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  چكيده 

بندي موانع توسعه و پيشـرفت ورزش شـنا در اسـتان كرمـان براسـاس فراينـد        يتاولوهدف از پژوهش حاضر شناسايي و 
شـمار   ي اطالعات پژوهشي ميداني بهگردآورروش پژوهش كاربردي است و به لحاظ . است) AHP( يمراتب تحليل سلسله

ة ورزش شـناي اسـتان كرمـان بودنـد     باسـابق نفـر از مـديران، مربيـان و ورزشـكاران      101جامعة آماري پژوهش . رود يم
)101n= .( موانع توسعة شنا در كرمان تهيه  پس از مصاحبه با كارشناسان و مديران ورزشي، .بود پرسشنامهابزار پژوهش

يـزي  ر برنامـه ريـزان كارامـد و    نتايج نشان داد عواملي همچون اهميت ندادن به ورزش شنا در مـدارس، نبـود برنامـه   . شد
در  ها رسانهيت حما  عدميبان براي حمايت مالي در رشتة ورزشي شنا، پشتمناسب در سطح كالن هيأت شنا، عدم جذب 

نبود استخرهاي استاندارد تمرين و مسابقه، از موانع دروني مهم توسعه و پيشـرفت شـنا در اسـتان    پيشبرد ورزش شنا و 
تـرين مـانع توسـعه و     ياصـل  عنـوان  بـه يـزي  ر برنامـه گانه، موانع مديريت و  همچنين در ميان عوامل شش. كرمان هستند
يابي اسـتعداد اسـتفاده از افـراد مجـرب بـراي      يـزي صـحيح،  ر برنامـه رسد با  يمنظر  به. اند گرفته قرار مدنظرپيشرفت شنا 

منظـور حمايـت مـالي، برگـزاري مسـابقات و دعـوت از        ي خصوصي و دولتي بهها ارگانكودكان دبستاني، ايجاد ارتباط با 
براي تشويق مردم به مشاركت در ورزش شنا و تشكيل جلسات با مسئوالن سـازمان ورزش و جوانـان و متعاقـب     ها رسانه

توان در جهت پيشرفت و توسعة شنا در استان كرمان  يممنظور احداث اماكن آبي استاندارد  زش و جوانان بهآن وزارت ور
  .گام برداشت
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   مقدمه
متوجه  ها دولتالمللي، توجه فراواني را از ناحية  ينبفراگير شدن ورزش و اهميت جايگاه آن در مسابقات 

مسابقات المپيك به عرصة رقابت  آنهاي و جهاني و در رأس ا قارهمسابقات . اين پديده ساخته است

 شده  گرفتهكار  شده و از اين رهگذر علوم و فنون مختلفي در ورزش به  يلتبد ها ملتجوانان برگزيدة 

بر تأثيرات اجتماعي و اقتصادي، نمادي از  المللي ورزشي عالوه ينبهاي  يدانمدر  كشورهاموفقيت . است

گذاري باالي  يهسرماشود و يكي از علل  يممحسوب  كشورهاة آن جانب همههاي  يتوانمندثبات و 

ي مختلف كشورهادر اين ميان ). 4(گيرد  يمي، از اين مورد نشأت ا حرفهدر ورزش قهرماني و  كشورها

در مسابقات مهم ورزشي مدال بيشتري را  آنهاكنند كه بتوانند براي  يميي تمركز ها ورزشي جهان بر رو

ي مفرح است كه ها رشته جمله ازشنا . بايد به ورزش شنا اشاره كرد ها ورزشة اين جمل از. كسب كنند

رزشي كه و. بوده است توجه موردكند، همواره  يمدليل نقشي كه در نجات انسان در كرة آبي ايفا  به

سبب فوايدش والدين را مجبور به آشنايي فرزندان خود با اين مهارت قبل از دوسالگي كرده  بهامروزه 

سازد تا قبل از اينكه حركتي را روي زمين انجام دهند، آن را در  يمفعاليت در آب كودكان را قادر . است

كودكاني  مورد گروهمشاهدات در . رو هماهنگي در بدن پيشرفت پيدا خواهد كرد ينازا. آب تجربه كنند

شوند، در مقايسه با كودكان ديگر، بيانگر اين مطلب  يمكه از اوايل زندگي خود با آب و شنا كردن آشنا 

ي رفتارهاشوند، سطح بااليي از خوداطميناني دارند،  با محيط سازگار مي تر آساناست كه گروه شناگر 

، پايداري عاطفي )شادابي و خوشحالي بيشتر و ترس كمتر(دهند  يماحساسي مثبتي را از خود نشان 

ورزش پايه  عنوان بهورزشي كه  ).11( كنند يمبااليي دارند و در انجام كارهاي گروهي بيشتر مشاركت 

ورزش شنا توجه . شود و يادگيري آن در دين مبين اسالم بسيار سفارش شده است يمشناخته 

ماده مسافت و با  20يري از گ بهرهكند و با  يمقات مهم به خود جلب تماشاگران زيادي را در مساب

در المپيك  ها ورزشين تر مدالي مختلف، در زمرة پرها شاخهمدال المپيك در  108برخورداري از 

، اند بودهيابيم كشورهايي كه در اين رشته موفق  با نگاهي به تاريخ المپيك درمي واقع در. رود يمشمار  به

 2012در المپيك  مثال  رايب. اند شده ها رقابتموجب موفقيت كاروان ورزشي كشور خود در ي نوع به

مدال در ردة نخست قرار  104با  مجموع دربرنز و  29نقره،  29مدال طال،  46لندن، آمريكا با اخذ 

