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 چکیده:

فردی  ویژه و منحصربهها اثرات شود که هرکدام از آنامروزه رویدادهای ورزشی زیادی در جهان برگزار می

دارند. شناسایی و درک اثرات رویدادهای ورزشی در جوامع میزبان، برای موفقیت هر رویداد و همچنین توسعۀ 

کشتی با »جوامع میزبان بسیار مهم است. در این مقاله تالش بر آن است که با شناسایی اثرات رویداد ورزشی 

د ورزشی بومی و محلی کشور، اطالعات ارزشمندی در اختیار ترین رویداترین و مهمعنوان بزرگ به« چوخه

ریزان شهری و روستایی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ مسئوالن و برنامه

روش، کیفی است که از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعۀ پژوهش شامل مدیران، معاونان و 

دستی و  ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایعکارشناسان اداره کل 

های خراسان رضوی و شمالی، های ورزش و جوانان در استان گردشگری استان خراسان رضوی و شمالی، اداره

ان های بومی محلی استان خراسهیئت کشتی استان خراسان رضوی و شمالی، هیئت ورزش روستایی و بازی

گیری در این پژوهش های ذکرشده بودند. روش نمونهرضوی و شمالی و پیشکسوتان کشتی با چوخه در استان

نفر از افراد جامعه مصاحبه شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که  28ها با تعداد به سطح اشباع داده هدفمند و باتوجه

گردشگری، -صادی، اجتماعی، تفریحیاثرات رویداد ورزشی کشتی با چوخه شامل شش مضمون اصلی اقت

به اثرات  توانند باتوجهمضمون فرعی است. مدیران و مسئوالن شهری می 17محیطی، فرهنگی و سیاسی و  زیست

حاصل از این رویداد، زمینۀ رشد و توسعۀ جوامع میزبان را فراهم کنند تا شهروندان هم از منافع مادی و معنوی 

 مند شوند.آن بهره
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Abstract 

Today, many sporting events are taking place, and each of them has unique and 

special impacts. Identifying the impacts of sporting events in host communities are 

critical to the success of each event as well as the development of host communities. 

The present paper is aimed to provide valuable information to planners and officials 

of urban and rural areas by identifying the impacts of “Chokheh Wrestling” sporting 

event as the largest and most important indigenous and local sports event in the 

country. The method of this research was practical in terms of purpose and 

qualitative in terms of nature, and performed by using thematic analysis strategy. 

The research population consisted of directors, deputies and experts from the Sports 

and Youth General Directorates of Razavi and Northern Khorasan Provinces, The 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism General Directorates of Razavi and 

Northern Khorasan Provinces, Sports and Youth Offices in Razavi and Northern 

Khorasan Provinces, Wrestling Committees of Razavi and Northern Khorasan 

Provinces, Rural Sports and Local Native Games Committees in Razavi and 

Northern Khorasan Provinces, and Chokheh Wrestling Pioneers in the mentioned 

provinces. The sampling method in this research was purposive and according to the 

data saturation level, 28 persons were interviewed. The results of the qualitative 

section showed that the impacts of Chokheh Wrestling sporting event consisted of 

six main themes: economic, social, recreational-tourism, environmental, cultural and 

political, and 17 sub-themes. Based on the impacts of this event, city managers and 

officials can provide a platform for the development of host communities so that 

citizens can benefit from their material and spiritual interests. 

 

Keywords: Thematic Analysis, Communities Development, Indigenous and Local 

Sport Event, Chokheh Wrestling, Intangible Cultural Heritage. 
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 مقدمه و بیان مسئله

ترین و ورزش به یکی از مهمقرن حاضر را باید قرن ورزش نامید. قرنی که در آن، 

تأثیرگذارترین ساختارهای جامعه تبدیل شده است. ورزش در دنیای جدید چنان بااهمیت و 

جا هست، چاشنی فرهنگ ملی ماست و در زوایای گوناگون زندگی  فراگیر شده است که همه

عی وجود اجتماعی روزمرۀ ما جا گرفته است. از این منظر، هیچ موضوع دیگری در علوم اجتما

های (. فعالیت60: 1394زاده، ندارد که بیش از ورزش شایان توجه باشد )رحمتی و عباس

های سیاسی، های گوناگون زندگی انسان، ازجمله جنبهورزشی تأثیر روزافزونی بر جنبه

که ورزش حتی تا عمق نهادهای گوناگون اعم از  طوری اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند، به

های دولتی و خصوصی رسوخ کرده است و با نفوذ در مدرسه، مؤسسات و بخش خانواده،

های اجتماعی قرن حاضر شده ترین پدیدههای بزرگ و همگانی، یکی از بزرگقلب رسانه

یافته و منظم و در قالب مسابقات و صورت سازمانها بهویژه زمانی که این فعالیتاست؛ به

 (.2: 1396دوست، د )جاللی فراهانی و علیشونرویدادهای ورزشی برگزار می

ها افزوده رویدادها بخش مهمی از فرهنگ و جامعه امروزی هستند و ساالنه بر تعداد آن

توانند نیازهای اساسی بشر مانند نیازهای (. رویدادهای ورزشی می76: 2003، 1شود )لیمی

ازجمله میراث فرهنگی، های متعددی جسمی، روانی و فردی را برآورده کرده و نقش

: 2001، 2های فرهنگی، توسعۀ جامعه و گردشگری را ایفا کنند )داگالس و همکاران آگاهی

سو، همواره تمایل دارند تا  شوند. ازیکرویدادهای ورزشی با اهداف مختلفی ایجاد می .(263

ای به  گونه ِدیگر، یک رشتۀ ورزشی را به عملکرد فردی و تیمی جامعه را ارتقا دهند، ازسوی

: 1387شوند )مسترمن،  گذارند که باعث تشویق عموم افراد برای شرکت در آن مینمایش می

های کامالً اختصاصی، با برنامه، از قبل آماده شده و ازنظر (. رویدادهای ورزشی موقعیت123

منظور دستیابی به اهداف مشخص در آن شرکت و  کنندگان بهزمانی محدود هستند که شرکت

منظور تماشای آن تعداد زیادی تماشاگر نیز انتظار  کنند و بها در برگزاری آن مشارکت میی

رویدادهای ورزشی بسیاری در نقاط مختلف (. 4: 1396دوست، رود )جاللی فراهانی و علی می

مندی مردم به  ساله در حال برگزاری است و به خاطر ماهیت جذاب ورزش و عالقه جهان همه

نفع های ذیمداران، صاحبان صنایع و دیگر گروهها، سیاست ویدادها توجه رسانهتماشای این ر

عنوان ابزاری برای  المللی به این رویدادها جلب شده است. این رویدادها بهملی و بین
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)کشور و شهر میزبان(،  های مختلف جهان به موقعیت جغرافیایی خاصتوجه ملت جلب

ها و بسیاری جوامع، جشنواره(. 193: 1997، 1)گتز شدت در حال گسترش هستند به

های تفریحی و فرهنگی برای ساکنان و همچنین عنوان فعالیت رویدادهای جدیدی را به

، 2اند )گورسوی و همکارانمندی از مزایای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی گسترش داده بهره

خته شده است. استفاده از های بازاریابی مکان شنا(. نقش رویدادها در استراتژی172: 2004

ها و بازاریابی تصویر مقصد از عنوان یکی از سه مؤلفه اصلی، همراه با زیرساخت رویدادها به

 (.38-37: 2005، 3رود )وودای مقامات محلی به شمار می های توسعهبرنامه

ها ممکن است ازلحاظ های مختلف وجود دارند. هرچند آن امروزه رویدادها در شکل

، ارزش، تأثیرات بر جامعه میزبان و دالیل میزبانی متفاوت باشند، اما همواره یک وجه بزرگی

توان برآن، می هاست. عالوههم محدود بودن زمان آن ثابت در مورد رویدادها وجود دارد و آن

تر باشد )تعداد تر باشد یا به عبارتی رویداد بزرگگفت که هرچقدر دامنۀ یک رویداد وسیع

کننده یا تماشاگر پوشش دهد( میزان تأثیرات بر جامعۀ صورت شرکت شتری را چه بهافراد بی

مدت هستند،  (. گرچه رویدادهای ورزشی کوتاه2: 2007، 4میزبان بیشتر خواهد بود )اوتوانگر

