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 چکیده

ش انجام پژوهش چوخه از دیدگاه تماشاگران بود. رو با کشتی ورزشی رویداد ةشدادراك ي اثراتبندتیاولوهدف مطالعۀ حاضر، شناسایی و 

ي عوامل و بندرتبهاز نوع آمیخته بود و براي شناسایی اثرات برگزاري کشتی با چوخه، از روش تحقیق کیفی و براي سنجش اهمیت و 

رزش و وارشناسان ادارة کل جامعۀ آماري پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران، معاونان و ک، از روش تحقیق کمی استفاده شد. هامؤلفه

رزش جوانان استان خراسان رضوي و شمالی، ادارة کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خراسان رضوي و شمالی، ادارات و

ي بومی هايبازي خراسان رضوي و شمالی، هیأت کشتی استان خراسان رضوي و شمالی، هیأت ورزش روستایی و هااستانو جوانان در 

 تماشاگران کشتی با چوخهو در بخش کمی  ذکرشدهي هااستانمحلی استان خراسان رضوي و شمالی و پیشکسوتان کشتی با چوخه در 

فر ن 28خان شهر اسفراین حضور داشتند، بودند. نمونۀ آماري در بخش کیفی در گود سنتی چشمۀ زینل 1398فروردین  14که در مسابقۀ 

ي و پرسشنامۀ ساختارمهیننیز از دو روش مصاحبۀ  هادادهي آورجمعنفر بود. براي  384بخش کمی شامل از افراد جامعۀ آماري و در 

گردشگري، -ي آماري به روش استنباطی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل تفریحیهادادهساخته و در تحلیل محقق

ند؛ بنابراین اثرات برگزاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه هست نیترمهم بیترتبهدي ی و اقتصاطیمحستیزفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

ر جوامع میزبان توجه اثرات مهم برگزاري کشتی با چوخه د عنوانبهو برگزارکنندگان باید به این متغیرها  زانیربرنامهمدیران، مسئوالن، 

 کنند.

 

  هاي کلیديواژه

 تماشاگران، رویداد ورزشی، کشتی با چوخه.محلی، -ي بومیهايباز
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 مقدمه

ي اجتماعی در هادهیپد نیتریاصلمروزه ورزش از ا

جهان است و مشارکت افراد جامعه در آن سبب توسعۀ 

)، که 23( شودیمشناختی، روانی، اجتماعی و تناسب اندام 

ي مهم و شایان توجه آن هابخشرویدادهاي ورزشی یکی از 

اختصاصی،  کامالًي هاتیموقعاست. رویدادهاي ورزشی 

و از نظر زمانی محدودند که  شدهآمادهبابرنامه، از پیش 

براي دستیابی به اهداف مشخص در آن  کنندگانشرکت

. همچنین کنندیمشرکت کرده یا در برگزاري آن مشارکت 

تعداد زیادي تماشاگر وجود  رودیمبراي تماشاي آن انتظار 

ویدادهاي ). هر ساله هزاران رویداد، از ر7داشته باشد (

ي در جهان برگزار احرفهمحلی گرفته تا رویدادهاي ورزشی 

 تنهانه. رشد چشمگیر رویدادهاي ورزشی شودیم

، تماشاگران و گردشگران را به سمت شهر کنندگانشرکت

، بلکه سبب افزایش جلب توجه کندیممیزبان جلب 

مثبت فراوانی را براي شهر  راتیتأثو  شودیمنیز  هارسانه

). رویدادهاي ورزشی در اشکال 73( کندیمبان ایجاد میز

بر  راتیتأثمختلف وجود دارند و از لحاظ بزرگی، ارزش، 

راي مثال بند، اجامعۀ میزبان و دالیل میزبانی متفاوت

) رویدادهاي ورزشی را با توجه 2001و همکاران ( 1بودین

ي کردند و از رویدادهاي بنددسته آنهابه میزان اثرگذاري 

ي گذارنامبراي  5و ابررویداد 4ماركهال، 3، بزرگ2محلی

)، اما همواره 19انواع رویدادهاي ورزشی استفاده کردند (

یک وجه ثابت در مورد رویدادها وجود دارد و آن هم محدود 

گفت که هرچه  توانیمبر این، . عالوهآنهاستبودن زمان 

رویداد  عبارت دیگر،باشد یا به ترعیوسدامنۀ یک رویداد 

 صورتبهباشد و تعداد افراد بیشتري را چه  تربزرگ

آن بر  راتیتأثیا تماشاگر پوشش دهد، میزان  کنندهشرکت

                                                           
1. Bowdin  
2. Local 
3. Major 
4. Hallmark 

گرچه ا ).34جامعه و شهر میزبان بیشتر خواهد بود (

تأثیرات  توانندیمهستند،  مدتکوتاهرویدادهاي ورزشی 

 ).45ی را ایجاد کنند (بلندمدتیا  مدتکوتاه

رویدادهاي ورزشی توجهات زیادي را از سوي  راتیتأث

ي خود جلب کرده است. سوبه گذاراناستیسمحققان و 

اثرات  برگزارشدهمتناسب با مقیاس و سطح رویداد ورزشی 

متفاوت باشد. براي مثال برنت  تواندیمرویداد ورزشی نیز 

را  ماركهال) پنج بعد از اثرات رویدادهاي 1984( 6ریچی

اجتماعی، -ست: اقتصادي، فیزیکی، فرهنگیارائه کرده ا

ي بندطبقه) 2001( 7). براون و میسی20روانی و سیاسی (

ي را در خصوص رویدادهاي بزرگ ورزشی ارائه ترمتفاوت

: اقتصادي، گردشگري، میراثی، بازآفرینی شهري، اندکرده

). برگزاري 21اجتماعی و مشارکت و توسعۀ ورزش (

ا و جوامع میزبان، تغییرات رویدادهاي ورزشی در شهره

بسیاري را از نظر فیزیکی، اجتماعی، اقتصادي و فضایی 

همراه دارند. سود حاصل از گردشگري ورزشی در پشت به

که بسیاري  شودیمصحنۀ ورزش و مسابقات ورزشی موجب 

از شهرها و کشورها این فرصت را مغتنم بشمارند و به جذب 

گردشگران بپردازند. ورزش و برگزاري مسابقات ورزشی 

بودجۀ فراوانی در امر ساخت، تعمیر و تنظیم  شودیمسبب 

و ساختارهاي زیربنایی و اقتصادي شهرها و  هارساختیز

بیش  نواحی پیرامون آن اختصاص یابد و شهرهاي ضعیف

از پیش در مسیر توسعۀ شهري از نظر فیزیکی، اجتماعی، 

 توانیمکلی  طوربه). 10فرهنگی و اقتصادي قرار گیرند (

گفت که تأثیرات عمده و بزرگ رویداد به سه دستۀ 

ی تقسیم طیمحستیزفرهنگی و -اقتصادي، اجتماعی

که این ابعاد رابطۀ متقابلی نیز با یکدیگر دارند  شوندیم

تأثیرات اقتصادي رویدادهاي ورزشی یکی از دالیلی  ).28(

5. Mega event 
6. Brent Ritchie 
7. Brown & Massey 
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هستند که تمایل مسئوالن شهرهاي مختلف را براي 

اقتصادي  راتیتأث. زندیانگیبرمي ورزشی هارقابتبرگزاري 

باشند، درآمدزا باشند، به  میرمستقیغمستقیم و  توانندیم

منجر شوند، گردشگران را جذب کنند،  هارساختیزایجاد 

غیرمستقیم سبب افزایش درآمد  طوربهیی کنند یا زااشتغال

مالیاتی دولت شوند و به بهبود وضعیت شهر و کشور در 

یی در هابحثي اخیر هاسال). در 24آینده منجر شوند (

منفی احتمالی رویدادهاي ورزشی در حال  راتیتأثخصوص 

 ي برگزاري،هانهیهزمربوط به  هابحثاین  شتریبوقوع است. 

