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  چكيده 
 ودر ايـران  شناسـايي و بررسـي وضـعيت آمـايش سـرزمين در ورزش بـانوان        مقالـه هدف اين 

هـاي وزارت ورزش   با استفاده از گزارشابتدا . است اي توصيفي و مقايسهاز نوع  آنشناسي  روش
هـا شناسـايي    هاي ورزشـي اسـتان   رشتههاي  و جوانان و ادارات كل تربيت بدني در ايران اولويت

وضـعيت   1392-97هـاي   از اطالعات مربوط به اعضاي تيم ملي بين سالسپس با استفاده  شد،
ليسـت اولويـت بـدني     با چكها  گردآوري داده. مورد بررسي و تحليل قرار گرفتآمايش سرزمين 

هاي كشور و نمونه آمـاري برابـر جامعـه     تمامي استانجامعه آماري  .هاي ورزشي انجام شد رشته
ها  يافته. اي انجام شد روش آمار توصيفي و نمودار دايرهها با استفاده از  تحليل دادهآماري است و 

تري به بحث ورزش قهرمـاني دارد؛ بـراي مثـال در     ورزش بانوان نياز به نگرش جدي: نشان داد
ق معنـاداري بـين اعضـاي تـيم ملـي و آمـايش اسـتاني        رشته پر مدالي مثل دو و ميـداني تطـاب  

و  هاي ورزشي انفرادي كـم  شود، اين شرايط در بيشتر رشته هاي ورزشي بانوان مشاهده نمي رشته
ترين خألها عدم توجه به بحـث   هاي تيمي هم يكي از بزرگ شوددر مورد رشته بيش مشاهده مي

  . ان استهاي تيمي بانو داري در آمايش سرزمين رشته باشگاه
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  مقدمه 
حضور يافتنـد و  در مسابقات،  رشته ورزشي 5با  1900المپيك سال زنان اولين بار در تاريخ 

 1990هاي بانوان در المپيك در حـال افـزايش اسـت، تـا سـال       بعد تعداد رشتهبه  از آن سال
كميتـه   1991در سـال  . هاي المپيك بسـيار چشـمگير بـود    تفاوت بين زنان و مردان در بازي

پـنج   و دكنـ يد المپيكي بـراي بـانوان اضـافه    هاي جد المپيك تصميم گرفت رشته المللي بين
موريت جديد تشويق ورزش بانوان به عنوان وظايف أسال بعد در اصالحيه منشور المپيك م

بيشـتري از  ي هـا  ر كشور آمريكا مردان هر سال مـدال د. المپيك اضافه شد المللي بينكميته 
. ه اسـت كمتر شـد  1980اين شكاف از سال  كهكنند  هاي المپيك كسب مي زنان در رقابت

قانون مساوات دسترسي زنـان از طريـق اصـالحات آموزشـي بـه       1972ل در سال بده سال ق
زنـان از مـردان پيشـي     2008 پكـن اجرا شد و بـراي اولـين بـار در المپيـك      IXعنوان قانون 

 نسـبت بـه  چينـي  به اين معني كه زنان  رخ داد،در چين اين اتفاق بيست سال زودتر . گرفتند
ــار   1988مــردان از المپيــك  ــه بعــد بهتــر عمــل كردنــد و هــر ب ــه   10ب مــدال بيشــتر بــه خان

رغم پيشرفت چشمگير، بانوان هنوز توجـه   مسئله اين است كه علي). Lee, 2016(آوردند مي
مـدال در   90و كمتـر از   20بـا بـيش از    ي كشـور  ،در جاماييكـا . كننـد  الزم را دريافت نمـي 

بـا  ، در المپيـك ريـو   ،هـاي دو ميـداني   تر از سه ميليون جمعيت و تجمع سـتاره كمو المپيك 
، دونـده مـرد   ،هاي بيشتري كسـب كـرده بودنـد    كايي مدالييادوندگان زن جام وجود آنكه

مـدال در   20بـا كمتـر از    يكشـور  ،پورتوريكودر  ).Lee, 2016(توجه بيشتري دريافت كرد
را در مسـابقات تنـيس بـه     اين كشورالمپيك تاريخ  مدال طالي و تنها اولين1المپيك مونيكا

 با اين حال به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفت ورزشكار كسب كرده بود 40نمايندگي 
)Lee, 2016.(  

                                                                                                                                        
1. Mónica 
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  روند توسعه ورزش بانوان ايران در المپيك. 1
 اي دارد نقشـي حاشـيه   ،دهد كه ورزش قهرمـاني زنـان   بررسي تاريخ اكثر كشورها نشان مي

گيرنـدگان در حيطـه ورزش بـانوان     به دليل ايدئولوژي جنسيتي حاكم بـر تصـميم   كه اساساً
هاي رسمي ممنوع بـود، البتـه    حضور زنان در ورزش، به عنوان مثال در المپيك كهن .است

در المپيك مدرن نيز دو كوبرتن در دوره حيات خـود مخـالف سرسـخت حضـور زنـان در      
در ايـران دو تعبيـر بـراي حضـور     ). 1391زادگـان،   صداقت پناهي و( هاي المپيك بود بازي

در مـورد  ) ص(اكـرم  يكي تعبير مبتني بر حديث پيامبر ،زنان در ميادين ورزشي وجود دارد
حـدوديت  ماشاره بـر   ي،لزوم توجه والدين به آموزش شنا، سواركاري و تيراندازي و ديگر
ــرار دادن و    ــت ق ــالم و در اولوي ــدس اس ــرع مق ــي  پوشــش زن در ش ــايف اصــلي زن يعن ظ

آور از نظر درجـه اهميـت در    قهرمان مدال انهمسرداري، فرزندآوري و مادري، بنابراين زن
گيران بيشتر به سمت تعبيـر دوم   بدون ترديد اگر باورهاي تصميم. دنتر قرار دار مراتب پايين

توانـد   مـي  ثير منفي خواهد داشت و البتهأبر حضور كمي و كيفي بانوان ت ،تمايل داشته باشد
 هـاي مختلـف ورزشـي بـانوان شـود      باعث توزيع نابرابر در امكانات و مانع رشد انواع رشـته 

  ).1391زادگان،  پناهي و صداقت(
دوره از مسابقات  17حضور بانوان كه در هاي ورزشي ايران كاروانبا بررسي عملكرد 

ابقات المپيـك  از دوره دهم در قالب كاروان جمهـوري اسـالمي ايـران راهـي مسـ     ، المپيك
هــاي  بــانوان نيــز توانمنــدي ،اي كــه اتفاقــات چشــمگيري در آن رخ داد دوره 8در  ،شــدند

كيميا عليزاده تكوانـدوكار ايـران بعـد از كسـب اولـين مـدال        .نظيري از خود نشان دادند بي
قبـل  . بانوان را اميدوار كرد كه توان حضور روي سكو وجـود دارد  ،بانوان ايران در المپيك

و  1964ها در سال  حضور ايران در اين بازي، ششمين دورهاز انقالب شكوهمند اسالمي در 
در اين دوره براي . برنز بود 2حاصل كار فقط  ،نفره بود 63به ميزباني توكيو، كاروان ايران 

بـانوي ورزشـكار در    4كردنـد و   نخستين بار بانوان حضور خـود را در المپيـك تجربـه مـي    
ميداني و يك بانوي ايراني هم در  و ورزشكار ايران در دو سه. يران حضور داشتندكاروان ا

كاروان ايران با قرار گرفتن در رده سي و چهارم به كه  ژيمناستيك با حريفان رقابت كردند
و در مـونيخ آلمـان    1972هـاي المپيـك در سـال     هشـتمين دوره بـازي  . كار خود پايـان داد 

هـيچ ورزشـكاري نتوانسـت    ) بدون حضـور بـانوان  (نفري ايران  50برگزار شد و از كاروان 
نقره به كار خود پايـان داد و بـه عنـوان    مدال  3ايران با . كشورمان را صاحب مدال طال كند
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برگزار شد و كاروان  1992دوره يازدهم به ميزباني بارسلون در سال . بيست و هشتمي رسيد
سه برنز دستاورد ورزشكاران از . ها شد د رقابتبانوان وار حضور ورزشكار بدون 40ايران با

دوره . دايران در اين دوره با عنوان چهل و چهارمي به كـار خـود پايـان دا   . ها بود اين رقابت
آتالنتا تجربه شـد كـه اولـين حضـور بـانوان در المپيـك بعـد از         1996ها در  دوازدهم بازي

متـر بـا    10ها بود كه در تفنـگ بـادي    بازي تنها بانوي ايران در اين ،ليدا فريمان. ب بودانقال
ايـران در ايـن   . فريمان پرچمدار كـاروان ايـران درالمپيـك بـود    . حريفان به رقابت پرداخت

