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 های ناموفق ایراناستان در کشتی ۀبندی موانع توسعشناسایی و رتبه
 

 3علی ضیائی  ،2چیانهاشم کوزه ،1بهمن عسگری

  *بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایرانگروه تربیت بی.مر1

 مدرس تهراندانشگاه تربیتگروه مدیریت ورزشی . دانشیار 2

 مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی نشجوی دکتریدا. 3

  40/63/4330تاریخ پذیرش:                                                                         60/60/4330تاریخ دریافت: 

 چکیده

هاای کشتی در استان ۀبندی موانع کسب مدال در رشتشناسایی و رتبه پژوهش، هدف از این

مدیران فدراساوون جمله  نفر از 446. باشدمینظران این رشته ران از دیدگاه صاحبناموفق ای

 40نظار )صاحب اننفر(، دانشگاهو 00های ناموفق در کسب مدال )های استانتأکشتی و هو

عناوان نفر( به 16گوران نخبه در سطح ملی )نفر( و کشتی 36یک کشور ) ۀنفر(، مربوان درج

ای، مساال  که موانع فرهنگی، جغرافوایی و رسانه دهدمی ها نشانافتهی .شدند نمونه انتخاب

ها، امکانات و تجهوزات، برگزاری مسابقات و اردوهاا، ریزی، زیرساختمالی، مدیریت و برنامه

عناوان ترتواب باهمسال  آموزشی و تکنولوژی، نوروی انسانی و کشف و پرورش استعداد به

به  توجهبا  .باشندمیهای ناموفق ایران کشتی در استان ۀشتکسب مدال در رترین موانع مهم

شود به مسئوالن ورزش کشور پوشنهاد می ورزشی کشتی ۀرشت ۀاهموت این عوام  در توسع

گواران ایان آوری کشاتیمادال ۀهای مناسب و ح  مشکالت موجود، زمونابا تدارک برنامه

 فراهم آورند. را های مهم المپوکها در بازیاستان

 های المپوککشتی، مدیریت ورزش کشتی، بازی ۀموانع توسع کلیدی: واژگان

 Email: bahman.asgari@yahoo.com                                                      *نویسنده مسئول  
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 مقدمه

مدردم و  باشددمیورزش ملی ایرانیان  ،کشتی دهدنشان میشماری در دست است که اسناد بی

ند. کشدتی اهگذاشدتاحتدرام مدی آنهای مربوط به از قدیم به پهلوانان کشتی و سنت این کشور

که مردم آن برای فتوت و جوانمردی که در هر پهلدوانی وجدود ) ایرانیان کهن هایتیکی از سن

انجدام  یمختلفد هایشدکل از دوران قددیم بده ایدن ورزش. باشدد( میاحترام قائل بودند داشت

 ،حاضدرحدالدر (.5، 1311عباسدی، ) اسدتده و با جامعه و فرهنگ ملی ایرانیدان عجدین شمی

 ورزش نظدر از چده و مدردمی منددهعالقد نظدر از چده ؛دیآیم شماربه کشور اول ورزشکشتی 

 ،لیددلنیهمدبده و باشددمی در کشدورمان جهانی قهرمان عنوانی دارا ۀرشت تنها زیرا ؛یقهرمان

ی کشدت بده نسدبت حتی صاحبان رسانه و ورزش اندرکاراندست و ئوالنمس مردم، توجه زانیم

مدردم دارد و لدزوم  میدانکشتی جایگداه خاصدی در  .(1، 1331چولکی، ) است توجهقابل نسبتاً

انددازی نیازمند چشدم ،المللیهای زیاد در المپیک و مسابقات بینمدالکسب دلیل به آن ۀتوسع

گدودرزی و ) باشددمیمدت و جامع از ضدروریات ریزی بلنده برنامهنیاز ب ،تبعو به بودهمدت بلند

هدای المپیدک منجدر بده کسدب هایی که در بازییکی از رشتهاین، برعالوه(. 31، 1331هنری، 

 ایدن ورزش(. 35، 1331زمانی، عیدی و عسگری، ) باشدمیکشتی  ،ایران شده استبرای مدال 

های رنگارنگ بدوده اسدت. دارای مدال ر آن شرکت کردههای المپیک که ایران ددر بیشتر دوره

امدا در تمدام مددالی کسدب نکدرد؛ کشدتی  ۀلنددن در رشدت (1393)های ایران در بازی ،اگرچه

، 1339عسگری، پیرجمادی و عیددی، های بعدی المپیک موفق به کسب مدال شده است )دوره

111.) 

های المپیدک را مدورد تیلیدل قدرار ازیکه وضعیت کشتی ایران در ب مطالعاتیهمچنین، انجام 

 ۀمختلفدی در زمیند هدایپژوهشگذار باشدد. ثیرأها تریزیگونه برنامهتواند بر دقت اینمی دنده

هدای های این رشته در رویدادها و  بخشها و ضعفکشتی انجام گرفته است که به بررسی قوت

ترتیدب عوامدل ( بده1331ی )خددایاری، قاسدمی و میمدد طدور مادالبده ؛انددمختلف پرداخته

ترین عوامل موفقیدت عنوان مهممدیریتی، روانی، امکانات و عوامل فیزیولوژیکی و جسمانی را به

دوست و . همچنین، وطننداهرددانمارک ذکر ک (2003)کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 

هدایی از قبیدل چدالش ( گزارش کردند که فدراسیون کشتی ایران با تنگناها و1331نصیرزاده )

ۀ ها به فدراسیون، ارتباطات گستردهای کشتی استانتأمشکالت مالی، وابستگی شدید مالی هی

سداالری در شدن استعدادیابی در کشور، فقدان نظدام شایسدتهها با فیال، عدم نهادینهفدراسیون

