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 تحلیل مشکالت ورزشکاران کشتی چوخه

  3،محمد ابراهیم رزاقی 2حبیب هنری ، 1 *قاسم مهرابی
 

 30/31/39: پذیرش تاریخ                                             03/30/30: دریافت تاریخ          

 چکیده

چوخه برای پرداختن به ن کشتیاهدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسائل و مشکالت بازدارنده ورزشکار هدف:

 این رشته ورزشی بود.

. جامعه آماری تحقیق را تمام روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است روش شناسی:

« چشمه زینل خان»تی گود سن 5030فروردین  50داد که در مسابقه تشکیل می چوخهورزشکاران کشتی

(. ابزار گردآوری =03Nنمونه تحقیق در نظر گرفته شدند )عنوان به شکل تمام شمار به وحضور داشتند 

ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و نامه محقق ساختهاطالعات، پرسش

ها از روش ( و برای تحلیل داده=30/3αکرونباخ ) تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای

  ها استفاده شد.تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل

سوال با داشتن بار عاملی مناسب در چهار عامل  00نامه، سوال پرسش 93براساس تحلیل عاملی از  ها:یافته

ها ها از دیدگاه آزمودنیگرفتند. میزان اهمیت عامل محیط اجتماعی، سازمانی، میان فردی و فردی قرار

و عامل میان فردی کم  = درصد واریانس(003/09)ترین عامل نشان داد، عامل سازمانی با اهمیت

را در تبیین مسائل و مشکالت ورزشکاران این رشته ورزشی  = درصد واریانس(319/50)ترین عامل اهمیت

  دارد.

کارهای تحقیق مسائل و مشکالت شناسایی شده در این پژوهش، با استفاده از راهبا توجه به  نتیجه گیری:

 توان زمینه مشارکت هرچه بیشتر ورزشکاران و توسعه این رشته ورزشی را فراهم نمود. حاضر، می
 عامل سازمانی، عامل میان فردی، ورزشکاران، کشتی چوخه.  :واژه های کلیدی

 

 ورزشی دانشگاه تهران دانش آموخته دکتری مدیریت. 5

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 0

 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. 0
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 قدمهم
 بخش ایران تاریخ در ورزش و بدنی تربیت

 فرهنگی را میراث و تربیت و تعلیم از مهمی

 جدید نسل به آن انتقال که است داده تشکیل

شود محسوب می تربیتی رسالت یک

محلی  -های بومیورزش .(5001نژاد، )رمضانی

را پدران و نیاکان ما از برکت فرهنگ دیرپای 

خود و به پیروی از فهم و ادراک فطری، موافق 

ار خود و منطبق آداب و رسوم و بافت شهر و دی

بر الگوهای حرکتی زندگی روزمره خویش خیلی 

اند. در صدسال راحت و سنجیده ابداع نموده

اخیر کشور شاهد یک هجوم گسترده فرهنگی بر 

تاروپود خویش بوده و فرهنگ غربی و تجدد 

درستی مورد نقد و بررسی که بهبدون آن

قرارگیرد رو به فراگیری و گسترش است و بر 

ها های فرهنگی ما اثر گذاشته و بازینبهتمام ج

ادبیات که یکی از وجوه پهنه را محلی  -بومی

های باشد  همچون سایر جنبههر قوم می شفاهی

فرهنگ تحت تاثیر قرار داده است )فراهانی و 

( 5000پرتو بیضایی کاشانی ) (.5001شهرکی، 

بر این باور است که علت اصلی به فراموشی 

های های سنتی ورود ورزشیسپرده شدن ورزش

نو از سوی جوانانی است که برای سفر به اروپا 

ها، اماکن، رفتند و از این طریق با ورزشمی

وسایل و تجهزات ورزشی کشورهای غربی آشنا 

های باعث شد ورزش موضوعشدند که این می

باستانی و سنتی در اواخر قرن سیزده قمری 

صنعتی شدن رونق سابق خود را از دست بدهد. 

جوامع، گسترش شهر نشینی، پیدایش 

های مردم های نوین، تغیر عالیق و سلیقهفناوری

های اخیر از دیگر عواملی است که باعث در دهه

 بهکه محلی  -های بومیها و ورزششده بازی

 یذوق ی،فرهنگ یقعال یشات،گرا یالت،تما یثح

گفتار و  ی،زندگ یوهبا ش یرابطه تنگاتنگ یو هنر

 یهاو از نسل دارندردار اقوام مختلف کشور ک

اند منسوخ شود و به حاشیه یدهگذشته به ما رس

 ها(. این ورزش5003 برود )رحمانی و حکمتی،

 اوقات هایبخش ترینمهم یکی از عنوانبه

 مورد که است مدتی همگانی، ورزش و فراغت

 و است گرفته قرار از کشورها بسیاری توجه

 حال در آنها توسعۀ و احیاء برای هاییتالش

 سازمان آموزشى، است. در این راستا، انجام

 اهتمام 5متحد یونسکو ملل فرهنگى و علمى

 ملى -بومى هاىبازی احیاء به نسبت اىویژه

 این اهمیت است. نموده مختلف کشورهاى

 شبکه که بدانجاست تا یونسکو از نظر موضوع

 وسوم بهم سنتى هاىبازی و هاورزش المللىبین

 0TSGمعنوى و ناملموس میراث حوزه در را 

 تنوع پاسداشت به آن رهگذر از تا نموده تأسیس

 هدف با مختلف در جوامع هافرهنگ تقارب و

 در ملل میان بیشتر همبستگى و هاارزش انتقال

 (.5033ورزد )رضوانفر،  اهتمام فرهنگى زمینه

 با اندتوانسته کره و ژاپن چین، مانند کشورهایی

 اند،داده انجام زمینه در این که هاییفعالیت

 تکواندو، فو، کونگ مانند خود، بومی هایورزش

 دهند توسعه ،کنند احیاء سومو را جودو و ووشو،

چوخه کشتی .(5030نمایند )غفوری،  جهانی و

خراسان است  یمحل -یبوم یهااز ورزش یکی

عنوان از تاریخچه کهنی برخوردار بوده و بهکه 

میراث آیینی منطقه در فهرست ملی میراث 

(. 5033معنوی کشور ثبت شده است )رضوانفر، 

های این ورزش که در قدیم در مراسم جشن

عنوان تفنن و عروسی و برداشت محصول یا به

گرفت به مرور حالت رسمی و سرگرمی انجام می

                                                  
1 . unesco 

2 . traditional sport and games 
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قانونمند به خود گرفته و روز به روز هواداران آن 

