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 .1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران  .2استاد
مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران  .3استاد جغرافیا و
برنامهريزی روستايی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران  .4دانشجوی دکتری
اقتصاد ،پرديس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران

چکیده
ابعاد کالن توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملیاند که میتوانند روند توسعهیافتگی استانها و در نتیجه توسعهیافتگی
ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین ،هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخصهای توسعۀ ملی
و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائۀ مدل توسعۀ ورزش قهرمانی استانهای کشور بود .جامعه و نمونۀ آماری براساس
تقسیمات کشوری سال  ،1390شامل  30استان بود .این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و تکنیک جمعآوری دادههای
آن کتابخانهای است که با استفاده از  39شاخص توسعۀ ملی 5 ،متغیر جغرافیایی و  48شاخص ورزشی سطح توسعهیافتگی
استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کالن توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی از سال  1385تا
1390بررسی شده است .در این پژوهش ،از روشهای آماری استاندارد کردن ،تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل
دادهها استفاده شد .تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کالن توسعه
به ترتیب به توسعۀ فرهنگی ( )β=0/192و توسعۀ اجتماعی ( )β=0/155و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان
( )β=-1/160و متوسط ساالنۀ بارش ( )β=-0/067تعلق داشت .از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخصهای توسعه،
میتوان برای تدوین برنامههای توسعۀ بلندمدت ،میانمدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.
واژههای کلیدی
توسعۀ اجتماعی ،توسعۀ اقتصادی ،توسعۀ فرهنگی ،متغیرهای جغرافیایی ،ورزش قهرمانی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09113366369 :

Email: m8mallaei@yahoo.com
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مقدمه
توسعه نخستین و مهمترین هدف تمام دولتها محسوب میشود .در اوایل پیدایش مفهوم توسعه ،این واژه
فقط برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها بهکار میرفت و توسعۀ اقتصادی بهویژه درآمد سرانۀ باال،
نشاندهندۀ توسعهیافتگی آنها بود .بیشتر نظریات این حوزه بهخصوص نظریات کالسیک ،نوسازی و
وابستگی براساس این رویکرد به توسعه ،شکل گرفتهاند .اما در سالهای اخیر ،انسان و ارزشهای انسانی
جایگاه ویژهای در نظریهها و متون این حوزه پیدا کردهاند و در حال حاضر ،انسان محور توسعه در نظر
گرفته میشود .بنابراین توسعه از مفهوم اقتصادیِ صِرف خارج و به پدیدهای بدل شده که ایجاد آن مستلزم
تغییر بنیادی و پیشرفت در همۀ متغیرها و شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است ،بهنحوی که
موجب افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه و باال رفتن سطح رفاه اجتماعی در آن شود .با توجه به اینکه
توسعه تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب میشود ،تحقق آن
مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است .ابعاد مختلف توسعه به یکدیگر وابستهاند و از یکدیگر
تأثیر میپذیرند ،بهطوریکه توسعه در یک بخش سبب تحوالتی در بخشهای دیگر میشود .ورزش هم
از جمله موضوعاتی است که توسعۀ آن متأثر از توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در یک
جامعه است و بهعنوان پدیدهای اجتماعی و فرهنگی ،در سالهای اخیر در مباحث توسعه ،وجهه و نمود
خاصی پیدا کرده است .امروزه مشخص شده است عوامل ساختاری مانند توسعۀ اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی بر موفقیت و پیشرفت ورزشی کشورها اثرگذارند ( .)1 ،2بنابراین ،برای توسعۀ هرچه بیشتر
ورزش ،توسعۀ باثبات ،پایدار و هماهنگ تمامی ابعاد توسعه ضروری است (.)2
از دهۀ  1970مطالعات زیادی عوامل مؤثر بر موفقیت کشورها در رقابتهای بینالمللی را که یکی از
شاخصهای توسعۀ ورزش قهرمانی محسوب میشود ،بررسی کردهاند .در این مطالعات مشخص شده است
که متغیرهای سطح کالن تا حدود  50درصد بر موفقیت کشورها در این رقابت اثرگذارند ( .)3اغلب این
مطالعات بر این فرض استوارند که تمام کشورها توزیع عادالنهای از استعدادهای ورزشی دارند و هر کشور
فرصت برابری با سایر کشورها را در پرورش ورزشکاران نخبه دارد ( .)2اما در واقع ،آنچه مشاهده میشود
تفاوت زیاد کشورها در سطوح توسعهیافتگی و موفقیت است .بنابراین ،میتوان گفت این متغیرهای سطح
کالن هستند که تا حد زیادی بر پرورش استعدادهای ورزشی ،رشد ورزشکاران نخبه و توسعۀ ورزش
اثرگذارند .ورزش قهرمانی بهدلیل ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی آن ،نقش و جایگاه مهمی در توسعۀ
ورزش کشورها دارد و توسعۀ آن از چالشهای مهم دولتها بهویژه در کشورهای در حال توسعه است.
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توسعۀ ورزش قهرمانی مجموعه عواملی است که میزان موفقیت هر استان را در ورزش قهرمانی نشان
میدهند؛ این عوامل میتوانند از تعداد ورزشکاران قهرمان تا مدالهای کسبشده این ورزشکاران در
رقابتهای المپیک ،جهانی ،آسیایی و ملی متغیر باشند .دیبوسچر1و همکاران ( )2008نیز حمایت مالی،
سازمانها و ساختارهای سیاسی ورزش ،مشارکت ،استعدادیابی و سیستم توسعه ،حمایت پس از قهرمانی
از ورزشکاران ،تسهیالت و تأسیسات ورزشی ،انتخاب مربیان و توسعۀ مربیگری ،رقابتها و مسابقات
بین المللی و تحقیقات علمی را از جمله عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی یک کشور معرفی کردهاند.
همچنین ،مطالعات نشان میدهند که عوامل اقتصادی و زمینههای جغرافیایی و اجتماعی نقش مهمی در
توسعۀ ورزش قهرمانی و موفقیت ورزشی دارند ( .)6-4بنابراین ،بهنظر میرسد متغیرهای کالن توسعۀ
ملی در ابعاد توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میتوانند بهطور مستقیم و غیرمستقیم در میزان
توسعه یافتگی ورزش قهرمانی مؤثر باشند .با توجه به اینکه توسعۀ اقتصادی از عوامل مؤثر بر ظرفیت و
توان تولید اقتصادی هر استان است ( )7و ورزش و بهویژه ورزش قهرمانی یک فعالیت خدماتی محسوب
میشود ،بنابراین ،توسعهیافتگی استانهای کشور در این سطح از ورزش به توسعهیافتگی اقتصادی آنها
وابسته است .مطالعات این حوزه نیز بر اثرگذاری برخی از شاخصهای اقتصادی مانند درآمد سرانه (،8
 ،)4نرخ بیکاری ( ،)4 ،9ارزش افزوده در بخشهای مختلف ( )1 ،10و غیره بر توسعۀ ورزش قهرمانی
تأکید کردهاند .عالوهبر این ،توسعۀ اجتماعی نیز در قالب فعالیتهای اساسی در حوزۀ غیرانتفاعی مانند
آموزش ،تغذیه ،بهداشت و امنیت ( )11میتواند زمینهساز رشد و ارتقای ورزش قهرمانی باشد .از جمله
متغیرهای اثرگذار این بخش از توسعه بر ورزش قهرمانی میزان سواد ( ،)10 ،12نرخ تولد (،)10 ،13
نسبت جمعیت شهری ( )9 ،14 ،15و غیره معرفی شدهاند .توسعۀ فرهنگی نیز فرایندی است که طی آن
حوزههای ادراکی ،شناختی و گرایشی انسانها تغییر میکند و قابلیتها ،باورها و شخصیت ویژهای را در
آنها بهوجود میآورد که حاصل آنها رفتارها و کنشهایی است که مناسب توسعه است ( .)16بنابراین ،این
بعد از توسعه نیز با افزایش آگاهی و تغییر نگرش افراد به ورزش و ایجاد فرهنگ ورزش از طریق افزایش
مشارکت زنان ،ایجاد مراکز فرهنگی-ورزشی و غیره میتواند بر توسعهیافتگی ورزش قهرمانی استانهای
کشور اثرگذار باشد.