 رو بسياري از ينازا. مدال توسط شناگران اين كشور دريافت شده بود 30گرفت كه از اين تعداد 

كوشند تا با فراهم آوردن امكانات  يمي جهان همواره نگاه راهبردي به اين رشتة ورزشي دارند و كشورها

كشور  ذكرشدهي مزاياي تمام  بهبا توجه . اين رشتة ورزشي موجب پيشرفت آن در كشور خود شوند
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در  نام صاحبهاي يكي از داليل موفقيت كشور. گاه نتوانسته است در ورزش مذكور موفق باشد يچهايران 

آمار در ايران نشان داده . ستهاي آن كشور ا يالتاو  شهرهارشتة ورزشي شنا، پيشرفت اين رشته در 

، استان ها استانيكي از اين . اند نبودهي كشور در امر پيشرفت شنا موفق ها استاناست كه نيمي از 

 عنوان بهينة بسط و توسعة ورزش شنا زم درين استان كشور است، پهناورتركه با اينكه   استكرمان 

بندي  يتاولوبر اين اساس، محقق در اين پژوهش در پي شناسايي و . ورزش پايه توفيقي نداشته است

فرايند تحليلي . است AHP1مراتبي  موانع توسعة ورزش شنا در استان كرمان براساس تحليل سلسله

ي مسائلي مانند مدلسازبزار آناليز گسترده براي يك ا عنوان بهتوسط ساتي  1980مراتبي در سال  سلسله

ي ا دستهي ها ارزشمسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علوم تربيتي مطرح شد و بر پاية مقايسة زوجي 

كند تا بتوانيم تصميمات مناسب براي موضوعات  يماين فرايند به ما كمك . گذاري شد يهپااز موضوعات 

بخشيدن به فرايند  نظم بااين روش . گيري اتخاذ كنيم يمتصميت مراحل پيچيده را با ساده كردن و هدا

يرهاي متغ بهتخصيص منابع عددي . كند يمگيري ايجاد  يمتصمتفكر گروهي، ساختار مؤثري براي 

. كند تا الگوي مناسب تفكر را براي رسيدن به نتيجه دارا باشند يمگيرندگان كمك  يمتصممسئله، به 

يك ورزش قهرماني از ديدگاه  عنوان بههندبال تيمي «ر پژوهش خود با عنوان د) 1386(تاش امير 

به اين نتيجه رسيد كه از ديدگاه دانشجويان داليل اصلي عدم » ورزشكاران و مربيان دانشگاهي مرد

هاي تبليغاتي و عدم معرفي هندبال در بين  يتفعالغيرمؤثر بودن  ها دانشگاهپيشرفت هندبال در 

مربيان و سرپرستان  نظر از. هاي دانشگاه بوده است يتفعالپايين بودن اولويت هندبال بين  دانشجويان و

همچنين الهي و ). 2(است نيز كمبود اطالعات فني مربيان در مورد هندبال و ناكافي بودن بودجه بوده 

ي فوتبال ايران صورت ا حرفهي دار باشگاهينة موانع توسعة صنعت زم درپژوهشي را ) 1388(همكاران 

ي فوتبال در كشور شناسايي ا حرفهي دار باشگاهمانع در برابر توسعة  24هاي اين پژوهش  يافتهدر . دادند

شده در پژوهش مذكور  ييشناساي در ورزش كشور، اولين مانع ا حرفهي دار باشگاهنابساماني نظام . شد

هاي مناسب جذب، حفظ و توسعة هواداران  هيرواو همچنين در اين تحقيق به فقدان مديريت و . بود

). 3(است ي فوتبال ايران اشاره كرده ا حرفهي دار باشگاهمانعي بر سر راه توسعة صنعت  عنوان به

، »يددار نگهي شنا شناگران را ها باشگاهبراي باال بردن ظرفيت «ي را با عنوان ا مقاله )2008( 2رابينسون

نتايج اين پژوهش نشان داد كه . اد شناگران در انگلستان صورت دادشناسايي موانع افزايش تعد هدف با

                                                           
1 . Analytic Hierarchy Process 
2 . Robinson 
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همچنين كم بودن زمان . ستي شناها باشگاهترين موانع افزايش ظرفيت در  ياصلهاي فيزيكي  يتمحدود

هايي را براي افزايش  يتمحدود استخرهايار نداشتن زمان مناسب و هزينة باالي اختديگر در   يانب  بهيا 

يل مهم پايين از دالاو همچنين نبود كارشناسان و مربيان خبره را . كنند يمايجاد  ها اهباشگظرفيت 

نقش تسهيالت ) 2008( ينگس). 16(كند  يمي شنا ذكر ها باشگاهبودن مشاركت كودكان و نوجوانان در 

و  دهد يميزي در رأس هر سيستم توسعة ورزش قهرماني جاي ر برنامهو تجهيزات را همراه با مديريت و 

فيروزي و  ).15(داند  يمكار در نبود آن را اتالف سرمايه، اتالف زمان و نوميدي ورزشكار از رقابت با رقبا 

يداني، قايقراني و شناي دووم آور مدالي ها رشتهو مشكالت  ها چالشدر پژوهشي ) 1390(همكاران 

ين تر مهم بلندمدتيزي ر برنامهدم مربيان، عامل ع نظر ازنتايج نشان داد كه . ي كردندبررسايران را 

در پژوهش،  مطالعه مورددر ميان ورزشكاران . شود يمايران محسوب  آور مدالي ها رشتهچالش و مشكل 

عامل  باالخرهشناخته شد و  آور مدالي ها رشتهترين چالش در  ياصل عنوان بهيت رسانه حما عدمعامل 