، اماکن و تجهیزات ورزشی است که پس هارساختیزتوسعۀ 

 جابدان. این موضوع تا مانندیماز پایان رویداد برجاي 

ي هازبانیمبیان داشت که الزم است  IOCاهمیت دارد که 

 وسازساختي مربوط به هانهیهزآتی رویدادهاي ورزشی، 

فرهنگی نسبت -). تأثیرات اجتماعی6خود را کاهش دهند (

ه تأثیرات اقتصادي توجهات بیشتري را به خود جلب کرده ب

ي دولتی مورد توجه قرار گرفته است گذارهیسرماو در بخش 

). ارتقاي هویت جامعه، غرور و کسب افتخار، همدلی و 36(

دوستی، روحیۀ تعاون، همکاري و همگرایی اجتماعی، 

ي فرهنگی، هاسنتافزایش سرمایۀ فرهنگی، بهبود 

و کسب تجربه و مهارت از جملۀ  هاارزشاورها و ، بهانگرش

ی به طیمحستیز). تأثیرات 20، 21این تأثیرات هستند (

تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي 

و  گرددیمبر اثر یک یا چند فعالیت اطالق  ستیزطیمح

ی بخش عمده و اصلی را در طیمحستیزشناسایی تأثیرات 

. انواع دهدیمی تشکیل طیمحستیزروند مطالعات 

ی مانند تخریب اراضی زراعی و طیمحستیزي هایآلودگ

، آلودگی هیرویب وسازساختباغی، انباشت زباله و افزایش 

پیامدهاي  نیتریاصلآب، ایجاد آلودگی صوتی از جمله 

بعد سیاسی، ). در 42( شودیممنفی در این بخش تلقی 

و صلح از آثار  المللنیبدیپلماسی ورزشی و بهبود روابط 

                                                           
1. Lorde  

، هادولتي سیاسی هااستفادهمثبت سیاسی، و سوء 

یی از هانمونهنژادپرستی، تبعیض و استثمار بازیکنان جوان 

). تقویت روحیۀ 52( شوندیمآثار منفی سیاسی قلمداد 

ریح، ي ورزشی، استراحت و تفهایسرگرمجامعه، بهبود 

بازشناسی نام تجاري، برندسازي تصویر محلی، افزایش 

تعداد گردشگران و شناخت شهر و منطقۀ میزبان از جمله 

گردشگري -شده در بخش تفریحیتأثیرات شناسایی و بیان

 ).3، 31است (

ساکنان محلی، تماشاگران و بازدیدکنندگان اثرات 

د از رویدادها را به دو صورت مثبت و منفی در طول و بع

که  دهدیمو مطالعات قبلی نشان  کنندیمبرگزاري درك 

ادراك افراد از اثرات به اندازة اثرات واقعی مهم و باارزش 

) در بررسی 2011و همکاران ( 1لوردي). 39، 41است (

ی مسابقات جهانجام راتیتأثادراکات ساکنان محلی از 

در باربادوس، به مقایسۀ برداشت ساکنان از  2007کریکت 

پرداختند. این  هايبازاین رویداد قبل و بعد از  راتیتأث

پژوهشگران با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل تبادل 

فرهنگی، مشکالت اجتماعی، منافع اقتصادي، توسعۀ 

افیکی، فرهنگی و حفظ منابع طبیعی، آلودگی و مشکالت تر

را شناسایی  وسازساختي هانهیهزو  هامتیقافزایش 

، در همۀ هايبازنشان داد قبل و بعد از  هایبررسکردند. 

ابعاد تفاوت معناداري بین ادراکات ساکنان وجود داشت، 

هزینۀ میزبانی  رفتیمانتظار  هايبازکه قبل از يطوربه

اري، برداشت که بعد از برگزبیشتر از منافع باشد، درحالی

شده  هانهیهزساکنان این بود که منافع این رویداد بیشتر از 

ي به امطالعه) در 2012و همکاران ( 2). گیبسون40است (

بررسی میزان اثرگذاري رویدادهاي ورزشی کوچک بر 

وضعیت اقتصادي و اجتماعی منطقه و توسعۀ گردشگري 

ماراتن،  با مطالعۀ رویدادهایی مانند دوي آنهاپرداختند. 

تیروکمان، فوتبال و شنا پیشنهاد کردند که توجه به 

2. Gibson  
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پایدار و  راتیتأثموجب  تواندیمرویدادهاي ورزشی کوچک 

). دیکینسون و 29ماندگار در بهبود وضعیت منطقه شود (

) برگزاري رویدادهاي ورزشی را عاملی 2007( 1يوپیش

ی کشور میزبان المللنیبدر بهبود تصویر  زیآمتیموفق

برگزاري موفق یک رویداد ورزشی  آنهاگزارش کردند؛ از دید 

اقتصادي،  راتیتأثتأثیرات مفیدي مانند  تواندیم

ي فیزیکی، مقصد گردشگري، هارساختیزی، طیمحستیز

فرهنگی، تقویت تصویر مقصد، امنیت و نوسازي  راتیتأث

داشته سیاسی را براي کشور میزبان در بر  راتیتأثشهري و 

) در پژوهش خود 2015و همکاران ( 2جابااله). 25باشد (

نفر از  25و با  افتهیساختارمصاحبۀ نیمه صورتبهکه 

مقامات ورزشی محلی فرانسه انجام گرفت و از طریق روش 

که مقامات تحلیل محتوا آنالیز شد، نشان دادند درحالی

ورزشی تأثیرات مثبت بیشتري را نسبت به تأثیرات منفی 

بیشتر درگیر مدیریت اثرات  آنها، با این حال کنندیمدرك 

) در پژوهش 2014( 3). گریکس و هولیهان26ند (امنفی

خود بیان کردند که میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی، 

 ممکن است شامل تأثیرات نامحدود مانند غرور محلی،

انسجام اجتماعی، برندسازي تصویر محلی، بهبود تصویر 

ی، مشارکت المللنیبي یا ملی، افزایش تجارت امنطقه

و همکاران  4). هوانگ31ي سیاسی باشد (هاجنبهجامعه و 

) در پژوهش خود به شناسایی تأثیرات اقتصادي، 2012(

ی رویدادهاي بزرگ طیمحستیزفرهنگی و -اجتماعی

ي هايبازساکنان به مطالعۀ موردي  ورزشی از دیدگاه

کائوسیونگ در تایوان پرداختند، پژوهش  2009جهانی 

سالۀ ساکن در منطقۀ  65تا  18در بین ساکنان  موردنظر

از دیدگاه  دادیمکائوسیونگ انجام گرفت، نتایج نشان 

ساکنان عامل اقتصادي مانند افزایش ورود گردشگران 

                                                           
1. Dickinson & Shipway 
2. Djaballah  
3. Grix & Houlihan 
4. Huang  
5. Zhou & Ap 

در رتبۀ اول، عامل  خارجی، توسعۀ مشاغل و ورود ارز

فرهنگی مثل تبادل فرهنگی در رتبۀ دوم و عامل -اجتماعی

 5). ژوو و آپ33ی در رتبۀ سوم قرار داشت (طیمحستیز

ادراکات ساکنان از «) در پژوهش خود با عنوان 2009(

به شناسایی و » پکن 2008ي المپیک هايباز راتیتأث

بزرگ ي ساکنان نسبت به یک رویداد هابرداشتبررسی 

گویه مختلف را در چهار  20ورزشی پرداختند و در نهایت 

روانی، اثرات توسعۀ شهري، توسعۀ -عامل اجتماعی

ي کردند. بنددستهاقتصادي و اثرات زندگی اجتماعی 

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر 

 خصوصبهدرك مثبتی از اثرات این رویداد  دهندگانپاسخ

روانی، توسعۀ شهري و توسعۀ -جتماعیدر مورد سه عامل ا

) اشتغال، 2019و همکاران ( 6). ویکو51اقتصادي داشتند (

بازآفرینی شهري، مزایاي اقتصادي و اجتماعی را از جمله 

فوتبال در برزیل  2014ی جهانجامتأثیرات برگزاري 

) در پژوهش 2018و همکاران ( 7). اینوي49برشمردند (

خود نشان دادند که رویداد ورزشی مرتبط با امور خیریه، 

سبب توسعۀ سرمایۀ اجتماعی، تقویت هویت  تواندیم

جمعی و غرور ساکنان شود و همچنین سطح بهزیستی، 

 8). شیو و پریوس35را ارتقا دهد ( آنهاسالمتی و ورزشی 

بت به پیشنهاد ) ادراك ساکنان شهر هامبورگ نس2018(

را ارزیابی کردند و مقایسۀ  2024ي المپیک هايبازمیزبانی 

نشان داد که میراث  شدهادراكبین میراث مثبت و منفی 

منفی وزن بیشتري را به خود اختصاص داد و ساکنان بیشتر 

ابراز نگرانی کردند  هايبازي برگزاري هانهیهزدر خصوص 

سعۀ سرمایۀ اجتماعی را ) تو2018( 9ژوو و کاپالنیدو ).46(

از مزایاي مهم برگزاري رویدادهاي ورزشی در جامعه 

برشمردند و در ادامه چهار پیامد مثبت سرمایۀ اجتماعی 

6. Vico  
7. Inoue  
8. Scheu & Preuss 
9. Zhou & Kaplanidou 
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مثبت بر دیگران،  ریتأثشامل نگرش و رفتارهاي حمایتی، 