استان مسابقات آن  یندر اکه  بیشتر شده طوری

را به خود اختصاص  یانتعداد تماشاچ یشترینب

(. به 5035یدی، ع ی ومهنان ی،مهراب) دهدمی

در  (،5035) پور و همکارانینگزارش حس

چوخه که همه ساله یمسابقات کشت ینترمهم

 ینلزچشمه » یدر گود سنت ینفرود 59روز 

 یماشاچهزار ت 03 یبگردد قریبرگزار م «خان

آن  یکرده و به تماشا یدادر ورزشگاه حضور پ

لحاظ قرابت تکنیکی از طرف دیگر، به .پردازندیم

های کوراش و جودو، سهم قابل و فنی با ورزش

توجهی از ورزشکاران تیم ملی کشور در این دو 

چوخه به خود رشته ورزشی را قهرمانان کشتی

 رسد به منظوراند. به نظر میاختصاص داده

ترویج و توسعه این رشته ورزشی در سایر 

تنها تجدید نظر جدی در ها و دیگر ملل، نهاستان

نحوه اداره آن الزم است بلکه این کاستی 

های کنار دیگر رشته تا در شوداحساس می

ها و مرکز آموزشی مورد توجه دانشگاه ورزشی

قوانین و مقررات  و داوری نحوۀ و قرار گرفته

آموزش آن علمی  بینی قرارگیرد تامورد باز حاکم

و سایر ملل  ایرانیان بین شود و جایگاه خود را در

یدی ع ی،مهراب) کند پیدا است، بایسته کهآنچنان

 جهات از موضوع این (.5030ی، مهنان و

صورت  در زیرا است، اهمیت حائز گوناگونی

 و دینی ناب باورهای از بسیاری آن محقق شدن

 شده حل ورزش این ندرو در که ما اخالقی

 هم و شودمی احیاء ایرانی برای جوانان هم است،

ها نشان بررسی گردد.می منتقل ملل سایر به

درصد از  00/53دهد، در بهترین حالت، می

علت تحرکی بهکنند و این بیایرانیان ورزش می

عدم توسعه یافتگی ورزش همگانی در کشور 

های است که بخشی از آن به ورزش و بازی

شود و گسترش این محلی مربوط می -بومی

تواند فواید فراوانی در ابعاد ها میورزش

گردشگری، اجتماعی، فرهنگی، روحی و روانی 

(. 5030برای مردم به ارمغان بیاورد )غفوری، 

رغم اهمیت و نقش مهمی که این گونه علی

توانند داشته باشند، در زمینه ها میورزش

الت، عوامل موثر بر شناسای مسائل و مشک

منسوخ شدن و راهکارهای احیاء و توسعه و 

ها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. ترویج آن

 رشد هدف با نیجریه کشور در که تحقیقاتی در

 محلی صورت و های بومیبازی گسترش و

 در دیده آموزش و آگاه کارکنان گرفت، نبود

 برای هافدراسیون در هاورزش زمینۀ این

 برای کافی انگیزۀ نیازها و نبود به گوییخپاس

 و حقوق کمبود علت به ورزشکاران و مربیان

 و حضور مزایا از موانع ترویج و توسعه بیان شد و

 و رشد برای سطوح تمامی در دولت حمایت

 کردن قوی و محلی -بومی هایگسترش ورزش

 ضروری جامعه میان در هاورزش این هایپایه

( 5000(. حسینی )0333، 5یشد )آکینم قلمداد

های باستانی کشور در پژوهشی مشکالت ورزش

را فعال نبودن انجمن ورزش باستانی در مدارس 

ها، نبودن برنامه آموزشی مدون برای و دانشگاه

ها، نبودن برنامه جهت علمی شتوسعه این ورز

ها، نبودن برنامه مسابقات ملی کردن این ورزش

ناچیز پخش  المللی جذاب، سهمو بین

ها، نبودن ها در رسانهرویدادهای این ورزش

حمایت مالی و تخصیص اعتبار، نبودن لیگ 

منظم و کمبود نیروی انسانی )مربی، داور و ...( 

ماهر، قدیمی بودن امکانات و تجهیزات و ضعف 

داند و جلب همکاریاداری و تشکیالتی می

                                                  
1 . Akinemi 
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کشورهای فارسی زبان، جذب و آموزش نیروی 

ی، تدوین برنامه عملیاتی، مشارکت انسان

های مشابه در های غیردولتی و جذب ورزشگروه

کارهای توسعه و ترویج این و سایر کشور را از راه

چیان کند. ایزدی و کوزهها ذکر میورزش

( دالیل ناشناخته ماندن ورزش اصیل 5000)

ایرانی چوگان را تازه تاسیس بودن فدراسیون، 

قات منظم، گران بودن نداشتن لیگ و مساب

پرداختن به آن، نبودن مرکز آموزش برای 

جوانان و نوجوانان و نبودن تبلیغات مناسب را 

ترین مشکالت و برگزاری لیگ منظم، مهم

بندی مربیان، معرفی و شناساندن آموزش و طبقه

بیشتراین ورزش به جامعه، احداث  هرچه

مجموعه مانژ شرپوشیده، دایر کردن مدرسه 

کارهای حفظ و احیاء این ن از جمله راهچوگا

 اییتوسعه سیاست کنند. نبودورزش بیان می

 نگاه عدم و بودن ورزشی به صرف نگاه مشخص،

 رابطه وجود عدم آن، به هویتی و فرهنگی

 سازمان با جوانان و ورزش وزارت بین مناسب

 جذب عدم دولتی، ارکان سایر و فرهنگی میراث

نگین )نفت، فوالد و س صنایع بخش از سرمایه

 و مالی حمایت جذب عدم ها،...( و بانک

 توسعه در ناتوانی فرهنگی، هایحوزه از تبلیغاتی

 مقام بیانات فرصت از استفاده عدم ها،زیرساخت

 هایورزش احیاء خصوص در رهبری معظم

 علت عدم توسعه ترینمحلی را مهم -بومی

 مهه حضور برای مناسب تدابیر اتخاذ یافتگی و

 برای دولتی هایسازمان مشارکت و جامعه اقشار

 مناسب بستری نمودن فراهم و زیرساخت ایجاد

 و خصوصی بخش گذارانسرمایه حضور برای

 و نهاد مردم هایسازمان مشارکت همچنین

 آموزش، پژوهش، و تحقیق داوطلب، هایگروه

 دائمی، نمایشگاه و موزه ایجاد دیپلماسی،

منظم را  ورزشی ویدادهایر و مسابقات برگزاری

 اندکرده اساسی گسترش چوگان ذکر های قدم

فراهانی و شهرکی  (.5030)موالدوست، 

 های بومی(، در پژوهشی به بررسی بازی5000)

محلی سیستان پرداختند و نتایج نشان داد، 

محلی این  -های بومیتعداد زیادی از بازی

ر استان در حال فراموش شدن و نابودی است و ب

توجه بیشتر در فدراسیون ورزش همگانی، 

ها، در نظر گرفتن بودجه برگزاری جشنواره

اختصاصی، مبادله اطالعات با کشورهای مختلف 

های و اعزام نمایندگان ایران به جشنواره

ها در واحدهای المللی، قرار گرفتن این بازیبین

آموزان و دانشجویان بصورت تئوری درسی دانش

های گروهی و ختن رسانهو عملی، پردا

گران به منظور اشائه و گسترش این پژوهش

( 5030هنرور و همکاران ) ها تاکید داشتند.بازی

ای شیوه احیاء، ترویج و ارتقای در مطالعه

های بومی و محلی در کشور را ها و بازیورزش

بررسی کردند که نتایج نشان داد، نبودن 

ت منظم از ریزی و عدم برگزاری مسابقابرنامه

باشد و ها میترین موانع توسعه این بازیمهم

 درس قالب در بدنی، اجرا تربیت معلمان آموزش

ها و ترویج در دانشگاه و مدارس در بدنی تربیت

 کارهایهای تربیت بدنی از مهمترین راهدانشکده

ها بیان کردند. در مطالعه احیاء و ترویج آن

ن تجهزات و ریزی، فقدادیگری، نبودن برنامه

امکانات، عدم آشنایی با نحوه انجام، عدم توجه 

ها، عدم برگزاری مسابقات منظم، نبودن رسانه

متخصص، نبودن مطالب آموزشی، کمبود منابع 

 ن استقبال مردمی، نداشتن جذابیتمالی، نبود

کاری و نبودن یک تشکالت وخ شدن، موازیمنس

های ترین موانع توسعه بازیمتولی واحد از مهم

 قوانین محلی کشور بیان گردید و تدوین -بومی
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 و مسابقات برداری با کیفیت ازآور، تصویر الزام

