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های ايران و ارائۀ بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استان

 الگوی پیشنهادی

 
 

  4شراره کاوسی  – 3 یجید ياسورم – 2نژاد مضانیر میحر  –  1ینا مالئی م

. استاد 2بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ايران . دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة تربیت1

. استاد جغرافیا و 3ايران بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، مديريت ورزشی، دانشکدة تربیت 

. دانشجوی دکتری 4بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ايران ريزی روستايی، دانشکدة تربیت برنامه

 الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايراناقتصاد، پرديس بین

 

 چکیده
یافتگی ها و در نتیجه توسعهیافتگی استانتوانند روند توسعهاند که میابعاد کالن توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی

های توسعۀ ملی اخصبنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. 

اری براساس جامعه و نمونۀ آمهای کشور بود. رائۀ مدل توسعۀ ورزش قهرمانی استانت اجغرافیایی جه-و متغیرهای اقلیمی

های آوری دادهنیک جمعتحلیلی و تک -این پژوهش از نوع توصیفیاستان بود.  30، شامل 1390تقسیمات کشوری سال 

یافتگی شاخص ورزشی سطح توسعه 48متغیر جغرافیایی و  5شاخص توسعۀ ملی،  39تفاده از ای است که با اسآن کتابخانه

تا  1385های ایران و اثرگذاری ابعاد کالن توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی از سال استان

های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل در این پژوهش، از روشبررسی شده است. 1390

های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کالن توسعه تحلیل مدله شد. ها استفادداده

ساحت استان م( و در مدل متغیرهای جغرافیایی به β=155/0( و توسعۀ اجتماعی )β=192/0به ترتیب به توسعۀ فرهنگی )

(160/1-=β( و متوسط ساالنۀ بارش )067/0-=β تعلق داشت. از )های توسعه، ر یک از عوامل و شاخصهان اثرگذاری میز

 تخصیص منابع استفاده کرد. مدت و تعیین اولویتمیان ،های توسعۀ بلندمدتتوان برای تدوین برنامهمی
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 مقدمه 

شود. در اوایل پیدایش مفهوم توسعه، این واژه ها محسوب میترین هدف تمام دولتو مهمتوسعه نخستین 

ویژه درآمد سرانۀ باال، رفت و توسعۀ اقتصادی بهکار میفقط برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها به

زی و خصوص نظریات کالسیک، نوسایافتگی آنها بود. بیشتر نظریات این حوزه بهدهندۀ توسعهنشان

های انسانی های اخیر، انسان و ارزشاما در سال اند.وابستگی براساس این رویکرد به توسعه، شکل گرفته

اند و در حال حاضر، انسان محور توسعه در نظر ها و متون این حوزه پیدا کردهای در نظریهجایگاه ویژه

 ای بدل شده که ایجاد آن مستلزمبه پدیدهشود. بنابراین توسعه از مفهوم اقتصادیِ صِرف خارج و گرفته می

نحوی که فرهنگی است، به و اجتماعی اقتصادی، هایدر همۀ متغیرها و شاخص بنیادی و پیشرفت تغییر

با توجه به اینکه  موجب افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه و باال رفتن سطح رفاه اجتماعی در آن شود.

 آن تحقق شود،می جامعه محسوب هر در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، در متغیرهای بنیادی تغییر توسعه

اند و از یکدیگر است. ابعاد مختلف توسعه به یکدیگر وابسته آن گوناگون ابعاد هماهنگی بین ایجاد مستلزم

شود. ورزش هم های دیگر میکه توسعه در یک بخش سبب تحوالتی در بخشطوریپذیرند، بهتأثیر می

ضوعاتی است که توسعۀ آن متأثر از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک از جمله مو

های اخیر در مباحث توسعه، وجهه و نمود ای اجتماعی و فرهنگی، در سالعنوان پدیدهبه جامعه است و

امروزه مشخص شده است عوامل ساختاری مانند توسعۀ اقتصادی، سیاسی و خاصی پیدا کرده است. 

. بنابراین، برای توسعۀ هرچه بیشتر (1 ،2)اعی بر موفقیت و پیشرفت ورزشی کشورها اثرگذارند اجتم

 . (2)ورزش، توسعۀ باثبات، پایدار و هماهنگ تمامی ابعاد توسعه ضروری است 

المللی را که یکی از های بینمطالعات زیادی عوامل مؤثر بر موفقیت کشورها در رقابت 1970از دهۀ 

اند. در این مطالعات مشخص شده است شود، بررسی کردههای توسعۀ ورزش قهرمانی محسوب میشاخص

. اغلب این (3)درصد بر موفقیت کشورها در این رقابت اثرگذارند  50تا حدود  که متغیرهای سطح کالن

ای از استعدادهای ورزشی دارند و هر کشور مطالعات بر این فرض استوارند که تمام کشورها توزیع عادالنه

شود . اما در واقع، آنچه مشاهده می(2)پرورش ورزشکاران نخبه دارد فرصت برابری با سایر کشورها را در 

توان گفت این متغیرهای سطح یافتگی و موفقیت است. بنابراین، میتفاوت زیاد کشورها در سطوح توسعه

کالن هستند که تا حد زیادی بر پرورش استعدادهای ورزشی، رشد ورزشکاران نخبه و توسعۀ ورزش 

ماعی و سیاسی آن، نقش و جایگاه مهمی در توسعۀ های اجتدلیل ظرفیتاثرگذارند. ورزش قهرمانی به

 ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ها بههای مهم دولتورزش کشورها دارد و توسعۀ آن از چالش
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توسعۀ ورزش قهرمانی مجموعه عواملی است که میزان موفقیت هر استان را در ورزش قهرمانی نشان 

شده این ورزشکاران در های کسبد ورزشکاران قهرمان تا مدالتوانند از تعدادهند؛ این عوامل میمی

( نیز حمایت مالی، 2008و همکاران ) 1بوسچرهای المپیک، جهانی، آسیایی و ملی متغیر باشند. دیرقابت

ها و ساختارهای سیاسی ورزش، مشارکت، استعدادیابی و سیستم توسعه، حمایت پس از قهرمانی سازمان

ها و مسابقات یالت و تأسیسات ورزشی، انتخاب مربیان و توسعۀ مربیگری، رقابتاز ورزشکاران، تسه

اند. المللی و تحقیقات علمی را از جمله عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی یک کشور معرفی کردهبین

