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 طراحی مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان

 1*مرتضی رضائی

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر. ایران -1

 چکیده:

اندرکاران و ورزشکاران موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان از نظر دستهدف از این تحقیق بررسی عوامل و طراحی مدل 

 از اهداف و ماهیت لحاظ حاضر از تحقیق .هاستمنطقه سیستان است که به دنبال بررسی این عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آن

است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی یک تحقیق آمیخته متشکل از بخش کیفی و کمی  روش لحاظ از و است کاربردی نوع

نفر  571ها باشد که تعداد آننفر از نخبگان رشته کشتی و در بخش کمی کلیه افراد مرتبط با رشته کشتی در منطقه سیستان می 11

نفر به سؤاالت  052ن بوده است که محقق برای اطمینان بیشتر پرسشنامه را برای تمامی جامعه آماری ارسال نموده است که از این میا

های این تحقیق با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل بر اساس شاخص نیکویی از یافته  محقق پاسخ دادند.

 ای و تبلیغاتی، مانع رسانه797/2و مقدار تحلیل مسیر برای مانع سازمانی و مدیریتی  (SRMR<0/1) برازش مناسبی برخوردار است

نتایج تحقیق نشان داد که در میان موانع توسعه  به دست آمد. 929/2و امکاناتی و منابعی  599/2 مانع فرهنگی و اجتماعی ،501/2

ترین عامل بوده است، از دیگر عوامل مهم در عدم توسعه این رشته ورزش کشتی در منطقه سیستان، مانع امکانات و منابع مالی مهم

و مدیریت و سازماندهی ضعیف در این خصوص اشاره نمود که محققین برای توسعه و رشد این رشته ها توان به توجه کم رسانهمی

 دانند.توجه بدان را ضروری می

 

  کشتی، منطقه سیستان، موانع توسعه. :های کلیدیواژه    
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 مقدمه 

قدری پیشرفت کرده  توجه به آن بهو سرگرمی بوده و  کسب نشاطدیگر بیشتر از یک فعالیت، تنها با هدف ورزش در جهان امروزی 

های برداریبهرهجهت  های کالنی را درگذاریو سرمایه آورندها آن را بعدی از توسعه یک جامعه به شمار میحکومتاست که 

حال اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست.  هر به دهند.این راستا انجام می اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در

زیست و غیره، اثرات توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت، محیط چون مسائلی همرابطه این متغیر با 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  های بدنی از لحاظورزش و فعالیت(. 0217)مالمیر،  را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده استفراوانی 

کارگیری  ها، اقدامات و فرایندهایی است که با به(. توسعه ورزش در واقع سیاست0212و اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد )عسگریان، 

(. 0217 نژاد و هژبری،)رمضانی ش در اختیار همه قرار گیرد و فرصت تجربه آن برای همه محیا باشدشود تا ورزها تالش میآن

تأمین در کنار تی یسوی زندگی بهتر و توازن جمع جامعه را به هایی کههای مربوط به توسعه عبارت است از فعالیتهمچنین فعالیت

 (. در دنیای امروز عوامل زیادی0211 و مهربانی، 0229 دهد )مسعودنژاد،مینیازهای افراد جامعه در جهت خیر و صالح آنان، سوق 

بنابراین، برای (. 0215 )فوربر و اسکات، اجتماعی بر موفقیت و پیشرفت ورزشی کشورها اثرگذارند و سیاسی اقتصادی، عهمانند توس

ورزش از  توسعه (.0212 )کنستانتین و ایزابال، بیفتد اتفاق توسعه ابعاد تمام در عهتوسدستیابی به یک توسعه پایدار نیاز است تا 

و جلیلی و  0221)قاسمی،  دهدهای مطرح در توسعه پایدار روی میملی است و توسعه آن نیز در همه زمینه توسعه موضوعات مهم در

داشته و با شتاب هر  بشری وجود عنوان واقعیتی اجتماعی در ساختار جوامع مختلف بدنی و ورزش بهتربیت پدیده (.0217 همکاران،

 حال و در جوامع مترقی و در اجتماع دارد جانبههمه گیری در توسعهبت و چشمچه بیشتر در حال رشد و تکامل است و اثرات مث

کشتی نوعی ورزش است که در آن دو انسان غیرمسلح با  (.0215 و جوادی، 0215 )نظری و قاسمی، باشدتوجه می توسعه بسیار مورد

