعره عنصر انسان، فضا مطلوب از امکانات سرزمین، ایجاد تعادل بین س

تر، شناسی است. به عبارت سادهمقوله آمایش تلفیقی از علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه

را عامل تعیین کننده در  ریزی بلندمدت است که سرزمینآمایش سرزمینی نوعی برنامه

دیگر آمایش، استفاده بهینه و عبارت(؛ به1395داند )اوجاقی، داف توسعه میاهن تأمی

منظور کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی ازجمله های فضا بهقالنی و توجه به ارزشع

ها ریزی مبتنی بر آمایش، تشخیص مناطق مختلف سرزمین و ویژگیورزش است. در برنامه

های برنامه آمایش دارای افق بلندمدت است که برنامه د،ارو مزایای آن اهمیت اساسی د

 (.2002، 2و وارکون 2010و همکاران،  1بریمنزند )های ملی پیوند میای را به برنامهمنطقه

هماهنگی  عملیات و هاها، برنامهسیاست اصول، دانش، از ایمجموعه سرزمین آمایش

 بهل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی امعو به بخشیدن نظم و ندهیر سازمامنظوبه که است

ترین و ترین، عادالنهدیگر مطلوبعبارت؛ به(1388)محمودی، شوند می گرفته کار

پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک 

 (.1389فر، نی)خگردد آمایش سرزمین اطالق می شود، برنامهمنطقه یا سرزمین داده می

گی و محیط فرهن-آمایش سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی

رو آمایش سرزمین را سازماندهی ای مطلوب است. ازاینمنظور تحقق آیندهزیستی، به

اند دانسته های کلی و توسعه همه جانبههماهنگ و سزاوار فضای حیاتی در قالب سیاست
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 (.1395 )نظری و همکاران،

در شناخت  یاو منطقه ییفضا یکردیبا رو یامر علم کی ن،یسرزم شیآما

(. 2018، و همکاران 1براون) باشدیم یمکان هایتیتوسعه با توجه به قابل هاییندتوانم

توان  ریزی با در نظر گرفتن منابع مالی، نیروی انسانی ودرواقع آمایش سرزمین، برنامه

. (1398، مقدمی و رینص) دهده پایدار را تشکیل میسعتواکولوژیکی است که اساس 

 محیطی و اجتماعی را مدنظر داردم به اهداف اقتصادی، زیستتوسعه پایدار، دستیابی توأ

وری بهینه از آمایش سرزمین را مهندسی ترتیبات بهره(. 2019، 2هائالیو م لوستریس)

 نیسرزم شیآماطورکلی (. به1398 ،)سجادی اندطبیعی تعبیر کردههای اجتماعی و ظرفیت

در سطوح  یو اقتصاد یاجتماع ،یعیطبی به فضا یو نظام بخش یماندهزشامل اقدامات سا

توسعه بلندمدت  یهایریگجهت نیتریاصل نیتدو است که بر اساس یاو منطقه یمل

 ها،تیلابق بریه و با تک نییال و پابا از یهایزیربرنامهمعیارها و  قیکشور در قالب تلف

 مدت صورتهماهنگ و بلند یزیربرنامه کیدر  یاهمنطق یهاتیمحدود و هایتوانمند

 (.1396گیرد )علیپور و همکاران، می

ریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت، امکانات و آمایش سرزمین را نوعی برنامه

کنند ف میریتعاه، آسایش و هماهنگی جامعه منظور افزایش رفهای مختلف بهفعالیت

ریزی ای برنامهعنوان راهنمایی برآمایش سرزمین در ورزش به (.1396)محمدی و کاظمی، 

صورتی منظم، های ورزشی بههدایت کننده نظام ورزش و سازمان ،تواندبخش ورزش می

یکی از اهداف اصلی (. 1392فرد، نیآر) ای باشدهای منطقهپایدار، مبتنی بر نیاز و مزیت
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های ورزشی در فضای جغرافیایی و سترش فعالیتن در ورزش، تأکید بر گمیرزآمایش س

های تمرکز فعالیت. گیری تقسیم کار فضایی استای برای شکلی منطقهیابتخصصی

تواند ها در پهنه سرزمین میورزشی در چند نقطه خاص کشور و توزیع نامتوازن آن

)اوجاقی،  زشی کشور تلقی شودورن گذاراهای فراروی سیاستچالش عنوان یکی ازبه

، احتماالً یکی از دالیل اصلی تمرکز بر های زودبازده. میل به کسب نتایج و موفقیت(1395

تری برای کسب موفقیت های ورزشی در مناطقی است که از توان بیشتقویت فعالیت

ن با چوش ریزی آمایش سرزمین در ورزامهبرن(. 2009و همکاران،  1گاالردو) برخوردارند

دهد قرار می رمدنظ کند، کلیه مناطق کشوربه فضای ملی نگاه میدیدی وسیع و همه جانبه 

نگری، ترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامعمهم (.2017، همکاران و 2نگتونیپن)

رد، ف)آرین گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضایی کشور استدوراندیشی، کل

 یاگونهو فعالیت در سرزمین است، بهیع بهینه جمعیت وزت . هدف آمایش سرزمین،(1392

های ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتابلیتکه هر منطقه متناسب باق

اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود 

ف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی ده دیگرعبارت؛ به(1396مکاران، )علیپور و ه بپذیرد