يق بوده تحق مورداست، كمبود بودجه در رشتة  شده  مطرحچالش در اين پژوهش  عنوان بهسوم كه 

يت تربتعيين عوامل مؤثر بر توسعة «در پژوهش ديگري با عنوان ) 1390(همكاران منظمي و ). 8(است 

عامل  27به اين نتيجه دست يافتند كه در ميان » بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران 

ها،  يونفدراسل بر سهم بانوان در توزيع اعتبارات يريتي، نظارت و كنترمد ة ساختاري،شد شناخته

در پژوهش ديگري ). 9(گرفت ين عامل در اولويت اول قرار مؤثرتر عنوان بهبدني   يتترب اداراتها و  يأته

بر عدم پيشرفت فوتبال در  اثرگذارعوامل ) 1390( يكوتنامه صورت گرفت، اصل  يانپاكه در قالب 

يساتي و تأسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه از ديدگاه كل جامعة ورزش عوامل بررساستان خوزستان را 

همچنين از . روند يمشمار  ين عامل در عدم پيشرفت فوتبال در استان خوزستان بهتر مهمتجهيزاتي 

ها نشان داد كه در  يافته يكل طور به. ين عوامل هستندتر مهم تحقيقاتي- ديدگاه بازيكنان عوامل پژوهشي

ين عوامل تر مهمريزي  برنامه-تجهيزاتي و مديريتي-تأسيساتي عوامل ة اين تحقيق،گان ششعوامل  بين

هاي تحقيق نشان داد در عامل  يهفرض. در پيشرفت ورزش فوتبال استان خوزستان تعيين شدند

 ييزر برنامه-، مديريتي)و مدارس فوتبال ها دبستانتوسعه و گسترش فوتبال در ( يزاتيتجه- تأسيساتي

، )ها شهرستانرياست هيأت فوتبال استان خوزستان و  عنوان بهانتخاب افراد متخصص، مجرب و كاردان (

-پژوهشي ،)دگي جسماني بازيكنانآماميزان ( يياجرا-، فني)هاي ورزشي يبانپشت جذب( يمال-مادي

كردن  مند عالقه( ياجتماع- يفرهنگ و) ي مراكز پژوهشي و آكادمي فوتبال در استانانداز راه( يقاتيتحق

يرگذار بر پيشرفت فوتبال استان خوزستان از تأثمقياس  ين خردهتر مهم) مردم استان خوزستان به فوتبال
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اثر اختالف استعداد در «ي با عنوان ا مقالهدر ) 2010( 1اگون). 1(شدند ديدگاه كل جامعة ورزش تعيين 

ي از استعداد ور بهرهير تأث، توانايي و قدرت و پيشرفت تيم ملي آلمان را تحت »ي در تيم فوتبالور بهره

 در. ها در پايان فصل سودمند است يمتهاي ليگ به موقعيت اين  يمتبازيكنان دانست و استعداديابي در 

ضوي و در پژوهش ديگري ر). 12(است يي در خارج از كشور صورت گرفته ها پژوهشين زمينه ا

نتايج اين تحقيق نشان . ي توسعة شنا در ايران پرداختندها چالشبه بررسي موانع و ) 1391(همكاران 

ين چالش و مشكل شناي كشور از ديدگاه مربيان و ورزشكاران تر مهم، بلندمدتيزي ر برنامهداد كه عدم 

موفقيت رشتة شنا شناخته عامل مهمي بر عدم  عنوان بهيت رسانه نيز حما  عدمعامل . نخبه بوده است

). 6(داند  يماو همچنين كمبود بودجة اختصاصي به رشتة شنا را در عدم موفقيت رشتة شنا سهيم . شد

را در  AHPمراتبي  ، روش تحليل سلسله)1392(همكاران در تحقيق ديگري سلطان حسيني و 

نتايج اين پژوهش نشان داد . دي كردنبررسي ورزشي ها رسانهي در ا حرفهبندي موانع رشد اخالق  يتاولو

يروهاي انساني و موانع ني اصلي، موانع سازماني در اولويت اول و موانع مرتبط با ها شاخصكه در سطح 

شده  ييشناساهمچنين در مورد موانع سازماني . هاي بعدي قرار گرفتند يتاولوترتيب در  محيطي به

در ). 7(است داراي اولويت نخست بوده ) ي ورزشيها رسانهفقدان نظام جامع و اخالقي نظارت بر (

ي گروهي را در ترويج و پيشرفت ورزش در ها رسانهتأثير ) 2012(همكاران و  2پژوهش ديگري، الشملي

ي گروهي قابليت بااليي در ها رسانهها نشان داد كه  يافته. ي كردندبررسجهت افزايش سالمت جامعه 

در ) 2012(پور و همكاران  فرزعلي). 10(دارد فرهنگ ورزش  يش آگاهي عمومي درافزا بري اثرگذار

گيري كردند كه  يجهنتي جمعي بر توسعة ورزش بانوان ها رسانهپي بردن به نقش  هدف باي ا مقاله

محققان همچنين بيان كردند كه . ي در معرفي ورزش بانوان دارندا گستردهي جمعي نقش ها رسانه

رسد محققان  يمنظر  به. ستپيشبرد و توسعة ورزش بانوان ضروري ا ي جمعي برايها رسانهاستفاده از 

 و همكاران 3ويكر). 13( كنند مي استفادهمراتبي  چند سالي است كه از روش فرايند تحليل سلسله

هاي ورزشي را بر مشاركت افراد براساس مختصات جغرافيايي  يرساختزدر پژوهشي تأثير ) 2013(

