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عوامل رفتاري موثر بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژهسوار تهران
مجتبي رحماني

1

تاريخ دريافت 1400/2/3 :تاريخ پذيرش1400/2/15 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي عوامل رفتاري موثر بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه
سوار تهران ،انجام شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر
نوع دادهها كمي و از نظر نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي است .جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان
شاغل در يگان ويژه سوار تهران ميباشند .از آنجا که تعداد اعضاي جامعه آماري اين پژوهش  70نفر
ميباشند .به علت حجم کم جامعه ،نمونه گيري به صورت تمام شماري صورت گرفته است .در مرحله بعد
بر اساس مدل مفهومي پژوهش ،سواالت و فرضيههاي پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته,
گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي ،توصيف
دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينه اي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي ،جهت
بررسي فرضيهها از آزمونهاي کولموگروف ـ اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن دادهها و آزمون آزمون

t

يک نمونه و آزمون فريدمن استفاده شده است .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان
گفت عامل رفتارهاي محيطي ،رفتارهاي فرهنگي ،رفتارهاي بين فردي ،رفتارهاي مديريتي و رفتارهاي
سازماني اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان دارد .با توجه به مقدار قدر مطلق ضريب استاندارد
شده بتا ميتوان گفت عامل رفتارهاي بين فردي با ضريب  0/743بيشترين تاثير را بر احيا فرهنگ توسعه
ورزش چوگان و عامل رفتارهاي مديريتي با ضريب بتا  0/359کمترين تاثير را بر فرهنگ توسعه ورزش
چوگان دارد.
کليد واژهها :عوامل رفتاري ،فرهنگ توسعه ورزش چوگان ،يگان ويژه سوار تهران

 1کارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
mojtabarahmani110@gmail.com
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مقدمه
تاريخ بيانگر تمايالت دروني انسان به انجام

شده است .برخي بر اين باورند بازيها ،سازگار با
فعاليتهاي فرهنگي و آداب و سنن هر جامعه است.

فعاليتهاي جسماني است .اين واقعيت كامالً پذيرفته

نوعي از اين بازيها كه از اهميت خاصي برخوردار

شده است كه فعاليتهاي ورزشي براي عموم مردم

است ،بازيهاي بومي و محلي است كه در كشورهاي

الزم ،مفيد و ارزشمند است .به بيان ديگر ،همه افراد در

مختلف جهان برگزار شود (شريعتزاده و همکاران،

هر مقطع سني كه باشند ،بايد به فعاليتهاي ورزشي

.)1371

عمومي يا به اصطالح همگاني بپردازند تا داراي جسم

توسعه ورزش ،از موضوعات مهم در توسعه ملي
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سالم و روحيهاي شاد و با نشاط باشند .در جوامع بدوي

است .بررسيها نشان ميدهد ورزش و بازي ،جزء

يا در فرهنگ باستاني ملل مشرق زمين ،برنامههاي

تفكيك ناپذير زندگي اجتماعي انسان است و با توجه به

تربيت بدني سازمانيافته اي وجود نداشته است ،ليكن

شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه بازيها و ورز ش-

فعاليتهاي بدني بخش الينفك زندگي روزمره انسان را

هايي رواج دارد كه در بسياري موارد نفوذ و نمود

تشكيل ميداده است (مظفري و همکاران .)1384 ،در

بيشتري در سرزمينهاي پيراموني پيدا كرده است.

اغلب كشورهاي توسعهيافته ،ورزش و فعاليت بدني

تمامي بازيها و ورزشهايي كه در كشور ما وجود دارد

يك مسأله مهم است و نقش اساسي و حياتي براي

و عضو فدراسيوني جهاني نيست ،ورزشهاي «سنتي»،

كشور دارد .ورزش ميتواند راهي براي حفظ سالمت و

«بومي» يا «محلي» ناميده ميشود ،كه برنامهريزي آنها از

تندرستي باشد (استاورپلو .)2008 ،1فعاليتهاي بدني و

سوي فدراسيون ورزشهاي همگاني و فدراسيون

جسماني از جمله فعاليتهايي است كه براي اوقات

ورزشهاي روستايي انجام ميگيرد .ورزشهاي بومي

فراغت نيز مناسب است و با كاهش خستگيهاي

برگرفته از فرهنگ قومي مردم است و رابطة تنگاتنگ و

جسمي و رواني ،روح همكاري و تعاون و همبستگي را

نزديكي به شيوة زندگي ،رفتار ،كردار و مناسبتهاي

در افراد تقويت ميكند و اثرات بسيار مناسب و مفيد

آنها دارد.

آموزشي و تربيتي دارد (كاشف و همکاران.)1378 ،

ارزشهايي كه ورزشها و بازيهاي بومي و محلي

با توجه به ويژگيهاي ذكر شده از ورزش و فعاليت

دارند و شگردها و مهارتهايي كه ميطلبند ،اغلب با

بدني ،مسلماً بازي نيز كه از زمانهاي دور اجرا ميشده

ارزشها و شگردها و مهارتهاي ورزشهاي نوين ،اگر

است ،نوعي ورزش مناسب محسوب ميشود .بازي

نگوييم در تضادند ،به كلي تفاوت دارند .اين ورزشها

فعاليتي سازمانيافته ،جدي و منظم نيست ،بلكه يك

و بازيهاي سنتي كه اكثر قريب به اتفاق آنها در

فعاليت انتخابي آزادانه ،داوطلبانه و لذتبخش است.

چارچوبي غيررسمي و غيرنهادي صورت ميگيرد،

(دورکزي)2010 ،2

بازتاب هويتهاي فرهنگي فردي و جمعي و نيز

از طريق بازي افراد مهارتهاي جديد را آزمايش

عواملي پراهميت در توسعه فرهنگياند .اين بازيها به

کرده ،تخيل و خالقيت خود را كشف ميكنند و روابط

طور عام بار فرهنگي دارند و با هدف پر كردن اوقات

با ديگران را در زندگي بهبود ميبخشند .بازيها براي

فراغت انجام ميگيرند .با شناخت بازيهاي بومي،

مردم فرصتي فراهم ميكند تا بعد از يك روز سخت

قبيلهاي ،محلي و سنتي ميتوان شرايط را به منظور رشد

كاري ،احساس آرامش كنند .بسياري از بازيها و

و ارتقاي همه جانبه افراد جامعه به ويژه قشر كودك و

فعاليتها براي پاسخگويي به خواستهها ،نيازها ،منافع و

نوجوان و جوان مهيا كرد .البته امروزه برخي از اين

رضايتمندي انسانها از زمانهاي دور و قديم ساخته

بازيهاي بومي از محدودة اولية قومي خود خارج شده
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و در مناطق ديگري هم رواج پيدا كرده است .اما در

