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 چکیده 
از وضعیت  و تحلیل درست  های ورزشی نیازمند آگاهیرشته  توسعۀ برای ریزیبرنامه که ازآنجایی  

  پرداخته  های کشور استان  در بدمینتونتوسعۀ  وضعیت بررسی  به هش وپژ این  ، ها استآن موجود 
،  هاری داده آونظر روش جمع ، کاربردی و از اظ هدف لحتحلیلی، از-ی توصیفنوع از  پژوهش  این است. 

صورت نمونه  ند. نمونۀ آماری به های کشور بوداستان های بدمینتون  ت آماری هیئ . جامعۀمیدانی بود
ساخته شامل چهار منظر منابع  پژوهشگر  اینامه ابزار پژوهش پرسش د. شمار انتخاب شگیری تمام 

بود. روایی محتوایی   و زیرساخت و امکانات  داریانسانی، ساختار و تشکیالت، رویداد و باشگاه 
بندی و های توصیفی، رتبه روش ها از تحلیل داده  رسید. برای متخصص 13نامه به تأیید پرسش 

ها نشان  افته استفاده شد. ی جی.آی.اسو  اس.پی.اس.اس ،اکسل ای افزارهبندی در محیط نرم سطح 
،  ساختار و تشکیالت  ،داری، منابع انسانی داد و باشگاه داد که عوامل زیرساخت و امکانات، روی

کمتر از   ، یافتگیلحاظ توسعه از. داشتند  ها  استانبدمینتون  ر توسعۀرا ب تأثیر بیشترین ترتیب به
یافته کمتر توسعه   یا  دودرصد در سطح    15یافته، حدود  توسعه   یایک  ها در سطح  درصد از استان   هفت

که  ضرورت دارد  هابراساس یافته  .نیافته ارزیابی شدندتوسعه یا سهدرصد در سطح  78و حدود 
د. برای دستیابی به  نمتوازن و کاهش نابرابری باش بر توسعۀراهبردهای آیندة فدراسیون مبتنی

ای ریزی منطقه ، برای برنامه این رشته با توجه به اهمیتشان توسعۀابعاد شود که توصیه می  توازن
 توجه قرار گیرند.  رتیب موردتبه
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 مقدمه
 1راهبرد کیعنوان بهتفاده از ورزش سبر ا ،ورزش بر توسعةعالوه ، امروزهیمطالعات ورزش مبانی در

 سرعتبه  ،3توسعه   یورزش برا  ،گذشته  دهة  در  .(2۰1۵،  2دانکیو و داالری)کید شده است  تأ توسعه    یبرا

 یامدهایپ  آن به مطالعةدر  شده است کهتبدیل ی نظرمشروع  منطقة کیبه  توسط پژوهشگران

 وجوامع محروم  ةتوسع یفرد ورزش برامنحصربه  ی وو منافع احتمال یاقتصاد ی،اجتماع ی، اسیس

، ورزش برای توسعه  ،رو(؛ ازاین2۰11  ،4هورست )دارنل و های  شودپرداخته می  توسعهدرحال  یکشورها

کشورها  از ابعاد توسعة ورزش توسعة است. ۵ورزش  توسعةکه آن  به اقدام دیگری نیاز دارد ابتدا

، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است. اقتصادی ه با ابعاد مهم دیگری مانند توسعةشود کمحسوب می

 بایدی اهگونبه هاساختار و هاسیستم فرایندها، ،هافرصت آن موجببه  که است فرایندی شورز ةتوسع

 را خود عملکرد و کنند شرکت هاتفریح  و ورزش در هاگروه ةهم در بتوانند جامعه افراد تا دنشو ایجاد

توسعة ورزش در   .(2۰13  چیان، امیری و هنری،کوزه  ،)گوهررستمی دهند ارتقا موردنظرشان سطح به

عوامل  کهنیازمند توجه به ابعاد مختلفی است  و است ورزشی وابستههای رشته  به توسعةسطح کالن 

و بعد از انقالب  ایراندر ند. گذارتأثیر می آنبر اشاعه و ترویج نیز ح کالن و خرد وزیادی در سط

 ریزی برنامه و گذاریسیاست یعنی ؛ورزش مدیریت عرصة در مردم نقش ،زمان گذشت با ،اسالمی

 انجامید ورزش و بدنیتربیت  عرصة در دولتی نگرش حاکمیت به نیز لهئمس همین و یافت کاهش

 ورزشی هایسازماناساس همین نگرش دولتی، (. بر2۰13، دلیری راغبو  ، نیری، صفری)امیری

 توجهبی ودخ یباالدست هایسیاست و هابرنامه به توانندنمی خود بلندمدت هایبرنامه تدوین هنگام

ها های ورزشی، برنامهسازمان هایرویه کشور، ساختارها و ورزشی  هایسیاست  .(2۰۰1،  6مایک)  دباشن

 همة در را و غیره آموزشی توسعة ورزشهای استانی ورزش، سیستم استعدادیابی، میزان راهبردو 

بنابراین، شرایط  ؛قهرمانی محسوب شوند توسعة ورزشتوانند از عوامل می که گیرددر برمی هااستان

اما اطالعات دقیقی   ؛یافتگی ورزش اثرگذار باشندهتوسعتوانند بر  های زیادی وجود دارند که میو زمینه

های ورزشی مختلف در کشور وجود و رشته (2۰14 ،کوهی )مالیی ورزش برای توسعةزمینه دراین

    .ندارد

 
1. Strategy 

2. Dongkyu & Dallaire 

3. Sport for Development (SFD) 

4. Darnell & Hayhurst 

5. Sport Development (SD) 

6. Mike 
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 اند.های توسعة ورزش بر ابعاد خاصی از توسعة کل ورزش در یک کشور متمرکز شدهبرخی از پژوهش

به توسعه و پیشرفت، توجه ترین عوامل گذارند و یکی از مهمعوامل مختلفی بر توسعة ورزش اثر می

( 2۰12) مظفری، الهی، عباسی، احدپور و رضایی برای مثال، ؛(2۰1۰مهرابیان، ) انسانی است سرمایة

های مختلف صهاجرای نظام جامع جذب و بهسازی نیروی انسانی متخصص در عردر پژوهش خود، 

ای توسعة ه( با مطالعة راهبرد2۰1۰) 1. ویدالندبررسی کردعنوان یک شاخص ورزش قهرمانی را به

 4ملی و راهبرد 3قوی رهبری ،2سازمانی منابعنشان داد که  ،ها در چینبندی ورزشاستانی و قطب

، آالم و شتاب بوشهری  منظمیصورت منابع نامشهود بر موفقیت و توسعة ورزشی تأثیرگذارند. به

فرهنگی نیز  نشان دادند که عوامل مالی و امکاناتی، انسانی و تخصصی، ساختاری و مدیریتی و    (2۰11)

المللی ورزشی ی بینها، موفقیت در میداناًاخیرهستند.    ورزشر توسعة  ترتیب اولویت د، بهو اجتماعی