نوجوانان در  در مشاركتي ورزشي ها مكانير مثبت تعداد باالي تأثخود به او در تحقيق . ي كردندبررس

افتد كه مكان ورزشي  يمكل بيشترين مشاركت زماني اتفاق  طور بهنتايج نشان داد كه . ورزش پي برد

تواند نقش مهمي در سالمت  يمي بايد گفت كه ورزش شنا كل طور به ).18(باشد نزديك محل زندگي 
                                                           

1 . Egon 
2 . Alshamli 
3 . Wicker   
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اين موضوع . از طرف ديگر و از بعد قهرماني نيز نبايد نقش استعداديابي را ناديده گرفت. افراد ايفا كند

يافتن شناگران نخبه و پيشرفت  منظور بهاي دارد و  يژهوكه استعداديابي در ورزش قهرماني جايگاه 

  .استير پذانكارناورزش شنا، مسئوالن بايد به اصول علمي استعداديابي مبادرت ورزند، 
 

  يشناس روش
. روش پژوهش حاضر كاربردي بوده و به لحاظ گردآوري اطالعات به شيوة پيمايشي صورت گرفته است

يزي در سطح كالن در هيأت ر برنامهينة زم درنفر از مديران سابق و فعلي كه  27جامعة آماري پژوهش 

ان شنا در سطح استان كرمان كه داراي نفر از مربي 50، اند داشتهفعاليت  گذشته درشناي استان كرمان 

نفر از شناگران استان  24و  بودندهاي شنا در سطح استان  يمتينة آموزش شنا و مربيگري زم درتجربه 

. بودند) =n 101(نفر  101در مجموع  ،اند شده عنوان صاحبي مختلف ها ردهدر  گذشته دركرمان كه 

براي پي بردن . علت محدوديت جامعة پژوهش، نمونة پژوهش برابر با جامعة آماري در نظر گرفته شد به

به موانع توسعة شنا در استان كرمان با جمعي از كارشناسان و مديران نخبة ورزشي استان كرمان 

موانعي بر  عنوان بهيي كه اه مؤلفه، آنهاي اطالعات و مصاحبه با آور جمععمل آمد و پس از  به مالقاتي

سپس . ي شدندبند طبقهپيشرفت شنا در استان كرمان بيشترين تأثير را داشتند، در شش گروه اصلي 

ي فعال استخرهابراي مقايسة زوجي در محل ) AHP( صورت بهمانع  37مؤلفه و  6ي حاوي ا پرسشنامه

از طريق خود محقق يا  ها پرسشنامهل استان كرمان در اختيار جامعة آماري قرار گرفت و پس از تكمي

نفر از استادان مديريت ورزشي  10روايي پرسشنامة مذكور توسط . ي شدآور جمعمديران قسمت بانوان 

. آمد دست به 82/0براساس نتايج ارزشيابي ايشان مقدار روايي براساس ضريب كندال  تأييد شد كه

 .دست آمد به 79/0همچنين پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ 

 

 ي پژوهشها افتهي

سال، مرد، مربي، داراي سابقة  25تا  20بيشترين گروه نمونه داراي ردة سني  1 با توجه به جدول 

بدني و داراي مدرك مربيگري  يت تربسال، داراي سابقة قهرماني استاني، در رشتة غير  10تا  5شناي 

  .شنا بودند 3درجة 
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  ...قهرماني و  ةسن، جنسيت، سابق براساسآماري تحقيق ة توصيف جامع .1جدول 

 درصد فراواني هاي دموگرافيك يژگيو
جمع 
 فراواني

 سن

 101 79/6سال 20زير 
 101 376/36سال 25تا  20
 101 218/20سال 30تا  26
 101 198/18سال 35تا  31

 101 178/16سال 35باالتر از 

 جنسيت
 101 545/53مرد
 101 475/46زن

نوع ارتباط با اين رشتة 
 ورزشي

 101 277/26مدير
 101 505/49  مربي

 101 248/23ورزشكار

سابقة فعاليت در رشتة 
 ورزشي شنا

 101 99/8سال 5كمتر از 
 101 436/42سال 10تا  5
 101 267/25سال 15تا  11
 101 119/10سال 20تا  16

 101 129/11  سال 21بيش از 

سابقة قهرماني در رشتة 
 ورزشي شنا

 101 297/28ندارم
 101 366/35استاني
 101 337/32كشوري

 101 33المللي ينب

 رشتة تحصيلي
 101 446/43  بدني يت ترب
 101 564/55  بدني يت تربغير 

سطح مدرك مربيگري 
 شنا

 101 287/27ندارم
 101 3525/51درجة 
 101 2159/14درجة 
 101 130/3درجة 

 101 10/1المللي ينب
 101 20/2مدرس
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 :به شكل زير ترسيم شد  مراتبي پس از شناسايي و گردآوري موانع، درخت سلسله
  

S :موانع موجود در توسعة ورزش شنا استان كرمان  
A :موانع فني و اجرايي  
1A :ورزش شناتوجهي به استعداديابي در  بي  
2A :پايين بودن سطح دانش مربيان شنا  
3A :توجهي به آمادگي جسماني شناگران بي  

4A : بدني براي ورزش شنا يت تربعدم استفاده از كارشناسان  
5A : ي آموزشيها كارگاهبرگزار نكردن  
5A :ي استاني و كشوريها تورنمنتتوجهي به برگزاري  يب  
7A :ي استانها شهرستانين توجهي به برگزاري مسابقات ب بي  
8A : هاي شناي شهرستان يمتعدم پرداختن به  
9A : ها يمتبراي آمادگي  بلندمدتي اردوهابرگزار نشدن 

