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 چکیده

ها کشور بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و گردآوري داده ورزش سپک تاکرا درهدف این پژوهش، بررسی میزان توسعۀ 

گیري صورت نمونههاي فعال کشور بودند که بهکمیته سپک تاکراي استان 24رئیس میدانی است و جامعه آماري شامل رئیس و نایب

اي بود که چهار عامل توسعه ساختهلیست محققچک ها،داده آوريشمار، انتخاب شدند و در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمعتمام

ها از منظور تحلیل دادهگرفت. بهشاخص) را در برمی 31مسابقات ( زیرساخت و امکانات، منابع انسانی، ساختار و تشکیالت، رویداد و

ترتیب عوامل رویداد و ا نشان داد که بههو استفاده شد. یافته EXCEL،SPSSافزارهاي بندي در محیط نرمهاي توصیفی و رتبهروش

یافتگی ترین ابعاد توسعه رشته سپک تاکرا بودند. از نظر توسعهمسابقات، منابع انسانی، زیرساخت و امکانات و ساختار و تشکیالت مهم

یث در حو خوزستان از این  هاي اصفهان، تهرانمرکزي، زنجان و گلستان بهترین وضعیت را داشتند و استان هاي کشور نیز استاناستان

درصد  33یافته، حدود هاي ایران در سطح توسعهدرصد استان 5یافتگی در این رشته، تقریباً هاي آخر قرار گرفتند. از لحاظ توسعهاولویت

هاي ها به سازمانستانتوجه به نابرابري موجود بین ا نیافته ارزیابی شدند. بادرصد در سطح توسعه 62یافته؛ و حدود در سطح کمتر توسعه

اي ها به لحاظ وجود منابع و استعداد منطقهشود الگوي تقسیم کار ملی تدوین و استانمتولی در حوزه سپک تاکراي کشور پیشنهاد می

 بندي شوند.قطب
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 مقدمه

 آن موجب به که است فرایندي ،1توسعه ورزش

ي باید اگونهبه و ساختارها هایستمس فرایندها، ها،فرصت

در ورزش  هاگروهایجاد شود تا افراد جامعه بتوانند در همه 

و تفریحات شرکت کنند یا عملکرد خود را به سطح 

). بخشی از توسعه ورزش با 25ارتقا بخشند ( موردنظرشان

مفهوم توسعه ورزش قهرمانی و پرورش ورزشکاران نخبه 

ورزش قهرمانی از ارکان مهم توسعه  گره خورده است.

هاي موفقیت در رقابت کسب زمینهیشپ کشور و ورزش

عوامل توسعه در منابع مختلف،  .جهانی و المپیک است

ورزشی، ساختارها و  يهایاستسشامل ورزش قهرمانی 

استانی  هايراهبردها و ورزشی، برنامه يهاسازمان هايیهرو

ورزش، سیستم استعدادیابی، میزان توسعه ورزش آموزشی، 

 يهاژیک، وجود قهرمانان و اسطورهوخصوصیات فیزیول

 يهاعنوان الگو و تأثیر خانواده، گروهورزشی استان به

 ضمندر ). 16(باشند  توانندیدوستی و اجتماعی نیز م

تمامی نقاط کشور یکسان نیست  یافتگی دروضعیت توسعه

هاي ها در توسعه رشتههاي تمامی استانو از ظرفیت

برداري نشده است. عدم توازن و خوبی بهرهورزشی به

هاي ورزشی بر نابرابريناهمگنی توسعه ورزش کشور عالوه

وزیع نامناسب هاي اقتصادي و تتواند حاصل عدم تعادلمی

عبارت بهتر، اگر کشوري از لحاظ منابع و امکانات باشد. به

یافته باشد، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی توسعه

کند یافتگی حرکت میورزش آن کشور نیز در مسیر توسعه

تواند بر رشد و و اگر ورزش در کشور توسعه پیدا کند، می

 ).8شد (پیشرفت سایر ابعاد توسعه اثرگذار با

در برنامۀ پنجم توسعۀ تربیت بدنی و ورزش کشور  

هاي مربوط به ورزش قهرمانی و ) محورها و شاخص1388(

هاي مرتبط به سه تربیتی و همگانی مشخص و شاخص

سطح اصلی مختلف ورزش در شش دسته اماکن و تجهیزات 

                                                           
1. Sport development 

ورزشی منابع مالی منابع انسانی: فرهنگ در ورزش آموزش 

در  ي شده است.بندطبقهگذاري و تقویت یهو پژوهش سرما

) 1384تحقیقی روي توسعۀ ورزش همگانی، مظفري و قره (

). 21ده شاخص توسعه این سطح از ورزش را معرفی کردند (

انداز هاي پایش و ارزیابی سند چشمبخش شاخص

ساله جمهوري اسالمی ایران نیز چند شاخص براي بیست

یافتگی ورزش مشخص شده است که شامل رتبه در توسعه

هاي آسیایی، جهانی، رتبه در بازي مسابقات المپیک و

نسبت جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی به کل کشور، 

گذاري گذاري بخش خصوصی به کل سرمایهنسبت سرمایه

اند (کمیسیون ورزشی و سرانه فضاهاي ورزشی معرفی شده

موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

اند فی شدههایی معر). در سایر تحقیقات نیز شاخص1388

) که در تحقیق حاضر نیز از آنها استفاده شده است. 25(

) نیز از منظر توسعۀ 1388صادقی آرانی و میرغفوري (

هاي زیر شاخص شاخص 20متوازن ورزش و تربیت بدنی از 

هاي ایران یافتگی ورزشی استانوتحلیل توسعهبراي تجزیه

یافتگی سعهتووتحلیل یهتجزاستفاده کردند. این محققان با 

شاخص و روش  20ي ایران با استفاده از هااستانورزشی 

نشان  1385-1384ي هاسالدر خالل  2تاکسونومی عددي

ي ایران در این دو سال هااستاندرصد  93دادند که بیش از 

محروم بودند ی محروم و نیمهبدن یتترباز امکانات ورزشی و 

 1384ان در سال است 5یافته از نتوسعهي هااستانو تعداد 

کلی  طوربهافزایش پیدا کرد.  1385استان در سال  12به 

یافته یا برخوردار از توسعهاستان،  2تعداد  1385در سال 

استان  14ي کشور)، هااستاندرصد  7امکانات (

 43یافته (نتوسعهاستان  12درصد) و  50یافته (توسعهنیمه

ار گرفتن استان درصد) بودند. نکته مهم در این تحقیق، قر

یافته یا نتوسعهجزو گروه  85و  84ي هاسالاصفهان در 

شاخص  20محروم از امکانات است. البته از بین 

2.  Numerical taxonomy methods 
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یافتگی ورزشی در این تحقیق، دو شاخص به ورزش توسعه