1. De Bosscher
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از طرف دیگر ،سیاستهای ورزشی کشور ،ساختارها و رویههای سازمانهای ورزشی ،برنامهها و
استراتژیهای استانی ورزش ،سیستم استعدادیابی ،محیط رسانهای ورزش ،میزان توسعه ورزش آموزشی،
استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیک در عرصۀ ورزش ،خصوصیات فیزیولوژیک قومیتهای مختلف ،وجود
قهرمانان و اسطورههای ورزشی استان بهعنوان الگو و تأثیر خانواده ،گروههای دوستی و اجتماعی نیز
میتوانند عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانها محسوب شوند .بنابراین ،شرایط و زمینههای
زیادی وجود دارند که میتوانند بر توسعه یافتگی ورزش قهرمانی هر استان اثرگذار باشند ،اما اطالعات
دقیقی در دسترس نیست که این شرایط و زمینهها کداماند و تا چه اندازه میتوانند بر توسعهیافتگی
استانها اثرگذار و تعیینکنندۀ توسعهیافتگی ورزش قهرمانی باشند .از طرف دیگر ،زمینهها و شرایط
جغرافیایی ،ویژگیهای زیستمحیطی و موقعیت استانها نیز از عواملیاند که میتوانند بر سطوح
توسعهیافتگی ورزش قهرمانی آنها اثرگذار باشند .این پتانسیلها و قابلیتهای جغرافیایی و اقلیمی
تعیینکنندۀ شرایط محیطی مساعد یا نامساعد برای توسعۀ این سطح از ورزش هستند .تحقیقات این
حوزه نیز نشان دادهاند که عواملی مانند مساحت کشور ( ،)6طول خط ساحلی ( ،)17متوسط دمای سالیانه
( ،)5دوری از مرکز و غیره می توانند بر عملکرد و موفقیت ورزشی یک منطقه اثرگذار باشند .بنابراین ،با
توجه به وسعت جغرافیایی زیاد ایران و تنوع آبوهوایی و اقلیمی استانهای آن ،انتظار میرود زمینه و
پتانسیلهای مناسبی برای توسعۀ اغلب رشتههای ورزشی وجود داشته باشد .اما هنوز بهطور دقیق مشخص
نشده است کدامیک از ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی اثر مثبت یا منفی بر توسعۀ ورزش قهرمانی دارند
و هر یک از این عوامل تا چه اندازه میتوانند بر توسعۀ ورزش در این سطح اثرگذار باشند.
بهطور کلی ،مطالعات در زمینۀ ورزش قهرمانی نشان دادهاند که عوامل زیادی بر موفقیت و توسعۀ
ورزش قهرمانی اثرگذارند .در بیشتر این تحقیقات از یک یا چند شاخص محدود از ابعاد مختلف توسعۀ
ملی مانند  ،GDPنرخ رشد جمعیت ،نرخ اشتغال و غیره استفاده شده و در هیچیک از مطالعات داخلی یا
خارجی تأثیر ابعاد اصلی توسعه (اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره) بر توسعۀ ورزش بررسی نشده است
و در تعداد کمی از مطالعات به مقایسۀ ملی و منطقهای که در آن استانها ،مناطق و بخشهای مختلف
یک کشور از لحاظ توسعهیافتگی ورزش قهرمانی پرداخته شده است .با توجه به اثرگذاری ابعاد مختلف
توسعه بر یکدیگر و نیز تأثیر آنها بر توسعهیافتگی ورزش قهرمانی ،هنوز بهدرستی مشخص نیست که اگر
استانی توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی باالیی داشته باشد ،ورزش قهرمانی آن نیز توسعهیافته خواهد
بود یا بهعبارت دیگر ،آیا بین سطوح توسعهیافتگی یک استان و سطح توسعهیافتگی ورزش قهرمانی در
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آن رابطهای وجود دارد .همچنین بهروشنی مشخص نشده است که آیا توسعهیافتگی ورزش قهرمانی استان
از میزان توسعهیافتگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر میپذیرد و کدامیک از این ابعاد و متغیرهای
مربوط به آنها تأثیر بیشتری بر توسعهیافتگی ورزش قهرمانی استان دارند .بنابراین ،در این پژوهش با الهام
از مفاهیم موجود در نظریههای مکتب نوسازی که توسعه را پدیدهای درونزا فرض میکنند و با بهرهگیری
از متغیرهای سطح کالن در رویکردهای مربوط به عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی ،تالش شده
است با ارائۀ الگویی ،میزان اثرپذیری ورزش قهرمانی استانهای ایران از توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی بررسی شود .تأثیر شاخصهای جغرافیایی و اقلیمی نیز از دیگر مواردی است که در مقایسههای
بینالمللی کمتر به آن توجه شده و مقایسههای ملی و بهویژه در تحقیقات داخلی مورد توجه قرار نگرفته
است ،با توجه به وسعت جغرافیایی زیاد کشور ،اثر برخی از متغیرهای جغرافیایی و اقلیمی بر توسعۀ این
سطح از ورزش استانها نیز بررسی شده است .بنابراین ،هدف این مطالعه مشخص کردن میزان
اثرگذاری شاخصهای توسعۀ ملی بر توسعۀ ورزش قهرمانی و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی -
جغرافیایی ارائۀ مدلی برای توسعۀ این سطح از ورزش در استانهای کشور است که تبیینکنندۀ میزان
اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانهای ایران باشد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و تکنیک جمعآوری اطالعات در آن کتابخانهای است .جامعۀ
آماری شامل تمامی استانهای ایران و نمونۀ آماری برابر با جامعه آماری و شامل  31استان است که از
سال  1385تا  1390در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند .بهدلیل آنکه استان البرز با مصوبۀ مجلس
شورای اسالمی در تاریخ  1389/4/7بهطور رسمی از استان تهران تفکیک شد و اطالعات آماری آن بهطور
کامل موجود نبود ،بهطور مجزا در این پژوهش قرار نگرفت .در نتیجه ،نمونۀ آماری این پژوهش به 30
استان کاهش یافت .در این پژوهش ،برای اندازهگیری ابعاد توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از 39
شاخص و برای سنجش توسعۀ ورزش قهرمانی از  48شاخص و نیز از  5متغیر جغرافیایی استفاده شد که
این شاخصها و متغیرها با بررسی منابع موجود مانند متون و مقاالت مرتبط ،سالنامۀ آماری استانها و
گزارش عملکرد ساالنۀ سازمان ورزش و جوانان و هیأتهای ورزشی شناسایی شدند .سپس این شاخصها
بهصورت پرسشنامه در اختیار  38نفر از استادان و صاحبنظران مدیریت و مدیریت ورزشی قرار گرفت تا
در مورد میزان تناسب آنها برای اهداف تحقیق نظر دهند .پس از انتخاب شاخصها ،برای جمعآوری
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دادههای مربوط به توسعۀ ورزش قهرمانی استانها به مرکز آمار وزارت ورزش جوانان ،وبسایت وزارت
ورزش و جوانان و وبسایت سازمانهای ورزش و جوانان استانها مراجعه و دادههای مربوط به شاخصهای
منتخب جمعآوری شد .دادههای مورد نیاز برای سنجش توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی استانها
نیز با مراجعه به وبسایت مرکز آمار ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن،
کتابخانه معاونت برنامهریزی استانداری استان گیالن و وبسایت استانداری استانها جمعآوری و ثبت
شد .پس از آن شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش استاندارد کردن ،رفع مقیاس
شدند .پس از اینکه اختالف مقیاس بین شاخصها از بین رفت ،مهمترین موضوع تعیین وزن مناسب برای
شاخصهاست که در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفههای اصلی برای تعیین وزن شاخصها استفاده شد.
پس از محاسبۀ وزن شاخصها با استفاده از تحلیل عاملی ،وزن محاسبهشده در مقادیر استانداردشدۀ
شاخصها ضرب و ضریب عاملی هر شاخص محاسبه شد .با جمع کردن ضرایب عاملی و تقسیم آنها بر
تعداد شاخصها ،شاخص ترکیبی بهدست آمد .در این مطالعه ،پردازش اولیۀ دادهها یعنی محاسبۀ میانگین،
انحراف استاندارد ،بیمقیاس کردن مقادیر شاخصها در روش استاندارد کردن ،اعمال وزن شاخصها و
بهدست آوردن شاخص ترکیبی از نرمافزار اکسل نسخۀ  2007استفاده شد و نرمافزارهای  SPSSنسخۀ
 18برای انجام تحلیل عاملی و ( Eviewsنرمافزار مورد استفاده در اقتصادسنجی) برای انجام رگرسیون
پنل بهکار گرفته شدند.
یافتهها
بررسی سطح توسعهیافتگی استانها در سالهای  1385تا  1390نشان داد استانهای تهران ،سمنان و
یزد در سه بعد توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزش قهرمانی نسبت به سایر استانها از وضعیت
بهتری برخوردار بودند و در سطوح باالی توسعه قرار داشتند .از طرف دیگر ،استانهای سیستان و
بلوچستان و کرمان در بیشتر موارد جزء استانهای محروم و بسیار محروم بودند.
برای تجزیه وتحلیل میزان اثرگذاری توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و متغیرهای جغرافیایی بر
ورزشی بر توسعهیافتگی ورزش قهرمانی از دو مدل رگرسیون دادههای ترکیبی (پنل) زیر استفاده شده
است:

