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بررسي موانع توسعه ورزش بدمینتون در ایران

عباس شعباني  2- محسن کرمي
1- دانشجوي دکتري مدیریت ورزش پیام نور تهران 

2- کارشناسي ارشد مدیریت ورزش 

مقدمه
امروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی معمولی فراتر رفته و در کشورهای مختلف بسیار توسعه یافته است تا 
جایی که در بیشتر کشورها به مثابه تجارت و صنعت به شمار می رود. دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به 
عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به حساب می آورند  شناخت دالیل موفقیت یا عدم موفقیت آن 
در یک کشور و پیدا کردن راه حل های مناسب برای رفع ضعف ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی 
است )کاستا، 2005(. ورزش روز به روز در سرتاسر جهان رو به توسعه است و کشور ما نیز مانند سایر کشورهای در 
حال توسعه، وارد عرصه های بین المللی ورزش می گردد. عرصه هایی که همگونی با آنها اندک است و هنگامی که 
موضوع رقابت و مسابقه پیش می آید تفاوت آشكار ما را با کشورهای برخوردار از دانش علوم ورزشی مشخص می 
سازد)سجادي، 1383(. شعباني و همكاران در پژوهشي تحت عنوان چالش هاي دو و میداني در ایران   9 عامل را به 
عنوان عوامل چالش بر انگیز در رشته ورزشي دو و میدانی  ایران معرفی نمودند که عامل، کمبود بودجه و امكانات 
مالی، به عنوان مهمترین عامل شناسایي و کم توجهی رسانه های گروهی به رشته دو ومیدانی و کمبود امكانات و 
تجهیزات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح ورزش کشور و اهمیت رشته 
بدمینتون به عنوان یكي از رشته هاي مفرح که از بعد همگانی، تفریحي و قهرمانی با اهمیت مي باشد، پژوهش حاضر 

در پی یافتن چالش ها و موانع توسعه این رشته در ایران از دید نخبگان این رشته ورزشي مي باشد.
روش شناسی تحقیق

روش پژوهش مطالعه حاضراز نوع توصیفی – پیمایشی است و برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شده است، بدین منظور ، متغیرهایی را که ممكن بود از  چالش های بدمینتون در ایران محسوب گردند، 
تعیین شده و سپس برای نظرخواهی، به متخصصان مربوطه ارائه  و نظرات آنها اعمال گردید. در مرحله بعدی از روی 
این متغیرها  به تدوین پرسشنامه 5 ارزشی لیكرت پرداخته شد. این پرسشنامه شامل 12 متغیر اصلی بود که موانع 
توسعه ورزش بدمینتون کشور را می سنجید. پرسشنامه برای اعتباریابی صوری به متخصصان مربوطه ارائه گردید، و 
پس از جمع آوری نظرات به تصحیح موارد اشاره شده پرداخته شد. سپس پرسشنامه برای مطالعه مقدماتی در بین 
بخش کوچكی از جامعه آماری اجرا گردید و 25 پرسشنامه بدست آمده، با استفاده ازنرم افزار spss و محاسبه آلفای 
کرونباخ، پایایی آن حدود 0/82بدست آمد، که بیانگر قابلیت و اعتماد ابزار تحقیق است. جامعه آماری این تحقیق را 
دست اندرکاران، صاحب نظران و متخصصان رشته بدمینتون و همچنین مربیان و ورزشكاران نخبه کشوري در این 
رشته تشكیل می دادند، این گروه شامل 83 نفر بودند. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده 
از طریق انجام عملیات میدانی، و بوسیله آمار توصیفی به تعیین فراوانی داده ها پرداخته شد و در بخش آمار استنباطی 
از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای پرسشنامه، آزمون کروسكال والیس براي مقایسه گروه ها و از آزمون خی 
 spss دو به منظور آزمون فرض های آماری استفاده گردید. در تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار

بهره گیری شد.  
یافته هاي پژوهش

پس از تجزیه و تحلیل داده ها و بدست آمدن آماره هاي توصیفي و نتایج استنباطي، در  ادامه دو مورد از جداول 
براي ارائه یا فته هاي پژوهش ارائه گردید.
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جدول1.  معنی داری آزمون فریدمن در موانع توسعه ورزش بدمینتون ایران

مقادیر محاسبه شدهشاخص های آماری
18تعداد

386.13مقدار خی دو
11درجه آزادی

0/500سطح معنی داری
موانع توسعه ورزش بدمینتون کشور بوسیله آزمون فریدمن آزمون شد که با توجه به معنا دار بودن آزمون نشانگر 
آن بود که این موانع در ورزش بدمینتون متفاوت از هم می باشند که با توجه به اولویت در جدول شماره 2 آمده است.