: 2006، 5مدت یا بلندمدتی را ایجاد کنند )پریوس و آرنه سولبرگ توانند اثرات کوتاهاما می

های مقیاس مانند بازی ها بر روی رویدادهای ورزشی بزرگمرکز اصلی پژوهش(. امروزه ت392

ای برای توسعۀ گردشگری، طور گسترده المپیک و جام جهانی فوتبال است. این رویدادها به

: 2004گیرند )پریوس، های تجاری جدید و یا ایجاد مشاغل، مورد استفاده قرار میارائه فرصت

حال، این  اند. بااینمقیاس کمتر موردِتوجه قرار گرفته رویدادهای کوچک(. در مقابل، اثرات 101

قبیل رویدادها ممکن است حداقل در برخی موارد، نتایج بهتر و پایدارتری را برای جوامع 

ها، ممکن است تر میزبانی آنهای پایینبه نتایج ملموس و هزینه محلی فراهم کنند. باتوجه

به پیامدهای  باتوجه (.136: 2013، 6لتی را تسهیل کنند )تکستوزیع بهتر منابع مالی دو

تری را نسبت به حس تعلق و ناملموس، این رویدادها ممکن است احساسات قوی

براین، چنین  (، عالوه2: 2015توانمندسازی جامعه، در پی داشته باشند )تکس و همکاران، 

تر هم باشند، زیرا رویدادهای کوچک درمجموع بیشتر از پیامدهایی ممکن است رایج

: 2013شوند و تنها مختص به شهرهای بزرگ نیستند )تکس،  رویدادهای بزرگ برگزار می
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های تر از همه، رویدادهای کوچک به سرمایۀ کمتری نیاز دارند و از زیرساخت (. مهم131

شوند. صورت محلی کنترل می د و بهها عمدتاً داوطلبانه هستنکنند. آنموجود استفاده می

های کوچک مالی را نیز دارند گذاریتوجهی در سرمایه ها توانایی تولید بازده قابلِحال، آن بااین

(. رویدادهای کوچک تا متوسط ممکن است برای 171: 2004)گورسوی و همکاران، 

ن نوع رویدادها با ای ایورزشکاران محلی تا حد زیادی در دسترس باشد. گرچه بُرد رسانه

-رسد برگزاری این نوع رویدادها فرصترویدادهای بزرگ قابل مقایسه نیست، اما به نظر می

های بیشتری را برای تعامل ورزشکاران با جامعۀ محلی ارائه کرده و یک تجربۀ عالی و 

رین ترتیب، این رویدادها ممکن است بیشت این کنندگان فراهم آورد. بهصمیمی را برای شرکت

، 1منظور مشارکت در اختیار داشته باشند )گرین کنندگان بهپتانسیل را برای نفوذ در شرکت

دهند که مسابقات (. تحقیقات بسیاری نشان می37:2008، 2؛ هیلتون و برامهام235: 2005

ها توانند میلیونکنندگان، تماشاگران و گردشگران، میورزشی کوچک و بزرگ با جذب شرکت

ها و (. جشنواره214: 2003، 3د برای اقتصاد محلی فراهم کنند )چالیپ و همکاراندالر درآم

های مهمی را در ها فعالیتکنند، زیرا آنرویدادها نقش مهمی را در زندگی جوامع ایفا می

ها دهند. آناختیار ساکنان محلی و بازدیدکنندگان قرار داده و تصویر جوامع محلی را ارتقا می

ها به توسعۀ فیزیکی فرد سفر هستند، چراکه آن های منحصربهنوان جاذبهع همچنین به

ها و رویدادهای ویژه و خاص بیشتر کنند. در عوض، موفقیت جشنوارهقیمت تکیه نمی گران

دهندگان رویداد هستند )گورسوی و همکاران، وابسته به شور و شوق جامعۀ محلی و سازمان

2004 :171.) 

رزشی مهم و مطرح در سطح کشور رویداد ورزشی کشتی با چوخه یکی از رویدادهای و

عنوان میراث فرهنگی ناملموس و با  در فهرست آثار ملی و به 1387است. این رویداد در سال 

های محلی ایران است. این ترین ورزشثبت شد. کشتی با چوخه یکی از معروف 30شماره 

ی، ای عمیق در زندگاستان خراسان ریشه پوشی سنتی گرفته و درکشتی نام خود را از تن

وخو و اعتقادات مذهبی و ملی مردم دارد. خاستگاه این ورزش شمال خراسان است.  خلق

کشتی با چوخه در خراسان بزرگ از تاریخچۀ کهنی برخوردار است و این ورزش بومی در 

چوخه در های عروسی نیز رایج بوده است. واژه خصوص جشن بسیاری از مراسم محلی به

گیران آن را با شال سفید اصل کُردی، کرمانجی است و به معنی شنل کوتاهی است که کشتی
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در بین مردم کرد شمال خراسان مرسوم  کنند. ازآنجاکه این ورزش از قدیمرنگی محکم می

 (.13: 1385بوده به این نام )کشتی با چوخه( معروف شده است )امانی، 

ها درزمینۀ رویدادهای ورزشی ویژه و مدیریت پراکندۀ پژوهشبه کمبود و ماهیت  باتوجه

ای از سؤاالت در خصوص اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، این قبیل رویدادها، مجموعه

های ویژه شود. یکی از حوزهمحیطی و سایر اثرات در جوامع میزبان و محلی مطرح می زیست

اند اثرات این رویدادها در ه آن توجه کردهو مهم که پژوهشگران رویدادهای ورزشی کمتر ب

جوامع میزبان است. شناسایی و درک اثرات رویدادهای ورزشی در جوامع میزبان، برای 

موفقیت هر رویداد و همچنین توسعۀ جوامع میزبان بسیار حیاتی است. رویدادهای ورزشی 

های تفریحی و  فعالیت عنوان ابزارهای کسب درآمد برای برگزارکنندگان و یا توانند بهمی

فراغتی برای ساکنان و بازدیدکنندگان موردِتوجه قرار گیرد. شناخت اثرات رویدادهای ورزشی 

ریزان تواند دیدگاه جامعی را نسبت به مزایا و معایب برگزاری در اختیار مسئوالن و برنامهمی

های ایج در استانای )رمنطقه-عنوان یک رویداد ورزشی ملی کشتی با چوخه بهقرار دهد. 

عنوان میراث فرهنگی ناملموس  خراسان شمالی و رضوی( با مقیاس کوچک تا متوسط که به

طورکه بیان شد تأثیرات  نیز شناخته شده است دارای اثرات زیادی در ابعاد مختلف است. همان

شی توان بیان کرد که اثرات هر رویداد ورزرویدادهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و می

فرد بوده و نیاز است تا این اثرات در هر رویداد مورد شناسایی قرار  برگزارشده منحصربه

 گیرند. ما در این پژوهش در نظر داریم اثرات متنوع این رویداد را بررسی و شناسایی کنیم.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در بخش گردشگری، ترین نوع رویدادها ترین و سریعرویدادهای ورزشی، یکی از محبوب

طور  کند و این بهکشورها و شهرهای زیادی را برای ارائه پیشنهاد میزبانی به خود جذب می

؛ 406: 2003، 1تواند برای میزبان فراهم کند )گالنخاص به خاطر مزایای اقتصادی است که می

ی مردم در طور مستقیم بر کیفیت زندگ (. رویدادهای ورزشی به2-1: 2006، 2هورن و منزنریتر

توانند تأثیرات صورت موقتی هستند و میگذارند. رویدادهای ورزشی بهجوامع میزبان تأثیر می

مدت یا بلندمدت، مثبت و یا منفی را به دنبال داشته باشند که این اثرات به نتایج مثبت و  کوتاه

کنیم یاد می« 3ثمیرا»عنوان  ها بهشوند و اگر این نتایج پایدار باشند از آنمنفی منجر می

                                                           
1 Gelan 

2 Horne & Manzenreiter 
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به مقیاس رویدادهای  ازاین اشاره شد، باتوجه طورکه پیش(. همان2-12: 2014)چالیپ، 

تأثیرات رویدادهای ورزشی توجه توانند متفاوت باشند. ورزشی، اثرات رویدادهای ورزشی می