طریق میزبانی رویدادهای مختلف و ور ملی، ظرفیت سوددهی اقتصادی ازدلیل ایجاد حس غربه

 صادقی(.  72۰۰  ،۵)گرین و هولیان  های مختلفی یافته استکاربرد دیپلماتیک کلی آن ارزش  ،همچنین

یافتگی رای توسعهعنوان یک شاخص بداد میزبانی مسابقات ورزشی را بهتع  (2۰۰8آرانی و میرغفوری )

وری اماکن، افزایش بهره  اهمیت  نیز(  2۰۰6)  اده و تجاریعلیز  های ایران بررسی کردند.ورزش در استان

رزش پرورشی و قهرمانی بررسی و عنوان یکی از محورهای توسعةرا به سیسات و تجهیزات ورزشیأ ت

اماکن و فضاهای ورزشی کشور را ( تدوین نظام استانداردسازی 2۰12) فری و همکارانمظ. اندکرده

 ،حاضردرحالبنابراین،  ام ورزش قهرمانی کشور مطرح کردند؛عنوان یکی از راهبردهای توسعة نظبه

  کردن ورطریق بهرههای موجود ازظرفیت  افزایشورزشی  ةترین راه برای افزایش سرانبهترین و معقول

که از محورهای بنیادی  (2۰1۰صابونچی و تیپ،  ،پور)فروغی است تأسیسات ورزشیین اماکن و ا

 البته   (؛2۰1۵  ،اد، هژبری، عیدی، ریحانی و عسگرینژرمضانی)ب موفقیت در ورزش است  توسعه و کس

بسکتبال، ژیمناستیک، کشتی، تکواندو   مانند  هامورد وضعیت قهرمانی برخی رشتههای کمی درپژوهش

قوت، ضعف،  و با استفاده از روش ریزی راهبردیبا رویکرد برنامه و والیبال در سطح کشور و عمدتاً 

قاسمی، مظفری و  (،2۰۰6) و عبدویفراهانی  ،رابطهاند که درهمینشده انجام  6فرصت، تهدید

پور و ، طالبدارکشتی (،2۰12) ، معماری و ژالهخبیری (،2۰۰7) هنری و گودرزی (،2۰۰6امیرتاش )

 
1. Vidal 
2. Organizational Resources 

3. Strong Leadership 

4. National Strategy 
5. Green & Houlihan 
6. SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
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 امیری (،2۰14)سلمانی    و  نیاطالبیان،  آذرین  ریبد (،2۰13)  و همکاران  (، مظفری2۰13)  شیرمهنجی

کشور   ورزش ةراهبردهای توسع( تدوین 2۰14) ، فراهانی و دانشمندیکشاورزو  (2۰13) و همکاران

ص خاطور(. درزمینة توسعه به 2۰14،  کوهی    )به نقل از مالیی  اندبررسی کردههای مختلف  را در رشته

یافتگی شاخص توسعه  2۰با استفاده از    (2۰۰8آرانی و میرغفوری ) صادقی  ،حاضر  و مرتبط با پژوهش

ر توسعة ورزش ( نیز عوامل مؤثر د2۰14) کوهی مالییبررسی کردند و های ایران در استانرا ورزش 

در  یاندک هایباوجود اهمیت رشتة بدمینتون، پژوهش های ایران را بررسی کرد؛ اماقهرمانی استان

( تأثیر فعالیت 2۰۰1. اسدپور )اندفیزیولوژی و رفتار حرکتی انجام شدههای  در زمینه  این رشته عمدتاً

( به تعیین 2۰۰8فرخی )آموزان پسر را بررسی کرد. های شخصیتی دانشورزشی بدمینتون بر ویژگی

( نیمرخ  2۰۰9کامیاب ) بدمینتون پرداخت. رشتة های استعدادیابیوضع موجود و تدوین شاخص

( و 2۰13)به نقل از باقری،  چالش کشیدایران را به  بازان نخبةشناختی بدمینتون فیزیولوژیک و روان 

  ایران را طراحی کرد. اسالمی( برنامة راهبردی فدراسیون بدمینتون جمهوری2۰13ام باقری )سرانج

-ای با هدف توسعه و کاهش نابرابریریزی منطقهبرنامهح کالن و ملی،  ودر سط  هاباوجود این پژوهش  

ملکی و شیخی، ) شودتوسعه محسوب میهای اصلی کشورهای درحال، از دغدغههای بین مناطق

که هدف از توسعة متوازن و متعادل ایجاد بهترین شرایط و امکانات برای توسعة با توجه به این  (.2۰۰9

یافتگی مناطق و ی جایگاه توسعهای و استانی، شناسایریزی منطقهدر برنامههمة مناطق کشور است، 

دیگر، عبارت. به(2۰۰8صادقی آرانی و میرغفوری، )ها نسبت به یکدیگر بسیار ضروری است استان

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  هایها و مناطق کشور در عرصه یت استان تحلیل وضع شناخت و

باوجود انجام  ای است.نخستین گام در فرایند توسعة متوازن و منطقه ،جغرافیایی و محیطی

 رسد که بررسینظر می، بهورزش قهرمانی هریک از ابعاد و عوامل توسعة بارةدرمهم  هایپژوهش

شده رهای ذککه در پژوهش  است  یلیه و مهمگام او  ،مربوط به توسعه  هایدر پژوهش  آمایش سرزمینی

مستند و تحلیل درست این  بودن آمار و اطالعاتنادیده گرفته شده است؛زیرا، بدون دردسترس 

براین، بهتر افزون پذیر نیست.زمان امکانصورت همتوسعه بهبررسی تمامی ابعاد و جوانب ، مستندات

های یک از رشتهورزش کشور و با توجه به اینکه هریافتگی کل جای بررسی وضعیت توسعهاست به

طور اختصاصی انجام ها نیز بهموضوع توسعة آن ،صی در کشور دارندورزشی شرایط و پراکندگی خا

عنوان اهرم اجرایی ها بهاستان های ورزشیتهیئ مهم نقشاز ، هاهمچنین، در بیشتر پژوهش گیرد.

اطالع از وضع  ،بنابراین (؛2۰1۵، و همکاران نژادرمضانی) است غفلت شدههای ورزشی فدراسیون

یزی بهتر برای توسعه و  ربه آگاهی و برنامه ،های ایرانیافتگی بدمینتون در استان موجود ابعاد توسعه

های توجه به اولویت عمل باکشور کمک خواهد کرد تا بتوان در بیشتر این رشته درپیشرفت هرچه 

 بر محورهای اصلی این رشته در هر استان متمرکز شد.  ،شدهتعیین
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میزان  تعیین  گذار برهای تأثیرشاخص ابعاد و شناسایی ،اولین هدف این مطالعه ،اساسبراین

این است که  ، سؤال اساسی پژوهشروازاینهای کشور در رشتة بدمینتون است؛ یافتگی استانتوسعه 

یک از یافتگی این رشته تعیین کرد و هرگیری توسعهتوان برای اندازههایی را میچه ابعاد و شاخص

تعیین  ،همچنینرار دارند؟ یافتگی در ابعاد مختلف در چه وضعیتی قنظر توسعههای کشور ازاستان

با  از اهمیت زیادی در توسعة این رشته برخوردار است. کدام از این ابعادگذاری نسبی هراثر ضرایب

