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مطالعات مدیریت ورزشی

شناسایی و رتبهبندی موانع توسعۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران
بهمن عسگری ،1هاشم کوزهچیان ،2علی ضیائی
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.1مربی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران*
 .2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
تاریخ دریافت4330/60/60 :

تاریخ پذیرش4330/63/40 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،شناسایی و رتبهبندی موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهاای
ناموفق ایران از دیدگاه صاحبنظران این رشته میباشد 446 .نفر از جمله مدیران فدراساوون
کشتی و هوأتهای استانهای ناموفق در کسب مدال ( 00نفر) ،دانشگاهوان صاحبنظار (40
نفر) ،مربوان درجۀ یک کشور ( 36نفر) و کشتیگوران نخبه در سطح ملی ( 16نفر) بهعناوان
نمونه انتخاب شدند .یافتهها نشان میدهد که موانع فرهنگی ،جغرافوایی و رسانهای ،مساال
مالی ،مدیریت و برنامهریزی ،زیرساختها ،امکانات و تجهوزات ،برگزاری مسابقات و اردوهاا،
مسال آموزشی و تکنولوژی ،نوروی انسانی و کشف و پرورش استعداد بهترتواب باهعناوان
مهمترین موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران میباشند .با توجه به
اهموت این عوام در توسعۀ رشتۀ ورزشی کشتی به مسئوالن ورزش کشور پوشنهاد میشود
با تدارک برنامههای مناسب و ح مشکالت موجود ،زموناۀ مادالآوری کشاتیگواران ایان
استانها در بازیهای مهم المپوک را فراهم آورند.
واژگان کلیدی :موانع توسعۀ کشتی ،مدیریت ورزش کشتی ،بازیهای المپوک
*نویسنده مسئول

