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  حذف کشتی از بازي هاي المپیک و ارایه راهکارهاخطر ر موثر بعوامل تبیین 

   )تلا(کاربرد روش تصمم گیري دیم

  4سید حسین قریشیان، 3مهدي پاژوند، 2ایاق زنديحسن غردکتر ، 1حسن معصومیدکتر 

  چکیده   

 .دارد ایرانیان فرهنگ و سنن در ریشه که شود ما محسوب می کشور سنتی، محبوب و پرطرفدار در هاي ورزش از کشتی یکی ورزش

پیکارهاي  يعرصه از 2020 سال از کشتی ورزش که کرد پیشنهاد ،2013 يفوریه در المپیک، المللیبین يکمیته اجرائی شوراي

همچنان باقی  ،در رقابت با ورزش هاي دیگر ،کشتی، اما خطر حذف تصمیم به باقی ماندن آن گرفت سپتامبر 8و در  حذف المپیک

از  فی،توصی تحقیق، این .شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر در خطر حذف کشتی از بازي هاي المپیک است پژوهش حاضر،هدف  است.

 مربیان و کمیته ملی المپیک، فدراسیون کشتی مدیران آماري شامل جامعه اجرا شد. میدانی صورت به بوده که و همبستگی شینوع پیمای

روایی و . است پرسشنامه محقق ساخته گیري، اندازه ابزار نفر تعیین شد. 79 حجم جامعه آماري بر اساس سرشمارياست.  کشتی فعال

با مطالعه ادبیات و پیشینه  اول گام در عواملاین  .شد تایید) α=  %86( کرونباخ آلفاي و آزمونخبرگان  نظر اجماع با پرسشنامه، پایایی

با استفاده از روش . ندبندي شد رتبه با استفاده از آزمون فریدمنعوامل ، در گام بعدتحقیق و مذاکره با خبرگان استخراج شد. 

تجاري،  فنی،مدیریتی،  ششگانه عوامل ،نتایج تحقیق نشان داد نیز طراحی شد. ها مولفه علی روابط الگويگیري دیماتل، تصمیم

عوامل مدیریتی . هستند المپیک هاي بازي از کشتی حذف زا درخطر از عوامل مهم و موثر ترتیب به سیاسیفرهنگی، اجتماعی، 

 از مدیریتی عوامل ،از نظر تاثیرگذاري اساس مدل بردارا هستند.  این زمینهدر  را اهمیتمیزان رتبه و کمترین  سیاسیعوامل  بیشترین و

سازمان هاي متولی ورزش . هستند برخوردار کمترین تاثیرگذاري فرهنگی نیز از و عوامل تاثیرگذاري و تعامل با متغیرهاي دیگر بیشترین

 ،رقابتی نسبت به سایر ورزش ها مزیت با کسبتا  گیرند بکار را مختلفی ابزارهاي و ها روش توجه و اثرگذار کشتی باید به این عوامل

  .داشته باشند دایمی و مستمر در عرصه بازي هاي المپیک يحضور

  

  لتاکشتی، بازي هاي المپیک، روش دیم حذف، واژه هاي کلیدي:

   

  

                     masoumi.hm@gmail.com                          ، ایرانچالوسدانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار . 1

 ، ایراناستادیار دانشگاه تهران. 2

 ایران، هرمزگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد، کارشناسی ارشد. 3

 یرانمازندران، ا، مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی بابلگروه کارشناس ارشد . 4
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  مقدمه

به  آن چه امروزه کشتی نامیده می شود ورزشی است با قدمت چند هزار ساله که در بین جوامع کهن، از دیرباز تا

 در احتماالً و است دنیا هايورزش فراگیرترین و ترینقدیمی از یکی امروز، جایگاه و مرتبه اي ویژه دارد. کشتی

شدید همراه  صدمات یا مرگ با وجود داشته و تنبهتن هايجنگ شکل و به صورت تغییر با تاریخ ماقبل دوران

 یونان در بار اولین البته. دارد وجود بشري آغازین هايتمدن تمامی در کشتی حضور از بسیاري شواهد. بوده است

  . شد المپیک وارد قبل از میالد 704 سال در و تبدیل واقعی ورزش یک به باستان

 را کشتیورزشی  راي فعالیت هاي مربوط به رشتهمسوولیت مدیریت و اجکشتی  IF1)فدراسیون بین المللی(     

. در هر کشتی در جهان شناخته شده استرین مرجع تصمیم گیري ورزش در سطح جهان عهده دار بوده و عالی ت

ورزش در آن کشور است. از جمله این و مدافع  IFوجود دارد که نماینده کشتی  )NF(کشور، فدراسیونی ملی

فدراسیون هاي ). 4، برگزاري مسابقات جهانی و همکاري در برگزاري بازي هاي المپیک است(کشتی  IFوظایف

). 2در بازي هاي المپیک به شمار می رود ( به کشتیل کنترل فنی و سامان بخشی وومس کشتی لیبین المل

اخته و در منشور المپیک نقش را به رسمیت شن کشتی بین المللی لی المپیک مرجعیت فدراسیونکمیته بین المل

هاي بین المللی موقتی و منشور المپیک، صدور تاییدیه فدراسیون  29). مطابق اصل 5را تعریف کرده است ( آن

براي یک دوره زمانی دو ساله یا یک دوره ثابت دیگر است که از سوي هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک 

آتن بود که  1896تعیین می شود. اولین فدراسیون هاي بین المللی که مورد تایید واقع شد، در بازي هاي المپیک 

یدانی، دوچرخه سواري، شمشیربازي، ژیمناستیک، تیراندازي، شنا، تنیس و رقابت ها در ورزش هاي کشتی، دو و م

  ). 6وزنه برداري برگزار شد (

هاي براي بازي IOCالمپیک، برنامه ورزش ها، بازي ها، رشته ها و مواد مسابقاتی است که  بازي هاي برنامه     

رزشی المپیکی شود، باید فدراسیون هاي بین شته والمپیاد و المپیک زمستانی تعیین می کند. براي اینکه یک ر

رشته شاخه اي از ورزش است   آن را به رسمیت می شناسد، اداره آن را بر عهده گیرد. IOCالمللی ورزشی که 