ي را ریپذجامعهرفتارهاي مثبت اجتماعی و افزایش 

) با 1396). طیبی و دهقان قهفرخی (50مشخص کردند (

استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل توسعۀ مدیریت، توسعۀ 

ي اجتماعی، هامشارکتمالی، توسعۀ روحی و روانی، توسعۀ 

، توسعۀ تبلیغاتی و توسعۀ هارساختیزتوسعۀ اماکن و 

پیامدهاي برگزاري  عنوانبهفرهنگی و گردشگري را 

 ).12استانی شناسایی کردند (المپیادهاي ورزشی درون

) نشان 1397نتایج پژوهش همتی مرادآبادي و همکاران (

 نیبشیپداد که میزبانی رویدادهاي ورزشی، یک متغیر 

براي توسعۀ شهري است و همچنین میزبانی رویدادهاي 

ورزشی بر توسعۀ اقتصادي، توسعۀ فرهنگی اجتماعی، 

ي دارد دارامعن ریتأثتوسعۀ کالبدي و توسعۀ اکولوژیکی 

) در پژوهش خود نشان 1396ده و ساالریان (). جوادزا16(

دادند که برگزاري رویدادهاي ورزشی در شهر تهران، جذب 

تعداد زیاد گردشگران ورزشی، ایجاد شغل، توسعۀ 

ي بخش خصوصی و دولتی، ایجاد درآمد و گذارهیسرما

ارتقاي سطح زندگی افراد جامعه، ایجاد و استانداردسازي 

و تسهیالت جدید، بهبود تصور از مقصد،  هارساختیز

ي هایسرگرمی و بهبود المللنیببرندسازي و افزایش اعتبار 

 ).8دارد ( همراهبهورزشی را 

ي هاپژوهشکه مالحظه شد، تمرکز اصلی طورهمان

مانند  اسیمقبزرگبر روي رویدادهاي ورزشی  هگرفتانجام

ین رویدادها ی فوتبال است. اجهانجامي المپیک و هايباز

ي هافرصتي براي توسعۀ گردشگري، ارائۀ اگسترده طوربه

). در 44شوند (تجاري جدید و یا ایجاد مشاغل استفاده می

کمتر مورد توجه  اسیمقکوچکمقابل، اثرات رویدادهاي 

گونه رویدادها ممکن است . با این حال، ایناندگرفتهقرار 

ایدارتري را براي حداقل در برخی موارد، نتایج بهتر و پ

جوامع محلی فراهم کنند. با توجه به نتایج ملموس و 

، ممکن است توزیع بهتر منابع آنهامیزبانی  تري کمهانهیهز

). با توجه به پیامدهاي 47مالی دولتی را تسهیل کنند (

ي را تريقوناملموس، این رویدادها ممکن است احساسات 

جامعه، در پی داشته نسبت به حس تعلق و توانمندسازي 

بر این، چنین پیامدهایی ممکن است )، عالوه48باشند (

هم باشند، زیرا رویدادهاي کوچک در مجموع بیشتر  ترجیرا

و تنها مختص به  شوندیماز رویدادهاي بزرگ برگزار 

از همه، رویدادهاي  ترمهم). 47شهرهاي بزرگ نیستند (

ي هارساختیز کوچک به سرمایۀ کمتري نیاز دارند و از

 صورتبهند و ااغلب داوطلبانه آنها. کنندیمموجود استفاده 

توانایی تولید بازده  آنها. با این حال، شوندیممحلی کنترل 

ي کوچک مالی را نیز دارا هايگذارهیسرماشایان توجهی در 

 است ممکن متوسط تا کوچک ). رویدادهاي32( ندهست

. باشد دسترس در يزیاد حد تا محلی ورزشکاران براي

 بزرگ رویدادهاي با رویدادها نوع این يارسانه برد اگرچه

 نوع این برگزاري رسدیم نظربه نیست، مقایسه قابل

 با ورزشکاران تعامل براي را بیشتري يهافرصت رویدادها

 براي را صمیمی و عالی تجربۀ و کند ارائه محلی جامعۀ

 رویدادها این ترتیب، همین به. آورد فراهمکنندگان شرکت

 در نفوذ براي را پتانسیل بیشترین است ممکن

 باشند داشته اختیار در مشارکت جهتکنندگان شرکت

 ورزشی مسابقات کهاند داده نشان تحقیقات). 30، 34(

 و تماشاگران ،کنندگانشرکت توانندیم بزرگ و کوچک

 درآمد دالر هاونیلیم و کرده جلب خود به را گردشگران

 ).22( کنند فراهم محلی اقتصاد براي

یکی از رویدادهاي مهم و مطرح در سطح کشور رویداد 

در  1387ورزشی کشتی با چوخه است. این رویداد در سال 

میراث فرهنگی ناملموس و با  عنوانبهفهرست آثار ملی و 

 نیترمعروفثبت شد. کشتی با چوخه از  30شمارة 

ي بومی و محلی ایران است. این کشتی نام خود را هاورزش

ي اشهیری سنتی گرفته است و در استان خراسان پوشتناز 

و اعتقادات مذهبی و ملی مردم  وخوخلقعمیق در زندگی، 
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دارد. خاستگاه این ورزش شمال خراسان است. کشتی با 

چوخه در خراسان بزرگ از تاریخچۀ کهنی برخوردار است 

 خصوصبهبومی در بسیاري از مراسم محلی و این ورزش 

ي عروسی نیز رایج بوده است. واژة چوخه در اصل هاجشن

کردي، کرمانجی است و به معناي شنل کوتاهی است که 

. از کنندیمی محکم درنگیسفآن را با شال  رانیگیکشت

در بین مردم کرد  میقدآنجا که این ورزش از روزگاران 

شمال خراسان مرسوم بوده به این نام (کشتی با چوخه) 

). هرچند کشتی با چوخه، ورزش 2معروف شده است (

ي خراسان شمالی است که پیش از شروع هالیاعشایر و 

، با این اندکردهحکومت سلسلۀ افشاري به این خطه کوچ 

 و به همت مرحوم منوچهر لطیف 1342حال شاید از سال 

ي این ورزش که در هامسابقهمفسر فقید کشتی ایران 

بجنورد، درگز، چاپشلو، قوچان، شیروان، چناران، مانه و 

سملقان، جوین، سبزوار، فاروج، کالت نادري، مشهد، 

ویژه اسفراین دنبال نیشابور، تربت جام، آشخانه و به

در روز چهاردهم  سالههمه). 13، ساماندهی شد (شوندیم

مسابقات کشتی با چوخه که در گود سنتی  فروردین،

 80، قریب به دشویماسفراین برگزار  "خانچشمۀ زینل"

کنند و به تماشاي این هزار تماشاگر در گود حضور پیدا می

. از طرف دیگر، به لحاظ قرابت تکنیکی پردازندیممسابقات 

و فنی این رشته با ورزش کوراش و جودو، سهم شایان 

اران تیم ملی کشور در این دو رشتۀ توجهی از ورزشک

ورزشی را قهرمانان کشتی با چوخه به خود اختصاص 

 ).9( اندداده

ي بومی و محلی و سنتی هايبازو  هاورزشکلی،  طوربه

ي فرهنگی فردي و جمعی و نیز عواملی هاتیهوبازتاب 

ي بومی هاورزش). 15( اندیفرهنگپراهمیت در توسعۀ 

ومی ماست و رابطۀ تنگاتنگ و نزدیکی برگرفته از فرهنگ ق

دارد. البته  آنهاي هامناسبتبه شیوة زندگی، رفتار، کردار و 

ي بومی از محدودة اولیۀ قومی هايبازامروزه برخی از این 

 اندکردهخود خارج شده و در مناطق دیگري رواج پیدا 

عام بار فرهنگی دارند و با هدف پر  طوربه هايباز). این 17(

ي هايباز. با شناخت رندیگیمن اوقات فراغت انجام کرد

 منظوربهشرایط را  توانیمي، محلی و سنتی الهیقببومی، 

قشر کودکان و  ژهیوبهۀ افراد جامعه جانبهمهرشد و ارتقاي 

ي بومی و محلی هاورزش). توجه به 1نوجوانان مهیا کرد (

سبب رابطۀ تنگاتنگی که با شیوة زندگی، رفتار، کردار و به

ضمن عمومیت بخشیدن  تواندیمي مردم دارند، هامناسبت

ي جسمی، فکري، روانی، هاتیقابلي ورزشی، هابرنامهبه 

 هانهیهزامکانات و  نیکمترشخصیتی و اجتماعی افراد را با 

نسانی اصلی پرورش نیروي ا سازنهیزمشکوفا و توسعه داد و 

سالم و ارتقاي کیفی زندگی و ایجاد فرصت زندگی بهتر 

 ).4براي جوامع شد (

در دانمارك نشان  2005گرفته در سال تحقیقات انجام

ي بومی و محلی در بین جامعه موجب هايبازداد که ظهور 

). 72( شودیمتحول تکامل، توسعه، سنت و مدرنیته 

ي بومی و محلی به تکامل نظام آموزشی و نظام هايباز

). همچنین 83( شودیماجتماعی جامعه منجر -فرهنگی

و فراهم آوردن وسایل و تجهیزات براي  هايبازتوجه به این 

). در 72( شودیمي جدید هايبازآمدن  وجودبهموجب  آنها

تحقیقاتی که در کشور نیجریه با هدف رشد و گسترش 

و محلی صورت گرفت، حضور و حمایت ي بومی هاورزش

ي هايبازدر تمامی سطوح براي رشد و گسترش  هادولت

در میان  هاورزشي این هاهیپابومی و محلی و قوي کردن 

) 1395و همکاران ( زنپاپ). 81جامعه ضروري قلمداد شد (

ارتقاي سرمایۀ اجتماعی، افزایش مشارکت روستاییان، 

و باورهاي محلی  هاارزشظ بهبود همبستگی اجتماعی، حف

 هابیآسي اوقات فراغت روستاییان و کاهش سازیغنو نیز 

ي بومی و هايبازي اجتماعی را از جمله آثار هايناهنجارو 

و  هايباز). 5محلی در جوامع روستایی برشمردند (

رویدادهاي بومی و محلی نیز داراي تأثیرات ویژه و 
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) 1398ند که در همین زمینه عبدي و همکاران (ااختصاصی