 ،شناس)حق گیرندکنند و از این طریق امتیاز مییکدیگر گالویز شده و برای به زمین زدن و از بین بردن تعادل طرف مقابل تالش می

شتی فرنگی، کشتی آزاد، کشتی با توان به کها میترین آنشده است که از مهم های مختلف و متفاوتی تشکیلکشتی از سبک (.0211

عنوان دومین  (. استان سیستان و بلوچستان به0210 )زمانی و همکاران، اشاره نمود 1و گوراش 2، سامبو5، جوجیتسو0، سومو1چوخه

انگین درصد بیشتر از می 2رو است که درصد روبه 1/12درصد مساحت کل کشور با نرخ بیکاری 0/11استان پهناور کشور و دارا بودن 

(. 0217 )سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، دهدکشور قرار می بیست و هفتمرا استان  بلوچستان و سیستان کهکشوری است 

کنند و نفر در بخش زنان این استان ورزش می 5202نفر در بخش مردان و  12257میلیون نفری این استان تنها  77/0از جمعیت 

 باکشتی در حال حاضر (. 0217 )سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، هزار نفر است 15رسمی این استان تعداد کل ورزشکاران 

  .شودافتخارترین رشته المپیکی کشورمان شناخته می عنوان پر به مدال 25 کسب

است که در هر کدام متناسب  شده های ورزشی مختلف تحقیقات متعددی توسط محققین ایرانی انجامدر خصوص موانع توسعه رشته

عنوان مانع اصلی معرفی گردیده است. از میان تحقیقات داخلی  با موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی آن محیط، عاملی را به

 بهاشاره کرد که به ترتیب عوامل مدیریتی، روانی، امکاناتی و جسمانی  0210توان به تحقیق خدایاری، قاسمی و میمدی در سال می

                                                           
1 - Wrestling with Chukhe 

2 - Sumo 

3 - Jujitsu 

4 - Sambo 

5 - Gourash 
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شده است. در پژوهشی دیگر که توسط  دانمارک معرفی 0229ترین عوامل موفقیت کشتی ایران در مسابقات جهانی عنوان مهم

ترین مشکالت فدراسیون کشتی به ترتیب مالی، عدم نهایی شدن انجام گرفت، مهم 0210زاده در سال وست و نصیردوطن

های فدراسیون، ورود افراد سیاسی به ورزش کشتی و کمبود انگیزه در این الری در پستسااستعدادیابی در کشور، فقدان نظام شایسته

 0210ها معرفی شد. همچنین در یک پژوهش دیگر که توسط شهالیی، ظریفی، داوودی و صادقی در سال رشته نسبت به سایر رشته

ریزی، ارتباطات، هماهنگی، ری عوامل مدیریت و برنامهافزاانجام شد به بررسی عوامل توسعه این رشته پرداخته شد که در بعد نرم

افزاری به عوامل اماکن، تأسیسات و تجهیزات رشته کشتی شده است و در بعد سخت استعدادیابی، تخصیص منابع و آموزش پایه اشاره

 های کشتی بهات و اردوهای تیمای، مدیریتی و مالی در برگزاری مسابقاشاره گردیده است. موانعی مانند عوامل جغرافیایی، رسانه

 باشدهای خاص میکالن و تدارک برنامه که برای رفع آن نیاز به تصمیمات باشندعنوان عوامل مهم کشتی استان خوزستان می

صورت گرفته  موانع توسعه ورزش همگانیارتباط با زاده و همکاران در مهدوی(. در پژوهشی که توسط 0211 )عسگری و همکاران،

حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی شناختی، درون فردی، عدممحیطی، روان شش عامل سازمانی و مدیریتی،در را  ، این موانعاست

 کم و اجتماعی شناختیترین عامل و عامل رواناهمیت یافتند که عامل سازمانی و مدیریتی با بررسی نموده و به این نتایج دست

 بهمهرابی و همکاران در تحقیقی دیگر  (.0215 زاده،)مهدوی روندورزش همگانی به شمار می ترین عامل در موانع توسعهاهمیت

)برخوردار نبودن کشتی چوخه  ورزشی کشتی چوخه به موانع سازمانی بررسی و تحلیل مسائل و مشکالت بازدارنده مشارکت در رشته

(. 0212 )مهرابی و همکاران، کنندفردی و میان فردی اشاره میمنسجم(، موانع محیطی، درون  واحد و قوانین و مقررات از مدیریت