10A :توجهي به ورزش شنا در مدارس بي  
B : يزير برنامهموانع مديريتي و  
1B :همسو نبودن اهداف مربيان و شناگران با اهداف مسئوالن هيئت شنا  
2B : هاي مختلف هيأت شنا يتهكميري از گ بهرهعدم  
3B : گيري هيأت شنا يمتصمحضور نداشتن افراد متخصص در رأس  
4B :نبود ارتباط قوي هيأت شناي استان با فدراسيون شنا  
5B : از طرف فدراسيون شنا، ادارة جانبه همهعدم پشتيباني و حمايت 
  ورزش و جوانان 
6B : و قهرمانييزي مناسب در بعد آموزش ر برنامهنبود  
7B : انداز چشمهمچون  بلندمدتيزي ر برنامهنبود ابعاد مختلف ، 

  ...و  SWOTمأموريت، تحليل 
8B : عدم اختصاص زمان مناسب براي تمرين تيم و عدم همكاري 

  استخرها
9B :يت و همكاري هيأت شنا با كارفرمايان بخش خصوصيحما عدم  
C :موانع مالي  
1C :شناگرانهاي مالي از  يتحما عدم  
2C :يت مالي از مربيانحما عدم  
3C :عدم تأمين آيندة شغلي شناگران  
4C : هاي ورزشي يبانپشتعدم جذب  
5C : ينة شنازم دراختصاص ندادن بودجة پژوهشي براي تحقيقات كاربردي 
6C : فروش بليت وها كالسيي هيأت شنا از طريق برگزاري درآمدزاعدم ،...  
7C : براي حضور ورزش شنا در ليگ برتر ها باشگاهگذاري  يهسرماعدم  
8C :درآمد كمتوجهي به قشر  باال بودن هزينة آموزش شنا و بي  

D :موانع فرهنگي و اجتماعي  
1D : كردن مردم استان كرمان به ورزش شنا مند عالقهاهمال در جهت  
2D : براي پيشبرد ورزش شنا ها رسانهعدم استفاده از تبليغات در  
3D :در پيشبرد ورزش شنا ها رسانهيت حما عدم  
E: پژوهشي موانع  
1E : ينة شنازم دراستفاده نكردن از تحقيقات روز  
2E :يت از پژوهشگران حوزة شنا توسط مسئوالن ادارة كل ورزش و جوانانحما عدم  
3E :نبود مراكز پژوهشي و آكادمي شنا در استان  
F: يافزار سخت موانع  
1F : براي آموزش شنا ي استاندارداستخرهانبود  
2F :نبود استخرهاي استاندارد تمرين و مسابقه براي رشتة شنا  
3F :اهمال مديران ارشد ادارة كل ورزش و جوانان استان براي ساخت اماكن 

  آبي استاندارد 
4F : ها شهرستاناهمال در جهت تجهيز اماكن آبي در  

 موانع موجود در توسعه و پيشرفت شنا بندي يتاولومراتبي با اهداف  نمايش درخت سلسله. 1شكل 
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هاي مقايسات زوجي تشكيل  يسماترو براساس آن،  1مراتبي در شكل   پس از ترسيم درخت سلسله

رو در اولين گام ماتريس مقايسات  ينازا. است 9تا  1ي آن نسبت به اهميت عوامل ها ارزششود كه  يم

نمايش  2زوجي معيارهاي اصلي با استفاده از ميانگين هندسي براي هر آرايه حاصل شد كه در جدول  

  .شود يمداده 
  معياري اصلي بندي يتاولوتعيين وزن نسبي و  .2جدول 

 معيارهاي اصلي

  محاسبه  مقايسة زوجي پارامترها

A B C D E F 
بردار 
 وزن

 رتبه

A : موانع فني و

 اجرايي
1 18/0 90/5 91/5 90/5 5 255/0 2 

B : موانع مديريتي و

 يزير برنامه
47/5 1 6 29/5 8 5 491/0 1 

C :5 05/0 2/0 1 2 1 16/0 16/0 موانع مالي 

D : موانع فرهنگي و

 اجتماعي
169/0 18/0 5/0 1 35/0 91/0 047/0 6 

E: 4 054/0 33/0 1 85/2 1 12/0 16/0 پژوهشي موانع 

F: 3 104/0 1 03/3 09/1 5 2/0 2/0 يافزار سخت موانع 

 

 گيرنده يمتصم به يسماتر يك يناسازگار بودن قبول قابل يزانم كه گفت توان يم يكل حالت در

 چنانچه است معتقد و دهد يم ارائه قبول  قابل حد عنوان به را 1/0عدد ) 1392( ينيحسدارد، اما  يبستگ

 يتمالگور براساس .يمكن يدنظرتجد ها قضاوت در است باشد، بهتر 1/0يشتر از ب يستمس يناسازگار يزانم

آيد كه بسيار  يمدست  به 004/0ي، نرخ ناسازگاري ماتريس معيارهاي اصلي برابر ناسازگار نرخ محاسبة

محاسبات  براساس ينكها يجهنت. رو تمامي عناصر وزن مناسب و قابل قبولي دارند ينازا. است 1/0كمتر از 

 شنا درورزش  رشد يرو يشپ ياصل موانع يانم در كه شد يينتع، آنها صحت از يناناطم و يرفتهپذ انجام

 موانع و دوم درجة در موانع فني و اجرايي درجة اول، در يزير برنامهمديريتي و  موانع استان كرمان،