اثرات برگزاري کشتی با چوخه را در شش بعد اقتصادي، 

ی، فرهنگی و طیمحستیزگردشگري، -اجتماعی، تفریحی

مبنا و الگوي مفهومی  عنوانبهسیاسی شناسایی کردند که 

 ).14این پژوهش استفاده شد (

 

 
 )1398. الگوي مفهومی پژوهش (عبدي و همکاران، 1شکل 

 
ي بومی و محلی هايبازو  هاورزشبا عنایت به اهمیت 

ي مختلفی مثل رشد جسمانی، تفریح و سرگرمی، هاجنبهاز 

اوقات فراغت و غیره و همچنین با توجه به کمبود و ماهیت 

در زمینۀ رویدادهاي ورزشی ویژه  هاپژوهشپراکندة 

رویدادهاي ورزشی بومی و محلی و همچنین  خصوصبه

ي مناسب و مرتبط در خصوص آثار و هاپژوهشنبود 

رویدادها در جوامع میزبان، پیامدهاي برگزاري این قبیل 

در خصوص تأثیرات اجتماعی،  سؤاالتي از امجموعه

ی و سایر تأثیرات در جوامع طیمحستیزاقتصادي، فرهنگی، 

ي ویژه و هاحوزه. یکی از شودیممیزبان و محلی مطرح 

مهم که پژوهشگران رویدادهاي ورزشی کمتر بدان توجه 

امع میزبان است. تأثیرات این رویدادها در جو اندکرده

شناسایی و درك تأثیرات رویدادهاي ورزشی در جوامع 

میزبان، براي موفقیت هر رویداد و همچنین توسعۀ جوامع 

ویژه  طوربهمیزبان بسیار حیاتی است. رویدادهاي ورزشی و 

 عنوانبه توانندیمرویدادهاي ورزشی بومی و محلی 

نندگان یا منظور کسب درآمد براي برگزارکابزارهایی به

یی تفریحی و فراغتی براي ساکنان، تماشاگران و هاتیفعال

بازدیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد. شناخت تأثیرات 

دیدگاه جامعی را  تواندیمرویدادهاي ورزشی بومی و محلی 

نسبت به مزایا و معایب برگزاري در اختیار مسئوالن و 

یک رویداد  وانعنبهکشتی با چوخه  قرار دهد. زانیربرنامه

ي خراسان شمالی هااستاني (رایج در امنطقهورزشی ملی 

میراث  عنوانبهو رضوي) با مقیاس کوچک تا متوسط که 

که بیان  طورهمانفرهنگی ناملموس شناخته شده است. 

ي مختلف با یکدیگر متفاوت است و دادهایرو راتیتأثشد، 

گفت که تأثیرات هر رویداد ورزشی برگزار شده  توانیم

بوده و نیاز است تا این اثرات در هر رویداد  فردمنحصربه

شناسایی شوند. با توجه به موارد مذکور باید گفت که 

ي بسیاري در حوزة تأثیرات رویدادهاي ورزشی و هاپژوهش

 دنبالبهگردشگري انجام گرفته است، اما پژوهشی که 

 طوربهي بومی و محلی و هايبازیر رویدادها و شناسایی تأث

و این وجه تمایز  شودینمویژه کشتی با چوخه باشد، یافت 

رو ، ازایناستي این حوزه هاپژوهشپژوهش حاضر با سایر 
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ي بندتیاولومطالعۀ حاضر در پی بررسی، شناسایی و 

 تأثیرات متنوع این رویداد است.

 

 ی پژوهششناسروش

لحاظ هدف، کاربردي و روش انجام  پژوهش حاضر از

آن آمیخته از نوع اکتشافی است که ابتدا روش کیفی و 

سپس روش کمی است. جامعۀ آماري پژوهش در بخش 

کیفی شامل مدیران، معاونان و کارشناسان ادارة کل ورزش 

و جوانان استان خراسان رضوي و شمالی، ادارة کل میراث 

تان خراسان رضوي فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اس

ي خراسان هااستانو شمالی، ادارات ورزش و جوانان در 

رضوي و شمالی، هیأت کشتی استان خراسان رضوي و 

ي بومی محلی هايبازشمالی، هیأت ورزش روستایی و 

استان خراسان رضوي و شمالی و پیشکسوتان کشتی با 

دند و نمونۀ آماري در این بو ذکرشدهي هااستانچوخه در 

 صورتبهافراد جامعۀ پژوهش بود که نفر از  28ش شامل بخ

هدفمند و بر مبناي تخصص و تجربه و آگاهی نسبت به 

کشتی با چوخه انتخاب شدند. جامعۀ آماري در بخش کمی 

را تماشاگران و بازدیدکنندگان کشتی با چوخه تشکیل 

در گود  1398دادند که در مسابقۀ چهاردهم فروردین 

خان شهر اسفراین حضور داشتند. نمونۀ سنتی چشمۀ زینل

نفر، براساس جدول  384آماري در بخش کمی شامل 

) محاسبه شده است که در نهایت با توجه 1970مورگان (

به عدم پاسخگویی برخی افراد و مخدوش بودن برخی دیگر 

پرسشنامه  340ي دریافتی، در نهایت تعداد هاپرسشنامهاز 

رار گرفته است. روش آماري ق لیوتحلهیتجزمبناي 

ي در این بخش تصادفی ساده بود و همۀ افراد ریگنمونه

جامعۀ آماري از شانس مساوي براي انتخاب شدن برخوردار 

 بودند.

براي شناسایی اثرات در مرحلۀ  هادادهي آورجمعابزار 

بود و کلیۀ مکالمات  افتهیساختارمهینکیفی، مصاحبۀ فردي 

ي شد. در سازادهیپو سپس  گرفته در جلسه، ضبطانجام

، پرسشنامۀ هادادهي آورجمعمرحلۀ کمی، ابزار 

) تا 1ي لیکرت از خیلی کم (انهیگز 5ساخته طیف محقق

) بود که این پرسشنامه از بررسی مبانی نظري 5خیلی زیاد (

، ساخته شد. با هامصاحبهدر  شدهییشناساتحقیق و موارد 

ژوهش، پرسشنامه در دو و اهداف پ سؤاالتتوجه به بررسی 

ي اثرات بندتیاولوشناختی و بخش اطالعات رایج جمعیت

 کشتی با چوخه در جوامع میزبان طراحی شد.

، هامصاحبهاز  آمدهدستبهاطالعات  لیوتحلهیتجزبراي 

ي مفهومی یکسان، کدگذاري و هاگروهنظرهاي مختلف در 

کیفی تحلیل شدند. روایی صوري و  صورتبهي و بندطبقه

تن از استادان مدیریت  12محتوایی پرسشنامه توسط 

شد و پایایی آن از طریق ضریب  دییتأورزشی بررسی و 

)، محاسبه شد. در بخش کمی از =86/0αآلفاي کرونباخ (

آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف 

امعۀ پژوهش استفاده استاندارد براي توصیف متغیرها در ج

ي اثرات بندرتبهشده است. در سطح آمار استنباطی براي 

کشتی با چوخه از آزمون فریدمن (براي تعیین میزان 

اهمیت هریک از اثرات کشتی با چوخه در جوامع میزبان)، 

 افزارنرماز  هادادهتحلیل  منظوربهاستفاده شده است. 

SPSS 23 .استفاده شد 

 

 شي پژوههاافتهی

ي پژوهش در دو بخش توصیفی و هاافتهدر این بخش ی

 استنباطی ارائه شده است.