هاي آسیایی و جهانی) اختصاص نخبه (تعداد مدال در بازي

زشی، هاي زیرساختی مانند امکانات ورداشت و سایر شاخص

ها، تعداد مسابقات، بودجه و نیروي انسانی، تعداد باشگاه

توانند در توسعه ورزش المللی بودند که میهاي بینکرسی

سطوح پرورشی، همگانی و قهرمانی هم مؤثر باشند. البته 

ویژه ي توسعۀ ورزش همگانی و بههاشاخصدر این تحقیق 

است  دلیل کمبود اطالعات کمتر بررسی شدهپرورشی به

)26.( 

ایران  يهااند استانتوسعه نشان داده هات در حوزتحقیق

اقتصادي، اجتماعی  يهادر شاخص یافتگیاز لحاظ توسعه

محققان براي سنجش  .و فرهنگی با یکدیگر تفاوت دارند

مناطق، آنها را در ابعادي مانند فرهنگی،  یافتگیتوسعه

جمعیتی، زیربنایی، اقتصادي، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی 

و درمانی، کشاورزي، صنعتی، مسکن (کالبدي) و خدمات 

 هايینهشرایط و زمکنند. البته میرفاهی و غیره بررسی 

ورزش  یافتگیبر توسعه توانندیزیادي وجود دارند که م

تان اثرگذار باشند، اما اطالعات دقیقی در قهرمانی یک اس

ند اکدام هاینهاین شرایط و زم نیست تا نشان دهنددسترس 

ورزش  یافتگیتوسعه کنندهیینتع توانندیو تا چه اندازه م

ام جامع توسعه تربیت ظدر سند تفضیلی ن. قهرمانی باشند

مؤثر  يهاعوامل و مؤلفه یزن )1383بدنی و ورزش کشور (

سعه ورزش منابع انسانی، قوانین و مقررات، نهادها، بر تو

ات و ارتباطات، مدیریت و عفرهنگ، فناوري اطال

، تحقیق و توسعه، استاندارد و ارزیابی، امکانات یزيربرنامه

زیرساختی، امکانات زیربنایی عمومی، امکانات و تأسیسات 

). 16(ورزشی و لوازم و تجهیزات ورزشی معرفی شده است 

) نیز ابعادي 1388پنجم توسعه ورزش کشور ( هامدر برن

مانند اماکن و تجهیزات ورزشی، منابع مالی، منابع انسانی، 

و  گذاريیهفرهنگ در ورزش، آموزش و پژوهش و سرما

 ي توسعه ورزشیهاشاخصعنوان به تقویت بخش خصوصی

، امکانات و هایرساختنیز ز دیگري اند. مطالعاتمطرح شده

 يهاان مشارکت افراد، نیروي انسانی، مدالتجهیزات، میز

شده و تعداد میزبانی مسابقات ورزشی را جزو کسب

 ).26اند (ورزش معرفی کرده یافتگیمتغیرهاي توسعه

) نیز در تحقیقی دریافت براي خارج شدن 1389( قالیباف

. همچنین کردعمل  برنامهیافتگی، باید با نتوسعهاز دایره 

ود براي توسعه ورزش را عواملی برخی راهبردهاي موج

هاي داوطلبانه يهمکارمانند افزایش اعتبارات مورد نیاز، 

ین اعتبارات تأممردم، بهبود نگرش عمومی به ورزش، 

ورزش همگانی، تفکر راهبري در ورزش، توسعه کارکردهاي 

-ورزش تربیتی، تبیین نقش تربیتی ورزش، توسعه علمی

ی به منابع بخشتنوعاد، نرم افزاري، نظام مدیریت استعد

المللی، تقویت ینبي هاسازمانین مؤثر با تأممورد نیاز، 

هاي ورزشی، یونفدراساستقالل کمیته ملی المپیک و 

گري در ورزش، بازنگري در تشکیالت یمرب مندنظامالگوي 

گرایی در مدیریت ورزش، ياحرفهو ساختار ورزش، توسعه 

حمایت حقوقی و تقویت بازي جوانمردانه و ورزش پاك، 

نظام باشگاهی معرفی کرد. این موضوع در پژوهش 

) بررسی شد. آنها دریافتند 1397نژاد و همکاران (رمضانی

ها و ها ابعاد منابع انسانی و زیرساختکه اغلب استان

یافته، بعد توان رقابتی در امکانات در سطح نسبتاً توسعه

اد منابع مالی، میزبانی یافته و محروم، ابعسطح نسبتاً توسعه

رویدادهاي ورزشی و آموزش در سطح محروم و بعد 

هاي ورزشی در سطح بسیار محروم قرار داشتند. موفقیت

هاي استانی از لحاظ رو در ایران نیز الزمه کاهش تفاوتازاین

اي و ریزي منطقهیافتگی ورزشی توجه به برنامهتوسعه

ن در ایجاد فرصت هاي متعادل و متوازپیروي از سیاست

هاي برابر منابع و امکانات و در یک کالم تهیه و اجراي برنامه

 ).24آمایش ورزشی سرزمین است (

یزي راهبردي براي ربرنامهبرخی تحقیقات از رویکرد 

. براي مثال کاشف اندکردهي ورزشی استفاده هارشتهتوسعه 
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 ورزش توسعه راهبردي مدل ) به بررسی1396و همکاران (