Email: bahman.asgari@yahoo.com
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مقدمه
اسناد بیشماری در دست است که نشان میدهد کشتی ،ورزش ملی ایرانیان میباشدد و مدردم
این کشور از قدیم به پهلوانان کشتی و سنتهای مربوط به آن احتدرام مدیگذاشدتهاند .کشدتی
یکی از سنتهای ایرانیان کهن (که مردم آن برای فتوت و جوانمردی که در هر پهلدوانی وجدود
داشت احترام قائل بودند) میباشدد .ایدن ورزش از دوران قددیم بده شدکلهای مختلفدی انجدام
میشده و با جامعه و فرهنگ ملی ایرانیدان عجدین اسدت (عباسدی .)5 ،1311 ،درحدالحاضدر،
کشتی ورزش اول کشور بهشمار میآید؛ چده از نظدر عالقدهمنددی مدردم و چده از نظدر ورزش
قهرمانی؛ زیرا تنها رشتۀ دارای عنوان قهرمانی جهان در کشدورمان میباشدد و بدههمدیندلیدل،
میزان توجه مردم ،مسئوالن و دستاندرکاران ورزش و حتی صاحبان رسانه نسدبت بده کشدتی
نسبتاً قابلتوجه است (چولکی .)1 ،1331 ،کشتی جایگداه خاصدی در میدان مدردم دارد و لدزوم
توسعۀ آن بهدلیل کسب مدالهای زیاد در المپیک و مسابقات بینالمللی ،نیازمند چشدمانددازی
بلندمدت بوده و بهتبع ،نیاز به برنامهریزی بلندمدت و جامع از ضدروریات میباشدد (گدودرزی و
هنری .)31 ،1331 ،عالوهبراین ،یکی از رشتههایی که در بازیهدای المپیدک منجدر بده کسدب
مدال برای ایران شده است ،کشتی میباشد (زمانی ،عیدی و عسگری .)35 ،1331 ،ایدن ورزش
در بیشتر دورههای المپیک که ایران در آن شرکت کرده دارای مدالهای رنگارنگ بدوده اسدت.
اگرچه ،ایران در بازیهای ( )1393لنددن در رشدتۀ کشدتی مددالی کسدب نکدرد؛ امدا در تمدام
دورههای بعدی المپیک موفق به کسب مدال شده است (عسگری ،پیرجمادی و عیددی،1339 ،
.)111
همچنین ،انجام مطالعاتی که وضعیت کشتی ایران در بازیهای المپیدک را مدورد تیلیدل قدرار
دهند میتواند بر دقت اینگونه برنامهریزیها تأثیرگذار باشدد .پژوهشهدای مختلفدی در زمیندۀ
کشتی انجام گرفته است که به بررسی قوتها و ضعفهای این رشته در رویدادها و بخشهدای
مختلف پرداختهاندد؛ بدهطدور مادال خددایاری ،قاسدمی و میمددی ( )1331بدهترتیدب عوامدل
مدیریتی ،روانی ،امکانات و عوامل فیزیولوژیکی و جسمانی را بهعنوان مهمترین عوامل موفقیدت
کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ( )2003دانمارک ذکر کردهاند .همچنین ،وطندوست و
نصیرزاده ( )1331گزارش کردند که فدراسیون کشتی ایران با تنگناها و چدالشهدایی از قبیدل
مشکالت مالی ،وابستگی شدید مالی هیأتهای کشتی استانها به فدراسیون ،ارتباطات گستردۀ
فدراسیونها با فیال ،عدم نهادینهشدن استعدادیابی در کشور ،فقدان نظدام شایسدتهسداالری در
تصدی بخشهای مختلف ،ورود سیاسیون در کشدتی ،وجدود انگیدزههدای مدالی بهتدر در سدایر
رشتههای ورزشی ،عدم پرداختن رسانههای گروهی به ورزش ،عدم ارتباط انسدتیتو بدینالمللدی
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کشتی با بدنۀ علمی کشور ،وجود مدیریت سنتی حاکم بر ورزش کشور و کشدتی ،بدروز مسدائل
غیراخالقی و دوپینگ در برخی از میادین ،بدینظمدی در برگدزاری رویددادهای داخلدی و عددم
تربیت نیروی انسانی متخصص در کشتی مواجه است .عالوهبراین شدهالیی ،رریفدی ،داوودی و
صادقی ( )1331ارهار کردند توسعۀ عوامل نرمافزاری مانند مدیریت و برنامهریزی ،ارتباطدات و
هماهنگی ،استعدادیابی و آمدوزش پایدۀ کشدتی ،اسدتفاده از مندابع انسدانی و مربیدان باتجربده،
تخصیص منابع مالی و بودجه و نیز عوامل سختافزاری از جمله اماکن و تأسیسات و تجهیدزات
میتواند به توسعۀ کشتی کشور منجر شود.
گودرزی و هنری ( )1331در پژوهش خود در تدوین نظام جامع کشتی کشور نشان دادندد کده
مدیریت و رعایت اصول علمی آن در ادارۀ فدراسیون و هیدأتهدا ،توجده بده بعدد علمدی ورزش
کشتی ،تهیه ،استفادۀ بهینده و بهدرهوری از امکاندات و زیدرسداختهدای کشدتی کشدور ،ایجداد
ارتباطات مردمی ،دولتی و رسانهای در کشتی ،توجه به مسابقات در سطوح مختلف و گرایش به
شایستهساالری در رشد و توسعۀ این رشتۀ ورزشدی بسدیار مدثثر اسدت .همچندین ،اسدماعیلی
( )1339اختالفات قومی ،قبیلهای و عقیدتی ،کمبود و عدم تناسب امکاندات بده کشدتیگیدران،
کمبود عالقه و تخصدص اعضدای هیدأتهدای کشدتی شهرسدتان ،مشدکالت اقتصدادی مربیدان
وکشتیگیران ،نبود شغل برای قهرمانان ،کوچ مربیان و قهرماندان نخبده بده شدهرهای بدزر و
پردرآمد و سایر عوامل را در نزول کشتی استان لرستان در دو دهدۀ  10و 10مدثثر دانسدتهاندد.
عالوهبراین ،حسینپور و همکاران ( )1331عددم وجدود برنامدهای جدامع و هماهندگ بدهمنظور