در سدایر هدای مدالی بهتدر های مختلف، ورود سیاسیون در کشدتی، وجدود انگیدزهتصدی بخش

المللدی ورزش، عدم ارتباط انسدتیتو بدینهای گروهی به های ورزشی، عدم پرداختن رسانهرشته
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علمی کشور، وجود مدیریت سنتی حاکم بر ورزش کشور و کشدتی، بدروز مسدائل  ۀکشتی با بدن

نظمدی در برگدزاری رویددادهای داخلدی و عددم اخالقی و دوپینگ در برخی از میادین، بدیغیر

شدهالیی، رریفدی، داوودی و  براین. عالوهسانی متخصص در کشتی مواجه استنیروی ان تربیت

ریزی، ارتباطدات و مدیریت و برنامه مانندافزاری عوامل نرم ۀ( ارهار کردند توسع1331صادقی )

 ،کشدتی، اسدتفاده از مندابع انسدانی و مربیدان باتجربده ۀهماهنگی، استعدادیابی و آمدوزش پاید

سیسات و تجهیدزات أافزاری از جمله اماکن و تعوامل سخت نیزمالی و بودجه و تخصیص منابع 

 .کشتی کشور منجر شود ۀبه توسع تواندمی

نشان دادندد کده  کشوری کشت جامع نظام نیتدو در خود پژوهش در( 1331) و هنری یگودرز

 ورزشی مدعل بعدد بده توجده هدا،تأیده و ونیفدراس ۀادار در آنی علم اصول تیرعا و تیریمد

 جدادیا کشدور،ی کشدتی هداسداختریدز و امکاندات از یوربهدره و ندهیبه ۀاستفاد ،هیته ،یکشت

 به شیگرا و مختلف سطوح در مسابقات به توجه ،یکشت دری ارسانه و یدولت ،یمردم ارتباطات

ی لیاسدماعهمچندین،  .اسدت مدثثر اریبسدی ورزشد ۀرشت نیا ۀتوسع و رشد دری ساالرستهیشا

 ران،یدگیکشدت بده امکاندات تناسب عدم و کمبود ،یدتیعق وی الهیقب ،یقوم ختالفاتا( 1339)

 انیدمربی اقتصداد مشدکالت شهرسدتان،ی کشدتی هداتأیدهی اعضدا تخصدص و عالقه کمبود

 و بدزر ی شدهرها بده نخبده قهرماندان و انیمرب کوچ قهرمانان،ی برا شغل نبود ران،یگیوکشت

. انددهدانسدت مدثثر 10و 10 دهدۀ دو درلرستان  استانی کشت لنزو دررا  سایر عوامل و درآمدپر

 منظوربدهای جدامع و هماهندگ ( عددم وجدود برنامده1331) و همکاران پورحسین ،براینعالوه

هدا، عددم کشتی سنتی استان، عدم تخصیص منابع مالی مناسدب و کدافی بدرای برنامده ۀتوسع

هدا و جهیزات کشدتی چوخده در شهرسدتانن ورزشی استان، کمبود امکانات و تحمایت مسئوال

 ۀترین موانع توسععنوان مهمترتیب بهکمبود تبلیغات مناسب و کافی صدا و سیمای استان را به

 . اندخراسان شمالی گزارش کردهاستان  ۀکشتی چوخ

بسدیاری در  مطالعداتمتمرکز بر شناسایی موانع موجود در ورزش کشتی،  هایپژوهشبر عالوه

 یپژوهشد در (1331ی )قاسدمتنددنوی  و  های ورزشی انجام گرفته است. از جملدهسایر رشته

 :شدامل کشدور کیمناسدتیژی قهرمان ورزش شرفتیپ در عوامل نیترمهم که خاطر نشان کردند

 نوآموزانی ابیاستعداد، هاآن تیفعال بر نظارت و کنترل، انیمربی فن وی علم دانش سطحی ارتقا

 کامدل زیدتجه و کیمناسدتیژ مختصی هاسالن و ساتیسأت شیفزاا، یتخصص وی علم روش به

فراهدانی و عبددولی بافتدانی . همچندین، باشددمی یآموزش کمک وی تخصص امکانات به هاسالن

 اطالعدات و داندش ،یقهرمدان ورزشی هداگداهیپا کارشناسان و رانیمد که ددندا نشان( 1339)

ی هداگداهیپا در موجدود زاتیدتجه و امکانات از ،ندارندرا  شیخوی شغل تخصص ۀنیزم دری کاف
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ی هداگداهیپا دری مناسدب زاتیدتجه و امکاندات و دیدآینم عملبه نهیبه ۀاستفادی قهرمان ورزش

( 1330) و شتاب بوشدهری علممنظمی، این، برعالوه .ندارد وجود هااستان مراکزی قهرمان ورزش

 را تخصدص و انسدانی و مددیریتی و سداختاری اجتمداعی، و فرهنگدی امکاندات، و مدالی عوامل

 .اندددخیل دانسته رانیای اسالمی جمهور بانوان ورزش و بدنیتربیت توسعۀ بر اولویت ترتیببه

 سدرانۀ ورودی، هدایشداخص میدان از( نیز نشان دادند که 1330الهی )طهماسبی و شم شاه

 و مربیان تعداد خروجی، هایشاخص میان از ودارد  هااستان ییاکار بر را تأثیر بیشترین بودجه

  .باشندمی تأثیرات و تغییرات برای گزینه ترینمهم داوران

 ؛ورزش در سدایر کشدورها نیدز مطالعداتی انجدام گرفتده اسدت ۀشناسایی موانع توسع ۀدر زمین

 فوتبدالی هدالیدگ تدروی  و توسعه خصوصدر پژوهشیطی  (2001) 1هادسونعنوان نمونه، به

ی تماشدای و جالدب ورزش عنوانبه فوتبالی ورزش رشتۀ تروی  و توسعه که تگرف نتیجه کاآمری