 روش از استفاده با آذربایجان شرقی استان هرمانیق

SWOT و BSC ) همکاران  و پور). عیدي13پرداختند

فوتبال؛ و یانپی  ورزش توسعه موانع ها وچالش ) نیز1394(

 ورزش توسعه هايفرصت و ها) چالش1397و دوستی (

). در 30، 5گلستان را بررسی کردند ( استان سوارکاري

) به طراحی راهبرد توسعه 1393تمی (سطح استانی نیز رس

فوتبال استان گیالن براساس تحلیل سوات پرداخت و 

) راهبردهاي توسعه قهرمانی 1393دوست قهفرخی (علی

). البته تحقیق در این 9استان کرمانشاه را تدوین کرد (

زمینه همچنان ادامه دارد. در زمینه توسعه ورزش کشور، 

) 1397الئی و همکاران (یکی از اولین تحقیقات توسط م

انجام گرفت. هدف از این تحقیق تعیین میزان اثرگذاري 

 -هاي توسعه ملی، متغیرهاي اقلیمیابعاد و شاخص

جغرافیایی و ابعاد مختلف توسعه ورزش قهرمانی جهت ارائه 

هاي کشور بود. بر اساس مدل توسعه ورزش قهرمانی استان

وسعه ملی و توسعه هاي این پژوهش در تمام ابعاد تیافته

هاي کشور نابرابري وجود دارد ورزش قهرمانی میان استان

یافته، بسیار توسعه هادرصد از استان 33/6طور متوسط و به

یافته، درصد نسبتا توسعه 84/31یافته، درصد توسعه 92/12

درصد بسیار محروم بودند.  50/18درصد محروم و  41/30

هاي تهران و سمنان در ضمن در ابعاد توسعه ملی استان

یافتگی بیشتري داشتند و ها توسعهنسبت به سایر استان

هاي محروم و تاناستان سیستان و بلوچستان نیز از اس

نیافته بود. همچنین در این تحقیق در توسعه ورزش توسعه

ترتیب به منابع قهرمانی بیشترین ضرایب اثرگذاري به

انسانی، زیرساخت و امکانات و سپس رویدادهاي ورزشی 

) در 1398). وقارکردآبادي و همکاران (15تعلق داشت (

بدمینتون یافتگی بررسی میزان توسعه«پژوهشی با عنوان 

                                                           
1. Ferkinz & Shilbori 
2. Tangible resources 
3. Intangible resources 

به بررسی عوامل مؤثر در توسعه ورزش بدمینتون » در ایران

آوري پرداختند که دستاورد اصلی آن ایجاد دید کلی و جمع

هاي آتی این رشته ریزياطالعات مختلف آماري براي برنامه

هاي این تحقیق، بیشتر در سطح کشور بود. بر اساس یافته

دمینتون در وضعیت درصد) در رشته ب 93هاي ایران (استان

 ).28نیافته قرار دارند (یافته و توسعهکمتر توسعه

در برخی تحقیقات خارج از کشور دي بوسچر و 

هاي آموزش ها و برنامهدر بررسی سیاست )2009( همکاران

و پرورش ورزشکاران نخبه در شش کشور به این نتیجه 

شده در این عامل در نظر گرفته 9رسیدند که از میان 

، منابع مالی، سشنامه شامل سازماندهی ساختار ورزشپر

فراهم ساختن شرایط براي ورزش، فراهم کردن شرایط 

دانش مربیان، برگزاري  تمرینی مناسب، توسعه و ارتقاي

هاي علمی مناسب، هاي تدارکانی و انجام پژوهشرقابت

عوامل منابع مالی، حمایت از ورزشکاران، شرایط تمرینی و 

مربیان از عوامل اصلی در توسعه ورزشکاران توسعه دانش 

 ی) در تحقیق2010(1و شیلبوري فرکینز ).2نخبه است (

 هايسازمانراهبردي و بلندمدت در  ریزيبرنامهنقش 

 دانندمیرا پل موفقیت به اهداف  ايمنطقهورزشی ملی و 

 اندازچشمو  بلندمدت هکه با نداشتن برنام اندعقیدهن آو بر 

موفقیتی  گونههیچورزشی نباید متوقع  هايمانسازاهداف، 

 چراکهباشند،  ايمنطقهچه در سطح ملی و چه محلی و 

در دست  اينقشه چهستند که هی ايگمشدهمانند  آنها

هاي توسعۀ ) با مطالعۀ راهبرد2010( ویدال). 6( ندارند

بندي ورزش در چین، منابع الزم براي تبدیل استانی و قطب

و  2قطب ورزش را در دو دستۀ منابع مشهودشدن به یک 

، 4قرار داد. منابع مشهود شامل امکانات ورزشی 3نامشهود

، منابع نامشهود شامل 6تأمین مالی و 5هاسایر زیرساخت

4. Sports facilities 
5. Other infrastructure 
6. Financing 
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، منابع 2تصور از شهر/  ، اعتبار1مردم جامعه فرهنگ و

بودند. در نهایت،  5و راهبرد ملی 4، رهبري قوي3سازمانی

عنوان قطب ورزشی خوب در کشور را به 6نوي استان ژیام

) 2007( 7). جیانگ، لی، هوا و وانگ29چین معرفی کرد (

عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی را بررسی کردند. 

آنها در پژوهش خود از دو شاخص اقتصادي (درآمد ملی و 

سرانه درآمد)، سه شاخص ورزشی (بودجۀ ورزشی، سرانۀ 

فزودة کلی ورزش همگانی)، پنج بودجۀ ورزشی و ارزش ا

شاخص کشاورزي (سرانۀ درآمد کشاورزي، مجموع 

رسانی روستایی، مجموع هاي کشاورزي، برقخروجی

هاي کشاورزان)، چهار هاي غالت و مجموع خروجیخروجی

ها، هزینه بهداشت، شاخص صنعتی (هزینه زیرساخت

ورزش و رفاه، هزینۀ پست و ارتباطات راه دور و مجموع 

فروشی)، پنج شاخص آموزشی و جمعیتی حجم خرده

التحصیالن (تعداد متخصصان و مهندسان، تعداد فارغ

دانشگاهی، درصد مهاجرت، سرانۀ دستمزد دریافتی در 

سوادي) و سه بخش بهداشت، ورزش و رفاه و نرخ بی

شاخص اقلیمی (متوسط درجه حرارت سالیانه، متوسط 

ی روز) استفاده کردند. بارش باران و متوسط زمان روشنای

ها بر توسعۀ ورزش قهرمانی در این تحقیق تمامی شاخص

ترین هاي اقتصادي مهماثر معناداري داشتند و شاخص

و همکاران  8پارك). 12عامل اثرگذار شناخته شدند (

هاي ) در پژوهشی در زمینه عوامل مؤثر بر ورزش2016(

سازمانی تیمی در کره دریافتند عواملی مانند ساختار 

مؤسسه کره، استعدادیابی ورزشکاران، توسعه علم مربیان، 

هاي تأسیسات بر توسعه ورزش افزایش و بهبود امکانات و

 ).23تیمی کره تأثیر دارد (

                                                           
1. Culture and people 
2. Reputation/image of City 
3. Organizational resources 
4. Strong leadership 

ي اول سپک تاکرا در قاره هاقدرتبا توجه به حضور  

ي مطرح در این کشورهاآسیا و بررسی عملکرد برخی از 

توان پی برد که براي رسیدن به اهداف خود از یمرشته 

یزي منظم و راهبردي استفاده ربرنامهمدیریتی قوي و 

هایی در زمینه توسعه ورزش قهرمانی یتموفقو  اندکرده

 نیدر دهم یپس از معرفسپک تاکرا  .اندآورده دستبه

ورزش  کیعنوان ، و به1990پکن در سال  ییایآس هاييباز

المنافع در مشترك هاييباز 1998ال در س یشینما

 ایآس هاييباز ترینیعاز سر یکیبه اکنون کواالالمپور، 

سپک تاکرا با در  المللیبینفدراسیون  .شده است لیتبد

 بندي، ردهلیگ جهانی هنظر گرفتن مجموع چهار مرحل

تیم برتر  13جهان را اعالم کرد که ایران در میان  هايتیم

باالتر  بنديردهایران در این  .دنیا در ردیف هفتم قرار گرفت

نامی همچون اندونزي، چین و مطرح و صاحب هايتیماز 

 هايبازيمدال و عنوان در  هجنوبی قرار گرفت که دارند هکر

ا توسعه توان برسد مینظر میبنابراین به .آسیایی هستند

المللی بیشتري را فراهم هاي بینسپک تاکر، زمینه موفقیت

گرفته روي توسعه با توجه به تحقیقات انجامکرد. در ضمن 

رسد که ورزش سپک تاکراي یم نظربهي مختلف، هارشته

ي کاربردي مورد توجه قرار گیرد هاپژوهشنیز باید از جنبه 

مایش سرزمینی به و زمینه توسعه آن را مطالعات توسعه و آ

رو با در نظر گرفتن شرایط ورزش سپک پیش برد؛ ازاین

آید که وضع موجود یمپیش  سؤالتاکرا در ایران این 

ي ایران هااستانیافتگی سپک تاکرا در توسعهي هاشاخص

اساسی این است که با شناسایی این  سؤالچگونه است؟ و 

ي فعال در اهاستاني اطالعات الزم از آورجمعو  هاشاخص

ي اگونهبهتوان این اطالعات را یماین رشته آیا 

ي ایران از لحاظ هااستانوتحلیل کرد که تجزیه

5. National strategy 
6. Xiamen   
7. Jiang & wang 
8. PARK 
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سپک تاکرا ( ي شوند؟بندرتبهیافتگی این رشته توسعه