 سوی خود جلب کرده است. اثراتی که برای رویدادهای ورزشی گذاران را به محققان و سیاست

-ترین انواع آن شامل: اثرات اقتصادی، گردشگری، اجتماعیعنوان شده، متنوع هستند و رایج

( و همچنین تکس و 3: 2001، 1شناختی و اثرات سیاسی است )براون و میسیفرهنگی، روان

( این اثرات را در ابعاد اقتصادی، گردشگری، اجتماعی، مشارکت ورزشی بیان 2015همکاران )

آمیز در ( برگزاری رویدادهای ورزشی را عاملی موفقیت2007) 2ویون و شیپکردند. دیکینس

ها برگزاری موفق یک رویداد المللی کشور میزبان گزارش کردند. از دید آنبهبود تصویر بین

های محیطی، زیرساخت تواند اثرات مفیدی از قبیل اثرات اقتصادی، اثرات زیستورزشی می

رات فرهنگی، تقویت تصویر مقصد، امنیت و نوسازی شهری و فیزیکی، مقصد گردشگری، اث

ها تاکنون بر اثرات اکثر پژوهشاثرات سیاسی را برای کشور میزبان در بر داشته باشد. گرچه 

باوجود اند،  اقتصادی و گردشگری رویدادهای بزرگ که با یکدیگر مرتبط هستند متمرکز شده

دهندگان رویدادها نسبت به اثرات اجتماعی انگذاران و سازماین، عالقۀ محققان، سیاست

عنوان بخشی از  رویدادهای ورزشی در حال افزایش است. اثرات اجتماعی اغلب به

گذاری دولتی مورد استفاده قرار ویژه در بخش سرمایهگذاری مشروع در یک رویداد، به سرمایه

یدادهای کوچک و مشخص نیست که چگونه رو(. 11: 2003، 3گیرد )جاگو و همکارانمی

ویژه ازلحاظ غیرمالی مانند زندگی متوسط بر رفاه کلی افراد ساکن در جامعۀ میزبان، به

اجتماعی، بازسازی شهری، مشارکت ورزشی، نظارت بر محیط زیست و یا زیرساخت تأثیر 

 (.1: 2015گذارند )تکس و همکاران، می

فرهنگی و -ه اقتصادی، اجتماعیتوان گفت که اثرات عمده و بزرگ رویداد به سه دستمی

شوند که این ابعاد رابطۀ متقابلی نیز با یکدیگر دارند )فیرلی و محیطی تقسیم می زیست

(. ساکنان محلی اثرات رویدادها را به دو صورت مثبت و منفی در طول 142: 2011، 4همکاران

ساکنان از اثرات به  دهند که ادراککنند و مطالعات قبلی نشان می و بعد از برگزاری درک می

، 6گهی و آندرک؛ مک4: 1990، 5اندازه اثرات واقعی مهم و باارزش است )النگ و همکاران

های شغلی، بازسازی (. اثرات مثبت اقتصادی رویدادهای ورزشی شامل فرصت132: 2004
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-گذاریها، گردشگری و سرمایههای تفریحی، جذب رسانههایی برای فعالیتشهری، فرصت

(. اثرات مثبت اجتماعی شامل تعامالت 231: 2007، 1جدید است )سولبرگ و پریوسهای 

اجتماعی، غرور جامعه، تبادالت فرهنگی، مشارکت ورزشی و ارتقاء سالمت است )فری و 

محیطی محلی ممکن  های زیست(، و همچنین بیان شده است که پروژه14: 2،2008همکاران

تر (. رویدادهای بزرگ94: 2004منتفع کنند )پریوس،  های گوناگوناست میزبان را از جنبه

اندازهای طبیعی و حفاظت از میراث محلی ایجاد کنند، ممکن است تمایل بیشتری را به چشم

شوند بندی و تأمین بودجه میمحیطی اولویت های زیستبه این موضوع پروژه بنابراین باتوجه

ت منفی اقتصادی میزبانی یک رویداد اثرا (.115-135: 2012، 3مین و همکاران-)شانگ

های ازحد، تورم قیمت در زمان برگزاری رویداد، هزینه تواند شامل بدهی بیشورزشی می

باالی امنیتی، عدم جذب گردشگر و جابجایی سکونتگاهی باشد )پریوس و آرنه سولبرگ، 

ین، نارضایتی از نشهای حاشیه(. اثرات منفی اجتماعی شامل مسائل مربوط به گروه400: 2006

های ریزی، تراکم جمعیت، ترافیک، افزایش بالقوه جرم و جنایت، افزایش هزینهروند برنامه

(. 618: 2016، 4های روزانه و افزایش آلودگی است )ما و روترهامزندگی، اختالل در برنامه

ع محیطی هم شامل آسیب اکولوژیکی، آلودگی آب و از بین رفتن مناب اثرات منفی زیست

 (.31: 2006، 5تاریخی و طبیعی است )کیم و همکاران

 

 روش تحقیق

تحلیل روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی است که از راهبرد 

شده است. جامعۀ پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل مضمون استفاده 

دستی و  اداره کل میراث فرهنگی، صنایعورزش و جوانان استان خراسان رضوی و شمالی، 

های خراسان های ورزش و جوانان در استان گردشگری استان خراسان رضوی و شمالی، اداره

رضوی و شمالی، هیئت کشتی استان خراسان رضوی و شمالی، هیئت ورزش روستایی و 

در های بومی محلی استان خراسان رضوی و شمالی و پیشکسوتان کشتی با چوخه بازی

گیری در این پژوهش هدفمند و بر مبنای تخصص و دند. روش نمونههای ذکرشده بو استان

نفر از  28ها با تعداد اشباع دادهبه سطح  تجربه و آگاهی نسبت به کشتی با چوخه بود و باتوجه
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دسترس، تعداد  به زمان و منابع قابلِ . عنوان شده است که باتوجهافراد جامعه مصاحبه شد

ها از منظور تولید داده (. به1996، 1( نمونه برای انجام مصاحبه کافی خواهد بود )کوال10±15)

-پذیری و عمیق بودن، مناسب پژوهشیافته که ازنظر انعطاف ساخت روش مصاحبۀ فردی نیمه

و میانگین  1397ها، آذر تا اسفند آوری دادههای کیفی است، استفاده شد. فاصله زمانی جمع

منظور انجام مصاحبه، دقیقه مصاحبه( بود. به 71/560دقیقه )مجموعاً  02/20ها حبهزمانی مصا

سؤاالت مصاحبه طراحی شد و در جلسات مصاحبه به تناسب محتوای جلسه از سؤاالت دیگر 

 سازی شد.شده در جلسه، ضبط و سپس پیاده نیز استفاده شد. کلیۀ مکالمات انجام

وتحلیل مضمون  ها، از روش تجزیهآمده از مصاحبهدستوتحلیل اطالعات به برای تجزیه 

شده از مصاحبه، مفاهیم حاصل از آن  استفاده شد. در این روش، پس از مطالعۀ دقیق متون پیاده

پس از اتمام مرحلۀ کدگذاری، پژوهشگران  استخراج و به هرکدام یک کد اختصاص داده شد.

شده و خالقیت خود، برای هر یک از  ات انجامبه مبانی نظری، ادبیات پژوهش، مطالع باتوجه

ازآن، مضامین فرعی را که بیشترین قرابت معنایی و  کدها، یک برچسب انتخاب کردند و پس

های جدید پرداختند. مفهومی را نسبت به هم داشتند کنار هم قرار داده و به خلق معانی و واژه

بندی کردند. مضامین اصلی، همان تهدر حقیقت، مضامین فرعی را در قالب مضامین اصلی، دس

های کیفی استخراج شده است )عابدی جعفری و پاسخ به سؤاالت پژوهش هستند که از داده

( نشان داده شده 1ها در شکل )(. نمای کلی از فرایند تحلیل داده177-183: 1390همکاران، 

  است.
 ها. فرآیند تحلیل داده1شکل 

 

شده در متن پیاده شده یک نمونه  از مفاهیم شناساییهایی (، حاوی مثال3جدول ) 

یافته به این مفاهیم نیز در این جدول  های فرعی اختصاصمصاحبه است. همچنین مضمون

افزار کنندگان از نرمشناختی مشارکتهای جمعیتبررسی ویژگی منظور مالحظه است. به قابلِ

های افزار تحلیل دادهو فرعی از نرمو برای تعیین کدها و مضامین اصلی  224اس اس پی اس

استفاده شد. الزم به ذکر است که در این پژوهش، حفظ اطالعات  20183اِی  دی کیو کیفی مکس

                                                           
1 Kvale 
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عنوان مالحظات اخالقی  ها بهسازی محتوای مصاحبهداری در پیادههویتی و رعایت امانت

شوندگان( را ری )مصاحبهشناختی نمونۀ آماهای جمعیت( ویژگی1جدول ) مدنظر قرار گرفت.