استمرار و دوام آن تضمين نمييابد (محمودي-

كشور ما اين بازيها و ورزشها از عدم توجه،

شهربابکي و همکاران .)1391 ،مهمترين و كهنترين

فراموششدگي و توسعهنيافتگي رنج ميبرد (هنرور و

سند تاريخى درباره چوگان ،كارنامه اردشير بابكان

همکاران .)1393 ،يکي از اين ورزشها و بازيها،

است كه اگرچه ممكن است در آغاز اسالم تدوين شده

ورزش چوگان است .ورزشهاي بومي و محلي،

باشد ،بي ترديد براساس متون و روايات ساسان ى

هويت فرهنگي هر كشوري در حوزه ورزش نيز

فراهم آمده است .در اين كتاب چهار بار واژه چوگان

ميباشد و به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي ما در

تكرار شده است :در موارد اول و دوم اردوان اشكانى

پهنه ورزش ،از مهمترين اجزاي فرهنگ مردم هر ناحيه

چون اردشير جوان را ديد از او خواست كه با فرزندان

به شمار ميآمده است .از طريق بررسي اين بازي ها،

وى به نخچير و چوپيگان رود و اردشير در كار چوگان

ميتوان ويژگيهاي فرهنگي هر منطقه را مورد

و سوارى و شطرنج و نرد آزموده بود .در روايت ديگر

شناسايي قرار داد .مثالً مشخص شده است که

اردوان از اردشير ميخواهد كه نزديك ستوران بماند و

بازيهاي بومي و محلي ،با خصايل نيك انساني ارتباط

به نخجير و چوگان نرود .اين ماجرا بايد حدود سال

دارد .به عبارت ساده تر بازيهاي بومي و محلي با

هاى  220ميالدى رخ داده باشد( .ابراهيم نژاد)1392 ،

(موالدوست.)1392 ،

بزرگان بوده ،از زمان هخامنشيان بازي ميشده است.

چوگان از بازي -ورزشهاي کهن ايراني است که

اين بازي پرجنبش که نيمي اسب و نيمي سوار به

امروزه به ورزشي جهاني تبديل شده است .اين رشته

جايش ميآورند در نوشتههاي ايراني از «کارنامه

به دليل رواج در ميان پادشاهان و بزرگان به بازي

اردشير بابکان» گرفته تا ترانههاي مردمي و اشعار

شاهان معروف است .نام چوگان از نام چوبي که در آن

شعراي بزرگ وجود دارد( .عاطف.)1391 ،

استفاده ميشود ،برگرفته شدهاست .اين بازي در ابتدا

امروزه بيش از  77کشور مسابقات و برنامههاي

عنواني نظامي و جنگي داشت و سوارکاران ايراني در

ويژه چوگان برگزار ميکنند .چوگان همچنين از جمله

آن استعداد اسبهاي جنگي خود را به نمايش

ورزشهايي است که از سال  1900ميالدي تا سال

ميگذاشتند .ورزش چوگان امروزي از بازي چوگان

 1939ميالدي به عنوان يک ورزش در مسابقات جهاني

ايراني منشاء گرفته است .اين ورزش اصيل تا همين

المپيک بازي شده و هم اکنون نيز از سوي کميته

اواخر در هر کجاي اين پهنه خاکي که بازي ميشده

بينالمللي المپيک به عنوان يکي از ورزشهاي جهاني

است ،حتي بدون حضور ايران ،در آن مسابقات نصب

شناخته شده است و از دير باز در خود ايران بازي مي-

پرچم ايران به صورت نمادين مرسوم و متداول بوده

شده و قدمتي چند صد ساله دارد ،اما اين ورزش در

است .اما عدم توجه کافي سياستگذاران و برنامهريزان

زادگاه خود ايران چندان مورد اقبال عمومي نيست

به اين ورزش تا حدي است که شواهد تاييد ميکند که

(.)URL1

فرصتطلبان را بر آن داشته تا درصدد تصاحب پيشنه

ورزش چوگان ورزشي شاديبخش و شورانگيز،

تاريخي اين ورزش برآيند .بنابراين چنانچه نگاه

آموزنده و تنظيمکننده تمرکز قواي فکري است .دقت و

استراتژيک و برنامهريزي توسعهاي نسبت به چوگان

چاالکي از بهترين ورزشهاي سواري است که

وجود نداشته باشد و توجه و پاسداشت اين هويت

جسارت سواران را در پي داشته و آن را تقويت مي-

منجر به پويايي و کارکردهاي مثبت اجتماعي نشود،

کند .ورزش چوگان ميتواند به عنوان وسيلهاي در
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فرهنگ و سنت خاص ايراني گره خورده اند

بررسيها نشان ميدهد چوگان که بازي شاهان و
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ايجاد انگيزه حرکت ،تالش براي آمادگي جسماني و

اثرات مستقيم و غيرمستقيم نقش مهمي در اقتصاد

لذتبردن از تفريحات به کار برده شود و زمينه مناسبي

كشورها بازي ميكند (.)FIFA. 2003

را جهت گسترش سالمتي افراد و مشارکت اجتماعي

فدراسيون چوگان به همت جمعي از پيشکسوتان

در بين اقشار مختلف جامعه فراهم آورد .براي همين به

چوگان و در پي فرمايشات مقام معظم رهبري

نظر ميرسد چنانچه اين ورزش در نيروي انتظامي که

در زمستان سال  1381تاسيس و به عنوان يک

الزمه آن خصوصيات ذکر شده درباره ورزش چوگان

فدراسيون مستقل آغاز به کار کرد .گرچه دستاورد

است ،کمک شايان توجهي به بخش نظامي کشور

فدراسيون در سالهاي ذکر شده به صورت مدال نبوده

خواهد شد.

لکن با توجه به جديد التاسيس بودن فدراسيون،
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يکي از مهمترين بخشهاي نيروي انتظامي ،يگان

امکانات موجود و همچنين ماهيت بازي چوگان،

ويژه سوار تهران يا «اسواران» است که از ارديبهشت

تالشهاي بيوقفهاي انجام شده که از آن جمله

سال  1392فعاليت خود را در پليس آغاز کرد .پليس

ميتوان به دعوت از تيمهايي از کشورهاي پاکستان،

اسب سوار ايران يا «اسواران» که براي استفاده در ضد

انگليس ،استراليا (بانوان و آقايان) و فرانسه دعوت از

شورش ايجاد شده است ،کالسهاي آموزش اسب

مربيان بين المللي ،برگزاري کالسهاي آموزشي اشاره

سواري براي عموم راه اندازي کرده و تيم اين يگان از

نمود.