براي  پااز  دستجاي است که به والیبالورزشی شبیه 

هاي شود. این بازي از ورزشاز تور استفاده می توپگذراندن 

و  الئوس، مالزي، تایلندست و در جنوب شرق آسیابومی 

 چینیسپک تاکرا از ورزش . داراي محبوبیت است اندونزي

ریشه گرفته که از مسیر ارتباطات  کوجو به معنی لگد پا

سال قبل در  500شد و از  جنوب شرق آسیاتجاري وارد 

سپک راگا به  ماالیااین منطقه محبوبیت یافت. این بازي در 

). شدو در تایلند تاکرا نامیده می ي لگد توپ خیزرانامعن

 یرگذار درتأثي هاشناسایی شاخص تحقیقاولین هدف این 

ه رشتي فعال کشور در هااستانیافتگی توسعهمیزان تعیین 

مشخص کردن عوامل و  پس از آن و سپک تاکرا است

ه سپک تاکرا که بر توسع این رشتهمتغیرهاي مرتبط با 

ند. همچنین تعیین ضرایب اثرگذاره سطوح هماستان در 

از اهمیت زیادي  هاشاخصدام از این ي هر کاثرگذار

هاي دلیل ظرفیتهاي ورزشی به. رشتهبرخوردار است

اجتماعی و سیاسی آن، نقش و جایگاه مهمی در توسعۀ 

ها هاي مهم دولتورزش کشورها دارد و توسعۀ آن از چالش

ویژه در کشورهاي در حال توسعه است. آنچه در مطالعات به

اي اهمیت دارد، وجود ه منطقهکالن توسعه ورزش در گستر

هاي موجود در این مناطق توسعۀ متوازن در نواحی و بخش

است. وجود شکاف میان مناطق و نابرابري آنها در ابعاد 

اي و در نتیجه مختلف توسعه، موجب عدم توازن منطقه

هاي کشور خواهد پایین آمدن سطح توسعۀ ورزش در استان

یافته و در حال ر توسعهشد. این موضوع در کشورهاي کمت

 اي برخوردار است.توسعه از جمله ایران از اهمیت ویژه

 
 یشناسروش

رئیس امعه آماري این تحقیق شامل رئیس و نایبجا

هاي فعال در کشور هاي سپک تاکراي استانتمامی کمیته

نظر  بودند. نمونه آماري این تحقیق برابر با جامعه آماري در

استان که در این  24استان کشور  31از بین  گرفته شد و

کردند، اطالعات یافته فعالیت میرشته فعال بودند و سازمان

آوري کردند. لیست را جمعمورد نیاز و مندرج در چک

شاخص) براي ارزیابی  31لیست (هاي این چکشاخص

 توسعه ورزش سپک تاکرا در چهار بعد منابع انسانی

ساختار و تشکیالت، مدیریت (مربیان، داوران، ورزشکاران)، 

رویداد و مسابقات و زیرساخت و امکانات تنظیم شده بودند 

شاخص در بعد  7شاخص در بعد منابع انسانی،  10که 

شاخص در بعد مدیریت رویداد و  6ساختار و تشکیالت، 

شاخص را در بعد زیرساخت و امکانات در  8مسابقات، و 

هاي طریق شاخص لیست ازگرفت. ابعاد این چکبرمی

)، 1388توسعه ورزش قهرمانی صادقی آرانی و میرغفوري (

) و وقار و 1394نژاد و همکاران ()، رمضانی1393مالیی (

 15) انتخاب و تنظیم شد. در مرحله بعد، 1398همکاران (

اند. نفر از کارشناسان خبره روایی صوري آن را تأیید کرده

هاي سپک توسط هیأتهاي مورد نیاز داده در مرحله سوم،

افزار آوري و تحلیل شدند. از نرمها جمعتاکراي استان

SPSS  ها؛ و براي تعیین وزن براي تحلیل داده 23نسخۀ

نسخه  Excelافزار بندي از نرمبندي و سطحها، رتبهشاخص

یی شناسا استفاده شد. در بخش اول و توصیفی یا 2013

نفر  12با  افتهیاختارس هاز مصاحب ابعاد و متغیرهاي تحقیق

 د.سپک تاکرا استفاده ش هايهیأتو مسئوالن  انیمرب از

بندي و جنبه رقابتی داشتند، هایی که قابلیت طبقهشاخص

هاي خام با استفاده از میزان جمعیت هر استان و داده

شده، استاندارد شد تا قابلیت تحلیل و پیدا کنند. در دریافت

به هر استان بر جمعیت همان  هاي مربوطاین مرحله، داده

استان تقسیم شد و پس از اینکه اختالف مقیاس بین 

ترین موضوع تعیین وزن مناسب ها از بین رفت، مهمشاخص

منظور کنترل اختالف بین متغیرها ها بود که بهبراي شاخص

، از موردنظر هايشاخص وزن محاسبه شود. براياعمال می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE_(%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE_(%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
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 روشو  1گراناهان مک روش یعنی، آماري مهم روشدو 

استفاده شد. پس از محاسبۀ وزن  2اصلی هايمؤلفه تحلیل

ها براي تعیین سطح بندي استانها براي رتبهشاخص

استفاده شد. روش  3ايیافتگی آنها از تحلیل خوشهتوسعه

هاي آماري مهم است که براي اي از روشتحلیل خوشه

گیري ها، متغیرها و حتی تصمیمبندي مناطق، گزینهسطح

شود. در این روش سعی چندشاخصه نیز استفاده می

هاي متجانس تقسیم شود، شود تا مشاهدات به گروهمی

د و با گروه به یکدیگر شبیه باشناي که مشاهدات همگونهبه

ها کمترین تشابه را داشته باشند. روش گروه مشاهدات سایر

دلیل سادگی روش کار و مراتبی بهاي سلسلهتحلیل خوشه

هاي حاصله و از طرف دیگر توانایی خوشه تفسیر جواب

کردن متغیرها، دارا بودن چندین شیوه مختلف براي 

 گیري عددبندي، توانایی تبدیل متغیرها و اندازهخوشه

). بنابراین 19( شودها بیشتر استفاده میمتشابه بین خوشه

ها با استفاده از بندي استاندر تحقیق حاضر براي سطح

در KMEANS مراتبی، روش اي سلسلهتحلیل خوشه

 استفاده شد. SPSS افزار نرم

 

 هایافته

ها در چهار بعد اطالعات مربوط به هریک از استان

(مربیان، ورزشکاران و داوران)،  انیتوسعه مدیریت منابع انس

مدیریت ساختار و تشکیالت، مدیریت رویداد و مسابقات و 

 مدیریت زیرساخت و امکانات سپک تاکرا بررسی شده است.

 
 هاي ایران در رشته سپاك تاکراتوسعه بعد منابع انسانی استان. وضعیت 1جدول 

 نام استان ردیف

مربیان 
ملی و 

المللیبین  

مربیان 
تا  1درجه 
3 

مربیان 
هاي لیگ

 کشور

مربیان 
باسابقه 

مربیگري 
 تیم ملی

بازیکنان 
تیم ملی 

در ده 
 سال اخیر

سابقه 
مربیگري 

مربی 
فعلی 
 استان

داوران 
 المللیبین

 و ملی

داوران 
تا  1درجه 
3 

نیروي 
ورزشکاران  داوطلب

 یافتهسازمان

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 10 5 5 10 10 0 0 8 2 0 1 0 0 1 0 10 10 0 0 ایالم 1

 50 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 17 0 0 0 لرستان 2

 34 34 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 خوزستان 3

 60 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 همدان 4

 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 هرمزگان 5

 40 5 10 4 6 2 3 10 15 3 10 1 2 2 5 5 9 1 4 مرکزي 6
 36 10 15 3 3 0 3 0 7 0 3 0 0 0 0 2 3 0 1 مازندران 7

 10 5 10 15 30 2 0 11 10 3 4 2 2 2 1 25 30 2 2 گیالن 8

 20 30 20 30 20 0 0 5 3 3 11 1 3 3 6 2 4 1 1 گلستان 9

 40 2 5 2 1 0 0 4 15 1 6 1 2 2 2 4 3 1 2 کرمان 10

 40 15 40 1 1 0 1 2 14 0 5 0 2 2 2 20 15 0 1 کرمانشاه 11

 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 قم 12
 25 10 12 0 0 0 0 9 13 0 4 0 1 1 1 2 2 0 1 قزوین 13
ارسف 14  2 0 2 0 3 0 0 0 4 0 1 0 1 0 3 0 4 0 10 

                                                           
1. McGranahan method 
2. Principal component analysis 

3. Cluster analysis  
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و  یستانس 15
 بلوچستان

2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 10 0 2 0 50 0 25 0 20 

 25 10 20 1 1 0 0 7 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 سمنان 16

 38 10 1 2 0 0 0 2 12 0 9 0 1 1 1 3 3 0 3 زنجان 17

خراسان  18
 شمالی

0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 10 12 0 0 3 4 2 4 20 

خراسان  19
 رضوي

0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 10 7 0 0 0 30 10 10 50 

 چهارمحال 20
بختیاري و  

0 0 2 4 1 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 4 7 25 

 15 10 1 50 1 5 1 10 0 0 0 0 2 2 0 60 1 0 1 تهران 21

 یجانآذربا 22
 غربی

0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0 12 

آذربایجان  23
 شرقی

1 0 3 1 3 1 1 0 0 0 4 2 1 0 3 0 40 30 70 

 0 1 1 1 0 1 0 2 14 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 اصفهان 24

 

استان از مربی سطح اول در  15دهد نشان می 1جدول 

و آقایان برخوردارند که بیشترین سهم مربوط به  هاخانم

مربی مرد  34، 3تا  1مربی درجه  271. استاستان مرکزي 

استان داراي  11مربی زن در لیگ کشور حضور دارند.  28و 

ه مربیگري تیم ملی هستند. در ده سال اخیر سابق بامربی 

ي اعزام مرزبروناستان به مسابقات  12بازیکن از  70

اند که بیشترین سهم را استان گلستان داشته است. شده

یگري را مربي و کرمان بیشترین سابقه مربیان استان مرکز

 286المللی و ملی و ینبداور  22در این رشته ورزشی دارند. 