 دهد.نمایش می
 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیت. ویژگی1جدول 

 سمت/سازمان تحصیالت سن تأهل جنسیت 

وضعیت 
 مصاحبه
 شوندگان

نفر  27
 مرد

27 
نفر 
 متأهل

 45تا  30نفر بین  20
 سال

 نفر پیشکسوت 2 نفر دیپلم 2

نفر کارشناسی 4  
 نفر هیئت کشتی 2

های شهرستان  نفر اداره کل/اداره 12
 ورزش و جوانان

نفر  1
 زن

نفر  1
 مجرد

 سال 45نفر باالی  8
ارشد نفر کارشناسی 16  نفر هیئت ورزش روستایی 4 

نفر دکتری 6  
های شهرستان  نفر اداره کل/اداه 8

 میراث فرهنگی
 

استفاده « 1بین دو کدگذارپایایی »شده، از روش  های انجاممنظور سنجش پایایی مصاحبه به

گیرد. شده است. پایایی بین کدگذاران، میزان سازگاری درک یا معنای مشترک متن را اندازه می

-برای محاسبۀ پایایی مصاحبه با این روش، محقق از یک همکار پژوهش )کدگذار( استفاده می

انتخاب و صورت تصادفی  کند. سپس محقق همراه این همکار پژوهش چند مصاحبه را به

عنوان  کنند. روش پیشنهادی برای محاسبۀ درصد پایایی بین دو کدگذار که بهکدگذاری می

 (.170-171: 1388ترتیب ذیل است )خواستار،  رود، بهکار میشاخص پایایی تحلیل به
2×تعداد توافقات

تعداد کل کدها
100 درصد پایایی بین دو کدگذار = 

شده، سه  های انجامبین دو کدگذار، از بین مصاحبهمنظور محاسبۀ درصد پایایی  به

 اند.مصاحبه انتخاب و توسط همکار پژوهش کدگذاری شده
 . محاسبه پایایی بین دو کدگذار2جدول 

 پایایی بین دو کدگذار )درصد( ها تعداد عدم توافق ها تعداد توافق تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف
1 Int3 73 26 6 23/71 
2 Int11 61 22 4 13/72 
3 Int17 87 34 7 16/78 

 20/74 17 82 221 کل
 

های شود، پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه( مالحظه می2که در جدول ) گونههمان

درصد است، بنابراین  60اینکه میزان پایایی بیشتر از  به درصد است. باتوجه 20/74این پژوهش، 

 مورد تأیید است.ها قابلیت اعتماد کدگذاری

ها خودداری شده و صرفاً نحوۀ استخراج ها، از ارائه همۀ دادهدلیل حجم باالی داده به

                                                           
1 Inter Coder Reliability (ICR) 
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شود. نتایج نهایی ( به همراه سایر اطالعات ارائه می3یکی از مضامین اصلی در قالب جدول )

-می که مشاهده گونه( نشان داده شده است. در بررسی مضامین فرعی همان4نیز در جدول )

مضمون فرعی وجود داشت که در قالب شش  17شود پس از بازنگری و انجام اصالحات، 

 بندی شدند.مضمون اصلی دسته

 ای از فرایند استخراج مضامین اصلی. نمونه3جدول 
 مضمون اصلی مضامین فرعی های مرتبط با آن قول کدهای اولیه و نقل

 بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد ساکنان
ای که در اون های محلی به وجود میاد، کسبه)) ... در ایام برگزاری و در خالل مسابقات بازارچه

ها هم در اون مدت فعال میشند و کسب ها، تاکسی و آژانسها، غذاخوریمناطق هستن، رستوران
 کنند((.درآمد می

رشد و توسعۀ 
 اقتصادی و زیرساختی

 اثرات اقتصادی

 ایهری و منطقههای شبهبود زیرساخت
شدیم، )) ... مثالً یک گودی داشتیم که مسیرش خاکی بود و برای رسیدن به اونجا خیلی اذیت می

 اومدن و راهش رو آسفالت کردن و برای آنتن دادن موبایل هم دکل مخابرات نصب کردن((.
 های بالعوضاختصاص کمک

های زیادی به کشتی با چوخه میان و کمک ها، کسبه، کشاورزا و عالقمندا)) ... خیلی از بازاری
 کنن((.برای برگزاری و بهتر شدن شرایط می

 های رفاهیافزایش شاخص
شه مسئوالن و برگزارکنندگان توجه بیشتری به مناطق برگزاری و )) ... وقتی مسابقات برگزار می

 مردم اون مناطق دارن و امکانات بیشتری رو میارن اونجاها((.
 گذاریش میزان سرمایهافزای

گذارهای زیادی رو به ها و سرمایهها، سازمان)) ... برگزاری مسابقات کشتی با چوخه، شرکت
 کنن((.ها در مکان برگزاری برای خودشون تبلیغات میکنه و خیلی از اونخودش جلب می

 وسازهای جدید شهری ساخت
 اصالً نبود، اما چند وقتیه اومدن و بهش میرسن((. )) ... قبالً در این گود و منطقه امکانات رفاهی

 زایی اشتغال
مدت هم باشه، باعث ایجاد  صورت کوتاه شه و حتی اگر به)) ... این رویداد باعث ایجاد اشتغال می

 زایی اشتغال شه((.اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می
 وکار افزایش مشتریان جدید و رونق کسب

 های مختلف طبیعتاً بیشتر میشه((. برگزاری مسابقات مشتریان کاروکاسبی)) ... در ایام 
 هاافزایش هزینه

های محصوالتش رو باالتر و بینید که فالن مغازه یا فالن دکه قیمت)) ... تو روز مسابقه مثالً می
 تر میکنه((.گرون

 هاهزینه
 های عمومیآسیب به اموال و دارایی

بینیم که تماشاگرا میان و به بعضی جاها مثل گود و ها تو بعضی جاها می)) ... بعضی موقع
 زنن((.تجهیزات دور و برش آسیب می

 افزایش و بروز خطرات در ابعاد ایمنی و امنیتی
)) ... خب جمع شدن اون همه آدم تو اون مکان هم باعث افزایش خطرات ایمنی و هم امنیتی 

 ین موارد هزینه کرد((.شه و باید برای بهتر شدن ا یم

 

 های پژوهشیافته

شده، اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در  های انجام وتحلیل تجزیه به  توجه با

 مالحظه است. ( قابل4ِمضمون فرعی در جدول ) 17قالب شش مضمون اصلی و 
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 شده . کدها، مضامین فرعی و مضامین اصلی استخراج4جدول 

 مضامین فرعی کدهای اولیه
مضامین اصلی 

 )اثرات(
های شهری و بهبود شرایط اقتصادی و اقتصاد محلی، افزایش درآمد ساکنان، بهبود زیرساخت

های رفاهی، افزایش  های بالعوض، افزایش سطح زندگی و شاخصای، اختصاص کمکمنطقه
 ایوسازهای جدید شهری، بازسازی شهری و منطقه گذاری، ساختمیزان سرمایه

رشد و توسعۀ 
 اقتصادی و زیرساختی

وکارهای شهر و  های شغلی، افزایش مشتریان جدید، رونق کسبزایی، افزایش فرصت اشتغال اقتصادی
 منطقه

 زایی اشتغال

های عمومی، افزایش و ها و قیمت کاالها و خدمات، آسیب به اموال و داراییافزایش هزینه
 بروز خطرات در ابعاد ایمنی و امنیتی

 هاهزینه

 تقویت حس غرور ملی و محلی، افتخار اجتماعی، حس هویت و تعلق
تقویت حس غرور و 

 تعلق

 اجتماعی

همگرایی و همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، اتحاد، همگرایی و همبستگی قومیتی، 
تقویت مراودات و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، برگزاری سایر رویدادهای اجتماعی، کاهش 