در  2000سـال   سـيزدهمين دوره در . دوره يك طال، يك برنز و يك نقـره بـه دسـت آورد   
كـاروان  . ها بود طال و يك برنز حاصل كار ايران در اين بازيمدال  3كه سيدني برگزار شد

ورزشكار داشت كه از اين تعـداد يـك نفـر در بخـش      35ورزشي ايران در المپيك سيدني 
دوره هفـدهم  . عنـوان بيسـت و هفتمـي بـود    و نتيجـه كـار    بانوان در مسابقات شركت كـرد 
. ورزشـكار داشـت   63هـا   كاروان ورزشي ايران در اين بازي. المپيك در برزيل برگزار شد

در ايـن  . نز براي ايران به دست بياورند تا كاروان ايران بيست و پـنجم شـود  بر 4يك نقره و 
دوره براي اولين بار در همه ادوار حضور ايران در المپيـك بـانوي تكوانـدوكار كشـورمان     

طـور   همان. اي براي بانوان ايراني درالمپيك باز كند توانست باكسب مدال برنز جايگاه ويژه
لمپيك مشخص است، حضور بانوان همواره باعث بهبود عملكرد هاي ا كه از تاريخچه بازي

  .ها شده است كلي تيم

  ايران در آسياروند توسعه ورزش بانوان . 2
هـاي اسـالمي بـراي بـانوان و جداسـازي فضـاي ورزشـي بـانوان و آقايـان از           طراحي لبـاس 

ضـمن آنكـه بـانوان در بسـياري از     . بـود  اسـالمي  تحوالت ورزش بانوان در بعد از انقـالب 
هـاي انتخـاب    هاي ورزشي فعاليت خود را آغاز كردند و ديگـر خبـري از محـدوديت    رشته

 2018هاي آسـيايي   ورزش بانوان ايران در بازي .رشته ورزشي قبل از انقالب وجود نداشت
يـن دوره از  امـا در ا  ،جاكارتا هرچند از لحاظ تعداد مدال نسبت به دوره قبـل رشـد داشـت   

. دهــاي انفــرادي هــيچ مــدال طاليــي كســب نكــر لحــاظ مــدال طــال افــت كــرد و در رشــته
بـانوي ورزشـكار فرصـت حضـور و      105دهد كه در اين دوره  هاي آماري نشان مي بررسي

هـاي   ترين رويداد ورزشي قاره كهن را داشتند و ايـن تعـداد نسـبت بـه بـازي      رقابت در مهم
هـاي   در بـازي  .زن ورزشكار همراه بود، افزايش داشته است 57اعزام اينچئون، كه با  2014

در حالي كـه در دوره قبـل ايـن     ،بانوي ايران بود 105مدال سهم  18جاكارتا  2018آسيايي 
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در واقـع در  . مدال كسـب كردنـد   16بانوي ورزشكار  57ها و در اينچئون كره جنوبي  بازي
و مدال را در پي داشت كه البتـه بـا افـت كيفـي نيـز      نفري بانوان تنها د 48اين دوره افزايش 

اينچئون بانوان ايران موفق به كسب دو مدال طـال در   2014هاي آسيايي  در بازي. همراه بود
تنهـا   2018هاي آسيايي  شدند در حالي كه در بازي) تيراندازي و كاراته(هاي انفرادي  رشته

مقايسـه   .انفرادي بانوان مدال طال نداشتندهاي  تيم كبدي بانوان مدال طال گرفت و در رشته
دهد كه از لحاظ مرغوبيـت مـدال    هاي آسيايي نشان مي آوري بانوان در دو دوره بازي مدال
هاي آسـيايي   تر از بازي هاي كبدي، ووشو، قايقراني و تيروكمان در بخش بانوان موفق رشته

تـري   دووميداني عملكـرد ضـعيف  هاي تيراندازي، كاراته، تكواندو و  اما رشته ،بودند 2014
هـاي   تيراندازي كه يك طال و دو نقره دوره قبل آن به تنها يك برنز در بازي ويژه بهداشتند 

 .آسيايي جاكارتا تبديل شده است

 جاكارتا 2018هاي آسيايي  اينچئون و بازي 2014هاي آسيايي  مقايسه مدالي بانوان ايران در بازي. 1جدول 

 
  جاكارتا 2018  اينچئون 2014

  ورزشكار 105  ورزشكار 57  مجموع نفرات
  برنز 7نقره و 10يك طال،   برنز 7نقره و  7طال،  2  مدال
  طال تيمي  نقره تيمي  كبدي
  دو نقره و دو برنز  يك طال و دو برنز  كاراته
  يك نقره و يك برنز  و يك برنز دو نقره  تكواندو

  هيچ مدالي كسب نكردند  يك نقره  دو و ميداني
  يك برنز  يك طال و دو نقره  تيراندازي
  سه نقره  يك نقره  ووشو
  چهار نقره و يك برنز  چهار برنز  قايقراني

  يك برنز  شد اين رشته برگزار نمي  پنجاك سيالت
 برنز تيمي هيچ مدالي كسب نكردند  تيرو كمان

اما بـر خـالف    ،آوري بانوان به وجود نيامده است هر چند از لحاظ كيفي رشد الزم در مدال
 48هـاي آسـيايي و رشـد     كننده در بـازي  نفرات اعزامي مردان، افزايش تعداد بانوان شركت

البته به شرط اينكـه حمايـت از   . مثبت براي ورزش بانوان بود ينفري در نفرات اعزامي اتفاق
ورزش بانوان به همين رشد تعداد نفرات اعزامي خالصه نشود و با فـراهم سـاختن امكانـات    

 .باشـيم  2022هـاي آسـيايي    آوري بيشتر آنهـا در بـازي   زم براي ورزش بانوان، شاهد مدالال
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ها مانند تيراندازي بايد بـه دقـت مـورد     افت محسوس برخي رشته بنابراين لزوم بررسي ابعاد
هـاي   هاي المپيكي مهـم اسـت كـه مـدال     چراكه تيراندازي يكي از رشته ،بررسي قرار گيرد

 .شود يزيادي در آن توزيع م

  تحليل جغرافيايي ورزش قهرماني . 3
كه برخي  درحالي. ها در ورزش قهرماني با يكديگر متفاوت است يافتگي استان ميزان توسعه

ها بـه نـدرت وارد صـحنة ورزش     كنند، برخي استان ها در ورزش كشور حكمراني مي استان
جتمـاعي و فرهنگـي   هاي جغرافيـايي، ا  مشخص شده است عوامل اقتصادي، زمينه. شوند مي

هاي بخش كثيري از مطالعات شـاهد ايـن    يافته. نقش مهمي در توسعه ورزش قهرماني دارند
خصـوص فرهنـگ    هثير و توسـعه فرهنگـي بـ   أمطلب است كـه توسـعه اقتصـادي كمتـرين تـ     
هـا اجـازه    اگرچه توسعة اقتصادي بـه اسـتان  . ورزشي بيشترين اثر را در ورزش قهرماني دارد

هـا امكانـات    رزش و به ويژه ورزش قهرماني هزينة بيشتري شده و زيرساختدهد براي و مي
هـا و   مورد نياز بيشتري در دسترس ورزشكاران قـرار گيـرد، امـا بـا توجـه بـه شـرايط اسـتان        

هـا   ها به منابع دولتي، وابستگي كمتري بـه وضـعيت اقتصـادي اسـتان     وابستگي ورزش استان
شوري پهنـاور بـا اقليمـي متفـاوت اسـت كـه تنـوع        از طرف ديگر ايران ك. شود مشاهده مي

بـرداري نادرسـت    هكه البته به دليل بهـر  دارداي و عوامل طبيعي بسيار زياد و چشمگير  ناحيه
تواند  متغير هايي مانند مساحت استان متوسط ساليانه بارش مي. نقشي در توسعه مناطق ندارد

مسـاحت زيـاد مشـكل     ، چراكـه )1397مالئـي و همكـاران،   ( داشته باشد بيشتريثير منفي أت
  .كند دسترسي به امكانات ورزشي را ايجاد مي

هـاي مازنـدران، تهـران، همـدان،      آوران در المپيـك اسـتان   با نگاهي بـه زادگـاه مـدال   
 55اسـتان، مازنـدران بـا     شـش خورند كه در بين اين  اردبيل، قزوين و خوزستان به چشم مي

از روزي كه مدال برنز را . آور دارد فراواني در بين زادگاه ورزشكاران مدالدرصد باالترين 
آور ايرانـي در   وي نخسـتين مـدال   ،بـردار ايرانـي انداختـه شـد     بر گردن جعفر سلماسي وزنه