 انسانی، ساختار  ها در چهار بعد منابعفتگی استانیا، سطح توسعه وجه به مبانی نظری و مرور پیشینهت

یک از ها در هرجایگاه آن ،همچنین ها و امکانات وزیرساخت نیز رویداد و و  داریتشکیالت، باشگاه و

ها در ابعاد مختلف توسعة ضعف استان نقاطقوت و مشخص شده است که در شناسایی نقاطاین ابعاد 

یک از این ابعاد در میزان برای آگاهی از اهمیت و جایگاه هرچنین،  ای دارد. هماین رشته اهمیت ویژه

 بررسی شده است.ها بر توسعة ورزش بدمینتون نیز ها، اثرگذاری آنتوسعة ورزش استان 

 

 پژوهش شناسی روش

با استفاده از نظر کارشناسان و  یافتگیتوسعه هایشاخص است.تحلیلی  -توصیفی نوعازاین پژوهش  

ها برای سنجش این شاخص  محور کلی  1۰در  را    هاگویهپژوهشگر،  و   ندشد  شناسایی  خبرگان ورزشی

های یک از شاخصدر هری های استانتهای مربوط به هیئداه، یید روایی محتوا. پس از تأ انتخاب کرد

 در ،فدراسیون بدمینتون در مجمع سالیانة الیسؤ 74با استفاده از یک ابزار پژوهشگرساختة  منتخب

-طبقه  ،شدهدر چهار بعد تعیین  تحلیلوها برای تجزیه، دادهسپس  شدند.آوری  جمع  139۵سال    پایان

نمونة آماری   و  بودندهای بدمینتون استانی در کشور  تتمامی هیئ  پژوهشآماری   جامعة  شدند.  بندی

لحاظ مدیریتی فعال، استان که به 28، استان کشور 31بین برابر با جامعة آماری درنظر گرفته شد. از

 های آمار توصیفیدر این پژوهش، از روش  .شدندبررسی   دارای اطالعات مستند بودند،یافته و  سازمان

 افزار از نرم سازی استاندارد ها استفاده شد. برایبرای توصیف وضعیت متغیرهای جغرافیایی استان

 2.اس.پی.اس.اسافزار بندی از نرم سطح و بندیها، رتبهوزن شاخص  ، محاسبة2۰13نسخة  1اکسل

 است.  ده شدهاستفا 3.جی.آی.اسافزار ها از نرمیافتگی استانو برای نمایش توسعه 23نسخة 

 
1. EXCEL 
2. SPSS 
3. GIS 
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 تا قابلیت تحلیل پیدا کنند  نداستاندارد شد  های خامداده  ،با استفاده از میزان جمعیت استان  ،در ابتدا 

های هر استان بر جمعیت همان  داده ،این مرحله در مقایسه شوند.های دیگر قابلو نسبت به استان

استفاده دارای های موردکه شاخصییآنجااز .وتحلیل شوندتجزیهن تقسیم شد تا در مراحل بعد استا

های مختلف امکان ترکیب شاخص،  داشتندها واحدهای مختلفی  بعضی از آنو    نبودندی  مقیاس مشترک

از روش  در این پژوهش هاشاخص 1سایبرای رفع اختالف مقنداشت. های متفاوت وجود با مقیاس

پس  .های دیگر از مزایای بیشتری برخوردار استکه نسبت به روش استفاده شد 2تقسیم بر میانگین

تعیین وزن مناسب برای  ،ترین موضوعبین رفت، مهمها ازاز اینکه اختالف مقیاس بین شاخص

 ها استفاده شده است.برای تعیین وزن شاخص  3گراناهاندر این پژوهش از روش مکست.  ا  هاشاخص

های رفع یک از ابعاد، دادهن در هرهاگراناروش مک با هاتعیین وزن شاخصپس از  بعد، در مرحلة

یافتگی آن توسعه ها نمرةو از جمع آن  شوندشاخص ضرب می در وزن هر شوند ومی اختالف مقیاس

ها مرتب ترتیب از زیاد به کم برای استان، این نمرات بهشود. سپسنظر تشکیل میاستان در بعد مورد

یافتگی نمرات توسعهبا استفاده از    ،بعد  شود. در مرحلةیک از ابعاد تعیین میها در هرآن  شوند و رتبةمی

یک از ابعاد و میزان  ، وزن هرگراناهانروش مک کارگیریهبو با شده در چهار بعد تعیین هااستان

ها داده ،همانند مراحل قبل ،ادامهشود. در یافتگی بدمینتون محاسبه میها در توسعهگذاری آنتأثیر

یافتگی توسعه شوند و نمرةو برای هر استان با هم جمع می شوندشده ضرب میهای تعییندر وزن

بندی شوند و رتبه ها براساس این نمرات مرتب میاستان ،نهایتدهند. درکلی هر استان را تشکیل می

-محاسبة وزن شاخصپس از    .ندانجام شد اکسل  افزارمها در محیط نراین محاسبهگیرد.  نهایی انجام می

ها از تحلیل یافتگی آنبرای تعیین سطح توسعه ،هابندی استانو رتبه اخص ترکیبی ها و ابعاد و ش

ای تحلیل خوشه استفاده از  ها بابندی استانبرای سطح ،حاضر در پژوهش .استفاده شد ایخوشه 

برای نمایش  ،در ادامه کار گرفته شد.. بهاس.پی.اس.اس افزارنرمدر  4«مینز»کی مراتبی، روشسلسله 

 استفاده شد. جی.آی.اسافزار کشور از نرم  در نقشةیافتگی بدمینتون ایران توسعهح سطسه 

 

 نتایج
های مربوط یافته  های توصیفی،شوند: یافتهتقسیم می  دسته  چهارهای این پژوهش به  یافته  ،کلیطوربه 

های شاخص  تأثیرو  دهی  های مربوط به وزنیافته  ها در هریک از ابعاد،یافتگی استانبندی توسعهبه رتبه

 
1. Elimination of Scale Bias 
2. Division by Mean 
3. McGranahan Method 
4. Kmeans 
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 مینزکییک از ابعاد با استفاده از روش  ها در هربندی استانهای مربوط به سطح هریک از ابعاد و یافته

 .جی.آی.اس  افزارنرم و نمایش این سطوح با استفاده از

-میفعالیت  یافتهسازمان صورت  ور بهت شهرستان در کشهیئ  196 شده،اطالعات استخراج به استناد   

استان فاقد نیروی تمام  17 های تشکیالتی خود ندارند.استان دفتر مستقل برای فعالیت پنج .کنند

لیگ زنان و باشگاه در سوپر چهار .اندای از دولت دریافت نکردهاستان هیچ بودجه  11وقت هستند و 

ها خانم دارای تیمهای مختلف کشور استان در لیگ 1۰لیگ مردان فعالیت دارند. باشگاه در سوپر هنُ

استان کشور دارای   هشتتنها .است 16شور های آقایان در ککه این عدد برای لیگهستند؛ درحالی

با استان کشور سالنی  هفت. تنها لنی با مالکیت خصوصی فعال در رشتة بدمینتون هستندسا

م در کشور وجود  عمو زمین فضای آزاد برای استفادة 24۵ .دارند 1فدراسیون جهانیاستانداردهای 