نیروي  675نیروي داوطلب و  243، 3تا  1داور درجه 

استان فعال در سپک تاکرا وجود دارد  24یافته و سازمان

 ).1(جدول 

 

 هاي ایران در رشته سپاك تاکراتشکیالت استان. وضعیت توسعه بعد ساختار و 2جدول 
ي هادوره هاي فعال استانکمیته

 برگزارشده
 داوري

درآمد 
 ساالنه

بودجه مالی 
 ساالنه

ي هادوره
 برگزارشده
 مربیگري

افراد فعال 
در 

 هايیتهکم
 استان

 هايیتهکم
فعال 

 هاشهرستان

 نام استان

ف
ردی

 

 کمیته داوران
کمیته 

استعدادي
 ابی

کمیته 
 -مربیان

کمیته 
 آموزش

 مرد زن

 1 ایالم 0 3 4 1 5000000 0 1 یرفعالغ یرفعالغ یرفعالغ یرفعالغ
 2 لرستان 5 2 3 1 0 0 0 فعال فعال فعال یرفعالغ
 3 خوزستان 6 0 4 0 0 0 0 فعال یرفعالغ فعال یرفعالغ
 4 همدان 2 4 1 0 0 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ
 5 هرمزگان 1 0 14 0 0 0 0 یرفعالغ فعال یرفعالغ یرفعالغ

 6 مرکزي 1 10 5 1 0 0 1 فعال فعال فعال فعال
 7 مازندران 6 7 6 0 0 0 1 فعال فعال فعال فعال

 8 گیالن 1 2 2 3 0 0 3 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ
 9 گلستان 0 3 3 1 0 0 1 فعال یرفعالغ فعال فعال

 10 کرمان 1 5 2 1 0 0 0 فعال یرفعالغ فعال یرفعالغ
 11 کرمانشاه 1 5 2 1 20000000 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ
 12 قم 0 0 2 0 0 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ
 13 قزوین 1 4 2 0 3000000 0 0 یرفعالغ فعال فعال یرفعالغ

 14 ارسف 0 4 0 0 0 0 0 یرفعالغ فعال یرفعالغ فعال
و  نسیستا 2 4 0 0 0 0 1 یرفعالغ یرفعالغ فعال فعال

 بلوچستان
15 

 16 سمنان 2 6 3 0 0 0 0 فعال یرفعالغ فعال یرفعالغ
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 17 زنجان 0 1 1 0 0 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ
 18 خراسان شمالی 2 2 3 0 0 0 0 فعال یرفعالغ فعال یرفعالغ

 19 خراسان رضوي 3 5 15 0 10000000 0 1 فعال فعال فعال فعال
10000 0 فعال فعال فعال فعال

000 
 و چهارمحال 3 4 4 0 30000000

 بختیاري
20 

 21 تهران 2 4 10 5 0 0 4 فعال یرفعالغ فعال فعال
 22 غربی یجانآذربا 1 3 0 0 20000000 0 0 فعال یرفعالغ فعال یرفعالغ
 23 آذربایجان شرقی 3 10 4 1 30000000 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال یرفعالغ

 24 اصفهان 1 1 1 0 0 0 0 یرفعالغ یرفعالغ فعال فعال

 

ها کمیته فعال در شهرستان 44، تعداد 2در جدول 

کمیته داراي بیشترین سهم  6وجود دارد که مازندران با 

هاي ایالم، زنجان، قم و گلستان هیچ است. همچنین استان

نفر در  189ها ندارند. کمیته فعالی در سطح شهرستان

دوره  16ها مشغول به فعالیت هستند. هاي استانکمیته

دوره داوري در سطح کشور برگزار شده که  13 مربیگري و

دوره داوري  4دوره مربیگري و  5استان تهران با برگزاري 

 24تر بوده است. از ها فعالدر این زمینه از بقیه استان

استان بدون داشتن  17ها در سپک تاکرا کمیته فعال استان

بودجه ساالنه فعالیت داشتند و تنها استان چهارمحال و 

استان در کمیته  12اري داراي درآمد سرانه بوده است. بختی

استان در کمیته  21استان در کمیته مربیان،  8آموزش، 

اند که استان در کمیته داوران فعال 19استعدادیابی و 

هاي مرکزي، مازندران، خراسان رضوي و چهارمحال استان

 و بختیاري در هر چهار کمیته فعالیت دارند.

 هاي ایران در رشته سپاك تاکرا. وضعیت توسعه بعد رویداد و مسابقه استان3جدول 
مسابقات 

استانی درون
 97و  96سال 

تا  83ي از سال هامقام
97 

بازیکنان حاضر در 
میزبانی  97-96مسابقات 

 اردوهاي
میزبانی 
 مسابقات

اعزام تیم به 
مسابقات از سال 

 ردیف استان نام 97تا  83

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
 1 ایالم 3 10 1 0 0 10 0 6 0 1
 2 لرستان 0 7 1 0 0 10 0 10 0 5
 3 خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 4 همدان 7 0 1 1 8 0 3 0 4 0
 5 هرمزگان 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0
 6 مرکزي 20 15 20 15 6 6 20 14 3 2
 7 مازندران 0 0 1 0 9 6 3 0 8 5
 8 گیالن 15 15 3 12 5 6 10 14 0 0
 9 گلستان 30 16 2 6 10 10 15 15 0 0
 10 کرمان 25 12 0 5 10 7 5 7 2 0
 11 کرمانشاه 30 5 1 10 21 12 20 1 3 1
 12 قم 0 8 0 0 0 9 0 6 0 0
 13 قزوین 25 15 5 7 12 6 10 4 1 0
 14 ارسف 12 4 0 1 0 0 5 2 0 0
 15 و بلوچستان نسیستا 20 0 0 1 15 0 10 0 4 0
 16 سمنان 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0
 17 زنجان 9 9 6 5 14 6 9 4 0 0
 18 خراسان شمالی 10 10 0 0 0 6 0 3 0 0
 19 خراسان رضوي 2 10 1 0 5 15 0 9 0 5
و چهارمحال  3 10 1 0 0 10 0 4 1 3

 بختیاري
20 

 21 تهران 0 7 4 2 0 15 0 5 0 2
 22 غربی یجانآذربا 7 0 1 0 12 0 0 0 0 0
 23 آذربایجان شرقی 10 3 4 5 15 12 4 1 20 2
 24 اصفهان 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
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اعزام  162و  236، در بعد رویداد و مسابقه 3در جدول 

استان  6ترتیب در بخش آقایان و بانوان وجود داشته که به

بخش بانوان هیچ اعزامی استان در  4در بخش آقایان و 

استان میزبانی مسابقات قهرمانی کشور یا لیگ  15نداشتند. 