عنوان به مربوطه بودجۀ رویدادها و افزایش

ترین فاکتورهای اثرگذار بر توسعه، حمایت مهم

پژوهشی، چاپ کتاب، مجله، جزوه  هایاز فعالیت

ها بازی کارهای احیاء اینترین راهدی مهمو سی

(. تدوین استراتژی 5030ذکر گردید )غفوری، 

توسعه، تشویق و ترغیب ورزشکاران جهت 

های ها و پروژهمشارکت، حمایت از طرح

های دانشجویی، انتشار نامهپژوهشی و پایان

کتاب و جزوه برای معرفی و آموزش نحوه 

ها و امتیازدهی، ارتقاء تشکیالتی برگزاری رقابت

انسانی، تهیه بانک اطالعاتی از  و تقویت نیروی

نیروهای متخصص، بازنگری و تدوین آئین 

ها، استاندارد کردن قوانین و مقررات، اجرای نامه

ها بصورت مستمر، برگزاری ها و فعالیتبرنامه

کارهای توسعه ترین راهها مهمجشنواره

های کشور محلی در دانشگاه -های بومیورزش

های (. یافته5030باشد )کشتی دار، می

( نشان 5035پور، فهیم دوین و رحیمی )حسین

ای جامع و هماهنگ برای داد، عدم وجود برنامه

توسعه کشتی سنتی استان، عدم تخصیص منابع 

های مالی مناسب و کافی برای برنامه

چوخه، عدم حمایت مسئولین ورزشی کشتی

چوخه، کمبود امکانات و استان از کشتی

ها و چوخه در شهرستانشتیتجهیزات ورزشی ک

کمبود تبلیغات مناسب و کافی صدا و سیمای 

ترین موانع توسعه و پیشرفت کشتی استان مهم

چوخه استان خراسان شمالی از دیدگاه 

 باشد. کارشناسان ورزشی می

 چند دهد، هرمرور پیشینه تحقیق نشان می   

های مسائل و مشکالت ورزش زمینه در مطالعاتی

 هاآن اغلب لی صورت گرفته امامح -بومی

( 5035پور و همکاران )حسین مطالعات همچون

 از متفاوتی آماری ( جوامع5000و حسینی )

و حتی برخی از آنها  اند،داشته تحقیق حاضر

( یک گروه از 5030دار )مثل معالعه کشتی

مخاطبان )مثالً فقط دانشجویان( را مورد مطالعه 

 به هاآن هاییافته تعمیم قطعاً اندقرار داده

 .بود خواهد مواجه اشکال با مورد مطالعه جامعه

های فراهانی و شهرکی دیگر، پژوهش سوی از

( به مشکالت 5030( و غفوری )5000)

های اند نه ورزشمحلی پرداخته -های بومیبازی

محلی و از لحاظ علمی تفاوت قابل  -بومی

ارد ای بین دو واژه بازی و ورزش وجود دمالحظه

و همچنین در مطالعه صورت گرفته توسط 

چیان (، ایزدی و کوزه5030هنرور و همکاران )

ها و برای احیاء ورزش یکارهای( نیز راه5000)

در حالی  است محلی ارائه شده -های بومیبازی

چوخه یک ورزش منسوخ و فراموش که کشتی

شده نیست که دوباره احیاء شود. در حال حاضر، 

ء تیم ملی جودو و کوراش را بیشتر اعضا

دهند و قهرمانان این رشته ورزشی تشکیل می

 03در مسابقات مهم این رشته ورزشی بیش از 

هزار نفر تماشاچی با حضور در گود سنتی به 

ها بررسی ای از اینپردازند. پارهتماشای آن می

 (، نیز با5030دوست )مثالً مطالعه موال

لذا در این  است؛ نگرفته انجام علمی متدولوژی

در مرحله اول با انجام  است تحقیق سعی شده

ای گسترده فهرست نسبتاً مطالعات کتابخانه

های مشارکت در ای از موانع و بازدارندهجامع

ورزش تهیه شود و مسائل و مشکالت پرداختن 

چوخه از نظر خود ورزشکاران به روش به کشتی

رهای کاعلمی بررسی شود و در مرحله بعد راه

برای مرتفع کردن و از میان برداشتن این مسائل 

اران و مروجان این ذگپیشنهاد گردد تا سیاست

تر برای آیندهورزش با چشم اندازی روشن
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 فقطنه  انورزشکار ریزی نمایند. چونبرنامه

بلکه  ،باشندیها مرقابت یریگشکل یعامل اصل

نیز ورزش  یک یافتگیعامل توسعه  ینترعمده

شوند و بررسی و تحلیل مسائل و یم وبمحس

مشکالت بازدارنده مشارکت در هر رشته ورزشی 

 یریت،در نحوه مد ینقش مهمتواند می

ایجاد تر و مطلوب یخدمات رائها یزی،ربرنامه

انگیزه برای ترغیب هرچه بیشتر جوانان به 

ین و امنظور پرداختن به ورزش را فراهم نماید 

 یورزش مدیرانو  انی محققبرا مهمچالش  یک

دهد، نیز نشان می محققین گزارشباشد. می

که شروع به ورزش  یاز افراد یمیحدود ن

به علت مواجه کوتاه مدت  یاکنند در دورهیم

و  هشد یوسمابا مسائل و مشکالت مختلف 

 نتایج .(5،0335یشمند) کنندیورزش را رها م

 ( نیز نشان 0331) 0همکاران و گوتیر تحقیق

 از ورزشکاران کارگیریب و دهد، جذبمی

است. بنابراین سوال  مربیان ترین مشکالتمهم

اصلی تحقیق این است که مسائل و مشکالت 

چوخه برای پرداختن بازدارنده ورزشکاران کشتی

 .به این رشته ورزشی چیست؟

 

 شناسی پژوهشروش
و از لحققاظ پیمایشققی  -روش تحقیققق توصققیفی

آمقاری تحقیقق را   جامعقه   اسقت.  یهدف، کقاربرد 

 50چوخققه کققه در مسققابقه   ورزشققکاران کشققتی 

« چشمه زینقل خقان  »گود سنتی  5030فروردین 

داد کقه بقه شقکل تمقام     حضور داشتند تشکیل می

عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفتقه شقدند.   شمار به

 محققق  نامۀپرسش از طریق تحقیق اولیۀ اطالعات

 با نامهپرسش .شد آوری جمع ایگویه 93 ساخته

                                                  
1. Dishman 

2 . Gauthier et al. 