بدمینتون در کشور   خانة 3۰ین رشته موجود هستند. استان برای ا 11کامل در  مجموعة 16د. ندار

 .بدمینتون فعالیت دارند ها در رشتةصورت مشترک با سایر رشتهسالن تمرین به 269 .دنوجود دار

اضر دارای مدیر سیاسی حاستان درحال 17کنند و استان در کشور از مدیر سیاسی استفاده نمی 11

ورزشی   سابقة  ر بدمینتون کشور مدیر بااستان د  هفتتنها   امور بدمینتون استان خود هستند.س  در رأ

مسابقات   ها واستان در برگزاری برنامه  هشتتنها    جویند.استان از مدیران ورزشی بهره می  21و    ندارند

 12. در مالی ندارند بدمینتون حامی استان کشور در رشتة 2۰د و نبرمالی بهره می خود از حامی

 دهند.های استانی بدمینتون استان را پوشش میشبکه ،استان کشور

مقدار همبستگی بین ورزشکار  ،در بعد منابع انسانیکه نشان داد  شمارة یک های جدولبررسی داده

بین و مقدار همبستگی  67۵/۰برابر با  بین داور و مربیمقدار همبستگی ، 188/۰ برابر با و مربی

های گراناهان نشان داده شد که شاخص. با استفاده از روش مکاست ۵36/۰برابر با  ورزشکار و داور

ترتیب بیشترین میزان ، به362/۰ورزشکاران با  و 432/۰، مربیان با 6۰6/۰وران با مربوط به دا

 . ها در بعد منابع انسانی دارندتگی استانیافتأثیرگذاری را نسبت به هم بر میزان توسعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. BWF 



 1398، مرداد و شهریور55مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                    100
 

 های کشور در بعد منابع انسانییافتگی بدمینتون استانتوسعه مقایسۀ -1 جدول
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راورزشک مربی استان رتبه توسعه یافتگی  ةنمر داور   

81/۵ زنجان 1  6 7۵/1  ۵6/13  

۰8/۰ سمنان 2  93/9  ۰2/1  ۰3/11  

13/4 یزد 3  ۵2/1  64/1  29/7  

۰1/3 قم 4  39/1  11/1  ۵1/۵  

بختیاریوچهارمحال ۵  99/2  4۵/۰  6۵/۰  ۰9/4  

وبلوچستانسیستان 6  ۵2/3  2۵/۰  28/۰  ۰۵/4  

81/1 تهران 7  68/1  14/۰-  3۵/3  

۰8/1 گیالن 8  ۵3/1  ۵3/۰  13/3  

81/1 کردستان 9  8/1  39/۰  3 

۵1/1 البرز 1۰  38/1  ۰۵/۰  94/2  

۵2/1 خراسان شمالی 11  47/۰  78/۰  78/2  

6۵/1 بوشهر 12  ۵2/۰  44/۰  61/2  

وبویراحمدکهکیلویه 13  82/۰  42/1  36/۰  6/2  

13/1 اصفهان 14  73/۰  48/۰  34/2  

۵2/1 خراسان جنوبی 1۵  66/۰  ۰4/۰  22/2  

42/1 مازندران 16  ۵6/۰  13/۰  12/2  

62/1 ایالم 17  ۰1/۰  4۵/۰  ۰8/2  

84/۰ فارس 18  ۰۵/1  16/۰  ۰۵/2  

71/۰ گلستان 19  18/1  ۰8/۰  98/1  

۵8/۰ هرمزگان 2۰  38/۰  ۵6/۰  ۵2/1  

97/۰ اراک 21  36/۰  ۰1/۰-  32/1  

76/۰ همدان 22  49/۰  ۰2/۰  28/1  

93/۰ قزوین 23  17/۰  ۰ 1/1  

86/۰ کرمان 24  ۰3/۰  ۰1/۰  9/۰  

4/۰ اردبیل 2۵  14/۰  24/۰  77/۰  

38/۰ آذربایجان شرقی 26  2۵/۰  12/۰  76/۰  

3/۰ خراسان رضوی 27  17/۰  27/۰  74/۰  

7/۰ آذربایجان غربی 28  26/۰  42/۰-  ۵4/۰  
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ت شهرستان که بین تعداد هیئدر بعد ساختار و تشکیالت نشان داد    شمارة دوهای جدول  بررسی داده

بین عملیات و راهبرد کمترین میزان همبستگی مشاهده شد و    ۰۵/۰وقت با مقدار  ی پارهو تعداد نیرو

ها بیشترین میزان همبستگی مشاهده گردید. شاخص عملیات در کمیته 79۵/۰ها با مقدار در کمیته

-کمترین تأثیر را در میزان توسعه  ،242/۰داوطلب با    یبیشترین تأثیر و شاخص تعداد نیرو  ،6۰1/۰با  

 .در بعد ساختار و تشکیالت دارند های ایرانیافتگی استان

داری نشان داد که کمترین مقادیر در بعد رویداد و باشگاه شمارة سه های جدولسی دادهبرر 

-بین تعداد باشگاه دولتی و تعداد باشگاه در لیگ ،۰16/۰های این بعد با مقدار همبستگی در شاخص

مقدار ترتیب با به های این بعدشده در شاخصاهده شد. بیشترین همبستگی مشاهدههای زنان مش

های کشور کننده در لیگ استان و تعداد باشگاه حاضر در لیگهای شرکتبین تعداد تیم ،623/۰

ترتیب با وزن نسبی های خصوصی و دولتی بهتعداد باشگاه ،سوی استان گزارش شد. در این بعداز

بیشترین  ،291/۰های مردان با وزن نسبی کمترین تأثیر و تعداد باشگاه در لیگ ،۰62/۰و  ۰۰8/۰

 ها در این بعد دارند. یافتگی استانتأثیر را بر میزان توسعه

دهد که کمترین مقادیر در بعد زیرساخت و امکانات نشان میشمارة چهار  های جدولبررسی داده

یید فدراسیون جهانی بدمینتون و ، بین تعداد سالن موردتأ ۰۰8/۰مقدار ها با همبستگی در شاخص

های این بعد شده در شاخص. همچنین، بیشترین همبستگی مشاهدهتمرین مشاهده شدتعداد سالن 

ها گزارش استفاده در استانی دولتی و تعداد سالن تمرین موردهابین تعداد سالن ،988/۰با مقدار 

کمترین تأثیر و سالن تمرین با وزن  ،۰77/۰سالن خصوصی با وزن نسبی  ،شده است. در این بعد

 ها دارند. یافتگی استانبیشترین تأثیر را بر میزان توسعه ،381/۰نسبی 
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 های کشوریافتگی بدمینتون استانمقایسۀ توسعه -5جدول  

 

 