که یک یا چند ماده دارد. در تاریخ بازي هاي المپیک، به تدریج تعداد رشته ها و ورزش ها در برنامه المپیک 

ورزش در  7ر بازي هاي المپیک  تابستانی تعداد ورزش هاي موجود در برنامه المپیک از افزایش یافته است. د

ن ورزش آ 25ورزش در برنامه المپیک امروز افزایش یافته است که  28به بیش از  1896المپیک آتن  هاي بازي

ابت نیست و تبادل المپیک هنوز ث هاي د. برنامه بازيمی باش باید طبق تصریح منشور المپیک ورزش هاي اصلی

المپیک،  هاي امروزه بعد از هر دوره بازي .افکار، قوانین و تصمیمات مربوط به آن طی زمان تکامل می یابد

معیار براي بازنگري برنامه بازي هاي المپیک استفاده می کند تا  33، از IOCکمسیون بازي هاي المپیک 

المپیک و باقی ماندن در  هاي رزش ها براي پیوستن به بازياطمینان یابد برنامه بازي ها مهیج و مناسب است. و

آن باید از خود معیار شایستگی نشان دهند. معیارهاي شایستگی و تعداد ورزشکاران هر رشته نیز ارزیابی می شود. 

یی پیشنهادات کمسیون در باره اصول و ساختار برنامه بازي هاي تابستانی و زمستانی المپیک ابتدا به هیات اجرا

IOC  عرضه می شود. اجالسIOC المپیک باقی بماند و هیات  تصمیم می گیرد چه ورزش هایی در برنامه بازي

، کشتی آزاد و فرنگی دو رقابت جداگانه شد. 1920رشته ها و مواد را مشخص می کند. از سال   IOCاجرایی 

  ).2( یک بوددر بازي هاي المپ )فرنگی)، فقط یک رشته (1908سال  پیش از آن (به جز
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ورزش هایی هستند که از سوي فدراسیون هاي بین المللی اداره می شوند و در دو  المپیکی هاي ورزشی      

دسته المپیاد چهارساله (شامل ورزش ها ي تابستانی) و المپیک زمستانی دسته بندي شده اند. تصمیم در مورد 

تصمیم می گیرد که یک یا  همچنین  IOC ).4است (  IOCورزش هایی که در برنامه المپیک قرار گیرد بر عهده 

). 2حذف شود ( المپیک هاي کلیه رشته هاي ورزشی تحت اداره یک فدراسیون هاي بین المللی از برنامه بازي

ورزش برگزار شود. کمیته  15 حداقلمنشور المپیک، هر دوره مسابقات المپیک تابستانی باید با  481مطابق ماده 

 28، تصمیم گرفت برنامه المپیک تابستانی را به حداکثر )2002(خود در مکزیک 114س از نشست ملی المپیک پ

هایی که تحت ورزشکار محدود کند. مسابقات المپیک عبارت است از ورزش 10500مسابقه و  301ورزش، 

ت. راي دو سوم اس منشور المپیک آمده 64المللی قرار دارد و فهرست آن در ماده هاي بیننظارت فدراسیون

اعضاي کمیته ملی المپیک الزم است تا بتوان منشور المپیک را اصالح کرد و یک فدراسیون رسمی را به جایگاه 

منشور  47المپیک ارتقا داد و آن رشته ورزشی را براي گنجاندن در برنامه المپیک واجد شرایط تلقی کرد. ماده 

المللی المپیک در کمیته بین. توان در برنامه المپیک گنجاندیهاي المپیکی را مگوید: تنها ورزشالمپیک می

پردازد. براي آنکه بتوان نام برنامه المپیک می ارزیابیکند به اي که پس از هر المپیاد برگزار مینخستین جلسه

هاي رزشورزشی را در برنامه المپیک نوشت، به راي اکثریت اعضا نیاز است. بر اساس قوانین فعلی، هر یک از و

محسوب  یاند، کماکان ورزش المپیکالمپیک که براي قرار گرفتن در مسابقات المپیک خاصی انتخاب نشده

شوند و ممکن است در مسابقات آتی به شرط حصول راي اکثریت در برنامه المپیک جاي گیرند. در هفدهمین می

لندن انتخاب  2012برنامه المپیک  ورزش براي قرار گرفتن در 26جلسه کمیته ملی المپیک در سنگاپور، 

  .)3(شدند

 رشته این. است بوده باستانی المپیک ورزشی هايرشته تریناصلی جزو میالد، از قبل 708 سال از کشتی     

 کشتی ولی گرفت قرار المپیک هايبازي برنامه در 1896 سال در مدرن المپیک دوران آغاز با همزمان ورزشی

 کشتی و مردان فرنگی و آزاد رشته دو شامل کشتی .شد گنجانده تابستانی هايبازي رنامهب در 1904 سال از آزاد

 زنان آزاد وزن چهار و مردان فرنگی وزن هفت مردان، آزاد وزن هفت شامل که است المپیک هاي بازي در زنان

 توزیع المپیک ايه بازي در کشتی رشته در مدال 72 مجموع در .نیستند فعال فرنگی رشته در زنان. شود می

 یورزش مدال 60 از مدال 38 در ایران )8(.است ها وزن مشترك برنز و نقره طال، هاي مدال شامل که شودمی

 کرده کسب تکواندو و برداريوزنه کشتی، هايرشته در ترتیب به المپیک ادوار در راها مدال تعداد بیشترین یعنی

 کشتی ملی هايتیم را مدال 38 تعداد که اندگرفته هابازي این در ار مدال 60 مجموع در ایرانی ورزشکاران. است

 است بیشتر بقیه از کشتی سهم هم باز طالست، مدال آن تاي 15 که مدال 60 این مجموع از. اندکرده تصاحب

 بود لندن 2012 المپیک هايبازي در ایران کشتی درخشش اوج همه از ترمهم. رسدمی طال نشان هشت به که

 کار به برنز دو و نقره یک طال، مدال سه با آزاد و فرنگی کشتی ملی هايتیم ،کشور کاروان مدال 12 جمع از هک

 خاستگاه در عموما که دارد را خود خاص طرفداران جهان، در دیگري ورزش هر مثل کشتی .)3(دادند پایان خود