های جغرافیایی و اجتماعی نقش مهمی در دهند که عوامل اقتصادی و زمینههمچنین، مطالعات نشان می

متغیرهای کالن توسعۀ رسد نظر میبه(. بنابراین، 4-6توسعۀ ورزش قهرمانی و موفقیت ورزشی دارند )

طور مستقیم و غیرمستقیم در میزان توانند بهملی در ابعاد توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

مل مؤثر بر ظرفیت و یافتگی ورزش قهرمانی مؤثر باشند. با توجه به اینکه توسعۀ اقتصادی از عواتوسعه

ویژه ورزش قهرمانی یک فعالیت خدماتی محسوب و ورزش و به (7)توان تولید اقتصادی هر استان است 

یافتگی اقتصادی آنها های کشور در این سطح از ورزش به توسعهیافتگی استانشود، بنابراین، توسعهمی

 ،8)های اقتصادی مانند درآمد سرانه وابسته است. مطالعات این حوزه نیز بر اثرگذاری برخی از شاخص

زش قهرمانی و غیره بر توسعۀ ور (1 ،10)های مختلف ، ارزش افزوده در بخش(4 ،9)، نرخ بیکاری (4

های اساسی در حوزۀ غیرانتفاعی مانند بر این، توسعۀ اجتماعی نیز در قالب فعالیتعالوه اند.تأکید کرده

ساز رشد و ارتقای ورزش قهرمانی باشد. از جمله تواند زمینهمی (11)آموزش، تغذیه، بهداشت و امنیت 

، (10 ،13)، نرخ تولد (10 ،12)متغیرهای اثرگذار این بخش از توسعه بر ورزش قهرمانی میزان سواد 

اند. توسعۀ فرهنگی نیز فرایندی است که طی آن و غیره معرفی شده (9 ،14 ،15)نسبت جمعیت شهری 

ای را در ها، باورها و شخصیت ویژهکند و قابلیتها تغییر میهای ادراکی، شناختی و گرایشی انسانحوزه

. بنابراین، این (16)ی است که مناسب توسعه است هایآورد که حاصل آنها رفتارها و کنشوجود میآنها به

بعد از توسعه نیز با افزایش آگاهی و تغییر نگرش افراد به ورزش و ایجاد فرهنگ ورزش از طریق افزایش 

های یافتگی ورزش قهرمانی استانتواند بر توسعهمی ورزشی و غیره-مشارکت زنان، ایجاد مراکز فرهنگی

 کشور اثرگذار باشد.

                                                           
1. De Bosscher  
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ها و های ورزشی، برنامههای سازمانهای ورزشی کشور، ساختارها و رویهاز طرف دیگر، سیاست 

ای ورزش، میزان توسعه ورزش آموزشی، های استانی ورزش، سیستم استعدادیابی، محیط رسانهاستراتژی

های مختلف، وجود در عرصۀ ورزش، خصوصیات فیزیولوژیک قومیت  های تکنولوژیکیشرفتاستفاده از پ

های دوستی و اجتماعی نیز عنوان الگو و تأثیر خانواده، گروههای ورزشی استان بهقهرمانان و اسطوره

های هها محسوب شوند. بنابراین، شرایط و زمینتوانند عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانمی

یافتگی ورزش قهرمانی هر استان اثرگذار باشند، اما اطالعات توانند بر توسعهزیادی وجود دارند که می

یافتگی توانند بر توسعهاند و تا چه اندازه میها کدامدقیقی در دسترس نیست که این شرایط و زمینه

ها و شرایط از طرف دیگر، زمینه د.یافتگی ورزش قهرمانی باشنکنندۀ توسعهها اثرگذار و تعییناستان

توانند بر سطوح اند که میها نیز از عواملیمحیطی و موقعیت استانهای زیستجغرافیایی، ویژگی

های جغرافیایی و اقلیمی ها و قابلیتیافتگی ورزش قهرمانی آنها اثرگذار باشند. این پتانسیلتوسعه

برای توسعۀ این سطح از ورزش هستند. تحقیقات این کنندۀ شرایط محیطی مساعد یا نامساعد تعیین

، متوسط دمای سالیانه (17) ، طول خط ساحلی(6)اند که عواملی مانند مساحت کشور حوزه نیز نشان داده

توانند بر عملکرد و موفقیت ورزشی یک منطقه اثرگذار باشند. بنابراین، با ، دوری از مرکز و غیره می(5)

رود زمینه و های آن، انتظار میهوایی و اقلیمی استانوایران و تنوع آب توجه به وسعت جغرافیایی زیاد

طور دقیق مشخص های ورزشی وجود داشته باشد. اما هنوز بههای مناسبی برای توسعۀ اغلب رشتهپتانسیل

 های جغرافیایی و اقلیمی اثر مثبت یا منفی بر توسعۀ ورزش قهرمانی دارندیک از ویژگینشده است کدام

 توانند بر توسعۀ ورزش در این سطح اثرگذار باشند. و هر یک از این عوامل تا چه اندازه می

اند که عوامل زیادی بر موفقیت و توسعۀ طور کلی، مطالعات در زمینۀ ورزش قهرمانی نشان دادهبه

لف توسعۀ ورزش قهرمانی اثرگذارند. در بیشتر این تحقیقات از یک یا چند شاخص محدود از ابعاد مخت

یک از مطالعات داخلی یا ، نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و غیره استفاده شده و در هیچGDPملی مانند 

خارجی تأثیر ابعاد اصلی توسعه )اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره( بر توسعۀ ورزش بررسی نشده است 

مختلف  هایها، مناطق و بخشای که در آن استانو در تعداد کمی از مطالعات به مقایسۀ ملی و منطقه

با توجه به اثرگذاری ابعاد مختلف یافتگی ورزش قهرمانی پرداخته شده است. یک کشور از لحاظ توسعه

درستی مشخص نیست که اگر یافتگی ورزش قهرمانی، هنوز بهتوسعه بر یکدیگر و نیز تأثیر آنها بر توسعه

یافته خواهد هرمانی آن نیز توسعهاستانی توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باالیی داشته باشد، ورزش ق

یافتگی ورزش قهرمانی در یافتگی یک استان و سطح توسعهعبارت دیگر، آیا بین سطوح توسعهبود یا به
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یافتگی ورزش قهرمانی استان روشنی مشخص نشده است که آیا توسعهای وجود دارد. همچنین بهآن رابطه

یک از این ابعاد و متغیرهای پذیرد و کدامفرهنگی آن تأثیر می یافتگی اقتصادی، اجتماعی واز میزان توسعه

، در این پژوهش با الهام بنابراین یافتگی ورزش قهرمانی استان دارند.مربوط به آنها تأثیر بیشتری بر توسعه

ی گیرکنند و با بهرهزا فرض میای درونهای مکتب نوسازی که توسعه را پدیدهاز مفاهیم موجود در نظریه

از متغیرهای سطح کالن در رویکردهای مربوط به عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی، تالش شده 

های ایران از توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و است با ارائۀ الگویی، میزان اثرپذیری ورزش قهرمانی استان

های ست که در مقایسههای جغرافیایی و اقلیمی نیز از دیگر مواردی اتأثیر شاخصفرهنگی بررسی شود. 

