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موانع توسعه ورزش شنا در استان خوزستان

علی اشرف کریمی1، فتاح مهدوی2، عبدالرحمن مهدی پور3
1-کارشناس علوم ورزشی 

2-گارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
3- استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

مقدمه 
رشته شنا هم از بعد تفریحی و همگانی و  هم از بعد قهرمانی از جمله رشته های اصلی در برنامه ریزی های خرد 
و کالن نظام های ورزشی هر کشوری  به شمار می آید )2- 1(. گایینی و همكاران )1385( )3(، نبود شاخص های 
استعدادیابی را  از جمله موانع توسعه شنا در ایران معرفی می کنند. فیروزی و فرزان )1389( )4(، کم توجهی رسانه 
ها، عدم هماهنگی در تهیه استخر، نامنظمی لیگ، عدم شایسته ساالری در انتخاب مدیران را از موانع اصلی توسعه 
رشته شنا می داند. یكی از علل کسب نتایج ضعیف ورزش شنای کشور ایران در عرصه های بین المللی را  بدون 
شک باید به عدم توجه و سرمایه گذاری روی این رشته در کلیه استان های کشور دانست. بر کسی پوشیده نیست که 
استان خوزستان با وجود شرایط خاص اقتصادی، اقلیمی، برخورداری از تیم های متعدد در رده های مختلف سنی،  
از پتانسیل قابل توجهی در توسعه ورزش هایی آبی بویژه شنا در سطح کشور برخوردار بوده، این در حالیست که بنا 
به گزارش هیات شنای این استان، در سال های اخیر شناگران این دیار موفقیت های چندانی در سطح کشور کسب 
ننموده اند، با وجود این رکوردهای ضعیف و  با عنایت به ظرفیت باالی استان خوزستان در توسعه ورزش شنا و  
اهمیت این رشته در زمینه مدال آوری، تاکنون تحقیقی پیرامون شناسایی موانع توسعه رشته شنا در استان خوزستان 
صورت نپذیرفته است، امید است با به بررسی نظرات نخبگان این رشته و ارائه راهكار به متولیان اصلی شنای استان 

خوزستان موجبات توسعه این رشته  مدال آور فراهم آید. 
روش شناسی تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی- همایشی بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ای محقق ساخته با مقیاس 5 ارزشی لیكرت 
شامل 12 مؤلفه بود. روایی محتوایی آن توسط تنی چند از اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تأیید قرار

گرفت و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 0/83 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل 18 نفر از شناگران 
نخبه و 20 نفر از مربیان شنایی دارای مدرک مربیگری حداقل درجه دو و بیش از 3 سال تجربه مداوم مربیگری بود. 
عالوه بر آمار توصیفی از آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن در این تحقیق استفاده شد. از آزمون کلموگروف 
اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها استفاده گردید. کلیه اطالعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS )نسخه17( و 
Excel نسخه 2007 در سطح معناداري P≥00/5 پردازش گردید. یافته ها نشان داد که عوامل  ضعف استعدادیابی، 
عدم حمایت مالی، کمبود تأسیسات و امكانات، دانش ناکافی مربیان، عدم برنامه ریزی و کم توجهی رسانه ها موانع 
تأثیرگذار در توسعه شنای استان خوزستان از دیدگاه دو گروه مربیان و نخبگان شنای استان بودند. همچنین نتایج 
آزمون فریدمن نشان داد که دو گروه نخبگان و مربیان نخبه به ترتیب عدم حمایت مالی و ضعف استعدادیابی را  اصلی 

ترین موانع پیشرفت شنای استان خوزستان می دانند )جدول1(.
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شناگران نخبهمربیان
giS.درجه آزادیآمار کای دوgiS.درجه آزادیآمار کای دو

821/7310/100201/9310/100
رتبهمیانگین رتبه رتبهمیانگین رتبه متغیر

دوم01/18اول11/74ضعف استعدادیابی
اول01/39دوم01/33عدم حمایت مالی

یازدهم3/27ششم8/88نبود لیگ منظم و هدفمند
پنجم9/80سوم01/21کمبود امکانات و تأسیسات

چهارم9/33هشتم7/39موانع فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی
عدم آشنایی مسئولین با ارزش مدال 

آوری شنا
نهم5/59دهم5/53

هفتم7/89پنجم9/70کمبود بودجه
دوازدهم2/41دوازدهم2/03کمبود مخاطب

ششم8/58هفتم8/31عدم حمایت رسانه ها
هشتم6/77نهم6/08ضعف دانش مربیان

دهم4/56یازدهم4/56نبود انگیزه کافی
سوم9/27چهارم9/81نداشتن برنامه ریزی بلندمدت

یافته های تحقیق
 یافته ها نشان داد که دو گروه نخبگان و مربیان نخبه به ترتیب عدم حمایت مالی و ضعف استعدادیابی را  اصلی 
ترین موانع پیشرفت شنای استان خوزستان می دانند. که این یافته با نتایج تحقیق حسین رضوی )1391( )1( و گائینی 
و همكاران )1385( )3(، همخوان و با یافته فیروزی و فرزان )1389( )4( ناهمخوان است. شاید علت این همخوانی را 
بتوان به وجود تفاوت در جامعه های مورد بررسی این تحقیقات دانست، چرا که جامعه مورد بررسی فیروزی و فرزان 
را ورزشكاران و مسئولین ورزشهای سه گانه تشكیل می دادند. در نهایت به دست اندرکاران رشته شنای خوزستان 
پیشنهاد می شود که با استفاده از متخصصین مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و همچنین استفاده از شیوه ای سازمان 

یافته جهت کشف استعدادهای این رشته ورزشی، چالش های مذکور را به فرصت و نقطه قوت مبدل نمایند.
اولویت بندی چالش ها و موانع از دیدگاه مربیان و ورزشكاران
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