طور که عنوان شد، همان برد.پیش می سوی سالمتی ورزش و فعالیت فیزیکی و تفریحی از نیازهای ضروری انسان است که او را به

این اساس در این تحقیق تالش  های مختلف حاکی از وجود موانع گوناگون بر سر راه توسعه رشته کشتی است که برنتایج پژوهش

رشته در این منطقه  اندرکاران رشته کشتی در منطقه سیستان، به بررسی موانع توسعه اینهای دستشده است تا بر اساس دیدگاه

 اخیر توانسته است با وجود مشکالت فراوان، در چند سال خصوص منطقه سیستان با استان سیستان و بلوچستان و به پرداخته شود.

اما در بعد های کشور برای خود نامی به دست آورد های ملی در میان استانگیران صاحب سبکی مانند امید آرامی به تیممعرفی کشتی

سابقه کشتی مثل  هایی باموانع توسعه تحقیقی در خصوص منطقه سیستان انجام نگردیده است و تحقیقات موجود تنها در استان

مندان به کشتی و سابقه باالی این رشته در میان مردم سیستان باعث شده تعداد باالی عالقه شود.می خوزستان و مازندران مشاهده

تواند است که همواره پتانسیل رشد این رشته در این منطقه وجود داشته باشد اما عدم موفقیت آن تا به امروز، موضوعی است که می

د و عدم وجود تحقیقات در این زمینه در طول جستارهای محقق، بر آن شدیم تا با توجه به آنچه عنوان شبررسی قرار گیرد.  مورد

هایی توسعه ورزش در رشته کشتی در منطقه بدین موضوع بپردازیم، بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که موانع و محدودیت

 سیستان کدام است و سهم هر کدام به چه میزان است؟ 

 پژوهش شناسیروش

 حاضر از تحقیقهدف از اجرای این تحقیق بررسی موانع و طراحی مدل موانع توسعه ورزش کشتی در منطقه سیستان است. 

)مصاحبه با نخبگان( و بخش  یک تحقیق آمیخته متشکل از بخش کیفی روش لحاظ از و است کاربردی نوع از اهداف و ماهیت لحاظ

جامعه آماری این  .شده است در منطقه سیستان انجام 1221د که در تیرماه سال باش)توزیع پرسشنامه در میان جامعه( می کمی

های زابل، هیرمند، هامون، داران و مدیران مربوط به رشته کشتی در منطقه سیستان شامل شهرستانتحقیق کلیه ورزشکاران، باشگاه

نفر اعالم گردید. محقق در ابتدا با مصاحبه با  571ها تعداد آنباشد که پس از استعالم از هیئت کشتی استان بنجار، نیمروز و زهک می
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خصوص در رشته کشتی( شامل اساتید دانشگاه زابل، پیشکسوتان رشته کشتی و مدیران اداره ورزش و  )به نخبگان ورزش استان

ت آورد. در این راستا محقق برای های مرتبط با موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان را به دسجوانان مناطق سیستان، مؤلفه

کد برداشت گردید و از میان  57ها تعداد اری این مصاحبهورزشی مصاحبه انجام داد که در کدگذنخبه  11رسیدن به اشباع نظری با 

پنج  صورت طیف لیکرت پرسش به 12مفهوم کلی به دست آمد. محقق بر اساس این چهار مفهوم به طراحی پرسشنامه با  2این کدها 

دهد، اقدام را مورد سنجش قرار می ای و تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی، امکانات و منابعسازمانی و مدیریتی، رسانهچهار بعد  پاسخی که

کرد. روایی این پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید دانشگاه زابل مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

ی این نفری اعالم شده، اقدام کرد، نمونه آمار 571میان جامعه آماری  سبه شد. محقق در مرحله بعد به توزیع پرسشنامه درمحا 90/2

نفر توزیع گردید که  571نفر برآورد شده است که برای اطمینان بیشتر پرسشنامه در میان تمامی  192تحقیق بر اساس جدول مورگان

و برای طراحی مدل در بستر  SPSS 00افزار ها از  نرمتحلیل داده و برای تجزیهق پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه محق 052تعداد 

  استفاده شده است. SMART PLS3معادالت ساختاری از 

 

 پژوهش هاییافته

 7گویان را آقایان و درصد پاسخ 17/90نفر معادل  010ها، در پاسخ به سؤاالت تحقیق در خصوص سؤال مربوط به جنسیت آزمودنی