ویژه در تحقیقات داخلی مورد توجه قرار نگرفته های ملی و بهالمللی کمتر به آن توجه شده و مقایسهبین

 با توجه به وسعت جغرافیایی زیاد کشور، اثر برخی از متغیرهای جغرافیایی و اقلیمی بر توسعۀ ایناست، 

راین، هدف این مطالعه مشخص کردن میزان بنابها نیز بررسی شده است. سطح از ورزش استان

 -های توسعۀ ملی بر توسعۀ ورزش قهرمانی و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی اثرگذاری شاخص

کنندۀ میزان های کشور است که تبیینجغرافیایی ارائۀ مدلی برای توسعۀ این سطح از ورزش در استان

 های ایران باشد.ۀ ورزش قهرمانی استاناثرگذاری هر یک از این متغیرها بر توسع

 

 پژوهش شناسیروش

 ۀجامع .است یااطالعات در آن کتابخانه یآورجمع کیو تکن یلیتحل -یفیپژوهش از نوع توص نیا

از استان است که  31و شامل  یبرابر با جامعه آمار یآمار ۀو نمون رانیا یهااستان یشامل تمام یآمار

مجلس  ۀآنکه استان البرز با مصوب لیدلقرار داشتند. به رانیا یکشور ماتتقسی در 1390 تا 1385 سال

طور آن به یشد و اطالعات آمار کیاز استان تهران تفک یطور رسمبه 7/4/1389 خیدر تار یاسالم یشورا

 30پژوهش به  نیا یآمار ۀنمون جه،یتپژوهش قرار نگرفت. در ن نیطور مجزا در اکامل موجود نبود، به

 39گیری ابعاد توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از برای اندازه در این پژوهش،. افتیاستان کاهش 

متغیر جغرافیایی استفاده شد که  5شاخص و نیز از  48شاخص و برای سنجش توسعۀ ورزش قهرمانی از 

و  هااستان، سالنامۀ آماری منابع موجود مانند متون و مقاالت مرتبط یبا بررسو متغیرها ها شاخصاین 

ها شاخص نیشدند. سپس ا ییشناسا یورزش یهاتیأسازمان ورزش و جوانان و ه ۀگزارش عملکرد ساالن

قرار گرفت تا  یورزش و مدیریت تیرینظران مدو صاحب تاداننفر از اس 38 اریصورت پرسشنامه در اختبه

 یآورجمع یها، برااز انتخاب شاخص . پسندنظر ده اهداف تحقیق یتناسب آنها برا زانیدر مورد م
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وزارت  تیساها به مرکز آمار وزارت ورزش جوانان، وباستان یورزش قهرمان ۀمربوط به توسع یهاداده

 یهامربوط به شاخص یهاها مراجعه و دادهورزش و جوانان استان یهاسازمان تیساورزش و جوانان و وب

ها استان یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ۀسنجش توسع یبرا ازیمورد ن یهاشد. داده یآورمنتخب جمع

 الن،یگ یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ران،یمرکز آمار ا تیسابا مراجعه به وب زین

و ثبت  یآورها جمعاستان یاستاندار تیساو وب النیاستان گ یاستاندار یزیرکتابخانه معاونت برنامه

 اسیرفع مق ،پژوهش با استفاده از روش استاندارد کردن نیاستفاده در ا مورد یهاآن شاخص پس از شد.

 یوزن مناسب برا نییموضوع تع نیتررفت، مهم نیها از بشاخص نیب اسیاختالف مق ینکهشدند. پس از ا

ها استفاده شد. وزن شاخص نییتع یبرا یاصل یهامؤلفه لیمطالعه از روش تحل نیهاست که در اشاخص

 ۀاستانداردشد ریشده در مقادوزن محاسبه ،یعامل لیها با استفاده از تحلوزن شاخص ۀپس از محاسب

آنها بر  میو تقس یعامل بیهر شاخص محاسبه شد. با جمع کردن ضرا یعامل بیها ضرب و ضرشاخص

 ن،یانگیم ۀمحاسب یعنیها داده یۀازش اولمطالعه، پرد نیدست آمد. در ابه یبیها، شاخص ترکتعداد شاخص

ها و ها در روش استاندارد کردن، اعمال وزن شاخصشاخص ریکردن مقاد اسیمقیانحراف استاندارد، ب

 ۀنسخ SPSSهای افزارشد و نرم دهاستفا 2007 ۀافزار اکسل نسخاز نرمشاخص ترکیبی دست آوردن به

یون رگرسبرای انجام ( یافزار مورد استفاده در اقتصادسنج)نرم Eviews ی وعامل لیانجام تحل یبرا 18

 .ندکار گرفته شدبه پنل

 

 هایافته

تهران، سمنان و  یهانشان داد استان 1390تا  1385 یهاها در سالاستان یافتگیسطح توسعه یبررس

از وضعیت  هااستاندر سه بعد توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزش قهرمانی نسبت به سایر  زدی

و  ستانیس یهااستان. از طرف دیگر، توسعه قرار داشتند یدر سطوح باالبهتری برخوردار بودند و 

 محروم بودند.  اریمحروم و بس یهااستان ءجز در بیشتر موارد کرمانو  بلوچستان

وتحلیل میزان اثرگذاری توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و متغیرهای جغرافیایی بر یهتجزبرای 

های ترکیبی )پنل( زیر استفاده شده یافتگی ورزش قهرمانی از دو مدل رگرسیون دادهتوسعهورزشی بر 

 است:

1 .
`,,4,3,2,1 tititititit cultureeconomicsocialSport   
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2 .
`t,it,i6

t,i5t,i4t,i3t,i2t,1it

town

fall.rainaltitudeetemperaturspaceSport









 
 