های اجتماعی، تقویت گفتگوی بین قومیتی، توسعه و رونق ورزش روستایی و بومی محرومیت
 های گوناگون اجتماعی های جدید در زمینهمحلی، کسب تجارب و آگاهی

توسعۀ سرمایه 
 اجتماعی

های اخالقی، تقویت مبانی های اجتماعی، تزریق معنویت و ارزشکاهش بزهکاری و آسیب
 وفصل اختالفات، ترویج فرهنگ پهلوانی ریزان و کمک به نیازمندان، حل گل دینی و اعتقادی،

های تقویت ارزش
 اخالقی و معنوی

ایجاد انگیزش در جوانان، الگوسازی برای نوجوانان و جوانان، شکوفایی استعدادهای ورزشی 
-رشته جوانان، نمایش توانمندی ورزشکاران روستایی و عشایر، پیشرفت ورزشکاران در سایر

 های ورزشی مشابه )جودو، آلیش، کوراش، کشتی و ...(

خودشکوفایی و کمال 
 هانسل

آلودگی صوتی، اختالل در شیوۀ زندگی و آرامش ساکنان، ایجاد تنش و جنجال بین تماشاگران 
 و ورزشکاران

 معضالت اجتماعی

بازدیدکنندگان، پر کردن تقویت روحیۀ اجتماعی، شادی و نشاط اجتماعی، لذت و شعف 
 اوقات فراغت، فرصتی برای تفریح و سرگرمی، ایجاد حس نوستالژیک

جویی، فراغت و لذت
 شادکامی

-تفریحی
 گردشگری

 گردیافزایش جذب گردشگر، تقویت بوم
رشد و توسعه 

 گردشگری

مثبت از ای بیشتر شهر و منطقه، ایجاد تصویر مطرح شدن و ارتقاء چهرۀ شهر، پوشش رسانه
 شهر و منطقه

بهبود تصویر و 
افزایش شهرت مقصد 

 گردشگری

 افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست، حفظ و حراست از طبیعت
حفاظت از محیط 

 زیست
 محیطی زیست

 آلودگی، تخریب محیط زیست، ازدحام، شلوغی، ترافیک
مشکالت 

 محیطی زیست
جوایز سنتی، حفظ و غنای فرهنگ سنتی و حفظ الگوهای فرهنگی در زمینه موسیقی، لباس و 

 ورسوم گذشته ها و آدابمحلی، احیای هویت محلی، حفظ اصالت، سنت
 صیانت از اصالت

 فرهنگی
فرد و فنون کشتی با چوخه، اشاعۀ فرهنگ ورزش، ترویج  های منحصربهآشنایی با ویژگی

 خانوادگیزندگی سالم، افزایش مشارکت ورزشی، احیای خانواده، تقویت روابط 
مندی و تحکیم  عالقه

 پیوندهای خانوادگی
توجه مسئولین، ارتباط مستقیم مردم با مسئولین، ایجاد روحیه تعاون و همکاری بین  جلب

 مسئولین
 قرابت و پیوند سیاسی

 سیاسی
 برداری سیاسیبهره کاری و تبلیغات سیاسی برداری سیاسی، سیاسیبهره

 

های پژوهش، مدل پارادایمی اثرات رویداد بندی یافتهعنوان جمع بهدر پایان این بخش و 

 ( ارائه شده است.2ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان در شکل )
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 . مدل پارادایمی اثرات رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

ری رویداد ورزشی کشتی با چوخه برگزاتوان اثرات طورکه در جدول مشخص شده، میهمان

گردشگری، -جوامع میزبان را در شش دسته اثرات اقتصادی، اجتماعی، تفریحی در

بندی کرد که در ادامه به تشریح هرکدام از مضامین محیطی، فرهنگی و سیاسی دسته زیست

 شود.پرداخته می

 اثرات اقتصادی :1مضمون اصلی 

ها، اثرات اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه بوده صاحبهشده از م یکی از اثرات استخراج

شوند. در بخش اثرات است. اثرات اقتصادی به دو دسته اثرات مثبت و اثرات منفی تقسیم می

توان به رشد و توسعۀ اقتصادی و زیرساختی شهر و منطقۀ میزبان و همچنین مثبت می

مندان و همچنین  ان و استقبال حداکثری عالقهواسطۀ حضور تماشاگر زایی اشاره کرد. به اشتغال

حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور به شهر و منطقۀ میزبان رویداد ورزشی کشتی با 

توان شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد چوخه، هرچند کم، کوتاه و مقطعی، اما می

ادی رویدادهای ورزشی را تغییر در ( تأثیر اقتص2001) 1ساکنان منطقه بود. کرامپتون و همکاران

-هایی است که توسط بازدیدکنندگان و شرکتدرآمد ساکنان شهر میزبان که درنتیجۀ هزینه

شود، تعریف ها، امکانات تفریحی و غیره صرف میها، مغازهها، رستورانکنندگان در هتل

گذاران و هدلیل ایجاد اشتغال جدید و جذب بیشتر سرمای کردند. منافع اقتصادی به

                                                           
1 Crompton & et al 
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شود )دنیل و همکاران، بازدیدکنندگان به شهر یا منطقۀ برگزارکنندۀ رویداد ورزشی ایجاد می

( در پژوهش خود بیان کردند که بر اساس ارزیابی 2009) 1(. کاسیماتی و داوسون187: 2004

ای بالغ بر ، گردشگری ورزشی رشد ساالنه2005تا  1997سازمان جهانی گردشگری از سال 

های اقتصادی درصد داشته است که از فعالیت 9/1درصد و کاهش بیکاری ساالنه معادل  3/1

شده، هر چه  به مطالعات انجام برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ ناشی شده است. باتوجه

المللی سمت رویدادهای ورزشی بین تر باشد و بهرویداد برگزارشده ازنظر مقیاس بزرگ

اثرات مثبت اقتصادی بیشتری را برای جامعۀ میزبان به همراه خواهد  تر باشد، طبیعتاًنزدیک

(، و این نتیجه بدان معنی نیست 3395: 2012، 3؛ هوانگ و همکاران50: 2011، 2داشت )آچو

تر اثرات مثبت اقتصادی را برای شهر و منطقه میزبان که رویدادهای ورزشی با مقیاس کوچک

تر و تر، اثرات اقتصادی کوچکادها به نسبت رویدادهای بزرگبه همراه ندارند، این قبیل روید

وسازهای جدید شهری و  ها و همچنین ساختمحدودتری را به همراه دارند. بهبود زیرساخت

ی هاای هم از اثرات مثبت برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. احداث راهمنطقه

کشتی با چوخه، ساخت و تجهیز امکانات های قدیمی به گودهای  دسترسی و بهسازی راه

های جدید در بخش گردشگری و امکانات مربوط به خدماتی و رفاهی در منطقه، ایجاد ظرفیت

بیان کرده است:  16شونده شماره شده در این بخش است. مصاحبه این حوزه از اثرات بیان
کردیم، خب جاده خاکی بود، ولی نماینده، میحاال مثالً در گود رهورد، ما هرسال اینجا کشتی با چوخه برگزار »

دست همدیگه دادن و برای اینکه رضایت مردم رو جلب کنن اونجا رو  به فرماندار و مسئولین شهر اومدن و دست

ژوو و («. 16دهی داشته باشه )م داد و اومدن اونجا دکل گذاشتن که آنتنآسفالت کردن، موبایلم اونجا آنتن نمی

های شهری را ( توسعۀ زیرساخت2005عۀ شهری و همچنین کیم و پتریک )( توس2009) 4آپ

های شغلی زایی و افزایش فرصت ازجمله اثرات مثبت برگزاری رویدادها عنوان کردند. اشتغال

وکارهای شهر ازجمله اثرات  افزایش مشتریان جدید برای مشاغل و رونق کسبو همچنین 

ازنظر »بیان کرده است:  5شونده شماره  صاحبهخصوص م ین بخش هستند. دراینمطرح در ا

به مسافت گود  فروشن و باتوجههاشون رو میای که اونجا هستن جنساقتصادی، افرادی که میان اونجا و کسبه

تونن تو اون روز فروش خوبی فودهام میها و فستشن و حتی رستورانخود فعال می ها خودبهها و آژانستاکسی