چارچوب منافع ملی است. آمایش سرزمین  برداری مطلوب از سرزمین درمنظور بهرهفضا به

ریزی و ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامهزیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه

مایش آ ازدر ایران  .(1396 ،یو کاظم یدای و ملی است )محمهای منطقهگیریتصمیم

کرد؛ بنابراین  عنوان سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل به اهداف یادتوان بهسرزمین می
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وری مطلوب از سرزمین در منظور بهرههدف کلی آمایش سرزمین ساماندهی فضا به

های فعالیتچارچوب منافع ملی است. در این تعریف اجزای تشکیل دهنده، فضا، جمعیت، 

مابین ط است. آمایش سرزمین در ایران برای تنظیم ارتباط فیحیم اجتماعی و-اقتصادی

شود و لذا تأکید خاصی بر دیدگاه فضایی های انسان در فضا انجام مییتفضا و فعال-انسان

 (1395)نظری و همکاران،  ریزی توسعه و تکامل ملی داردجغرافیایی( در برنامه -)مکانی

های رفیتها ازجمله ورزش، سرشار از ظینهزمز اوری ایران در بسیاری ابه پهنکشوری 

های بالقوه را به حالت بالفعل توان این ظرفیتینخورده است، اما چگونه مبکر و دست

است. طرح آمایش سرزمین  های مطلوب برای نیل به این اهداف. یکی از راهتبدیل کرد

با قهرمان و دازیم ینب مختلف کشورها و مناطق استان دربه ورزش کشور سطحی  اگر نگاهی

. مناطقی هم هستند با ریمخوبرمیهای ورزشی مختلف در رشتهافتخارآفرینی ورزشکاران 

آمایش  ۀدرزمین رد.ها ترسیم کافق روشنی برای آنتوان میاصولی  و برنامه گذاریسرمایه

 ی،صورت مقطعها عمدتاً بهکوشش انجام شده، اما ایندر سطح کشور هایی ورزشی تالش

قی کالن و فاقد پشتوانه علمی و منطر محدوده یک استان خاص، فاقد یک نگاه ملی و د

 بوده است

کند، مستلزم موفقیت در ورزش قهرمانی که اوج آن در مسابقات المپیک نمود پیدا می

نشان ی آسیایی هاو بازیاست. بررسی موردی المپیک  آورمدالهای توجه ویژه به ورزش

که اصطالحاً  انفرادی است ورزشی هایها مربوط به رشتهالمد وموسحدود د دهد،می

های المپیک مشخص شوند. با نگاهی به تاریخچه بازینامیده می لپر مداهای ورزش

ها و در برخی رشته بوده بسیار اندک های انفرادیهای رشتهاز مدالشود که سهم ایران می
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است که ایران با تنوع اقلیمی، قومیتی و ی الح این درفق به کسب مدال نشدیم؛ تا حاال مو

های ورزشی دارد که الزمه موفقیت در این رشته جمعیتی خود ظرفیت باالیی برای کسب

یکی از اهداف اصلی  های بلندمدت با رویکرد آمایشی است.ریزیآن توجه ویژه و برنامه

جغرافیایی و  ایفضهای ورزشی در ر گسترش فعالیتآمایش سرزمین در ورزش، تأکید ب

این میان کمبود  درکه  گیری تقسیم کار فضایی استای برای شکلیابی منطقهتخصصی

یک نظام جامع آمایش ورزشی مشخص کند در حال حاضر آمایش سرزمین در ورزش 

 .اردچه وضعیتی د کاراته، وشو و کبدی در های ورزشیرشته خصوص دربهقهرمانی و 

 پژوهش ابزار

( یفیو ک یکم یهااز روش یبی)ترک ختهیآم قات،یتحقاز نوع ر اضروش پژوهش ح

 یبخش کمدر  افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیتا حد رس یفیک یهابود. انجام مصاحبه

منظور های شناسایی شده در مرحله کیفی بود. در این مرحله بهدهی به شاخصوزن

 وتحلیلیهفرایند تجز) 1AHP ایش سرزمین ورزشی از روشهای آمدهی به شاخصوزن

ها )شامل العات استانهای اطسلسله مراتبی( استفاده شد. در ادامه بخش کمی، فرم

های ورزشی های مربوط به رشتههای آمایش ورزشی( به هر یک از فدراسیونشاخص

ها شی در استانهای ورزآور فرستاده شد و اطالعات مربوط به هر یک از رشتهمدال

منظور شناسایی وضعیت به 2رنهایت، از روش تاکسونومی عددید د.آوری گردیجمع

 یفیدر بخش ک یجامعه آمار آور استفاده شد.های ورزشی مدالتهآمایش سرزمین در رش

و  یارشد ورزش کشور، کارشناسان معاونت ورزش قهرمان رانیبا مد مصاحبه ق،یتحق
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 یهامربوط به رشته یاهونیفدراس یروسا ورزش،وزارت  یهاکارشناسان امور استان

از نوع کل شمار بود.  یریگنمونهنفر بود و روش  20ها آور بود که تعداد آنمدال یورزش

مربوط به  یهاکشور بود که فرم یهاشامل همه استان یدر بخش کم یآمار جامعه

ها ارسال و آن یشی ورزهاتهیئ یبرا هاونیفدراس قیاز طر یورزش شیآما یهاشاخص

مربوط به  نیسرزم شیآما یهاها و شاخصاز مؤلفه کیهر  تیاهم زانیشد. م یرآوعجم

 شد.استان کشور مشخص  31کاراته، ووشو در  ،یآور کبدرشته مدال سه

های آماری توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و در بخش توصیفی تحقیق از روش