رزش ودر مدل اول اثرات متغیرهای توسعۀ اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و توسعۀ فرهنگی بر توسعۀ 

امین دورۀ tدهندۀ نشان tها، امین واحد مقطعی یعنی استانiدهندۀ نشان iقهرمانی بررسی شد که در آن 

دهندۀ نشان socialدهندۀ متغیر توسعۀ ورزش قهرمانی، نشان sportهای مورد پژوهش، زمانی یعنی سال

دهندۀ متغیر توسعۀ نشانculture صادی، دهندۀ متغیر توسعۀ اقتنشان economicمتغیر توسعۀ اجتماعی، 

 دهندۀ خطا هستند.نشان εدهندۀ ضرایب رگرسیونی و نشان βفرهنگی، 

 توسطدر مدل دوم اثرات متغیرهای میزان مساحت، متوسط درجه حرارت ساالنه، متوسط ارتفاع، م

امین iدهندۀ نشان  iها بر توسعۀ ورزش قهرمانی بررسی شد که در آنساالنۀ بارش و تعداد شهرهای استان

 های مورد پژوهش، امین دورۀ زمانی یعنی سالtدهندۀ نشان tها، واحد مقطعی یعنی استان

sportدهندۀ متغیر توسعۀ ورزش قهرمانی، نشانspace دهندۀ متغیر مساحت، نشانtemperature 

 townالنۀ بارش، دهندۀ متغیر متوسط سانشانrainfall دهندۀ متغیر متوسط درجه حرارت ساالنه، نشان

 دهندۀ خطا هستند.نشان εدهندۀ ضرایب رگرسیونی و نشان βدهندۀ متغیر تعداد شهرها، نشان

جمالت پسماند از آزمون نرمال بودن  دادهاآزمون طبیعی بودن  منظوربهپیش از انجام رگرسیون، 

ها، شود که مبنای پذیرش طبیعی بودن دادهاستفاده می 1برا-استفاده شد. در این آزمون از آمارۀ جارک

عبارت دیگر، اگر جمالت ( است. بهαداری مبنا )( از سطح معناP-valueداری )تر بودن سطح معنابزرگ

(. بنابراین، 6برا معنادار نخواهد بود )-طبیعی توزیع شده باشند، آمارۀ جارک صورتبهها( پسماند )باقیمانده

در معادالت رگرسیون توزیع  واردشدهشود همۀ متغیرهای مشخص می 1با توجه به اطالعات جدول 

ها، برای بررسی پایایی )ایستایی( متغیرهای پژوهش طبیعی داشتند. پس از اطمینان از طبیعی بودن داده

( استفاده شد. منظور از پایایی متغیرها ثابت ماندن میانگین و واریانس IPS) 2مون ایم، پسران و شیناز آز

است. اطالعات  1390تا  1385های متغیرها در طول زمان و ثابت بودن کوواریانس متغیرها بین سال

رخوردارند و سبب در معادالت رگرسیون از پایایی الزم ب واردشدهدهد همۀ متغیرهای نشان می 1جدول 

 شوند.وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیبه

  

                                                           
1. Jarque-Bera  

2. Im, Pesaran, & Shin  
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  های رگرسیوندر مدل واردشده. بررسی نرمال بودن جمالت پسماند مربوط به متغیرهای 1جدول 

سطح 

 داریمعنا

 آمارة

 IPS 

سطح 

 داریمعنا

آمارة 

 برا -جاک
 مدل متغیر

 توسعۀ اجتماعی 775/4 096/0 -799/5 001/0*

ول
ل ا

مد
 

 توسعۀ اقتصادی 053/2 348/0 -851/3 001/0*

 توسعۀ فرهنگی 108/4 125/0 -945/2 002/0*

 مساحت استان 506/3 287/0 -319/2 010/0*

وم
 د

دل
م

 

 متوسط دما 816/5 054/0 -239/4 001/0*

 متوسط ارتفاع 307/2 317/0 -943/1 026/0*

 متوسط بارش 504/4 166/0 -378/3 001/0*

 تعداد شهر 352/5 063/0 -221/3 001/0*

 هردو مدل توسعۀ ورزش قهرمانی 064/5 079/0 -902/4 001/0*

 دار استمعنا 05/0* در سطح 

 

های رگرسیون ثابت بودن واریانس جملۀ خطا است. اگر واریانس جملۀ خطا فرضیکی دیگر از پیش

رو در دارای حداقل واریانس نخواهد بود، ازاین OLSثابت نباشد، دیگر برآورد مدل با استفاده از روش 

(. در این پژوهش برای 6شود )برای برآورد مدل استفاده می GLSصورت ناهمسانی واریانس از روش 

دهد آمارۀ نشان می 2استفاده شده است. اطالعات جدول  1تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون وایت

ها ناهمسانی واریانس جمالت خطا ار نیست، بنابراین در مدلدآزمون وایت برای مدل اول و سوم معنا

برای برآورد مدل اول و سوم استفاده شد. از طرف دیگر، نتایج آزمون  OLSوجود ندارد و در نتیجه از روش 

دار است و بنابراین در این معنا P≤05/0دهد که آمارۀ این آزمون در سطح وایت برای مدل دوم نشان می

برای برآورد این مدل  GLSی در واریانس جمالت خطا وجود داشت که سبب شد از روش مدل ناهمسان

ها، برای تعیین استفاده از الگوهای اثرات ثابت یا تصادفی پس از تعیین روش برآورد مدلاستفاده شود. 

ه نشان داد 2که در جدول طورهمان(. 2در محاسبۀ مدل رگرسیون از آزمون هاسمن استفاده شد )جدول 

(، بنابراین امکان پذیرش فرضیۀ صفر مبنی بر P≤05/0دار است )شده در هر سه مدل آزمون هاسمن معنا

                                                           
1. White test  
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عبارت دیگر هر سه مدل باید با استفاده از الگوی وجود اثرات تصادفی در الگو وجود نخواهد داشت یا به

 اثرات ثابت برآورد شوند.