یافتگی توسعه ةنمر زیرساخت رویداد ساختار منابع انسانی استان رتبه  

23/8 زنجان 1  98/۰  18/1  2 39/12  

7/6 سمنان 2  34/۰  1/1  ۵/2  63/1۰  

43/4 یزد 3  61/۰  29/۰  91/1  2۵/7  

34/3 قم 4  42/۰  ۵8/۰  ۰6/1  4/۵  

وبویراحمدکهکیلویه ۵  ۵8/1  32/1  ۵8/۰  18/1  6۵/4  

3۵/1 خراسان جنوبی 6  ۰6/1  4۵/۰  7۵/1  61/4  

69/1 خراسان شمالی 7  81/۰  62/۰  94/۰  ۰۵/4  

وبختیاریچهارمحال 8  48/2  28/۰  11/۰  71/۰  ۵9/3  

26/1 ایالم 9  96/۰  ۰7/۰  74/۰  ۰4/3  

82/1 کردستان 1۰  3۵/۰  28/۰  ۵1/۰  9۵/2  

وبلوچستانسیستان 11  46/2  ۰9/۰  17/۰  13/۰  8۵/2  

9/1 گیالن 12  38/۰  22/۰  34/۰  84/2  

۰3/2 تهران 13  ۰8/۰  3/۰  23/۰  64/2  

78/1 البرز 14  16/۰  27/۰  4/۰  61/2  

۵8/1 بوشهر 1۵  36/۰  33/۰  33/۰  61/2  

29/1 مازندران 16  21/۰  ۵/۰  ۵2/۰  ۵1/2  

2/1 گلستان 17  3۵/۰  ۵8/۰  2۵/۰  38/2  

92/۰ هرمزگان 18  23/۰  38/۰  ۵8/۰  12/2  

67/۰ قزوین 19  88/۰  14/۰  36/۰  ۰۵/2  

24/1 فارس 2۰  14/۰  22/۰  38/۰  99/1  

42/1 اصفهان 21  18/۰  ۰7/۰  28/۰  94/1  

8/۰ اراک 22  37/۰  ۰4/۰  6/۰  82/1  

47/۰ اردبیل 23  36/۰  ۰4/۰  ۵/۰  37/1  

۵۵/۰ کرمان 24  29/۰  11/۰  42/۰  37/1  

4۵/۰ خراسان رضوی 2۵  11/۰  ۰1/۰  72/۰  3/1  

78/۰ همدان 26  ۰4/۰  13/۰  ۰7/۰  ۰2/1  

33/۰ آذربایجان غربی 27  19/۰  ۰4/۰  4/۰  9۵/۰  

46/۰ آذربایجان شرقی 28  ۰9/۰  1/۰  28/۰  93/۰  
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دهد که نشان می شمارة پنج های کشور در جدولیافتگی بدمینتون در استانبررسی وضعیت توسعه 

ها قرار دارند و تری نسبت به سایر استانیافتهتوسعه یزد و قم وضعیت های زنجان، سمنان،استان

تری نسبت به سایر نیافتهتوسعههای همدان، آذربایجان غربی و شرقی از این حیث در وضعیت استان

 ها  قرار دارند.استان

، 674/۰  رتیب بعد زیرساخت و امکانات با وزن نسبیتبهدهد که  نشان می  شمارة ششهای جدول  داده 

تشکیالت   و  و ساختار  6۰7/۰  ن نسبی، منابع انسانی با وز63۵/۰  داری و رویداد با وزن نسبیبعد باشگاه

 های ایران دارند.بدمینتون استان بر میزان توسعةگذاری بیشتری ، میزان اثر4۰4/۰ با وزن نسبی

 

 در کشور بدمینتون عۀدهی ابعاد توسوزن -6 جدول
 

 
منابع  

 انسانی

ساختار و 

 تشکیالت

رویداد و 

داریباشگاه  

زیرساخت 

 و امکانات 

 منابع 

انسانی   
1 262/۰  794/۰  76۵/۰  

ساختار و 

 تشکیالت
262/۰  1 4۰2/۰  ۵48/۰  

رویداد و 

داریباشگاه  
794/۰  4۰2/۰  1 7۰8/۰  

زیرساخت و  

 امکانات 
76۵/۰  ۵48/۰  7۰8/۰  1 

 

که در بعد نشان داده شد  ،در ابعاد مختلف مینزکی ای و با استفاده از روشتحلیل خوشه براساس

درصد   یافته، کمتر از هشتهای ایران در سطح یک یا توسعهدرصد از استان  منابع انسانی کمتر از چهار

نیافته ها در سطح سه یا توسعه درصد از استان  88یافته و حدود  در سطح دو یا کمتر توسعهها  از استان 

های ایران در سطح یک یا درصد از استان ، کمتر از چهاربعد ساختار و تشکیالتارزیابی شدند. در 

ها در درصد از استان 7۵یافته و حدود ها در سطح دو یا کمتر توسعهدرصد از استان 21یافته، توسعه

های ندرصد از استا  ، کمتر از چهارداری و رویدادفته ارزیابی شدند. در بعد باشگاهسطح سه یا توسعه نیا

 78یافته و حدود  ها در سطح دو یا کمتر توسعهدرصد از استان  18یافته، ایران در سطح یک یا توسعه

 زیرساخت رویداد ساختار منابع انسانی

6۰7/۰  4۰4/۰  63۵/۰  674/۰  
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، کمتر از نیافته ارزیابی شدند. در بعد زیرساخت و امکاناتسه یا توسعه ها در سطحدرصد از استان

ها در سطح دو یا کمتر استاندرصد از    18یافته،  های ایران در سطح یک یا توسعهدرصد از استان  چهار

در  ،کلیطوربه نیافته ارزیابی شدند.ها در سطح سه یا توسعه درصد از استان 78یافته و حدود توسعه

  1۵یافته، کمتر از های ایران در سطح یک یا توسعهدرصد از استان ، کمتر از هفتبدمینتون کشور

های کشور در سطح درصد از استان 78حدود  یافته وها در سطح دو یا کمتر توسعهدرصد از استان

دمینتون در هریک از ابعاد یافتگی بجانمایی وضعیت توسعه  ،در ادامه  نیافته ارزیابی شدند.توسعهسه یا  

 داده شده است.نمایش  شمارة یکدر شکل  ،کشور در نقشة کلیطورو به

  

 بعد منابع انسانی بعد ساختار و تشکیالت

 
 

 داری و رویدادبعد باشگاه ساخت و امکاناتبعد زیر
 

 

یافتهتوسعه    

یافتهکمتر توسعه   

نیافتهتوسعه   
 

 
 

کشور در رشتۀ بدمینتون هاییافتگی استانجانمایی توسعه -1شکل    
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 گیریبحث و نتیجه 
 

کشور بود. یکی از های یافتگی بدمینتون در استانبررسی میزان توسعه ،این پژوهشانجام هدف از 

این رشته در سطح  ید کلی نسبت به ابعاد مختلف توسعةایجاد دوردهای این پژوهش، اترین دستمهم

-بستر اطالعاتی الزم را برای برنامه مختلف آماریهای با استفاده از روش شدکشور است که تالش 

کشور   توسعة ورزشاد کالن ها و ابعشاخص از ، در این پژوهش،. همچنینهای آینده فراهم کندریزی