 آن اقمار و روسیه ایران، همچون ريپهناو هاي سرزمین شامل که وسیع اي منطقه در پهلوانی ورزش این

 آمریکاي کشورهاي تمامی در کشتی آن، بر عالوه .دارند قرار شود، می اروپا شرق کل و ترکیه ،)سابق شوروي(

 کره( کره جزیره شبه و ژاپن مغولستان، جمله از دور خاور ،)پاکستان و هندوستان( هند قاره شبه مرکزي، و شمالی
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 کشورهاي جمله از اروپا غرب در و فنالند و سوئد کشورهاي بویژه شمالی اروپاي نهمچنی و) جنوبی و شمالی

  )10(.گذشت تفاوت بی آنها از توان نمی که دارد زیادي طرفداران فرانسه، و آلمان سوییس، یونان،

)، تحقیقی تحت 1386گودرزي و هنري، (کشتی انجام شد.  ورزشنیز در زمینه  تحلیلی تحقیقاتی    

 در بخش تجزیه و تحلیل انجام دادند. نویسندگان "طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور"عنوان

نبود برنامه استراتژیک ، ان از اصول مدیریت پیشرفتهعدم دانش کافی مدیر، نقاط ضعف ورزش کشتی را 1سوات

ان و قهرمانان در عدم تربیت نیروي انسانی متخصص، بی عالقگی پیشکسوتان، مربیبراي ورزش کشتی،  مدون

بی نظمی در برگزاري رویدادهاي داخلی، عدم امکانات عدم وجود شایسته ساالري، همکاري با فدراسیون کشتی، 

، عدم نهادینه شدن استعدادیابی در عدم به کارگیري و ارتباط با مجامع علمی، ملی و بین المللیو تجهیزات کافی، 

دخالت باندبازي هاي مختلف در اهالی کشتی، انین کشتی در جهان، تغییر قوو تهدید هاي کشتی را  ورزش کشور

بی مورد سیاستمداران کشور، وجود انگیزه هاي مالی بهتر در رشته هاي ورزشی دیگر، کاهش عالقه نوجوانان و 

سایر رشته  جوانان به کشتی، عدم پرداختن رسانه ها گروهی به کشتی، تغییر فرهنگ خانواده ها در گرایش به

ي ورزشی، توجه به نسخه گرایی در ورزشی کشور، عدم ارتباط فدراسیون با بدنه علمی کشور، وجود مدیریت ها

   ).9گزارش کردند(سنتی حاکم بر ورزش کشور 

 از 2020 سال از ورزش کشتی که کرد پیشنهاد المپیک المللیبین يکمیته اجرائی شوراي ،2013 يفوریه در     

گرفته شد و در نهایت  زمینه این در قطعی ، تصمیم 2013سپتامبر  8اما در  ،گردد فحذ پیکارها این يعرصه

 حذف از بعد نامه،آیین طبق. )7(کشتی بعد از رقابت با چند رشته ورزشی دیگر، در بازي هاي المپیک باقی ماند

 این. کند جایگزین ار دیگري رشته که داشت خواهد را اختیار این المپیک المللیبین کمیته ورزشی، رشته یک

 ماندنباقی جهت باید کشتی است. شده گرفته لندن 2012 المپیک در ورزش هر عملکرد گزارش بر اساس تصمیم

 با که هستند کشورهایی از روسیه و بلغارستان امریکا، ایران، آلمان،. کند رقابت دیگر يرشته 7 با المپیک، در

این همواره احتمال حذف کشتی از بازي هاي المپیک وجود دارد و بنابر  .)8مخالفت کردند ( تصمیم حذف کشتی

ورزش کشتی باید با ورزش هاي دیگر بر سر ماندن در بازي هاي المپیک رقابت کند. این امر بستگی به عملکرد 

 دارد. معموال بعد از اتمام هر دوره، بازي هاي المپیک  IOCو وضعیت کشتی در بازي هاي المپیک و نظر مدیران

می تواند دست به دست هم داده و موجب حضور دایمی  متعددي مورد ارزیابی قرار می گیرد. عوامل IOCتوسط 

نقاط ضعف متعددي وجود دارد  سازمان هاي متولی ورزش کشتی، یا حذف کشتی از بازي هاي المپیک شود. در

این عوامل  این سازمان ها باید به .فراهم کندحذف کشتی از بازي هاي المپیک  که احتمال دارد زمینه را براي

و براي حضور دایمی و مستمر کشتی در عرصه بازي هاي المپیک تالش  گیرند بکار را مختلفی ابزارهاي توجه و

حذف کشتی از بازي هاي خطر  موثر درعوامل کلیدي  دارد تالش حاضر تحقیق فوق، مطالب به توجه با کند.

کمیته ملی  نظران صاحب دیدگاه از آنها را  و کند استخراج تحقیقات، یشینهپ و نظري مبانی مطالعه با راالمپیک 

 مساله بنابراین،. قرار داده و رتبه بندي کندشناسایی  موردالمپیک، فدراسیون کشتی و مربیان فعال کشتی کشور 

چه لمپیک حذف کشتی از بازي هاي ا رب و موثر عوامل مهم :شود می بیان سوال صورت به ،حاضر تحقیق اصلی

  هستند؟

  

  

1 SWOT (Strenghth, Weaknesses, Opportunities, Threats )  
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  تحقیقشناسی روش 

گردآوري روش میدانی  و داده ها به بودو همبستگی  2پیمایشیاز نوع  ، توصیفی،حاضر پژوهشش تحقیق رو     

با تجربه کشتی فعال و فدراسیون کشتی و مربیان  ،مدیران کمیته المپیکشامل  مورد بررسی جامعه آماري .شد

اظهار نظر در باره موضوع را داشته آن ها با متغیرهاي پژوهش، قابلیت و توانمندي  که به دلیل ارتباط مستقیم بود

 حجم جامعهشماري براي جمع آوري داده ها استفاده شد.  تماتمبا توجه به ویژگی هاي جامعه آماري، از . اند

براي کمیته  .بودنفر  79 و کالنفر  64مریبان منتخب نفر   9 کشتی ، فدراسیوننفر 12مدیران کمیته ملی المپیک 

ملی المپیک و و فدراسیون کشتی از تمام شماري و براي مربیان کشتی از روش نمونه گیري غیر تصادفی هدفمتد 

. پرسشنامه پژوهش، داراي سه بخش محقق ساخته استفاده شد پرسشنامهاز  ا،ه هداد آوري جمع براياستفاده شد. 