 ی رگرسیونها. بررسی ناهمسانی واريانس خطا در مدل2جدول 

 مدل دوم مدل اول آزمون وايت

 884/1 868/4 (Fآماره )

 001/0* 057/0 سطح معناداری

 مدل دوم  مدل اول  آزمون هاسمن 

 934/57 057/69 (2آماره )

 5 3 درجۀ آزادی 

 001/0* 001/0* داری سطح معنی

 دار استمعنا 05/0در سطح * 

 

شود ضرایب همۀ طورکه مالحظه میشده است. همان نتایج برآورد مدل اول آورده 3در جدول 

( و عرض از مبدأ آن منفی، بسیار کوچک 05/0دار است )در سطح متغیرهای واردشده به مدل مثبت و معنا

دار است. باالترین ضریب به توسعۀ فرهنگی تعلق داشت که نسبتاً کوچک است و توسعۀ و غیرمعنی

محاسبه  33/0 1شدهاختصاص داد. همچنین، ضریب تعیین تعدیل ترین ضریب را به خوداقتصادی پایین

یلۀ متغیرهای مستقل تبیین وسبهدرصد از تغییرات متغیر وابسته،  33حدود  دهدیمشده است که نشان 

 شوند،میزمانی مطالعه  ۀکه متغیرها در طول یک فاصلخصوص زمانیهدر تحلیل رگرسیون ب. شودیم

خطاها  در نتیجه عدم استقالل و در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند هاممکن است تغییر داده

برای بررسی نبود  توان از رگرسیون خطی استفاده کرد.وجود بیاید. در صورت وجود خودهمبستگی نمیبه

دوربین واتسون  ۀآمارکلی،  طوربهشود. استفاده می 2دوربین واتسون خودهمبستگی بین خطاها از آزمون

 2همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به خطاها . اگر بین قرار دارد 4تا  0بین 

 ۀدهندنشان ،نزدیک باشد 4همبستگی مثبت و اگر به  ۀدهندنشان ،نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک باشد

خطاها از یکدیگر  ،باشد 5/2تا  5/1. در مجموع اگر این آماره بین بین خطاهاست همبستگی منفی

محاسبه  72/1. در این مدل نیز آمارۀ دوربین واتسون (18)ی بین آنها ناچیز است خودهمبستگند و امستقل

                                                           
1. Adjusted R-squared  

2. Durbin-Watson stat  
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 Fبرای تعیین اعتبار مدل از آزمون  بر این،دهندۀ نبود خودهمبستگی در خطاهاست. عالوهشده که نشان

دار بود. بنابراین، مدل برآورد عنام 05/0فیشر استفاده شد. آمارۀ محاسبه شده در این آزمون در سطح 

 شده از اعتبار کافی برخوردار است.

 

 . نتايج برآورد مدل رگرسیون اول3جدول 

داریسطح معنا آمارة t خطای استاندارد ضريب برآوردشده متغیر  

-0001/0 عرض از مبدأ  0106/0  0151/0-  987/0  

1552/0 توسعۀ اجتماعی  0511/0  0374/3  0/002* 

اقتصادیتوسعۀ   1251/0  0582/0  1494/2  0/033* 

1921/0 توسعۀ فرهنگی  312/0  1547/6  0/001* 

3405/0 (2Rضریب تعیین )  

3293/0 شدهیلتعدضریب تعیین   

F 2986/30آمارۀ   

 *F 0/001احتمال آمارۀ 

7201/1 واتسون -آمارۀ دوربین  

 دار استمعنا 05/0در سطح * 

 

شود ضرایب متغیرهای طورکه مالحظه مینتایج برآورد مدل دوم آورده شده است. همان 4در جدول 

مساحت و متوسط ساالنۀ بارش منفی و ضرایب متغیرهای متوسط درجه حرارت سالیانه، ارتفاع متوسط 

ت و تعداد شهرها مثبت بود. در میان این ضرایب فقط ضرایب مربوط به مساحت، متوسط درجه حرار

ترین ضریب به تعداد شهرها دار بود. باالترین ضریب به مساحت و پایینساالنه و متوسط ساالنۀ بارش معنا

درصد از  31حدود  دهدیممحاسبه شده است که نشان  31/0شده تعلق داشت. ضریب تعیین تعدیل

نتایج آزمون دوربین  بر این،عالوه. شودیمیله متغیرهای مستقل تبیین وسبهتغییرات متغیر وابسته، 

همچنین، ند. ادهد در این مدل خودهمبستگی وجود ندارد و خطاها از یکدیگر مستقلواتسون نشان می

دار بود. بنابراین، مدل برآوردشده از اعتبار کافی معنا 05/0شده در این مدل در سطح محاسبه Fآمارۀ 

 برخوردار است.
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 . نتايج برآورد مدل رگرسیون دوم4جدول 

 آمارة t خطای استاندارد ضريب برآورد شده متغیر
سطح 

 معناداری

1157/0 عرض از مبدأ  1102/0  0496/1  295/0  

-1606/1 مساحت  7107/2  2916/4-  0/001* 

0525/0 متوسط درجۀ حرارت ساالنه  0234/0  2429/2  0/026* 

0420/0 متوسط ارتفاع  0505/2  4666/0  641/0  

-0675/0 متوسط ساالنۀ بارش  0507/6  4357/3-  0/001* 

0071/0 تعداد شهر  0044/0  39101/0-  696/0  

3236/0 (2Rضریب تعیین )  

3087/0 شدهیلتعدضریب تعیین   

F 3678/5آمارۀ   

 *F 0/001احتمال آمارۀ 

395/2 واتسون              -آمارۀ دوربین  

 دار استمعنا 05/0* در سطح 

 

صورت شماتیک میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها به 1در نمودار آمده دستبرای درک بهتر ضرایب به

  آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرايب اثرگذاری توسعۀ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، متغیرهای جغرافیايی و ابعاد . 1نمودار 

 توسعۀ ورزش قهرمانی
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 گیرییجهنتبحث و 

ها در که برخی استانها در ورزش قهرمانی با یکدیگر متفاوت است. درحالییافتگی استانمیزان توسعه

شوند. مشخص شده است ندرت وارد صحنۀ ورزش میها بهکنند، برخی استانورزش کشور حکمرانی می

های رند. یافتههای جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در این زمینه داعوامل اقتصادی، زمینه

عۀ اقتصادی و توس (β=192/0)این مطالعه نشان داد از میان ابعاد کالن توسعه، توسعۀ فرهنگی بیشترین 

 β=155/0ی را بر توسعۀ ورزش قهرمانی داشتند. میزان اثرگذاری توسعۀ اجتماع( β=125/0) کمترین اثر

 دست آمد. نیز به

ژه فرهنگ ورزش بر توسعۀ ورزش و عملکرد ورزشی تأکید ویاکثر مطالعات نیز بر اثرگذاری فرهنگ به