های محلی در حاشیۀ برگزاری مسابقات و عرضۀ ها و بازارچهبرپایی نمایشگاه«. (5داشته باشن )م 

باعث فعال شدن و رونق گرفتن مشاغل مربوط  دستی و سنتی انواع محصوالت غذایی، صنایع

                                                           
1 Kasimati & Dawson 
2 Achu 

3 Huang & et al 

4 Zhou & Ap 
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به پتانسیل و ظرفیت باالی این رویداد برای جذب تماشاگر،  شود و باتوجهدر این زمینه می

 صحیح و اصولی از مزایا و منافع حاصل از آن، نهایت بهره را برد. ریزیتوان با برنامهمی

ها اعم از افزایش قیمت کاالها و توان به هزینهاز اثرات منفی در بخش اقتصادی می

ای و همچنین افزایش و بروز های عمومی شهری و منطقهخدمات، آسیب به اموال و دارایی

های باالی شوندگان به قیمتد. بسیاری از مصاحبهخطرات در ابعاد ایمنی و امنیتی اشاره کر

کردند که نظارت مناسبی کاالها و خدمات در زمان برگزاری مسابقات اشاره داشتند و بیان می

بیان کرده  24شونده شماره مثال مصاحبه عنوانِ پذیرد. بهنیز ازسویِ مسئوالن مربوط صورت نمی

تر میکنه های محصوالتش رو باالتر و گرون فالن مغازه یا فالن دکه قیمتبینید که تو روز مسابقه مثالً می»است: 

( هم در پژوهش خود عنوان کرد که افراد 2011آچو )(«. 24و هیچ کسی هم نیست که نظارت کنه )م 

نسبت به افزایش قیمت کاالها و خدمات در زمان برگزاری رویداد اظهار نگرانی کرده بودند. 

شده در این بخش  های تحمیل وال عمومی هرچند اندک، از دیگر هزینههای وارده به امآسیب

هیزات و امکانات مکان برگزاری ونقل عمومی، تج است. تخریب و صدمه به وسایل حمل

های مربوط به بحث ایمنی و امنیت برگزاری نیز از ها را افزایش دهد. هزینهتواند هزینه می

تر و های ایمنی و امنیتی پیچیدهاست. هر چه سیستمِتوجه و مهم در این بخش  نکات قابل

به مقیاس  رسد باتوجهبه نظر می یابد.ها نیز افزایش میآن، میزان هزینه تبعِ تر باشند بهگسترده

به ظرفیت  توجه و چشمگیر نباشد، اما باتوجه برگزاری، اثرات اقتصادی این رویداد خیلی قابلِ

نفعان و مسئوالن مربوط، اثرات وجه و اهتمام بیشتر ازسویِ ذیتوان با تباالی این رویداد می

 اقتصادی بیشتر و بهتری را نصیب شهر و منطقه میزبان مسابقات کرد.

 اثرات اجتماعی :2مضمون اصلی 

های جمعی و تغییر در نظام ارزش»یکی از تعاریفی که در بخش اثرات اجتماعی وجود دارد به 

کند )جابااله و اشاره می« ساختارهای اجتماعی، شیوه و کیفیت زندگیفردی، الگوهای رفتاری، 

( اثرات اجتماعی رویدادهای ورزشی را بر 2013(. اخیراً لی و همکاران )4: 2015همکاران، 

اساس پنج بُعد سرمایه اجتماعی، هویت جمعی، سواد بهداشتی، رفاه و سرمایۀ انسانی ارائه 

ق اجتماعی یکی از اثرات مثبت اجتماعی رویداد ورزشی اند. تقویت حس غرور و تعلکرده

هات و افتخار اجتماعی یکی از کشتی با چوخه است. ایجاد احساس غرور، فخر و مبا

تواند در بین تماشاگران و ساکنان منطقه میزبان ایفا کند. هایی است که کشتی با چوخه می نقش

ثرات برگزاری رویدادهای ورزشی ( هم غرور محلی را ازجمله ا2014گریکس و هولیهان )

برشمردند. توسعۀ سرمایه اجتماعی از دیگر اثرات مثبت در این بخش است. لی و همکاران 
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اعتماد  های قابل روابط و شرایط اجتماعی ازجمله شبکه»عنوان  ( سرمایه اجتماعی را به2013)

منظور نیل به موفقیت  کنشگری اجتماعی و مشارکت در جامعه که به همکاری بهو متنوع، پیش

اند. همگرایی و همبستگی اجتماعی و قومیتی، ، تعریف کرده«شودمتقابل در جامعه منجر می

های کسب تجارب افزایش تعامالت و تقویت ارتباطات و همچنین توسعۀ اجتماعی و فرصت

ا و تواند باعث ارتقهای گوناگون اجتماعی تا حدود زیادی میهای جدید در زمینهو آگاهی

( نیز سرمایه اجتماعی 2015توسعۀ سرمایه اجتماعی در جامعۀ میزبان شود. جابااله و همکاران )

های  مقیاس برشمردند. تقویت ارزش را ازجمله اثرات اجتماعی رویدادهای ورزشی کوچک

شوندگان اخالقی و معنوی نیز یکی از مضامین فرعی در بخش اثرات اجتماعی است. مصاحبه

های اجتماعی، ند که مسابقات کشتی با چوخه باعث کاهش بزهکاری و آسیباعتقاد داشت

وفصل اختالفات و مشکالت  تزریق معنویت و تقویت مبانی اعتقادی، کمک به نیازمندان، حل

 12شونده شماره مصاحبهباره دراینشود. افراد و همچنین ترویج فرهنگ و منش پهلوانی می

ها اعالم کردند، میزان بزهکاری در شهر که ما از نیروی انتظامی گرفتیم و اونبرطبق آماری »بیان کرده است: 

به این  باتوجه(«. 12کنه که اینم از اثرات مثبت این بخشه )م توجهی کاهش پیدا می تو روز مسابقه تا حد قابلِ

معه بهره عنوان ابزاری برای تقویت بُعد اخالقی و اعتقادی جا توان از این مسابقات بهعوامل می

هایش یابی به پتانسیلهای یک فرد برای دستبرد. خودشکوفایی اشاره به استفاده از توانایی

تواند تحقق کامل پتانسیل خالقانه، ذهنی و یا اجتماعی یک فرد باشد. دارد و خودشکوفایی می

الیت در این ها را به فعطور ویژه، با ایجاد انگیزش در نوجوانان و جوانان آن کشتی با چوخه به

تواند کند و می های مشابه ازجمله کشتی، جودو، کوراش و آلیش ترغیب میرشته و سایر رشته

ها هموار کند. شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان و راه رسیدن به موفقیت را برای آن

 های ورزشکاران روستایی و عشایر که کمتر میدانی را برای ابراز وجود خودنمایش توانمندی

بیان کرده  28شونده شماره تواند توسط این رشتۀ ورزشی تحقق یابد. مصاحبهیابند نیز میمی

سمت این رشته کشیده بشن و  شه که جوانان و نوجوانان بهاومدن، نشستن و تماشای مسابقات باعث می»است: 

جودو، کشتی، کوراش و های ورزشی مثل ای برای سایر رشتهاین رشته پشتوانه در کلجذب این رشته بشن و 

 («.28آلیشه )م 
توان به معضالت اجتماعی اشاره کرد. آلودگی از اثرات منفی در بخش اجتماعی می

صوتی و سروصدای زیاد و همچنین ایجاد تنش و جنجال بین بازدیدکنندگان و ورزشکاران در 

ورزشی و به ماهیت رویدادهای  برخی مواقع، ازجمله معضالت در این بخش است. باتوجه

وجود انرژی زیاد در بین بازدیدکنندگان سروصدا، تخلیه هیجانات و همچنین بروز برخی 
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توان با تدابیر الزم از بروز رفتارهای خالف عرف ناپذیر است. می های کوچک اجتنابدرگیری

 و نامناسب تا حد زیادی جلوگیری کرد.