پرسش هاي مربوط به اطالعات جمعیت شناختی و مولفه ها و ، دستورالعمل تکمیل پرسشنامههدف و شامل 

 که است توضیح به الزم. بود المپیک هاي بازي از کشتی حذف موثر بر احتمال عواملپرسش هاي مربوط به 

 به 5 عدد و اهمیت بی خیلی معناي به 1 عدد( 5 تا 1 از اي دامنه در لیکرت طیف گانه 5 مقیاس داراي پرسشنامه

پرسشنامه، از روش اعتبار صوري و محتوایی استفاده  3براي تعیین اعتبار یا روایی. است) اهمیت با خیلی معناي

شد. به این ترتیب که خبرگان از شباهت ظاهري گویه ها به موضوع پژوهش رضایت داشته اند (اعتبار صوري) و 

قیق گرفته شد و توافق خبرگان بر گیري که از ادبیات و پیشینه موضوع تحاز سوي دیگر شاخص هاي مورد اندازه

اساس رتبه اي که به قابلیت گویه ها داده اند، اخذ شده است(اعتبار محتوایی). براي برآورد پایایی پرسشنامه، از 

در /. محاسبه و تأیید گردید. SPSS  86ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا، با استفاده از نرم افزار 

براي رتبه بندي و روش  5براي تعیین اهمیت، آزمون فریدمن 4یک نمونه اي )t( تی زموناز آ تحقیق حاضر

در  %5مقدار آلفا  ي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ها مولفه علی روابط الگويبراي طراحی  6دیماتل

  نظر گرفته شد.

  

    یافته هاي تحقیق 

 ها، روزنامه هاي سرمقاله خبرهاي جراید و یاشامل ینه تحقیق، با مطالعه ادبیات و پیش در گام اول،در این بخش، 

گردآوري  ،کشور و المپیک مذاکره با خبرگان و افراد صاحب نظر در حوزه ورزش کشتیهمچنین و  ها یاداشت

، تدوین و شاخص هاي حذف کشتی از بازي هاي المپیک مولفه ها منابع، ترکیببا  و متنوع و سازنده نظرهاي

 آن ابهام رفع یا تکراري و مشابه هاي عبارت حذف مانند عبارت ها روایی براي الزم گام بعدي، تغییرات درگردید. 

 عواملنتایج  1 شکل .شد گرفته نظر در کشتی حذف عوامل مهمبه عنوان  و انتخاب نهایی مولفه 6 تعداد ها،

   :نشان می دهد را 2020 المپیک هاي بازي از کشتی حذف براي شناسایی شده

  

2  survey 

3  validity 

4 One sample t-test 

5  fridman 

6  Dematel 
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  2020 المپیک هاي بازي از کشتی حذف عواملنتایج . 1شکل

  

منظور تبیین اهمیت عوامل مدیریتی، فنی، سیاسی، تجاري، اجتماعی و فرهنگی در حذف کشتی از بازي  به    

استفاده اي  نمونه یک)  t تی ( از آزمون مبنی بر اهمیت این عوامل، تحقیق هاي فرضیهو آزمون هاي المپیک 

 با برابر 5 تا 3 پاسخ و اهمیت کم با برابر 3 تا 1 پاسخ بنابراین. شد استفاده 3 برش نقطه از برازش مرحله رد شد.

  مده است.آ 1 نتایج آزمون در جدول .گردید تلقی اهمیت

  

  یک نمونه اي t آماري روش نتایج: 1جدول 

مقدار   مولفه ها
T 

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

میانگین 

  ها

تفاوت 

  میانگین

فاصله اطمینان 

میانگین با اطمینان 

  درصد 95

  نتیجه

  حد پایین  حد باال

عوامل 

  مدیریتی

  تایید  25/1  48/1  36/1  36/4  000/0  78  91/23

  تایید  10/1  34/1  22/1  22/4  000/0  78  35/20  عوامل فنی 

عوامل 

  سیاسی

  تایید  -45/0  02/0  -22/0  78/2  07/0  78  -83/1

  تایید  95/0  30/1  12/1  12/4  000/0  78  77/12  عوامل تجاري 

عوامل 

  فرهنگی

  تایید  06/0  46/0  26/0  26/3  011/0  78  62/2

عوامل 

  اجتماعی

  تایید  93/0  24/1  09/1  09/4  000/0  78  75/13

  عوامل

 حذف کشتی



    265 ...تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازي هاي المپیک و ارایه راهکارها

 فرهنگی به ترتیب و اجتماعی فنی، تجاري، براي مولفه هاي مدیریتی، مقدار آماره آزمون 1با توجه به جدول     

 آن ها میانگین فرضیمی باشد. از آن جایی که  3 برابر test valueبوده و  77/12،75/13،62/2 ،35/20، 91/23

می باشد، در نتیجه  05/0است که کمتر از میزان  000/0سطح معناداري برابر با و  )مثبت(هم عالمت ، 3باالتر از 

از نظر شرکت کنندگان در تحقیق،  بنابراین می توان گفت ،فرض صفر رد شده و فرض مقابل تأیید می شود

در حذف کشتی از بازي هاي المپیک،  یبا اهمیتعوامل  ،فرهنگی و اجتماعی تجاري، فنی، مولفه هاي مدیریتی،

   محسوب می شوند.