Sport it  1,t   2 social i ,t   3economici ,t   4 culture i ,t   i ,t ` .1

بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانهای ايران و ارائۀ الگوی پیشنهادی

.2

763

Sport it  1,t   2 spacei ,t   3temperatur ei ,t   4 altitudei ,t   5 rain. falli ,t
` 6 towni ,t   i ,t

در مدل اول اثرات متغیرهای توسعۀ اجتماعی ،توسعۀ اقتصادی و توسعۀ فرهنگی بر توسعۀ ورزش
قهرمانی بررسی شد که در آن  iنشاندهندۀ iامین واحد مقطعی یعنی استانها t ،نشاندهندۀ tامین دورۀ
زمانی یعنی سالهای مورد پژوهش sport ،نشاندهندۀ متغیر توسعۀ ورزش قهرمانی social ،نشاندهندۀ
متغیر توسعۀ اجتماعی economic ،نشاندهندۀ متغیر توسعۀ اقتصادی culture ،نشاندهندۀ متغیر توسعۀ
فرهنگی β ،نشاندهندۀ ضرایب رگرسیونی و  εنشاندهندۀ خطا هستند.
در مدل دوم اثرات متغیرهای میزان مساحت ،متوسط درجه حرارت ساالنه ،متوسط ارتفاع ،متوسط
ساالنۀ بارش و تعداد شهرهای استانها بر توسعۀ ورزش قهرمانی بررسی شد که در آن  iنشاندهندۀ iامین
واحد مقطعی یعنی استانها t ،نشاندهندۀ tامین دورۀ زمانی یعنی سالهای مورد پژوهش،
sportنشاندهندۀ متغیر توسعۀ ورزش قهرمانی space ،نشاندهندۀ متغیر مساحت،

temperature

نشاندهندۀ متغیر متوسط درجه حرارت ساالنه rainfall ،نشاندهندۀ متغیر متوسط ساالنۀ بارش،

town

نشاندهندۀ متغیر تعداد شهرها β ،نشاندهندۀ ضرایب رگرسیونی و  εنشاندهندۀ خطا هستند.
پیش از انجام رگرسیون ،بهمنظور آزمون طبیعی بودن دادها از آزمون نرمال بودن جمالت پسماند
استفاده شد .در این آزمون از آمارۀ جارک-برا1استفاده میشود که مبنای پذیرش طبیعی بودن دادهها،
بزرگتر بودن سطح معناداری ( )P-valueاز سطح معناداری مبنا ( )αاست .بهعبارت دیگر ،اگر جمالت
پسماند (باقیماندهها) بهصورت طبیعی توزیع شده باشند ،آمارۀ جارک-برا معنادار نخواهد بود ( .)6بنابراین،
با توجه به اطالعات جدول  1مشخص میشود همۀ متغیرهای واردشده در معادالت رگرسیون توزیع
طبیعی داشتند .پس از اطمینان از طبیعی بودن دادهها ،برای بررسی پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش
از آزمون ایم ،پسران و شین ) IPS(2استفاده شد .منظور از پایایی متغیرها ثابت ماندن میانگین و واریانس
متغیرها در طول زمان و ثابت بودن کوواریانس متغیرها بین سالهای  1385تا  1390است .اطالعات
جدول  1نشان میدهد همۀ متغیرهای واردشده در معادالت رگرسیون از پایایی الزم برخوردارند و سبب
بهوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشوند.

1. Jarque-Bera
2. Im, Pesaran, & Shin
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جدول  .1بررسی نرمال بودن جمالت پسماند مربوط به متغیرهای واردشده در مدلهای رگرسیون
مدل

مدل اول
مدل دوم
هردو مدل

آمارة

سطح

آمارة

سطح

جاک -برا

معناداری

IPS

معناداری

توسعۀ اجتماعی

4/775

0/096

-5/799

*0/001

توسعۀ اقتصادی

2/053

0/348

-3/851

*0/001

توسعۀ فرهنگی

4/108

0/125

-2/945

*0/002

مساحت استان

3/506

0/287

-2/319

*0/010

متوسط دما

5/816

0/054

-4/239

*0/001

متوسط ارتفاع

2/307

0/317

-1/943

*0/026

متوسط بارش

4/504

0/166

-3/378

*0/001

تعداد شهر

5/352

0/063

-3/221

*0/001

توسعۀ ورزش قهرمانی

5/064

0/079

-4/902

*0/001

متغیر

* در سطح  0/05معنادار است

یکی دیگر از پیشفرضهای رگرسیون ثابت بودن واریانس جملۀ خطا است .اگر واریانس جملۀ خطا
ثابت نباشد ،دیگر برآورد مدل با استفاده از روش  OLSدارای حداقل واریانس نخواهد بود ،ازاینرو در
صورت ناهمسانی واریانس از روش  GLSبرای برآورد مدل استفاده میشود ( .)6در این پژوهش برای
تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون وایت 1استفاده شده است .اطالعات جدول  2نشان میدهد آمارۀ
آزمون وایت برای مدل اول و سوم معنادار نیست ،بنابراین در مدلها ناهمسانی واریانس جمالت خطا
وجود ندارد و در نتیجه از روش  OLSبرای برآورد مدل اول و سوم استفاده شد .از طرف دیگر ،نتایج آزمون
وایت برای مدل دوم نشان میدهد که آمارۀ این آزمون در سطح  P≥0/05معنادار است و بنابراین در این
مدل ناهمسانی در واریانس جمالت خطا وجود داشت که سبب شد از روش  GLSبرای برآورد این مدل
استفاده شود .پس از تعیین روش برآورد مدلها ،برای تعیین استفاده از الگوهای اثرات ثابت یا تصادفی
در محاسبۀ مدل رگرسیون از آزمون هاسمن استفاده شد (جدول  .)2همانطورکه در جدول  2نشان داده
شده در هر سه مدل آزمون هاسمن معنادار است ( ،)P≥0/05بنابراین امکان پذیرش فرضیۀ صفر مبنی بر

1. White test
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وجود اثرات تصادفی در الگو وجود نخواهد داشت یا به عبارت دیگر هر سه مدل باید با استفاده از الگوی
اثرات ثابت برآورد شوند.
جدول  .2بررسی ناهمسانی واريانس خطا در مدلهای رگرسیون
آزمون وايت