نيمه دوم سال  1393حضور در مسابقات چوگان و

ورزش چوگان به دليل نداشتن زيرساختهاي

پرش با اسب را آغاز کرده است .اين تحقيق در صدد

مناسب نياز شديد به سرمايه گذاري دارد .سرمايه اوليه

پاسخگويي به اين سوال ميباشد که عوامل موثر بر

بدليل عدم برگشت آن ،از سوي بخش خصوصي مورد

احيا فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار

حمايت واقع نمي شود .لذا در شرايط كنوني نقش

تهران کدامند؟

دولت در سرمايهگذاري اوليه براي توسعه اين ورزش

لذا با توجه به اهميت توسعه ورزش چوگان در

با رغيب حوزههاي فرهنگي شهرداريهاي كالن

کشور ،مسئلة اصلي در اين تحقيق بررسي عوامل موثر

شهرها ،سازمانهاي اقتصادي ،ارگانهاي نظامي و. . .

بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه

ضروري به نظر ميرسد .البته سرمايه گذاري در ورزش

سوار تهران ميباشد.

چوگان مزايايي همانند؛ حفظ فرهنگ و هويت ايراني،
ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ،جذب گردشگر

چهارچوب نظري تحقيق

ورزشي و كسب درآمد ،صادرات كاالها و خدمات

احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان

ورزشي در صورت ايجاد شركتهاي توليدي لوازم

امروزه ورزش از مقوله فعاليتهاي تفريحي فراتر

ورزش چوگان به صورت يك برند ايراني بدون در

رفته و مفهوم و حوزه وسيع و پيچيده اي به خود

نظر گرفتن بازار داخلي و با هدف بازارهاي خارجي،

گرفته است ،نگاه به ورزش نگاهي علمي شده به يكي

باالبردن سطح تندرستي و سالمت در جامعه ،كاهش

از اثرگذارترين پديدهها در اوضاع اقتصادي ،سياسي،

ميزان جرم و جنايت ،توجه مردم به امور غيرشهرنشيني

اجتماعي و فرهنگ جوامع تبديل شده است (سلطان

و توجه به روستائيان و ايجاد جذابيت براي توليدات

حسيني و همکاران .)1389 ،ورزش به عنوان يك

دامي در روستاها از جمله اسبهاي نژادهاي ايراني و

قدرت مؤثر در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي با

به نژادي آنها را بيان نمود.
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از آنجايي که بخش دولتي بايد با واگذاري امکانات
ورزشي موجب کارايي بيشتر و بهره وري بيشتر

تأمين امكانات فراغتي تا حدود زيادي به كميت و
كيفيت فضاهاي شهري و تجهيزات آنها وابسته است.

بهبود و ارتقاي نظام مديريت ،کنترل ،هدايت ،مهارت و

ديدني نظير ميدان نقش جهان اصفهان ،خود از جذابيت

نظارت مستمر بايستي موردنظر باشد .انتقال سازماني

ويژه ايي عالوه بر جذابيت ورزشي برخوردا است .با

در فرايند خصوصي سازي بايد بر اساس اهداف

احياء و استفاده از زمينهاي ميدان نقش جهان در زمينه

مشخص شود و از الگوي معيني پيروي کند .ورزش

اصلي و تاريخي خود ميتواند اقدام بسيار موثري در

چوگان به دليل نداشتن زيرساختهاي مناسب نياز

توسعه ورزش باشد .اين ميدان يکي از زيباترين ميادين

شديد به سرمايهگذاري دارد .سرمايه اوليه بدليل عدم

جهان به طول تقريبي  507و عرض  158متر است که

برگشت آن ،از سوي بخش خصوصي مورد حمايت

همانند زنجيري چهار اثر تاريخي بي نظير دنيا به هم

واقع نمي شود .لذا در شرايط کنوني نقش دولت در

پيوند داده است :مسجد شيخ لطف اهلل ،مسجد امام ،سر

سرمايه گذاري اوليه براي توسعه اين ورزش با ترغيب

درب بازار قيصريه و کاخ عالي قاپو در دوره صفويه،

حوزههاي فرهنگي شهرداريهاي کالن شهرها،

اسبها در ميدان نقش جهان ميتاختند و سوارکاران

سازمانهاي اقتصادي ،ارگانهاي نظامي و . . .ضروري

با چوبهاي چوگان ،بازي زيبايي را پديد ميآورند.

به نظر ميرسد .البته سرمايهگذاري در ورزش چوگان

ميگويند شاه عباس بر ايوان عالي قاپو مينشسته و اين

مزايايي همانند؛ حفظ فرهنگ و هويت ايراني ،ايجاد

بازي را تماشا ميکرده است .از آن تاريخ تا امروز

اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ،جذب گردشگر ورزشي

ميدان نقش جهان ،نقشهاي متعددي را ايفا کرده و

و کسب درآمد ،صادرات کاالها و خدمات ورزشي در

امروز به بوستاني در فضاي شهري بدل شده است.

صورت ايجاد شرکتهاي توليدي لوازم ورزش چوگان

توجه به ساختار مديريتي كنوني و اتخاذ تدابير

به صورت يک برند ايراني بدون در نظر گرفتن بازار

مناسب براي حضور همه اقشار جامعه و مشاركت

داخلي و با هدف بازارهاي خارجي ،باالبردن سطح

سازمانهاي دولتي براي ايجاد زيرساخت و فراهم-

تندرستي و سالمت در جامعه ،کاهش ميزان جرم و

نمودن بستري مناسب براي حضور سرمايه گذاران

جنايت ،توجه مردم به امور غيرشهرنشيني و توجه به

بخش خصوصي و همچنين مشاركت سازمانهاي مردم

روستائيان و ايجاد جذابيت براي توليدات دامي در

نهاد و گروههاي داوطلب براي توسعه اين رشته

روستاها از جمله نژادهاي ايراني اسب و به نژادي آنها

ورزشي بسيار ضروري است (ابراهيم نژاد.)1392 ،

را بيان نمود.

نقش مديريتي ارگانها و سازمانهاي مختلف

امروزه گسترش مراكز ورزشي براي گذران اوقات

شهري نظير شهرداري جهت تامين فضاهاي تفريحي -

فراغت شهروندان مانند گذشته نه بعنوان يك تفريح

ورزشي مورد نياز اقشار مختلف جامعه براي بهتر

بلكه در كنار مشكالت زندگي در عصر اطالعات به

سپري كردن اوقات فراغت افراد پراهميت ميباشد.