هاي ملی را بر استان میزبانی اردوهاي تیم 13و همچنین 

میزبانی مسابقات  20عهده داشتند که استان مرکزي با 

میزبانی اردوهاي ملی با اختالف زیاد در  15سپک تاکرا و 

بازیکن در  301زمینه است. هاي فعال در این رأس استان

در  97و  96هاي هر دو بخش مردان و زنان در سال

مسابقات کشوري و لیگ حضور داشتند. استان مرکزي و 

مقام در بخش مردان و استان گلستان  20استان کرمانشاه با 

مقام در بخش زنان بیشترین عناوین قهرمانی را از  15با 

ستان، سمنان و داشتند. سه استان خوز 97تا  83سال 

آذربایجان غربی در این بازه زمانی هیچ مقامی کسب 

اند استانی برگزار کردهاستان مسابقات درون 14اند. نکرده

که استان خوزستان با برگزاري شش دوره مسابقات 

ترین فعال 97و  96استانی در بخش زنان در سال درون

 استان بود.

 10تعداد  ، در بعد زیرساخت و امکانات4در جدول 

سالن با شرایط  63استان داراي زمین در فضاي آزادند. 

هاي فعال سپک تاکرا وجود دارد که هشت مناسب در استان

استان قم، ایالم و سیستان و بلوچستان، گیالن، مازندران، 

خراسان شمالی، تهران و آذربایجان شرقی فاقد سالن براي 

ی مخصوص کشسالن با خط 13تمرین تیم استان هستند. 

استان  15استان در کشور وجود دارد و  9سپک تاکرا در 

کشی مخصوص سپک تاکرا هستند. فعال فاقد سالن با خط

توپ بیشترین تعداد  30استان گلستان و مرکزي با داشتن 

توپ سپک تاکرا را دارا بودند که در این میان استان 

توپ از کمترین تعداد  2سیستان و بلوچستان با داشتن 

حلقه هوپ تاکرا در  15وپ برخوردار بوده است. در کل ت

نفر از بازیکنان زن و  185هاي فعال وجود دارد. کل استان

هاي مرد حاضر در لیگ و مسابقات قهرمانی کشور در سال

داراي کفش مخصوص سپک تاکرا بودند که استان  97و  96

کرمانشاه در بخش مردان و استان گلستان در بخش زنان 

 6استان فعال تنها  24ین سهم را داشتند. در بین بیشتر

کنند. از رسانی استفاده نمیگونه منابع اطالعاستان از هیچ

یافتگی در بخش ها اولویت براي توسعهنظر مسئوالن کمیته

زیرساخت و امکانات رتبه اول، منابع انسانی دوم، ساختار و 

م قرار تشکیالت سوم و رویداد و مسابقات در جایگاه چهار

 دارد.

 

 هاي ایران در رشته سپاك تاکرا. وضعیت بعد زیرساخت و امکانات استان4جدول 

ف
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ابعاد توسعۀ ورزش سپکتاکرا از  بندياولویت

 هااستاندیدگاه 

منابع  زن مرد
 انسانی

ساختار و 
 تشکیالت

رویداد و 
 مسابقات

 یرساختز
 و امکانات

 1 4 3 2 1 1 0 1 10 0 0 0 0 ایالم 1
 1 4 3 2 3 3 0 0 10 1 1 2 0 لرستان 2
 4 3 2 1 2 2 0 0 10 0 1 4 0 خوزستان 3
 3 1 2 4 0 0 3 0 4 0 2 2 0 همدان 4
 2 4 3 1 1 1 0 0 15 1 1 1 2 هرمزگان 5
 3 2 4 1 2 6 6 2 30 1 2 10 10 مرکزي 6
 1 4 3 2 2 2 8 0 5 0 0 2 6 مازندران 7
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 1 4 2 3 0 6 5 2 20 0 0 10 0 گیالن 8
 3 2 1 4 0 10 10 2 30 3 3 5 0 گلستان 9
 1 4 3 2 2 2 10 1 15 2 4 5 1 کرمان 10
 1 3 2 4 2 6 21 2 20 1 1 2 2 کرمانشاه 11
 1 3 2 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 قم 12
 3 4 1 2 0 0 12 1 4 1 1 1 1 قزوین 13
 3 1 2 4 1 1 5 0 10 0 1 1 1 ارسف 14
و  نسیستا 15

 بلوچستان
0 0 0 0 2 0 15 0 3 3 2 4 1 

 1 2 4 3 1 1 3 1 5 0 1 6 0 سمنان 16
 4 2 3 1 1 1 10 0 12 1 1 1 0 زنجان 17
 2 4 1 3 0 0 0 1 20 0 0 1 1 خراسان شمالی 18
 1 2 3 4 2 2 5 1 10 2 2 4 0 خراسان رضوي 19
و چهارمحال  20

 بختیاري
0 2 1 0 5 0 4 2 2 2 3 4 1 

 1 3 2 4 2 2 0 1 20 0 0 1 0 تهران 21
 4 2 1 3 1 1 4 0 5 0 1 2 1 غربی یجانآذربا 22
آذربایجان  23

 شرقی
1 2 0 0 5 0 12 2 2 3 2 4 1 

 4 2 3 1 1 1 0 0 10 0 1 3 0 اصفهان 24
 

 
 . وزن ابعاد توسعه ورزش سپاك تاکرا5جدول 

وزن 
 ابعاد

 و امکانات زیرساخت و مسابقات رویداد و تشکیالت ساختار منابع انسانی
64/0 11/0 78/0 62/0 

یافتگی رشته سپک بعد رویداد و مسابقات براي توسعه

تاکرا باالترین وزن را دارد و بعد منابع انسانی، زیرساخت و 

هاي بعدي ترتیب در رتبهامکانات و ساختار و تشکیالت به

 قرار دارند.

 هاي ایران در رشته سپاك تاکرااستانیافتگی . مقایسه ابعاد توسعه6جدول 
و  زیرساخت و مسابقات رویداد و تشکیالت ساختار منابع انسانی نام استان ردیف

 امکانات
 جمع کل

 14/50 3/13 6/50 0/15 4/73 مرکزي 1
 7/22 0/85 3/45 0/03 2/90 زنجان 2
 6/52 1/42 2/47 0/07 2/56 گلستان 3
 5/95 0/95 3/38 0/08 1/54 قزوین 4
 5/46 1/29 2/40 0/13 1/65 کرمانشاه 5
 5/07 1/04 1/96 0/21 1/87 ایالم 6
 4/84 0/79 1/88 0/07 2/10 گیالن 7
 و چهارمحال 8

 بختیاري
1/25 1/36 1/12 0/86 4/59 

 4/29 1/79 0/45 0/16 1/90 سمنان 9
 3/29 1/07 0/96 0/11 1/15 خراسان شمالی 10
 2/82 0/80 0/89 0/03 1/08 کرمان 11
 1/97 0/53 0/71 0/10 0/63 لرستان 12
و  یستانس 13

 بلوچستان
1/06 0/04 0/60 0/21 1/91 
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 1/89 0/36 0/81 0/10 0/62 آذربایجان شرقی 14
 1/51 0/49 0/29 0/08 0/66 مازندران 15
 1/37 0/40 0/55 0/04 0/38 همدان 16
 1/10 0/13 0/60 0/02 0/35 قم 17
 1/02 0/62 0/15 0/06 0/18 هرمزگان 18
 0/91 0/29 0/25 0/05 0/32 خراسان رضوي 19
 0/84 0/24 0/22 0/07 0/32 غربی یجانآذربا 20
 0/80 0/17 0/19 0/01 0/43 فارس 21
 0/53 0/14 0/08 0/01 0/30 اصفهان 22
 0/52 0/08 0/15 0/03 0/27 تهران 23
 0/41 0/19 0/02 0/03 0/18 خوزستان 24

 

هاي مرکزي، زنجان و در مجموع هر چهار بعد استان

یافتگی قرار دارند و گلستان در سطح باالي توسعه

هاي خوزستان، تهران و اصفهان در پایین سطح قرار استان

 دارند.