اند. در خصوص مدرک تحصیلی مرتبط نفر جنسیت خود را اعالم نکرده 10دادند، همچنین درصد را بانوان تشکیل می 7/0نفر معادل 

درصد دارای مدرک غیر مرتبط  22نفر معادل  90بدنی و درصد دارای مدرک مرتبط با تربیت 07/15 نفر معادل 152بدنی با تربیت

نفر  102نفر مرتبط یا غیر مرتبط بودن مدرک خود را اعالم نکرده بودند. همچنین در خصوص نوع مدرک تحصیلی تعداد  2اند و بوده

درصد  71/51نفر معادل  50دیپلم، درصد دارای مدرک فوق 10/7معادل  نفر 11تر، درصد دارای مدرک دیپلم و پایین 91/15معادل 

نفر مدرک خود را معرفی نکرده  7درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا هستند و  52/1نفر معادل  5دارای مدرک کارشناسی و 

سال در ارتباط  1درصد دارای سابقه کار کمتر از  01/71نفر معادل  175ها ها نشان داد که از میان آنبودند. بررسی سابقه کار آزمودنی

نفر معادل  9سال و  11تا  11درصد دارای سابقه  75/1نفر معادل  2سال،  12تا  7دارای سابقه  17/10نفر معادل  05با رشته کشتی، 

نشان  1نتایج جدول ده بودند. نفر سابقه کاری خود را اعالم نکر 17سال در این رشته بودند.  11درصد دارای سابقه بیش از  91/5

 شده و محاسبات مجدداً انجام سؤال یک حذف نیو بنابرا باشندیم 7/2از  شتریب جز سؤال یکبه هاهیگودهد که بارهای عاملی همه می

که پایایی مرکب برای همه  دهدیجدول مذکور نشان م یهاداده گر،ید ی. از سودارنداعتبار مناسبی طورکلی سؤاالت  شده است و به

 و دیلون Rhoکرونباخ و  همچنین میزان آلفای ؛باشدیم 1/2تر از بزرگ رهایتمام متغ یبرا انسیوار نیانگیو م 5/2تر از بزرگ رهایمتغ

نشان  0بررسی جدول دهند. اعتبار همگرایی نسبتاً باالیی را نشان می ر،یمقاد نیکه ا باشدمی7/2 از گلدستین همه متغیرها نیز بیشتر

؛ 7/2های مورد نظر در پژوهش حاضر از اعتبار نسبتاً باالیی برخوردار هستند بدین صورت که آلفای کرونباخ باالتر از داد که شاخص

باالیی  باشد. بنابراین در ادامه با اطمینانمی 1/2و میانگین واریانس بیشتر از  5/2، پایایی مرکب باالتر از 7/2باالتر از  Rhoشاخص 

های مدل نهایی پژوهش نیز نشان از اعتبار باالی توان نسبت به گزارش نتایج مربوط به مدل نهایی پژوهش پرداخت. بررسی شاخصمی

با توجه به الگوی تفسیری در  پردازیم.نتیجه با توجه به تائید مدل به گزارش نتایج تحلیل مسیر در قالب مدل تحقیق می مدل دارد. در

توان گفت که مسیر مربوطه در تر باشد میبزرگ 97/1مربوط یک مسیر از  tکه مقدار آماره آنجایی معادالت ساختاری و از سازیمدل

های مورد برسی در ای و مقوله محوری بر استراتژی، تمامی فرضیهجز رابطه شرایط زمینه باشد بنابراین بهدار میدرصد معنی 91سطح 
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 میانگین (، از شاخص ریشهGOFبرای ارزیابی مدل کلی، پس از منسوخ شدن معیار نیکویی برازش ) د.گردتحقیق حاضر تائید می

 و هنسلر) است مناسب 25/2 یا 1/2 از کمتر این شاخص شود که مقدار( استفاده میSRMR) 1شده استاندارد ماندهباقی مربعات

  (.0212 همکاران،

 تحقیق هایمؤلفههای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی : نتایج مربوط به تحلیل1جدول 