توسعۀ کشتی سنتی استان ،عدم تخصیص منابع مالی مناسدب و کدافی بدرای برنامدههدا ،عددم
حمایت مسئوالن ورزشی استان ،کمبود امکانات و تجهیزات کشدتی چوخده در شهرسدتانهدا و
کمبود تبلیغات مناسب و کافی صدا و سیمای استان را بهترتیب بهعنوان مهمترین موانع توسعۀ
کشتی چوخۀ استان خراسان شمالی گزارش کردهاند.
عالوهبر پژوهشهای متمرکز بر شناسایی موانع موجود در ورزش کشتی ،مطالعدات بسدیاری در
سایر رشتههای ورزشی انجام گرفته است .از جملده تنددنوی و قاسدمی ( )1331در پژوهشدی
خاطر نشان کردند که مهمترین عوامل در پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناسدتیک کشدور شدامل:
ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان ،کنترل و نظارت بر فعالیت آنها ،استعدادیابی نوآموزان
به روش علمی و تخصصی ،افزایش تأسیسات و سالنهای مختص ژیمناسدتیک و تجهیدز کامدل
سالنها به امکانات تخصصی و کمک آموزشی میباشدد .همچندین ،فراهدانی و عبددولی بافتدانی
( )1339نشان دادند که مدیران و کارشناسان پایگداههدای ورزش قهرمدانی ،داندش و اطالعدات
کافی در زمینۀ تخصص شغلی خویش را ندارند ،از امکانات و تجهیدزات موجدود در پایگداههدای
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ورزش قهرمانی استفادۀ بهینه بهعمل نمیآیدد و امکاندات و تجهیدزات مناسدبی در پایگداههدای
ورزش قهرمانی مراکز استانها وجود ندارد .عالوهبراین ،منظمی ،علم و شتاب بوشدهری ()1330
عوامل مدالی و امکاندات ،فرهنگدی و اجتمداعی ،سداختاری و مددیریتی و انسدانی و تخصدص را
بهترتیب اولویت بر توسعۀ تربیتبدنی و ورزش بانوان جمهوری اسالمی ایران دخیل دانستهاندد.
شاهطهماسبی و شم الهی ( )1330نیز نشان دادند که از میدان شداخصهدای ورودی ،سدرانۀ
بودجه بیشترین تأثیر را بر کارایی استانها دارد و از میان شاخصهای خروجی ،تعداد مربیان و
داوران مهمترین گزینه برای تغییرات و تأثیرات میباشند.
در زمینۀ شناسایی موانع توسعۀ ورزش در سدایر کشدورها نیدز مطالعداتی انجدام گرفتده اسدت؛
بهعنوان نمونه ،هادسون )2001( 1طی پژوهشی درخصوص توسعه و تدروی لیدگهدای فوتبدال
آمریکا نتیجه گرفت که توسعه و تروی رشتۀ ورزشی فوتبال بهعنوان ورزش جالدب و تماشدایی
در آمریکا کار آسانی نخواهد بود و تنها راه مثثر برای توسعه و پدرورش ایدن ورزش ،اسدتفاده از
راهکارهای بازاریابی ورزشی میباشد .بهطوری کده اگدر ایدن بدازیهدا بدا تبلیغدات ،طرفدداران و
تضمینکنندگان رسانهای همراه باشد ،ضمن دستیابی به منابع مالی بیشدتر ،مواندع فرهنگدی،
رقابتی و پیشرفتی نیز از میان برداشته خواهند شد .همچنین ،سانتون و کورسیلی )2011( 2در
پژوهش خود ویژگیهای مییط اجتماعی و فیزیکی مانند عدم وجدود پدارکهدا و میدیطهدای
ورزشی ،وجود عوامل مزاحم (یا با فعالیت کم) ،روشنایی خیابانها ،عدم راهرفتن ،نبود تسهیالت
مناسب و مییطهای عمومی را از عوامل عدم پیشدرفت در ورزش بزرگسداالن در کشدور برزیدل
عنوان کردند .عالوهبراین ،شیوو )2009 ( 3عنوان میکند که ضعف نظام اطالعرسانی ،تبلیغات و
استراتژیها از مهمترین ضعفهای ورزش بهشمار میآیند .نومراتدو )2003( 9نیدز ارهدار کدرده
است که رسانه میتواند هم بهعنوان دشمن و هم بهعنوان تسهیلکننددۀ فسداد و ایجداد مواندع
ارتقای ورزش عمل نماید.
با وجود مطالعات مختلف در زمینۀ کشتی ،پژوهشی یافت نمیشود که به بررسی مواندع کسدب
مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران پرداخته باشد .در مجموع برگدزاری بازیهدای
المپیک ،تنها کشتیگیران نه استان موفق به کسب مدال شدهاند (جدول یدک) .ایدن اسدتانهدا
کمتر از یک سوم استانهای کشور را شامل می شوند و این آمار برای کشوری همچون ایران که
بهعنوان یکی از قطبهای کشتی آزاد و فرنگی جهان مطرح است بده هدی وجده راضدیکنندده
1. Hudson
2. Santon and Corseuil
3. Shehu
4. Numerato
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نیست .بیشک ،استفاده از قابلیتهای سایر استانها (حدود  23استان) مدیتواندد تدأثیر بسدیار
زیادی بر پیشرفت عملکرد کشتی ایران در بازیهای المپیدک داشدته باشدد .البتده ،بسدیاری از
استانها وجود دارند که کشتیگیران مدالآوری در مسابقات جهانی و آسیایی دارندد (از جملده
خوزستان ،کرمانشاه ،خراسان شمالی ،کردستان و غیره)؛ اما بااینوجود ،موفق به کسب مدال در
بازیهای المپیک نشدهاند (عسگری و همکاران.)119 ،1339 ،
جدول 1د تعداد حضور کشتیگیران مدالآور استانهای مختلف در تمام ادوار بازیهای المپیک
رتبه