مثابه يك نياز مهم براي سالم و با نشاط زيستن افراد

تغيير و تبديل نظام مديريتي شهرداري در سالهاي

الزم و ضروري ميباشد .برنامه ريزي براي گذران

اخير باعث اتخاذ تصميمات نوين براي ارائه ضوابط و

فراغت ،ارتباط نزديكي با برنامه ريزي شهري بويژه

الگوهايي براي فراهم نمودن فضاهاي گذران اوقات

برنامه ريزي كاربري زمين دارد .ساماندهي فضايي و

فراغت از جمله پارك ،زمينهاي بازي و مراكز ورزشي
شده است .ارگانهاي مرتبط با ورزش و اوقات فراغت
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ميشود .در طراحي الگوي خصوصي سازي ،مالکيت،

ورزش چوگان خود با داشتن پيشنه تاريخي و آثار
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در شهرداريها شامل؛ مديريت امور اجتماعي و

فرهنگ ايرانيان ميتواند در همه رشتههاي علوم

فرهنگي ،مديريت امور تربيت بدني همگاني ،اداره

انساني ،اجتماعي ،و بخصوص به منظور توليد نيازهاي

تربيت بدني شهرداري ،مديريت امور گردشگري،

نرم افزاري و سخت افزاري آن توسط علوم فني و

مديريت امور هنري ميباشند که با در نظر گرفتن ميزان

مهندسي براي اقشار مختلف جامعه دانشگاهي جذابيت

توانمندي اين ارگانها جهت بسط و توسعه و ميزان

زيادي داشته باشد .اين جذابيت ميتواند انگيزه الزم را

اثربخشي آنان در حوزه معرفي و تبليغ ميتوانند بسيار

براي ترغيب آنان به شناخت ارزشهاي اين رشته

اثرات مطلوب و خوبي در سطح شهرها و بسيج

ورزشي كمك نمايد .دانشجويان تربيت بدني بخش

همگاني مردم داشته باشند (جورکش.)1395 ،

مهمي از اين جامعه را تشكيل ميدهند و توجه با
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سازمانهاي غيردولتي ،سازمان هايي با شخصيت

افزايش آگاهي آنان نسبت به اين ورزش ميتواند بسيار

حقوقي مستقل ،غيردولتي و غيرانتفاعي هستند كه براي

سازنده بوده و نتايج مثبتي در پي داشته باشد .عالوه بر

انجام فعاليتهاي داوطلبانه با گرايشهاي فرهنگي،

دانشجويان تربيت بدني ،اعضاي هيئت علمي و

اجتماعي ،صنفي و بر اساس قانون مندي ،اساسنامه

كاركنان اين بخش نيز بخش مهمي از جامعه دانشگاهي

مدون و در چارچوب قوانين موضوع هر كشور فعاليت

را تشكيل ميدهند ،كه به دليل داشتن دانش فني الزم

مينمايند .از آنجائي که يک سازمان و يا فدراسيون به

در اين خصوص ،اثربخشي الزم را در آموزش

تنهايي نميتواند از عهده احياء و توسعه يک پديده و

دانشجويان و هدايت آنان به پژوهش در زمينههاي

يا رشته ورزشي بر آيد و نياز به همکاري و کمک همه

مختلف ورزش چوگان را دارند .رسانه در ميان طيف

جانبه همه نهادهاي دولتي و غير دولتي دارد .چوگان

وسيعي از افراد جامعه نفوذ دارد .برنامة رسانهها براي

امروزه صرفا يک رشته ورزش نيست ،بلکه با داشتن

اشاعه و نهادينه سازي يك امر فرهنگي نياز به توجه

قابليتهاي فرهنگي ،تاريخي ،کشاورزي ،و حتي

مستمر ،مستقيم و غيرمستقيم مخاطبان دارد .اين بدين

هويتي بايد حضور و مشارکت مردم و بخصوص

معناست كه در نهادينه ساختن يك امر فرهنگي مانند

سازمانهاي مردم نهاد و گروههاي داوطلب به اين

ورزش بايد برنامههاي مختلف مانند اطالع رساني،

عرصه هدايت شوند .تالش مسئولين بخصوص

آموزش خانوادهها و . . .به طورمستقيم و از سريالها و

رسانهها بايد درجهت معرفي اين توانمندي بالقوه اين

برنامههاي تفريحي و مسابقات به طور غيرمستقيم و

رشته از ورش به اقشار مختلف جامعه و گروههاي

مطالب متنوع در مطبوعات و اينترنت توليد شود

داوطلب باشد( .جورکش)1395 ،

(ابراهيم نژاد.)1392 ،

افزايش آگاهي عمومي مردم درباره بازي چوگان و
ارزشهاي فرهنگي و ورزشي آن نيز به توسعه ورزش

گردشگري ورزشي و توسعه چوگان گردشگري اقسام

چوگان کمک ميکند .بر اساس تحقيقات ميداني

گوناگوني دارد که گردشگري ورزشي يکي از آنهاست

محقق ،فقط درصد كمي از دانشجويان رشته تربيت

و در ميان بخشهاي مختلف گردشگري ،بيشترين رشد

بدني با ورزش چوگان آشنا هستند .جامعه دانشگاهي

را داشته است ( احساني و همکاران .)1389 ،توريسم

متشکل از :اساتيد ،كارمندان و دانشجوياني طيف

ورزشي صنعتي نسبتا جديد و يكي از سريع ترين

وسيعي از جامعه را دربرمي گيرد و اطالعات عمومي

بخشهاي رشد در صنعت توريسم است كه بر روي

اين قشر به خانواده آنان نيز منتقل ميشود .ورزش

برنامه ريزي مقصد در كشورهاي در حال توسعه

چوگان به علت ريشه دار بودن در تاريخ ،هويت و

تمركز دارد و به عنوان يك عامل در بازسازي اقتصادي
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است .به نظر ميرسد توريسم ورزشي به عنوان محملي

اقتصادي ،اجتماعي و سياسي بيشتري همراه هستند

براي بهبود كيفيت زندگي ساكنين با جذب توريستها

( .)Hing , Hgham, 2005با توجه به محدوديت هايي

و مشاركت در بهبود اقتصاد جوامع محلي باشد .امروزه

كه در كشور ما در مورد گردشگري وجود دارد،

ورزش و توريسم به فعاليتهاي اقتصادي مهمي در

موضوع گردشگري ورزشي ميتواند شرايط مطلوب تر

دنياي پيشرفته و در حال توسعه تبديل وتوجه فزاينده

و مناسب تري را به لحاظ فرهنگي و ارزشي ايجاد کند

اي در سالهاي اخير به آن به عنوان بازار رشد داخلي

(خليل زاده )135 :1389 ،گردشگري شامل فعاليتهاي

شده است .))Kamilla , Urmilla, 2007گردشگري

افراد از جمله مسافرت به مکان هايي خارج از محيط

ورزشي ،زمينه ساز دوستي و تفاهم بين ملت هاست و

معمول زندگي شان و ماندن در آن جا براي کمتر از

صلح و ثروت براي مردمان جامعه به ارمغان ميآورد.