سال بعد كميل قاسمي اهل جويبار مازنـدران برسـكوي    64تا  لندن لقب گرفت 48المپيك 
ستاد تا مدال برنز آويزه گردنش شود، ورزشكاران ايراني لندن اي 2012آوران المپيك  مدال

) پرتـاب ديسـك  (برداري، تكواندو و دووميداني  ، وزنه)فرنگي آزاد و(هاي كشتي  در رشته
 25مورد، سهم 15ها با  مدالي كه طاليي 60.دست آورنده مدال در اين ميادين ب 60توانستند 

هـا را شـامل    درصد از كـل مـدال   33نقره گيران  مدال درصدي را به خود اختصاص دادند و
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سـهم  . درصـد بـود   42آوران برنز در اين جمعيـت    اين در حالي است كه سهم مدال. شدند
بـرداري   درصد باالترين فراواني است و سپس ورزش وزنه 63كشتي اعم از آزاد و فرنگي با

آور ايـن   التكوانـدوكاران مـد  . اي برخورداراسـت  درصـد از فراوانـي قابـل توجـه     27كه با 
اند و در خاتمه رشته دووميداني اسـت كـه بـا حركـت      درصد فراواني رسانده8ورزش را تا 

درصـد فراوانـي   2اين رشته را هم صاحب مدال كرد و بـا   2012احسان حدادي در المپيك 
آوران المپيكي مـا اسـتان مازنـدران     درصد از مدال33زادگاه  .در انتهاي جدول قرار گرفت

 ،ارقــام فروانــي تجمعــيبــا مشـاهده  . درصـد در مرتبــه دوم قــرار دارد  26ا اسـت و تهــران بــ 
تهـران   هاي مازندران و آوران طالي المپيكي استان درصد از مدال 59يابيم كه زادگاه  درمي
خـواهيم يافـت كـه     درصدي آذربايجان شـرقي و اردبيـل  14سهم  2با در نظر گرفتن . است

ــاه  ــد 87زادگ ــي درص ــي  از طالي ــاي المپيك ــتان  ه ــران در اس ــران،    اي ــدران، ته ــاي مازن ه
  .شود شرقي و اردبيل محسوب مي آذربايجان

  لزوم آمايش سرزمين در ورزش بانوان. 4
ورزش قهرماني به عنوان ابزاري براي تحكيم وحدت ملي و افزايش روحيه نشاط و شـادابي  

 .اشـد شـود جايگـاه خاصـي بـراي كشـورها داشـته ب       همواره مورد توجه است كه باعث مـي 
ورزش قهرماني اهداف مشخصي دارد كه شامل افـزايش جمعيـت ورزش قهرمـاني، بهبـود     

هاي ورودي المپيك، افزايش تعداد  المللي، افزايش رشته كيفيت كسب مدال در ميادين بين
هـا   بنـدي  هاي ملي در رتبـه  هاي المپيك و حفظ و ارتقاي جايگاه تيم نفرات ورودي به بازي

رد كشــورها در رويــدادهاي معتبــر جايگــاه كشــورها را نــه تنهــا در بهبــود عملكــ. باشــد مــي
بخشـد و باعـث محبوبيـت     ها، بلكه در عرصه سياسي، اجتماعي و سـالمتي بهبـود مـي    رقابت

ــي   ــان م ــطح جه ــاندن آن در س ــور و شناس ــود كش ــاني و    .ش ــعه قهرم ــه توس ــه ب ــزوم توج ل
رمـاني و كيفيـت آن در   مـدت در آن بـا حفـظ نظـام ورزش قه     گذاري بلند و كوتـاه  سرمايه

وضعيت ورزش قهرماني در كشور مـا افـت و خيزهـاي فراوانـي داشـته اسـت       . ارتباط است
بـه ارزيـابي   ) 1394(در پژوهشـي عيـدي و عسـگري    ). 1394راسخ، سجادي و همكـاران،  (

هاي المپيك در مقايسه با رقبا پرداختند، با توجه به اينكه ايران تـا بـه    عملكرد ايران در بازي
بهتـرين رتبــه   2012هـاي المپيـك شـركت كــرده اسـت و تـا سـال        دوره بـازي  15ل در حـا 

بوده و با توجه به سينوسي بـودن عملكـرد ايـران بهتـرين      1956هاي ملبورن  چهاردهم بازي
ايــن ). 1394عيــدي و عســگري، (  51، 44، 43و بــدترين عملكردهــا  19و  17، 14هــا  رتبــه
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معمـوالً  . كشف و پرورش و سازماندهي استعداد استعملكرد سيسنوسي نتيجه نبود سيستم 
ها وابسته  شود كه البته اين مدل چند شيوه و فرايند براي تربيت قهرمان و ورزشكار دنبال مي

مدل مركزي عموماً در كشورهايي رايج است . ها هستند ها ورزش قهرماني دولت به سياست
ند فرانسـه، يونـان و ايرلنـد سـازمان     ها نقش محوري دارند و در كشورهايي مان در آن دولت

ورزش يا هر سازمان ديگر نقش انحصارطلبانه دارد البته نسخه اصلي اين مدل درچين اجـرا  
نفعـان مختلـف شـكل گرفتـه و      اي بر اساس همكاري بين عامالن يـا ذي  مدل شبكه .شود مي

ورزشـي  المللـي المپيـك، مؤسسـات     هـاي ملـي، كميتـه بـين     نقش اصلي بر عهده فدراسيون
در مـدل باشـگاهي سـه    ). Thibault and Babiak, 2005(هـاي مـدارس اسـت     دولتي، سيستم

هـا   تـرين ورزش  تـرين و تجـاري   هاست كه عموماً در آن بر قوي نقش اصلي بر عهده باشگاه
هـاي   هايي است كه سـازمان  در فوتبال، پيشرفت ورزشكاران برعهده باشگاه. شود تمركز مي

در بسـياري از  . انـد  انند آكادمي براي ورزشكاران جـوان تأسـيس كـرده   اي م پيشرفته و ويژه
هـاي غيردولتـي تقسـيم     كشورها مانند آلمان و هلند مسئوليت ورزش بـين دولـت و سـازمان   

گذاري توسط خانواده براي اوج عملكرد فرزندان نيـز بـه عنـوان يـك      البته سرمايه. شود مي
شـود كـه منـابع كـافي بـراي كمـك بـه         يمدل فردي كارافريني در كشـورهايي مشـاهده مـ   

شــوند  ورزشــكاران وجــود نــدارد و در نتيجــه آن بســياري از آنهــا بــه ناچــار مهــاجرت مــي
)Thibault and Harvey, 2013 .(        بـا مقايسـه رونـد رشـد ورزشـكاران نخبـه در كشـورهاي

سـعه  استراليا، كانادا و انگلستان مشخص شد كه اين كشورها در چهار زمينه اصـلي بـراي تو  
افزايش مداخالت دولت فـدرال  . 1 :اند كه عبارت است از ريزي كرده ورزش قهرماني برنامه

تدوين يك سيستم يا چارچوب . 3هاي ورزشي،  بندي سياست تدوين و اولويت. 2مركزي، 
شكيبايي درازمدت بـراي ورزش  . 4اي و نخبگان و  بوروكراتيك براي توسعه ورزش حرفه

  ).Green, 2006(همگاني 
ريزي و ايجاد چـارچوبي پايـدار    به طور مشخص براي توسعه ورزش قهرماني به برنامه 

تـر در چيـنش    ريزي فضايي ايجاد يك نظم منطقي نقش كليدي برنامه. و بلندمدت نياز است
ريـزي،   در حيطه برنامـه . باشد هاي رقيب مي ها و و ايجاد يك نوع پيوند ميان سياست فعاليت

هايي دارد كه به طور گسترده توسط بخش عمومي بـه كـار    ر اقدامآمايش سرزمين داللت ب
). 1395اوجـاقي،  (ها را در فضا تحت تـاثير قـرار دهـد     شود تا آينده توزيع فعاليت گرفته مي

شود كـه تحـت هـيچ     ريزي فضايي اطالق مي هرچند آمايش سرزمين به رويكردي از برنامه
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ريـزي تلفيقـي جامعـه،     اي، برنامـه  منطقـه  ريـزي اقتصـادي   يك از چهار رويكرد كلي برنامـه 
گنجد، از آنجـا كـه هماننـد هـر يـك از       ريزي شهري نمي مديريت كاربري اراضي و برنامه

ــاعي، فرهنگــي و زيســت     ــاد اقتصــادي، اجتم ــه ابع ــا را ب ــد جغرافي ــواع خــود بع محيطــي  ان
جـاي   ريـزي فضـايي   افزايد، در چارچوب انضباط علمي برنامه ها عمومي مي گذاري سياست