استان

1
2

تهران
مازندران
خراسان رضوی
قزوین
آذربایجان شرقی
همدان
مرکزی
فارس
اردبیل

3
1
1

کشتی آزاد
12
5
9
9
9
2
1
-

تعداد کشتیگیران
کشتی آزاد و فرنگی
کشتی فرنگی
13
1
1
1
9
9
9
2
1
1
1
1
1

بهنظر میرسد با توجه به سابقۀ تاریخی کشتی در بیشدتر اسدتانهدا ،تمدام اسدتانهدای ایدران
قابلیت و پتانسیل داشتن مدالآورانی در بازیهای المپیک را دارند .بااینحال ،احتمداالً مدوانعی
برای کسب نتیجه در این استانها وجود دارد که باید شناسایی و رتبهبندی شدوند و درنهایدت،
راهکارهایی برای ازمیانبردن این موانع ارائه شود .انجام این پژوهش میتواند کمک ارزشدمندی
برای شناسایی این موانع باشد؛ بههمین جهت ،در پژوهش حاضر به شناسایی و رتبهبندی موانع
کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران میپردازیم .قابلذکر است که منظدور از
استانهای ناموفق ،استانهایی میباشد که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال نشدهاند و
این عدم موفقیت به سایر بخشهای کشتی این استانها مربوط نمیشود.
روششناسی
پژوهش حاضر بهلیاظ روش ،توصیفی د تیلیلی بوده و از نظدر هدد ،،کداربردی اسدت .جامعدۀ
آماری آن را تمام مدیران ،اساتید دانشگاهی ،مربیان و کشتیگیران صاحبنظر در رشتۀ کشدتی
تشکیل دادند .با توجه به اینکه جمعیت جامعۀ آماری بسیار بداال و نامشدخص اسدت ،بدهمنظور
انجام این پژوهش ،مدیران فدراسیون کشتی و هیأتهای استانهای ناموفق در کسب مدال (25
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نفر) ،دانشگاهیان صاحبنظر ( 15نفر) و مربیان درجۀ یک کشور ( 30نفدر) در رشدتۀ کشدتی و
نیز کشتیگیران نخبه در سطح ملی ( 90نفر) بهصورت نمونهگیری هدفدار و دردسترس انتخاب
شدند (درمجموع  110نفر) .با توجه به این که ابزار اندازهگیری در این زمینده وجدود نددارد ،از
یک پرسشنامۀ پژوهشگرساخته اسدتفاده شدد .بدرای سداخت پرسدشنامده 11 ،نفدر از اسداتید
تربیتبدنی صاحبنظر در رشتۀ کشتی بهعنوان گروه تعیین روایی مشخص شدند و بدا اسدتفاده
از روش دو مرحلهای دلفی ،روایی صوری پرسشنامه توسط آنها انجام گرفت .پ از پایان این
مرحله ،پرسشنامۀ نهایی با  53سثال برای انجام روایی سازه با کمک تیلیل عاملی اکتشافی در
اختیار آزمودنیها قرار گرفت .با توجه به این کده نموندههدای پدژوهش در روش تیلیدل عداملی
اکتشافی براساس تعداد سثاالت حداقل دو برابر و حداکار  10برابر تعیین میشدود ( )13و نیدز
این که تعداد سثاالت در پژوهش حاضر  53گویه بود ،درمجموع  110پرسشنامه توزیع گشدت
و  101پرسشنامه (بیش از حداقل نمونۀ موردنیاز) مورد تجزیده و تیلیدل نهدایی قدرار گرفدت.
جهت شناسایی مثلفههای پرسشنامۀ موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای نداموفق
و روایی ساختاری ابزار پژوهش ،از روش تیلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شدد.
پیش از انجام تیلیل عاملی اکتشافی بهمنظور اطمینان از کافیبودن نمونه ،از معیار کایزر ،میدر
و الکین 1و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت 2استفاده شد .در ایدن پدژوهش
مقدار شاخص کایزر ،میر و الکین برابر با  0/910و سطح معنادار بودن آزمدون کرویدت بارتلدت
کمتر از  0/001گزارش .بدینترتیب ،کفایت نمونهبرداری و اجرای تیلیل عاملی بر پایۀ ماتری
همبستگی موردمطالعه ،قابلتوجیه بود .پ از جمعآوری و تیلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه-
ها ،حداقل بار عداملی مدوردپدذیرش بدرای هدر متغیدر  0/9تعیدین شدد؛ بندابراین از  53سدثال
پرسشنامه 11 ،سثال بهعلت بار عاملی کمتدر از  0/9حدذ ،شددند و  31سدثال بداقیماندده در
هشت مثلفه مدیریت و برنامهریزی (پن سثال) ،مسائل مالی (شش سثال) ،نیروی انسانی (سده
سثال) ،برگزاری اردوها و مسابقات (چهار سثال) ،کشف و پرورش استعداد (سه سدثال) ،مسدائل
آموزشی و تکنولوژی (چهار سثال) ،زیرساختها ،امکاندات و تجهیدزات (چهدار سدثال) و مواندع
فرهنگی ،جغرافیایی و رسانهای (هشت سثال) با مقیاس هفت ارزشی لیکدرت (کدامالً مخدالفم
یک تا کامالً موافقم هفت) طبقهبندی شدند .پایایی پرسشنامه بدا اسدتفاده از آلفدای کرونبدا
 0/33بهدست آمد .همچنین ،از آزمون فریدمن برای رتبهبنددی مواندع کسدب مددال در رشدتۀ

)1. Kaiser, Meyer & Olkin (KMO
2. Bartlet Test
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کشتی در استانهای ناموفق ایران استفاده شد .نرمافزار مدورداسدتفادۀ پدژوهش ،اس .پدی .اس.
اس 1نسخه  13در سطح معناداری  P≤0/05بود.
نتایج
آزمون خی دو در جدول دو نشان میدهد که رتبۀ هر هشت مثلفۀ پرسشنامه و همچنین ،رتبۀ
گویههای آن با هم برابر نیست .بهعبارتدیگر ،بهدلیل این کده رتبدههدای هدریدک از مثلفدههدا
(گویهها) برابر نمیباشد ،میتوان آنها را براساس اهمیت رتبهبندی کدرد؛ بندابراین ،در مرحلدۀ
بعد بهمنظور تعیین رتبۀ هریک از گویهها و میدزان اهمیدت آنهدا از آزمدون فریددمن اسدتفاده
گردید.
جدول 2د نتای آزمون خی دو در رابطه با موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران
مثلفههای پرسشنامه
گویههای پرسشنامه