 بار عاملی گویه مؤلفه فرعی
نتیجه 

 اعتبار

 میانگین

 واریانس

پایایی 

 مرکب
Rh

o 
آلفای 

 کرونباخ

سازمانی و 

 مدیریتی

 نامناسب 715/2 1سؤال 

721/2 521/2 
705/

2 
701/2 

 مناسب 507/2 0سؤال 

 مناسب 552/2 5سؤال 

 مناسب 710/2 2سؤال 

ای و رسانه

 تبلیغاتی

 مناسب 577/2 1سؤال 

759/2 591/2 
507/

2 
 مناسب 529/2 0سؤال  502/2

 مناسب 515/2 5سؤال 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 مناسب 715/2 1سؤال 

752/2 577/2 
752/

2 
 مناسب 519/2 0سؤال  772/2

 مناسب 595/2 5سؤال 

امکانات و 

 منابع

 مناسب 559/2 1سؤال 

510/2 921/2 
905/

2 
905/2 

 مناسب 591/2 0سؤال 

 مناسب 902/2 5سؤال 

 مناسب 595/2 2سؤال 

 

 

 های روایی و پایایی مدل نهایی تحقیقیلتحلنتایج مربوط به . 9جدول 

 مؤلفه
تعداد 

 سؤاالت

 میانگین

 واریانس

پایایی 

 مرکب
Rho 

آلفای 

 کرونباخ

موانع توسعه 

 تیکشرشته
12 125/2 955/2 905/2 905/2 

 

 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیقفرضیه t: مقادیر ضریب مسیر و آماره 3جدول 

 نتیجه معناداری tآماره  ضریب مسیر رابطه

موانع 

توسعه 

رشته 

 تائید 221/2    591/15 797/2 سازمانی و مدیریتی 

 تائید 221/2 917/19 501/2 ای و تبلیغاتیرسانه 

 فرهنگی و اجتماعی 
 تائید 221/2                  052/55 599/2

                                                           
1 . Standardized Root Mean Square Residual 
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 امکانات و منابع  کشتی
 تائید 221/2                  517/17 929/2

 

 های برازش برای متغیرهای مدل تحقیق: مقادیر شاخص0جدول 

 2Q 2R SRMR متغیر

 752/2 557/2 سازمانی و مدیریتی

295/2 

 775/2 295/2 ای و تبلیغاتیرسانه

 527/2 121/2 فرهنگی و اجتماعی

 507/2 719/2 امکانات و منابع

 797/2  موانع توسعه کشتی سیستان

 

 
 

 

 مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان -1شکل

نیز  SRMRو مقدار باشد می در محدوده متوسط تا قوی R2و  Q2 شاخص برای آمده دست به مقادیر 2با توجه به اطالعات جدول 

در باال تصویر مدل آزمون شده تحقیق به همراه ضریب  دهنده کیفیت مناسب مدل آزمون شده است. که نشانباشد می 1/2کمتر از 

 مشخص گردیده است 1ل در قالب شکل دست آمده برای تمامی مسیرهای مده مسیر ب
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 81 یاپیپ ،8 ماره، ش8316 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد     ...    بر اجرای مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی   81 

 

 بحث:

توسعه و پیشرفت  حال شدت در ترین و پرسودترین صنایع جهان است که بهامروزه صنعت ورزش در جهان یکی از مهم

از جمله موضوعاتی است  ورزش همباشد. مبحث توسعه دیگر تنها به توسعه شهرها و اقتصاد کشورها مرتبط نیست بلکه می

در این  .(0211 )سیف و همکاران، جامعه است در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عهوست از متأثر عه آنکه توس

سطح جهان به خود معطوف داشته است که به صورت مستمر اخبار مربوط به  کشتی، طرفداران زیادی را در ورزشمیان 

محقق برای پرداختن به عوامل مؤثر در عدم توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان  (.0215 )آقایی، کنندآن را دنبال می

خصوص نخبگان رشته ورزشی منطقه سیستان، به به بررسی منابع مربوطه پرداخته است و پس از مصاحبه با نخبگان

شده اقدام نموده است. در این پرسشنامه چهار مفهوم  ای بر اساس مفاهیم برداشتورزشی کشتی، به تدوین پرسشنامه

 ای و تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی و امکاناتی و منابع را ازها شامل سازمانی و مدیریتی، رسانهشده از مصاحبه برداشت

ها مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه دیدگاه افراد مرتبط با کشتی در این منطقه ارزیابی نمودیم و بر اساس نظر آن

های تحقیق حاضر نشان داد که عامل امکانات و منابع طراحی نمودیم. یافته SMART PLSافزار سیستان را به کمک نرم