که بیشترین افراد نمونه در  دهدیمنشان  1جدول 

درصد) و  4/31سال ( 31-40بخش کمی در دامنۀ سنی 

 3/12سال به باال ( 51در دامنۀ سنی  آنهاکمترین تعداد 

 4/86( درصد) قرار دارند؛ همچنین بیشترین افراد مرد

درصد)؛ و افراد داراي تحصیالت کارشناسی، بیشترین تعداد 

درصد) و افراد داراي تحصیالت دکتري کمترین تعداد  40(
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بار و  4درصد افراد  6/78درصد) را دارند؛ در نهایت  3(

درصد افراد دو بار به تماشاي مسابقات کشتی  4/4بیشتر و 

 .اندرفتهبا چوخه 

 
 افراد نمونه یشناختتیجمع. توزیع 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 سن

 5/30 104 سال 30-20
 4/31 107 سال 40-31
 8/25 88 سال 50-41

 3/12 41 سال به باال 51

 جنسیت
 4/86 294 مرد
 6/13 46 زن

 میزان تحصیالت

 7/36 125 ترنییپاکاردانی و 
 40 136 کارشناسی

 3/20 69 کارشناسی ارشد
 3 10 دکتري

 تعداد دفعات حضور در مسابقات

 1/9 31 یک بار
 4/4 15 دو بار
 9/7 27 سه بار

 6/78 267 چهار بار و بیشتر

 
نتایج آزمون فریدمن را براي اثرات کلی  2جدول 

ي دارامعن. سطح دهدیمبرگزاري کشتی با چوخه نشان 

آزمون فریدمن نشان داد، بین رتبۀ عوامل مربوط به عوامل 

ي وجود دارامعناصلی اثرات برگزاري کشتی با چوخه تفاوت 

این  توانیم)، بنابراین p ،58/1386=2x=001/0دارد (

ي کرد. بندتیاولو آمدهدستبهي هارتبهعوامل را براساس 

-، عامل تفریحیآمدهدستبهي ارتبهبا توجه به میانگین 

و عامل  نیترمهم، 65/5ي ارتبهگردشگري با میانگین 

اثر کلی  نیترتیاهمکم 20/1اقتصادي با میانگین 

توسط تماشاگران از رویداد ورزشی کشتی با  شدهادراك

 چوخه بوده است. 

 
 توسط تماشاگران از کشتی با چوخه شدهادراكاولویت اثرات کلی فریدمن براي تعیین  يبندرتبه. نتایج آزمون 2جدول 

خی دو ةآمار تعداد آزادي ۀدرج   سطح معناداري 
340 58/1386  5 001/0  

 میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین اثرات کلی
58/4 گردشگري-تفریحی  417/0  65/5  

35/4 فرهنگی  414/0  02/5  
02/4 اجتماعی  350/0  82/3  
70/3 سیاسی  530/0  07/3  

25/3 یطیمحستیز  501/0  24/2  
88/2 اقتصادي  294/0  20/1  

 )1398منبع : عبدي و همکاران(
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نشان  هاهیگونتایج آزمون فریدمن را براي این  3جدول 

ي آزمون فریدمن نشان داد، بین رتبۀ دارامعن. سطح دهدیم

ي اثرات برگزاري کشتی با چوخه هامؤلفهعوامل مربوط به 

)، p ،91/7885=2x=001/0ي وجود دارد (دارامعنتفاوت 

ي هارتبهرا براساس  هامؤلفهاین  توانیمبنابراین 

گویه  41ي کرد. این بخش شامل بندتیاولو آمدهدستبه

را مشخص  آنهامیزان اهمیت هریک از  هایآزمودنبود که 

 بیترتبه، آمدهدستبهي ابهرتکردند. با توجه به میانگین 

ۀ تقویت روحیۀ اجتماعی، شادي و نشاط اجتماعی و مؤلف

، ایجاد 06/30لذت و شعف تماشاگران با میانگین رتبۀ 

تصویر مثبت از شهر و منطقه در ذهن گردشگران و 

ي ارسانهو پوشش  01/30بازدیدکنندگان با میانگین رتبۀ 

ا میانگین رتبۀ بیشتر شهر و منطقه میزبان مسابقات ب

ي هاییداراۀ آسیب به اموال و مؤلفو  نیترمهم، 91/29

، ایجاد 58/3ي با میانگین رتبۀ امنطقهعمومی شهري و 

تنش و جنجال بین تماشاگران، ورزشکاران و سایر افراد با 

و افزایش و بروز خطرها در ابعاد ایمنی  01/4میانگین رتبۀ 

 نیترتیاهمکم بیترتبه، 52/4و امنیتی با میانگین رتبۀ 

توسط تماشاگران از رویداد ورزشی کشتی  شدهادراكاثرات 

 با چوخه بوده است.

 
 توسط تماشاگران از کشتی با چوخه شدهادراكاثرات  يهامؤلفهفریدمن براي تعیین اولویت  يبندرتبهنتایج آزمون  .3جدول 

 تعداد آمارة خی دو درجۀ آزادي سطح معناداري
001/0  40 91/7885  340 

 میانگین
 رتبه

 انحراف
 استاندارد

هامؤلفه اثر کلی میانگین  

06/30  547/0  69/4 گردشگري-تفریحی   تقویت روحیۀ اجتماعی، شادي و نشاط اجتماعی و همچنین لذت و شعف تماشاگران 
01/30  607/0  67/4 گردشگري-تفریحی   و منطقه در ذهن گردشگران و بازدیدکنندگانایجاد تصویر مثبت از شهر  
91/29  594/0  67/4 گردشگري-تفریحی   ي بیشتر شهر و منطقه میزبان مسابقاتارسانهپوشش  
77/29  593/0  65/4  ي ورزشی مشابه (جودو، آلیش، کشتی و ...)هارشتهپیشرفت ورزشکاران در سایر  اجتماعی 
73/29  631/0  65/4 گردشگري-تفریحی   کردن اوقات فراغت افراد و ایجاد فرصتی براي تفریح و سرگرمیپر  
43/29  593/0  63/4  توسعه و رونق ورزش روستایی، بومی و محلی و عشایري اجتماعی 
20/29  644/0  61/4 گردشگري-تفریحی   ایجاد حس نوستالژیک (زنده شدن خاطرات قدیم و رفتن به حال و هواي گذشته) 
96/28  617/0  61/4  شکوفایی استعدادهاي ورزشی جوانان و نمایش توانمندي ورزشکاران روستایی و عشایر اجتماعی 

72/28  610/0  59/4 گردشگري-تفریحی   مطرح شدن و ارتقاي چهرة شهر و منطقۀ برگزاري مسابقات در سراسر کشور 

30/28  603/0  57/4  نوجوانانالگوسازي ورزشکاران قهرمان و پهلوان براي جوانان و  اجتماعی 
91/27  649/0  53/4  ي مشابههارشتهایجاد انگیزش جوانان و نوجوانان براي پرداختن به این رشته و سایر  اجتماعی 
47/27  658/0  51/4  تقویت حس غرور ملی و افتخار اجتماعی اجتماعی 
05/27  705/0  46/4 گردشگري-تفریحی   بازدیدکنندگان و ارتقاي مقصد گردشگريافزایش جذب گردشگر، مدت اقامت گردشگران و  
82/26  711/0  44/4  همگرایی و همبستگی اجتماعی و انسجام و اتحاد مردم با یکدیگر اجتماعی 
11/26  654/0  42/4  ترویج فرهنگ پهلوانی، روحیه و منش جوانمردي و غیور مردي اجتماعی 
78/25  637/0  40/4  کشتی با چوخه مثل فنون خاص و زیبا فردمنحصربهي هایژگیوآشنایی افراد با  فرهنگی 
62/25  727/0  37/4  همگرایی و همبستگی قومیتی و اتحاد و انسجام اقوام کرمانج و ترك و تات و ترکمن و ... اجتماعی 
25/25  681/0  35/4  هاخانوادهاشاعۀ فرهنگ ورزش و ترویج زندگی سالم و افزایش مشارکت ورزشی در بین  فرهنگی 
13/25  665/0  36/4  حفظ و غناي فرهنگ سنتی و محلی و همچنین احیاي هویت محلی افراد منطقه فرهنگی 
96/24  683/0  34/4  حفظ الگوهاي فرهنگی در زمینۀ موسیقی، لباس و جوایز سنتی فرهنگی 
87/24  686/0  31/4 گردشگري-تفریحی   ي در شهر و منطقۀ برگزاريگردبومتقویت  
80/24  688/0  31/4  هاخانوادهاحیاي خانواده، تقویت روابط خانوادگی و دور هم جمع شدن اعضاي  فرهنگی 
58/24  604/0  34/4  و آداب و رسوم گذشته هاسنتحفظ اصالت،  فرهنگی 
48/22  691/0  15/4  ي اجتماعی، حس هویت، تعلق و وابستگی اجتماعیهاچارچوبتقویت و تحکیم  اجتماعی 
31/20  752/0  96/3  از کشتی و همچنین شهر و منطقۀ برگزاري آنهاجلب توجه مسئوالن و حمایت  سیاسی 
08/20  715/0  96/3  ي اجتماعی در سطح شهر و منطقههابیآسکاهش بزهکاري و  اجتماعی 
31/18  931/0  78/3  ي اخالقی و همچنین تقویت مبانی دینی و اعتقادي در جامعههاارزشتزریق معنویت و  اجتماعی 
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 توسط تماشاگران از کشتی با چوخه شدهادراكاثرات  يهامؤلفهفریدمن براي تعیین اولویت  يبندرتبهنتایج آزمون  .3جدول ادامۀ 
 تعداد آمارة خی دو درجۀ آزادي سطح معناداري