 ایگونهبه شود،می محسوب توسعه فرایند اصلی ابعاد از فرهنگی . توسعۀ(5،2، 10 ،14 ،19 -22)اند کرده

. شایان ذکر است، اکثر مطالعات (23)سازد می فراهم توسعه برای سایر ابعاد را مناسب و بستر زمینه که

این حوزه، بیش از اینکه به اثر توسعۀ فرهنگی )با رویکرد این پژوهش( بر ورزش بپردازند، اثر فرهنگ 

اند. در این مطالعات بیان شده زشی سنجیدهورزش موجود در مناطق و کشورها را بر توسعه و موفقیت ور

های فرهنگی آنها به یک کشورهایی که در آنها فرهنگ فعالیت بدنی و ورزش وجود دارد یا در سنتاست 

 1بر این، هافمنعالوه .(12)شود، از توسعه و موفقیت ورزشی بیشتری برخوردارند ورزش خاص توجه می

های مذهبی بر توسعۀ ورزش و ( بر اثرگذاری ارزش2007) 2( و دوبویس و هیندلز2002و همکاران )

توان گفت اند. بنابراین، میعملکرد ورزشی تأکید کرده( بر اثرگذاری میزان انتشار روزنامه بر 2010) 3موآرو

شود. از طرف دیگر، توسعۀ فرهنگی جزء مهم و درخور توجهی از توسعۀ ورزش قهرمانی نیز محسوب می

تواند ناشی از این واقعیت باشد که در بیشتر بودن ضریب توسعۀ فرهنگی نسبت به سایر ابعاد توسعه می

رهنگی است و بُعد فرهنگی آن بیشتر از بُعد تفریحی و رقابتی آن مورد توجه ای فکشور ما، ورزش پدیده

 گیرد.ریزان کشور قرار میبرنامه

در این مطالعه، پس از توسعۀ فرهنگی باالترین ضریب اثرگذاری به توسعۀ اجتماعی اختصاص داشت. 

( اثر توسعۀ اجتماعی 2012) 4تویکام و جورسکوگوانغیر از مطالعۀ یک از مطالعات این حوزه بهدر هیچ

های مرتبط با توسعۀ اجتماعی مانند تراکم طور مستقیم بررسی نشد، اما اثر شاخصبر توسعۀ ورزش به
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، شاخص توسعۀ انسانی (4، 6، 14، 24)، نرخ شهرنشینی (3،2، 6 9، 10، 14، 17، 20، 24 -28)جمعیت 

مورد تأکید قرار ، توسعه و موفقیت ورزشی (1، 9، 14، 24، 25)و آموزش و سواد  (14)، ارتباطات (1)

بر عملکرد ورزشی  051/0اجتماعی ( ضریب توسعۀ 2012تویکام و جورسکوگ )گرفته است. در مطالعۀ وان

( معتقدند متغیرهای اجتماعی مانند سواد و 2011) 1دست آمد. اگرچه، کاستونجا و اسکوریچکشورها به

تواند شانس امید به زندگی اثر چندانی در موفقیت ورزش کشورها ندارند. وضعیت اجتماعی پایین می

. (24) اص را محدود کند که در آنها استعداد دارندهای خجوانان برای رسیدن به سطوح باالتر در ورزش

خود تواند شرایطی را ایجاد کند که ورزشکاران به باالترین سطح عملکرد همچنین، محیط اجتماعی می

ها در این بُعد نیز بر یافتگی استان. آنچه مسلم است ساختارهای اجتماعی و توسعه(3)دست پیدا کنند 

های ها در شاخصعملکرد و توسعۀ ورزش قهرمانی آنان مؤثر است. بنابراین، باال بودن سطح توسعۀ استان

 . کندطور مستقیم و غیرمستقیم به باال بودن سطح توسعۀ ورزش قهرمانی آنها کمک میاجتماعی به

هرچند در بیشتر مطالعات به رابطۀ باالی توسعۀ اقتصادی و توسعۀ ورزش قهرمانی اشاره شده است 

رابطۀ ضعیفی بین این دو متغیر شناسایی شد. ؛ اما در این مطالعه (1، 4، 5، 10، 17، 19، 21، 26، 29)

و نرخ  (1، 4، 6، 9، 41، 71، 19، 21، 28،27) 2اغلب مطالعات از شاخص سرانۀ تولید ناخالص داخلی

عنوان دو متغیر اقتصادی استفاده و اثرگذاری آنها را بر توسعۀ و موفقیت ( به4، 12،10،9، 14) بیکاری

( ضریب توسعۀ اقتصادی بر 2012تویکا و جورسکوگ )در مطالعۀ واناند. ورزشی کشورها تأیید کرده

از نظر دست آمد. به β=364/0(، 2011) 3و در مطالعۀ اسکوریک و هوراک 59/0عملکرد ورزشی کشورها 

درصد از موفقیت ورزشی کشورها را  57تا  45( نیز متغیرهای اقتصادی 2006بوسچر و همکاران )دی

شوند، ورزشکاران را  ترتا در ورزش تخصصی دهدیمنیز اجازه  هااستانکند. درآمد سرانۀ باالتر تعیین می

و تعداد بیشتری از ورزشکاران را به مسابقات ی پزشکی بهتری ارائه دهند هامراقبتبهتر آموزش دهند، 

ترین عوامل موفقیت در ورزش است، ( توسعۀ اقتصادی از مهم2007اعزام کنند. از نظر دوبویس و هیندلز )

دهندۀ دهد، بلکه نشانگذاری در ورزش افزایش میفقط ظرفیت مناطق را برای سرمایهزیرا این شاخص نه

ها اجازه کن در آن منطقه نیز است. اگرچه توسعۀ اقتصادی به استانشرایط زندگی و رفاه جمعیت سا

ها امکانات مورد نیاز ویژه ورزش قهرمانی هزینۀ بیشتری کنند و زیرساختدهد تا برای ورزش و بهمی
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ها به منابع دولتی، بیشتری را در دسترس ورزشکاران قرار دهند، با توجه به وابستگی ورزش استان

گیرد. احتماالً به همین دلیل است که ضریب اثرگذاری های کمتری در این بخش صورت میگذاریسرمایه

تر از سایر ابعاد توسعه بود. از طرف دیگر،  توسعۀ اقتصادی بر توسعۀ ورزش قهرمانی در این مطالعه پائین

للی را مالک الممطالعات این حوزه اثر متغیرهای کالن اقتصادی و عملکرد اقتصادی کشورها در سطح بین