به لحاظ مفهوم، آمايش سرزمين ايجـاد تعـادل بـين    ). 1388خان قندهاري،  حسين(گيرد  مي
سه عنصر انسان، فضا و فعاليت تعريف شده و مقولـه آمـايش، تلفيقـي از سـه علـم اقتصـاد،       

ســال از پيــدايش ايــن ايــده در نظــام  30اكنــون بــيش از . شناســي اســت جغرافيــا، و جامعــه
ترين سند توسعه كشور از  گذرد و آمايش سرزمين به عنوان باالدست ريزي كشور مي برنامه

اكبـري، ايمـاني جـاجرمي و    (ريـزي كشـور برخـوردار اسـت      جايگاه خاصي در نظام برنامه
  ).1392زاده،  رستمعلي

  ريزي ورزش قهرماني مفهوم آمايش سرزمين و اهميت آن در برنامه. 5
هــاي اراضــي بــه عبــارت ديگــر، تعيــين  گيمنظــور از آمــايش تعيــين تــوان بــالقوه و شايســت

). 1392زاده،  اكبـري، ايمـاني جـاجرمي و رسـتمعلي    ( ترين نوع بهروري از آنهاست مطلوب
در توضيح آمايش اظهار داشتند كه آمايش سرزمين از يك طرف ) 2006(ورورث و نادين 

هاي بخشـي از   سياستبا مسئله هماهنگي يا يكپارچه سازي ابعاد فضايي، و از طرف ديگر با 
در دوره جديد مطالعات ). 1389خنيفر، (شود  طريق يك خط مشي پايه سرزميني مرتبط مي

آمايش سرزمين در ايران، مالحظات دفاعي و امنيتي مورد توجه قرار گرفت كـه در فراينـد   
تهيه برنامه سوم توسعه كشور به تصـويب دولـت و مقـام معظـم رهبـري رسـيد و بـه عنـوان         

مالحظـات دفـاعي و امنيتـي در توزيـع     . ها ابـالغ شـد   ريزي قابل رعايت در برنامهچارچوب 
جمعيت و امكانات بايد مورد توجه قرار گيرد، اصل كارايي و بازدهي اقتصادي، وحـدت و  

اي، حفاظت از محيط زيست  يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل منطقه
مي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگـي، تسـهيل و   و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسال

ها به ويژه در مناطق روستايي كشـور از ديگـر    تنظيم روابط دروني و بيروني، رفع محروميت
هـاي   در تحقيقي كه لزوم توجـه بـه اصـل عـدالت در برنامـه      .اصول آمايش سرزمين هستند

ها  يافتگي ورزش استان وسعهصادقي آراني و ميرغفوري به بررسي ت. دهد آمايش را نشان مي
شاخص كليدي مورد تأييـد سـازمان ورزش    20پرداختند كه با تجزيه تحليل  1385در سال 

هـاي برخـوردار از امـاكن ورزشـي و      وقت دريافتند كه تنها دو استان سمنان و زنجان استان
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كـافي   ها از اماكن ورزشي و امكانات تربيـت بـدني   درصد از استان 93تربيت بدني بودند و 
پور و پوراصغر به بررسي موانـع   صالحي). 1388صادقي آراني و ميرغفوري، (محروم بودند 

و علل موفق نبودن طرح هاي آمايش پرداختند شـرايط طبيعـي كشـور، قـوانين و مقـررات،      
هاي غيرفني، نبود مـدل مناسـب آمـايش سـرزمين عـدم       فشارهاي سياسي براي اجراي طرح

ه در كشور، نبود تفكر منسجم و نهادينه براي اداره سرزمين از وجود تعريف صحيح از منطق
در ايـن ارتبـاط   ). 1392زاده،  اكبـري، ايمـاني جـاجرمي و رسـتمعلي    (جمله موانع نام بردنـد 
عنوان كردند كه تحقيق در ارتباط با آمـايش بيشـتر در مراكـز    ) 1390(معروفي و همكاران 

 1390در اين زمينـه قنبـري در سـال    . ردار نبودهها تمركز داشته و الگوي مناسبي برخو استان
هاي فرهنگي و آموزشي، بهداشـتي درمـاني، اقتصـادي     در پژوهش خود با توجه به شاخص

هاي ورزشي  يافتگي نقاط مختلف شهري پرداخت در زمينه شاخص ورزشي، به تعيين توسعه
مشـخص شـد كـه    استان سيستان و بلچستان به عنـوان برخـوردارترين اسـتان شـناخته شـد و      

. توسعه ملي ورزش تا حدي به عوامل اقتصـادي، اجتمـاعي، و اقليمـي منطقـه وابسـته اسـت      
با عنوان تنظيم سند راهبردي آمايش سرزمين در ورزش استان اصفهان  1392نظري در سال 

كشوري را دارد و توزيع  23باشد كه رتبه  مي 51/0ذكر كرد كه سرانه بخش ورزش استان 
وي هچمنـين در مطالعـه خـود بـه     . امكان ورزشي در سطح استان وجود دارد غيرمتوازني از

دار  هاي ورزشـي اولويـت   اين نتيجه رسيد كه براي موفقيت هرچه بيشتر ورزش بايد به رشته
  ).1390قنبري، (تمركز كرد 

اي  با توجه به اهميت آمايش سـرزمين در برنامـه توسـعه ورزش كشـور، وجـود برنامـه      
در ايـن ارتبـاط در ورزش   . رسـد  ربيت قهرمان الزم و ضروري بـه نظـر مـي   مدوم در زمينه ت

از  1385كشور تحقيقاتي صورت گرفته اسـت از جملـه در سـازمان تربيـت بـدني در سـال       
هـاي ورزشـي هـر اسـتان مشـخص       هاي فدراسيوني و استاني اولويت رشته طريق نظرخواهي

هاي ملـي و محبـوب،    ايه، ورزشهاي پ شكلي كه در هر يك از شش دسته از ورزش شد، به
هـاي   هـاي منتخـب و ورزش   هاي داراي شانس مـدال، ورزش  آور، ورزش هاي مدال ورزش

). 1395اوجـاقي،  (ويژه در هر استان چه ورزشي بايد پيگيري شود و مورد توجه قرار بگيرد 
هـاي   مـدال هـا از   ها با بررسي جامعه به مطالعه سـهم قـاره   البته در اين زمينه تعدادي از محقق

 2004تـا   1896از سال ) 1388(عبيدي و سجادي . اند هاي ورزشي پرداخته المپيك در رشته
هـا پرداختنـد كـه در نهايـت پـنج رشـته ورزشـي دو ميـداني،          ها قـاره  به بررسي توزيع مدال
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هاي پرمدال معرفي شدند كه در المپيـك   قايقراني، شنا، كشتي و ژيمناستيك به عنوان رشته
هـاي اروپـا، آمريكـا، آسـيا، اقيانوسـيه، و آفريقـا بـه         اند، قاره بيشترين سهم را داشتهتابستاني 

اند كه دو قاره آمريكـا و   هاي المپيك تابستاني داشته ترتيب بيشترين سهم را در كسب مدال
اين يافتـه نشـان از   . اند هاي خود را از اين پنج رشته پر مدال كسب كرده اروپا بيشترين مدال

عيـدي و  (ريـزي كـل نگـر در بحـث تربيـت ورزشـكار در ايـن دو قـاره دارد          امـه وجود برن
  ).1394عسگري، 

هـاي فرهنگـي و آموزشـي،     در پژوهش خود با توجه به شـاخص  1390قنبري در سال 
بهداشتي درماني، اقتصادي ورزشي، به تعيين توسعه يافتگي نقاط مختلف شـهري پرداخـت   

تان و بلچسـتان بـه عنـوان برخـوردارترين اسـتان      هاي ورزشـي اسـتان سيسـ    در زمينه شاخص
شناخته شد و مشخص شد كه توسعه ملي ورزش تا حدي به عوامل اقتصـادي، اجتمـاعي، و   

  ).1390قنبري، (اقليمي منطقه وابسته است 

  روش تحقيق. 6
اي است كـه بـا    كتابخانه ها دادهآوري  تحليلي و تكنيك جمع -اين پژوهش از نوع توصيفي

هاي ايران  استانهاي ورزشي  بندي رشته اولويت، گزارش وزارت ورزش و جوانانزاستفاده ا
ــ ــيون 1394ال در س ــات فدراس ــانه  ، اطالع ــا و رس ــرد    ه ــا عملك ــاط ب ــاي ورزشــي در ارتب ه

هـاي   جامعه آماري شامل تمـامي اسـتان  . بررسي شده استها در رقابت و  ورزشكاران و تيم
تجزيه و تحليل اطالعـات  .استان است 31ماري و شامل ايران و نمونه آماري برابر با جامعه آ