دگی انحراف معیار کنراهای مرکزی میانگین و شاخص پصنمودارهای مربوطه، شاخ

منظور خواهد گرفت. بهکنندگان در تحقیق شده توسط شرکتهای ارائهمربوط به پاسخ

منظور ( و روش تاکسونومی عددی بهAHPآزمون سؤاالت از آزمون تحلیل سلسله مراتبی )

استفاده شد. آور های ورزشی مدالشناسایی وضعیت آمایش سرزمین در رشته

 AHPها( و )بخش توصیفی داده SPSSافزار ی تحقیق با استفاده از نرمهاهوتحلیل دادتجزیه

 ها( انجام گرفت.نباطی داده)بخش است

های نسبی از جهت استخراج مقایسه (رایند تحلیل سلسله مراتبی)ف AHPروش در  

ها ممکن است برای مقایسه رود. اینهای گسسته و پیوسته به کار میمقایسه زوجی داده

ایند دهنده وزن نسبی ترجیحات باشد. در فرنشان های واقعی بکار رود یا اینکهگیریهازاند

صورت زوجی با طور جداگانه و بهسلسله مراتبی، ابتدا متغیرهای مربوط به هر معیار به

ست، یکدیگر مقایسه شده و وزن نسبی هرکدام نسبت به معیار خود مشخص گردیده ا

به یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته و با ترکیب نهایی  بتنسهای معیارها نیز سپس وزن
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متغیر در همان معیار وزن نهایی متغیر تعیین شده است. مراحل وزن هر معیار با وزن هر 

 صورت زیر است:مراتبی بهفرایند تحلیل سلسله

 ررسی شامل هدف، معیارهامراتبی از موضوع مورد بمرحله اول: ایجاد ساختار سلسله −

صورت سلسله مراتبی از گیری بهدر این مرحله، مسئله و هدف از تصمیم :هانهو گزی

آیند. عناصر تصمیم شامل تصمیم که با هم در ارتباط هستند، درمی عناصر

 های تصمیم است.گیری و گزینههای تصمیمشاخص

یک روش  :یرهای اصلیمرحله دوم: مقایسه زوجی متغیرهای فرعی بر اساس متغ −

روش مقایسه دو تایی است. در این روش تک تک  AHPون زمآ اساسی جهت

دهی شدند. اهمیت نسبی هر یار متغیر اصلی مقایسه و وزنمتغیرهای فرعی بر اساس مع

 9تا  1که بین  2-3متغیر نسبت به دیگری با توجه به امتیازبندی جدول شماره 

 د.ش خصزوجی توسط نخبگان دانشگاهی مشاختصاص داده شده در یک ماتریس 

 هاکمیتی برای مقایسه زوجی گزینه ۹مقیاس  :1جدول 

 مقدار عددی ترجیحات )قضاوت شفاهی(

 9 ترتر یا کامالً مطلوبکامالً مرجح یا کامالً مهم

 7 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

 5 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

 3 تربتر یا کمی مطلوهمکمی مرجح یا کمی م

 1 یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان یحترج

 2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل
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ای وزن و اهمیت هر متغیر از طریق مجموعه: وزن نسبی هر متغیر مرحله سوم: محاسبه −

 از محاسبات عددی تعیین شد.

گاری اگر ناساز: مرحله چهارم: محاسبه ناسازگاری و تعیین وزن نهایی هر متغیر −

شد تا واسته میباشد، از او خ 1/0ه در بخش بیش از نددههای هر پاسخع پاسخمجمو

های که در نظردهی دور دوم نیز پاسخکند. درصورتی یدنظرهای خود تجددر پاسخ

 گردید.تر بود از فرایند تحلیل سلسله مراتبی حذف میبیش 1/0او از نرخ ناسازگاری 

 :ر انجام گرفتل زیمراح یعدد یروش تاکسونومدر 

یافتگی و تعیین نظر جهت ارزیابی میزان توسعه ق مورداطمنمشخص کردن  −

 یافتگیهای توسعهشاخص

های های اطالعاتی، دادههای آماری و بولتنها: با بررسی سالنامهتشکیل ماتریس داده −

ا هشوند و در ماتریسی که در سطرهای آن مناطق و در ستونمورد نیاز استخراج می

 jد. هر درایه در این جدول بیانگر وضعیت منطقه رنگیها آورده شده قرار میشاخص

 است. iاز نظر شاخص 

های مختلف نسبت به شدن شاخص یسهمقاها: برای قابلمقیاس کردن دادهمرحله بی −

 zهای مقیاس شود. به این منظور از روش نمرهها بییکدیگر الزم است تا ماتریس داده

 شود.ه مید استفاداستاندار

 

 Xiهای( ماتریس: های )شاخصستون ک ازی هرمیانگین 
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 Siانحراف معیار هر ستون )شاخص( ماتریس: 

توان می zتعیین فاصله مرکب بین مناطق: در این مرحله با داشتن ماتریس استاندارد  −

این های تعیین شده به دست آورد. فاصله هر منطقه را از سایر مناطق به نسبت شاخص

 شود:ر محاسبه میزیه فاصله با استفاده از رابط

 

ات یک نوع محاسبه زوجی بین دو منطقه مورد ارزیابی هستند. این عملی bو  aدر اینجا، 

 هر دو منطقه با هم است.