 گردشگری-اثرات تفریحی :3مضمون اصلی 

های و شادکامی نخستین مضمون فرعی در این بخش است. یکی از رسالتجویی، فراغت لذت

راستی ایجاد زمانی برای فراغت، سرگرمی و لذت  اصلی برگزاری رویدادهای ورزشی به

بازدیدکنندگان است. تقویت روحیۀ اجتماعی، شادی و نشاط اجتماعی، ایجاد فرصتی برای 

ک از دیگر اثرات برگزاری کشتی با چوخه تفریح تماشاگران و همچنین ایجاد حس نوستالژی

-عنوان یک پیشکسوت و سایر کشتی من به»بیان کرده است:  21شونده شماره است. مصاحبه

های خودمون صحبت شینیم و از قدیما و از کشتیگیرای قدیمی اون روز میایم و دور هم می

شه کیف نابی که زده می ها و فنونکنیم، مردم هم از دیدن کشتیکنیم و یاد خاطرات میمی

کشورها و («. 21کنن )م برن و شادی میگیر محبوبشون لذت میکنن و از بُرد کشتیمی

ها به دنبال راهی برای افزایش میزان نشاط اجتماعی در جامعه هستند تا از آن طریق  دولت

بینی، امید و خوشکه شادی همواره با خرسندی،  بتوانند از فواید بسیار آن استفاده کنند. ازآنجا

ای در فرایند توسعۀ جامعه داشته باشد و کنندهتواند نقش تسریع اعتماد همراه است، می

عنوان ابزاری برای تحقق این امر باشد. رشد و  تواند بهبرگزاری مسابقات کشتی با چوخه می

واسطۀ  گردشگری است. به-توسعۀ گردشگری دومین مضمون فرعی در بخش اثرات تفریحی

ها و همچنین کشورهای مجاور، بخش ضور تماشاگران و گردشگران از سایر استانح

های صحیح و اصولی از رود با تهیۀ برنامهگردشگری جوامع میزبان فعال شده و انتظار می

ظرفیت ایجادشده در این بخش استفاده شود و با افزایش مدت اقامت گردشگران و در کنار آن 

برداری را در مسیر توسعۀ جوامع میزبان به ی ایجادشده نهایت بهرهگردی از مزایا تقویت بوم

ترین مضامین این بخش بهبود تصویر و شوندگان یکی از مهمعمل آورد. بنا به اعتقاد مصاحبه

بیان کرده  2شونده شماره خصوص مصاحبه افزایش شهرت مقصد گردشگری است. دراین

شد، اما االن چند سالیه که یون پخش نمیخب این مسابقات در گذشته از تلویز»است: 

شه و سراسر صورت مستقیم داره از شبکه استانی، شبکه شما، شبکه ورزش و ... پخش می به

کنه که مردم بشناسن این کشتی رو، بشناسن بینن مسابقات رو و خود این کمک میکشور می

فروردین  14ا عنوان کشتی اسفراین رو، االن با همین کشتی با چوخه شهرستان اسفراین رو ب

بیان کرده است:  7شونده شماره و همچنین مصاحیه(« 2شناسن تو کل کشور )م اسفراین می
تونیم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی استفاده کنیم و برای تدوین در حوزه گردشگری از این رویداد می»
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های  ای مناسبی که در سالپوشش رسانه به باتوجه .(«7اده کنیم )م سند توسعۀ استان از این رویداد استف

آید، مناطق  ی رادیویی و تلویزیونی به عمل میهااخیر از مسابقات کشتی با چوخه توسط شبکه

اند چهرۀ خود را در سطح استانی و ملی مطرح کنند و و جوامع میزبان تا حد زیادی توانسته

عنوان مقاصد گردشگری  ت کشتی با چوخه بهباعث ارتقاء آن نیز شوند. جوامع میزبان مسابقا

توانند ازطریقِ برگزاری این رویداد تصویر مثبتی را از شهر و منطقه میزبان در ذهن  می

بازدیدکنندگان ایجاد کرده و ازطریقِ افزایش تمایل به بازگشت و همچنین تمایل به توصیه به 

افزایش داده و از مزایای بیشمار  سایر گردشگران میزان نرخ ورود گردشگر به این رویداد را

 گردشگری منفعت حاصل کنند.

 محیطی اثرات زیست :4مضمون اصلی 

محیطی را نیز با خود به همراه دارد. دو دسته اثرات  برگزاری رویدادهای ورزشی اثرات زیست

محیطی شناسایی  مثبت و منفی نیز در این بخش، شامل حفظ محیط زیست و مشکالت زیست

شود و اکثر به ماهیت کشتی با چوخه و اینکه این رشتۀ ورزشی در گود برگزار می هشد. باتوج

کاری  های طبیعی قرار دارند، حداقل دخالت و دستگودهای موجود در بستر طبیعت و مکان

که  های مصنوعی شاهد هستیم و هنگامی منظور احداث بنا و سازه انسان در طبیعت را به

شود که برای ها القا میگیرند این حس به آنآن فضا قرار می تماشاگران و ورزشکاران در

توان برگزاری یک مسابقه یا رویداد نیازی به تخریب محیط زیست و طبیعت نیست و می

توسط حداقل امکانات نیز این رویداد را در زمین خاکی و در جوار یک کوه یا تپه برگزار کرد 

باید در بحث برگزاری مسابقات نهایت توجه را نسبت ها ایجاد کرد که و این آگاهی را در آن

 19 شونده شمارهبه حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست به عمل آورد. مصاحبه

محیطی نداره، درست در نقطه  من اعتقاد دارم که کشتی با چوخه آثار منفی زیست»باره بیان کرده است:  دراین

های طبیعی مختص این رشته خاطر اینکه اکثر مسابقات در زمین مقابل تخریب زمین و طبیعت و جنگل است، به

شه و نه زمینی و جنگلی تخریب ها کشت و کاری میشه که نه در اون زمینای قرار داره برگزار می که در کنار تپه

فهمن که در یک زمین طبیعی و بدون شه که بخوان فضایی رو برای این کشتی تخریب کنن و مردم هم می می

محیطی  در بخش مشکالت زیست(«. 19شه این ورزش رو روی خاک برگزار کرد )م ای هم میچ سازههی

به انبوه بازدیدکنندگان و تماشاگران آلودگی محل برگزاری، ریختن زباله و روشن  هم باتوجه

توان توسط توان مشاهده کرد که میکردن آتش در اطراف محل برگزاری را به میزان کمی می

شونده شماره طور کامل برطرف کرد. مصاحبه سازی این مقدار کم را هم بهفرهنگ آموزش و

محیطی به نظرم به خاطر حضور تماشاگران زیاد آشغال ریختن و آتش  در بحث زیست»بیان کرده است:  14

های کشاورزی هست تا حدودی؛ اما چندسالی هست یه سری ها و آسیب به زمینروشن کردن و شکستن شاخه
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کنن و درحینِ مسابقات هم راهنمایی و سازی می نهاد میان و بعد از مسابقات محیط رو پاک های مردمزمانسا

 («.14کنن برای حفظ محیط زیست )م تبلیغات می

 اثرات فرهنگی :5مضمون اصلی 

مندی و تحکیم  اثراتی که در بخش فرهنگی شناسایی شد شامل صیانت از اصالت و عالقه

دگی بود. حفاظت، حراست و نگهداری از اصالت و فرهنگ یکی از مضامین پیوندهای خانوا

کشتی با »باره اشاره کرده است:  دراین 1شونده شماره مصاحبه رود.مهم این بخش به شمار می

عنوان بخشی از آیین و فرهنگ مردم استان خراسان شمالی است و بیش از اینکه یک ورزش باشد، یک  چوخه به

نیز بیان کرده است:  2شونده شماره  همچنین مصاحبه («1و یک باور تاریخی است )م  رویداد فرهنگی
گردد به همون سنت و اصالتی که در هم برمی این کشتی در گوشت و پوست و خون مردم نهفته است و علت آن»

فاده در برگزاری این مسابقات از لباس سنتی که چوخه نام دارد، است(« . 2این رشته وجود دارد )م 

شود. نواختن موسیقی سنتی، دهل و سرنا در زمان برگزاری و همچنین اهدای جوایز سنتی می

ها و فرهنگ غنی منطقۀ میزبان از قبیل گوسفند، گوساله، شتر، قالی و ... نشانگر توجه به سنت

باشه و  در این ورزش حتماً باید موسیقی دهل و سرنا»بیان کرده است:  21شونده شماره است. مصاحبه