تحقیقق و بکقارگیری مقدل بقوم      ادبیقات  بقه  توجه

( کققه 5300) 9مققک لققروی و همکققاران 0شققناختی

 9عوامل بازدارند مشارکت در فعالیقت بقدنی را در   

و  0، سققازمانی1، میققان فققردی1سققط ، درون فققردی

و در  دهقد ققرار مقی  مورد بررسی  0محیط اجتماعی

این تحقیق از آن به مثابه چارچوب نظری استفاده 

 .است طراحی گردید شده

هقای  نامقه  نامه، ابتدا پرسشبرای طراحی پرشس

های مرتبط با موضوع تحقیقق طبقق جقدول    حوزه

( مورد بررسی قرار گرفت که در هیچ یک 0شماره )

تمامی ابعاد موانع مشارکت در فعالیت هقای بقدنی   

-بصورت جامع و کامل مقورد مالحظقه ققرار نمقی    

 1اسققاس شققاخص برای نامققهداد،بنققابراین پرسققش

طراحی شد طوری که به هیچ عنوان  یکرتل یارزش

را بقه خقود اختصقاص     9و خیلی زیاد رتبه  3رتبه 

 و اساتید از نظرسنجی با نامهپرسش روایی .دادمی

 آلفای از استفاده با ابزار پایایی و مرتبط متخصصان

 ققرار  تأییقد  ( مقورد α/. =30ضریب ) با و کرونباخ

های توصقیفی  ها، از آمارهادهبرای پردازش د .گرفت

و بققرای شناسققایی اولویققت مسققائل و مشققکالت از  

ضریب تغییرات استفاده شد. ضریب تغییقرات کقه   

حاصل تقسیم انحقراف معیقار بقر میقانگین اسقت،      

گویان در گزینه مورد نظر بیانگر میزان توافق پاسخ

است که هرچه کمتر باشقد، نشقان دهنقده توافقق     

(. 5035ینه است )کاشفی، بیشتر نسبت به یک گز

تققر، از هققا بصققورت روشققنبققرای جداسققازی عامققل

چرخش عاملی به روش واریماکس اسقتفاده شقد و   

 های که بار عاملی آنهقا کمتقر از معیقار مبنقا     گویه

 (  بود از لیست گزارش حذف گردید.93/3)

                                                  
3. Ecological framework 

4. McLeroy et al 

5. intrapersonal 

6. interpersonal 

7. organizational 

8. environmental 
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1. Sechrist, Walker & Pender 

2. Sallis et al. 

3. Becker Stuifbergen & Sands 

4. Rimmer et al. 

5. Zhu, Timm & Ainsworth 

6. Kang, Zhu, Ragan & Frogley 

7. Gray et al. 

 ه ابعاد مدل بوم شناختیهای اختصاص داده شده بهای مورد بررسی و درصد آیتمنامهپرسش .1جدول 

 فردی پرسشنامه
میان 

 فردی
 سازمانی

محیط 

 اجتماعی

%9/00 (5300، 1بررسی مزایا و موانع تمرین )سکرست، والکر و پندر  0/9%  0/0%  0/9%  

%3/3 (5300، 2مقیاس حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی )سالیس و همکاران  533%  3/3%  3/3%  

، 3در افراد )بیکر، استیف برجن، سندسهای توسعه سالمتی موانع فعالیت

5335) 
1/11%  0/00%  3/3%  0/00%  

%1/00 (0335، 4بررسی ناتوانی و موانع فعالیت جسمانی )ریمر و همکاران  3/1%  3/1%  1/0%  

جسمانی )زو، تیم و  نامه کاهش ریسک فعالیتپرسش

 (5،0335اینسورس
1/11%  0/0%  9/50%  9/50%  

%1/13 (0330، 6متی )کانگ، زو، ریگن و فراگلیموانع تمرین شدید و استقا  0/0%  0/51%  1/1%  

%3/3 (0330، 7بررسی موانع و تسهیالت )گری و همکاران  3/3%  5/90%  3/15%  

 چارچوب نظری ارتباط عوامل اثرگذار بر شکل گیری رفتار فردی .1شکل 
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 یافته های پژوهش

گیقران  کشقتی  ٪01های تحقیق نشقان داد.  یافته

سققال سققابقه فعالیققت در ایققن رشققته  0بققیش از 

کمتقر از   درآمقد ماهیانقه   ٪10ورزشی داشتند ، 

آنها در دامنقه   ٪0/13هزار تومان داشتند و  133

 سال قرارداشتند. 00تا  50سنی 

 

 بندی مسائل و مشکالت فردیاولویت .2جدول 
 

ضریب  اهمیت

 تغییرات

 گویه ها میانگین انحراف معیار

 نداشتن هدف از پرداختن به این رشته ورزشی 09/0 90/3 591/3 1

 نداشتن از پتانسیل و توانایی های خود در این رشته ورزشی اطمینان 99/0 03/3 003/3 2

 نداشتن اعتماد به نفس و خودباوری)ترس از شکست( 01/5 90/3 091/3 3

 نداشتن انگیزه برای پرداختن به این رشته ورزشی 31/0 33/3 001/3 4

 هنگام مسابقه خجالت کشیدن از تمرین با دیگران و در دید تماشاچیان بودن 31/0 01/3 010/3 5

 تنبلی و سهل انگاری 10/5 11/3 930/3 6

 داشتن این احساس که پرداختن به این رشته ورزشی پیری زودرس به دنبال دارد 30/5 09/3 900/3 7

 نداشتن انرژی پرداختن به این رشته ورزشی 15/5 05/3 993/3 8

 وخه جذاب به نظر نمی رسندداشتن این باور که افراد در لباس کشتی چ 00/5 10/3 911/3 9

 باورهای اعتقادی و مذهبی 91/5 13/3 900/3 11

دهد. (، نشان می0طور که جدول شماره )همان

نداشتن هدف از پرداختن به این رشته »های گویه

اطمینان نداشتن از پتانسیل و »، «ورزشی

نفس و نداشتن اعتماد به»و « های خودتوانایی

ها اولویت بیشتری یر گویهنسبت به سا« خودباوری

 داشته است. 

 بندی مسائل و مشکالت میان فردیاولویت .3جدول 

 اهمیت
ضریب 

 تغییرات

انحراف 

 معیار
 گویه ها میانگین

 مورد تشویق قرار نگرفتن از طرف دیگران 50/0 11/3 501/3 1

 نداشتن شریک تمرینی برای همراهی و کمک به مشارکت 00/0 11/3 000/3 2

 بی اطالعی دوستان و آشنایان از این رشته ورزشی 50/0 00/3 005/3 3

 مشغله کاری 10/0 00/3 000/3 4

 مسائل و مشکالت خانوادگی 05/5 10/3 090/3 5

 نبودن جوی منسجم و مطلوب در تیم های کشتی چوخه 03/5 91/3 010/3 6

 ر اموراتبا فامیل و دوستان بودن و پرداختن به دیگ 19/5 19/3 033/3 7

 منع نمودن اعضاء خانواده از پرداختن به این رشته ورزشی 33/5 90/3 993/3 8

 نبودن الگوهای)قهرمانان( موفق در این رشته ورزشی 30/5 35/3 913/3 9

 مورد تمسخر قرار گرفتن گشتی گیران چوخه به وسیله دیگران 01/5 00/3 903/3 11

دهد. می (، نشان0طور که جدول شماره )همان

مورد تشویق قرار نگرفتن از طرف »های گویه

نداشتن شریک تمرینی برای همراهی »، «دیگران

بی اطالعی دوستان و »و « و کمک به مشارکت

نسبت به سایر « آشنایان از این رشته ورزشی

 ها اولویت بیشتری داشته است.گویه
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 بندی مسائل و مشکالت سازمانیاولویت .9جدول 

 اهمیت
یب ضر

 تغییرات

انحراف 

 معیار
 گویه ها میانگین

 برخوردار نبودن کشتی چوخه از مدیریت واحد و قوانین و مقررات 00/0 10/3 519/3 1

 رعایت نشدن عدالت در مسابقات کشتی چوخه 93/0 30/3 003/3 2

شورکبرخوردار نبودن کشتی چوخه از لیگی منظم و برنامه ریزی شده در سط   03/0 31/3 033/3 3  

4 039/3 33/3 01/0 
ملی  نبودن برنامه ای روشن برای توسعه و همگانی کردن کشتی چوخه در سط 

 و ..