 31هـاي   صـورت ديـاگرام انجـام شـد كـه داده      هاي آماري توصيفي و بـه  با استفاده از روش
 .استان به صورت تصويري نمايش داده شد



راوانـي را    
رتيـب دو    
ي ديگر با 

  كشور

صـد بـاالترين فر
عـد از آن بـه تر
ورزشي انفرادي

   كشور

 ره دوم

هاي ك دي در استان

درصـ 5/55اني 
بع. ص داده اسـت    
هاي و ند، رشته

هاي دي در استان

شما ♦سال اول  ♦ 

  

هاي ورزشي انفراد ه

، كاراته با فراوا
خـود اختصـاص
ا صد قرار گرفته

  . ر داشتند

هاي ورزشي انفرا ه

اجتماعي المپيك ي

  ري

اولويت اول رشته .1

مشخص است،
 انفرادي بـه خـ

درص 7كواندو با 
تر قرار هاي پايين

اولويت دوم رشته .2

مه مطالعات فرهنگي

ه تحليل آمار

1شكل 

 كه در تصوير م
هاي ورزشي شته
درصد و تك 11

ها ولويتدر ا 2/

2شكل 

نامفصل     18

تجزيه. 7

طور همان
در بين رشت

1ميداني با 
/7فراواني 
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درصد  19
 واترپلـو،  
هنـوردي،    

عـد از آن    

زمين در ورزش بانو

5/9هاي رزمي 
، شنا شيرجه و
سـه رشـته كوه

  . داده بودند

   كشور

ن فراوانـي و بع

طبيقي آمايش سرز

ه  كشور ورزش
فو،  وشو، كنگ

س. قـرار داشـتند  
خود اختصاص

هاي ادي در استان

درصد بـاالترين
 

تحليل تط

استان 6وان در 
درصد، 13 با 
درصد ق 5/6 با 

 فراواني را به خ

هاي ورزشي انفر ته

د 5/24 وشو با 
 . قرار داشتند

يت ورزش بانو
راته و قايقراني
دو و اشكواش
واري كمترين

اولويت سوم رشته .

م ورزش بانوان
هاي رزمي زش

 با دومين اولوي
ن به ترتيب كار
راندازي، تكواند

خه سوي، دوچر

.3 شكل

 با اولويت سوم
 با كمان، و ورز

در ارتباط 
و بعد از آن
جودو، تير
شمشيربازي

  

در ارتباط
تيراندازي
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  هاي مختلف ورزشي رشتهها در  بندي هر يك از استان وضعيت اولويت. 4 شكل

  3شكل  2شكل  1شكل

  6شكل  5شكل  4شكل

  9شكل  8شكل  7شكل

  10شكل
 دو وميداني -انفرادي بانوان: 2شكل

 كاراته -انفرادي بانوان: 1شكل

  تكواندو -انفرادي بانوان: 3شكل
  قايقراني -انفرادي بانوان: 4شكل
  شمشيربازي - انفرادي بانوان: 5شكل

  جودو و كوراش -انفرادي بانوان: 6شكل

  تيراندازي با كمان - انفرادي بانوان: 7شكل

  تيراندازي  -انفرادي بانوان: 8شكل
  بدنسازي و پرورش اندام - انفرادي بانوان: 9شكل

نوردي و سنگ  كوه -انفرادي بانوان: 10شكل
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هـاي   هـا در رشـته   بنـدي هـر يـك از اسـتان     وضـعيت اولويـت   4در اشكال مربوط به تصوير 
تصاوير اولويـت بـدني ورزش بـانوان حـاكي از ايـن      . مختلف ورزشي نشان داده شده است

مطلب است كه در مورد رشته ورزشي كاراته بـه عنـوان اولويـت اول ورزش بـانوان بيشـتر      
عنـوان اولويـت اول خـود در     جز كردستان اين رشته ورزشي را بـه  اشيه غربي بههاي ح استان

هـا اسـتان فـارس در جنـوب، يـزد، كرمـان، سيسـتان و         عالوه بر اين استان. نظر گرفته بودند
بلوچستان و هرمزگان كه همگي از مركز به سمت جنوب و جنوب شرقي در جوار هم قرار 

يت دوم خود قرار داده بودنـد، و اسـتان اردبيـل و اصـفهان     دارند، اين رشته را به عنوان اولو
خراسان جنوني اين رشته ورزشـي را در هـيچ   . اين رشته را در اولويت سوم خود قرار دادند

  .هاي خود قرار نداده بود يك از اولويت
هـاي كشـور قـرار     رشته ورزشي دو ميداني به عنوان اولويـت دوم هـيچ يـك از اسـتان    

هاي اردبيل، گلستان، و بوشهر ايـن رشـته بـه عنـوان اولويـت اول و در       استاننداشته ولي در 
رشته ورزشـي تكوانـدو بـه     .هاي فارس و خراسان شمالي در اولويت سوم قرار داشت استان

هاي كردستان و اصفهان، اولويت دوم خراسـان جنـوبي و اولويـت     عنوان اولويت اول استان
يقراني در اولويت اول استان هرمزگان، اولويت دوم رشته ورزشي قا.سوم زنجان قرار داشت

هاي مازندران، گيالن، تهران، و همدان كه همگي در ناحيه شـمالي قـرار دارنـد قـرار      استان
كرمانشاه نيز تنها استاني بود كه اين رشته را بـه عنـوان اولويـت سـوم خـود انتخـاب       . داشت

شته را در اولويت اول خود قـرار داد و  در مورد رشته شمشيربازي استان يزد اين ر.كرده بود
در مـورد   .هاي آذربايجان غربي اين رشـته را در اولويـت دوم خـود قـرار داده بودنـد      استان

هاي چهارمحال و بختياري، همدان ايـن رشـته در اولويـت اول     رشته جودو و كوراش استان
اولويـت دوم در بـين   هاي سمنان، خراسان شمالي، اين رشته را بـه عنـوان    استان. قرار داشت

در مورد رشته تيراندازي باكمان استان كرمان ايـن رشـته    .هاي ورزشي قرار داده بودند رشته
هاي خراسان رضوي، يزد، و مركزي اين رشـته   استان. را در اولويت اول خود قرار داده بود

رشـته را  هاي كشـور ايـن    عنوان اولويت سوم خود قرار داده بودند و هيچ يك از استان را به
سازي و پرورش اندام تنهـا در اولويـت    در رشته بدن. در اولويت دوم خود قرار نداده بودند

در مورد رشته كوه نوردي و سنگ استان زنجان اين رشته را در  .اول استان قزوين قرار دارد
هـاي دوم و   اولويت اول خود قرار داده و بعد از آن كردستان و كرمان به ترتيب در اولويت

  . اند وم خود قرار دادهس



هـاي   شـته 
عـد از آن   
هـاكي بـا     

  شور

ش بانوان در رش
درصـد و بع 38

، بسـكتبال، و ه

  كشور

 ره دوم

هاي كش مي در استان

ن اولويت ورزش
5/8وانـي را يـا     

، سپك تـاكرا،

هاي ك مي در استان

شما ♦سال اول  ♦ 

هاي ورزشي تيمي ته

، در مورد اولين
رين ميـزان فراو
د سپس كبدي

هاي ورزشي تيم شته

اجتماعي المپيك ي

اولويت اول رشت .5 

مشخص است،
ور فوتبال بـاالتر

درصد 16بال با 
  .قرار داشتند

اولويت دوم رش .6

مه مطالعات فرهنگي

شكل

 كه در تصوير م
هاي كشو ستان

د، هندبدرص 29
و كمتر ق 5/6ي 

6 شكل

نامفصل     22

طور همان
تيمي بين ا
9واليبال با 
درصدهاي
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هـاي   شـته 
عد از آن 
ك تـاكرا،        

هـاي   رشته
صد سـپس   
واليبـال بـا   

زمين در ورزش بانو

ش بانوان در رش
درصد بع 45/30

 كبـدي، سـپك

  كشور

ش بانوان در ر
درص 30ي را يا 

 كه راگبي و و

طبيقي آمايش سرز

ن اولويت ورزش
5 فراواني را يا 
س بـه ترتيـب

  .ند

هاي ك مي در استان

ن اولويت ورز
ن ميزان فراواني
ايان ذكر است

تحليل تط

 در مورد دومين
 باالترين ميزان

درصـد سـپس 21
كمتر قرار داشتن

هاي ورزشي تيم شته

 در مورد سومين
 كبدي باالترين

شا.  داده بودند
  . ند

مشخص است
بالكشور بسكت
/75س فوتبـال   

و ك 7/8صدهاي 

اولويت سوم رش .7

مشخص است
كشور هندبال و
خود اختصاص
عدي قرار داشتن

 كه در تصوير م
هاي ك ين استان

درصد سـپس 26
و هاكي با درص

7 شكل

 كه در تصوير م
هاي ك ين استان

درصد به خ 20 
ي بع در رده ها

ك همان طور
تيمي در بي
6واليبال با 

بسكتبال، و

  