ترین میزان فاصله هر سطر از ماتریس تعیین ترین فاصله: در این مرحله کمتعیین کوتاه −

آید و ا به دست میهآندام از مناطق و انحراف معیار شود، سپس میانگین هرکمی

 شود.ترین فاصله نیز انجام میهمین کار برای کوتاه

های بسیار سازی مناطق: ممکن است مناطقی داشته باشیم که دارای فاصلههمگن −

دیگر، در جامعه مورد بررسی منطقه عبارتتر از سایر مناطق باشند؛ بهتر یا کمبیش

ایر مناطق ناهمگون باشد؛ الگوریتم در این س بایافته وجود داشته باشد که عهبسیار توس

منظور دهد؛ بنابراین، بهبندی را میدونه درجهزمان پیشنهاد حذف این مناطق از گر

شود و صورت زیر به دست آورده میها بهها حد باال و پایین فاصلهحذف این گزینه

 اشد، حذف خواهد شد.ای در این فاصله نبچنانچه منطقه
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هایی که خارج از های بین حد باال و پایین هماهنگ بوده و گزینه 2d ترصون در ای

ها بدون دوده تعیین شده قرار بگیرند، باید حذف شوند. مجدداً ماتریس دادهاین مح

 شوند.های حذف شده تشکیل شده و مراحل تکرار میگزینه

مناطق از مقدار  ازک این مرحله فاصله هر ی : در(cioها )تعیین الگو یا سرمشق گزینه −

شود. فاصله کمتر از صورت زیر تعیین مییدئال )که در مرحله چهار تعیین شد( بها

 دهد:یافتگی را نشان مییافتگی و فاصله زیاد، عدم توسعهایدئال، نمایانگر توسعه

 

بندی میزان رجهیافتگی مناطق: در این مرحله، به دبندی میزان توسعهدرجه −

بر اساس  (fi)یافتگی یک منطقه شود. میزان توسعهق پرداخته میاطمنیافتگی توسعه

 محاسبه است:لفرمول زیر قاب

Fi = Cio/Co 

 Fiیافتگی مناطق: درجه توسعه

 Cioسرمشق توسعه هر منطقه: 

 Coیافتگی: حد باالی توسعه
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ها را مشخص و از رابطه زیر  cio، میانگین و انحراف معیار Coمنظور محاسبه به −

 کنیم:ده میفاستا

Co= Cio+2σCio 

گیرد. در مدل ورد تحلیل قرار میشده برای هر منطقه مهای محاسبه Fiدر این مرحله 

ام از حد باالی  iقرار گرفته است که فاصله منطقه بین صفر و یک  Fiتاکسونومی 

 ی یکشده برانانچه عدد محاسبهدهد. در روش تاکسونومی، چیافتگی را نشان میتوسعه

ت افتگی برخوردار از امکانایباشد، منطقه را از نظر توسعه 744/0قه بین صفر و نطم

را  1تا  885/0یافته( و دارای امکانات محدود )نیمه توسعه 884/0تا  775/0یافته(، )توسعه

 (.1388کنیم )آرانی و میرغفوری، نیافته( تلقی میمحروم از امکانات )توسعه

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

رشته  3مربوط به  نیسرزم شیآما یهاها و شاخصاز مؤلفه کیهر  تیاهم زانیم

. اطالعات ارائه شده شودیاستان کشور مشخص م 31ووشو در  و کاراته ،یور کبدآمدال

ها و مؤلفه( 2جدول شماره ) بودند. یالدیم 2018تا  2012 نیب یهامربوط به سال

 دهد.را نشان می آورلدام یهادر ورزش نیسرزم شیآما یهاشاخص

 آورمدال هایهای آمایش سرزمین در ورزشو شاخص هامؤلفه :2جدول 

 ضریب شاخص یرز شاخص مؤلفه موضوع

آمایش سرزمین 

های در ورزش

 (1آوری )مدال

های شاخص

جغرافیایی 

(41/0) 

تعداد اماکن ورزشی 

 (53/0تخصصی )
- 21/0 

 11/0 -فضای ورزشی  ه کلسران
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(27/0) 

 08/0 - (20/0تراکم جمعیت )

ی هاشاخص

اقتصادی 

(25/0) 

زشی ی ورهاباشگاهتعداد 

(38/0) 
- 09/0 

تعداد صنایع بزرگ 

(29/0) 
- 07/0 

تعداد صنایع کوچک و 

 (21/0متوسط )
- 05/0 

سرانه تولید ناخالص 

 (12/0داخلی )
- 03/0 

های شاخص

ی تشناخجامعه

(34/0) 

ی ورآمدالموفقیت و 

(59/0) 

 04/0 (18/0تعداد مدال المپیک )

 04/0 (18/0تعداد عضو تیم ملی )

های یبازسهمیه المپیک و 

 (18/0یایی )آس
04/0 

های یبازی هامدالتعداد 

 (17/0آسیایی )
03/0 

 03/0 (15/0مدال قهرمانی جهان )

 03/0 (14/0یا )آسمدال قهرمانی 

ن ماازمشارکت ورزشی س

 (14/0بافته )
- 05/0 

 (27/0نیروی انسانی )

 05/0 (48/0کمیت مربیان )

 03/0 (32/0کیفیت مربیان )

 02/0 (20/0کمیت داوران )
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( و 25/0(، اقتصادی )41/0ی )شناختجامعهی هامؤلفهنشان داد که ( 2جدول )نتایج 