  .كنند يم نقش يفايا در درجة سوم يافزار سخت

تعيين وزن نسبي و  منظور بهتوان دريافت كه  يم 1شده در شكل  يمترسبا نگاهي به درخت 

ماتريس ديگر براي  6از  4و جدول   3ها در جدول   يرگروهزبندي موانع در تمامي  يتاولو

موانع ) C( يمال، موانع )B( يزير برنامه، موانع مديريتي و )A( يياجراموانع فني و  هاي يرمجموعهز
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دليل حجم زياد  به ؛ كهشد استفاده) F( يافزار سختو موانع ) E( يپژوهش، اجتماعي، )D( ينگفره

، )D( يفرهنگهاي موانع  يسماتريزي و ر برنامهجداول براي نمونه در ادامه ماتريس موانع مديريتي و 

  .است شده  ارائه) F( يافزار سختو ) E( يپژوهشاجتماعي، 
 

  يزير برنامهمديريتي و معيار موانع  هاي يرشاخهز بندي يتاولوتعيين وزن نسبي و  .3جدول 

 معيارهاي
 اصلي

  محاسبه  مقايسة زوجي پارامترها

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 
بردار 
به وزن

رت
 

1B 1 4/0  14/0 44/2 2 16/0 13/0 11/0 12/0 024/0 8 

2B 5/2 1 14/0 46/3 3 18/0 12/0 13/0 14/0 034/0 7 

3B 14/7 14/7 1 93/7 1/1 86/0 47/4 48/8 3 25/0 1 

4B 4/0 28/0 12/0 1 1 18/0 11/0 14/0 12/0 01/0 9 

5B 5/0 33/0 88/0 1 1 11/0 11/0 25/0 25/0 03/0 6 
6B  25/6 55/5 16/1 55/5 09/9 1 47/4 4 44/2 23/0 2 
7B  69/7 33/8 23/0 09/9 09/9 23/0 1 6 89/4 19/0 3 
8B 09/9 69/7 11/0 14/7 4 25/0 16/0 1 28/0 083/0 5 
9B  33/8 14/7 33/0 33/8 4 4/0 2/0 57/3 1 11/0 4 

 
 يپژوهش، اجتماعي، )D( يفرهنگهاي معيار موانع  يرشاخهزبندي  يتاولوتعيين وزن نسبي و . 4جدول 

)E ( يافزار سختو )F(  
معيارهاي 
 اصلي

  محاسبه  مقايسة زوجي پارامترها
D1 D2 D3 رتبه بردار وزن 

D1 1 89/4 4/0  4/0 1
D2 2/0 1 22/1 2/0 2
D3 5/2 81/0 1 4/0 1
 - E1 E2 E3  بردار وزن رتبه
E1 1 47/4 57/0  445/0 1
E2 22/0 1 44/2 266/0 3
E3 75/1 4/0 1 289/0 2
 - F1  F2  F3  F4  بردار وزن رتبه
F1 1 82/2 47/5 15/0  267/0 3
F2 35/0 1 47/5 3 285/0 1
F3 18/0 18/0 1 46/3 166/0 4
F4 66/6 33/0 28/0 1 283/0 2

 

 ضرب با توان يم مربوط گروه در زيرمعيارها و يارهامع يبند رتبه و ينسب وزن شدن مشخص از پس

 و مربوط سطح در را آنها ينسب وزن باالتر، سطوح در مربوط يارهايمع ينسب يها وزن در اوزان ينا كردن
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 در يارمعيرز ينسب وزن مثال يبرا .آورد دست به نظر مورد سطح يارهايمع يةكل ينب در را آنهارتبة  متعاقباً

  :آيد يم دست به يرز شكل به دوم سطح يرمعيارهايزية كل

  A 1A = 186/0 × 255/0 = 047/0 ×وزن نسبي  A = 1) رتبه در كل(

 يسطح در آنهارتبة  و ينسب وزن و مربوط گروه در يرمعيارهاز و يارهامع رتبة و ينسب وزن ،5جدول  

بندي معيارهاي اصلي  يتاولونيز  5كه در شكل   يطور بهدهد،  يم يشنما كامل طور به موجودند، كه را

 كه درخت هم از يمكان هر در دارند، قرار باالتر سطوح در كه يموانع است يهيبد. است شده  دادهنمايش 

 .دارند يباالتر يتاولو يبعد سطوح در گرفته يجا موانع از باشند، شده  واقع

  در كل آنها ةمعيارها و زير معيارها در گروه مربوط و وزن سطحي و رتب ةوزن نسبي و رتب .5جدول 

رتبة 
  سطحي

وزن 
  سطحي

رتبه 
در 
  گروه

وزن 
  نسبي

نام 
  معيار

رتبة 
  سطحي

وزن 
  سطحي

رتبه 
در 
  گروه

وزن 
  نسبي

نام 
  معيار

6  096/0  3 196/0 B7 2  255/0 2 255/0 A 

13  041/0  5 083/0 B8 1 491/0 1 491/0 B  
8  057/0  4 115/0 B9 10  050/0 5 050/0 C  
40  005/0  6 099/0 C1 12  047/0 6 047/0 D  
41  005/0  5 098/0 C2 9  054/0 4 054/0 E  
37  007/0  3 133/0 C3 5  104/0 3 104/0 F  
32  011/0  1 217/0 C4 11  0474/0  2 186/0 A1 