  

   عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازي هاي المپیکرتبه بندي نتایج  -    

     ازي هاي المپیک را نشان می دهد.ي عوامل حذف کشتی از ببندرتبه نتایج 2جدول 

   دارد.نمعناداري وجود المپیک تفاوت  هاي بازي از کشتی حذف خطر بر موثر عوامل رتبه ): بینH0صفر ( فرض

  المپیک تفاوت معناداري وجود دارد.  هاي بازي از کشتی حذف خطر بر موثر ): میان رتبه عواملH1فرض صفر (

ماره کاي دو مربع متغیرهاي مشخصات آماري و آ 3ک از متغیرها و جدول میانگین رتبه هاي هر ی 2جدول 

 می باشد. مربوط

  میانگین رتبه متغیرها با استفاده از آزمون فریدمن .2جدول 

  رتبه ها  میانگین رتبه ها  عوامل  ردیف

  دوم 62/4 مدیریتی  1

  سوم 15/4 تجاري  2

  سوم 15/4 فنی  3

  پنجم 85/1 سیاسی  4

  اول 96/3 اجتماعی  5

  چهارم 27/2 فرهنگی  6

   

 و مهم عوامل از سیاسیفرهنگی،  اجتماعی، فنی، تجاري، مدیریتی، عوامل نشان می دهد 2نتایج در جدول   

 ،باالترین رتبه و عامل سیاسی ،مل مدیریتیا، عدر این بین. هستند المپیک هاي بازي از کشتی حذف در موثر

  داده است.پایین ترین رتبه را به خود اختصاص 

  

  معناداري مولفه ها  تفاوت وجود نتایج

) برابر با صفر می باشد که از مقدار sigمقدار عددي سطح معناداري ( 3در جدول  spssبا توجه به خروجی 

کوچک تر است. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار میان عوامل ششگانه در  05/0استاندارد 

  صد رد می شود و می توان گفت میان عوامل تفاوت معناداري وجود دارد. در 95سطح اطمینان 
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  سطح معناداري آزمون فریدمننتایج .  3جدول 

  مقادیر محاسبه شده  شاخص هاي آماري

  79  تعداد

 322/151  کاي دو مربع

 5  درجه آزادي

 000/0  سطح معناداري

  

   :رتبه بندي شاخص هانتایج  -ب   

  فریدمن نشان می دهد. آزمون آماره از استفاده باه هاي هر یک از شاخص ها میانگین رتب 4جدول

  

  ها شاخص رتبه نتایج میانگین .4جدول 

  رتبه  میانگین   شاخص هاي تعیین عوامل حذف کشتی از بازي هاي المپیک

      عوامل مدیریتی - الف

و کسب کرسی  ضعف و کوتاهی مدیران کشور هاي صاحب نام کشتی جهت عضویت .1

 IOCهاي مدیریتی در 
66/20 

  اول

عدم یا ضعف مشارکت مدیران کشور هاي صاحب نام کشتی در تصمیم گیري هاي  .2
IOC 

  دوم 63/20

 فدراسیون هاي ملی، در  ناتوانی مدیران کمیته ملی المپیک، فدراسیون بین المللی و .3

  رشته کشتی از دفاع
78/17 

  سوم

که در المپیک تیم کشتی ندارند، جهت  IOC عضو کشور  11عدم حمایت و تمایل   .4

 حضور کشتی در المپیک
46/17 

  چهارم

  پنجم 12/17  هاي اخیرسال در جهانی کشتی فدراسیون ضعیف عملکرد .5

  ششم 75/16  عدم توجه مدیران به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در حوزه ورزش کشتی .6

وي مدیران فدراسیون ها براي توسعه نبود برنامه ریزي و استراتژهاي مشخص از س .7

  کشتی در سطح جهان
30/16 

  هفتم

      عوامل فنی - ب

  اول 21/18 تغییر قوانین و مقررات کشتی و در نتیجه کاهش جذابیت آن از سوي تماشاگران .8

کاهش فرصت کافی براي اجراي فنون (که منجر به کاهش جذابیت کشتی براي  .9

 تماشاگران می گردد)
89/17 

  دوم

تساوي(که موجب کاهش جذابیت کشتی براي  حالت در کلینچ تفاده از قانوناس .10

  تماشاگران می شود)
39/16  

  سوم

  چهارم 29/14کشتی  جذابیت کاهش تشک و کسب امتیاز، موجب از رفتن بیرون و دادن قانون هل .11
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  رتبه  میانگین   شاخص هاي تعیین عوامل حذف کشتی از بازي هاي المپیک

  می شود

      عوامل تجاري -ج

  اول 54/16 از طریق حق پخش تلویزیونی  IOC ضعف در کسب درآمد براي  .12

  دوم 35/16 درآمدزا نیست IOC ورزش کشتی در بازي هاي المپیک به اندازه کافی براي  .13

  سوم 27/16  ضعف در تجاري سازي ورزش کشتی در بازي هاي المپیک .14

  چهارم 65/15 .توجیه تجاري ندارد IOC ورزش کشتی در بازي هاي المپیک براي  .15

  پنجم 51/15 ش بلیطاز طریق فرو IOC ضعف در کسب درآمد  براي  .16

      عوامل سیاسی - د

  اول 89/6  حذف کشتی  یک تصمیم و توطئه جدید سیاسی است .17

      عوامل فرهنگی -ه

به کشتی به عنوان سمبل المپیک و اولین رشته سنتی و باستانی IOC عدم توجه  .18

 المپیک
30/19  

  اول

ایسه با سایر رشته رواج دوپینگ در بین ورزشکاران کشتی گیر در سال هاي اخیر، در مق .19

  هاي ورزشی
79/15 

  دوم

  سوم 32/15  مخالفت با مشارکت زنان در ورزش کشتی در بعضی از کشورها .20

  چهارم 94/14  بین المللی  ضعف تبلیغات در مورد کشتی در رسانه هاي .21

از فلسفه کشتی، منش پهلوانی و روحیه   IOCنا آشنایی اکثر کشورهاي عضو  .22

  جوانمردي
16/14  

  پنجم

    عوامل اجتماعی -ر

  اول 48/12  عدم یا ضعف محبوبیت جهانی کشتی .23

  دوم 35/11  است کننده خسته کشورها، مردم اکثر دیدگاه از تماشاي مسابقه هاي کشتی .24

عدم یا کاهش تمایل تماشاگران جهت حضور در مسابقات کشتی در طی بازي هاي  .25

  المپیک
95/10 

  سوم

  چهارم  67/10  عدم جذابیت کشتی براي تماشاگران .26

  پنجم 55/10  لندن) 2010عدم استقبال و حضور تماشاگران در مسابقات المپیک قبلی( .27

  ششم 59/9  نبود یا ضعف عوامل احساسی نسبت به کشتی در بین تماشاگران .28

  هفتم  21/9  افزایش رقباي ورزش کشتی براي حضور در  بازي هاي المپیک .29

  