یافتگی سپک تاکرا در بندي نهایی توسعهرتبه

 هاي ایراناستان

 همبستگی بین ابعاد توسعه ورزش سپک تاکرا. 7جدول 
  منابع انسانی ساختار و تشکیالت رویداد و مسابقات زیرساخت و امکانات

888/0  920/0  106/0  منابع انسانی 1 
161/0  060/0  1 106/0  ساختار و تشکیالت 
809/0  1 060/0  920/0  رویداد و مسابقات 
1 809/0  161/0  888/0  زیرساخت و امکانات 

 
 
 

 
یافتگی کمترین میزان همبستگی در بررسی ابعاد توسعه

بین  060/0هاي ایران با مقدار ورزش سپک تاکرا در استان

مسابقات گزارش بعد ساختار و تشکیالت و بعد رویداد و 

شده است. بیشترین میزان همبستگی در برسی ابعاد 

هاي ایران با یافتگی ورزش سپک تاکرا در استانتوسعه

بین بعد منابع انسانی و بعد رویداد و مسابقات  920/0مقدار 

 گزارش شده است.

، 776/0ترتیب بعد رویداد و مسابقات با وزن نسبی به 

، بعد زیرساخت و 638/0بعد منابع انسانی با وزن نسبی 

و ساختار و تشکیالت با وزن 619/0امکانات با وزن نسبی 

میزان اثرگذاري بیشتر در میزان توسعه سپک  109/0نسبی 

 هاي ایران دارند.تاکرا در استان

 منابع انسانی تشکیالت ساختار و رویداد و مسابقات زیرساخت و امکانات
619/0 776/0 109/0 638/0 
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 هاي ایرانیافتگی سپک تاکرا در استانبندي نهایی توسعه. سطح8ول جد
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، نشان داده شد در ورزش 8جدول  طور که درهمان

هاي مرکزي، زنجان، گلستان، قزوین و سپک تاکرا استان

ها کسب کرمانشاه وضعیت بهتري نسبت به سایر استان

یافتگی این رشته، فقط اند. همچنین از لحاظ توسعهکرده

یافته)، هشت استان در سطح (توسعه 1استان در سطح یک 

 3یافته) و پانزده استان در سطح (کمتر توسعه 2

ها نیافته) به نسبت جمعیت خود و دیگر استان(توسعه

 ارزیابی شدند.

 

 

 

 گیريیجهنتبحث و 

با توجه به ابعاد گستردة مفهوم توسعه، در حال حاضر 

یافتگی از نظر محققان و اقتصاددانان داراي تعاریف توسعه

متعدد است که برخی از آنها توسعه را با توجه به آثار و 

کنند، برخی با توجه به علل و برخی نتایج آن تعریف می

بر  اند.دیگر بر اساس اهداف توسعه به تعریف آن پرداخته

اساس اصطالحات صرف اقتصادي و تفکرات اقتصاددانان 

کالسیک، توسعه به معناي توانایی اقتصاد ملی براي ایجاد 

 7تا  5هاي تداوم و رشد ساالنۀ تولید ناخالص ملی با نرخ

 1960و  1950هاي هاي دههدرصد و بیشتر است؛ اما تجربه

ان که تعداد بسیار زیادي از کشورهاي جهیعنی هنگامی

 استان یافتگیتوسعهسطح  میانگین اختالف
 مرکزي 1 000/0
 زنجان 2 371/1
 گلستان 2 022/1
 قزوین 2 460/0
 کرمانشاه 2 029/0
 ایالم 2 423/0
 گیالن 2 655/0
 بختیاري و چهارمحال 2 905/0
 سمنان 2 201/1
 خراسان شمالی 3 895/1
 کرمان 3 423/1
 لرستان 3 581/0
 و بلوچستان یستانس 3 516/0
 آذربایجان شرقی 3 499/0
 مازندران 3 119/0
 همدان 3 027/0
 قم 3 290/0
 هرمزگان 3 374/0
 خراسان رضوي 3 486/0
 غربی یجانآذربا 3 551/0
 فارس 3 594/0
 اصفهان 3 860/0
 تهران 3 868/0
 خوزستان 3 982/0
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هاي سوم به این سطح از رشد رسیدند و سطح زندگی توده

ها بدون تغییر باقی ماند، مشخص شد مردم در بیشتر زمینه

که نواقص زیادي در تعریف گذشته از توسعه وجود دارد 

هاي اجتماعی و دلیل ظرفیت). ورزش قهرمانی به18(

در توسعۀ ورزش کشورها  سیاسی آن، نقش و جایگاه مهمی

ویژه در ها بههاي مهم دولتو توسعۀ آن از چالشدارد 

کشورهاي در حال توسعه است. آنچه در مطالعات ملی و 

اي اهمیت دارد، وجود توسعۀ متوازن در نواحی و منطقه

هاي موجود در این مناطق است. وجود شکاف میان بخش

مناطق و نابرابري آنها در ابعاد مختلف توسعه، سبب عدم 

ي و در نتیجه پایین آمدن سطح توسعۀ کشور اتوازن منطقه

یافته و خواهد شد. این موضوع در کشورهاي کمتر توسعه

اي برخوردار در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت ویژه

) بر نقش ورزش 2005( 1). مانزنریتر و هورن16،15است (

اند. آنها معتقدند اي تأکید کردهدر توسعۀ منطقه

رزش از لحاظ اقتصادي منافع زیادي گذاري در وسرمایه

وساز فضاها و براي هر منطقه دارد، براي مثال ساخت

تجهیزات و میزبانی رویدادهاي مهم ورزشی موجب 

). 17شود (زایی و در نتیجه توسعۀ اقتصادي میاشتغال

) و 2008( 2بر مانزنریتر و هورن، سوئینن و واندرمولتهعالوه

ي رویدادهاي ورزشی را ) تأثیرات اقتصاد2005( 3هون

اند که برگزاري و میزبانی بررسی کرده و نشان داده

رویدادهاي بزرگ ورزشی بر توسعۀ اقتصادي کشورها 

) 2013( و همکاران 4پرات-). فوربر27،17اثرگذار است (

تواند سطح پایین توسعه، فقر و معتقدند اگرچه ورزش نمی

ه توسعۀ سوادي را پنهان کند، مشارکت در ورزش  ببی

 کند. اقتصادي کشورها کمک می

هاي وزنی (میزان اهمیت هر شاخص) نیز یافته        

هاي مربیان ملی و در بعد منابع انسانی نشان داد شاخص

                                                           
1. Manzereiter & Horn  
2. Swinnen & Vandemoortele 

المللی و بازیکنان تیم ملی در ده سال اخیر باالترین بین

کمترین اهمیت یا وزن  3تا  1وزن و شاخص داوران درجه 

د انسانی کمترین مقدار تأثیرگذاري با را داشتند. در بع

بود و بازیکنان تیم  3تا  1متعلق به داوران درجه  221/0

بیشترین مقدار  465/0المللی با ملی و مربیان ملی و بین

). در پژوهش احسانی و همکاران 7بودند (تأثیرگذاري را دارا 

اي کشور در بعد منابع ) مشخص شد که ورزش حرفه1388(

ر وضعیت بحرانی قرار دارد. به بیان دیگر ورزش انسانی د

هاي بسیاري اي کشور در بخش منابع انسانی ضعفحرفه

ترین روست. مهمدارد و همچنین با تهدیدات زیادي روبه

اي به شرح هاي موجود در نیروي انسانی ورزش حرفهضعف

زیر اعالم شد: کمبود نیروي انسانی متخصص از جمله 

هاي اي، کمبود دورهورزشکاران حرفه مدیران، مربیان و

هاي حمایتی و استفاده از آموزشی و عدم وجود سیستم

ترین تهدیدات پیش رو منابع انسانی در نیروي کارامد. مهم

هاي نظام جذب اي نیز به شرح زیر است:کاستیورزش حرفه

و نگهداري از نیروي انسانی، کاستی نظام مدیریت ورزش و 

ساالري پس از تعیین موقعیت راهبردي هفقدان نظام شایست

تعیین استراتژي مطلوب براي تحقق اهداف ضروري است 

). با توجه به پیشینه تحقیقات موجود و اهمیت نیروي 4(

انسانی در تمامی مباحث توسعه براي تعیین موقعیت 

راهبردي در ورزش سپک تاکرا، آگاهی از وضعیت منابع 

رو در تحقیق رسد. ازایننظر میانسانی بسیار ضروري به

عنوان یکی از ابعاد توسعه درسپک حاضر منابع انسانی به

 تاکرا کشور ارزیابی شد.