براساس  د.دنبا وضعیت تخصصی این رشته تطبیق داده ش وشد گذشته استفاده  هایدر پژوهش

-در وضعیت کمتر توسعهبدمینتون  در رشتة (درصد 93) های ایراناستان های پژوهش، بیشتریافته

 کوهی و مالیی (2۰۰8)صادقی آرانی مطالعةکه این مقدار از توسعه با  نیافته قرار دارندیافته و توسعه

صادقی آرانی و  مشابه مانند با مطالعات حاضر پژوهشمقایسة  .باشد همسو می کامالً ( 2۰14)

 یزد و  ،هایی مانند سمنان، زنجاندهد که استان( نشان می2۰14)  کوهی  و مالیی  (2۰۰8میرغفوری )

های آذربایجان استان   یافته قرار داشتند.نزدیک به توسعهیا  یافته  در سطح توسعه  قم در هر سه پژوهش

که ح محروم و بسیار محروم قرار داشتند وترتیب در سطصورت ثابت و بهآذربایجان غربی بهشرقی و 

، درطول زمان های مختلف و همچنینتهکلی و در رشصورت ورزش به  توسعة  دهدنشان میاین موضوع  

ها و نارسایی، دیگرازطرف . پیوسته استهم بهو تغییرات در آن کامالً کندصورت مقطعی تغییر نمیبه

د سیاسی در تخصیص منابع و دهندة تأثیرات شدید اقتصاای ایران نشانها در نظام ناحیه ناهمگونی

نیا و توکلی)های مختلف است یافتگی بخشها در توسعهگیری نابرابری استان در روند شکل درنهایت،

 (2۰۰8صادقی آرانی و میرغفوری )  ( که تأثیر آن بر ورزش نیز در این پژوهش و مطالعات2۰12  شالی،

 . ( مشهود است2۰14) کوهی و مالیی

لحاظ سیاسی و ژئوپولیتیک در ع و امکانات با مناطقی است که ازکشور ما، اولویت تخصیص منابدر

ها ص سرمایهشود. اختصاهای محیطی توجه چندانی نمیظرفیتها و  مرتبة باالیی قرار دارند و به توان

به توسعة فضایی یکپارچه و متوازن سبب توسعة آن  یتوجهو منابع به نواحی بانفوذ سیاسی و بی

بودن مالحظات که غالبتوان گفت  بنابراین، می  ها شده است؛ت سایر مناطق و استان مناطق و محرومی

گیری و افزایش در شکل ی مهماستانی، عاملهای توسعه و ظرفیت  ایتوازن منطقه سیاسی بر نبود 

های عمومی گذارینتیجه، تخصیص بهینه و منطقی سرمایهاست؛ در هاهای بین استانروند نابرابری

ی و تحقق توسعة متعادل است. ا های منطقهجهت کاهش نابرابریها و مناطق، گامی مهم دره استانب

یافته با گرایی در توسعة مناطق ایجاد خواهد شد که مناطق محروم و کمتر توسعه چنین، زمانی همهم

های نامطلوب ملی و ریزیدراثر برنامه .سایر مناطق رشد و توسعه یابندشتاب بیشتری نسبت به 

مختلف تفاوت شدیدی را در روند  های آن در نواحیساختیرمتمرکز گذشته در کشور، توسعه و ز

مرکز به   توسعة موضوع (.2۰1۰ آباد و فتحی،عشق ،زیاری)ها ایجاد کرده است یافتگی استانتوسعه
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ی و نزدیک به پایتخت ایران  دهد که شهرهای مرکزدر دیگر ابعاد توسعه نشان می پیرامون

، اساسژگی مشهود است؛ برهمینرد توسعة ورزش نیز این ویمویافتگی بیشتری دارند که درتوسعه 

-دیگر حوزه  کل ورزش و  که این موضوع درطور؛ همانیافتگی بدمینتون در کشور متوازن نیستتوسعه 

 هایشهود است که این امر همسویی پژوهش حاضر با پژوهشفرهنگی و اقتصادی م -های اجتماعی

 دهد.این حوزه را نشان می

ها نسبت به سایر استان  های توسعه  وضعیت کمی ابعاد و شاخصلحاظ  ها ازبعضی استان ،دیگرازطرف 

-دلیل بر توسعههای توسعه در هرکدام از شاخصکمیت باال  و فقط تعداداما  ؛وضعیت بهتری دارند

د جمعیت استان، که پارامترهایی مانن  کردباید توجه    ،زیرا  نیست؛  بدمینتوننظر در  یافتگی استان مورد

از  ،در این پژوهش .ندگذارراث هایافتگی استانتراکم جمعیت هر استان در توسعهمساحت استان و 

هایی مانند استان ،اساساینبر و ها استفاده شده استسازی دادهها در مراحل آمادهجمعیت استان

های لحاظ قهرمانی و کسب عناوین در ردهازخراسان رضوی، تهران، اصفهان و فارس در این رشته 

در بحث  ،هادلیل جمعیت زیاد خود نسبت به سایر استانبه ولی از جایگاه خوبی برخوردارند؛ مختلف

  اند.یافته قرار گرفتهه عدر جایگاه کمتر توس ،کلیصورت در ابعاد مختلف و به این رشته یافتگیتوسعه

 کند؛ریزی خاص در هر استان فراهم میتری برای برنامهاز ابعاد توسعه نیز اطالعات دقیقیک  بررسی هر

های گراناهان نشان داده شد که شاخصبا استفاده از روش مک ،در بعد منابع انسانی مثال،عنوان به

گذاری را نسبت به هم بر میزان تأثیرترتیب بیشترین میزان ورزشکاران، به  و ، مربیانمربوط به داوران

بوسچر، ، دیتروینس ،(2۰۰9) 1دی بوسچر در بعد منابع انسانی دارند؛ زیرا،ها استانیافتگی توسعه

، سجادی، دوستعلی ( و2۰14) بوسچرو دی 3، سوتیرادوبروورس ،(2۰14) 2هیندلز و وستربیک

های مربیگری و ارتقای سطح دانش مربیان را از نیز برگزاری دوره (2۰14)محمودی و ساعتچیان 

ایجاد نظام ( 2۰12) فری و همکارانمظ ،همچنین .داننی برشمردهعوامل اصلی توسعة ورزش قهرما

بینی البته پیش  ؛دانندشرفت نظام توسعة ورزش قهرمانی میمربیگری نوین را از راهکارهای افزایش پی

گونه اما این ؛ثیر را داشته باشندنی ورزشکاران و مربیان بیشترین تأ یع ؛شد که دو منبع مهم دیگرمی

هایی که در استان ،داوری در سطح کشور ترو نامتقارن تردلیل پراکندگی نامتعارفبه زیرا، نیست؛

ها یاز به داور سطح باال در آن ن ،وضعیت بهتری دارندیافتگی منابع انسانی لحاظ توسعهبدمینتون به 

، وزن  نتیجهکه داوری میزان همبستگی بیشتر و درشود سبب می موضوعو این  تر استمحسوس

 
1. De Bosscher 
2. Truyens, De Bosscher, Heyndels & Westerbeek 
3. Brouwers & Sotiriadou 
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-یافتهبراساس   تگی بعد منابع انسانی داشته باشد.یافر توسعهگذاری بیشتری بتأثیر  ،نهایتبیشتر و در

ها دفتر مستقل درصد از استان  17،  اطالعات موجود  به استناد  تشکیالتدر بعد ساختار و    پژوهشهای  

های کشور از امکاناتی که ن استانهای تشکیالتی خود ندارند. درحدود نیمی از مسئوالبرای فعالیت

دلیل مدیریت ضعیف ها بهدرصد از استان 34رضایت ندارند.  ،دنت استان قرار داردراختیار هیئ

نظر نیاز است در سبک مدیریتشان تجدیدتشان استفاده کنند که  هیئاند از نیروی داوطلب در  نتوانسته 

ها فاقد نیروی تمام وقت هستند که یکی از دالیل آن نبود بودجة کافی و درصد از استان ۵4 کنند.