که این مطالعه در سطح ملی انجام گرفته است. بنابراین، ممکن است اثرپذیری توسعۀ اند، درحالیقرار داده

( نیز این 2010المللی آن باشد. موآرو )ها از توسعۀ اقتصادی آنها کمتر از سطح بینورزش قهرمانی استان

ی به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وابسته است های ملموضوع را تأیید کرده و معتقد است موفقیت تیم

های باشگاهی )یا استانی( اثر بگذارند. اگر توانند بر عملکرد تیمکه متفاوت از متغیرهایی هستند که می

موفقیت یک تیم ملی به برخی از متغیرهای سطح کالن مانند تولید ناخالص داخلی وابسته است، موفقیت 

های منطقه وابسته است. بنابراین، ای و ویژگیوامل اقتصادی به ابعاد منطقهیک تیم باشگاهی عالوه بر ع

ای توجه شود که اغلب در مطالعات سطح فراملی و ای باید عوامل محیطی و منطقهدر مطالعات منطقه

 شوند. المللی نادیده گرفته میبین

رزش کشورها را تعیین المللی ودرصد از موفقیت بین 50طور کلی، عوامل سطح کالن حدود به

یلۀ وسبهدرصد از تغییرات توسعۀ ورزش قهرمانی  33حدود  فقط، اما در این مطالعه (2، 20)کنند می

های های پنل پیدا کردن رابطهل( معتقد است از آنجا که در مد1391سایر ابعاد توسعه تبیین شد. سوری )

باشد، مقدار قابل قبولی محسوب  30/0بیشتر از  آمدهدستبهقوی بسیار مشکل است، اگر ضریب تعیین 

توان به اثرپذیری توسعۀ ورزش از شود. از طرف دیگر، پایین بودن میزان تبیین این متغیرها را میمی

های استراتژیک و ریزیهای ورزشی، برنامهند سیاستمتغیرهای دیگر مانند متغیرهای سطوح میانی مان

های تمرینی، استعدادهای بالقوه ورزشی های مدیریتی؛ و سطح خرد یا فردی مانند ژنتیک، تکنیکشیوه

و  1شناختی بر توسعۀ ورزش در مطالعۀ کاستالنئوسو غیره توجیه کرد. اثرگذاری متغیرهای جمعیت

بر این، ( نیز تأیید شده بود. عالوه2012) 2( و شیپی2008اران )بوسچر و همک(، دی2007همکاران )

یافتگی ورزش قهرمانی توانند بر سطح توسعهاند که میمتغیرهای جغرافیایی و ورزشی از جمله عواملی

 ها اثرگذار باشند. استان
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دلیل وسعت کشور، تنوع است. بههای متفاوت ایران کشوری پهناور با شرایط جغرافیایی ویژه و اقلیم

های طبیعی در آن به دلیل ها و توانای در عوامل طبیعی بسیار زیاد و چشمگیر است، اما پتانسیلناحیه

برداری نادرست از آنها نقشی در توسعه مناطق ندارند و همبستگی عوامل طبیعی و سطوح بهره

، بررسی اثر متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی (23)ها بسیار ضعیف است یافتگی استانتوسعه

-067/0( و متوسط ساالنۀ بارش )β=-160/1ضرایب متغیرهای مساحت استان ) ها نیز نشان داداستان

=βمنفی؛ و ضرایب متغیرهای متوسط ) ( 052/0درجه حرارت سالیانه=β( ارتفاع متوسط ،)042/0=β و )

( مثبت بود. در میان این ضرایب، فقط ضرایب مربوط به مساحت، متوسط درجه β=007/0تعداد شهرها )

ترین ضریب به دار بود و باالترین ضریب به مساحت و پایینحرارت ساالنه و متوسط ساالنۀ بارش معنا

از واریانس توسعۀ ورزش قهرمانی را تبیین  31/0داشت. این متغیرها نیز توانستند فقط تعداد شهرها تعلق 

 کنند.

کنندۀ متوسط طی مسافت برای دسترسی به امکانات و فضاهای تمرینی در مساحت استان، تعیین

 شود تا حضور ورزشکاران در این فضاهایهای طوالنی سبب میمراکز استان است. مساحت زیاد و مسافت

دلیل یژه دربارۀ نوجوانان و ورزشکارانی صادق است که ممکن است بهوبهتمرینی پرهزینه باشد. این موضوع 

از دسترسی به تجهیزات،  ونقلحملهای اسکان یا های طوالنی و عدم امکان پرداخت هزینهاین مسافت

های ورزشی اهمیت زیادی بهره بمانند که در اغلب رشتههای آموزش تکنیکی مناسب بیامکانات و فرصت

پذیر است. ها توجیهوسعۀ ورزش قهرمانی استان. بنابراین، منفی بودن ضریب اثرگذاری آن بر ت(6)دارند 

تری دارند که شرایط مناسبی برای وهوایی متنوعتر، شرایط جغرافیایی و آببر این، مناطق بزرگعالوه

های ورزشی زمستانی های ورزشی مانند رشتهکند، زیرا برخی از رشتههای ورزشی ایجاد میبرخی از رشته

بر تنوع . همچنین، مناطقی که مساحت بیشتری دارند، عالوه(2)یاز دارند به شرایط جغرافیایی خاصی ن

، در نتیجه امکان عملکرد (6)برند اقلیمی و جغرافیایی از تنوع فیزیولوژیکی در ورزشکاران خود نیز بهره می

ها ایران، و تجمع امکانات و ر استانبهتر آنها در ورزش قهرمانی وجود دارد. با توجه به توسعۀ مرکزگرا د

دار بودن ضریب اثرگذاری یژه چند شهر اصلی هر استان، باال و معناوبهها در فضاهای شهری و زیرساخت

رسد. البته منفی بودن ضریب مساحت نظر میاین متغیر نسبت با سایر متغیرهای جغرافیایی منطقی به

ی پیرامونی و مرزی هااستانو محرومیت  هااستانیافتگی توسعهح دلیل نابرابری موجود در سطبه احتماالً

عبارت دیگر، هرچند اثرگذاری این متغیر بر توسعۀ ورزش قهرمانی قابل تأمل است، اما گردد. بهیبازم
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 متأسفانههای نامناسب و عدم توزیع برابر امکانات در مناطق مختلف کشور، یاستگذاریسدلیل وجود به

 ی ایران نتوانسته است از مواهب و تأثیرات مثبت گسترۀ جغرافیایی این کشور بهره ببرد.ورزش قهرمان