کای دو میاسبهشده

درجۀ آزادی

سطح معناداری

199/233
231/333

1
31

0/001
0/001

یافتههای جدول سه نشان میدهد که عدم وجود حامیان مالی یا عدم توانایی مدیران در جدذب
حامیان مالی ،ضعف مدیریت در هیأتهای کشتی ،اجرای ناصییح اصول مدیریتی در هیأتهای
ورزشی ،کمبود سالنهای کشتی استاندارد و کمبود امکانات سختافزاری مانند تشک استاندارد
و تجهیزات بدنسازی در کشتی استانهای ناموفق بهترتیب بهعنوان پدن گویدۀ مهدمتدر از نظدر
صاحبنظران شناسایی شدهاند.
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جدول 3د اولویتبندی  20گویۀ اصلی موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران
گویه
عدم وجود حامیان مالی در کشتی استانهای ناموفق یا عدم توانایی مدیران در جذب حامیان مالی
ضعف مدیریت در هیأتهای کشتی استانهای ناموفق
اجرای ناصییح اصول مدیریتی در هیأتهای ورزشی استانهای ناموفق
کمبود سالنهای کشتی استاندارد در استانهای ناموفق
کمبود امکانات سختافزاری مانند تشک استاندارد و تجهیزات بدنسازی در کشتی استانهای ناموفق
کمبود امکانات رشتۀ ژیمناستیک بهعنوان وسایل تمرینی مناسب برای رشتۀ کشتی در اسدتانهدای
ناموفق
برگزاری میدود کالسهای آموزشی و بازآموزی مربیان در استانهای ناموفق
کمبود زیرسازها برای استعدادیابی کشتی در استانهای ناموفق
توجه کمتر مسئوالن استانهای ناموفق به کشتی نسبت به سایر رشتههای ورزشی
عدم وجود بسترهای الزم و پیشفرضهای اساسی بهمنظور پیادهسازی مدیریت کارامد در استانهای
ناموفق
عدم کفایت بودجۀ تخصیصی به هیأت کشتی استانهای ناموفق برای توسعۀ کشتی آن استان
توجه پایین به نتای مسابقات کشتیگیران ردههای پایۀ استانهای ناموفق
کمبود اردوهای تدارکاتی جهت اعزام تیمهای استانهای ناموفق به مسابقات کشوری
فقدان راههای کشف منابع مالی جدید در هیأت کشتی استانهای ناموفق
حضور نامنظم و برنامهریزینشدۀ کشتی استانهای ناموفق در مسابقات کشوری
عدم حضور استانهای ناموفق در لیگهای کشتی کشور
کمبود متخصصان کشف و پرورش استعداد کشتی در استانهای ناموفق
برگزرای نامنظم رویدادهای داخلی کشتی در استانهای ناموفق
دسترسی پایین کشتیگیران استانهای ناموفق به وسایل آزمایشگاهی جهت تستهای فیزیولوژیکی
توجه اندک رسانههای استانهای ناموفق به ورزش کشتی

رتبۀ
میانگین
29/30
23/51
22/11
22/90
22/13

1
2
3
9
5

21/95

1

21/39
21
20/33

1
3
3

20/30

10

20/10
20/10
20/50
20/15
20/13
20/02
13/33
13/31
13/11
13/90

11
12
13
19
15
11
11
13
13
20

اولویت

نتای جدول چهار نشان میدهدد کده مواندع فرهنگدی ،جغرافیدایی و رسدانهای ،مسدائل مدالی،
مدیریت و برنامهریزی ،زیرساختها ،امکانات و تجهیزات ،برگدزاری مسدابقات و اردوهدا ،مسدائل
آموزشی و تکنولوژی ،نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد بدهترتیدب بدهعندوان مهدمتدرین
مثلفههای موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران میسوب میشوند.
جدول 9د اولویتبندی مثلفههای موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران
گویه
موانع فرهنگی ،جغرافیایی و رسانهای
مسائل مالی
مدیریت و برنامهریزی
زیرساختها ،امکانات و تجهیزات
برگزاری مسابقات و اردوها
مسائل آموزشی و تکنولوژی
نیروی انسانی
کشف و پرورش استعداد

رتبۀ میانگین
1/53
1/30
1/11
9/22
9/11
3/33
1/11
1/99

اولویت
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

00
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جدول 5د پرسشنامۀ پژوهش و بار عاملی هر گویه
مثلفه

مدیریت و
برنامهریزی

مسائل مالی

نیروی انسانی

برگزاری اردوها
و مسابقات
کشف و پرورش
استعداد

مسائل آموزشی
و تکنولوژی

زیرساختها،
امکانات و
تجهیزات

موانع فرهنگی،
جغرافیایی و
رسانهای

گویه
ضعف مدیریت در هیأتهای کشتی استانهای ناموفق
اجرای ناصییح اصول مدیریتی در هیأتهای ورزشی استانهای ناموفق
توجه کمتر مسئوالن استانهای ناموفق به کشتی نسبت به سایر رشتههای ورزشی
عدم وجود بسترهای الزم و پیشفرضهای اساسی برای پیادهسازی مددیریت کارامدد در
استانهای ناموفق
ارتباط اندک مدیران هیأتهای استانهای ناموفق با کشتیگیران و مربیان خود
عدم وجود حامیان مالی در کشتی استانهای ناموفق یا عدم تواندایی مددیران در جدذب
حامیان مالی
وجود انگیزههای مالی بهتر در سایر رشتههای ورزشی در استانهای ناموفق
عدم کفایت بودجۀ تخصیصی به هیأت کشتی استانهای ناموفق برای توسعۀ کشدتی آن
استان
اجرای سیاستهای مالی ناکارامد در هیأت کشتی استانهای ناموفق
فقدان راههای کشف منابع مالی جدید در هیأت کشتی استانهای ناموفق
عدم تمایل حامیان مالی به حمایت از کشتی استانهای ناموفق بهدلیل بیبرنامگی آنها
کمبود متخصصان کشف و پرورش استعداد کشتی در استانهای ناموفق
کمبود مربیان کارآمد در سطح استانهای ناموفق
استفادۀ اندک از متخصصان برای کشف استعدادها و پرورش آنها در استانهای ناموفق
کمبود اردوهای تدارکاتی جهت اعزام تیمهای استانهای ناموفق به مسابقات کشوری
عدم حضور استانهای ناموفق در لیگهای کشتی کشور
حضور نامنظم و برنامهریزینشدۀ کشتی استانهای ناموفق در مسابقات کشوری
برگزاری نامنظم رویدادهای داخلی کشتی در استانهای ناموفق
کمبود استعدادهای نخبۀ کشتی در استانهای ناموفق
نهادینهنبودن استعدادیابی علمی کشتی در استانهای ناموفق
توجه پایین به نتای مسابقات کشتیگیران ردههای پایه در استانهای ناموفق
برگزاری اندک کارگاهها و کالسهای آموزشی برای مربیان بهمنظور استفاده از تکنولوژی
در آموزشها و تمرین در استانهای ناموفق
عدم استفادۀ مربیان استانهای ناموفق از وسایل کمک آموزشی برای آموزش
دسترسی پایین کشتیگیران استانهای ناموفق به وسایل آزمایشگاهی جهت تسدتهای
فیزیولوژیکی
برگزاری میدود کالسهای آموزشی و بازآموزی مربیان در استانهای ناموفق
کمبود امکانات سختافزاری مانندد تشدک اسدتاندارد و تجهیدزات بدنسدازی در کشدتی
استانهای ناموفق
کمبود سالنهای کشتی استاندارد در استانهای ناموفق
کمبود امکانات رشتۀ ژیمناستیک بهعنوان وسایل تمرینی مناسب برای رشتۀ کشدتی در
استانهای ناموفق
کمبود زیرسازها برای استعدادیابی کشتی در استانهای ناموفق
کمبود قهرمانان پیشکسوت کشتی در استانهای ناموفق