 کشور مدیران کوتاهی و ضعف"از میان شاخص ها، شاخص  مالحظه می گردد 4همان طور که در جدول      

 حذف"باالترین رتبه و شاخص   "IOC در مدیریتی هاي کرسی کسب و عضویت جهت کشتی نام صاحب هاي

  پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داد. "است سیاسی جدید توطئه و تصمیم یک  کشتی
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  ها شاخص معناداري میان تفاوت وجود نتایج

 مقدار از که باشد می صفر با برابر) sig( معناداري سطح عددي مقدار 5 جدول در spss خروجی به وجهت با

 سطح در ها، شاخص میان معنادار تفاوت وجود عدم بر مبنی صفر فرض بنابراین. است تر کوچک 05/0 استاندارد

   . دارد وجود معناداري تفاوت ها شاخص میان گفت توان می و شود می رد درصد 95 اطمینان

  سطح معناداري آزمون فریدمن .5جدول 

  مقادیر محاسبه شده  شاخص هاي آماري

  79  تعداد

 736/460  کاي دو مربع

 28  درجه آزادي

 000/0  سطح معناداري

  

  المپیک هاي بازي از کشتی حذف در موثر هاي مولفه علی روابط الگوينتایج 

 اقدام و رتبه بندي آن ها، گام بعدي المپیک هاي بازي از کشتی فحذ در موثر اصلی متغیرهاي تعیین از پس    

 حذف بر موثر هاي مولفه میان روابط درونی جهت انعکاس. است گردیدهروابط درونی بین مولفه ها  محاسبه به

 تسلط با قادرند متخصصان با کمک این روش،. استفاده شده است 7از تکنیک دیماتل المپیک هاي بازي از کشتی

 که است ذکر به الزم. بپردازند عوامل اثرات) میان شدت و اثرات (جهت با رابطه در خود نظرات بیان به شتريبی

و هم اثرپذیري رابطه علی و معلولی بین عوامل هم  داخلی)، ارتباطات دیماتل (ماتریس تکنیک از حاصله ماتریس

   :است شده ارائه زیر در دیماتل محاسبات براي دهش طی هايگام از یک هر دهد.و اثرگذاري متغیرها را نمایش می

شود از زمانی که از دیدگاه افراد خبره استفاده می : (M)محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم  -مرحله اول

  دهیم.را تشکیل می Mشود و ماتریس ارتباط مستقیم یا میانگین حسابی ساده نظرات استفاده می

  

  ولفه هام (M)ماتریس ارتباط مستقیم  .6جدول 

 اجتماعی فرهنگی سیاسی تجاري فنی مدیریتی مولفه ها

 3,143 4,071 4,143 3,214 3,357 0,000 مدیریتی

 1,786 3,929 2,571 1,786 0,000 1,571 فنی

 2,286 4,000 3,429 0,000 3,000 2,214 تجاري

 1,357 3,214 0,000 2,000 1,786 1,214 سیاسی

 1,143 0,000 2,643 1,143 1,714 1,214 اجتماعی

 0,000 3,643 3,071 3,214 3,714 2,286 فرهنگی

 9,71 18,86 15,86 11,36 13,57 8,50 هاجمع ستون

  

7  Dematel 
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ابتدا جمع تمامی سطرها و  : N = K*Mمحاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال:  - مرحله دوم

بزرگترین  7دهد. براساس جدول می را تشکیل kشود. معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون ها محاسبه میستون

  شود تا ماتریس نرمال شود.است و تمامی مقادیر جدول بر معکوس این عدد ضرب می 18,86عدد 

053.0
86.18

1

max

1

1






n

j
ija

k                 N = 0.053*M 

  معیارهاي اصلی (N) ماتریس نرمال شده .7جدول 

 اجتماعی فرهنگی سیاسی تجاري فنی مدیریتی مولفه ها

 0,1667 0,2159 0,2197 0,1705 0,1780 0,0000 مدیریتی

 0,0947 0,2083 0,1364 0,0947 0,0000 0,0833 فنی

 0,1212 0,2121 0,1818 0,0000 0,1591 0,1174 تجاري

 0,0720 0,1705 0,0000 0,1061 0,0947 0,0644 سیاسی

 0,0606 0,0000 0,1402 0,0606 0,0909 0,0644 اجتماعی

 0,0000 0,1932 0,1629 0,1705 0,1970 0,1212 فرهنگی

  

براي محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی  محاسبه ماتریس ارتباط کامل: - مرحله سوم

(I) کنیم. شود. سپس ماتریس همانی را منهاي ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل را معکوس میتشکیل می

کنیم:تریس معکوس ضرب میدر نهایت ماتریس نرمال را در ما
                                                                                  

 
1

T N I N


    

  مولفه ها (T)ماتریس ارتباط کامل  .8جدول 

 اجتماعی فرهنگی سیاسی تجاري فنی مدیریتی  مولفه ها

 0,370 0,607 0,546 0,407 0,459 0,205 مدیریتی

 0,233 0,455 0,358 0,255 0,199 0,210 فنی

 0,296 0,534 0,458 0,215 0,393 0,275 تجاري

 0,192 0,383 0,201 0,237 0,255 0,174 سیاسی

 0,163 0,200 0,292 0,179 0,225 0,156 اجتماعی

 0,204 0,548 0,467 0,380 0,444 0,293 فرهنگی

محاسبه  باید ارزش آستانه 8براي تعیین نقشه روابط شبکه :شبکهنمایش نقشه روابط  -مرحله چهارم

نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که توان از روابط جزئی صرفشود. با این روش می

دار نمایش داده خواهد شد. براي محاسبه مق NRMاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  Tمقادیر آنها در ماتریس 

محاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی  Tآستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس 

  

8 NRM 
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آستانه شود. ارزش که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی Tمقادیر ماتریس 