جدول 2. میانگین رتبه هاي آزمون فریدمن در موانع توسعه ورزش بدمینتون ایران)از دیدگاه نمونه هاي آماري( 

میانگین رتبه ها متغیر ها )موانع توسعه( به ترتیب اهمیت
)وزن دهی(

134.9- بی توجهی فدراسیون بدمینتون به توسعه این ورزش در کشور.
2- عدم همکاری آموزش و پرورش با فدراسیون  بدمینتون  در جذب و هدایت افراد با 

استعداد.
99.8

376.8- عدم استفاده از مربیان خارجی در این ورزش.
404.8- کمبود مربیان متخصص در  زمینه پرورش ورزشکاران پایه.

503.8- کمبود استعداد های بالقوه در ورزش بدمینتون.
612.8- نبود استعداد یابی اصولی برای جذب استعداد های با لقوه.

760.8- عدم همکاری دانشگاه ها با فدراسیون بدمینتون در امر انتقال علم روز این ورزش.
99.7 8- کمبود یا عدم  مدارس بدمینتون در کشور

9- نداشتن برنامه ها و سیاست های بلند مدت برای توسعه  بدمینتون از پایه از سوی 
متولیان امر

79.7

0184.7- کمبود تجهیزات و امکانات سخت افزاری در  بدمینتون .
1164.7- بی توجهی رسانه های گروهی در ترویج ورزش  بدمینتون در کشور.

2193.7- بی توجهی وزارت ورزش و جوانان  کمیته ملی المپیک به ورزش بدمینتون.
همانطور که در جدول شماره 2 مشاهده مي گردد بي توجهي فدراسیون بدمینتون به توسعه رشته، عدم هماهنگي 
فدراسیون و آموزش و پرورش، عدم استفاده از مربیان خارجي و کمبود مربیان متخصص در این زمینه از مهمترین 
علل ضعف این رشته از دیدگاه نمونه هاي آماري معرفي گردیده است. و در این میان بی توجهی رسانه های گروهی و 
وزارت ورزش و جوانان  به این رشته از کم اهمیت ترین علل عدم توسعه ورزش بدمینتون در کشور شناخته شده اند.

بحث و نتیجه گیري:
بر اساس نتایج حاصله از پژوهش حاضر، صاحب نظران و متخصصان رشته بدمینتون 12 دلیل را از علل اصلی 
چالش برانگیز و از عوامل توسعه نیافتگی رشته بدمینتون در ایران بر شمردند. بي توجهي فدراسیون بدمینتون به توسعه 
رشته، عدم هماهنگي فدراسیون و آموزش و پرورش، از مهمترین علل شناخته شده مي باشد اشنادیر1 )1990( عنوان 
1  .Snyder
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کرد که علی رغم پیشرفت چشمگیر در علم مدیریت و ارائه نظریه های جدید هنوز در بسیاری از سازمان های موجود، 
شیوه های مدیریتی سنتی و ضعیف اعمال می شود. عدم استفاده از مربیان خارجي و کمبود مربیان متخصص در این 
زمینه از  دیگر  علل مهم ضعف این رشته از دیدگاه نمونه هاي آماري معرفي گردیده است. دومون1 )2004( عنوان 
کرد یک مربی کارامد باید مهارت و دانش فوق العاده ای داشته باشد تا بتواند ورزشكاران ماهری را پرورش دهد. 
کمبود استعداد های بالقوه در ورزش بدمینتون و نبود استعداد یابی اصولی برای جذب استعداد های بالقوه، از دیگر 
عوامل توسعه نیافتگي این رشته در کشور محسوب مي گردد. در تحقیقی که توسط علیجانی صورت گرفت، عنوان 
شد که در ایران نظام استعداد یابی مدونی در خصوص رشته دو و میدانی  وجود ندارد)علیجاني،1381(. که با نتایج این 
تحقیق مبني بر ضعف استعدادیابي در رشته بدمینتون همخواني دارد. در نهایت نتیجه گیری کلی در مورد این پژوهش 
این است که با توجه به اهمیت رشته هاي ورزشي در کشور و رشته بدمینتون به عنوان یكی از رشته های مهیج و پر 
طرفدار در کشور، سازمان های مربوطه به این رشته، اعم از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدمینتون با 
برنامه ریزی دقیق تر و مدنظر قرار دادن اهداف بلند مدت و استراتژیک و با کمک نهادهایی چون رسانه های گروهی 
و آموزش پرورش در هموار کردن موانع رشته بدمینتون همت گمارند. اهمیت دادن به استعداد یابی، پرورش نیروی 
انسانی متخصص، افزایش بودجه و تامین منابع مالی از طریق اسپانسرها، تامین و استاندارد سازی امكانات و تجهیزات 
رشته بدمینتون، برگزاری منظم لیگ و مسابقات و بهبود و افزایش عملكرد مدیریتی در سطح هیئت های استان ها، از 

دیگر راهكارهای مناسب در توسعه این رشته می باشند.
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