0/913
0/923

ویژگیهای انتروپومتریکی و فیزیولوژیکی نامناسب در کشتیگیران استانهای ناموفق

0/131

توجه اندک رسانههای استانهای ناموفق به ورزش کشتی
عدم وجود بازیها و ورزشهای نزدیک به رشتۀ کشدتی (کشدتی میلدی) در اسدتانهای
ناموفق
استقبال عمومی پایین از رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق
موانع اجتماعی مربوط به رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق
تبلیغات ناصییح نسبت به رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق
ویژگیهای جغرافیایی منیصربهفرد استانهای ناموفق

بار عاملی
0/101
0/133
0/519
0/311
0/129
0/900
0/335
0/991
0/533
0/313
0/111
0/111
0/120
0/111
0/133
0/530
0/919
0/191
0/931
0/113
0/133
0/125
0/113
0/910
0/115
0/139
0/333
0/121

0/930
0/911
0/111
0/191
0/111
0/192

00
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بحث و نتیجهگیری
هد ،از پدژوهش حاضدر ،شناسدایی و اولویدتبنددی مواندع کسدب مددال در رشدتۀ کشدتی در
استانهای ناموفق ایران بود .دراینراستا ،دیدگاههای تعدادی از صاحبنظران این رشتۀ ورزشدی
مورد بررسی قرار گرفت .براساس یافتهها ،عدم وجود حامی مالی در کشتی استانهای ناموفق یا
عدم توانایی مدیران در جذب حامیان مالی بهعنوان مهمترین عامل بر سر راه توسعه و پیشرفت
کشتی در استانهای موردنظر معرفی شدند .این یافته با نتای پژوهش وطندوست و نصدیرزاده
( ،)1331شهالیی و همکاران ( ،)1331حسینپور و همکاران ( ،)1331منظمی و علدم (،)1330
شاهطهماسبی و شم الهی ( ،)1330اسماعیلی ( )1339و هادسون ( )2001هدمسدو میباشدد؛
بنابراین ،الزم است با تدارک برنامههای مناسب نسبت به رفع این مانع مهم اقدام نمود .بدهنظدر
میرسد تالش برای قانونیکردن حمایت از ورزشهای مدالآور مانند کشتی میتواند تاحددودی
نیازمندی این رشتۀ ورزشی را به منابع مالی پوشش دهد .ضمن این که درنظرگرفتن معافیدت-
های مالیاتی و سایر امتیازهای تجاری و سازمانی برای شرکتها و سازمانهای فعدال در زمیندۀ
حمایت از این دسته رشتههای ورزشی بهدلیل افزایش تمایل آنهدا بده سدرمایهگدذاری ،گدامی
ارزشمند در جهت جبران این کمبود میباشد .دراینمیان نیز نباید از لزوم فعالیت خود مددیران
غافل بود .با عنایت به استقبال شدرکتهدای سدرمایهگدذار در ورزش (حتدی بدهمنظدور کسدب
امتیازهای ناشی از آن) ،مدیران ورزشی باید با انجام فعالیتهای مربوط به بازاریدابی و بدا بهدره-
گیری از این فرصتها ،شرایط جذب حامیان مالی را فراهم آورند .ازآنجایی که میزان جدذابیت
یک رشتۀ ورزشی در بین عموم تأثیر مابتی در گرایش این نهادهای سرمایهگذار بده حمایدت از
آن رشتۀ ورزشی دارد ،نهادهای تبلیغاتی نظیر رسانهها و واحدهای ذیربط در نهادهای ورزشدی
وریفه دارند با اتخاذ تدابیر مناسب ،مقبولیت این رشتۀ ورزشی را نزد مخاطبان خدود گسدترش
داده و بدینترتیب با افزایش عالقهمندان ،زمینههای جذب حامیدان مدالی را نیدز فدراهم آورندد.
بهعبارتدیگر ،میتوان گفت رسانهها و بهطور کلی فعاالن عرصۀ تبلیغات نقش بسیار مهمی در
ایجاد نگرش مابت در جامعه به کشتی دارند که این عامل میتواند به مرور زمان سبب استقبال
بیشتر از این رشتۀ ورزشی و بهتبع ،گرایش افزونتدر حامیدان مدالی بده سدرمایهگدذاری شدود.
ازسویدیگر ،مشکالت مالی تنها به جذب اسپانسر میدود نمیشود و عالوهبر فعالیتهای مربوط
به کسب درآمد توسط فدارسدیون و هیدأتهدای کشدتی ،ایدن نقصدان نیازمندد عدزم نهادهدای
تأمینکنندۀ بودجه نیز میباشد؛ زیرا پرداختهدا و دسدتمزدهدای ناکدافی بده کشدتیگیدران و
مربیان ،عامل مهمی در کاهش انگیزۀ آنها بدوده و مدانعی در افدزایش گدرایش بده ایدن رشدتۀ
ورزشی بهشمار میرود؛ ازاینرو ،الزم است مسئوالن با تدارک مشوقهدای مدالی و تنظدیم یدک
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ورزشکاران و مربیان ،تاحدودی این معضل را برطر ،نمایند.