 از اسدتفاده ،ورزش ایدن پدرورش و توسعهی برا مثثر راه تنها و بود نخواهدی آسان کار آمریکا در

 و طرفدداران ،تبلیغدات بدا هدایبداز ایدن اگدر کدهی طوربه .باشدمیی ورزشی بازاریابی کارهاراه

، یفرهنگد مواندع بیشدتر،ی مال منابع بهی یابدست ضمن د،باش همراهی اسانهر کنندگانتضمین

 در( 2011) 2یلیکورس همچنین، سانتون و .شد خواهند برداشته میان از نیزی پیشرفت وی رقابت

ی هداطیمید و هداپدارک وجدود عدم مانندی کیزیف وی اجتماع طیمی هایویژگی خود پژوهش

 التیتسه نبود ،رفتنراه عدم ،هاابانیخیی روشنا ،(یت کمفعالبا  ا)ی مزاحم عوامل وجود ،یورزش

 لیدبرز کشدور در بزرگسداالن ورزش در شدرفتیپ عدم عوامل ازرا  یعمومی هاطیمی و مناسب

 و تبلیغات رسانی،اطالع نظام ضعفکه  کندمیعنوان  (2009)  3شیوو براین،عالوه .ددنکر عنوان

ارهدار کدرده نیدز  (2003) 9نومراتدو .ندیآیم شماربه ورزش هایضعف ترینمهم از هااستراتژی

 مواندع جدادیا و فسداد کننددۀتسهیل عنوانبه هم و دشمن عنوانبه هم تواندمی رسانهاست که 

 .نماید عمل ورزش یارتقا

شود که به بررسی مواندع کسدب یافت نمی پژوهشیکشتی،  ۀمختلف در زمین مطالعاتبا وجود 

 هدایبازی مجموع برگدزاری های ناموفق ایران پرداخته باشد. درکشتی در استان ۀمدال در رشت

هدا (. ایدن اسدتانیدکاند )جدول استان موفق به کسب مدال شده نهگیران المپیک، تنها کشتی

شوند و این آمار برای کشوری همچون ایران که های کشور را شامل میکمتر از یک سوم استان

کنندده وجده راضدی هدی  بده های کشتی آزاد و فرنگی جهان مطرح استبعنوان یکی از قطبه

                                                      
1. Hudson 
2. Santon and Corseuil 

3. Shehu 

4. Numerato 
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ثیر بسدیار أتواندد تداستان( مدی 23ها )حدود های سایر استاناستفاده از قابلیتشک، بینیست. 

بسدیاری از  ،های المپیدک داشدته باشدد. البتدهزیادی بر پیشرفت عملکرد کشتی ایران در بازی

در مسابقات جهانی و آسیایی دارندد )از جملده آوری گیران مدالیکشتها وجود دارند که استان

موفق به کسب مدال در  ،وجوداینبا اما ؛(غیرهخوزستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کردستان و 

  (.119، 1339عسگری و همکاران، اند )های المپیک نشدهبازی
 

 های المپیکف در تمام ادوار بازیهای مختلآور استانگیران مدالتعداد حضور کشتی د1جدول 

 استان رتبه
 گیرانتعداد کشتی

 کشتی آزاد و فرنگی کشتی فرنگی کشتی آزاد
 13 1 12 تهران 1
 1 1 5 مازندران 2

3 
 9 - 9 خراسان رضوی
 9 - 9 قزوین

 9 - 9 آذربایجان شرقی
 2 - 2 همدان 1

1 
 1 - 1 مرکزی
 1 1 - فارس
 1 1 - اردبیل

 

هدای ایدران هدا، تمدام اسدتاناسدتان بیشدتر تاریخی کشتی در ۀرسد با توجه به سابقنظر میبه 

حال، احتمداالً مدوانعی اینهای المپیک را دارند. باآورانی در بازیقابلیت و پتانسیل داشتن مدال

 ،ایدتنهو در شدوند بندیها وجود دارد که باید شناسایی و رتبهبرای کسب نتیجه در این استان

تواند کمک ارزشدمندی بردن این موانع ارائه شود. انجام این پژوهش میمیانکارهایی برای ازراه

بندی موانع در پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه ،همین جهتبه ؛برای شناسایی این موانع باشد

منظدور از ذکر است که . قابلپردازیممیهای ناموفق ایران کشتی در استان ۀکسب مدال در رشت

اند و های المپیک موفق به کسب مدال نشدهکه در بازی باشدمیهایی های ناموفق، استاناستان

 شود.ها مربوط نمیهای کشتی این استاناین عدم موفقیت به سایر بخش
 

  شناسیروش

 ۀهدد،، کداربردی اسدت. جامعد از نظدرو بوده تیلیلی د  لیاظ روش، توصیفیپژوهش حاضر به

کشدتی  ۀنظر در رشتگیران صاحبرا تمام مدیران، اساتید دانشگاهی، مربیان و کشتی آن آماری

 منظوربده آماری بسیار بداال و نامشدخص اسدت، ۀ. با توجه به اینکه جمعیت جامعدادندتشکیل 

 25های ناموفق در کسب مدال )های استانتأمدیران فدراسیون کشتی و هی ،پژوهش این انجام
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و در رشدتۀ کشدتی نفدر(  30کشور ) یک ۀمربیان درج و نفر( 15نظر )یان صاحبنفر(، دانشگاه

 انتخاب دسترسهدفدار و در گیریصورت نمونهنفر( به 90گیران نخبه در سطح ملی )کشتینیز 

، از اردگیری در این زمینده وجدود نددکه ابزار اندازه با توجه به این .نفر( 110مجموع شدند )در