شه، باید حتماً موسیقی باشه چون سنت قدیمی ماست، موسیقی نمک کشتی با چوخه اگر نباشه کشتی برگزار نمی

ورسوم گذشته و همچنین حفظ و احیای هویت و فرهنگ  ها، آدابحفظ سنت(«. 21ست )م ا

ماشاگران با دیدکنندگان و تمنطقه از اثرات بارز فرهنگی در این بخش است. آشنایی افراد، باز

فرد کشتی با چوخه اعم از فنون ناب و اصیل این رشته ورزشی،  های منحصربه ویژگی

ورسوم، فلسفۀ برگزاری و قوانین و مقررات این رشته و همچنین اشاعۀ فرهنگ ورزش و  آداب

تواند از اثرات فرهنگی این بخش ترویج زندگی سالم و افزایش میزان مشارکت ورزشی می

های ورزشی در کشور است که بتوان بیان کرد کشتی با چوخه جزء معدود رشتهباشد. شاید 

های زیادی در صورت خانوادگی مقدور است و در روز برگزاری خانواده امکان تماشای آن به

بیان  13شونده شماره باره مصاحبه کنند. دراینکنار یکدیگر اقدام به تماشای این ورزش می

یه که خانوادگی میان برای تماشا، از دختر و پسر خانواده گرفته تا چون این ورزش»کرده است: 

ها، مخصوصاً مادرها کنن، بعدش خانوادهپدربزرگ و مادربزرگ میان و کشتی رو نگاه می

و (« 13های مشابه سوق بدن )م هاشون رو به این ورزش یا به ورزششن که بچهمند می عالقه

-فروردین فارغ از هر دل 14ها در روز خانواده»ان کرده است: بی 17شونده شماره همچنین مصاحبه

ها دور هم شه که خانوادهکنن، االن دیگه خیلی کم فرصت میمشغولی میان و کنار همدیگه مسابقات رو تماشا می

احیای خانواده، تقویت («. 17ها )م جمع شن و این مسابقه فرصت خوبی هست برای دور هم جمع شدن اون
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تواند به تحکیم ها در آن روز می و دور هم گرد آمدن اعضای خانوادهانوادگی روابط خ

 پیوندهای خانوادگی منجر شود.

 اثرات سیاسی :6مضمون اصلی 

توجه مسئولین،  قرابت و پیوند سیاسی ازجمله اثرات مثبت در بخش سیاسی است. جلبِ

شهر و منطقۀ برگزاری، ها از کشتی با چوخه و همچنین مدیران و سیاسیون و حمایت آن

های ارتباط مستقیم مردم با مسئولین و فراهم آمدن فرصتی برای بیان مشکالت و درخواست

ها و  بین مسئوالن، اداره آنان و درنهایت تقویت روحیۀ تعاون و همکاری و تقسیم کار

 شوند.های درگیر در امر برگزاری از اثرات مثبت سیاسی در این بخش محسوب می سازمان

شما ببینید تو فضاهای ورزشی مخصوصاً کشتی »اشاره کرده است:  13شونده شماره  باره مصاحبه دراین

با چوخه یک ارتباط نزدیک و صمیمانه بین مردم و مسئولین به وجود میاد. تو خیلی از مسابقات نمایندۀ وزیر، 

ای، دادگستری و ... حضور دارن و نطقهاستاندار و خیلی از مدیران ارشد، از میراث فرهنگی بگیر تا مدیر آب م

ها، خیلی از مشکالت مردم توی همین فضاها داره حل میشه؛ باور کنید که من گاهی دیدم که طرف خیلی وقت

میاد تو گود کشتی با چوخه چون میدونه که فالن مدیرکل داره میاد و میتونه اونجا مشکالتش رو منتقل و 

شوندگان به آن اثرات منفی سیاسی که تعداد زیادی از مصاحبهیکی از  («.13ورجوع کنه )م  رفع

کاری و تبلیغات شخصی افراد سیاسی در حاشیۀ  برداری سیاسی، سیاسیاشاره کردند بهره

گیری برای تصدی  ها بود. برخی از افرادی که در آستانۀ انتخابات و رأیبرگزاری این رقابت

ستفاده کرده و با حضور در گودهای کشتی با های سیاسی قرار دارند از این فرصت اپست

گیری از تریبون این آیند و با بهرهچوخه درصدد معرفی و تبلیغات سیاسی برای خود برمی

اشاره کرده  20شونده شماره کنند. مصاحبه های انتخاباتی خود را مطرح میمسابقات وعده

های  از این ورزش سوءاستفاده یکی از نکات منفی اینکه تو شهرها و روستاهای مختلف»است: 

برداری کنن به نفع خودشون و بهرهسیاسی میشه، افرادی میان و از تریبون مسابقات استفاده می

ها باعث درگیری و تشنج بین جمعیت هم بشه )م کنن که شاید هم برخی موقعسیاسی می

اری مسابقات افراد در حاشیۀ برگز»بیان کرده است:  22شونده شماره و همچنین مصاحبه(« 20

ها مردم رو کاری آن مدت سیاسی برخی افراد و سیاسی های طوالنیغیرمرتبط زیادی حضور دارن و سخنرانی

 («.22ها به وجود میارن )م کنه و نارضایتی در اونخاطر می آزرده

 پیشنهادها

اندازی ی با ایجاد و راهدر بخش اقتصاد شودهای پژوهش پیشنهاد میبه یافته باتوجه

های عرضۀ محصوالت غذایی سالم در حاشیۀ مکان برگزاری مسابقات و همچنین  بازارچه

زایی و کسب درآمد ساکنان  های سنتی منطقه بتوان به اشتغالخانهها و سفرهدهی رستوران سامان
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از  اجتماعی، شود برای توسعۀ بیشتر سرمایه محلی کمک کرد. در بخش اجتماعی پیشنهاد می

پذیری جمعی و ها و رویدادهای ورزشی بومی و محلی برای افزایش هویتفعالیتظرفیت 

های ارتباطات اجتماعی استفاده کرد. الزام نهادهای مسئول به تأمین سالمت اجتماعی گروه

ل حضور آنان در دیده اجتماعی از قبیل معلوالن و سالمندان ازطریقِ تسهیپذیر و آسیبآسیب

ها در این بخش است. توسعۀ کمّی و کیفی امکانات و  ازجمله پیشنهادنیز  رویدادهای ورزشی

تسهیالت اقامتی و رفاهی برای گردشگران و بازدیدکنندگان، تالش برای ارتقاء فرهنگ 

جمعی به گردشگرپذیری در منطقه، ارائه خدمات استاندارد و مناسب، گسترش تورهای دسته

های  ی رویداد ورزشی کشتی با چوخه از پیشنهادهای مستند باهدف معرفمنطقه و تهیه فیلم

ها و تعالیم الزم به محیطی، ایجاد آموزش گردشگری است. در بخش زیست-بخش تفریحی

محیطی این  منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و انتقال پیام زیست بازدیدکنندگان به

های ها و برنامهها، جشنوارهمکنندگان و تماشاگران. استفاده از ظرفیت مراسرویداد به مشارکت

های ورسوم قومیت فرهنگی از قبیل رویدادهای مذهبی، آیینی و سنتی )موسیقی محلی، آداب

بیشتر بازدیدکنندگان و   منظور آشنایی هرچه منطقه( در کنار رویداد ورزشی کشتی با چوخه به

فرهنگی باهدف تقویت  هایهای اصیل و غنی منطقه، تولید برنامهگردشگران با رسوم و سنت

الگوهای فرهنگی و حفظ و حراست از بُعد میراثی این رویداد و درنهایت تسهیل ارتباط بین 

های فرهنگی و تقویت سرمایۀ فرهنگی و انسانی از های قومی ازطریقِ فعالیتگروه

اندیشی های بخش فرهنگی است. در بخش سیاسی هم برگزاری جلسات صمیمانه هم پیشنهاد

ها در حاشیۀ های آنمنظور بیان کردن مشکالت و نیازمندی فکری بین مردم و مسئولین به و هم

های اجتماعی به ایفای نقش در جامعۀ برگزاری مسابقات و همچنین ترویج و تشویق گروه

ها در ها و سهیم کردن آنمدنی ازطریقِ اعطای اختیارات و سپردن وظایف اجتماعی به آن

 شده در این بخش است. ای مطرحه قدرت از پیشنهاد
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