نوسان شدید روزانه و ساالنۀ دما در هر منطقه، معیشت و شرایط زیستی ساکنان را دچار مسائل منفی 

، (19، 20)وهوای بسیار گرم یا بسیار سرد آباند . مطالعات نشان داده(23)کند و مشکالت زیادی می

تواند بر فعالیت ورزشی در فضای باز و در نتیجه توسعه ( می26،36، متوسط بارش زیاد )(19)رطوبت زیاد 

بنابراین، گیرند. هایی که در فضای باز انجام میویژه در رشتهو موفقیت ورزشی اثر منفی داشته باشد، به

های ورزشی که در فضای باز انجام ورزشی در رشته فرایند استعدادیابی غیررسمی و پرورش استعدادهای

پذیرد. در نتیجه منفی بودن ضریب اثرگذاری یشوند، از متوسط درجۀ حرارت و رطوبت هوا تأثیر ممی

متوسط بارش باران بر توسعۀ ورزش قهرمان در این مطالعه، دور از انتظار نبود. احتماالً مثبت بودن ضریب 

شیپی که یدرحالیانه به دلیل استفاده از مقدار متوسط سالیانه آن است، اثرگذاری درجه حرارت سال

وهوای بسیار گرم یا بسیار سرد تأکید ( بر اثرگذاری منفی آب2012تویکام و جورسکوگ ) ( و وان2012)

تا  12/11های ایران متوسط درجۀ حرارت سالیانه در شش سال مورد بررسی بین کرده بودند. در استان

( 2002هافمن و همکاران )شود. البته دست آمد که درجه حرارتی نسبتاً معتدل محسوب میبه 48/28

گراد است، عملکرد ورزشی بهتری دارند. درجۀ سانتی 14معتقدند مناطقی که متوسط دمای ساالنۀ آنها 

با توجه  میزان بارش و درجۀ حرارت از جمله عواملی هستند که باید طراحی فضاها و تجهیزات هر استان

طراحی فضاهای  هااستاندر بیشتر  متأسفانهبه آنها صورت پذیرد. تنوع اقلیمی در ایران بسیار زیاد است و 

که در این پژوهش نیز مشخص طورهمانگیرد. یمی غالب آن منطقه صورت وهواآبورزشی بدون توجه به 

سرانۀ فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از سرانۀ فضاهای ورزشی روباز بود. این در  هااستانشد، در تمام 

ی سردسیر، گرمسیر و پربارش باید سرانۀ فضاهای سرپوشیده بیشتر از سرانۀ هااستانحالی است که در 

 فضاهای روباز باشد.

این مطالعه نیز  ارتفاع متوسط متغیری است که در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در

( 2012اثرگذاری آن در توسعۀ ورزش قهرمانی نسبتاً کمتر از سایر متغیرهای جغرافیایی بود. شیپی )

های بلند و مناطق مرتفع تمایل افراد را برای انجام ورزش و فعالیت بدنی معتقد است وجود کوهستان

های ورزشی در اد فضاها و زیرساختبر سخت بودن ایج دهد. مناطق کوهستانی و مرتفع، عالوهکاهش می

ی سرد و خشک کوهستانی تا حدی وهواآبدلیل فشار هوای کمتر و در اکثر موارد داشتن آنها، به

و زاگرس سبب شده است  البرزی هاکوهرشتهکند. در ایران وجود های ورزش قهرمانی را محدود میفعالیت
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یرد که عامل منفی در توسعۀ بربگطق کوهستانی در های کشور را مناتا بخشی از مساحت بیشتر استان

شود. از دیگر سو، وجود مناطق کوهستانی یمها و دسترسی به امکانات ورزشی محسوب یرساختز

کند؛ اگرچه یمها ایجاد های ورزشی کوهستانی و زمستانی در اکثر استانهایی برای توسعۀ رشتهمزیت

اند. های این متغیر جغرافیایی نشدهاری مناسب و استفاده از ظرفیتبردها هنوز موفق به بهرهبیشتر استان

از آنجا که این متغیر در پیشینۀ تحقیق کمتر مورد توجه واقع شده، نیاز است تا مطالعات بیشتری در این 

یک از تأثیرات مثبت یا کدامتر مشخص شود که در کشور ما یقدقهای یبررسزمینه صورت گیرد و با 

 ود مناطق کوهستانی در توسعۀ ورزش قهرمانی نمود بیشتری دارد.منفیِ وج

ترین ضریب اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی به تعداد یینپادر این مطالعه، 

شود یژه ورزش قهرمانی یک فعالیت شهری محسوب میوبهها تعلق داشت. ورزش و شهرهای استان

تر به آنها برای ورزشکاران وجود ات ورزشی بیشتر و امکان دسترسی آسان( و در شهرها تجهیز22،6،2)

توسعۀ ورزش آن منطقه توان عاملی اثرگذار بر بر این، تعداد شهرهای هر منطقه را می. عالوه(20، 2)دارد 

در نظر گرفت. یک منطقه با فضای شهری بیشتر نسبت به مناطقی که فضای روستایی بیشتری دارند، 

. پایین بودن ضریب این (4)های ورزشی با توان رقابتی باالتری برخوردارند تر و تیماحتماالً از اقتصاد قوی

یافتگی مناطق ها احتماالً به نامتوازن بودن سطح توسعهیافتگی ورزش قهرمانی استانمتغیر در توسعه

 شود.های محروم مربوط میدر استان (30-32)شهری کشور و پایین بودن توسعۀ شهری 

با توجه به اثرگذاری عوامل و متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی و نیز متفاوت بودن 

پژوهشی وجود شود تا در های مختلف ورزشی، پیشنهاد میشرایط جغرافیایی مورد نیاز برای رشته

ها از این مندی هر یک از استانهای مختلف ورزشی و میزان بهرههای جغرافیایی الزم برای رشتهزمینه

ها تعیین شود. همچنین، پایین بودن میزان تبیین واریانس عوامل سطح کالن بر توسعۀ ها و پتانسیلزمینه

ها در این سطح از یافتگی استانتوسعه توانند بر سطحورزش قهرمانی نشان داد عوامل دیگری نیز می

های دیگر میزان اثرگذاری عوامل سطح شود تا با انجام پژوهشورزش اثرگذار باشند، بنابراین پیشنهاد می

 ها بررسی شود.خرد و میانی بر توسعۀ ورزش قهرمانی استان
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