001/0  40 91/7885  340 
 میانگین

 رتبه
 انحراف

 استاندارد
هامؤلفه اثر کلی میانگین  

23/18  846/0  80/3  هاسازمانتقویت روحیۀ تعاون و همکاري و تقسیم کار بین مسئوالن برگزاري با سایر  سیاسی 
29/17  943/0  70/3  گلریزان و کمک به نیازمندان و مستمندان (اعم از تماشاگران و ورزشکاران) اجتماعی 
65/13  624/0  44/3  يامنطقهي جدید شهري و همچنین بازسازي شهري و وسازهاساخت اقتصادي 
08/13  677/0  39/3  و تجهیزات و ...) ساتیتأس، ونقلحملي ارتباطی، هاراهي شهري (هارساختیزبهبود  اقتصادي 
72/12  708/0  32/3  ي آنانهادرخواستارتباط مستقیم مردم با مسئوالن و فرصتی براي بیان مشکالت و  سیاسی 
00/12  615/0  28/3  ي شهر و منطقهوکارهاکسبافزایش مشتریان جدید براي مشاغل و رونق  اقتصادي 
91/11  612/0  27/3 یطیمحستیز   ازدحام، شلوغی و ترافیک در شهر و منطقۀ برگزاري 
60/11  648/0  24/3  ي شغلیهافرصتیی و افزایش زااشتغال اقتصادي 
55/11  645/0  24/3 یطیمحستیز   و ..) هادرختآتش و شکستن  روشن کردنی (ریختن آشغال، طیمحستیزآلودگی و تخریب  
07/10  672/0  05/3  ي بالعوض توسط مردم به کشتی و شهر و منطقۀ برگزاريهاکمکحمایت و اختصاص  اقتصادي 
18/5  768/0  11/2  ي زیاد و ناهنجارسروصداآلودگی صوتی و  اجتماعی 
52/4  670/0  01/2  در ابعاد ایمنی و امنیتیافزایش و بروز خطرها  اقتصادي 
01/4  741/0  83/1  ایجاد تنش و جنجال بین تماشاگران، ورزشکاران و سایر افراد اجتماعی 
58/3  715/0  71/1  يامنطقهي عمومی شهري و هاییداراآسیب به اموال و  اقتصادي 

 

 يریگجهینتبحث و 

ویژه رویدادهاي  طوربهبرگزاري رویدادهاي ورزشی و 

ورزشی بومی و محلی تأثیرات زیادي را در ابعاد مختلف بر 

. گذارندیمي جابهجامعه، شهر و منطقۀ برگزاري، از خود 

بوده و مختص  فردمنحصربهتأثیرات هریک از این رویدادها 

به رشتۀ ورزشی، محل برگزاري، زمان برگزاري و سایر 

ابعاد برگزاري  شک با شناخت بیشتر. بیندعوامل هست

مدیریت و  توانیمرویدادهاي ورزشی خاص، 

ي بهتري را جهت بسط، توسعه و گسترش آن هايزیربرنامه

رویداد انجام داد و شهر و منطقۀ برگزاري و همچنین جامعه 

اعم از ساکنان، تماشاگران و بازدیدکنندگان را از مزایاي 

در بخش  کهطورهمانمادي و معنوي آن رویداد منتفع کرد. 

تأثیر برگزاري  توانیم، شدهمشخصي پژوهش هاافتهی

رویداد ورزشی کشتی با چوخه را در شش دسته تأثیرات 

گردشگري، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، -تفریحی

ي کرد که در ادامه به بنددستهی و اقتصادي طیمحستیز

 .شودیمتشریح هر کدام از این عوامل پرداخته 

نتایج اصلی پژوهش حاضر حاکی از این بود که تأثیرات 

در  شدهییشناساعامل  نیترمهمگردشگري -تفریحی

برگزاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. در تفسیر این 

گفت که برگزاري این رویداد سبب تقویت  توانیمنتیجه 

روحیۀ اجتماعی، شادي و نشاط اجتماعی و همچنین لذت 

. امروزه جوامع و کشورهاي دشویمان و شعف تماشاگر

راهکارهایی براي افزایش میزان سرگرمی،  دنبالبهمختلف 

لذت و فراغت افراد جامعه هستند تا از آن طریق بتوانند از 

که  آنجافواید و مزایاي آن در جامعه استفاده کنند و از 

ی، امید و اعتماد همراه نیبخوششادي همواره با خرسندي، 

ي در فرایند توسعۀ جامعه اکنندهعیتسرنقش  واندتیماست، 

 تواندیمداشته باشد و برگزاري مسابقات کشتی با چوخه 

ابزاري براي تحقق این امر باشد. طیبی و دهقان  عنوانبه

 عنوانبه) هم توسعۀ روحی و روانی را 1396قهفرخی (

پیامد المپیادهاي ورزشی برشمردند. ایجاد حس  نیترمهم

یک (زنده شدن خاطرات قدیم و رفتن به حال و نوستالژ

هواي گذشته) سبب بروز حس سرخوشی و لذت درونی در 

شود و فرد احساس خوشایندي را در لحظۀ شخص می

. کندیمحضور در مکان برگزاري و تماشاي مسابقات تجربه 

در همین بخش ایجاد تصویر مثبت از شهر و منطقه در ذهن 

ي بیشتر شهر ارسانهن، پوشش گردشگران و بازدیدکنندگا

و منطقۀ میزبان مسابقات و مطرح شدن و ارتقاي چهره شهر 

و منطقه برگزاري مسابقات در سراسر کشور قرار دارد. با 



 1399، پاییز 30 ، شمارة8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          100

 

ي دیداري، هارسانهي اخیر هاسالتوجه به اینکه در 

شنیداري و نوشتاري زیادي اعم از شبکۀ ورزش، شبکه شما، 

ي رادیویی این رویداد را در کل هاشبکهي استانی و هاشبکه

، این امر موجب شناخت بیشتر دهندیمکشور پوشش 

بع تو به شودیمرشته، شهر و محل برگزاري کشتی با چوخه 

آن افزایش جذب گردشگر، افزایش مدت اقامت گردشگران 

و بازدیدکنندگان و ارتقاي مقصد گردشگري و همچنین 

اهیم بود. براون و ي در منطقه را شاهد خوگردبومتقویت 

)، گریکس و 2007ي (وپیش)، دیکینسون و 2001میسی (

) هم 2019) و همچنین ویکو و همکاران (2014هولیهان (

ي خود به تأثیرات تفریحی و گردشگري هاپژوهشدر 

 رویدادهاي ورزشی اشاره کرده بودند. 

شده است که تأثیرات فرهنگی از دیگر عوامل شناسایی

یی که در این بخش هامؤلفهار گرفته است. در رتبۀ دوم قر

 فردمنحصربهي هایژگیوقرار دارند شامل آشنایی افراد با 

کشتی با چوخه مثل فنون خاص و زیبا، اشاعۀ فرهنگ 

ورزش و ترویج زندگی سالم و افزایش مشارکت ورزشی در 

، حفظ و غناي فرهنگ سنتی و محلی و هاخانوادهبین 

ی افراد منطقه، حفظ الگوهاي همچنین احیاي هویت محل

فرهنگی در زمینۀ موسیقی، لباس و جوایز سنتی، احیاي 

خانواده، تقویت روابط خانوادگی و دور هم جمع شدن 

و آداب و رسوم  هاسنتو حفظ اصالت،  هاخانوادهاعضاي 

ي پیش اشاره شد، هابخشکه در طورهمان. استگذشته 

ناملموس ثبت ملی میراث فرهنگی  عنوانبهکشتی با چوخه 

ي هاجنبهشده است. میراث فرهنگی ناملموس به 

و اغلب آداب و رسوم  شودیمغیرفیزیکی یک فرهنگ گفته 

عبارت دیگر، . بهردیگیبرمجامعه در یک دورة زمانی را در 

میراث فرهنگی ناملموس شامل بخشی از فرهنگ ماست که 

ه است. به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسید

توجه به میراث فرهنگی ناملموس، نقش مهمی در 

و سبب  کندیمي مختلف ایفا هافرهنگي بین وگوگفت

ي گوناگون هاوهیشایجاد احترام متقابل به تنوع فرهنگی و 

، غیر قابل فردمنحصربه. میراث فرهنگی شودیمزندگی 

از ارزش و احترام برخوردار  هانسلجایگزینی و در میان 

ي دور و نسل به هاگذشته). کشتی با چوخه از 11است (

ۀ برگزاري آن تأثیرات واسطبهنسل به امروز رسیده است و 

فرهنگی متنوعی از حفظ الگوهاي فرهنگی گرفته تا حفظ 

و حراست از آداب و رسوم گذشته و همچنین تبادالت 

وع استان اعم از کرمانج، ي متنهاتیقومفرهنگی بین اقوام و 

ۀ واسطبهترك، تات، ترکمن و فارس حاصل شده است. 

حضور خانوادگی در رویداد و تماشاي آن افراد زیادي با این 

فرهنگ ورزش همگانی  رودیمرشته آشنایی یافته و انتظار 

و میزان افزایش مشارکت ورزشی در بین افراد شکل گرفته 

سازد.  مندبهرهروانی  و جامعه را از منافع جسمانی و

) 2012)، هوانگ و همکاران (2007ي (وپیشدیکینسون و 

) هم به تأثیرات 1397و همتی مرادآبادي و همکاران (

فرهنگی حاصل از برگزاري رویدادهاي ورزشی اشاره کردند. 