نفدر از اسداتید  11نامده، ساخته اسدتفاده شدد. بدرای سداخت پرسدشپژوهشگر ۀنامیک پرسش

عنوان گروه تعیین روایی مشخص شدند و بدا اسدتفاده ۀ کشتی بهنظر در رشتبدنی صاحبتربیت

انجام گرفت. پ  از پایان این  هاتوسط آننامه ای دلفی، روایی صوری پرسشمرحله دواز روش 

ال برای انجام روایی سازه با کمک تیلیل عاملی اکتشافی در ثس 53نهایی با  ۀناممرحله، پرسش

تیلیدل عداملی در روش  پدژوهشهدای نمونده با توجه به این کدهها قرار گرفت. اختیار آزمودنی

نیدز ( و 13) شدودبرابر تعیین می 10برابر و حداکار  دواالت حداقل ثاساس تعداد سبر اکتشافی

گشدت نامه توزیع پرسش 110مجموع گویه بود، در 53حاضر  پژوهشاالت در ثکه تعداد س این

ت. قدرار گرفد ییمورد تجزیده و تیلیدل نهداموردنیاز(  ۀ)بیش از حداقل نمون نامهپرسش 101و 

های نداموفق کشتی در استان ۀکسب مدال در رشتموانع  ۀنامهای پرسشلفهثشناسایی م جهت

عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شدد.  از روش تیلیل پژوهش،و روایی ساختاری ابزار 

از معیار کایزر، میدر  ،بودن نمونهمنظور اطمینان از کافیبه پیش از انجام تیلیل عاملی اکتشافی

 ایدن پدژوهشاستفاده شد. در  2بستگی بین متغیرها از آزمون بارتلتو برای تعیین هم 1الکین و

 دار بودن آزمدون کرویدت بارتلدتاو سطح معن 910/0 با برابر الکین وشاخص کایزر، میر  مقدار

ماتری   ۀبرداری و اجرای تیلیل عاملی بر پایترتیب، کفایت نمونه. بدینگزارش 001/0کمتر از 

-نامهآوری و تیلیل عاملی اکتشافی پرسشتوجیه بود. پ  از جمعقابل، مطالعهبستگی موردهم

ال ثسد 53بندابراین از  ؛تعیدین شدد 9/0متغیدر پدذیرش بدرای هدر ها، حداقل بار عداملی مدورد

ماندده در ال بداقیثسد 31و  شددند حدذ، 9/0علت بار عاملی کمتدر از ال بهثس 11نامه، پرسش

 سدهال(، نیروی انسانی )ثسشش ال(، مسائل مالی )ثس پن ریزی )لفه مدیریت و برنامهثم هشت

ال(، مسدائل ثسد سهرورش استعداد )ال(، کشف و پثسچهار ال(، برگزاری اردوها و مسابقات )ثس

ال( و مواندع ثسد چهدارها، امکاندات و تجهیدزات )ال(، زیرساختثس چهارآموزشی و تکنولوژی )

 ارزشی لیکدرت )کدامالً مخدالفم  هفتال( با مقیاس ثس هشتای )فرهنگی، جغرافیایی و رسانه

تفاده از آلفدای کرونبدا  نامه بدا اسدبندی شدند. پایایی پرسش( طبقههفت تا کامالً موافقم  یک

 ۀکسدب مددال در رشدتبنددی مواندع دست آمد. همچنین، از آزمون فریدمن برای رتبههب 33/0

                                                      
1. Kaiser, Meyer & Olkin (KMO) 

2. Bartlet Test 
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 اس. پدی. اس. پدژوهش، ۀاسدتفادافزار مدوردشد. نرم استفادههای ناموفق ایران کشتی در استان

  بود.  P≥05/0 در سطح معناداری  13نسخه  1اس

 نتایج
 ۀرتب ،نامه و همچنینپرسش ۀلفثم هشتهر  ۀدهد که رتبنشان می دودو در جدول  خیآزمون 

هدا لفدهثیدک از مهدای هدرکده رتبده دلیل ایندیگر، بهعبارتبا هم برابر نیست. به های آنگویه

 ۀدر مرحلدبندابراین،  ؛بندی کدرداساس اهمیت رتبهها را برتوان آن، میباشدنمیها( برابر )گویه

از آزمدون فریددمن اسدتفاده  هداها و میدزان اهمیدت آنیک از گویههر ۀیین رتبتع منظوربهبعد 

 .گردید
 های ناموفق ایرانکشتی در استان ۀکسب مدال در رشتموانع  با رابطه در خی دو آزمون نتای  د2جدول 

 سطح معناداری آزادی ۀدرج شدهکای دو میاسبه 

 001/0 1 233/199 نامه های پرسشلفهثم

 001/0 31 333/231 نامه های پرسشگویه
 

دهد که عدم وجود حامیان مالی یا عدم توانایی مدیران در جدذب نشان می سههای جدول یافته

های تأ، اجرای ناصییح اصول مدیریتی در هیهای کشتیتأحامیان مالی، ضعف مدیریت در هی

افزاری مانند تشک استاندارد های کشتی استاندارد و کمبود امکانات سخت، کمبود سالنورزشی

تدر از نظدر مهدم ۀگوید پدن عنوان ترتیب بههای ناموفق بهو تجهیزات بدنسازی در کشتی استان

 اند. نظران شناسایی شدهصاحب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. SPSS 
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 های ناموفق ایرانکشتی در استان ۀکسب مدال در رشتاصلی موانع  ۀگوی 20بندی اولویتد 3جدول 

 گویه
 ۀرتب
 نگینمیا

 اولویت

 1 30/29 های ناموفق یا عدم توانایی مدیران در جذب حامیان مالیعدم وجود حامیان مالی در کشتی استان
 2 51/23 های ناموفقهای کشتی استانتأضعف مدیریت در هی