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با تأمل بر دالیل پیشرفت و مدالآوری بیشتر کشورهای صاحبسبک در مسابقات مهم مشخص
می شود این دسته از کشورها ضمن برخورداری از ثبات در مدیریت ،به اصول مدیریتی در جهت
برآوردهساختن اهدا ،خویش پایبند بوده و در اجرای هرچه بهتر آن کوشیدهاند .همین شدرایط
در مقیاسی کوچکتر برای کل ورزش یک کشور و برای یک رشتۀ ورزشی نیز صادق است .نتای
این پژوهش حاکی از آن بود که ضعف مدیریت ،دومین مانع در مسیر توسعۀ کشتی مدیباشدد.
خدایاری و همکاران ( ،)1331وطندوست و نصیرزاده ( ،)1331شدهالیی و همکداران (،)1331
گددودرزی و هنددری ( ،)1331حسددینپددور و همکدداران ( )1331و منظمددی و علددم ( )1330در
مطالعدداتی کدده انجددام دادنددد بدده نتددای مشددابهی دسددت یافتنددد .بدددیهی اسددت کدده اسددتخدام
فارغالتیصیالن مدیریت ورزش و بهکاربستن معلومات و تجربیات آکادمیک آندان ،آشدنانمدودن
آنها با چشماندازها و استراتژیهای ورزش کشتی در استانها ،اعتماد به این مدیران و برقراری
ثبات در مدیریت در کنار توسعۀ همکاریها و تبادل دانش و تجربیات بدا مددیران موفدق سدایر
استانها ،ایجاد نوعی نظام نظارتی بدر فعالیدتهدا و دسدتاوردهای آنهدا و اسدتفادۀ هدفمندد از
برنامهها و اصول مدیریتی در استانهای ناموفق همگی مدیتوانندد ضدمن برطدر،نمدودن ایدن
ضعف ،به کسب نتای درخور در آینده کمک کنند.
همچنین بر اساس یافتهها ،کمبود امکانات سختافزاری نظیر سدالنهدای اختصاصدی کشدتی،
تشک استاندارد و تجهیزات بدنسازی موانعی بزر در شکوفاشدن و رشد و ترقی کشدتیگیدران
استانهای ناموفق کشور میباشد .این یافته بدا نتدای پدژوهش خددایاری و همکداران (،)1331
شهالیی و همکداران ( ،)1331گدودرزی و هندری ( ،)1331اسدماعیلی ( ،)1339حسدینپدور و
همکاران ( ،)1331تندنوی و قاسمی ( ،)1331فراهانی و عبدولی بافتدانی ( ،)1339منظمدی و
علم ( )1330و سانتون و کورسیلی ( )2011هدمخدوانی دارد .بددون شدک ،امکاندات از عوامدل
تعیینکنندۀ موفقیت یک رشتۀ ورزشی است و میتواند ضمن ایجداد انگیدزه در کشدتیگیدران،
گرایش عالقهمندان به این رشتۀ ورزشی را نیدز افدزایش دهدد؛ بندابراین ،الزم اسدت مسدئوالن
میترم با علم به وجود استعدادهای درخشدان کشدتی در ایدن اسدتانهدا ،از طریدق اختصداص
بودجههای عمرانی مناسب و توسعه و تجهیز سالنهای کشتی جوابگوی نیازهای سخت افدزاری
آنها باشند .سایر نتای نشان داد کمبود مسابقات و اردوها ،مسائل آموزشی و تکنولوژی ،نیروی
انسانی و کشف و پرورش استعداد از دیگر موانع کسب مددال در رشدتۀ کشدتی در اسدتانهدای
ناموفق ایران میباشند .بهنظر میرسد برگزاری اردوهای مشترک در استانهای موفق و برگزاری
منظم مسابقات منطقهای و کشوری و حتی مسابقات جایزه بزر منطقهای و کشوری میتواندد
ضمن افزایش انگیزه ،خودباوری و اعتمادبهنف این کشتیگیران ،شدرایطی را فدراهم آورد کده
سبب گردد آنها رفتهرفته بهلیاظ رواندی و فیزیکدی آمدادگی حضدور در میدادین بدزر تدر را
بهدست آورند .با توجه به توانایی و نقش مابت مربیدان تربیدتبددنی در آمدوزش و پدرورش در
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زمینۀ شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی بهنظر میرسد مهمترین راه تسدهیل ایدن امکدان،
انجام برنامهریزیهای مدون و فدراهم آوردن همکداریهدای نزدیدک و پیوسدته بدین مسدئوالن
فدراسیون و هیأتهای کشتی با مسئوالن آموزش و پرورش جهت کشف ،معرفی و هدایت ایدن
استعدادها میباشد .البته ،وریفۀ وزارت ورزش ،فدراسیون کشتی ،هیأتهدای ایدن اسدتانهدا و
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش میباشد که پیش از این با تدارک برنامههای فرهنگی مناسب
برای ایجاد نگرش مابت به ورزش کشتی ،آمادگی ذهنی الزم را در خانوادهها و فرزنددان آنهدا