   به صورت زیر است: بنابراین الگوي روابط معنی دار .بدست آمد 318/0برابر 

  

  الگوي روابط معنی دار معیارهاي اصلی مدل. 9جدول 

 اجتماعی فرهنگی سیاسی تجاري فنی مدیریتی مولفه ها

 370/0 607/0 546/0 407/0 459/0 × مدیریتی

 455/0 × 358/0 × × × فنی

 634/0 × 458/0 × 393/0 × تجاري

 383/0 × × × × × سیاسی

 × × × × × × اجتماعی 

 548/0 × 467/0 380/0 444/0 × فرهنگی

  

   اي به صورت زیر است:الگوي روابط خوشه

  
  مولفه هاالگوي روابط درونی  .3شکل 

  ترسیم کرد: 10ساس جدول ا توان نمودار علی را بربا توجه به الگوي روابط می

  مولفه هاالگوي روابط علی  .10جدول 

 D R D+R D-R  مولفه ها

 28/1 90/3 31/1 59/2 مدیریتیعوامل 

 -26/0 68/3 97/1 71/1 فنیعوامل 

 49/0 84/3 67/1 17/2 تجاريعوامل 

 -88/0 76/3 32/2 44/1 سیاسیعوامل 

 -51/1 94/3 72/2 21/1 عوامل فرهنگی

 87/0 79/3 45/1 33/2 عوامل اجتماعی

 عوامل مدیریتی

 عوامل فرهنگی 

 عوامل اجتماعی عوامل سیاسی

 عوامل فنی  عوامل تجاري

459/0 

358/

00 

07/04 

767/0 
6

07/0 

546/0 
307/0 

383/0 

455/0 

393/0 

458/0 34/

0 
4

44/0 

3

80/0 

467/0 467/0 
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هاي سیستم است. انگر میزان تاثیرگذاري آن عامل بر سایر عاملنش ،(D)جمع عناصر هر سطر  .4در جدول      

 عواملو  اجتماعی عواملاست.  برخوردار بر سایر عوامل از بیشترین تاثیرگذاري یتیریمد عواملاین اساس  بر

ی نیز کمترین فرهنگ عواملنیز تاثیرگذاري مشابهی داشته و در درجات بعدي تاثیرگذاري قرار دارند.  تجاري

  دارد.بر سایر عناصر یرگذاري را تاث

براي هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذري آن عامل از سایر عامل هاي سیستم است.  ،(R)جمع عناصر ستون  -

ی نیز کمترین تیریمد عواملی از میزان تاثیرپذیري بسیار زیادي برخوردار است. فرهنگ عواملبراین اساس 

  تاثیرپذیري را از سایر معیارها دارد.

 D + R، میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار (D + R)بردار افقی 

 عواملو  اجتماعی عواملعاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتري با سایر عوامل سیستم دارد. براین اساس 

ی از کمترین تعامل با سایر متغیرها فن عوامل هاي مورد مطالعه دارند.ولف ی بیشترین تعامل را با سایر متیریمد

  برخوردار است.

 ،مثبت باشد، متغیر D - Rدهد. بطور کلی اگر ، قدرت تاثیرگذاري هر عامل را نشان می(D - R)بردار عمودي  -

مدیریتی،  عواملشود. در این مدل شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب مییک متغیر علی محسوب می

 نمودار 4در شکل معلول هستند. فنی، فرهنگی و سیاسی عواملمتغیرهاي علی بوده و  تجاريو اجتماعی 

آورده شده  حذف کشتی از بازي هاي المپیکها موثر در  مولفه براي روش دیماتل داد برون دکارتی مختصات

   است.

   

  
  المپیک هاي بازي از کشتی حذف در موثر هاي مولفه علی روابط الگوي .4شکل 

  

  بحث و نتیجه گیري

 ریشه که شود بین مردم کشور محسوب می سنتی، پرجاذبه و پرطرفدار در هاي ورزش از کشتی یکی ورزش     

دارد. کشتی سهم بسیاري در کسب مدال و سکوهاي قهرمانی در بازي هاي المپیک  ایرانیان فرهنگ و سنن در

از جمله وضعیت آن ورزش  مختلف عوامل به المپیک هاي بازي حضور یا حذف هر رشته ورزشی ازایفا می کند. 

 )D + R( افقی بردار )D - R( عمودي بردار
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بستگی دارد. کمیته بین المللی المپیک تصمیم می گیرد که یک رشته  IOCدر بازي هاي المپیک و نظر مدیران 

تصمیم گرفت ورزش کشتی را از بازي هاي اخیرا حذف شود. این کمیته حضور داشته یا ورزشی در المپیک 

از این  IOCبا مخالفت بسیاري از کشورهاي صاحب نام کشتی روبرو شد، اما  ن عمل. ایحذف کند 2020المپیک 

اما خطر حذف کشتی از بازي هاي المپیک  .تصمیم منصرف شد و ورزش کشتی در بازي المپیک ماندنی شد

براي مدیران فدراسیون هاي ملی و بین المللی و فعاالن  زنگ خطري IOC وجود دارد. تصمیم اخیرهمچنان 

ضروري است می آن در بازي هاي المپیک حضور دایحفظ موقعیت کشتی و جهت رزش کشتی است. بنابراین و

 3 در تحقیق حاضر و اقدام جهت رفع کمبودها توجه خاص مبذول گردد. به همین منظور نسبت به تبیین عوامل

 و رتبه -ب هستند؟ هچ المپیک هاي بازي از کشتی حذفخطر  در موثر و مهم عوامل -الف تدوین شد: پرسش

 حذف در موثر هاي مولفه علی روابط الگوي -ج است؟ چقدر کشتی حذف در مهم عوامل از یک هر اهمیت میزان

 فدراسیون المپیک، ملی کمیته مدیران آماري تحقیق حاضر، جامعه است؟ چگونه المپیک هاي بازي از کشتی

 گیري، اندازه ابزار. شد تعیین نفر 79 شماريتمام  ساسا بر آماري جامعه حجم. است فعال کشور مربیان کشتی،

 برايپرسش)  نظر خواهی تحلیل شد.  29مولفه و  6نتایج حاصل از پرسشنامه (با . است ساخته محقق پرسشنامه

 هاي بازي از کشتی حذف در مهم عوامل خبرگان، با مذاکره و پیشینه و ادبیات مطالعه با سوال اول به گویی پاسخ

با استفاده از آزمون فریدمن رتبه  و شاخص ها ها مولفهدوم براي پاسخگویی به سوال . گردید استخراج المپیک،

 فنی ،مشخص) استراتژهاي و ریزي برنامه مدیران، نبود کوتاهی و (عملکرد ضعفمدیریتیعوامل  بندي شد.