يک سال به منظور تفريح ،تجارت و هدفهاي ديگر

تماشاگران ورزشي ،افرادي اند كه به تماشاي

ميشود ( .)Pitts, 1999گردشگري ورزشي سه رفتار

رويدادهاي ورزشي همچون مسابقات المپيك ،جام

عمده را در بر ميگيرد :شركت كردن (گردشگري

جهاني و مسابقات بين المللي كه گردشگري ورزشي

ورزشي فعال) ،تماشاكردن (گردشگري ورزشي رويداد

(.)Gibson,1998

يا غيرفعال) و بازديد كردن از جذابيتهاي مشهور

گردشگري ورزشي همانند گردشگري عام داراي

مربوط به ورزش مثل بازديد از شخصيتهاي ورزشي،

تعاريف مختلفي از ديدگاه صاحب نظران مختلف

موزههاي ورزشي ،ورزشگاههاي مهم و غيره

است .اين تعاريف وجوه مشابه و مخالف زيادي دارند

(گردشگري خاطرات ورزشي) (گيبسون.)2005 ،

و در رسيدن به يک مفهوم خاص ايجاد مشکل

دو نوع توريسم وابسته به ورزش وجود دارد :اولي

ميکنند .پيتز معتقد است از چشم انداز بازاريابي و

ورزش را به منظور توسعه فوايد توريستي آنها استفاده

مديريتي ،گردشگري ورزشي شامل دو طبقه محصول

ميكنند و دومي كه خود به خود در نتيجه فعاليت

کلي سفر مشارکت ورزشي و سفر تماشاي ورزشي

ورزشي پديدار ميشود.))Dimitri, Norbert, 2007

است که به موجب آن گردشگران در فعاليتهاي

گردشگري ورزشي يک صنعت خدماتي است و عمدتاً

ورزشي ،تفريحي ،اوقات فراغت ،آمادگي جسماني و

به واسطۀ کيفيت خدماتي که ارائه ميشود ،تحت تأثير

( Pitts,

قرار ميگيرد و کيفيت خدمات رساني نيز به عنوان يک

ناميده

رويداد

ميشود

تناسب اندام شرکت و يا آنها را تماشا ميکنند
.)1999

مفهوم کليدي در سازمانهاي مربوط به گردشگري

گردشگري ورزشي عبارت است از ،سفري نشاط آور

قلمداد ميشود (.)Kouthoris, Konstantinos, 2005

كه افراد را با انگيزه شركت در فعاليتهاي فيزيكي و يا

گردشگر ورزشي به عنوان مشاركت كننده ،در فعاليت

لذت از جاذبههاي ورزشي ،تشويق به سفر و دوري

هايي مانند تنيس ،گلف ،اسكي ،موج سواري بر امواج

ميكند.

كم عمق ،كوهنوردي ،قاطرسواري ،شكار ،ماهيگيري،

هينچ و هايام ( )2003گردشگري را مسافرت به داليل

قايقراني ،شنا ،غواصي زير آب با وسايل ساده يا

غيرتجاري براي مشاهده يا شركت در فعاليتهاي

پيچيده و كپسول هوا ،پاروزني و بسياري از

ورزشي كه دور از محل زندگي ميباشد ،عنوان كردند.

فعاليتهاي ديگر شركت ميكند (پاركز و همکاران،

نظريههاي جديد در زمينه گردشگري نشان ميدهد که

.)1382

جذابيتهاي گردشگري اگر بر پايه ورزش باشند؛ در

در نقاطي كه ورزش و فعاليتهاي تفريحي بخشي از

موقت

از

محل

سكونت

خود
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و اجتماعي جوامع شهري و روستايي شناسايي شده

مقايسه با ديگر جذابيتهاي فرهنگي ،با مزيتهاي
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فرهنگ و منبع جذب توريست در منطقه شود ،ميتوان

رفتارهاي فرهنگي ،رفتارهاي بين فردي و رفتارهاي

از توريستهاي بين المللي و داخلي جهت بهره بردن

مديريتي) استفاده شده است و داراي  30گويه ميباشد.

از مزاياي آن سود برد ( افشار ،غفوري .)1382 ،و

براي اندازه گيري متغير احياء فرهنگ توسعه ورزش

باعث افزايش درآمد وكاهش تورم در منطقه و افزايش

چوگان از شاخصهاي (سطح آگاهي و اطالعات

اشتغال و مبارزه با بيكاري شد .خصوصا در جوامعي

اعضاي جامعه ،تبليغات و اطالع رساني ،باورهاي

كه استراتژي تامين امرار معاش آنها از طريق

اعتقادي ،ارزشهاي فرهنگي حاکم در جامعه و نوع

فعاليتهاي متنوع حمايت ميشود ،مفيد است

نگرش اعضاي جامعه احياء فرهنگ توسعه ورزش

(.)Teresa, Tao and Geoffrey, 2008

چوگان) استفاده شده است و داراي  19گويه ميباشد
در تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده آناليز اين
پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت

مدل مفهومي پژوهش

گرفته شده است .در سطح توصيفي از توزيع فراواني
متغيرها ،درصد ،جداول ،و شاخصهاي مركزي و

رفتارهاي سازماني
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پراكندگي و در سطح آمار استنباطي از روشهاي
رفتارهاي محيطي
احياء فرهنگ
رفتارهاي فرهنگي

توسعه ورزش
چوگان

رفتارهاي بين فردي
رفتارهاي مديريتي

نمودار  :1مدل اوليه پيشنهادي پژوهش برگرفته از
تحقيق اندام ،عسگري و سليمي ()1394

آزمونهاي مقتضي استفاده ميگردد .در تحقيق حاضر
با توجه به سطح سنجش متغيرها و نوع فرضيات از هر
دو دسته آزمونهاي تفاوت و رابطه استفاده گرديده
است .در اين تحقيق از آزمونهاي آزمون کولموگروف
– اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن دادهها و آزمون
بارتلت جهت تعيين کفايت نمونه و آزمون رگرسيون
خطي ،آزمون دوربين – واتسون () ،DWضريب تعيين،
آزمون معنيدار بودن در الگوي رگرسيون ،آزمون
معنيدار براي معادله رگرسيون و آزمون معنيدار بودن