شکارانتعداد ناکافی مربیان و کارشناسان با صالحیت و دارای ارتباط موثر با ورز 30/0 31/3 009/3 5  

6 001/3 30/3  03/5 
اهنمایی و مشاوره تعداد ناکافی مراکز دولتی ترویج کشتی چوخه برای ر

 ورزشکاران

7 000/3  31/3  35/0  عدم دریافت راهنمای نحوه پرداختن به این ورزش از طریق رسانه های گروهی 

8 000/3  10/3  01/0 وخهبهاء ندادن دولت مردان و مسئولین کشوری و استانی به قهرمانان کشتی چ   

9 091/3  00/3  05/0 ن رشته ورزشیعدم سرمایه گذاری الزم برای توسعه ای   

11 090/3  01/3  19/0  عدم حمایت مراکز دانشگاهی از کشتی چوخه)علمی نبودن( 

 

دهد. (، نشان می9طور که جدول شماره )همان

چوخه از برخوردار نبودن کشتی»های گویه

رعایت نشدن عدالت در »، «مدیریت واحد

چوخه از برخوردار نبودن کشتی»و « مسابقات

« ریزی شده در سط  کشورمهلیگی منظم و برنا

نسبت به سایر گویه ها اولویت بیشتری داشته 

 است.

 

 بندی مسائل و مشکالت محیط اجتماعیاولویت .5جدول 
ضریب  اهمیت

 تغییرات

انحراف 

 معیار

 گویه ها میانگین

 روستا و شهر سط  در خدمات دهند ارائه های مکان بودن محدود 50/0 10/3 030/3 1

 زندگی محل از تمرین مکان بودن دسترس از دور 00/0 11/3 039/3 2

 چوخه کشتی مقرارت و فنون خودآموز کتابچه نبودن دسترس در 35/0 10/3 050/3 3

 رشته این خدمات دهنده ارائه مرکز به دسترسی برای ارتباطی های راه بودن نامناسب 50/0 05/3 001/3 4

 ورزشی رشته این در مشارکت برای مناسب قلهن وسایل به دسترسی عدم 50/0 00/3 003/3 5

 ...( و ناهموار زمین تشک،)تمرین برای خدمات دهند ارائه مراکز امکانات نبودن مناسب 01/5 99/3 015/3 6

 چوخه کشتی به پرداختن برای زندگی محیط بودن ناامن 53/0 00/3 000/3 7

 دیگر های رشته از خیلی به نسبت رشته ینا به پرداختن و شروع بودن پرهزینه 01/5 10/3 003/3 8

9 910/3  19/3  00/5  ورزشی رشته این به پرداختن تجهیزات و لباس بودن گران 

 ...( و یخبندان و برف باران، گرما،)نامناسب هوای و آب شرایط 91/5 01/3 109/3 11

 

دهد. (، نشان می1طور که جدول شماره )همان

 دهند ارائه هایمکان بودن محدود»های گویه

« تمرین مکان بودن دسترس از دور»، «خدمات

 و فنون خودآموز کتابچه نبودن دسترس در»و 

ها اولویت بیشتری نسبت به سایر گویه« مقرارت

 داشته است.
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 و آزمون بارتلت KMOنتایج آزمون . 6جدول 

 KMO 009/3آزمون 

 آزمون کرویت بارتلت
X2 533013153 

Sig 333/3 

 

دهد. (، نشان می1طور که جدول شماره )همان

KMO  و تست بارتلت کمتر از  03/3بیشتر از

باشد لذا نتایج حاص شده تأییدی است می 31/3

بر استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی برای 

 نامه پژوهش.استفاده از پرسش

 

 متغیر های هر عامل و بار عاملی بدست آمده .7جدول 

 لیبار عام متغیر عامل ها
درصد 

 واریانس

  051/3 نداشتن هدف از پرداختن به این رشته ورزشی 

  100/3 نداشتن انگیزه برای پرداختن به این رشته ورزشی عامل فردی -5

 150/51 331/3 نداشتن اعتماد به نفس و خودباوری)ترس از شکست( 

  000/3 اطمینان نداشتن از پتانسیل و توانایی های خود در این رشته ورزشی 

 
 تنبلی و سهل انگاری

 خجالت کشیدن از تمرین با دیگران و در دید تماشاچیان بودن هنگام مسابقه

003/3 

103/3 

 

 

  105/3 مورد تشویق قرار نگرفتن از طرف دیگران 

  951/3 نداشتن شریک تمرینی برای همراهی و کمک به مشارکت عامل میان فردی -0

 319/50 110/3 از این رشته ورزشی بی اطالعی دوستان و آشنایان 

  153/3 با فامیل و دوستان بودن و پرداختن به دیگر امورات 

 
 مشغله کاری

 نبودن جوی منسجم و مطلوب در تیم های کشتی چوخه

950/3 

931/3 

 

  350/3 برخوردار نبودن کشتی چوخه از مدیریت واحد و قوانین و مقررات منسجم عامل سازمانی -0

  150/3 عدم سرمایه گذاری الزم برای توسعه این رشته ورزشی 

  013/3 برخوردار نبودن کشتی چوخه از لیگی منظم و برنامه ریزی شده در سط  کشور 

  119/3 نبودن برنامه ای روشن برای توسعه و همگانی کردن کشتی چوخه در سط  ملی و 

 003/09 150/3 از طریق رسانه های گروهیعدم دریافت راهنمای نحوه پرداختن به این ورزش  

  109/3 تعداد ناکافی مراکز دولتی ترویج کشتی چوخه برای راهنمایی و مشاوره ورزشکاران 

  103/3 بهاء ندادن دولت مردان و مسئولین کشوری و استانی به قهرمانان کشتی چوخه 

 
 موثر با ورزشکاران تعداد ناکافی مربیان و کارشناسان با صالحیت و دارای ارتباط

 رعایت نشدن عدالت در مسابقات کشتی چوخه

195/3 

030/3 

 

 عامل محیط اجتماعی -9

 روستا و شهر سط  در خدمات دهند ارائه های مکان بودن محدود

 خدمات دهنده ارائه مرکز به دسترسی برای ارتباطی های راه بودن نامناسب

 ورزشی رشته این در تمشارک برای مناسب نقله وسایل به دسترسی عدم

 زندگی محل از تمرین مکان بودن دسترس از دور

 چوخه کشتی مقرارت و فنون خودآموز کتابچه نبودن دسترس در

 (ناهموار زمین تشک،)تمرین برای خدمات دهند ارائه مراکز امکانات نبودن مناسب

013/3 

050/3 

100/3 

051/3 

091/3 

101/3 

 
 

030/53  



   03    71 یاپیپ ،9 ماره، ش7930 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد        ...                                            هنری حبیب مهرابی، قاسم 

 

عامل 9دهد. (، نشان می0ره )همانطور که جدول شما

از کل واریانس متغیرهای  % 330/00در مجموع، 

واریانس باقی  % 330/00کند و آزمون را تببین می

مانده مربوط به عواملی است که از طریق تحلیل 

طور که شکل شماره نهما اند.عاملی شناسایی نشده

دهد. عوامل سازمانی بیشترین (، نشان می3)

( سهم را 319/50( و عامل فردی کمترین )003/09)

 داشته است. در تبیین واریانس

 

 

 درصد واریانس هر عامل از کل واریانس متغیرهای آزمون  .2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ترین مسائل و مشکالت داد، مهم نتایج تحقیق نشان

کاران موانع سازمانی بازدارنده مشارکت ورزشی چوخه

(، 0333آکینمی ) تحقیقات در مسائل است که این

(، 5000چیان )(، ایزدی و کوزه5000حسینی )

بازدارنده  عوامل جزء ( نیز5030موالدوست )

مشارکت ورزشکاران و توسعه ورزش عنوان شده 

محقیقن موانع سازمانی پرداختن به فعالیت  است.