ضعیت آمایش سرزمین در و ینترین اهمیت را در تبیتیب بیش( به تر34/0جغرافیایی )

( نیز مشخص AHPمراتبی )هورزش دارند که این وضعیت از طریق نمودار و تحلیل سلسل

یافتگی در سه های ورزشی و توسعه( وضعیت شاخص8الی  2شده است. جدول )شماره 

 دهد.رشته کبدی، کاراته و ووشو را نشان می

 

 

 ی ورزشی کبدیهاشاخص وضعیت :3جدول 
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 1 - 1 1 1 3 45 86 745 8461 یشرق یجانآذربا

 1 - 1 1 1 1 51 94 863 6484 یغرب یجانآذربا

 - - - - - - 14 35 365 10449 بیلارد

 - - 1 1 1 1 36 75 789 6938 اصفهان

 1 - 1 1 1 1 42 88 865 2129 البرز

 1 - 1 2 2 1 75 152 1235 8359 المای

 - - 1 1 1 1 25 85 856 9500 بوشهر

 3 - 2 2 2 2 163 236 2536 3982 تهران
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 1 - 1 1 2 2 201 201 1865 6492 چهارمحال بختیاری

 1 - 1 1 1 1 74 114 1230 10882 خراسان جنوبی

 - - - 2 - 1 63 120 1102 8663 خراسان رضوی

 - - - 1 1 1 51 63 962 8575 خراسان شمالی

 - - - - - - 35 74 523 7388 خوزستان

 - - - - - - 36 66 632 7870 زنجان

 - - - - - - 41 45 852 14026 سمنان

 1 - 1 4 1 1 61 98 1425 4855 سیستان و بلوچستان

 - - - - - - 18 35 847 9577 فارس

 - - - - - - 34 63 523 8010 قزوین

 - - - - - - 28 48 458 6775 قم

 - - - - - - 37 74 625 5073 کردستان

 - - 1 - - - 35 45 654 7375 کرمان

 - - 1 1 - - 36 55 745 8046 کرمانشاه

کهگیلویه و بویر 

 احمد
18758 798 56 45 - - - - - 1 

 2 - 4 6 1 1 61 115 1578 6566 نگلستا

 1 - 1 1 1 2 74 98 1254 6429 گیالن

 1 - 1 1 1 1 65 87 1369 5925 لرستان

 1 - 1 1 1 2 65 124 2547 11121 مازندران

 - - 1 1 1 1 62 98 1245 10189 مرکزی

 - - - - - - 15 66 687 16141 هرمزگان
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 1 - 1 3 - - 18 56 987 7525 همدان

 - - - - - - 21 36 478 11716 یزد

 یافتگی کبدیتوسعهوضعیت  :4جدول 

 رتبه یافتگیتوسعهوضعیت  (Fiیافتگی )توسعهضریب  استان

 60/0 مازندران

 یافتهتوسعه

1 

 2 61/0 تهران

 3 63/0 چهارمحال بختیاری

 4 64/0 گلستان

 5 68/0 لرستان

 6 71/0 ستانسیستان و بلوچ

 7 72/0 گیالن

 8 74/0 یالما

 9 75/0 مرکزی

 10 78/0 خراسان جنوبی

 79/0 خراسان رضوی

 

 یافتهتوسعه نیمه

11 

 12 79/0 خراسان شمالی

 13 80/0 همدان

 14 81/0 سمنان

 15 83/0 فارس

 16 84/0 بوشهر

 17 84/0 یغرب یجانآذربا

 18 85/0 البرز
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 19 87/0 و بویر احمد کهگیلویه

 90/0 هشاکرمان

 

 

 

 

 

 

 یافتهتر توسعهکم

20 

 21 91/0 اصفهان

 22 93/0 یشرق یجانآذربا

 23 94/0 زنجان

 24 94/0 کرمان

 25 95/0 کردستان

 26 96/0 هرمزگان

 27 96/0 قزوین

 28 97/0 خوزستان

 29 98/0 یزد

 30 98/0 اردبیل

 31 99/0 قم

 تهرای ورزشی کاهاشاخصوضعیت  :5ل جدو
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 1 - 1 3 1 4 65 154 956 8461 یشرق یجانآذربا

 - - 1 1 - - 35 65 632 6484 یغرب یجانآذربا

 - - - - - - 14 35 365 10449 اردبیل

 - - 1 1 2 1 41 84 854 6938 اصفهان
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 1 - 1 1 3 1 84 125 1254 2129 البرز

 - - 1 1 - - 41 63 784 8359 ایالم

 - - 1 1 - - 25 85 856 9500 بوشهر

 2 - 2 4 6 5 321 632 3625 3982 تهران

 - - 1 1 - - 39 54 745 6492 چهارمحال بختیاری

 1 - 1 1 1 1 124 158 1547 10882 خراسان جنوبی

 - - - 1 2 - 102 147 1458 8663 خراسان رضوی

 - - - 1 - 1 98 133 1236 8575 ان شمالیخراس

 - - - - - - 35 74 958 7388 خوزستان

 - - - - - - 36 66 632 7870 زنجان

 - - - - - - 41 45 852 14026 سمنان

 - - 1 1 - - 36 77 745 4855 بلوچستان سیستان و

 - - 1 1 - - 68 105 1205 9577 فارس

 - - - - - - 47 68 745 8010 قزوین

 - - - - - - 66 87 965 6775 قم

 - - - - - - 37 74 625 5073 کردستان

 - - - - 1 - 35 45 654 7375 کرمان

 - - - - - - 36 55 745 8046 کرمانشاه

 1 - - - - - 45 56 798 18758 بویر احمدکهگیلویه و 

 2 - 1 1 1 1 61 115 1578 6566 گلستان

 1 - 1 1 1 - 74 98 1254 6429 گیالن

 1 - 1 1 2 1 65 87 1369 5925 لرستان
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 1 - 1 1 - - 65 124 2547 11121 مازندران