طور همان
تيمي در بي
بسكتبال با

درصد 10
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  هاي مختلف ورزشي تيمي ها در رشته وضعيت اولويت بندي هر يك از استان.  8شكل

هـاي مختلـف    هـا در رشـته   بندي هر يـك از اسـتان   وضعيت اولويت هاي يك تا ده شكلدر 
تصاوير اولويت بدني ورزش بانوان حاكي از اين مطلب . ورزشي تيمي نشان داده شده است

 فوتبال -تيمي بانوان: 1شكل

  واليبال -تيمي بانوان: 2شكل

 هندبال -تيمي بانوان: 3شكل

 كبدي -تيمي بانوان: 4شكل

 بسكتبال -تيمي بانوان: 5شكل

 هاكي -تيمي بانوان: 6شكل

 سپك تاكرا -تيمي بانوان: 7شكل

  3شكل  2شكل  1شكل

  6شكل  5شكل  4شكل

  7شكل
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هـاي   است كه در مورد رشته ورزشي فوتبال به عنوان اولويت اول ورزش بانوان بيشتر استان
دران، گيالن، آذربايجان غربي در شمال و حاشيه شمالي و غربي يعني خراسان شمالي، مازن

عنـوان اولويـت اول    همدان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر، فارس و كرمان فوتبال را به
هاي آذربايجان غربي و سـمنان، تهـران، قـم و     عالوه بر اين استان. خود در نظر گرفته بودند

هـيچ اسـتاني ايـن    . ر داده بودنـد اصفهان در مركز فوتبال را به عنوان اولويت دوم خـود قـرا  
 .رشته را در اولويت سوم خود قرار نداده بود

جوار گلسـتان، سـمنان، تهـران، البـرز، اصـفهان       هاي هم رشته ورزشي واليبال در استان
لرستان، يزد، خراسان جنوبي و استان هرمزگان اين رشته را بـه عنـوان اولويـت اول در نظـر     

كرمان و فارس و گيالن و قزوين و دو استان خراسان رضـوي و  هاي همجوار  استان. گرفتند
ايـن رشـته در   . آذربايجان شـرقي ايـن رشـته ورزشـي را در اولويـت دوم خـود قـرار دادنـد        

رشته ورزشي هندبال اين رشته در اولويت  .اولويت سوم استان آذربايجان غربي قرار داشت
وين، و خراسـان رضـوي قـرار داشـت،     هاي آذربايجان غربي و كردستان، قم و قز اول استان

هـاي اصـفهان و    اسـتان . تنها به عنوان اولويت دوم استان كهگيلويه و بويراحمد قرار داشـت 
رشـته ورزشـي كبـدي     .لرستان و استان كرمان اين رشته را در اولويت سوم خود قرار دادند

لويـت دوم  در او. هـاي سيسـتان و بلوچسـتان و مركـزي قـرار داشـت       در اولويت اول اسـتان 
در مورد رشته بسكتبال،  .همدان و اردبيل و در اولويت سوم گلستان و خوزستان قرار داشت

هــاي گلســتان و مازنــدران، اســتان  اســتان. تنهــا در اولويــت اول اســتان اردبيــل قــرار داشــت
كرمانشاه، استان خوزستان، و استان هرمزگان اين رشـته را در اولويـت دوم خـود قـرار داده     

شرقي و استان تهران اين رشته ورزشي را در اولويت سوم خود قرار  استان آذربايجان. بودند
هاكي استان كهگيلويه و بويراحمد، اين رشته ورزشـي را در اولويـت     در مورد رشته .دادند

در مورد رشته ورزشي سپك تاكرا، . اول خود قرار داده بود و استان لرستان در اولويت دوم
  . ان زنجان و اولويت دوم استان مركزي قرار داشتدر اولويت اول است

  بندي گيري و جمع نتيجه. 8
گـذاران بخـش ورزش    ترين اهدافي كه با رويكرد آمايش بايد مدنظر مديران و سياست مهم
افزاري بخش ورزش است، چراكـه ايـن دو    افزاري و نرم ها قرار گيرد، رويكرد سخت استان

اي بـا درصـدهاي    ژوهشـي، همگـاني، قهرمـاني، و حرفـه    رويكرد در هر چهار بعـد اعـم از پ  
در بحــث ورزش بــانوان الزم اســت مــديران و    . مختلــف در هــر اســتان جــاري اســت    
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هـاي   هـاي ملـي، اقبـال عمـوم مـردم بـه رشـته        گذاران با توجه به آمايش اعضاي تيم سياست
م اي جهـت توسـعه ورزش اقـدا    ورزشي مختلف، و جلوگيري از عدم تعـادل شـديد منطقـه   

نمايند، زيرا نابرابري در كشورهاي وسيع تهديدي براي دستيابي بـه وحـدت و يكپـارچگي    
ضـمناً در بخـش ورزش قهرمـاني ايــن    ). 1394 راسـخ، سـجادي و همكــاران،  (محلـي اسـت   

نابرابري تبديل به چالشي جدي خواهد شـد و تـأثير زيـادي بـر شـكاف عملكـردي ورزش       
خصـوص در ورزش بـانوان كـه نيـاز بـه       ن موضوع بهاي. ها خواهد داشت قهرماني بين استان

  .دهد ي دارد خود را بيشتر نشان ميشئونات اسالمشرايط خاص و فضاي ورزشي متناسب با 
هاي انفرادي رشته كاراتـه بـه عنـوان اولويـت      هاي تحقيق در بخش رشته بر اساس يافته

بـي ايـن رشـته را بـه     هاي حاشـيه غر  استان كشور شناسايي شد در شرايطي كه استان 15اول 
عنوان اولويت اول خود شناسايي كرده بودند و از طرف ديگر استان مازندران باالترين نرخ 
ملي پوش اين رشته را در بانوان داشت، اين درحالي بود كه ايـن اسـتان برتـر از منظـر نـرخ      

 .هاي اول تا سوم خود قرار نداده بود ملي پوش كاراته را در هيچ يك از اولويت

رشته دو ميداني بر اساس اطالعات موجود اعضاي تـيم ملـي دو ميـداني بـانوان بـه       در
هـاي ايـن مطالعـه اسـتان      همراه ذخيره، هفت نفر از خراسان جنوبي بودنـد، بـر اسـاس يافتـه    

وضـعيت اسـتان   . هـاي خـود قـرار نـداده بـود      خراسان جنوبي رشته دو ميداني را در اولويت
هاي خود  استان تهران با اينكه رشته دو ميداني را در اولويتتهران هم به همين منوال است، 

بـه عـالوه،   . قرار نداده است، هشت نفر از اعضاي تيم ملي را به خـود اختصـاص داده اسـت   
دادند كه خوشبختانه اين  هفت نفر از گلستان اعضاي ديگر تيم ملي دو ميداني را تشكيل مي

توان گفت اسـتان گـيالن برنامـه مناسـبي      يجه ميهاي اول اين استان است در نت رشته اولويت
هـا از جملـه    بقيـه اسـتان  . براي توسعه رشته دو ميداني در بخـش بـانوان فـراهم كـرده اسـت     

همدان، يزد، فارس، گيالن، اردبيل و كردستان و اصفهان يك يا دو عضو از تيم ملـي را بـه   
عنـوان اولويـت اول تـا سـوم      ها اين رشته به در هيچ يك از اين استان. خود اختصاص دادند

هاي پر مدال المپيكـي بـوده و بـا     اين در حالي است كه دو ميداني از رشته. قرار نداده بودند
ها با حفظ شئونات اسـالمي در بخـش    هاي استان ي روي زنگذار هيسرماحداقل امكانات و 

 . اي در عملكرد كشور در بخش بانوان خواهد داشت بانوان نتيجه قابل مالحظه

هاي كردسـتان و اصـفهان، اولويـت     رشته ورزشي تكواندو به عنوان اولويت اول استان
دوم خراسان جنوبي و اولويت سوم زنجان قرار داشت، در حالي كه بر اساس استعالم هـاي  
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انجام شده از مربيان تيم ملي بانوان تهـران، مازنـدران، و البـرز بـه تربيـب بـاالترين فراوانـي        
به اين معني كه يك بار ديگر براي ورزش محبوب رزمي كشور . داشتنداعضاي تيم ملي را 