مدل اول

مدل دوم

آماره ()F

1/884

4/868

سطح معناداری

0/057

*0/001

آزمون هاسمن

مدل اول

مدل دوم

آماره ()2

57/934

69/057

درجۀ آزادی

3

5

سطح معنی داری

*0/001

*0/001

* در سطح  0/05معنادار است

در جدول  3نتایج برآورد مدل اول آورده شده است .همانطورکه مالحظه میشود ضرایب همۀ
متغیرهای واردشده به مدل مثبت و معنادار است (در سطح  )0/05و عرض از مبدأ آن منفی ،بسیار کوچک
و غیرمعنی دار است .باالترین ضریب به توسعۀ فرهنگی تعلق داشت که نسبتاً کوچک است و توسعۀ
اقتصادی پایینترین ضریب را به خود اختصاص داد .همچنین ،ضریب تعیین تعدیلشده 0/331محاسبه
شده است که نشان میدهد حدود  33درصد از تغییرات متغیر وابسته ،بهوسیلۀ متغیرهای مستقل تبیین
میشود .در تحلیل رگرسیون بهخصوص زمانیکه متغیرها در طول یک فاصلۀ زمانی مطالعه میشوند،
ممکن است تغییر دادهها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند و در نتیجه عدم استقالل خطاها
بهوجود بیاید .در صورت وجود خودهمبستگی نمیتوان از رگرسیون خطی استفاده کرد .برای بررسی نبود
خودهمبستگی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون2استفاده میشود .بهطور کلی ،آمارۀ دوربین واتسون
بین  0تا  4قرار دارد .اگر بین خطاها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره باید به 2
نزدیک باشد .اگر به صفر نزدیک باشد ،نشاندهندۀ همبستگی مثبت و اگر به  4نزدیک باشد ،نشاندهندۀ
همبستگی منفی بین خطاهاست .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد ،خطاها از یکدیگر
مستقلاند و خودهمبستگی بین آنها ناچیز است ( .)18در این مدل نیز آمارۀ دوربین واتسون  1/72محاسبه
1. Adjusted R-squared
2. Durbin-Watson stat
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شده که نشاندهندۀ نبود خودهمبستگی در خطاهاست .عالوهبر این ،برای تعیین اعتبار مدل از

آزمون F

فیشر استفاده شد .آمارۀ محاسبه شده در این آزمون در سطح  0/05معنادار بود .بنابراین ،مدل برآورد
شده از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول  .3نتايج برآورد مدل رگرسیون اول
متغیر

ضريب برآوردشده

خطای استاندارد

آمارة t

سطح معناداری

عرض از مبدأ
توسعۀ اجتماعی
توسعۀ اقتصادی
توسعۀ فرهنگی

-0/0001

0/0106

-0/0151

0/987

0/1552
0/1251

0/0511
0/0582

3/0374
2/1494

*

0/002
*0/033

0/1921

0/312

6/1547

*0/001

ضریب تعیین ()R2

0/3405

ضریب تعیین تعدیلشده

0/3293

آمارۀ F

30/2986

احتمال آمارۀ F
آمارۀ دوربین -واتسون

*

0/001

1/7201

* در سطح  0/05معنادار است
در جدول  4نتایج برآورد مدل دوم آورده شده است .همانطورکه مالحظه میشود ضرایب متغیرهای
مساحت و متوسط ساالنۀ بارش منفی و ضرایب متغیرهای متوسط درجه حرارت سالیانه ،ارتفاع متوسط
و تعداد شهرها مثبت بود .در میان این ضرایب فقط ضرایب مربوط به مساحت ،متوسط درجه حرارت
ساالنه و متوسط ساالنۀ بارش معنادار بود .باالترین ضریب به مساحت و پایینترین ضریب به تعداد شهرها
تعلق داشت .ضریب تعیین تعدیلشده  0/31محاسبه شده است که نشان میدهد حدود  31درصد از
تغییرات متغیر وابسته ،بهوسیله متغیرهای مستقل تبیین میشود .عالوهبر این ،نتایج آزمون دوربین
واتسون نشان می دهد در این مدل خودهمبستگی وجود ندارد و خطاها از یکدیگر مستقلاند .همچنین،
آمارۀ  Fمحاسبهشده در این مدل در سطح  0/05معنادار بود .بنابراین ،مدل برآوردشده از اعتبار کافی
برخوردار است.
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جدول  .4نتايج برآورد مدل رگرسیون دوم
سطح

متغیر

ضريب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارة t

عرض از مبدأ
مساحت
متوسط درجۀ حرارت ساالنه
متوسط ارتفاع
متوسط ساالنۀ بارش
تعداد شهر

0/1157
-1/1606
0/0525
0/0420
-0/0675

0/1102
2/7107
0/0234
2/0505
6/0507

1/0496
-4/2916
2/2429
0/4666
-3/4357

0/295
*0/001
*0/026
0/641
*0/001

0/0071

0/0044

-0/39101

0/696

معناداری

ضریب تعیین ()R2

0/3236

ضریب تعیین تعدیلشده

0/3087

آمارۀ F

5/3678

احتمال آمارۀ F
آمارۀ دوربین -واتسون

*0/001
2/395

* در سطح  0/05معنادار است

برای درک بهتر ضرایب بهدستآمده در نمودار  1میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها بهصورت شماتیک
آورده شده است.

نمودار  .1ضرايب اثرگذاری توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،متغیرهای جغرافیايی و ابعاد
توسعۀ ورزش قهرمانی
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بحث و نتیجهگیری
میزان توسعهیافتگی استانها در ورزش قهرمانی با یکدیگر متفاوت است .درحالیکه برخی استانها در
ورزش کشور حکمرانی میکنند ،برخی استانها بهندرت وارد صحنۀ ورزش میشوند .مشخص شده است
عوامل اقتصادی ،زمینه های جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در این زمینه دارند .یافتههای
این مطالعه نشان داد از میان ابعاد کالن توسعه ،توسعۀ فرهنگی بیشترین ( )β=0/192و توسعۀ اقتصادی
کمترین اثر ( )β=0/125را بر توسعۀ ورزش قهرمانی داشتند .میزان اثرگذاری توسعۀ اجتماعی

β=0/155

نیز بهدست آمد.
اکثر مطالعات نیز بر اثرگذاری فرهنگ بهویژه فرهنگ ورزش بر توسعۀ ورزش و عملکرد ورزشی تأکید
کردهاند ( .)5،2 ،10 ،14 ،19 -22توسعۀ فرهنگی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب میشود ،بهگونهای
که زمینه و بستر مناسب را برای سایر ابعاد توسعه فراهم میسازد ( .)23شایان ذکر است ،اکثر مطالعات
این حوزه ،بیش از اینکه به اثر توسعۀ فرهنگی (با رویکرد این پژوهش) بر ورزش بپردازند ،اثر فرهنگ
ورزش موجود در مناطق و کشورها را بر توسعه و موفقیت ورزشی سنجیدهاند .در این مطالعات بیان شده
است کشورهایی که در آنها فرهنگ فعالیت بدنی و ورزش وجود دارد یا در سنتهای فرهنگی آنها به یک
ورزش خاص توجه میشود ،از توسعه و موفقیت ورزشی بیشتری برخوردارند ( .)12عالوهبر این ،هافمن