 - - 1 1 - 1 62 98 1245 10189 مرکزی

 - - - - - - 15 66 687 16141 هرمزگان

 1 - - - - - 18 56 987 7525 همدان

 - - - - - - 48 84 985 11716 یزد

 یافتگی کاراتهتوسعه. وضعیت 6جدول 

 استان
یافتگی توسعهضریب 

(Fi) 
 رتبه یافتگیتوسعهوضعیت 

 62/0 تهران

 یافتهتوسعه

1 

 2 63/0 مازندران

 3 64/0 خراسان جنوبی

 4 69/0 گلستان

 5 71/0 خراسان رضوی

 6 75/0 گیالن

 7 78/0 لرستان

 79/0 خراسان شمالی

 

 یافتهتوسعهنیمه 

8 

 9 81/0 مرکزی

 10 81/0 البرز

 11 83/0 فارس

 12 84/0 یزد

 13 85/0 همدان

 14 86/0 قم
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 15 87/0 خوزستان

 89/0 یشرق یجانآذربا

 

 یافتهتوسعهتر کم

16 

 17 88/0 اصفهان

 18 89/0 بوشهر

 19 90/0 سمنان

 20 91/0 کرمانشاه

 21 93/0 کهگیلویه و بویر احمد

 22 94/0 قزوین

 23 94/0 چهارمحال بختیاری

 24 95/0 ایالم

 25 96/0 یغرب یجانآذربا

 26 97/0 زنجان

 27 97/0 کردستان

 28 98/0 کرمان

 29 98/0 هرمزگان

 30 98/0 اردبیل

 31 99/0 سیستان و بلوچستان

 ی ورزشی ووشواهشاخصوضعیت  .7جدول 
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 - - 1 1 - 2 36 54 652 8461 یشرق یجانآذربا

 - - - - 1 - 29 51 526 6484 یغرب یجانآذربا

 - - - - - - 47 63 758 10449 اردبیل

 1 - 1 2 3 3 102 154 1457 6938 اصفهان

 1 - 2 3 2 4 125 198 1785 2129 البرز

 - - - 1 1 1 96 154 1256 8359 ایالم

 - - - - - - 41 87 865 9500 بوشهر

 - - 3 3 4 5 214 356 3657 3982 تهران

 - - - - - 1 57 86 1236 6492 چهارمحال بختیاری

 - - 1 - 1 2 125 235 1458 10882 اسان جنوبیخر

 - - 1 1 1 1 98 235 1254 8663 خراسان رضوی

 - - - 2 - 1 74 198 1147 8575 خراسان شمالی

 - - - - - - 38 84 957 7388 خوزستان

 - - - - - - 61 87 968 7870 زنجان

 - - 1 1 - 1 97 125 1478 14026 سمنان

 - - - - - - 41 68 758 4855 سیستان و بلوچستان

 - - 1 1 1 1 102 145 1254 9577 فارس

 - - - - - - 32 56 963 8010 قزوین

 - - - - - - 45 85 854 6775 قم

 - - - - - - 66 98 974 5073 کردستان
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 - - - - - - 33 74 784 7375 کرمان

 - - - - - - 69 125 1452 8046 کرمانشاه

 - - - - - - 14 63 654 18758 دکهگیلویه و بویر احم

 - - 1 1 1 1 66 145 1356 6566 گلستان

 - - 1 1 1 1 55 112 1025 6429 گیالن

 - - 1 1 - 1 54 89 789 5925 لرستان

 - - 1 1 - 1 78 135 1457 11121 مازندران

 - - - - - - 36 67 856 10189 مرکزی

 - - - - - - 25 54 745 16141 هرمزگان

 - - - - - - 98 147 1325 7525 همدان

 - - - - - - 65 109 965 11716 یزد

 یافتگی ووشوتوسعهیت وضع :8جدول 

 رتبه یافتگیتوسعهوضعیت  (Fiیافتگی )توسعهضریب  استان

 61/0 تهران

 یافتهتوسعه

1 

 2 63/0 البرز

 3 68/0 اصفهان

 4 71/0 خراسان جنوبی

 5 75/0 سمنان

 6 77/0 کرمانشاه

 80/0 مازندران

 

 یافتهتوسعهنیمه 

7 

 8 81/0 همدان

 9 81/0 گلستان

 10 82/0 مایال
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 11 84/0 چهارمحال بختیاری

 12 84/0 خراسان رضوی

 13 85/0 فارس

 14 87/0 خراسان شمالی

 15 87/0 گیالن

 16 88/0 خوزستان

 89/0 زنجان

 

 یافتهتوسعهتر کم

17 

 18 89/0 قزوین

 19 89/0 کردستان

 20 91/0 یزد

 21 91/0 مرکزی

 22 93/0 قم

 23 93/0 بوشهر

 24 94/0 اردبیل

 25 95/0 سیستان و بلوچستان

 26 95/0 کرمان

 27 96/0 لرستان

 28 96/0 هرمزگان

 29 96/0 بویراحمد

 30 98/0 یشرق یجانآذربا

 31 98/0 یغرب انیجآذربا

رشته  سهمربوط به  نیسرزم شیآما یهاها و شاخصاز مؤلفه کیهر  تیاهم زانیم
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با  استان کشور نشان داد 31در  یو کشت یبردارووشو، وزنه و کاراتهی، آور کبدمدال

 یرشته ورزش کیچنانچه در  یافزار تاکسونومیافتگی حاصل از نرمتوسعه بیتوجه به ضرا

یافتگی آن رشته در آن دهنده توسعهنشان د،تر باشکم 77/0از  بیضر نین ااستا کیدر 

 استان است.