سازي  تجاري در (ضعفتجاري ،تماشاگران) سوي از آن جذابیت کاهش نتیجه در و کشتی مقررات و قوانین (تغییر

 مسابقات در حضور جهت تماشاگران تمایل (کاهش، اجتماعیالمپیک) هاي بازي در کشتی ورزش و درآمدزایی

و  المپیک) باستانی و سنتی رشته اولین و المپیک سمبل عنوان به کشتی به IOC  توجه (عدم، فرهنگیکشتی)

 المپیک هاي بازي از کشتی حذفدر  و موثر از عوامل مهم به ترتیب سیاسی) جدید توطئه و تصمیم (یک سیاسی

دارا ف کشتی از بازي هاي المپیک در حذ و در نتیجه میزان اهمیت بیشتري رتبهداراي  عوامل مدیریتی بوده و

حذف کشتی از بازي هاي از مولفه هاي مهم و موثر در  یک علی هر سوم، الگوي روابط در پاسخ به سوال است.

به یک میزان در درجات  تجاري و اجتماعی و بیشترین از مدیریتی، عوامل مدل، اساس برحی شد. المپیک طرا

نتایج . هستند برخوردار حذف کشتی از بازي هاي المپیکدر  تاثیرگذاري کمترین از نیز فرهنگی عواملبعدي و 

لندن  بازي هاي المپیکدر  کشتیدر مورد ضعف هاي ورزش  بین المللی المپیک تحقیق حاضر با گزارش کمیته

به نظر  در مورد نقاط ضعف و تهدیدهاي ورزش کشتی همخوانی دارد.، )1386( نتایج تحقیق گودرزي و هنري و

به رفع نقاط ضعف در اقدام   بایدبراي حفظ موقعیت کشتی و حضور دایمی آن در بازي هاي المپیک رسد می

مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان هاي  .نظور گرددمتوجه بیشتري  حوزه مدیریت ورزش کشتی و تقویت آن

به مولفه ها و شاخص هاي تحقیق  حضور مداوم کشتی در بازي هاي المپیک متولی ورزش کشتی، باید براي

با توجه به محدویت هاي منابع در ورزش کشتی، مدیران می حاضر بر اساس رتبه ها توجه بیشتري مبذول دارند. 

تبه بیشتري دارند و در حفط موقعیت کشتی و حضور مداوم آن در رقابت هاي المپیک تاثیر توانند به عواملی که ر

 ورزش کشتی، توجه به نقاط قوت و رسد اقدام براي رفع نقاط ضعف به نظر میبیشتري دارند، تمرکز کنند.     

حضور ند می تواند بر کعواملی که آن را تهدید می  توجه بهاستفاده از فرصت ها براي توسعه کشتی و  همچنین
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می تواند  تحقیق،مولفه ها و شاخص هاي از سوي دیگر، . تاثیر داشته باشد دایمی کشتی در بازي هاي المپیک

  از بازي هاي المپیک باشد. کشتی جهت حضور یا حذف  ،ارزیابی وضعیت کشتی براي مناسبی ابزار

براي نفوذ در مراکز  شان وبهبود عملکرد تقویت ومدیران جهت  پیشنهاد می شود در بخش مدیریتی،     

رزش کشتی براي جهانی سازي وو  راهبرديبرنامه ریزي تدوین و اجراي  ،ورزش کشتی گیريتصمیم

 قوانین و مقررات ورزش کشتی پیشنهاد می شود در بخش فنی .و برنامه ریزي کنند ببیند هاي الزم راآموزش

 پیشنهاد می شود تجاري سازيدرحوزه  .تغییر یابد و مخاطبان بیشتر تماشاگران جذب و آن براي افزایش جذابیت

و فراهم کردن بسترهاي  آنه هزینه اي به ر نگایپر سود و تغیو کسب و کاري  نعتبه ص ورزش کشتیتبدیل با 

ایجاد و  از طریق قانونی و حقوقی ه بازاریابی و کسب درآمدتوجه ب ،سازي ورزش کشتی الزم براي تجاري

و  توجیه IOCبراي در بازي هاي المپیک را  تیحضور دایمی کشبراي اسپانسرها و سرمایه گذاران،  جذابیت

 و اي حرفه بازاریابی متخصصین شدید خالبرنامه ریزان ورزش کشتی باید موانع و مدیران و  د.نماین تضمین

 اجتماعیدر حوزه  .کنندرفع را  در ورزش سرمایه جذب و گذاران سرمایه اعتماد جلب ،اي حرفه درآمد کسب

 کشتی مسابقات در حضور جهت تماشاگران و در نتیجه تعداد تمایل افزایشبراي  الزم بستر پیشنهاد می شود

 رشته اولین و المپیک سمبل عنوان به کشتی ارزش هاي ورزش پیشنهاد می شود فرهنگیدر حوزه  فراهم گردد.

 پیشنهاد می شود سیاسیاز نظر  تبلیغ گردد. تمام مردم جهانبراي  المپیک از طریق رسانه ها باستانی و سنتی

  جلب شود. سیاست مداران از ورزش کشتیهاي حمایت 

و  کشتی ملی و بین المللی فدراسیون هايتصمیم گیرندگان  نتایج این تحقیق می تواند در اختیار مدیران و    

و عوامل تاثیر گذار مهمتر را مد نظر  سایی کردهشنا را کشتی ضعف و قوت نقاط قرار گیرد تا ککمیته ملی المپی

حضور مداوم کشتی در بازي هاي  در جهت مؤثري گام اقدام و بدین وسیله آنها رفع و کنترل جهت در و قرار داده

   .بردارند المپیک
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