روش تحقيق
روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از
نظر هدف ارزيابي وكاربردي ،از نظر نوع دادهها كمي و
از نظر نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و همبستگي
است جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان شاغل در
يگان ويژه سوار تهران ميباشند .از آنجا که تعداد
اعضاي جامعه آماري اين پژوهش  70نفر ميباشند .به
علت حجم کم جامعه ،نمونه گيري به صورت
سرشماري و تمام شماري صورت گرفته است .براي
اندازه گيري متغير رفتارهاي مؤثر بر احياء فرهنگ
توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار تهران از
شاخصهاي (رفتارهاي سازماني ،رفتارهاي محيطي،

ضرايب استفاده شده است.
فرضيههاي تحقيق:
فرضيه اصلي :رفتارهاي سازماني ،رفتارهاي
محيطي ،رفتارهاي فرهنگي ،رفتارهاي بين فرديو
رفتارهاي مديريتي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش
چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشند.

فرضيههاي فرعي:
 رفتارهاي مديريتي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان
در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.
 رفتارهاي سازماني بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان
در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

عوامل رفتاري موثر بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژهسوار تهران93 /
 رفتارهاي محيطي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان
در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.
 رفتارهاي فرهنگي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان
در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.
 رفتارهاي بين فردي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش
چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل
تحليل است.
نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )2نشان
ميدهد که عامل مديريتي تبيين  %27/6احياء فرهنگ
توسعه ورزش چوگان را دارد.
و همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده
ميگردد ،متغير رفتارهاي مديريتي با مقدار تي وليو

يافتههاي تحقيق
در اين بخش يافتههاي استنباطي تحقيق بر اساس

 5/088و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

فرضيات تحقيق تنظيم و به آن پرداخته شده است.

 %95به طرز معناداري بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

فرضيه فرعي اول :رفتارهاي مديريتي بر احياء فرهنگ

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر

بنابراين فرضيه فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت

ميباشد.

بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان گفت رفتارهاي

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

چوگان دارد.

جدول  :1معناداري مدل رگرسيون در فرضيه اول
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

9736/24

1

9736/45

باقيمانده

2557/18

68

376/056

کل

35308/07

69

آماره

F

سطح معني داري
0/000

25/89

جدول  :2خالصه مدل رگرسيون فرضيه اول
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/525

0/276

0/265

1/794

جدول  :3ضرائب رگرسيون فرضيه اول
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين
بتا

خطاي معيار

آماره

ضرايب بتاي استاندارد

t

سطح معني داري

ضريب ثابت

112/259

17/719

-

6/336

0/000

عامل مديريتي

4/108

0/807

0/525

5/088

0/000

جدول  :4معناداري مدل رگرسيون در فرضيه دوم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

11196/6

1

11196/6

باقيمانده

24111/46

68

354/58

کل

35308/07

69

آماره

F

31/577

سطح معني داري
0/000
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( )1و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

مديريتي اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

 / 94مجتبي رحماني

جدول  :5خالصه مدل رگرسيون فرضيه دوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/563

0/317

0/307

2/026

جدول  :6ضرائب رگرسيون فرضيه دوم
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين
بتا

خطاي معيار

آماره

ضرايب بتاي استاندارد

t

سطح معني داري

ضريب ثابت

84/378

20/989

-

4/02

0/000

عامل سازماني

5/642

1/004

0/563

5/619

0/000

فرضيه فرعي دوم :رفتارهاي سازماني بر احياء فرهنگ

فرضيه فرعي سوم :رفتارهاي محيطي بر احياء فرهنگ

توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر

توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر

ميباشد.

ميباشد.
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با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

( )4و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

( )7و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

تحليل است.

تحليل است.

نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )5نشان

نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )8نشان

ميدهد که رفتارهاي سازماني تبيين  %31/7احياء

ميدهد که عامل محيطي تبيين  %36/5احياء فرهنگ

فرهنگ توسعه ورزش چوگان را دارد.

توسعه ورزش چوگان را دارد.

همانطور که در جدول شماره ( )6مشاهده

همانطور که در جدول شماره ( )9مشاهده

ميگردد ،متغير رفتارهاي سازماني با مقدار تي وليو

ميگردد ،متغير رفتارهاي محيطي با مقدار تي وليو

 5/619و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

 6/249و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

 %95به طرز معناداري بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

 %95به طرز معناداري بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

بنابراين فرضيه فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت

بنابراين فرضيه فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت

بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان گفت رفتارهاي

بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان گفت رفتارهاي

سازماني اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

محيطي اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

چوگان دارد.

چوگان دارد.
جدول  :7معناداري مدل رگرسيون در فرضيه سوم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

12879/00

1

12879/00

باقيمانده

22429/06

68

329/83

کل

35308/07

69

آماره

F

39/046

سطح معني داري
0/000
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جدول  :8خالصه مدل رگرسيون فرضيه سوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/604

0/365

0/355

2/054

جدول :9ضرائب رگرسيون فرضيه سوم
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين

ضرايب بتاي استاندارد

بتا

خطاي معيار

آماره

t

سطح معني داري

ضريب ثابت

98/93

16/579

-

5/967

0/000

عامل محيطي

6/437

1/03

0/604

6/249

0/000

فرضيه فرعي چهارم :رفتارهاي فرهنگي بر احياء

همانطور که در جدول شماره ( )12مشاهده

فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار

ميگردد ،متغير رفتارهاي فرهنگي با مقدار تي وليو

تهران موثر ميباشد.

 6/104و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

( )10و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

بنابراين فرضيه فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت

تحليل است.

بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان گفت رفتارهاي

نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )11نشان
ميدهد که رفتارهاي فرهنگي تبيين  %35/4احياء

فرهنگي اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش
چوگان دارد.