1

و همکاران ( )2002و دوبویس و هیندلز )2007( 2بر اثرگذاری ارزشهای مذهبی بر توسعۀ ورزش و
موآرو )2010(3بر اثرگذاری میزان انتشار روزنامه بر عملکرد ورزشی تأکید کردهاند .بنابراین ،میتوان گفت
توسعۀ فرهنگی جزء مهم و درخور توجهی از توسعۀ ورزش قهرمانی نیز محسوب میشود .از طرف دیگر،
بیشتر بودن ضریب توسعۀ فرهنگی نسبت به سایر ابعاد توسعه میتواند ناشی از این واقعیت باشد که در
کشور ما ،ورزش پدیدهای ف رهنگی است و بُعد فرهنگی آن بیشتر از بُعد تفریحی و رقابتی آن مورد توجه
برنامهریزان کشور قرار میگیرد.
در این مطالعه ،پس از توسعۀ فرهنگی باالترین ضریب اثرگذاری به توسعۀ اجتماعی اختصاص داشت.
در هیچیک از مطالعات این حوزه بهغیر از مطالعۀ وانتویکام و جورسکوگ )2012(4اثر توسعۀ اجتماعی
بر توسعۀ ورزش بهطور مستقیم بررسی نشد ،اما اثر شاخصهای مرتبط با توسعۀ اجتماعی مانند تراکم
1. Hoffman
2. DuBois & Heyndels
3. Mourao
4. Van Tuyckom & Joreskog
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جمعیت ( ،)3،2 ،6 9 ،10 ،14 ،17 ،20 ،24 -28نرخ شهرنشینی ( ،)4 ،6 ،14 ،24شاخص توسعۀ انسانی
( ،)1ارتباطات ( )14و آموزش و سواد ( ،)1 ،9 ،14 ،24 ،25توسعه و موفقیت ورزشی مورد تأکید قرار
گرفته است .در مطالعۀ وانتویکام و جورسکوگ ( )2012ضریب توسعۀ اجتماعی  0/051بر عملکرد ورزشی
کشورها بهدست آمد .اگرچه ،کاستونجا و اسکوریچ ) 2011(1معتقدند متغیرهای اجتماعی مانند سواد و
امید به زندگی اثر چندانی در موفقیت ورزش کشورها ندارند .وضعیت اجتماعی پایین میتواند شانس
جوانان برای رسیدن به سطوح باالتر در ورزشهای خاص را محدود کند که در آنها استعداد دارند (.)24
همچنین ،محیط اجتماعی میتواند شرایطی را ایجاد کند که ورزشکاران به باالترین سطح عملکرد خود
دست پیدا کنند ( .)3آنچه مسلم است ساختارهای اجتماعی و توسعهیافتگی استانها در این بُعد نیز بر
عملکرد و توسعۀ ورزش قهرمانی آنان مؤثر است .بنابراین ،باال بودن سطح توسعۀ استانها در شاخصهای
اجتماعی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به باال بودن سطح توسعۀ ورزش قهرمانی آنها کمک میکند.
هرچند در بیشتر مطالعات به رابطۀ باالی توسعۀ اقتصادی و توسعۀ ورزش قهرمانی اشاره شده است
()1 ،4 ،5 ،10 ،17 ،19 ،21 ،26 ،29؛ اما در این مطالعه رابطۀ ضعیفی بین این دو متغیر شناسایی شد.
اغلب مطالعات از شاخص سرانۀ تولید ناخالص داخلی )1 ،4 ،6 ،9 ،14 ،17 ،19 ،21 ،27،28(2و نرخ
بیکاری ( )4 ،12،10،9 ،14به عنوان دو متغیر اقتصادی استفاده و اثرگذاری آنها را بر توسعۀ و موفقیت
ورزشی کشورها تأیید کردهاند .در مطالعۀ وانتویکا و جورسکوگ ( )2012ضریب توسعۀ اقتصادی بر
عملکرد ورزشی کشورها  0/59و در مطالعۀ اسکوریک و هوراک β=0/364 ،)2011(3بهدست آمد .از نظر
دیبوسچر و همکاران ( )2006نیز متغیرهای اقتصادی  45تا  57درصد از موفقیت ورزشی کشورها را
تعیین میکند .درآمد سرانۀ باالتر استانها نیز اجازه میدهد تا در ورزش تخصصیتر شوند ،ورزشکاران را
بهتر آموزش دهند ،مراقبتهای پزشکی بهتری ارائه دهند و تعداد بیشتری از ورزشکاران را به مسابقات
اعزام کنند .از نظر دوبویس و هیندلز ( )2007توسعۀ اقتصادی از مهمترین عوامل موفقیت در ورزش است،
زیرا این شاخص نهفقط ظرفیت مناطق را برای سرمایهگذاری در ورزش افزایش میدهد ،بلکه نشاندهندۀ
شرایط زندگی و رفاه جمعیت ساکن در آن منطقه نیز است .اگرچه توسعۀ اقتصادی به استانها اجازه
میدهد تا برای ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی هزینۀ بیشتری کنند و زیرساختها امکانات مورد نیاز