هاي وزنی (اهمیت هر شاخص) نیز در این بعد یافته    

هاي استان با وزن نشان داد شاخص افراد فعال در کمیته

داوري  هاي برگزارشدهباالترین وزن و شاخص دوره 367/0

ترتیب ترین وزن را دارند. همچنین بهپایین 114/0ن با وز

3. Hone  
4. Forber-Pratt  
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هاي فعال استان، بودجه مالی ساالنه، درآمد ساالنه، کمیته

هاي مربیگري، با وزن ها و دورههاي فعال شهرستانکمیته

هاي در اولویت 124/0و 247/0، 341/0، 343/0، 346/0

در  دوم تا هفتم قرار گرفتند. در این بعد شاخص افراد فعال

هاي بیشترین تأثیر در و شاخص دوره 367/0ها با کمیته

کمترین تأثیر را در میزان  114/0داوري با مقدار 

هاي ایران در بعد ساختار و تشکیالت یافتگی استانتوسعه

هاي وزنی در بعد رویداد و مسابقات نشان داد داراست. یافته

 تا 83شده در سطح کشور از سال هاي کسبشاخص مقام

باالترین وزن و شاخص مسابقات درون  63/0با وزن  97

کمترین وزن را دارا  05/0با وزن  97و  96استانی سال 

ورزش که توسعه  انددریافتهکشورها  امروزه هستند.

ي مستقیم و غیرمستقیم آن گیري از مزایاقهرمانی و بهره

مناسب میسر نیست؛  سیاستگذاريو  ریزيبرنامهبدون 

بنابراین ورزش قهرمانی نیز مانند هر نظام دیگري نیازمند 

عملیاتی است تا  هايبرنامهتدوین اهداف کالن، راهبردها و 

، کاريدوبارهضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه 

بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع مالی، انسانی، فیزیکی و 

ورزشی  هايفعالیتگستردگی  .رزداطالعاتی خود اجتناب و

، راهبردي و مدون جامع نظامیتا  کندمیقهرمانی ایجاب 

جامعی ورزش  هبر آن حاکم باشد. بر مبناي چنین برنام

از شرایط  قهرمانی خواهد توانست بدون تأثیرپذیري

 دموفقیت خود را استمرار بخش مدیریتی، حرکت توأم با

)20 .( 

ا در بعد زیرساخت و هبررسی میزان اهمیت شاخص

ها امکانات نشان داد کمترین مقدار همبستگی در شاخص

کشی مخصوص و سالن با بین خط 016/0ترتیب با مقدار به

کشی مخصوص و حلقه بین خط 021/0شرایط مناسب، 

کشی مخصوص و توپ بین خط 025/0هوپ تاکرا، و مقدار 

ت ورزش در جوامع امروزي اهمیسپک تاکرا مشاهده شد. 

به این دلیل به اماکن،  بسیار زیادي پیدا کرده است.

 وتأسیسات و تجهیزاتی نیاز است که پاسخگوي نیازها 

ورزشی اوقات فراغت و یا  هاقشار مختلف در زمین انتظارات

 فضاهاي هسران ). مساحت10( آموزشی باشد هايورزش

 متوسط طوربه آمریکایی و اروپایی درکشورهاي ورزشی

در  کهدرحالی). 14( مربع است متر 3 تقریباً رنف هر براي

از نظر میزان مربع است.  کشور ما این مقدار کمتر از یک متر

همبستگی متغیرها، مشخص شد بیشترین میزان 

یافتگی ورزش سپک تاکرا همبستگی در بررسی ابعاد توسعه

بین بعد منابع انسانی  920/0هاي ایران با مقدار در استان

رویداد و مسابقات گزارش شده است. کمترین میزان و بعد 

یافتگی ورزش سپک تاکرا همبستگی در بررسی ابعاد توسعه

بین بعد ساختار و  060/0هاي ایران با مقدار در استان

تشکیالت و بعد رویداد و مسابقات گزارش شده است. در 

هاي مرکزي، زنجان، ترتیب استانبندي نهایی ابعاد بهجمع

و  ، قزوین، کرمانشاه، ایالم، گیالن، چهارمحالگلستان

شمالی، کرمان، لرستان،  بختیاري، سمنان، خراسان

شرقی، مازندران، همدان،  بلوچستان، آذربایجان و سیستان

غربی، فارس،  رضوي، آذربایجان قم، هرمزگان، خراسان

هاي اصفهان، تهران و خوزستان قرار گرفتند که استان

لت غنی بودن در بعد رویداد و مسابقات عمرکزي و زنجان به

یافته قرار گرفتند، زیرا هاي توسعهو منابع انسانی جزء استان

هاي مربوط به سپک تاکرا و با شرکت در تمامی رقابت

همچنین میزبانی در بخش مسابقات و اردوهاي ملی سطح 

هاي خود را باال برده و با داشتن بیشترین کیفیت استان

و بازیکنان ملی کیفیت آموزش در این تعداد مربیان 

ها باالست. در بعد زیر ساختار و امکانات داشتن سالن استان

که یافتگی اهمیت دارد، درحالیمناسب براي توسعه

هاي مناسب هاي تهران و خوزستان داراي سالناستان

شده هاي تعییننیستند. با توجه به اینکه بر مبناي شاخص

بندي یافتگی دستهه لحاظ توسعهها در سه سطح باستان

شدند که استان مرکزي در سطح اول و خوزستان در سطح 
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هاي کشور به سوم قرار دارند، که نابرابري زیادي بین استان

رو پیشنهاد لحاظ توسعه سپک تاکرا وجود دارد. ازاین

هاي آتی انجمن سپک تاکرا باید مبتنی شود که راهبردمی

منظور و بر ش نابرابري باشد. بدینبر توسعه متوازن و کاه

ها، آموزش مربیان در سراسر کشور در بعد منابع اساس یافته

اي در بعد تشکیالت، تالش براي انسانی، تربیت افراد حرفه

هاي قهرمانی در بعد رویداد باید بیشتر مورد کسب مقام

 توجه قرار گیرد.
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the development of Sepak takraw sport in 
the country. The research method is descriptive correlational in design and the data were 
gathered using field data collection. The statistical population included the chairman 
and vice-chairman of 24 Sepak takraw committees of the active provinces of the 
country, who were selected by sampling method and participated in the research. The 
researcher-made questionnaire included four factors of infrastructure and facilities 
development, human resources, structure and organization, events and competitions (31 
indicators) and descriptive and ranking methods were used to analyze the data in 
EXCEL, SPSS and software environments. Findings showed that the factors of events 
and competitions, human resources, infrastructure and facilities and structure and 
organization were the most important dimensions of the development of Sepak takraw, 
respectively. In terms of development of the country's provinces, Markazi, Zanjan and 
Golestan provinces had the best situation and Isfahan, Tehran and Khuzestan provinces 
were the worst. In terms of development in this field, approximately 5% of Iran's 
provinces are developed, about 0.33 percent are less developed; And about 0.62 percent 
were assessed as undeveloped. Due to the inequality between the provinces, 
organizations should be polarized in terms of regional resources and talent. 
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