فرهنگ توسعه ورزش چوگان را دارد.
جدول  :10معناداري مدل رگرسيون در فرضيه چهارم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

12497/91

1

12497/91

باقيمانده

22810/15

68

335/44

کل

35308/07

69

آماره

F

سطح معني داري
0/000

37/258

جدول  :11خالصه مدل رگرسيون فرضيه چهارم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/595

0/354

0/344

2/004

جدول  :12ضرائب رگرسيون فرضيه چهارم
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين
بتا

خطاي معيار

ضرايب بتاي استاندارد

آماره

t

سطح معني داري

ضريب ثابت

60/821

23/174

-

2/624

0/011

عامل فرهنگي

1/642

0/269

0/595

6/104

0/000
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با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

 %95به طرز معناداري بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

 / 96مجتبي رحماني

جدول  :13معناداري مدل رگرسيون در فرضيه پنجم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

25301/39

1

25301/39

باقيمانده

10006/67

68

147/157

کل

35308/07

69

آماره

F

سطح معني داري
0/000

171/935

جدول  :14خالصه مدل رگرسيون فرضيه پنجم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/647

0/417

0/412

1/901

جدول  :15ضرائب رگرسيون فرضيه پنجم
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين
بتا

خطاي معيار

ضرايب بتاي استاندارد

آماره

t

سطح معني داري
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ضريب ثابت

73/714

9/863

-

7/473

0/000

عامل درون فردي

5/576

0/425

0/847

13/112

0/000

فرضيه فرعي پنجم :رفتارهاي درون فردي بر احياء

فرضيه اصلي :رفتارهاي سازماني ،محيطي ،فرهنگي،

فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه سوار

درون فردي و مديريتي بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

تهران موثر ميباشد.

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشند.

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره

( )13و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

( )16و مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

آمده است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

تحليل است.

تحليل است.

نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )14نشان

نتايج به دست آمده از جدول شماره ( )17نشان

ميدهد که رفتارهاي بين فردي تبيين  %41/7احياء

ميدهد که رفتارهاي سازماني ،محيطي ،فرهنگي ،بين

فرهنگ توسعه ورزش چوگان را دارد.

فردي و مديريتي توانايي تبيين  %74/5احياء فرهنگ

همانطور که در جدول شماره ( )15مشاهده

توسعه ورزش چوگان را دارند.

ميگردد ،متغير رفتارهاي بين فردي با مقدار تي وليو

همانطور که در جدول شماره ( )18مشاهده

 13/112و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

ميگردد ،متغير رفتارهاي محيطي با مقدار تي وليو

 %95به طرز معناداري بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

 7/655و سطح معني داري  ،0/000عامل فرهنگي با

چوگان در يگان ويژه سوار تهران موثر ميباشد.

مقدار تي وليو  7/466و سطح معني داري ،0/000

بنابراين فرضيه فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت

رفتارهاي بين فردي با مقدار تي وليو  8/173و سطح

بودن عالمت ضريب رگرسيون ميتوان گفت رفتارهاي

معني داري  ،0/000رفتارهاي مديريتي با مقدار تي وليو

بين فردي اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه ورزش

 6/722و سطح معني داري  0/000و رفتارهاي

چوگان دارد.

سازماني با مقدار تي وليو  7/327و سطح معني داري
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جدول  :16معناداري مدل رگرسيون در فرضيه اصلي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

26286/99

5

5257/39

باقيمانده

9021/08

64

140/954

کل

35308/07

69

آماره

F

سطح معني داري
0/000

37/299

جدول  :17خالصه مدل رگرسيون فرضيه اصلي
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/863

0/745

0/725

1/707

جدول  :18ضرائب رگرسيون فرضيه اصلي
ضرايب غيراستانداد

متغير پيش بين
بتا

خطاي معيار

ضرايب بتاي استاندارد

آماره

t

سطح معني داري

رفتارهاي محيطي

3/583

0/468

0/6200

7/655

0/000

رفتارهاي فرهنگي

3/188

0/427

0/581

7/466

0/000

رفتارهاي بين فردي

4/896

0/599

0/743

8/173

0/000

رفتارهاي مديريتي

2/474

0/368

0/359

6/722

0/000

رفتارهاي سازماني

2/931

0/400

0/466

7/327

0/000

 0/000در سطح اطمينان  %95به طرز معناداري بر

عنوان يک هنر و البته وسيله اي براي ايجاد جامعه

احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه

سالم مورد توجه بوده است .افزايش رويآوري و

سوار تهران موثر ميباشند .بنابراين فرضيه فوق تاييد

حضور بيشتر مردم به سوي ورزش به دليل آگاهي و

ميگردد.

بهرهمندي از اثرات مفيد آن همچون اثرات مثبت

با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب رگرسيون

جسمي ،روحي و رواني ،اجتماعي و اقتصادي موجب

ميتوان گفت رفتارهاي محيطي ،فرهنگي ،بين فردي،

گرديده تا دولتها در انديشه برنامهريزي و سرمايه-

مديريتي و سازماني اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه

گذاري در امر ورزش و تفريحات سالم باشند .افزايش

ورزش چوگان دارد .با توجه به مقدار قدر مطلق

ميزان عالقه مردم به ورزش و پرداختن جديتر و

ضريب استاندارد شده بتا ميتوان گفت رفتارهاي درون

تخصصيتر به آن ،به نوبه خود موجب رواج انواع

فردي با ضريب  0/743بيشترين تاثير را بر احيا فرهنگ

مسابقات ورزشي در داخل کشورها و متعاقب آن،

توسعه ورزش چوگان و رفتارهاي مديريتي با ضريب

ديدارهاي بينالمللي شده و اين امر به گسترش هر چه

بتا  0/359کمترين تاثير را بر فرهنگ توسعه ورزش

بشتر اين گونه رقابتهاي سالم بين ملتها خواهد

چوگان دارد.

انجاميد (قاليباف و همکاران .)1389 ،امروزه ورزش از
مقولههاي تفريحي فراتر رفته و مفهوم و حوزه وسيع و

نتيجهگيري

پيچيده اي به خود گرفته است .نگاه به ورزش نگاهي

بدون ترديد امروزه ورزش به پديده جهاني تبديل

عام شده و به يکي از اثرگذارترين پديدهها در اوضاع

شده است .در سالهاي آغازين قرن بيستم ورزش به

اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگ جامع تبديل
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ضريب ثابت

67/571

16/143

-

4/186

0/000

 / 98مجتبي رحماني

شده است .ورزش به عنوان يک قدرت موثر در امر

آوردن زمينههاي مناسب براي افزايش انگيزه در اقشار

توسعه اقتصادي و اجتماعي با اثرات مستقيم و

مختلف و ارتقاء سطح آن بسيار مهم است.