 3 11/22 های ناموفقهای ورزشی استانتأاجرای ناصییح اصول مدیریتی در هی
 9 90/22 های ناموفقاندارد در استانهای کشتی استکمبود سالن

 5 13/22 های ناموفقافزاری مانند تشک استاندارد و تجهیزات بدنسازی در کشتی استانکمبود امکانات سخت
هدای کشتی در اسدتان ۀعنوان وسایل تمرینی مناسب برای رشتۀ ژیمناستیک بهکمبود امکانات رشت

 ناموفق
95/21 1 

 1 39/21 های ناموفقآموزشی و بازآموزی مربیان در استان هایبرگزاری میدود کالس
 3 21 های ناموفقکمبود زیرسازها برای استعدادیابی کشتی در استان

 3 33/20 های ورزشی های ناموفق به کشتی نسبت به سایر رشتهتوجه کمتر مسئوالن استان
های سازی مدیریت کارامد در استانپیاده منظورههای اساسی بفرضعدم وجود بسترهای الزم و پیش

 ناموفق
30/20 10 

 11 10/20 کشتی آن استان ۀهای ناموفق برای توسعت کشتی استانأتخصیصی به هی ۀعدم کفایت بودج
 12 10/20 های ناموفقاستان ۀهای پایگیران ردهتوجه پایین به نتای  مسابقات کشتی

 13 50/20 های ناموفق به مسابقات کشوریاستان هایکمبود اردوهای تدارکاتی جهت اعزام تیم
 19 15/20 های ناموفقت کشتی استانأهای کشف منابع مالی جدید در هیفقدان راه

 15 13/20 های ناموفق در مسابقات کشوریکشتی استان ۀنشدریزیحضور نامنظم و برنامه
 11 02/20 های کشتی کشورهای ناموفق در لیگعدم حضور استان

 11 33/13 های ناموفقکمبود متخصصان کشف و پرورش استعداد کشتی در استان
 13 31/13 های ناموفقبرگزرای نامنظم رویدادهای داخلی کشتی در استان

 13 11/13 های فیزیولوژیکیهای ناموفق به وسایل آزمایشگاهی جهت تستگیران استاندسترسی پایین کشتی
 20 90/13 های ناموفق به ورزش کشتیهای استانتوجه اندک رسانه

 

ای، مسدائل مدالی، مواندع فرهنگدی، جغرافیدایی و رسدانهدهدد کده نشان می چهارنتای  جدول 
ها، امکانات و تجهیزات، برگدزاری مسدابقات و اردوهدا، مسدائل ریزی، زیرساختمدیریت و برنامه

تدرین عندوان مهدمترتیدب بدهآموزشی و تکنولوژی، نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد بده
 .شوندمیسوب میهای ناموفق ایران کشتی در استان ۀکسب مدال در رشتهای موانع لفهثم

 

 های ناموفق ایرانکشتی در استان ۀکسب مدال در رشتهای موانع لفهثبندی ماولویت د9جدول 

 اولویت میانگین ۀرتب گویه

 اول 53/1 یاموانع فرهنگی، جغرافیایی و رسانه
 دوم 30/1 مسائل مالی
 سوم 11/1 ریزیمدیریت و برنامه

 چهارم 22/9 ها، امکانات و تجهیزاتزیرساخت
 پنجم 11/9 برگزاری مسابقات و اردوها
 ششم 33/3 مسائل آموزشی و تکنولوژی

 هفتم 11/1 نیروی انسانی
 هشتم 99/1 کشف و پرورش استعداد



    00                                                                ...هایبندی موانع توسعۀ کشتی در استانشناسایی و رتبه

 

 نامۀ پژوهش و بار عاملی هر گویهپرسشد 5جدول 

 مثلفه گویه بار عاملی
 های ناموفقهای کشتی استانضعف مدیریت در هیأت 101/0

مدیریت و 
 ریزیبرنامه

 های ناموفقهای ورزشی استاناجرای ناصییح اصول مدیریتی در هیأت 133/0
 های ورزشی های ناموفق به کشتی نسبت به سایر رشتهتوجه کمتر مسئوالن استان 519/0

311/0 
سازی مددیریت کارامدد در های اساسی برای پیادهفرضعدم وجود بسترهای الزم و پیش

 های ناموفقاستان
 گیران و مربیان خودهای ناموفق با کشتیهای استانارتباط اندک مدیران هیأت 129/0

900/0 
های ناموفق یا عدم تواندایی مددیران در جدذب ی در کشتی استانعدم وجود حامیان مال

 حامیان مالی

 مسائل مالی

 های ناموفقهای ورزشی در استانهای مالی بهتر در سایر رشتهوجود انگیزه 335/0

991/0 
های ناموفق برای توسعۀ کشدتی آن عدم کفایت بودجۀ تخصیصی به هیأت کشتی استان

 استان
 های ناموفقهای مالی ناکارامد در هیأت کشتی استانیاستاجرای س 533/0
 های ناموفقهای کشف منابع مالی جدید در هیأت کشتی استانفقدان راه 313/0
 هابرنامگی آندلیل بیهای ناموفق بهعدم تمایل حامیان مالی به حمایت از کشتی استان 111/0
 های ناموفقکشتی در استان کمبود متخصصان کشف و پرورش استعداد 111/0

 های ناموفقکمبود مربیان کارآمد در سطح استان 120/0 نیروی انسانی
 های ناموفقها در استاناستفادۀ اندک از متخصصان برای کشف استعدادها و پرورش آن 111/0
 یهای ناموفق به مسابقات کشورهای استانکمبود اردوهای تدارکاتی جهت اعزام تیم 133/0