جهت همکاری با برنامههای کشف و پرورش استعداد ایجاد نمایند.
در پژوهش حاضر ،موانع فرهنگی ،جغرافیایی و رسانهای بهعندوان مهدمتدرین مثلفده شناسدایی
شده است .این مانع شرایطی را برای کشتی استانها بهوجود میاورد که استقبال کمتر مدردم و
استعدادهای بالقوۀ استان نسبت به کشتی را در بر دارد .یکی از مهمترین گویههای این مثلفده،
توجه اندک رسانههای استانهای ناموفق به ورزش کشتی است .امروزه ،رسانههای جمعی نقشی
اساسی در جهتگیری کودکان و نوجوانان به سمت ورزشهای مختلف دارند .اگر این رسانههای
جمعی بر جنبههای مابت کشتی تأکید کنند ،میتوان به ایجاد عالقدۀ بیشدتر در اسدتعدادهای
ورزشی استان به سمت کشتی امیدوارتر شد .همسو با توجده بیشدتر رسدانه بده رشدتۀ کشدتی
استان ،وجود کشتی میلی در اسدتان ،شدرایط جغرافیدایی و اجتمداعی و نیدز وجدود قهرماندان
پیشکسوت نیز میتواند منجر به استقبال عمومی بیشتر از رشتۀ کشتی در استانهدای نداموفق
در کسب مدال در بازیهای المپیک گردد .این مثلفه در پژوهشهای وطدندوسدت و نصدیرزاده
( ،)1331حسینپور و همکاران ( ،)1331منظمی و علدم ( ،)1330گدودرزی و هندری (،)1331
اسماعیلی ( ،)1339نومراتو ( ،)2003هادسون ( )2001و شیوو ( )2009نیدز مدورد تأکیدد قدرار
گرفته است.
همانگونه که مشاهده شد ،توجه به مثلفههای موانع فرهنگدی ،جغرافیدایی و رسدانهای ،مسدائل
مالی ،مدیریت و برنامهریزی ،زیرساختها ،امکاندات و تجهیدزات ،برگدزاری مسدابقات و اردوهدا،
مسائل آموزشی و تکنولوژی ،نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد و گویههای آنها میتواند
کشتی استانهای ناموفق ایران در کسب مدال در بازیهای المپیک را بهسمت موفقیت و کسب
مدال در این بازیها سوق دهد .حتی اگر چندین اتفداقی هدم ر ندهدد ،در وزنهدای مختلدف
کشتی رقبای متعددی مدعی میشوند و این میتواند بده انتخداب بهتدرین نفدر بدرای پوشدیدن
دوبندۀ تیم ملی کمک کند و امکان کسب مددال در بدازیهدای المپیدک را افدزایش دهدد .اگدر
مسئوالن کشتی استانهای ناموفق ایران در کسب مددال در بدازیهدای المپیدک ایدن مدوارد را
مدنظر قرار دهند و بدنۀ کشتی کشور را بدهصدورت علمدی و نده سدنتی ادراه کنندد ،شداهد آن
خواهیم بود که بهجای کسب نتیجۀ پایینتر در المپیدکهدای آتدی (از جملده المپیدک )2011
نسبت به المپیک اخیر ،روندی صعودی و نوسانات عملکردی کمتری در ایدن خدواهیم داشدت.
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کشور ما دارای استعدادهای بالقوه فراوانی در رشتۀ کشتی است که نادیدهگرفتن آنها منجر بده
.عدم بالفعلشدن عملکرد واقعی ایران در عرصۀ کشتی بینالمللی خواهد شد
پژوهشهای گذشته نشان دادند که بسیاری از استانهای ایران با توجه به سابقۀ دیریندهای کده
در پرورش استعدادهای ورزش کشتی داشتهاند هنوز نتوانستهاند مدالی در بدازیهدای المپیدک
کسب کنند و تمام مدالهای کشور ایران در بازیهای المپیک توسدط نده اسدتان کسدب شدده
 امدا، کارشناسان این موضوع را به وجود استعداد در اسدتانهدا نسدبت مدیدهندد؛، اگرچه.است
تقریباً اکار استانهای ایران علدیرغم ناکدامی در کسدب مددال در رشدتۀ کشدتی در بازیهدای
 بدهنظر مدیرسدد کده عوامدل. (در ادوار گذشته) قهرمانانی در رشتۀ کشتی داشدتهاندد،المپیک
دیگری غیر از عدم وجود استعداد رشتۀ کشتی در این موضدوع دخیدل باشدد کده پژوهشدی در
 جغرافیدایی و، یافتهها نشدان داد کده مواندع فرهنگدی.گذشته این موضوع را پوشش نداده است
 برگدزاری، امکاندات و تجهیدزات، زیرسداختهدا، مدیریت و برنامدهریدزی، مسائل مالی،رسانهای
 نیدروی انسدانی و کشدف و پدرورش اسدتعداد، مسائل آموزشدی و تکنولدوژی،مسابقات و اردوها
.بهترتیب بهعنوان مهمترین موانع کسب مدال در رشتۀ کشتی در استانهای ناموفق ایران بودند
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