البته اين قضيه در مورد استان تهـران خيلـي   . اند ريزي عملياتي نداشته هاي مطرح برنامه استان
  .هاي ورزشي به همين منوال عمل شده است جاي تعجب ندارد زيرا در بيشتر رشته

هــاي  ان هرمزگــان، اولويــت دوم اســتانرشــته ورزشــي قــايقراني در اولويــت اول اســت
مازندران، گيالن، تهران، و همدان قرار داشـتند كـه همگـي در ناحيـه شـمالي كشـور قـرار        

كرمانشاه نيز تنها استاني بود كه اين رشـته را بـه عنـوان اولويـت سـوم خـود انتخـاب        . دارند
هـاي   هاي ملي اسـتان  معمل آمده از مربيان تي هاي به در حالي كه بر اساس استعالم.كرده بود

هرمزگان، همدان، انزلي، تهران در بخش كاياك و در بخش رويينگ گلستان، آذربايجـان  
هاي كـرج، مازنـدران، خراسـان رضـوي،      در كاناپلو استان. غربي، مازندران، انزلي و زنجان

لي كننده بوده و هسـته اصـ   در رشته اساللوم استان كرمانشاه تعيين. لرستان، اصفهان و اراك
تري از منظـر   ريزي مناسب رسد برنامه نظر مي در كل، به. دادند اعضاي تيم ملي را تشكيل مي

توانـد دليـل آن نيـاز بـه      آمايش سرزمين در اين رشته ورزشي صورت گرفته اسـت كـه مـي   
البته استان گلستان و آذربايجان غربي . امكانات طبيعي در مورد رشته ورزشي قايقراني باشد

ريـزي مـدوني در    زنجان در بخش انفرادي بـا وجـود داشـتن ملـي پـوش برنامـه      مازندران و 
  .اند ارتباط با اين رشته نداشته

هــاي  در مــورد رشــته شمشــيربازي اســتان يــزد ايــن رشــته را در اولويــت اول و اســتان 
ــد    ــرار داده بودن ــود ق ــت دوم خ ــي در اولوي ــه  . آذربايجــان غرب ــالي ك ــتاره  در ح ــار س چه

در نتيجـه   .دهند مي ليو البرزتشك النيگ زد،يتهران، هاي  استاناز را  رانير ابسا يربازيشمش
هـا در بحـث آمـايش سـرزمين بـه       يك بار ديگر نشان از مشكل در توجه به عملكرد اسـتان 

  . خورد چشم مي
هاي چهارمحال و بختياري، همدان اين رشـته در   در مورد رشته جودو و كوراش استان

هـاي سـمنان، خراسـان شـمالي، ايـن رشـته را بـه عنـوان          استان. نداولويت اول قرار داده بود
در حالي كه دعوت شدگان بـه تـيم   . هاي ورزشي قرار داده بودند اولويت دوم در بين رشته

خراسـان  ، اصـفهان ، مركـزي ، مازنـدران ، لرسـتان ، همـدان هاي  از استان  2018ملي در سال 
استان لرستان و البته مازندران  .بودند نگيالن، كرما، چهارمحال و بختياري، رضوي، سمنان

  .هاي خود قرار نداده بود رغم عملكرد خوب ورزشكاران خود اين رشته را در اولويت علي
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در مورد رشته تيراندازي با كمان استان كرمان اين رشته را در اولويت اول خـود قـرار   
عنوان اولويت سوم خود  هاي خراسان رضوي، يزد، و مركزي اين رشته را به استان. داده بود

هاي كشور اين رشته را در اولويت دوم خود قـرار نـداده    هيچ يك از استان. قرار داده بودند
هاي البرز، تهران، فارس، قم، اصـفهان، و زنجـان و    اعضاي تيم ملي كامپوند از استان. بودند

يم ملـي و  در رشته ريكرو تهران، يزد، آذربايجان شرقي كه هـيچ همـاهنگي بـين اعضـاي تـ     
 .آمايش سرزمين وجود ندارد

در مورد رشته كوه و سنگ نوردي استان زنجان اين رشته را در اولويت اول و بعـد از  
هاي دوم و سوم خود قرار داده بودند، از طرفـي   آن كردستان و كرمان به ترتيب در اولويت

فـارس، خراسـان   هاي كرمان، زنجان، هرمزگان، تهـران،   دعوت شدگان به تيم ملي از استان
رسد در ارتباط بـا آمـايش سـرزمين     نظر مي به.  شمالي، همدان، چهارمحال و بختياري بودند
  .  به جز استان كردستان مطابقت وجود دارد

هـاي تيمـي بـانوان بيشـتر      در مورد رشته ورزشي فوتبال به عنـوان اولويـت اول ورزش  
ازندران، گيالن، آذربايجـان غربـي   هاي حاشيه شمالي و غربي يعني خراسان شمالي، م استان

عنـوان   در شمال و همدان، كرمانشاه، ايالم ، خوزستان، بوشهر، فارس و كرمان فوتبـال را بـه  
هـاي آذربايجـان غربـي، سـمنان،      عالوه بر اين استان. اولويت اول خود در نظر گرفته بودند

هـيچ  . قـرار داده بودنـد  تهران، قم و اصفهان در مركز فوتبال را به عنوان اولويـت دوم خـود   
در حـالي كـه اعضـاي تـيم ملـي      . استاني اين رشته را در اولويت سوم خود قـرار نـداده بـود   

هاي خوزستان، اصفهان، مازندران، بوشهر، بيشترين فرواني اعضاي تيم ملـي   فوتبال از استان
راسـان  و بختياري، قزوين، كرمان، بوشـهر، گـيالن، خ   هاي ايالم، همدان،چهارمحال و استان

هـا   از منظر فراواني اعضاي تيم ملي در باشـگاه . اند رضوي، تهران يك عضو را تشكيل داده
به ترتيب كرمان، كردستان، البرز، اصفهان، سيرجان در اسـتان كرمـان، رفسـنجان در اسـتان     

رسـد الزم اسـت حـداقل     بـه نظـر مـي   . كرمان و بوشهر باالترين اعضاي تيم ملـي را داشـتند  
اند در مورد تأسيس باشـگاه ورزشـي    ه فوتبال را در اولويت اول خود قرار دادههايي ك استان

هاي بوشهر و كرمان در اين زمينه قابـل قبـول    در استان خود اقداماتي انجام دهند، البته استان
 .عمل كرده بودند

هاي همجوار گلسـتان، سـمنان، تهـران، البـرز، اصـفهان       رشته ورزشي واليبال در استان
. عنوان اولويت اول در نظر گرفته شده بود يزد، خراسان جنوبي و استان هرمزگان به لرستان،
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جوار كرمان، فارس، گيالن و قزوين و دو استان خراسان رضوي و آذربايجان  هاي هم استان
ايـن رشـته در اولويـت سـوم     . شرقي اين رشته ورزشي را در اولويت دوم خـود قـرار دادنـد   

نفـر،   3 فـارس نفـر،   3تهـران ملـي پوشـان ايـن رشـته از     . ار داشتاستان آذربايجان غربي قر
هر كدام  گلستان، البرز، آذربايجان غربينفر، 2يالننفر، گ 2اصفهان نفر، 2آذربايجان شرقي

پـوش ايـن رشـته را در     با وجود داشـتن ملـي   مركزييك نفر تشكيل داده بودند، تنها استان 
 .اولويت خود قرار نداده بود

هـاي آذربايجـان غربـي، كردسـتان، قـم و       ندبال در اولويت اول اسـتان رشته ورزشي ه
قــزوين، و خراســان رضــوي قــرار داشــت تنهــا بــه عنــوان اولويــت دوم اســتان كهگيلويــه و 

هاي اصفهان، لرستان و استان كرمـان ايـن رشـته را در اولويـت      استان. بويراحمد قرار داشت
نفـر،   6هاي اصفهان  ملي اين رشته كه از استانبا نگاهي به اعضاي تيم . سوم خود قرار دادند

 1نفـر، كهگيلويـه و بويراحمـد    1نفر، تبريـز   2نفر، البرز  4نفر، سمنان  5نفر، فارس  5تهران 
نفر بودند، مشخص است كـه در رشـته    1نفر، كردستان 1نفر، خراسان رضوي  1نفر، بوشهر 

چهـار اسـتان   . انـد  يش سرزمين نداشـته ها برنامه مناسبي را در زمينه آما ورزشي هندبال استان
مطرح در اين رشته ورزشي يعني اصفهان، تهران، فارس، سمنان و البته البـرز بـا اينكـه اكثـر     