 گیرینتیجه

 رانیآور در امدال یورزش یهادر رشته نیسرزم شیآما تیت وضعهدف از مطالعا

منظم  یاجرا یالزم برا طیتوسعه است تا شرا یهاها از نظر مالکاستان تیوضع ییشناسا

مناطق مختلف کشور  تیتوسعه و موفقف به اهدا لین یمناسب در راستا یزیرو با برنامه

 ،یعیطب یبه فضا یو نظام بخش یاندهاقدامات سازم شامل نیسرزم شیهموار گردد. آما

 نیتریاصل نیاست که بر اساس تدو یاو منطقه یدر سطوح مل یو اقتصاد یاجتماع

مدت ندبل یهایزیرو برنامه ارهایمع قیتوسعه بلندمدت کشور در قالب تلف یهایریگجهت

 نیسرزم شیااست. آم یمکان یهاتیتوسعه منطقه با توجه به قابل یهایدر شناخت توانمند

کننده نظام  تیهدا تواند،یبخش ورزش م یزیربرنامه یبرا ییعنوان راهنمادر ورزش به

 یامنطقه یهاتیمز و ازیبر ن یمبتن دار،یمنظم، پا یصورتبه یورزش یهاورزش و سازمان

 یهاتیبر گسترش فعال دیدر ورزش، تأک نیسرزم شیآما یز اهداف اصلا یکیباشد. 

 ییکار فضا میتقس یریگشکل یبرا یامنطقه یابییو تخصص ییایجغراف یدر فضا یورزش

ها در پهنه نامتوازن آن عیدر چند نقطه خاص کشور و توز یورزش یهاتیاست. تمرکز فعال

 یکشور تلق یورزش گذاراناستیس یفرارو یهااز چالش یکیعنوان به تواندیم نیسرزم

 .شود
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وزارت ورزش و جوانان و  ک،یالمپ یمل تهیحاضر، کم قیتوجه به موضوع تحق با

 یهای ورزشبا هیئت یورزش یهارشته نیا یعنوان متوالبه دیبا یورزش یهاونیفدارس

ها، رنامهب موجود را رصد کرده تا منابع، بکنند و اطالعات یهمکار تیها نهااستان

 زانیاساس، م نی. بر ادنینما عیها توزآن نیب یبودجه و امکانات خود را به درست یهاتیفعال

 شیآما کردیرو کیهای مختلف کشور با پرمدال در استان یهایافتگی رشتهتوسعه

قرار  یمورد بررس یدعد یو روش تاکسونوم یمراتبسلسله لیبا استفاده از تحل نیسرزم

 یهاشاخصیی، ایفجغرا یهادر ورزش شامل شاخص نیسرزم شیآما یهاصگرفت. شاخ

 قیاست که در تحق ینکته ضرور نیبودند. ذکر ا یشناستیجمع یهاو شاخصی اقتصاد

شده است.  دهیهر استان سنج تیشناسی هر استان، موفقجمعیت یهاحاضر با شاخص

 سهبه  بوطمر نیسرزم شیاآم یهاها و شاخصاز مؤلفه کیر ه تیاهم زانیطورکلی مبه

 نیسرزم شینشان داد، از نظر آمااستان کشور  31 ووشو در و کاراته ،یآور کبدرشته مدال

و  ییایآس یهایدر باز ییافتگی از نظر مدال قهرمانتوسعه زانیم یورزش یهارشته نیدر ا

 یر استاند آورمدال یورزشکارها ترشیب یکشور متفاوت بوده ول یهادر استان کیالمپ

توجه به  ابد. بودن یافزاری بهترامکانات سخت یدارا یهستند که در آن رشته ورزش

 کیدر  یرشته ورزش کیچنانچه در  یافزار تاکسونومیافتگی حاصل از نرمتوسعه بیضرا

ه در آن استان یافتگی آن رشتتر باشد، نشان دهنده توسعهکم 77/0از  بیضر نیاستان ا

مازندران، تهران و  یهااستان ،یکبد یدر رشته ورزش شود،یمشخص م جیتااست. با مرور ن

کشور دارند؛ در  یهااستان هینسبت به بق ییافتگی بهترتوسعه زانیم یاریختچهارمحال ب

یافتگی توسعه زانیم یتهران، مازندران و خراسان جنوب یهاکاراته، استان یرشته ورزش
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تهران،  یهاووشو، استان یدر رشته ورزش و دارند ورکش یهااستان هینسبت به بق یربهت