در عدم توسعه این  929/2ترین عامل با ضریب تأثیر عنوان مهم یستان بهاز دیدگاه افراد مرتبط به کشتی در منطقه س

باشد. وجود امکانات و لوازم ورزشی مورد نیاز جهت تمرین و پیشرفت ورزشکاران در رشته ورزشی در این منطقه می

های شد. وجود تشکباعنوان شرط الزم جهت توسعه می ای مانند کشتی که نیاز به امکانات حداقلی است نیز بهرشته

تواند سازی و تجهیزات مرتبط با ریکاوری مناسب میهای بدنتمرین مناسب و استفاده از مربیان با تجربه در کنار سالن

سازی مجهز در های تمرینی و بدن(. عدم وجود سالن0211 )زیرک، مسیر هر ورزشکاری را در جهت پیشرفت هموار سازد

حمایت مالی مناسب توسط اداره مندان فراوان به رشته کشتی، عدم وجود اسپانسر و عدمعالقهمنطقه سیستان باوجود 

ترین مانع توسعه کشتی در منطقه سیستان باشد. نتایج این ورزش و جوانان باعث گردیده تا عامل مالی و امکاناتی مهم

-( و مهدوی0210شهالیی و همکاران )(، 0210) تحقیق در این خصوص با تحقیقات متعددی که توسط قاسمی و همکاران

شده است، مغایرت دارد. محقق بر این باور است که عدم توسعه اقتصادی منطقه  ( که در نقاط دیگر ایران انجام0215) زاده

پیوسته است. رتبه دوم موانع توسعه کشتی منطقه سیستان نظر به وقوع  ترین دالیلی است که این اختالفسیستان از مهم

 599/2ز دیدگاه عوامل مرتبط با کشتی این منطقه، مانع فرهنگی و اجتماعی است، مقدار تحلیل مسیر برای این عامل ا

شده  محاسبه 501/2ای قرار دارد که مقدار تحلیل مسیر برای این عامل محاسبه شد، در رتبه سوم موانع تبلیغاتی و رسانه

خصوص ورزش  ملی جامعه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی از ورزش و بهحمایت ع است که عدم است. محقق بر این باور

ای در ذهن افراد مرتبط با کشتی در منطقه تر از مسائل مدیریتی و رسانهکشتی باعث گردیده است که این عامل مهم

مردم منطقه سط مرزی تو آوران مسابقات داخلی و برونهای ضعیف آحاد جامعه از مدالسیستان نقش بسته است. استقبال

ها قرار دارند، گیران سایر مناطق کشور در اهمیت این موضوع مورد توجه است. در رتبه سوم رسانهسیستان در مقابل کشتی

 در ابتدا باید بر ضعف منطقه سیستان در خصوص داشتن یک رسانه قدرتمند تصویری یا چاپی در زمینه ورزشی یا غیر

مندان به رشته ورزشی و همچنین ها به دلیل بازتاب عملکرد ورزشکاران، جلب عالقهورزشی اذعان داشت. اهمیت رسانه

ها در این منطقه با طور که عنوان شد، رشد رسانهکس پوشیده نیست اما همانجلب حامیان مالی برای ارائه تبلیغات بر هیچ

روزنامه چاپی مدون است و تنها وجود سرعت بسیار کمی در حال جریان است. منطقه سیستان فاقد شبکه تلویزیونی یا 
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داشته است. در  های اجتماعی، چراغ رسانه در این منطقه را روشن نگهچند سایت خبری اندک و صفحات مجازی در شبکه

با  2شده در خصوص توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان، عامل سازمانی و مدیریتی در رتبه  میان موانع شناسایی

مندان به کشتی در منطقه سیستان این عامل توان عنوان داشت، از دیدگاه عالقهقرار دارد که می 797/2تحلیل مسیر 

کمترین میزان تأثیر در توسعه کشتی در این منطقه نسبت به سایر موانع دارد. محقق بر این باور است که اهمیت عوامل 

یرد، همچنین محرومیت مردم این منطقه در شناخت تری قرار گدیگر باعث شده تا توجه به این عامل در موقعیت پایین

تأثیر نیست. البته بر اساس نتایج حقوق خود و مطالباتی که باید نسبت به مسئوالن داشته باشند در وجود این نتیجه بی

 های محقق با پیشکسوتان رشته کشتی در منطقه سیستان، حضور مستمر مسئوالن در کنار ورزشکارانبرگرفته از مصاحبه

 در به وقوع پیوستن این نتیجه بدون تأثیر نبوده است.