) تبادل فرهنگی و توسعۀ فرهنگی 2011لوردي و همکاران (

اي ورزشی عنوان را از جمله تأثیرات برگزاري رویداده

 کردند.

شده در این اثرات اجتماعی سومین عامل شناسایی

بخش بود. اثرات در این بخش به دو دسته تأثیرات مثبت و 

ي مثبت شامل پیشرفت هامؤلفه. شوندیممنفی تقسیم 

ي ورزشی مشابه (جودو، آلیش، هارشتهورزشکاران در سایر 

کشتی آزاد و فرنگی و ...)، توسعه و رونق ورزش روستایی، 

بومی و محلی و عشایري، شکوفایی استعدادهاي ورزشی 

جوانان و نمایش توانمندي ورزشکاران روستایی و عشایر، 

الگوسازي ورزشکاران قهرمان و پهلوان براي جوانان و 

و نوجوانان براي پرداختن  نوجوانان، ایجاد انگیزش جوانان

ي مشابه، تقویت حس غرور هارشتهبه این رشته و سایر 

ملی و افتخار اجتماعی، همگرایی و همبستگی اجتماعی و 

انسجام و اتحاد مردم با یکدیگر، ترویج فرهنگ پهلوانی، 
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روحیه و منش جوانمردي و غیور مردي، همگرایی و 

م کرمانج و ترك و همبستگی قومیتی و اتحاد و انسجام اقوا

ي اجتماعی، هاچارچوبتات و ترکمن و ...، تقویت و تحکیم 

حس هویت، تعلق و وابستگی اجتماعی، کاهش بزهکاري و 

ي اجتماعی در سطح شهر و منطقه، تزریق معنویت هابیآس

ي اخالقی و همچنین تقویت مبانی دینی و هاارزشو 

دان و اعتقادي در جامعه و گلریزان و کمک به نیازمن

. با توجه استمستمندان (اعم از تماشاگران و ورزشکاران) 

به ماهیت پهلوانی و معنوي این رشتۀ ورزشی و بعد اخالقی 

که حضور افراد و تماشاگران  رسدیم نظربهقوي و اثرگذار 

ي اجتماعی هابیآسبه جلوگیري از  تواندیمدر گود کشتی 

این رشتۀ  کمک کند و حضور در گود و سرگرمی حاصل از

به کاهش بزهکاري در جامعه  تواندیمورزشی پرطرفدار نیز 

که مشخص است، کشتی با طورهمان). 14یاري رساند (

دارد.  همراهبهچوخه آثار مثبت فراوانی را در بعد اجتماعی 

در حالت کلی دستیابی به این تأثیرات در جامعه نیازمند 

ي مالی و غیرمالی هانهیهزي زیادي اعم از هانهیهزصرف 

و نهادهاي درگیر در ادارة امور  هاسازمانتوسط ادارات، 

تا  توانیمکه با برگزاري یک رویداد  استشهري و کشوري 

و  مدتکوتاهحدود زیادي به تحقق این امر، هرچند 

و  ترقیدقي هايزیربرنامهدست یافت. طبیعتاً با  مدتانیم

فیت این قبیل تأثیرات را ماندگاري و کی توانیم ترياحرفه

) هم در 2009ژوو و آپ (در جامعه بیشتر و بهتر کرد. 

تأثیرات  عنوانبهروانی را -پژوهش خود عوامل اجتماعی

از رویداد ورزشی عنوان کردند. اینوي و همکاران  شدهادراك

) نیز توسعۀ سرمایۀ 2018) و ژوو و کاپالنیدو (2018(

زاري رویدادهاي ورزشی در اجتماعی را از جمله مزایاي برگ

در همین بخش تأثیرات اجتماعی منفی  جامعه برشمردند.

ي زیاد و ناهنجار و ایجاد سروصدامانند آلودگی صوتی و 

تنش و جنجال بین تماشاگران، ورزشکاران و سایر افراد 

شناسایی شد. با توجه به اینکه تعداد زیادي تماشاگر و 

و با توجه به  کنندیمبازدیدکننده از این رویداد دیدن 

شرایط حاکم در اطراف گود و خود گود کشتی، 

ي غالب بر مسابقات و حمایت و طرفداري از هاتیحساس

یک ورزشکار خاص، طبیعی است که مواردي از این دست 

وقوع بپیوندد. مسئوالن، مدیران و در حاشیۀ مسابقات به

روز این با اعمال تدابیري میزان ب توانندیمبرگزارکنندگان 

عوامل را به حداقل برسانند و فضاي عاري از تنش و درگیري 

 را در بین افراد حاضر برقرار کنند.

شدة چهارم در این تأثیرات سیاسی عامل شناسایی

. تأثیرات سیاسی شامل جلب توجه مسئوالن و استبخش 

از کشتی و همچنین شهر و منطقۀ برگزاري،  آنهاحمایت 

همکاري و تقسیم کار بین مسئوالن تقویت روحیۀ تعاون و 

و ارتباط مستقیم مردم با  هاسازمانبرگزاري با سایر 

ي هادرخواستمسئوالن و فرصتی براي بیان مشکالت و 

. در برگزاري رویداد کشتی با چوخه حضور استآنان 

. استسیاسیون و افراد سیاسی بسیار پررنگ و محسوس 

، نمایندگان مجلس، استاندار، جمهورسیرئحضور معاون 

ي ورزشی، هاونیفدراسمعاونان، فرماندار، شهردار، رؤساي 

ي مختلف و سایر افراد سیاسی دلیل این هاسازمانمدیران 

مدعاست. برگزاري کشتی با چوخه بهانۀ خوبی است که با 

ي بین ادوستانهحضور مسئوالن ارتباط صمیمانه، نزدیک و 

شده و در حاشیۀ برگزاري، مردم مردم و مسئوالن ایجاد 

، معضالت، کمبودها و هايگرفتارمنطقه مشکالت، 

برسانند و در جهت  انهآي خود را به گوش هايازمندین

ي مثبتی را بردارند و این هاگامبرطرف کردن مشکالت خود 

شکل بگیرد که گوش شنوایی براي شنیدن  آنهااحساس در 

ي ارتباط ریگشکل وجود دارد. آنهاي هایسختمصائب و 

منظور برگزاري و ادارات درگیر به هاسازمانحسنه بین 

مسابقات نیز روحیۀ تعاون و همکاري بین  ترباشکوههرچه 

کند و مزایاي مثبت فراوانی را براي شهر را تقویت می آنها
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) 2014گریکس و هولیهان (دارد.  همراهبهو جامعۀ میزبان 

 اسی اشاره کردند.نیز در پژوهش خود به عوامل سی

شده در ی پنجمین عامل شناساییطیمحستیزتأثیرات 

ي ازدحام، شلوغی و ترافیک در شهر هامؤلفهاین بخش بود. 

ی طیمحستیزو منطقۀ برگزاري و آلودگی و تخریب 

و  هادرختآتش و شکستن  روشن کردن(ریختن آشغال، 

. با توجه به است...) از جمله تأثیرات منفی در این بخش 

انبوه بازدیدکنندگان و تماشاگران ترافیک، شلوغی، آلودگی 

محل برگزاري، ریختن زباله و روشن کردن آتش در اطراف 

مشاهده کرد که  توانیممحل برگزاري را به میزان کمی 

ي این مقدار کم را سازفرهنگاز طریق آموزش و  توانیم

 نهادمردمي هاانسازمکامل برطرف کرد. برخی از  طوربههم 

داوطلبانه بعد از اتمام مسابقات اقدام به  صورتبههم 

با انجام  توانیمکه  کنندیمپاکسازي محیط برگزاري 

نتایج بیشتر  هاگروهو  هاسازمانتدابیر و حمایت از این قبیل 

) 2011ي را دریافت کرد. لوردي و همکاران (ترمناسبو 

از جمله آثار برگزاري  نیز آلودگی و مشکالت ترافیکی را

مسابقات کریکت برشمردند. همتی مرادآبادي و همکاران 

) توسعۀ اکولوژیکی را از جمله آثار مثبت میزبانی 1397(

رویدادهاي ورزشی برشمردند که با نتایج این بخش از 

با توجه به متفاوت  رسدیم نظربهاست.  ناهمخوانپژوهش 

این بخش از پژوهش  بودن مقیاس برگزاري رویدادها نتایج

 باشد.  ناهمخوان

شده در این تأثیرات اقتصادي آخرین عامل شناسایی

کلی تأثیرات اقتصادي به دو دسته  طوربهبخش است. 

. در بخش شوندیمتأثیرات مثبت و تأثیرات منفی تقسیم 

به رشد و توسعۀ اقتصادي و  توانیمتأثیرات مثبت 

یی زااشتغالنین زیرساختی شهر و منطقۀ میزبان و همچ

ۀ حضور تماشاگران و استقبال حداکثري واسطبهاشاره کرد. 