42  004/0  7 078/0 C5 22  017/0  5 067/0 A2 

43  004/0  8 072/0 C6 38  006/0  10 025/0 A3 

34  009/0  2 186/0 C7 33  010/0  9 039/0 A4 

39  006/0  4 117/0 C8 31  011/0  8 045/0 A5 

20  019/0  1 400/0 D1 28  013/0  6 050/0 A6 

35  009/0  2 200/0 D2 19  019/0  4 075/0 A7 

21  019/0  1 400/0 D3 17  027/0  3 105/0 A8 

18  024/0  1 445/0 E1 29  012/0  7 047/0 A9 

27  014/0  3 266/0 E2 7  092/0  1 362/0 A10 

26  016/0  2 289/0 E3 30  012/0  8 024/0 B1 

16  028/0  3 267/0 F1 23  017/0  7 034/0 B2 

15  029/0  2 283/0 F2 3  126/0  1 258/0 B3 

25  017/0  4 166/0 F3 36  008/0  9 017/0 B4 

14  030/0  1 285/0 F4 24  017/0  6 035/0 B5 

- -  -  -  -  4  117/0  2 238/0 B6 
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  معيارهاي اصلي بندي يتاولوتعيين وزن نسبي و  .2شكل  

 

  يريگ جهينتبحث و 
توجهي به ورزش شنا در مدارس و  ي فني و اجرايي عامل بيها مؤلفهنتايج تحقيق نشان داد كه در ميان 

 موردين موانع توسعة اين ورزش تر مهم عنوان بهتوجهي به استعداديابي ورزش شنا در استان كرمان  بي

ي ورزشي ها سازمانداند كه مربيان و  يماستعداديابي را روشي ) 1992(ميشل  .است گرفته قرار توجه

 همچنين). 1(برند  يمكار  در يك ورزش زيادتر است، به آنهاامكان موفقيت  در گزينش ورزشكاراني كه

 پرورش و  آموزشي نوع بهكه ورزش مدارس و  اند كردهبيان  )1392(سلطان حسيني و همكاران 

نتيجة تحقيق اين ). 4( ترين نهاد متولي استعداديابي و پيشرفت يك ورزش در يك كشورند ياصل

پژوهشگران نشان داد كه موفقيت ورزش در كشورهايي همچون آمريكا، استراليا، آلمان و چين كه در 

در . آموزان به ورزش در مدارس بوده است به پرداختن دانش آنهااند، مديون اهميت دادن  حال پيشرفت

در رأس هيأت شنا و  مداكارنبود افراد  ها نشان داد كه يزي يافتهر برنامهي مديريتي و ها مؤلفهخصوص 

جامعة  توجه موردين عامل عدم پيشرفت شنا در استان تر مهم عنوان بهيزي ر برنامهنبود ابعاد مختلف 

ة اندك از مديران خالق و داراي تفكرات استفاد) 1389(همكاران به نظر الهي و  .است  گرفته قرارآماري 

يري اندك از نيروي انساني متخصص در گ بهره، ها باشگاهيي در درآمدزاي تجاري و ها تخصصو 

ي فوتبال با مراكز آموزشي عالي و پژوهشي ها باشگاهيافته بين  سازماني فوتبال، فقدان ارتباط ها باشگاه

در مورد موانع مالي نتايج نشان داد كه ). 3(است ين موانع پيشرفت فوتبال تر مهمداخلي و خارجي، 

هاي ورزشي  يبانپشتگذار بر عدم پيشرفت ورزش شنا در استان كرمان عدم جذب يرتأثبيشترين عامل 

تي كواصل . ستبراي حمايت مالي در رشتة ورزشي شنا و باال بودن هزينة آموزش شنا در استان ا

مؤثرترين عامل دروني عدم پيشرفت ) حاميان مالي( يورزشهاي  يبانپشتنشان داد كه جذب ) 1390(

Performance Sensitivity for nodes below: Goal: swim
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همچنين نتايج ). 1(است  مدنظر ي ماليها مؤلفهخوزستان در ميان عوامل دروني فوتبال در استان 

در پيشبرد ورزش شنا  ها رسانهيت حما  عدمي فرهنگي و اجتماعي بيانگر ها مؤلفهتحقيق در زمينة 

رسانه را ) 2012(استيد . است گرفته قرار توجه موردترين عامل فرهنگي و اجتماعي  ياصل عنوان به

يك عامل كليدي در معرفي، پيشبرد و افزايش تعداد تماشاگران و هواداران يك ورزش در  عنوان به

ة مثاب بهي جمعي را ها رسانه) 1392(همچنين خالديان و همكاران ). 17( كند يمجوامع كنوني معرفي 

فرايند  عامل بسيار حياتي در عنوان بهيرگذار بر افكار عمومي تأثي اطالعاتي و پل ارتباطي ها بزرگراه

ي ورزشي در جامعه و اعتالي ساز فرهنگسازي، آموزش، مشاركت اجتماعي و  رساني، گفتمان اطالع

همچنين نتايج پژوهش الشملي و ). 5( كنند يمورزش كشور و توسعه و فراگير كردن آن معرفي 

مومي ي جمعي باعث تشويق عموم به ورزش و بهبود سالمت عها رسانهنشان داد كه ) 2012(همكاران 

ي استخرهادهد كه نبود  يمي نشان افزار سختهاي تحقيق در زمينة عوامل  يافته). 10(شود  يمجامعه 

در . استاندارد تمرين و مسابقه براي رشتة شنا در عدم توسعة شنا در استان كرمان نقش مهمي دارد

اجتماعي، پژوهشي  يزي، مالي، فرهنگي ور برنامهة فني و اجرايي، مديريت و شد مشخصميان شش عامل 

ترين عامل در عدم توسعه و پيشرفت ورزش  ياصل عنوان بهيزي ر برنامهي موانع مديريتي و افزار سختو 

از طرف ديگر، نبايد از نقش ورزش شنا در توسعة سالمت . است گرفته قرارشنا در استان كرمان مدنظر 