برگزاری اردوها 
 و مسابقات

 های کشتی کشورهای ناموفق در لیگعدم حضور استان 530/0
 های ناموفق در مسابقات کشورینشدۀ کشتی استانریزیحضور نامنظم و برنامه 919/0
 های ناموفقبرگزاری نامنظم رویدادهای داخلی کشتی در استان 191/0
 های ناموفقتی در استانکمبود استعدادهای نخبۀ کش 931/0

کشف و پرورش 
 استعداد

 های ناموفقنبودن استعدادیابی علمی کشتی در استاننهادینه 113/0
 های ناموفقهای پایه در استانگیران ردهتوجه پایین به نتای  مسابقات کشتی 133/0

125/0 
استفاده از تکنولوژی  منظورهای آموزشی برای مربیان بهها و کالسبرگزاری اندک کارگاه

 های ناموفقها و تمرین در استاندر آموزش
مسائل آموزشی 
 و تکنولوژی

 های ناموفق از وسایل کمک آموزشی برای آموزشعدم استفادۀ مربیان استان 113/0

910/0 
های های ناموفق به وسایل آزمایشگاهی جهت تسدتگیران استاندسترسی پایین کشتی

 فیزیولوژیکی
 های ناموفقهای آموزشی و بازآموزی مربیان در استانبرگزاری میدود کالس 115/0

139/0 
افزاری مانندد تشدک اسدتاندارد و تجهیدزات بدنسدازی در کشدتی کمبود امکانات سخت

 های ناموفقاستان
ها، زیرساخت
امکانات و 
 تجهیزات

 های ناموفقهای کشتی استاندارد در استانکمبود سالن 333/0

121/0 
عنوان وسایل تمرینی مناسب برای رشتۀ کشدتی در کمبود امکانات رشتۀ ژیمناستیک به

 های ناموفقاستان
 های ناموفقکمبود زیرسازها برای استعدادیابی کشتی در استان 913/0
 های ناموفقکمبود قهرمانان پیشکسوت کشتی در استان 923/0

موانع فرهنگی، 
جغرافیایی و 

 ایرسانه

 های ناموفقگیران استانهای انتروپومتریکی و فیزیولوژیکی نامناسب در کشتیویژگی 131/0

 های ناموفق به ورزش کشتیهای استانتوجه اندک رسانه 930/0

911/0 
های در اسدتانهای نزدیک به رشتۀ کشدتی )کشدتی میلدی( ها و ورزشعدم وجود بازی

 ناموفق
 های ناموفقاز رشتۀ کشتی در استان استقبال عمومی پایین 111/0
 های ناموفقموانع اجتماعی مربوط به رشتۀ کشتی در استان 191/0
 های ناموفقتبلیغات ناصییح نسبت به رشتۀ کشتی در استان 111/0
 های ناموفقفرد استانبههای جغرافیایی منیصرویژگی 192/0
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 گیریبحث و نتیجه

کشدتی در  ۀکسدب مددال در رشدتبنددی مواندع ایی و اولویدتشناسد ،حاضدر پدژوهشهد، از 
ورزشدی  ۀنظران این رشتهای تعدادی از صاحبدیدگاه ،راستااینبود. درهای ناموفق ایران استان

های ناموفق یا ها، عدم وجود حامی مالی در کشتی استاناساس یافتهمورد بررسی قرار گرفت. بر
ترین عامل بر سر راه توسعه و پیشرفت عنوان مهمبه ن مالیعدم توانایی مدیران در جذب حامیا

دوست و نصدیرزاده وطن پژوهشنظر معرفی شدند. این یافته با نتای  های موردکشتی در استان
(، 1330منظمی و علدم )(، 1331پور و همکاران )(، حسین1331(، شهالیی و همکاران )1331)
 ؛باشددمی سدوهدم (2001) هادسونو  (1339ی )لیاسماع(، 1330الهی )طهماسبی و شم شاه

نظدر اقدام نمود. بده های مناسب نسبت به رفع این مانع مهماست با تدارک برنامه الزم ،بنابراین
حددودی تواند تامی آور مانند کشتیهای مدالکردن حمایت از ورزشرسد تالش برای قانونیمی

-گرفتن معافیدتنظرکه در پوشش دهد. ضمن اینورزشی را به منابع مالی  ۀنیازمندی این رشت

 ۀهای فعدال در زمیندها و سازمانهای مالیاتی و سایر امتیازهای تجاری و سازمانی برای شرکت
گدامی  ،گدذاریهدا بده سدرمایهدلیل افزایش تمایل آنبه های ورزشیحمایت از این دسته رشته

میان نیز نباید از لزوم فعالیت خود مددیران اینباشد. درارزشمند در جهت جبران این کمبود می
منظدور کسدب بده حتدی)گدذار در ورزش هدای سدرمایهغافل بود. با عنایت به استقبال شدرکت

-های مربوط به بازاریدابی و بدا بهدرهمدیران ورزشی باید با انجام فعالیت (،امتیازهای ناشی از آن

جایی که میزان جدذابیت آناهم آورند. ازها، شرایط جذب حامیان مالی را فرگیری از این فرصت
گذار بده حمایدت از ثیر مابتی در گرایش این نهادهای سرمایهأورزشی در بین عموم ت ۀیک رشت
ربط در نهادهای ورزشدی ها و واحدهای ذی، نهادهای تبلیغاتی نظیر رسانهدورزشی دار ۀآن رشت

ورزشی را نزد مخاطبان خدود گسدترش  ۀمقبولیت این رشت مناسب، با اتخاذ تدابیر وریفه دارند
های جذب حامیدان مدالی را نیدز فدراهم آورندد. زمینه ،مندانترتیب با افزایش عالقهداده و بدین