ها و قوانین و ها، سیاستهای بدنی را در نقش

ریزی های ررسمی، برنامهمقررات رسمی و غی

ریزی های تخصیص اعتبار، برنامهسازمانی، سیاست

دانند که اثر رویدادهای ورزشی، رعایت عدالت می

های مختلف قابل توجهی در ترغیب ورزشکاران رشته

ورزشی داشته و توسعه و گسترش یک رشته ورزشی 

(. 0355، 5)التیمور و همکاران نمایدرا پیش بینی می

چوخه از تحقیق نیز برخوردار نبودن کشتیدر این 

مدیریت واحد و قوانین و مقررات منسجم، رعایت 

چوخه، برخوردار نشدن عدالت در مسابقات کشتی

                                                  
1 . Lattimore et al 

ریزی شده نبودن کشتی چوخه از لیگی منظم و برنامه

ای روشن برای توسعه در سط  کشور و نبودن برنامه

و و همگانی کردن این رشته ورزشی در سط  ملی 

ترین عنوان مهمبین المللی از سوی ورزشکاران به

چوخه بیان مسائل سازمانی برای پرداختن به کشتی

شده است. سط  مشارکت و میزان موفقیت حاصله 

ای به چگونگی در یک رشته ورزشی خاص تا اندازه

تشکیالت و سازماندهی آن ورزش بستگی دارد 

ی، های سنت(. ورزش0350، 0)ماندیک و همکاران

بدون برنامه بوده و با اتکاء به عالقه و تعهدات شخص 

شوند. واض  است که در حال داوطلب سازماندهی می

حاضر برای ارتقاء سط  مشارکت، ایجاد زمینه 

مناسب برای بازی منصفانه، ترویج قوانین و خط و 

های روشن، اطمینان دادن از کلیه تصمیمات مشی

دهی رویدادهای متناسب با قوانین داوری، سامان

منظم ورزشی و نظارت بر آنها، تامین بودجه خصوصاً 

برای شناسایی و رشد استعدادها و همچنین تدوین 

ای برای همگانی نمودن این رشته ورزشی از برنامه

                                                  
2 . Mandic 
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های مرتبط با این رشته سوی مدیران و سازمان

و دست  یزانربرنامهباشد. ورزشی از ضروریات می

رفع مام تالش خود را در جهت ت یستبا یاندکارن م

علمی و قانونمند  ،اصالح فنون یلاز قب این موانع

بکار کاری های کمو اختار ی، امتیازهانحوه داورکردن 

از یک طرف احساس رعایت نشدن عدالت تا  یرندگ

شور و کشی( برطرف شود و از سوی دیگر )حق

لذت و ه و ها را باال بردحاکم بر رقابت یجانه

رشته  ینا ورزشکاران در مسابقاتکه  یسرزندگ

خود این که  دهند یشافزارا د کننیتجربه م یورزش

 ورزشکاران برای مشارکت را افزایشبحضور  یلتما

بعنوان  (.5030ی، مهنان یدی وع ی،مهراب) خواهد داد

مثال، در دوره ویکتوریای اول به منظور هماهنگ 

دادن  های عموم وها با خواستهکردن برخی از ورزش

ای در چهره هماوردجویانه به آنها تغییرات برجسته

شکل قوانین آنها بوجود آمد. برای جذابیت بیشتر 

مسابقات اسب دوانی و برای افزایش تعداد مسابقاتی 

توانست در طول یک روز انجام پذیرد، دوره آن که می

اند قبل تر کردند. بیشتر محققین براین عقیدهرا کوتاه

ها خشن، سازمان گرایی، بیشتر ورزشای از حرفه

نیافته و به شدت نژادپرستانه و همچنین غیر اخالقی 

 (.0330اند )فریرا و همکاران، بودنده

نتایج تحقیق نشان داد، مسائل و مشکالت محیطی 

کاران دومین عامل بازدارنده مشارکت ورزشی چوخه

باشد که این عامل از سوی دیگر محقیقن می

(، 5000چیان )ایزدی و کوزه (،5030موالدوست )

( 5035پور، فهیم و رحیمی )(، حسین5030غفوری )

نیز بعنوان مسائل و مشکالت مشارکت ورزشکاران و 

توسعه ورزش عنوان شده است. محقیقن این موانع را 

 ها )تاسیسات و تجهیزات(، ایاب و ذهابدر زیرساخت

های )اتوبوس و تاکسی(، امنیت، اطالعات، محیط

کند )بیکر، استیف طبیعی وکیفیت هوا جستجو می

 (. در این تحقیق نیز محدود5335برجن، سندس، 

 و شهر سط  در خدمات دهند ارائه هایمکان بودن

 محل از تمرین مکان بودن دسترس از روستا، دور

 و فنون خودآموز کتابچه نبودن دسترس زندگی، در

 رتباطیا هایراه بودن چوخه، نامناسب کشتی مقرارت

 رشته این خدمات دهنده ارائه مرکز به دسترسی برای

دهند  ارائه مراکز امکانات نبودن ورزشی و مناسب

از  ...( و ناهموار زمین تشک،)تمرین  برای خدمات

ترین مسائل محیط سوی ورزشکاران بعنوان مهم

چوخه بیان شده اجتماعی برای پرداختن به کشتی 

دسترسی به تسهیالت  دهد،ها نشان میاست. بررسی

فراهم شده، در مجاورت امکانات و فضاهای ورزشی 

های قرار گرفتن جوانان با میزان مشارکت در فعالیت

یک اصل  .ها ارتیاط معناداری وجود داردبدنی آن

اساسی در توسعه ورزشی این است که باید فرصت

های الزم، مثل فراهم نمودن تسهیالت جدید و 

مشارکت افرادی که قبالً در  جلسات آموزشی برای

ورزش مشارکت نداشته اند فراهم شود، همچنین از 

نظر برخی محققین توسعه ورزش به معنای فراهم 

آوردن امکانات ورزشی برای عموم است )کانگ، زو، 

(. به همین شکل، مدارس، 0330ریگن و فراگلی، 

مراکز آموشی و دانشگاهی که قصد ارائه این رشته 

های ورزشی فوق برنامه خود فعالیت ورزشی را در

دارند، به لحاظ وجود فضا و امکانات و منابع با 

محدودیت روبرو هستد. لذا، مضامین تسهیالتی باید 

شناسایی شوند، آرزوی بسیاری از افراد ورزشی 

دسترسی به تسهیالت ورزشی پیشرفته و روزآمد می

بایست متناسب با سط  ورزشکاران باشد که می

شود تا هرچه بیشتر بتوان جوانان را بسوی این  فراهم

رشته ورزشی ترغیب و ورزشکاران جذب شده را 

 حفظ نمود.