هـاي اول   دادند، اين رشته ورزشي را در هيچ يك از اولويـت  اعضاي تيم ملي را تشكيل مي
در اولويت سوم استان خود  تا سوم خود قرار نداده بودند البته استان اصفهان رشته هندبال را

هـا را از   رسيدن به سطح كشورهايي كه اكثـر مـدال  در آخر نياز به ذكر است . قرار داده بود
هـاي   ريـزي دقيـق و توجـه زيـاد اسـت و بايـد از حمايـت        نيازمنـد برنامـه  ، كنند آن خود مي

 .هاي جدي و عملي پيش رويم شعارگونه در ورزش بانوان به سمت حمايت

هاي سيستان و بلوچستان و مركزي، اولويت  رشته ورزشي كبدي در اولويت اول استان
با نگـاهي بـه آمـار    . دوم همدان و اردبيل و در اولويت سوم گلستان و خوزستان قرار داشت

نفـر،   2نفـر، گلسـتان    2نفـر، كرمانشـاه    3شود كـه از اصـفهان    اعضاي تيم ملي مشخص مي
نفر در ايـن رشـته، سيسـتان و     1نفر، فارس  1نفر، كرمانشاه 2ان نفر، سيستان بلوچست 2تهران 

به اين ترتيب كه اين رشته را در اولويـت خـود قـرار    . استبلوچستان عملكرد خوبي داشته 
هـاي   باشـند شـايان ذكـر اسـت كـه اسـتان       داده و دو نفر از اعضاي تيم ملي از اين استان مي

رين اعضاي تيم ملي در بحـث آمـايش سـرزمين    اصفهان و استان تهران با وجود داشتن بيشت
  . اند عملكرد مناسبي نداشته
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هـاي   اسـتان . در مورد رشته بسـكتبال تنهـا در اولويـت اول اسـتان اردبيـل قـرار داشـت       
گلستان و مازندران، استان كرمانشاه، استان خوزسـتان، و اسـتان هرمزگـان ايـن رشـته را در      

ن آذربايجان شرقي و استان تهران اين رشته ورزشـي  استا. اولويت دوم خود قرار داده بودند
هـاي   در حالي كه هسته اصلي تيم ملي بسكتبال را اسـتان .را در اولويت سوم خود قرار دادند

داري هــيچ يــك از  از طــرف ديگــر از منظــر باشــگاه. دادنــد تهــران و اصــفهان تشــكيل مــي
داده بودند فعاليتي در اين زمينـه  هايي كه اين رشته را در اولويت اول و دوم خود قرار  استان
البته استان تهران كه كه بسكتبال را در اولويت سوم خود قـرار داده بـود،در ايـن    . اند نداشته

هـاي ذيـل عضـويت     هر يك از اعضاي تيم ملي در باشگاه. زمينه فعاليت چشمگيري داشت
نـامي نـو   نفـر،   4 راندانشـگاه آزاد تهـ  نفـر،   5 گروه بهمن تهـران نفر،  6 تهران هيرو: داشتند
هـر كـدام    صـدرا شـيراز   ،شركت ملي گاز تهـران نفر،  3پااليش نفت آباداننفر،  4 اصفهان

هـاي خصوصـي در ايـن زمينـه در تهـران       شـود شـركت   طور كه مشاهده مـي  يك نفر، همان
  .فعاليت چشمگيري دارند

هاكي استان كهگيلويه و بويراحمد اين رشته ورزشي را در اولويـت اول   در مورد رشته
در حالي كه بـه نقـل از مربـي تـيم ملـي      . خود قرار داده بود و استان لرستان در اولويت دوم
ايـالم، مازنـدران، اصـفهان، زنجـان،     هـاي   بانوان اعضاي دعوت شده بـه تـيم ملـي از اسـتان    

هـاي قبـل    هـاكي را در سـال   هسته اصلي تـيم . بودند و خراسان رضويهمدان، تبريز، گيالن 
داد، در حالي كه اين استان اين رشته ورزشي را در هيچ يـك از   خراسان رضوي تشكيل مي

در مورد رشته ورزشي سـپك تـاكرا كـه در اولويـت اول      . هاي خود قرار نداده بود اولويت
از  92اعضـاي تـيم ملـي در سـال     . داشـت استان زنجان و اولويت دوم اسـتان مركـزي قـرار    

، قـم نفـر،   2خراسان شمالينفر،  2لرستان نفر، 4مركزينفر، 4گلستاننفر،  3گيالنهاي  استان
، 3مركـزي ، 2گيالن، 2گلستانهاي  از استان 1395هر كدام يك نفر بودند و در سال  كرمان
سـت هسـته   تشكيل شده است كه مشـخص ا  خراسان رضوي، چهارمحال و بختياري ،تهران

خوشبختانه اين رشته . دهد هاي مركزي، گلستان و گيالن تشكيل مي اصلي تيم ملي را استان
هـاي   در اولويت دوم استان مركزي قرار دارد، اما گيالن و گلستان اين رشـته را در اولويـت  

 .خود قرار نداده بودند

بحـث ورزش   تـري بـه   در انتها الزم به ذكر است كه ورزش بانوان نياز به نگرش جدي
قهرماني دارد، به طوري كه در رشته دو ميـداني بـا توجـه بـه اينكـه امكـان جـذب افـراد بـا          
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باشد، و البتـه امكـان    هاي پر مدال ورزشي مي هاي متفاوت وجود دارد، جزء رشته توانمندي
هاي مطرح اين رشـته ماننـد اسـتان     حضور بانوان با پوشش اسالمي در آن فراهم است استان

هـاي خـود    جنوبي و تهران با داشتن نرخ باالي ملي پوش دو ميـداني را در اولويـت  خراسان 
ريـزي مناسـبي را بـراي توسـعه رشـته دو ميـداني در        البته استان گيالن برنامه. قرار نداده بود

عدم تطابق بين اعضاي تيم ملي و وضعيت آمايش سـرزمين  . بخش بانوان فراهم كرده است
ندازي باكمان، كاراته نيـز نشـان از مشـكل در توجـه بـه عملكـرد       در رشته شمشيربازي، تيرا

هـاي   البتـه در مـورد اسـتان تهـران در بيشـتر رشـته      . ها در بحث آمايش سرزمين اسـت  استان
در ادامـه، در مـورد رشـته جـودو و كـوراش نيـز       . ورزشي به همين منوال عمـل شـده اسـت   

رغـم   ن و البتـه مازنـدران علـي   وضعيت به همين شكل است به اين ترتيـب كـه اسـتان لرسـتا    
از طـرف ديگـر در   . هاي خود قـرار نـداده بـود    عملكرد خوب خود اين رشته را در اولويت

رسد در ارتباط بـا آمـايش    نظر مي به. نوردي وضعيت كمي بهتر بود مورد رشته كوه و سنگ
رسـد   ينظـر مـ   در رشته قايقراني نيـز بـه  . سرزمين به جز استان كردستان مطابقت وجود دارد

توانـد دليـل آن    تري از منظر آمايش سرزمين صورت گرفته است كه مي ريزي مناسب برنامه
بـا ايـن   . اندازي رشته ورزشـي قـايقراني و كوهنـوردي باشـد     نياز به امكانات خاص براي راه

حال الزم به ذكر است كه استان گلستان و آذربايجان غربي، مازنـدران و زنجـان در بخـش    
  .اند ريزي مدون در ارتباط با اين رشته نداشته د داشتن ملي پوش برنامهانفرادي با وجو

ها از  هاي ورزشي تيمي هم تطابقي بين آمايش سرزمين و عملكرد استان در مورد رشته
به اين ترتيب كـه پيشـنهاد   . داري و تأسيس اماكن ورزشي دولتي وجود نداشت منظر باشگاه

هاي خـود   هاي ورزشي را در اولويت هايي كه در بحث آمايش سرزمين رشته شود استان مي
داري و تأسيس اماكن ورزشي دولتـي اقـداماتي بـه     زمينه باشگاه دهند الزم است در قرار مي

هاي آسـيايي و عملكـرد    هاي ورزشي در بازي در پايان با مقايسه عملكرد رشته. عمل آورند
هـاي آسـيايي    آوري بانوان در دو دوره بـازي  مقايسه مدالها  ها در مورد تعيين اولويت استان

هاي كبدي، ووشو، قايقراني و تيروكمـان در   رشته دهد كه از لحاظ مرغوبيت مدال نشان مي
هـاي، كاراتـه، تكوانـدو و     امـا رشـته   ،بودند 2014هاي آسيايي  تر از بازي بخش بانوان موفق

جـز رشـته تيرانـدازي بـا تيـر و       كه در اكثر موارد بـه تري داشتند  دووميداني عملكرد ضعيف
    .ل نكرده بودندها به خوبي عم ها در زمينه تعيين اولويت كمان استان