در  یتبلیغات  نقش بسیار مهم ۀطور کلی فعاالن عرصها و بهتوان گفت رسانهمی ،دیگرعبارتبه
تواند به مرور زمان سبب استقبال مل میایجاد نگرش مابت در جامعه به کشتی دارند که این عا

گدذاری شدود. تدر حامیدان مدالی بده سدرمایهگرایش افزون ،تبعورزشی و به ۀبیشتر از این رشت
های مربوط بر فعالیتشود و عالوهمشکالت مالی تنها به جذب اسپانسر میدود نمی ،دیگرسویاز

قصدان نیازمندد عدزم نهادهدای هدای کشدتی، ایدن نتأبه کسب درآمد توسط فدارسدیون و هید
گیدران و مزدهدای ناکدافی بده کشدتیهدا و دسدتپرداخت زیراباشد؛ بودجه نیز می ۀکنندمینأت

 ۀو مدانعی در افدزایش گدرایش بده ایدن رشدتبدوده ها آن ۀعامل مهمی در کاهش انگیز ،مربیان
الی و تنظدیم یدک هدای مدن با تدارک مشوقالزم است مسئوال ،روایناز ؛رودشمار میبهورزشی 

 حدودی این معضل را برطر، نمایند.نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ورزشکاران و مربیان، تا
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مشخص  سبک در مسابقات مهمآوری بیشتر کشورهای صاحبمل بر دالیل پیشرفت و مدالأبا ت
جهت شود این دسته از کشورها ضمن برخورداری از ثبات در مدیریت، به اصول مدیریتی در می

اند. همین شدرایط چه بهتر آن کوشیدهو در اجرای هر ساختن اهدا، خویش پایبند بودهبرآورده
ورزشی نیز صادق است. نتای   ۀدر مقیاسی کوچکتر برای کل ورزش یک کشور و برای یک رشت

باشدد. کشتی مدی ۀدومین مانع در مسیر توسع ،حاکی از آن بود که ضعف مدیریت پژوهشاین 
(، 1331(، شدهالیی و همکداران )1331دوست و نصیرزاده )(، وطن1331و همکاران )خدایاری 
در  (1330منظمددی و علددم )( و 1331پددور و همکدداران )، حسددین(1331) و هنددری یگددودرز

کدده انجددام دادنددد بدده نتددای  مشددابهی دسددت یافتنددد. بدددیهی اسددت کدده اسددتخدام  مطالعدداتی
نمدودن معلومات و تجربیات آکادمیک آندان، آشدنا بستنکارالتیصیالن مدیریت ورزش و بهفارغ
ها، اعتماد به این مدیران و برقراری های ورزش کشتی در استاناندازها و استراتژیها با چشمآن

ها و تبادل دانش و تجربیات بدا مددیران موفدق سدایر همکاری ۀثبات در مدیریت در کنار توسع
هدفمندد از ۀ و اسدتفاد هداهدا و دسدتاوردهای آنلیدتایجاد نوعی نظام نظارتی بدر فعا، هااستان
نمدودن ایدن توانندد ضدمن برطدر،های ناموفق همگی مدیها و اصول مدیریتی در استانبرنامه

   .کمک کنند در آینده ضعف، به کسب نتای  درخور
هدای اختصاصدی کشدتی، افزاری نظیر سدالنکمبود امکانات سخت ،هاهمچنین بر اساس یافته 

گیدران شدن و رشد و ترقی کشدتیاندارد و تجهیزات بدنسازی موانعی بزر  در شکوفاتشک است
(، 1331. این یافته بدا نتدای  پدژوهش خددایاری و همکداران )باشدمیهای ناموفق کشور استان

پدور و ، حسدین(1339ی )لیاسدماع، (1331) و هندری یگدودرز(، 1331شهالیی و همکداران )
(، منظمدی و 1339فراهانی و عبدولی بافتدانی )، (1331ی )قاسم (، تندنوی  و1331همکاران )
امکاندات از عوامدل  ،خدوانی دارد. بددون شدکهدم (2011ی )لیکورس سانتون و و (1330علم )
گیدران، تواند ضمن ایجداد انگیدزه در کشدتیمی وورزشی است  ۀموفقیت یک رشت ۀکنندتعیین

ن مسدئوال الزم اسدت ،بندابراین؛ افدزایش دهدد ورزشی را نیدز ۀمندان به این رشتگرایش عالقه
از طریدق اختصداص  ،هدامیترم با علم به وجود استعدادهای درخشدان کشدتی در ایدن اسدتان

جوابگوی نیازهای سخت افدزاری  های کشتیهای عمرانی مناسب و توسعه و تجهیز سالنبودجه
ائل آموزشی و تکنولوژی، نیروی سایر نتای  نشان داد کمبود مسابقات و اردوها، مس ها باشند.آن

هدای کشدتی در اسدتان ۀانسانی و کشف و پرورش استعداد از دیگر موانع کسب مددال در رشدت
های موفق و برگزاری رسد برگزاری اردوهای مشترک در استاننظر مید. بهنباشناموفق ایران می

تواندد ی و کشوری میاای و کشوری و حتی مسابقات جایزه بزر  منطقهمنظم مسابقات منطقه
گیران، شدرایطی را فدراهم آورد کده نف  این کشتیبهضمن افزایش انگیزه، خودباوری و اعتماد

تدر را لیاظ رواندی و فیزیکدی آمدادگی حضدور در میدادین بدزر رفته بهرفته هاآنسبب گردد 
پدرورش در  بددنی در آمدوزش ودست آورند. با توجه به توانایی و نقش مابت مربیدان تربیدتبه
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ترین راه تسدهیل ایدن امکدان، رسد مهمنظر میبه شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی ۀزمین
ن هدای نزدیدک و پیوسدته بدین مسدئوالهای مدون و فدراهم آوردن همکداریریزیانجام برنامه