1. Custanja & Skorich
2. GDP
3. Skoric & Hodak
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بیشتری را در دسترس ورزشکاران قرار دهند ،با توجه به وابستگی ورزش استانها به منابع دولتی،
سرمایهگذاریهای کمتری در این بخش صورت میگیرد .احتماالً به همین دلیل است که ضریب اثرگذاری
توسعۀ اقتصادی بر توسعۀ ورزش قهرمانی در این مطالعه پائین تر از سایر ابعاد توسعه بود .از طرف دیگر،
مطالعات این حوزه اثر متغیرهای کالن اقتصادی و عملکرد اقتصادی کشورها در سطح بینالمللی را مالک
قرار دادهاند ،درحالیکه این مطالعه در سطح ملی انجام گرفته است .بنابراین ،ممکن است اثرپذیری توسعۀ
ورزش قهرمانی استانها از توسعۀ اقتصادی آنها کمتر از سطح بینالمللی آن باشد .موآرو ( )2010نیز این
موضوع را تأیید کرده و معتقد است موفقیت تیمهای ملی به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وابسته است
که متفاوت از متغیرهایی هستند که میتوانند بر عملکرد تیمهای باشگاهی (یا استانی) اثر بگذارند .اگر
موفقیت یک تیم ملی به برخی از متغیرهای سطح کالن مانند تولید ناخالص داخلی وابسته است ،موفقیت
یک تیم باشگاهی عالوه بر عوامل اقتصادی به ابعاد منطقهای و ویژگیهای منطقه وابسته است .بنابراین،
در مطالعات منطقهای باید عوامل محیطی و منطقهای توجه شود که اغلب در مطالعات سطح فراملی و
بینالمللی نادیده گرفته میشوند.
بهطور کلی ،عوامل سطح کالن حدود  50درصد از موفقیت بینالمللی ورزش کشورها را تعیین
میکنند ( ،)2 ،20اما در این مطالعه فقط حدود  33درصد از تغییرات توسعۀ ورزش قهرمانی بهوسیلۀ
سایر ابعاد توسعه تبیین شد .سوری ( )1391معتقد است از آنجا که در مدلهای پنل پیدا کردن رابطههای
قوی بسیار مشکل است ،اگر ضریب تعیین بهدستآمده بیشتر از  0/30باشد ،مقدار قابل قبولی محسوب
می شود .از طرف دیگر ،پایین بودن میزان تبیین این متغیرها را میتوان به اثرپذیری توسعۀ ورزش از
متغیرهای دیگر مانند متغیرهای سطوح میانی مانند سیاستهای ورزشی ،برنامهریزیهای استراتژیک و
شیوههای مدیریتی؛ و سطح خرد یا فردی مانند ژنتیک ،تکنیکهای تمرینی ،استعدادهای بالقوه ورزشی
و غیره توجیه کرد .اثرگذاری متغیرهای جمعیتشناختی بر توسعۀ ورزش در مطالعۀ کاستالنئوس 1و
همکاران ( ،)2007دیبوسچر و همکاران ( )2008و شیپی )2012( 2نیز تأیید شده بود .عالوهبر این،
متغیرهای جغرافیایی و ورزشی از جمله عواملیاند که میتوانند بر سطح توسعهیافتگی ورزش قهرمانی
استانها اثرگذار باشند.