 درمجموع،ند. اای از دولت دریافت نکردهها هیچ بودجهدرصد از استان 37. فقدان درآمدزایی است

های تعنوان بودجة ساالنه از مسیر دولت دراختیار تمام هیئمیلیون تومان به 1۰مبلغی کمتر از 

تزریق اعتبار و اهمیت کم این نبود سیستم درست برای دهندة که نشاناست ها قرار گرفته استان

ها تزریق های استانتدولتی به هیئمبالغ ناچیزی از بخش  که  با توجه به این  .رشتة مفرح و جذاب است

شود. یکی احساس می دولتی کامالً های کشور به منابع غیرها در استان، ضرورت گرایش تیمشوندمی

، وابستگی شدید به منابع دولتی است که در چند سال گذشته اثرهای منفی ضعف فدراسیوناز نقاط

نگر این است که فدراسیون باید خود بیاطلب ماین  ملکرد فدراسیون نمایان کرده است.ر ع خود را ب

زایی مستقل و دنبال منابع درآمدشدن به یک نهاد عمومی غیردولتی باشد و نیز باید بهبال تبدیلدنبه

های مختلف کشور در ها در لیگدرصد از استان 34تنها ، داری و رویداددر بعد باشگاه قانونی باشد.

 .درصد است ۵3های آقایان در کشور که این عدد برای لیگاند؛ درحالیکردهها شرکت قسمت خانم

از عملکرد خوبی  هاهایی هستند که در این شاخصفارس استان تهران، زنجان، مازندران، سمنان و

پراکندگی بیشتری  یافتگی بیشتر، این شاخص بایدرسد برای سطح توسعه نظر میکه به برخوردارند

شود که در مشاهده می ،اخیر هایشده در سالبا توجه به عناوین کسب اشته باشد.در سطح کشور د

سطح باالتری از ورزش قهرمانی راسان رضوی، اصفهان، فارس، سمنان و قم  های زنجان، تهران، خاستان

 11کامل در    مجموعة  16  ،در بعد زیرساخت و امکاناتها جریان دارد.  این رشته نسبت به سایر استان

برگزاری  های استعدادیابی،که برای برگزاری اردوها و کمپ استان برای این رشته موجود هستند

اینکه زیرساخت دلیل مناسب هستند. بههای همگانی کامالًبرگزاری جشنواره ای ومسابقات منطقه

هایی را در ین برنامهلحاظ نیروی انسانی امکان برگزاری چنموجود چه ازنظر فضا و امکانات و چه از

و این   شود کشور به چند منطقه تقسیم شودکند، پیشنهاد میفراهم نمیها استان بدمینتون همة

ایران اسالمی، فدراسیون بدمینتون جمهوری های اخیردر سال  ند.ای انجام شوصورت منطقه ها بهبرنامه

هایی منابع انسانی موجود چنین برنامهساخت و است و با توجه به زیراین مطلب را مدنظر قرار داده 

 خانة 3۰زنجان، سمنان، قم، خراسان رضوی و مازندران انجام داده است. تعداد  را در چند استان
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ترین زیرساخت توسعة  ها در کشور از اساسیدرصد از استان 2۰بدمینتون در کشور وجود دارد و 

 .بدمینتون محروم هستند

بیشترین میزان همبستگی در   کهنشان داد   بین ابعاد توسعه، نتایج پژوهش  روابطنظر همبستگی و  از 

بین بعد منابع انسانی   794/۰های ایران با مقدار  یافتگی ورزش بدمینتون در استانبررسی ابعاد توسعه

گذاری تأثیرقوی و  ایرابطهبا توجه به اینکه بین این دو بعد  .داری گزارش شدو بعد رویداد و باشگاه

بعد دیگر ، بر های یک استان در یک بعدبردن شاخصتوان با باالراحتی می، بهمستقیمی وجود دارد

)مربی، ورزشکار   بردن کمیت در منابع انسانیرسد که باالنظر میبراین، منطقی بهافزونگذاشت.    تأثیر

داری داری، باشگاه، رشد و ترقی تیمرویدادهای ورزشیداور( باعث افزایش مشارکت در مسابقات و و 

با . استطرفه دو نیز داری و رویداد خواهد شد و این رابطهپارامترهای مربوط به بعد باشگاه و سایر

ها درصد از استان  77نیافته و  ها در بعد منابع انسانی توسعهدرصد از استان  9۵توجه به نتایج پژوهش،  

تمرکز بر یکی از توجه و  ،قوی بین این دو بعد ایو باوجود رابطه هستندنیافته در بعد رویداد توسعه

یم بر بعد دیگر در آن استان مستق  یتأثیرتواند  دلیل توازن کمتر( میمنابع انسانی به  )ترجیحاً  این ابعاد

کمترین میزان  نظر شود.یافتگی بدمینتون در استان موردتوسعه سبب ،نهایتداشته باشد و در

بین  262/۰با مقدار  ،های ایرانیافتگی ورزش بدمینتون در استاندر بررسی ابعاد توسعه همبستگی

پور و ، طالبآبادییوسف زائیعلیپژوهش  هایکه با یافته بعد منابع انسانی و بعد ساختار گزارش شد

اختار سازمانی انسانی و سهای منابع  راهبردمیان  که  نشان دادند  ها نیز  است. آن  همسو  (2۰17)  میرزاده

توان دریافت از این موضوع می.  داری وجود نداردامعن  ةوجوانان خراسان بزرگ رابطدر ادارات کل ورزش

مند انجام مند و ساختارصورت نظامبدمینتون به   و کیفیت در منابع انسانی در رشتة  که افزایش کمیت

 که تعدد و توسعة نیروی انسانی در رشتة  توان دریافتمی کهصورتی؛ بهعکسشود و نیز برنمی

 نداشتن توسعة رابطهاحتماالًهای استانی نشده است.  تتشکیل ساختار مناسب در هیئ  سبببدمینتون  

پروری مربوط  نخبه  بر  های بدمینتون استانیتهیئ  تمرکزتوان به  ها را میتساختار هیئ  بامنابع انسانی  

در بحث مدیریت ورزش نخبه در کشور  (2۰1۵) ژاد و همکاراننرمضانی مطالعة نتایجبا  که دانست

  همسو است.کامالً 

برابر  بین ساختار و زیرساخت  و  4۰2/۰  برابر با های بین ساختار و رویدادمیزان همبستگی  ،همچنین 