 

 گیری:نتیجه

درصد  72سازی موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان نشان داد که نزدیک به نتایج این تحقیق با عنوان مدل

داشت که از دالیل توان عنوان اند، همچنین میکردههای مرتبط با آن تحصیلبدنی و گرایشگویان در رشته تربیتپاسخ

اندرکاران توان به پایین بودن مدارک تحصیلی ورزشکاران و دستعدم توسعه این رشته در بخش توصیفی این تحقیق، می

گویان دارای درصد پاسخ 72ها در رشته کشتی اشاره کرد، این مهم به شکلی است که این رشته و کم بودن سابقه کار آن

ای روز و صحیح تمرینی، تغذیههای بهر از آن هستند که این مهم در عدم اطالع از روشدیپلم و کمتمدرک تحصیلی فوق

سال در رشته کشتی هستند  1گویان دارای سابقه کار کمتر از درصد پاسخ 71و اجرایی مؤثر است عالوه بر آن بیش از  

ح آموزش و المللی آن، نحوه صحیی بینکه این مهم نیز در عدم آشنایی کامل با رشته کشتی، تغییرات داوری و نهادها

گیران در شرایط مختلف مؤثر است و بهتر است از افراد با تجربه بیشتر در این زمینه استفاده برخورد با مشکالت کشتی

توان عنوان داشت که در میان موانع شود. همچنین در بخش دوم نتایج این تحقیق و بر اساس نتایج معادالت ساختاری می

ترین مانع توسعه رشته کشتی در این منطقه و عامل سازمانی و مهم 929/2مانع امکاناتی و منابعی با تحلیل مسیر  موجود،

ترین عامل در میان موانع توسعه کشتی در این منطقه از نظر افراد مرتبط با اهمیت کم 797/2مدیریتی با تحلیل مسیر 

را نشان  295/2برازش مدل با استفاده از شاخص نیکویی مقدار  شده است. همچنین کشتی در منطقه سیستان شناخته

توان عنوان داشت، مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است. رشته کشتی در استان سیستان و داد که بر این اساس می

رشته نیز های بومی و محلی مرتبط با این توجه بوده است و بازی خصوص منطقه سیستان از دیرباز مورد بلوچستان و به

های گذاری دولت و سازماندر میان مردم وجود داشته است اما با توجه به محرومیت این منطقه و کم بودن سرمایه

که شایسته پتانسیل این  چنان خصوص کشتی نتواند آن خصوصی در این منطقه باعث شده است که ورزش این منطقه به

شود تا با توجه به مشکالت مالی این رشته، نتایج این تحقیق توصیه می ورزش در این منطقه است، پیشرفت نماید. بنابر

مایت بیشتر جامعه سیستان از گذاری بیشتر ترغیب نمود و تبلیغات الزم برای حاندرکاران امر را در جهت سرمایهدست

های این ین از محدودیتها( انجام داد. همچن)سمن نهادهای مردموسیله نهادهای اجتماعی و سازمان گیران بهکشتی

 تمامی جامعه آماری تحقیق اشاره نمود.توان به عدم دسترسی بهپژوهش می
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 :تشکر و قدردانی

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the factors and design a model of obstacles to the development of 

wrestling in the Sistan region from the point of view of the players and athletes of the Sistan region, which 

seeks to investigate these factors and determine the importance of each of them. The method of this research 

is applied in terms of nature and goals, and in terms of method, it is a mixed research consisting of qualitative 

and quantitative parts. The statistical population of this research in the qualitative part is 15 people from the 

wrestling elites and in the quantitative part all the people related to the wrestling field in the Sistan region, 

their number was 375 people. Among them, 230 people answered the researcher's questions. According to 

the results of the structural equation model, the findings of this research showed that the model has a good fit 

based on goodness of fit index (SRMR<0.1) and the value of the path analysis for organizational and 

managerial barrier is 0.796, media and advertising barrier is 0.825. , cultural and social barrier was 0.899 and 

facilities and resources were 0.909. The results of the research showed that among the obstacles to the 

development of wrestling in Sistan region, the most important factor is the lack of facilities and financial 

resources. Among the other important factors in the lack of development of this field, we can mention the 

lack of media attention and poor management and organization in this regard. Which researchers consider it 

necessary to pay attention to for the development and growth of this field 
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