غيرمستقيم نقش مهمي را در اقتصاد کشورها بازي
ميکند (کارگر.)1390 ،

اين تحقيق به منظور بررسي رفتارهاي موثر بر
احياء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در يگان ويژه
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آرياييها يکي از شعب مردمان هند و اروپايي

سوار تهران ،انجام شده است .با توجه به نتـايج به

بودند .برخي از باستانشناسان معتقدند که ساکنان اوليه

دست آمده ،رفتارهاي محيطي ،فرهنگي ،بين فردي،

آريانها يا آرياييها در قسمت شرقي و جنوب شرقي

مديريتي و سازماني اثر مثبت بر احياء فرهنگ توسعه

درياي خزر بوده و برخي ديگر آنها را به مردمان

ورزش چوگان دارد ميانگين متغيرهاي رفتارهاي

قفقازيه که به قسمتهاي جنوبي خزر آمدهاند ،نسبت

سازماني ( ،)3/56رفتارهاي محيطي ( ،)3/65رفتارهاي

ميدهند .اينان مردماني بودند که به عنوان سرباز مزدور

فرهنگي ( ،)4/1رفتارهاي بين فردي ( ،)4/17رفتارهاي

زندگي ميکردند .ايشان سربازاني را تشکيل ميدادند

مديريتي ( ،)4/13سطح آگاهي و اطالعات اعضاي

که ميبايست يک روز جانشين امرايي بشوند که خود

جامعه ( ،)4/21تبليغات و اطالع رساني (،)2/83

در خدمت ايشان بودند؛ بنابراين آريانها مردماني قوي،

باورهاي اعتقادي ( ،)4/26ارزشهاي فرهنگي حاکم در

سلحشور و صحراگرد بوده و کار عمدهشان پرورش

جامعه ( ،)4/43نوع نگرش اعضاي جامعه به احياء

حيوانات اهلي و شکار و سواري و تيراندازي

فرهنگ توسعه ورزش چوگان ( )4/36ميباشد.

بودهاست .ورزش و تقويت قواي بدني و مهارت در

همچنين ،رفتارهاي موثر بر فرهنگ توسعه ورزش

جنگ و سواري و تيراندازي و راهپيمايي از اصول

چوگان به ترتيب شدت اثر گذاري عبارتند از:

متداول اين مردم بودهاست؛ قومي که دائماً در حال

 )1رفتارهاي درون فردي

کوچيدن و منازعه با بوميهاي محلي بوده و به قهر و

 )2رفتارهاي محيطي

غلبه زمينها و کشتزارها را تصاحب ميکرده قطعاً بايد

 )3رفتارهاي فرهنگي

چاالک و سلحشور و بردبار و قوياندام باشند.
(ابراهيمي و ابراهيمي )1395 ،ايرانيان در ورزشهاي

 )4رفتارهاي سازماني
 )5رفتارهاي مديريتي

انفرادي مانند کشتي ،در ورزشهاي قهرماني مانند
اسب دواني و چوگان که ابداع و اختراع ايراني است،

منابع و مآخذ

تيراندازي ،شنا ،شطرنج و تخت نرد سرآمد بوده اند.

ابراهيم نژاد ،رضا ،1392 ،گوي و چوگان در گستره

(کرمه چمه )1393 ،ورزش چوگان از ابعاد فرهنگي،

تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران ،تهران :انتشارات

اجتماعي ،سياسي و اقتصادي داراي اهميت بسيار

کتابسرا.

بااليي است .چوگان همانند ساير رشتههاي ورزشي

احساني ،محمد؛ هنرور ،افشار؛ افتخاري ،رکن الدين؛

توانمنديهاي بالقوه ايي دارد كه شناخت و توجه

هنري ،حبيب؛ جردن ،فيونا .)1389( .تعيين عوامل

سياست گذاران و برنامه ريزان كالن كشور در اين

مهم در کيفيت بستههاي گردشگري ورزش در

عرصه ميتواند در جهت توسعه و احياء اين رشته

کشور ،نشريه مديريت ورزشي (حرکت) ،شماره .4

ورزشي كمك شاياني بنمايد .كوشش در راستاي

ابراهيمي ،مرجان ،ابراهيمي ،عبدالحسين،1395 ،

توسعه و فراگيري ورزش چوگان از طريق فراهم

بررسي تحليلي چوگان در اشعار فارسي با تکيه بر
هنر نمودن سياوش پيش افراسياب در شاهنامه.
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فصلنامه پژوهشهاي ادبي و بالغي ،سال چهارم،
شماره .13
پاركز ،ژانت بي ،بيورلي آر .كي زنگر و جروم

مظفري و همکاران  .1384وضعيت ورزش همگاني
ايران و مقايسه آن با چند کشور منتخب جهان .نشريه
علوم حرکتي و ورزش .شماره .6

كوارترمن .)1382( .مديريت معاصر در ورزش.

موالدوست ،کيومرث .1392 .تبيين راهکارهاي عملي

ترجمة محمد احساني ،انتشارات دانشگاه تربيت

توسعه ورزش چوگان .اولين همايش ملي کاربرد

مدرس ،چاپ اول.

مديريت ورزشي .دانشگاه پيام نور گرمسار.

جورکش ،سارا ،1395 ،تدوين برنامه ريزي راهبردي

موالدوست ،کيومرث ،1396 ،چوگان؛ ترويج ،ضرورت

ورزش چوگان جهت جذب گردشگر ورزشي در

توسعه ،همايش بين المللي يافتههاي نوين پژوهشي

استان اصفهان ،نخستين کنفرانس بين المللي مديريت

در علوم ورزشي ،تهران ،موسسه آموزش عالي نيکان.

ورزشي ،شيراز ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون.

هنرور .1393 ،شيوههاي احيا ،ترويج و ارتقاي ورزشها

سلطان حسيني ،محمد .مجتهدي ،حسين .نادريان.

و بازيهاي بومي و محلي در كشور .مديريت

مسعود .حجت ،عابدين ( .)1389بررسي آثار
اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري .فصلنامه
ص.59-67
شريعتزاده و همکاران .1371 .فرهنگ مردم
شاهرود .جلد دوم .تهران :انتشارات علمي فرهنگي.
عاطف ،تورج ،1391 ،بخش ورزش :نگاهي تاريخي به
ورزش جهان ،مجله فردوسي ،شماره .1
قاليباف و همکاران .1389 .نگاه راهبردي به نظام
ورزش در کشور .تهران :نگارستان حامد.
کاشف و همکاران .1378 .پژوهشي پيرامون بازيهاي
بومي و محلي آذرباجان غربي .نشريه حرکت .شماره
.2
كارگر غالمعلي و همكاران ( .)1390مشاركت بخش
خصوصي در توسعه باشگاهها و تفريحات ورزشي
با تأكيد بر اشتغال زايي ،مجموعه مقاالت همايش
ملي تفريحات ورزشي (اقتصاد و تفريحات ورزشي)،
سازمان ورزش و اداره كل مطالعات فرهنگي
اجتماعي شهرداري تهران.
کرمي چمه ،يوسف ،1393 ،بازشناسي چوگان؛ بازي
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