ن آموزش و پرورش جهت کشف، معرفی و هدایت ایدن های کشتی با مسئوالتأفدراسیون و هی
هدا و هدای ایدن اسدتانتأوزارت ورزش، فدراسیون کشتی، هی ۀوریف ،باشد. البتهها میاستعداد
های فرهنگی مناسب باشد که پیش از این با تدارک برنامهن وزارت آموزش و پرورش میمسئوال

هدا ها و فرزنددان آنبرای ایجاد نگرش مابت به ورزش کشتی، آمادگی ذهنی الزم را در خانواده
 های کشف و پرورش استعداد ایجاد نمایند.ا برنامهجهت همکاری ب

لفده شناسدایی ثتدرین معندوان مهدمای بهحاضر، موانع فرهنگی، جغرافیایی و رسانه پژوهشدر  
اورد که استقبال کمتر مدردم و وجود میها بهشده است. این مانع شرایطی را برای کشتی استان

 ،لفدهثهای این مترین گویهدارد. یکی از مهم بر در استان نسبت به کشتی را ۀاستعدادهای بالقو
های جمعی نقشی رسانه ،های ناموفق به ورزش کشتی است. امروزههای استانتوجه اندک رسانه
 یهاهای مختلف دارند. اگر این رسانهگیری کودکان و نوجوانان به سمت ورزشاساسی در جهت
بیشدتر در اسدتعدادهای  ۀتوان به ایجاد عالقدمی کید کنند،أهای مابت کشتی تجمعی بر جنبه

کشدتی  ۀسو با توجده بیشدتر رسدانه بده رشدتورزشی استان به سمت کشتی امیدوارتر شد. هم
وجدود قهرماندان  نیدزاستان، وجود کشتی میلی در اسدتان، شدرایط جغرافیدایی و اجتمداعی و 

هدای نداموفق کشتی در استان ۀتواند منجر به استقبال عمومی بیشتر از رشتپیشکسوت نیز می
دوسدت و نصدیرزاده وطدن هایپژوهشلفه در ثهای المپیک گردد. این مدر کسب مدال در بازی

، (1331) و هندری یگدودرز(، 1330منظمی و علدم )(، 1331پور و همکاران )(، حسین1331)
د قدرار کیدأنیدز مدورد ت (2009) شیوو و (2001) هادسون، (2003) نومراتو، (1339ی )لیاسماع

 گرفته است. 
ای، مسدائل های موانع فرهنگدی، جغرافیدایی و رسدانهلفهثتوجه به م، گونه که مشاهده شدهمان

ها، امکاندات و تجهیدزات، برگدزاری مسدابقات و اردوهدا، ریزی، زیرساختمالی، مدیریت و برنامه
تواند ها میای آنهو گویهمسائل آموزشی و تکنولوژی، نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد 

سمت موفقیت و کسب های المپیک را بههای ناموفق ایران در کسب مدال در بازیکشتی استان
مختلدف  هدایوزنها سوق دهد. حتی اگر چندین اتفداقی هدم ر  ندهدد، در مدال در این بازی

 تواند بده انتخداب بهتدرین نفدر بدرای پوشدیدنشوند و این میکشتی رقبای متعددی مدعی می
هدای المپیدک را افدزایش دهدد. اگدر ن کسب مددال در بدازیکاتیم ملی کمک کند و ام ۀبنددو

هدای المپیدک ایدن مدوارد را های ناموفق ایران در کسب مددال در بدازیمسئوالن کشتی استان
شداهد آن ، صدورت علمدی و نده سدنتی ادراه کننددکشتی کشور را بده ۀمدنظر قرار دهند و بدن
( 2011هدای آتدی )از جملده المپیدک تر در المپیدکپایین ۀجای کسب نتیجخواهیم بود که به

. خدواهیم داشدتنوسانات عملکردی کمتری در ایدن و  صعودی یروند نسبت به المپیک اخیر، 
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ها منجر بده گرفتن آنکشتی است که نادیده ۀکشور ما دارای استعدادهای بالقوه فراوانی در رشت
 المللی خواهد شد. کشتی بین ۀی ایران در عرصشدن عملکرد واقععدم بالفعل
ای کده دیرینده ۀهای ایران با توجه به سابقگذشته نشان دادند که بسیاری از استان هایپژوهش

هدای المپیدک اند مدالی در بدازیهنوز نتوانسته انددر پرورش استعدادهای ورزش کشتی داشته
اسدتان کسدب شدده  ندههای المپیک توسدط یهای کشور ایران در بازکسب کنند و تمام مدال

، امدا ؛دهنددهدا نسدبت مدیوجود استعداد در اسدتانبه کارشناسان این موضوع را  ،است. اگرچه
هدای رغم ناکدامی در کسدب مددال در رشدتۀ کشدتی در بازیعلدیهای ایران اکار استان تقریباً

رسدد کده عوامدل نظر مدیبده اندد.کشتی داشدته ۀقهرمانانی در رشت (در ادوار گذشتهالمپیک، )
ی در پژوهشدکشتی در این موضدوع دخیدل باشدد کده  ۀدیگری غیر از عدم وجود استعداد رشت

ها نشدان داد کده مواندع فرهنگدی، جغرافیدایی و یافته گذشته این موضوع را پوشش نداده است.
برگدزاری  هدا، امکاندات و تجهیدزات،ریدزی، زیرسداختای، مسائل مالی، مدیریت و برنامدهرسانه

مسابقات و اردوها، مسائل آموزشدی و تکنولدوژی، نیدروی انسدانی و کشدف و پدرورش اسدتعداد 
 بودند.های ناموفق ایران کشتی در استان ۀکسب مدال در رشتترین موانع عنوان مهمترتیب بهبه
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