نتایج تحقیق نشان داد، مسائل و مشکالت درون 

فردی سومین عامل بازدارنده مشارکت ورزشی چوخه

های التیمور و همکاران باشد که با یافتهکاران می

( 5030ی )( و غفور0333(، آکینمی )0355)

های از محققین این موانع را در زمینه .همخوانی دارد

و خصوصیات، سالمتی جسمی،  قبیل ژنتیک، صفات

های روحی و روانی افراد )خود کنترل(، ویژگی

ها و مهارت، دانش و آگاهی، اهداف، احساسات، نگرش

می ریشه فردی تجارب از باورها، افکار، اداراک که
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(. 0355التیمور و همکاران، کنند )گیرد جستجو می

در این تحقیق نیز نداشتن هدف از پرداختن به این 

رشته ورزشی، اطمینان نداشتن از پتانسیل و توانایی

نفس و خودباوری )ترس های خود، نداشتن اعتماد به

از شکست(، نداشتن انگیزه و خجالت کشیدن از 

تمرین با دیگران و در دید تماشاچیان بودن هنگام 

ترین مسائل درون فردی برای بقه بعنوان مهممسا

چوخه بیان شده است. بعد فردی پرداختن به کشتی

به این اشاره دارد که افراد با نگرش منفی نسبت به 

یک رفتار خاص به احتمال زیاد مشارکت در آن رفتار 

را کاهش خواهند داد و داشتن یک باور خاص این 

ک رفتار مشارکت کند تا فرد در یزمینه را فراهم می

نماید یا آن را رد نماید. چنانچه مشارکت قبلی )نحوه 

عرضه( افراد رضایتبخش نباشد آنها مسیرهای دیگر 

)موسیقی، تئاتر، یا هنرهای بصری و... ( را بررسی 

کرده تا نیازها و توقعاتشان را برآورده نمایند 

(. از سوی دیگر 5300)سکرست، والکر و پندر، 

تقدند افراد برای مشارکت در ورزش و روانشناسان مع

ای را ترجی  میپرداختن به یک رشته ورزشی، رشته

دهند که تا حد زیادی با خودشان )شخصیت( 

هماهنگ باشد و یا موجب تقویت ابعادی شخصیتی و 

کنند خصوصی شود که در آن احساس کمبود می

(. اساساً توسعه ورزشی، 0335)ریمر و همکاران، 

های الزم برای مشارکت ورزشی ود فرصتایجاد و بهب

در سطوح مختلف و دستیابی به اهداف مورد نظر به 

باشد. ورزش تنها زمانی میبهترین وجه ممکن می

تواند پیشرفت کند که کلیه کسانی که با آن 

سرکاردارند، از لحاظ مالی و حمایت های مختلف به 

و  اندازه کافی برخوردار باشند و عملکردشان در داخل

خارج از محیط ورزش مورد تشویق قرار گیرد. مسلماً 

ورزشکاران این رشته ورزشی الزم است درک 

صحیحی از فوائد ورزش و آنچه که برای ترقی و 

پیشرفت نیاز دارند، داشته باشد که این امر نیازمند 

آموزش در جهت متقاعد نمودن ورزشکاران، در نظر 

مهارت گرفتن مربیانی زبده متناسب با سط  

ریزی و در نظر گرفتن ورزشکاران به منظور برنامه

تمرینات روبه جلو، برگزاری رویدادهای مختلف و 

های رقابت در حضور تماشاچیان فراهم نمودن زمینه

های دریافت پاداش درونی میو فراهم نمودن زمینه

باشد که دست اندکاران، مدیران اجرای و مربیان می

ود را به منظور ترغیب های خبایست تمام تالش

 ورزشکاران بکار گیرند.

نتایج تحقیق نشان داد، مسائل و مشکالت میان 

فردی چهارمین عامل بازدارنده مشارکت ورزشی 

های فراهانی و باشد که با یافتهکاران میچوخه

 .( همخوانی دارد5000( و حسینی )5000شهرکی )

ی و های اجتماعی رسممحقیقن این موانع را در شبکه

غیررسمی از قبیل خانواده، فامیل، دوستان، هم اتاقی

های اجتماعی، یار و شریک تمرینی، ها، گروه

ها، ای و جو دورنی تیمارتباطات کاری یا حرفه

های محسوس، های احساسی، حمایت و کمکحمایت

کنند )التیمور و دادن اطالعات و آگاهی جستجو می

  (.0355همکاران، 

ز مورد تشویق قرار نگرفتن از طرف در این تحقیق نی

دیگران، نداشتن شریک تمرینی برای همراهی و 

کمک به مشارکت، بی اطالعی دوستان و آشنایان از 

این رشته ورزشی، مشغله کاری و مسائل و مشکالت 

ترین مسائل خانوادگی از سوی ورزشکاران بعنوان مهم

میان فردی برای پرداختن به کشتی چوخه بیان شده 

ست. داشتن حامی و تشویق شدن از طرف دیگران ا

دهد تا احساس خوبی داشته به فرد این اجازه را می

(. شواهدی وجود دارد 0330باشد )گری و همکاران، 

گیری که در هر رشته ورزشی، اثر خانواده بر تصمیم

برای پرداختن به آن رشته ورزشی مشخص است. اگر 

زشی بپردازد، عضوی از خانواده به یک رشته ای ور

ها یا فرزندان این امکان بشتر و جود دارد که بچه

همان خانواده به آن رشته ورزشی بپردازند. در 

در استرالیا، پدر و پسر،  8Vمسابقات اتومبیلرانی 

دادند. بالشک اگر ترکیبی افسانه ای را تشکیل می

( یا لیگ NRLوالدینی طرفدار لیگ ملی راگبی )

، به ندرت یک عضو از خانواده، ( باشندNFLفوتبال )

 شود.طرفدار کوهنورد و ... می
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ای که اعضاء آن طرفدار یک تر آنکه، خانوادهمهم 

رشته ورزشی می باشند، همیشه موضوع خوبی برای 

های سرشام و ... دارند )ماندیک و همکاران، صحبت

ساالن نیز عامل دیگری هستند که فرد را (. هم0350

اعمال، رفتار و انتخاب خاص داشته  برمی انگیزاند تا

ساالن، بطور عمده از طریق باشند. اگر یک گروه هم

بازی، تماشا کردن و خواندن روزنامه در مصرف 

مند کشتی نقش داشته باشند. تاثیر زیادی را در عالقه

 ی،مهرابساختن گروه پیرامونی خود خواهند داشت )