 عمده. کشور دارند یهااستان هیبه بق بتنس یافتگی بهتریتوسعه زانیالبرز و اصفهان م

 توانیمشاهده شد که م کاراته یدر رشته ورزش ترشیکشور ب یهایافتگی در استانتوسعه

 .مناسب دانست یافزارمو نر یافزارخاطر امکانات سختبه  ترشیعلت آن را ب

در  رانیا یهااستان یرزشو یافتگیتوسعه زانیم یقی( در تحق1388) یرغفوریو م یآران

بخش  یکه تعداد اماکن ورزش یعدد یکار بردن روش تاکسونوم، با به1385سال 

تعداد مسابقات  و کارکنان، انیتعداد ورزشکاران، مرب ،یو خصوص یدولت یهاارگان

اکثر  افتندیانجام داده بودند، در یو جهان ییایآس یقهرمان یهامدال ،یو کشور یاستان

و  یدی. عستندیمناسب برخوردار ن یافتگیتوسعه یکشور از نظر امکانات ورزش یهااستان

با  سهیدر مقا کیالمپ یهایدر باز رانیعملکرد ا یابیبه ارز یقیدر تحق( 1394) یعسگر

لندن در  1948 کیالمپ یهایتاکنون از باز رانیر اشوک افتند،یدست  جهینت نیا به ارقب

رتبه  هایباز نیدر طول حضور در ا رانیرتبه ا نیشرکت کرده است. بهتر کیالمپ

ورزشکار، موفق به  13است که با حضور ( 1956ملبورن ) کیالمپ یهایچهاردهم باز

مربوط به  رانیاه رتب نیال برنز شده است و بدترمد 1مدال نقره و  2مدال طال،  2کسب 

 1ها، با کسب رقابت نیورزشکار در ا 55پکن است که با داشتن  2008 کیالمپ یهایباز

به  توانیم قیتحق نیا یهاافتهی نیترقرار گرفت. از مهم 51مدال برنز در رتبه  1مدال طال و 

 ران،یا ردکه نمودار عملکطوریکرد؛ به اشاره کیالمپ یهایدر باز رانینوسانات عملکرد ا

شده است و از  تر مشاهدهکم رانیکشور ا یآورمدال جیدر نتا یشکل بوده و ثبات ینوسیس

کشف و پرورش  ستمیاحتماالً عدم وجود س شود،یم ینوسانات نیچن وجبکه م یعوامل
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 .شده است یسازمانده

بودجه در ورزش نخبه در  یبندتیاولو یقی( در تحق2019و همکاران ) 1بوسچر

خاص است با  یهادر رشته یبندتیصورت الوها بهآن یگذارهیکه سرما ییکشورها

معموالً  ،یدندرس جهینت نیتر است، به اها متنوعآن یگذارهیکه سرما ییکشورها

 نیدارند. همچن ییباال یکنند، بازدهیم افتیبودجه را در نیترشیکه ب ییهاورزش

از ورزش موفق  یاگسترده فیدر ط نند،کیمتنوع م ترشیبودجه خود را بکه  ییکشورها

 نیزم تیریمد یو الگوها یاراض یکاربر یسازنهی( به2017و همکاران ) نگتونیهستند. پن

 شیآما یزیربرنامه بیترت نیاست، بد یضرور یبه حداکثر رساندن منافع اجتماع یبرا

قرار  ییناساش مناطق را از جهات مختلف مورد هیجانبه کلو همه عیوس یدیبا د نیسرزم

 یعملکردها جیاساس نتا هر منطقه بر یو استعدادها هاتیقابل ها،یداده و بر اساس توانمند

 یزیربرنامه لیدل نیبه هم کند؛یخاص به مناطق مختلف را محول م تینقش و مسئول یمل

 .منطقه دارد یو اقتصاد یتماعدر منافع اج یینقش بسزا تیریمد یو الگوها یاراض یکاربر

پر مدال  یورزش یهادر رشته نیسرزم شیآما تیوضع یی( در شناسا1395) یاوجاق قیقتح

ارشد و متصدیان ورزش  رانیمد یامکانات و خدمات برا عیتوز دینشان داد، با رانیدر ا

از  کیهر  ییبه توسعه فضا یشیآما دگاهیاز د یریگد تا با بهرهیکشور فراهم آ یقهرمان

 د.یعمل آاز منابع موجود حداکثر استفاده مطلوب بها ها اقدام نموده تاستان

به  لیمطلوب فضا در جهت ن یعنوان سازماندهبه توانیم نیسرزم شیاز آما رانیا در

 یورمنظور بهرهفضا به یسامانده نیسرزم شیآما یکرد؛ بنابراین هدف کل ادیاهداف 

 
1  . Bosscher 



 

 

 

 

  ۲9 ...یورزش یهادر رشته نیسرزم شيآما تیوضع بررسی
 

 تواندیم قیتحق نیا جیطورکلی نتااست. به یمنافع ملدر چارچوب  نیمطلوب از سرزم

شد و متصدیان ورزش ار رانیمد یو خدمات برا کاناتام عیتوز یبرا یمناسب یمبنا

از  کیهر  ییبه توسعه فضا یشیآما دگاهیاز د یریگکشور فراهم کند تا با بهره یقهرمان

و  هاونی. فدراسدیه عمل آها اقدام کنند تا از منابع حداکثر استفاده مطلوب باستان

راهبردها و  یهااستید بر اساس سیآور بامدال یهامرتبط با رشته یهای ورزشتهیئ

توسعه و  یدر راستا کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم یامات محوله از سواقد

 .ندینما تیها فعالآور در سطح استانمدال یهاگسترش رشته
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