و همچنین حضور گردشگران از اقصی نقاط  مندانعالقه

کشور به شهر و منطقۀ میزبان رویداد ورزشی کشتی با 

شاهد بهبود  توانیمکم، کوتاه و مقطعی، اما  هرچندچوخه، 

شرایط اقتصادي و افزایش درآمد ساکنان منطقه بود. چالیپ 

) اعتقاد دارند که مسابقات ورزشی 2003و همکاران (

، تماشاگران و کنندگانشرکت توانندیمکوچک و بزرگ 

دالر درآمد  هاونیلیمگردشگران را به خود جلب کرده و 

و  هاخترسایز). بهبود 22براي اقتصاد محلی فراهم کنند (

ي هم از امنطقهي جدید شهري و وسازهاساختهمچنین 

تأثیرات مثبت برگزاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه 

ي قدیمی به هاراهي دسترسی و بهسازي هاراه. احداث است

گودهاي کشتی با چوخه، ساخت و تجهیز امکانات خدماتی 

ي جدید در بخش هاتیظرفو رفاهی در منطقه، ایجاد 

و امکانات مربوط به این بخش از تأثیرات مثبت  گردشگري

) توسعۀ 2009. ژوو و آپ (استشده در این بخش بیان

) توسعۀ 2005شهري و همچنین کیم و پتریک (

ي شهري را از جمله تأثیرات مثبت برگزاري هارساختیز

ي هافرصتیی و افزایش زااشتغالرویدادها عنوان کردند. 

یان جدید براي مشاغل و شغلی و همچنین افزایش مشتر

ي شهر از جمله تأثیرات مطرح در این وکارهاکسبرونق 

ي محلی در هابازارچهو  هاشگاهینما. برپایی دبخش هستن

حاشیۀ برگزاري مسابقات و عرضه انواع محصوالت غذایی، 

صنایع دستی و سنتی سبب فعال شدن و رونق گرفتن 

جه به پتانسیل و با تو شودیممشاغل مربوط در این زمینه 

با  توانیمو ظرفیت باالي این رویداد براي جذب تماشاگر، 

ي صحیح و اصولی از مزایا و منافع حاصله نهایت زیربرنامه

) و جوادزاده و ساالریان 2019بهره را برد. ویکو و همکاران (

یی و ایجاد شغل را از جمله آثار مثبت زااشتغال) نیز 1396(

شی برشمردند. از تأثیرات منفی در برگزاري رویدادهاي ورز

ي هاییدارابه آسیب به اموال و  توانیمبخش اقتصادي 

ي و همچنین افزایش و بروز خطرها امنطقهعمومی شهري و 

ي وارده به هابیآسدر ابعاد ایمنی و امنیتی اشاره کرد. 

 شدهلیتحمي هانهیهزاندك، از دیگر  هرچنداموال عمومی 
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 ونقلحملدر این بخش است. تخریب و صدمه به وسایل 

ي هارساختیزعمومی، تجهیزات و امکانات مکان برگزاري، 

ي و نظافت شهر و سازپاكي مربوط به هانهیهزشهري و 

ي برگزاري را افزایش هانهیهز تواندیممحل برگزاري رویداد 

 ي مربوط به بحث ایمنی و امنیت برگزاري نیزهانهیهزدهد. 

از نکات شایان توجه و مهم در این بخش است. یکی از 

ي مهم و حساس در هر رویدادي مربوط انهیهزي هابخش

ي سازمنیا. هاستيبازي ایمنی و امنیت هابخشبه 

منظور جلوگیري از بروز محوطۀ برگزاري و خود گود به

مبالغ شایان توجهی دارد و همچنین  صرفبهمشکالت نیاز 

امنیت تماشاگران و ورزشکاران،  نیضمتبحث امنیت و 

ي روزآمد مانند هايتکنولوژتوسط نیروهاي کارامد و 

ي ورودي و خروجی، هاتیگي مدار بسته، هانیدورب

ي هشداردهنده و غیره نیز همت زیادي را در هاستمیس

ي هاستمیس. در نهایت هرچه کندیمبحث مالی طلب 

تبع آن باشند به ترگستردهو  تردهیچیپایمنی و امنیتی 

) 2018. شیو و پریوس (ابدییمنیز افزایش  هانهیهزمیزان 

ي برگزاري هانهیهزهم در پژوهش خود نشان دادند که 

توسط ساکنان شهر  شدهادراكرویداد از آثار منفی 

با توجه به مقیاس برگزاري،  رسدیمنظر هامبورگ بود. به

توجه و چشمگیر تأثیرات اقتصادي این رویداد خیلی شایان 

با  توانیمنباشد، اما با توجه به ظرفیت باالي این رویداد 

و مسئوالن مربوط  نفعانيذتوجه و اهتمام بیشتر از سوي 

تأثیرات اقتصادي بیشتر و بهتري را نصیب شهر و منطقۀ 

 میزبان مسابقات کرد.

که  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهکلی ی طوربه

که تأثیرات درحالی هايبازن و مسئوال دهندگانسازمان

، باید بیشتر بر اثرات مثبت تکیه و دهندیممنفی را کاهش 

-در بخش تفریحی شودیمپیشنهاد  رونیازاتوجه کنند، 

 همچوني شاد و مفرح هابرنامهگردشگري با استفاده از 

ي سنتی لحظات هاجشنوارهاستفاده از موسیقی محلی و 

ي را براي تماشاگران رقم بزنند؛ ایجاد زیانگخاطره

، امکانات و تسهیالت مناسب و مرتبط با هارساختیز

منظور حضور بیشتر گردشگران و همچنین گردشگري به

بهبود تصویر ذهنی گردشگران براي افزایش تمایل به سفر 

؛ استفاده از زیانگجانیهي سفر هاتجربهمجدد با ایجاد 

ي فرهنگی مانند هابرنامهو  هاسممرا، هاجشنوارهپتانسیل 

رویدادهاي آیینی و سنتی (آداب و رسوم اقوام منطقه، 

ي سنتی) در کنار برگزاري کشتی با چوخه هافرهنگ

آشنایی بازدیدکنندگان و گردشگران با فرهنگ و  منظوربه

ي اصیل و غنی منطقه و تسهیل ارتباط بین هاسنت

رهنگی و تقویت ي فهاتیفعالي قومی از طریق هاگروه

در بخش  شدهمطرحسرمایۀ فرهنگی و انسانی از راهکارهاي 

فرهنگی است. در بخش اجتماعی براي توسعۀ بیشتر 

و رویدادهاي  هاتیفعالاز ظرفیت  توانیمسرمایۀ اجتماعی، 

ي جمعی و ارتباطات ریپذتیهوبومی و محلی براي افزایش 

راد در برگزاري، اجتماعی استفاده کرد و با مشارکت بیشتر اف

ي هاچهرهحس غرور و تعلق افراد را افزایش داد. دعوت از 

منظور حضور در مسابقات و سیاسی لشکري و کشوري به

ي ساکنان شهر و هايازمندینبیان مشکالت، کمبودها و 

ۀ مردم با واسطیبمنطقه و بازدیدکنندگان و ارتباط 

ش ي بخش سیاسی است. در بخهاشنهادیپمسئوالن از 

ي الزم به هاآموزشی، ایجاد تعالیم و طیمحستیز

جلوگیري از تخریب و آلودگی  منظوربهبازدیدکنندگان 

ی کشتی با چوخه طیمحستیزمحیط زیست و انتقال پیام 

(قابلیت برگزاري این رویداد با کمترین امکانات و تجهیزات 

و در زمین خاکی، بدون نیاز به تخریب محیط زیست براي 

و  کنندگانمشارکتي خاص) به هاسازهاحداث بنا و 

ي هاتیظرفتماشاگران؛ و در نهایت فعال کردن تمامی 

شامل موجود اقتصادي منطقه اعم از خدماتی و رفاهی 

، ونقلحمل، هااقامتگاه، هايغذاخور، هارستوران

ي برداربهرهمنظور ي صنایع دستی و سنتی و ... بههابازارچه
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Abstract 
The present study aimed at identifying and ranking the perceived effects of Chokheh 
wrestling sport event from the viewpoints of spectators. The research method was mixed 
and qualitative research method was used to identify the effects of holding Chokheh 
wrestling and quantitative research method was used to assess the importance and 
ranking of factors and components. The statistical population in the qualitative section 
consisted of directors, deputies and experts from Sport and Youth general office of 
Razavi and Northern Khorasan provinces, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
general office of Razavi and Northern Khorasan provinces, Sport and Youth offices in 
Razavi and Northern Khorasan provinces, Wrestling Committee of Razavi and Northern 
Khorasan provinces, Rural Sport and Local and Native Games Committee in Razavi 
and Northern Khorasan provinces, and the population in the quantitative section 
consisted of Chokheh wrestling spectators that were present in the competition of 3 
April 2019 in the traditional pit of Zeinal Khan spring in Esfarayen city. The statistical 
sample included 28 subjects in the qualitative section and 384 subjects in the 
quantitative section. Semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire 
were used for data collection and Friedman test was used to analyze the data in the 
inferential statistics. The results showed that recreational-tourism, cultural, social, 
political, environmental and economic factors were the most important effects of 
Chokheh wrestling event; therefore, managers, officials, planners and organizers should 
consider these variables as important effects of Chokheh wrestling in hosting 
communities. 
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