1. Castellanos
2. Shippi
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ایران کشوری پهناور با شرایط جغرافیایی ویژه و اقلیمهای متفاوت است .بهدلیل وسعت کشور ،تنوع
ناحیه ای در عوامل طبیعی بسیار زیاد و چشمگیر است ،اما پتانسیلها و توانهای طبیعی در آن به دلیل
بهره برداری نادرست از آنها نقشی در توسعه مناطق ندارند و همبستگی عوامل طبیعی و سطوح
توسعهیافتگی استانها بسیار ضعیف است ( ،)23بررسی اثر متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی
استانها نیز نشان داد ضرایب متغیرهای مساحت استان ( )β=-1/160و متوسط ساالنۀ بارش (-0/067
= )βمنفی؛ و ضرایب متغیرهای متوسط درجه حرارت سالیانه ( ،)β=0/052ارتفاع متوسط ( )β=0/042و
تعداد شهرها ( ) β=0/007مثبت بود .در میان این ضرایب ،فقط ضرایب مربوط به مساحت ،متوسط درجه
حرارت ساالنه و متوسط ساالنۀ بارش معنادار بود و باالترین ضریب به مساحت و پایینترین ضریب به
تعداد شهرها تعلق داشت .این متغیرها نیز توانستند فقط  0/31از واریانس توسعۀ ورزش قهرمانی را تبیین
کنند.
مساحت استان ،تعیین کنندۀ متوسط طی مسافت برای دسترسی به امکانات و فضاهای تمرینی در
مراکز استان است .مساحت زیاد و مسافتهای طوالنی سبب میشود تا حضور ورزشکاران در این فضاهای
تمرینی پرهزینه باشد .این موضوع بهویژه دربارۀ نوجوانان و ورزشکارانی صادق است که ممکن است بهدلیل
این مسافتهای طوالنی و عدم امکان پرداخت هزینههای اسکان یا حملونقل از دسترسی به تجهیزات،
امکانات و فرصتهای آموزش تکنیکی مناسب بیبهره بمانند که در اغلب رشتههای ورزشی اهمیت زیادی
دارند ( .)6بنابراین ،منفی بودن ضریب اثرگذاری آن بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانها توجیهپذیر است.
عالوهبر این ،مناطق بزرگتر ،شرایط جغرافیایی و آبوهوایی متنوعتری دارند که شرایط مناسبی برای
برخی از رشتههای ورزشی ایجاد میکند ،زیرا برخی از رشتههای ورزشی مانند رشتههای ورزشی زمستانی
به شرایط جغرافیایی خاصی نیاز دارند ( .)2همچنین ،مناطقی که مساحت بیشتری دارند ،عالوهبر تنوع
اقلیمی و جغرافیایی از تنوع فیزیولوژیکی در ورزشکاران خود نیز بهره میبرند ( ،)6در نتیجه امکان عملکرد
بهتر آنها در ورزش قهرمانی وجود دارد .با توجه به توسعۀ مرکزگرا در استانها ایران ،و تجمع امکانات و
زیرساختها در فضاهای شهری و بهویژه چند شهر اصلی هر استان ،باال و معنادار بودن ضریب اثرگذاری
این متغیر نسبت با سایر متغیرهای جغرافیایی منطقی بهنظر میرسد .البته منفی بودن ضریب مساحت
احتماالً بهدلیل نابرابری موجود در سطح توسعهیافتگی استانها و محرومیت استانهای پیرامونی و مرزی
بازمیگردد .به عبارت دیگر ،هرچند اثرگذاری این متغیر بر توسعۀ ورزش قهرمانی قابل تأمل است ،اما
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بهدلیل وجود سیاستگذاری های نامناسب و عدم توزیع برابر امکانات در مناطق مختلف کشور ،متأسفانه
ورزش قهرمانی ایران نتوانسته است از مواهب و تأثیرات مثبت گسترۀ جغرافیایی این کشور بهره ببرد.
نوسان شدید روزانه و ساالنۀ دما در هر منطقه ،معیشت و شرایط زیستی ساکنان را دچار مسائل منفی
و مشکالت زیادی میکند ( .)23مطالعات نشان دادهاند آبوهوای بسیار گرم یا بسیار سرد (،)19 ،20
رطوبت زیاد ( ،)19متوسط بارش زیاد ( )26،36میتواند بر فعالیت ورزشی در فضای باز و در نتیجه توسعه
و موفقیت ورزشی اثر منفی داشته باشد ،بهویژه در رشتههایی که در فضای باز انجام میگیرند .بنابراین،
فرایند استعدادیابی غیررسمی و پرورش استعدادهای ورزشی در رشتههای ورزشی که در فضای باز انجام
میشوند ،از متوسط درجۀ حرارت و رطوبت هوا تأثیر میپذیرد .در نتیجه منفی بودن ضریب اثرگذاری
متوسط بارش باران بر توسعۀ ورزش قهرمان در این مطالعه ،دور از انتظار نبود .احتماالً مثبت بودن ضریب
اثرگذاری درجه حرارت سالیانه به دلیل استفاده از مقدار متوسط سالیانه آن است ،درحالیکه شیپی
( )2012و وانتویکام و جورسکوگ (  )2012بر اثرگذاری منفی آبوهوای بسیار گرم یا بسیار سرد تأکید