تواند جامعه را  يمد به سمت ورزش شنا كه جذب بيشتر افرا اند دادهتحقيقات نشان . جامعه چشم پوشيد

تواند افراد  يمافزايش اشتياق و اعتماد در ميان مردم از طريق ورزش شنا . به سمت سالمت سوق دهد

هاي درماني  ينههزيامدهايي همچون سالمت اجتماعي و كاهش پي را به اجتماع معرفي كند و تر سالم

ي ها سالدر  ).14(همراه داشته باشد  براي جامعه به ي و متعاقب آن سالمت اقتصادي راكهنسالدوران 

پيش نشان داده شده است كه در صورت رسيدگي و توجه مسئوالن و رعايت قواعد كلي ورزش شنا در 

دهد كه استعداديابي در رشتة ورزشي شنا در  يمنتايج تحقيق نشان . استان كرمان پيشرفت خواهد كرد

لبته ناگفته نماند كه مقولة استعداديابي كشور ايران در سطح كالن ا. ستاستان كرمان با مشكل مواجه ا

 مانند يداتيتهد و يانمرب و ورزشكاران از يتحما جامع برنامة اي همچون نداشتن يدهعدبا مشكالت 

 نخبة يانمرب يبرامناسب  يستمس فقدان و يورزش ياستعدادها پرورش و ييشناسا جامع نظام فقدان

 يطةح در يدجد يرقبا يدايشپ و يابياستعدادينة زم در رقبا كالن گذاري يهسرما يدتهد ، باكشور ورزش

توان از آن براي  يمهاي ورزش  يأتهخصوص در  است، اما در سطح خرد و به مواجه يقهرمان ورزش

رسد فرايند استعداديابي در هيأت شناي  يمنظر  به. و پيشبرد ورزش استفاده كرد استعدادهاپرورش 
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توان از افراد نخبة  يممنظور تحقق اين امر  رو به ازاين. قرار گيرد توجه مورداستان كرمان بيشتر بايد 

تا با مراجعه به  بدني استفاده كرد يت تربدانشجويان مستعد رشتة  آنهاورزش شنا در استان و در كنار 

هاي آنترپومتريكي  يژگيوي مشخص و توجه به ها تستو مدارس ابتدايي، با استفاده از  ها مهدكودك

از طرفي بايد از نيروهاي انساني . يرندگ نظري مدون آموزش و تمرين در ها برنامه آنهاآموزان براي  دانش

 عالوه به. شود استفادهمنظور كارهاي اجرايي در هيأت شناي استان كرمان  متخصص، مجرب و كاردان به

استفاده  مدت كوتاهمدت و  يانم، درازمدتي ها نامهبرهيأت شنا بهتر است از  رأسگيرندگان در  يمتصم

يزي مناسب و ر برنامهي و سازماندهها،  يمتهاي تداركاتي و اعزام  يبازكنند و برگزاري مسابقات، اردوها، 

يزي بهتر و ر برنامهبراي . هاي خود را در دستور كار قرار دهند يزير برنامهدر ) كنترل و نظارت( يريتمد

يزي ر برنامهتوان از جلسات متعدد توفان مغزي، تحليل محيط دروني و بيروني و در نهايت  يمتر  يقدق

مسئوالن هيأت همچنين الزم است . راهبردي با استفاده از مديران و ورزشكاران نخبه استفاده كرد

ورزش  ي و نهادهاي دولتي و خصوصي ترتيب دهند و با معرفيا حرفهي ها باشگاهجلساتي را با مسئوالن 

از . حاميان مالي برآيند عنوان به آنهاجذب  درصددهاي گذشتة اين ورزش در سطح استان  يتموفقشنا و 

در زمينة موقعيت آموزش، چگونگي آموزش و در نهايت ميزان  استخرهاطرف ديگر، با بازرسي صحيح 

ين طريق افراد را در ي مختلف برآيند و از ااستخرهاپايين آوردن هزينة آموزش شنا در  درصددهزينه، 

توانند با حمايت مالي از مربيان و بازيكنان،  يمهمچنين مسئوالن . مشاركت در ورزش شنا تشويق كنند

، افزايش بودجة ورزش، واگذاري به بخش خصوصي، ها باشگاهبا بهرة كم به  درازمدت يها واماعطاي 

و  ها باشگاه، خصوصي كردن ها باشگاه هاي پايه، توسعة ظرفيت اقتصادي و مالي يمتگذاري در  يهسرما

گذاري و مديريت بازاريابي موجب گسترش و توسعة اين ورزش در سطح استان  ايجاد محيط امن سرمايه

در حقيقت . ي جمعي استان براي احياي ورزش شنا استفاده كردها رسانهتوان از  يماز طرف ديگر . شوند

 درصددبا دعوت از خبرنگاران و سيماي مركز استان بايد با اجراي يك مسابقة شنا در سطح استان 

هاي مداوم  يگيريپبر اين مسئوالن بايد با  عالوه؛ هاي اين ورزش پايه در سطح استان شد يتفعالمعرفي 

ايجاد  درصدداز طريق ادارة كل ورزش و جوانان استان كرمان و متعاقب آن وزارت ورزش و جوانان 

ي مسافت بلند با امكانات مختلف براي تمرين رشتة شنا در تخرهااسي پايه براي آموزش و استخرها

سطح استان برآيند و با اضافه كردن امكانات تفريحي به اين اماكن آبي و جذب مشتريان براي تفريح در 

  .يي، توسعه و پيشرفت رشتة ورزشي شنا در استان كرمان شونددرآمدزااين اماكن موجب 
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