های استانی در مراحل تایجاد ساختار مناسب در هیئ دهدمیگزارش شده است که نشان  ۵48/۰  با

 توجه قرار گیرد.ی دیگر ابعاد موردهاکاستیدیگرکردن  بعد از برطرفاحتماالً اول توسعه قرار ندارد و

 برابر با ساخت و رویدادو بین زیر 76۵/۰ برابر با بین منابع انسانی و زیرساخت هاتگیمیزان همبس 

توان نتیجه گرفت رویداد و منابع انسانی میقوی  که از رابطة دهدان میاست. این مطلب نش 7۰8/۰
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های که با یافته  ، زیرساخت و امکانات استتوسعة بدمینتون در همة ابعاد  پیشرفت و  که حلقة مفقودة

کشور معرفی   توسعة ورزشترین بعد  این بعد را مهم  وست  ا  همسو  کامالً  (2۰14)  کوهی  مالییپژوهش  

گذاری تأثیر( و میزان 674/۰) یید این موضوع نیز از وزن نسبی این بعد نسبت به ابعاد دیگر. تأ کرد

های کشور از درصد از استان 2۰ براین،افزون مشخص است. بدمینتون کشور کامالً این بعد در توسعة

که رسد نظر می، بهبنابراین )خانة بدمینتون( محروم هستند؛ ساخت ورزش بدمینتونترین زیراساسی

های اختصاصی افزایش سالن  ،های بعدیدارای سالن اختصاصی شوند و در گامها در گام نخست  استان 

وری بیشتر، باالبردن استانداردها در بهره  های خصوصی برایفدراسیون، افزایش سالنبا تمهیدات ویژة  

ارکت اجتماعی و ورزش های فضای آزاد برای گسترش مشفته و افزایش زمینیاهای توسعهاستان

در دستور کار فدراسیون بدمینتون  ،افزایش نیروی انسانی در این رشته ،نتیجههمگانی و در

د بیشتر هر استان در یکی از ابعا یافتگیکلی، سطح توسعهطوربه د.نقرار گیر ایراناسالمیجمهوری 

 یاز برای پیشرفت سایر ابعاد توسعة بدمینتون در آن ایجاد شود؛نهای موردشود تا زمینهباعث می

های زمینهزمینة وجود نابرابری در  ها، پیشیافتگی استانتوازن در روند توسعه، نابرابری و نبود  بنابراین

ای اجتماعی ای اجتماعی است که از سایر ساختارهز پدیدهاقتصادی است. ورزش نی  -مختلف اجتماعی

تواند ختلف میهای مها در بخشتوازن توسعة استان  ، نابرابری و نبودبنابراین پذیرد؛موجود تأثیر می

هافمن، لی و ) ها شودرزش و ورزش قهرمانی استانیافتگی وتوازن توسعه سبب نابرابری و نبود

 (.2۰1۰ 4مورآو ؛2۰۰7، 3دوبویس و هیندلز ؛2۰۰3، 2پرشینو  تچا؛ 2۰۰2، 1راماسامی

معنی توسعه نیست و موفقیت همیشه بهموفقیت در ورزش که  توجه کرداین نکته ید به با ،نهایتدر

و فراگیر در همة ابعاد  متداوم یامراما توسعه الزاماً  بعدی تحقق یابد؛صورت مقطعی و تکتواند بهمی

)عبداللهی و راد، است  وجهی و منسجمجانبه، چند، همهمتقارنمتوازن، ، موضوعی توسعه است.

بدمینتون در   توسعة ورزششده برای تمرکز بر این ابعاد بررسی انتخاب و چرایی و چگونگی .(2۰۰8

در  توسعهبه ابعاد ی یگراو نتیجهاگر از دید کسب موفقیت  ،با این تفاسیر کشور اهمیت بسزایی دارد.

سازی دنبال ساختاربهباید    ابتدا  بدمینتون  فدراسیونکه  رسدنظر میبه ،توجه شود  هابدمینتون استان

 عنوان یکبهدر هر استان  شدهایجاد و اصالحساختارهای درست  وسیلةهد تا بو ساختارگرایی باش

های ، به برگزاری رویدادو در ادامه  دباش  کیفیتن کمیت و افزایش نیروی انسانی بابرددنبال باالبه   ،بستر

ساخت و امکانات متناسب نیاز به ایجاد زیر  ،هااین  مختلف درزمینة بدمینتون بپردازد که در پایان همة

نشان   در این پژوهشی  بررسمورد ای به ابعادنگرش توسعه ،دیگریسواز  شود.با این رشته احساس می

 
1. Hoffman, Lee & Ramasamy 
2. Tcha & Pershin 

3. DuBois & Heyndels 

4. Mourao 



 113                                                                                 ایران در بدمینتون یافتگی توسعه وضعیت بررسی
 

 
 

دهد که برای ایجاد توازن و تناسب در بدمینتون کشور نیاز است تا زیرساخت و امکانات تخصصی می

-ف در بعد رویداد و باشگاهلرفتن پارامترهای مخت، به باالبه تبع آن  ند واین رشته در کشور افزایش یاب

انسانی تخصصی در این رشته است که نیازمند وجود منابع  نیز خود موضوعاین شود. منجر میداری 

ایجاد ساختار متناسب با خود هستند و ساختار و تشکیالت در انتهای پیوستار   سبباین تغییرات    همة

 گیرد. توجه به این نکته ضروری است که ممکن استمبحث توسعه در بدمینتون کشور قرار می

؛ اما توسعه یک پیوستار ها متمرکز و متوقف شوندم از بخشکداها برای کسب موفقیت بر هراستان

که همان ایجاد  منجر شود مطلوب ایصورت کامل و تا انتها دنبال شود تا به نتیجهاست و باید به

  .است هااستان ن و تداوم موفقیت بدمینتون در همةتقار
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Abstract 

Since the planning of the sport field development needs the Knowledge of the 

current situation, this thesis examines the development situation of badminton in 

the provinces of Iran.  The research method is descriptive – survey and its goal are 

practical; the data collection type is by field study.  The Statistical Society includes 

badminton associations in the provinces of the country. The statistical sample was 

chosen as a sampling of the total number of items. The research tools were a 

researcher questionnaire consisting of four general viewpoints of “human 

resources”, “structure and organization”, “events and gym management” and 

“infrastructure and facilities”. Content validity of the questionnaire was confirmed 

by the viewpoint of 13 experts. For analyzing data, descriptive, ranking and 

leveling methods were used in “EXCEL” and “SPSS” and “GIS” software. The 

findings showed that the factors of infrastructure and facilities, events and gym 

management, human resources and structure and organization respectively had 

the most impact on the development of the Badminton in the provincial level. 

According to findings: lower than 7% of provinces in the country being in level 1 

or developed, about 15% being in level 2 or less developed, and about 78% of 

provinces being in level 3 or undeveloped. It is necessary that the future strategies 

of the badminton federation be based on the balanced development and reduction 

of inequality. In order to achieve the balance, it is recommended that the 

dimensions of the development of this field, given their importance, be considered 

for regional planning accordingly. 
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