کرده بودند .در استان های ایران متوسط درجۀ حرارت سالیانه در شش سال مورد بررسی بین  11/12تا
 28/48بهدست آمد که درجه حرارتی نسبتاً معتدل محسوب میشود .البته هافمن و همکاران ()2002
معتقدند مناطقی که متوسط دمای ساالنۀ آنها  14درجۀ سانتیگراد است ،عملکرد ورزشی بهتری دارند.
میزان بارش و درجۀ حرارت از جمله عواملی هستند که باید طراحی فضاها و تجهیزات هر استان با توجه
به آنها صورت پذیرد .تنوع اقلیمی در ایران بسیار زیاد است و متأسفانه در بیشتر استانها طراحی فضاهای
ورزشی بدون توجه به آبوهوای غالب آن منطقه صورت میگیرد .همانطورکه در این پژوهش نیز مشخص
شد ،در تمام استانها سرانۀ فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از سرانۀ فضاهای ورزشی روباز بود .این در
حالی است که در استانها ی سردسیر ،گرمسیر و پربارش باید سرانۀ فضاهای سرپوشیده بیشتر از سرانۀ
فضاهای روباز باشد.
ارتفاع متوسط متغیری است که در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در این مطالعه نیز
اثرگذاری آن در توسعۀ ورزش قهرمانی نسبتاً کمتر از سایر متغیرهای جغرافیایی بود .شیپی ()2012
معتقد است وجود کوهستان های بلند و مناطق مرتفع تمایل افراد را برای انجام ورزش و فعالیت بدنی
کاهش میدهد .مناطق کوهستانی و مرتفع ،عالوه بر سخت بودن ایجاد فضاها و زیرساختهای ورزشی در
آنها ،بهدلیل فشار هوای کمتر و در اکثر موارد داشتن آبوهوای سرد و خشک کوهستانی تا حدی
فعالیتهای ورزش قهرمانی را محدود میکند .در ایران وجود رشتهکوههای البرز و زاگرس سبب شده است
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تا بخشی از مساحت بیشتر استانهای کشور را مناطق کوهستانی در بربگیرد که عامل منفی در توسعۀ
زیرساختها و دسترسی به امکانات ورزشی محسوب میشود .از دیگر سو ،وجود مناطق کوهستانی
مزیتهایی برای توسعۀ رشتههای ورزشی کوهستانی و زمستانی در اکثر استانها ایجاد میکند؛ اگرچه
بیشتر استانها هنوز موفق به بهرهبرداری مناسب و استفاده از ظرفیتهای این متغیر جغرافیایی نشدهاند.
از آنجا که این متغیر در پیشینۀ تحقیق کمتر مورد توجه واقع شده ،نیاز است تا مطالعات بیشتری در این
زمینه صورت گیرد و با بررسیهای دقیقتر مشخص شود که در کشور ما کدامیک از تأثیرات مثبت یا
منفیِ وجود مناطق کوهستانی در توسعۀ ورزش قهرمانی نمود بیشتری دارد.
در این مطالعه ،پایینترین ضریب اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی به تعداد
شهرهای استانها تعلق داشت .ورزش و بهویژه ورزش قهرمانی یک فعالیت شهری محسوب میشود
( )22،6،2و در شهرها تجهیزات ورزشی بیشتر و امکان دسترسی آسانتر به آنها برای ورزشکاران وجود
دارد ( .)20 ،2عالوهبر این ،تعداد شهرهای هر منطقه را میتوان عاملی اثرگذار بر توسعۀ ورزش آن منطقه
در نظر گرفت .یک منطقه با فضای شهری بیشتر نسبت به مناطقی که فضای روستایی بیشتری دارند،
احتماالً از اقتصاد قویتر و تیمهای ورزشی با توان رقابتی باالتری برخوردارند ( .)4پایین بودن ضریب این
متغیر در توسعهیافتگی ورزش قهرمانی استانها احتماالً به نامتوازن بودن سطح توسعهیافتگی مناطق
شهری کشور و پایین بودن توسعۀ شهری ( )32-30در استانهای محروم مربوط میشود.
با توجه به اثرگذاری عوامل و متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی و نیز متفاوت بودن
شرایط جغرافیایی مورد نیاز برای رشتههای مختلف ورزشی ،پیشنهاد میشود تا در پژوهشی وجود
زمینههای جغرافیایی الزم برای رشتههای مختلف ورزشی و میزان بهرهمندی هر یک از استانها از این
زمینهها و پتانسیلها تعیین شود .همچنین ،پایین بودن میزان تبیین واریانس عوامل سطح کالن بر توسعۀ
ورزش قهرمانی نشان داد عوامل دیگری نیز میتوانند بر سطح توسعهیافتگی استانها در این سطح از
ورزش اثرگذار باشند ،بنابراین پیشنهاد میشود تا با انجام پژوهشهای دیگر میزان اثرگذاری عوامل سطح
خرد و میانی بر توسعۀ ورزش قهرمانی استانها بررسی شود.

1397  زمستان،4  شمارة،10  دورة،مديريت ورزشی
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