یار ورزشی و شریک  (.5030ی، مهنان یدی وع

توان بعنوان یک از عوامل اصلی بازدارنده تمرینی می

مطرح شود چون بعضی از افراد دوست ندارد با گروه و 

افراد ضعیف کار کنند. شریک ورزشی تماس های 

اجتماعی و عضو یک گروه خاصی بودن را شکل داده 

و انگیزه مشارکت در ورزش افراد را افزایش خواهد 

ای که ورزشکار دهد، افردداد. شواهد نشان می

نیستند اگر یک یار ورزشی داشته باشند باعث می

)سالیس و  شود که ورزش کردن را شروع کنند

های ها، حمایت(. جو دورنی تیم5300همکاران، 

اجتماعی، احساس انسجام و یکی شدن با تیم، تماس

های اجتماعی و حضور در بخش های از ورزش را 

فراد این فرصت را افزایش خواهد داد چون ورزش به ا

می دهد تا بخشی از گروه باشد و مشارکت در گروه 

های سرگرمی به دنبال دارد. شکی نیست که رسانه

گروهی با معرفی این رشته و پخش مسابقات و 

رویداهای ورزشی که در طول سال در نقاط مختلف 

تواند گردد میبصورت ملی یا بین المللی برگزار می

ر اقشار مختلف جهت ترغیب به تاثیر مثبتی بر افکا

ها و اطرافیان در این رشته مشارکت جوانان، خانواده

های ورزشی داشته باشد. دعوت از دوستان و خانواده

های ورزشی برای حضور در جلسات تمرین و رقابت

بعنوان تماشاچی و همچنین پیدا کردن دوستانی که 

این  تواند درمند هستند میبه این رشته ورزشی عالقه

خصوص سازنده باشد.  بطور کلی برای توسعه این 

ای از لحاظ امکانات و رشته ورزشی کمبود قابل توجه

تسهیالت، آموزش و اطالع رسانی، نیروی انسانی اعم 

از مربی، داور و کارشناس آموزش دیده و خبره، برنامه

های توسعه و پیشرفت وجود دارد که الزم است 

ها، ای مرتبط )فدراسیونهتوسط نهادها و سازمان

های ورزشی، موسسات تعلیم و تربیت و ...( که هیات

شان فراهم کردن تحوالت بیشتر است، مدنظر وظایف

 قرار گیرد چون بخش عظیمی از مدیریت ورزش

)مربیگری، داوری، برگزاری مسابقات و...( این رشته، 

شود این افراد به داوطلبانی سپرده شده که فرض می

 بدون آموزش و توسعه کارهای الزم انجام قادرند

 .دهند

 

 منابع

 ( 5001ایزدی، بهزاد؛ کوزهپیان، هاشم .)

بازشناسی هویت فرهنگی و اجتماعی 

یران و ورزش ا نامهیختارورزش چوگان، 

-000صص یک،المپ یمل یتهکم (،5زمین )

050. 

 ( 5000پرتو بیضایی کاشانی، حسین .)

جدید(، تاریخ ورزش باستان ایران )چاپ 

 .55-00نشر زواز، صص 

 اله حکمتی، اعظم؛ رحمانی، حبیب

های بومی محلی و سنتی (. بازی5003)

استان خراسان شمالی، انتشارات دنشگاه 

 .0-50فردوسی مشهد، صص 

 ؛حسن ین،دو یمفه ؛پور، حامدینحس 

موانع توسعه  ی(. بررس5035) رضا یمی،رح

با چوخه استان خراسان  یکشت یشرفتو پ

 ی،کارشناسان ورزش یدگاهاز د یلشما

 علم و یشهما یناول تمقاالمجموعه 

ی، دانشگاه عالمه طباطبائانتشارات  ی،کشت

 .019-011صص 

 ( بازآفرینی و 5001حسینی، سیدامیر .)

های گسترش ورزش باستانی در عرصه

یران و ورزش ا نامهیختار داخلی و خارجی،
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-050صص یک،المپ یمل یتهکم (،5زمین )

000. 

 ( بازی5003رضوانفر، مرتضی .) های بومی و

 .90-15محلی ایران، نشر آباد بوم. صص 

 (. اصول و مبانی 5001نژاد، رحیم )رمضانی

تربیت بدنی و ورزش، بامداد کتاب، صص 

11-19 . 

 ( توسعه ورزش 5030غفوری، فرزاد .)

 -های بومیهمگانی بر مبنای توسعه بازی

ش ملی محلی، چکیده مقاالت اولین همای

های مقام واکاوی و تبیین راهبردی فرمایش

معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی و 

فعالیت بدنی، انتشارات فدراسیون ورزش 

 .05-09همگانی، صص 

 ( الگوی توسعه5030غفوری، فرزاد .) ی

های ی بازیگردشگری بر مبنای توسعه

بومی و محلی در کشور، مطالعات مدیریت 

 .510-500 ، صص09ورزشی، شماره 

  فراهانی، ابوالفضل؛ شهرکی، منصوره

های بومی و محلی (. بررسی بازی5001)

یران زمین و ورزش ا نامهیختارسیستان. 

 .503-000صص یک،المپ یمل یتهکم (،5)

 ( کاربرد آمار 5035کاشفی، مجید .)

توصیفی در پژوهش اجتماعی، انتشارات 

 .559-551جامعه شناسان، صص 

 ام نامه ظ(. ن5030)دار، محمد کشتی

های همگانی، اجرایی توسعه ورزش

محلی و  -های بومیتفریحات سالم، بازی

ها و موسسات ورزش باستانی دانشگاه

آموزش عالی کشور، اداره کل تربیت بدنی 

-51وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صص 

3. 

  ،مهرابی، قاسم؛ عیدی، حسین؛ مهنانی

 بندیاولویت و (. شناسایی5030هدی )

-کشتی ورزشکاران و تماشاگران هایانگیزه

شناسی ورزش، شماره چوخه، مطالعات روان

 .559–535، صص1

 یدی،ع ی؛هد ی،مهنان ؛قاسم ی،مهراب 

چوخه یکشت یل(. تحل5035)ین حس

مجموعه  یرانی،ا یلورزش اص یکبعنوان 

 ی،کشت علم و یشهما یناول تمقاال

ص ی، صدانشگاه عالمه طباطبائانتشارات 

003-000. 

 ،راه تبیین (.5030کیومرث ) موالدوست-

 چوگان، ورزش توسعه عملی کارهای

 علمی همایش اولین مقاالت مجموعه

 نور پیام دانشگاه مدیریت ورزشی، کاربرد

 .193-111گرمسار، صص 

  هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ ططری حسن

(. 5030اله )گاویار؛ احسان؛ لطفی، حجت

ها و ویج و ارتقای ورزشهای احیا، ترشیوه

بازی های بومی و محلی در کشور، مدیریت 

-133، صص 0، شماره 1ورزشی، دوره 
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Abstract 

 

Objective: The purpose of study was Analysis of Barriers and Problems 

Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This Sport. 

Methodology: The research method is descriptive and it is a type of survey. 

The statistical population comprises of all 80 Wrestling Chokhe Athletes that 

Participated at 2014.01.13 in field traditional "zinal khan cheshme" and 

statistical sample is selected equal to statistical population. Data collection is 

done by researcher-made questionnaire who's face and content validity is 

confirmed by experts and Cronbach’s alpha coefficient was used to test the 

reliability of the questionnaire (α = 0.93). Exploratory Factor analysis (EFA) 

with a varimax rotation was used to identify factors. 

Results: According factor analysis, of the 40 Problems, 27 items having 

appropriate factor loading were stand in 4 factors namely social 

environmental, organizational, interpersonal & interpersonal. Result showed 

that organizational factors had most important (%24.954 of variance) and 

interpersonal had least important (%12.954 of variance) in explanation of the 

Access and Problems Wrestling Chokhe Athletes for Participation in This 

Sport. 

Conclusion: paying attention to Access and Problems identified in the present 

research and trying to remove them in conformity with strategies were 

presented can cause to mass participation Athletes and development This Sport. 

 

Keywords: Access, Athletes, Wrestling, Chokhe. 
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