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 شناسایی فرصت ها و چالش هاي فرهنگی ورزش استان مازندران
 ، سید جعفر موسوي، مرتضی دوستیاحمد احمدزاده

 .ایران آمل،  زشی،ور علوم و تربیت بدنی آملی، دانشکده اهللا آیت تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه. 1
 .ایران قائمشهر، قائمشهر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و تربیت بدنی گروه ورزشی، مدیریت استادیار. 2

 .ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه ورزشی، علوم و تربیت بدنی دانشکده ورزشی، مدیریت گروه استادیار. 3
 مقدمه

شافر و الم، در . است که پیوندي بسیار محکم با مجموعه نهادها و ساختارهاي اجتماعی دارد فرهنگی -اي اجتماعی ورزش پدیده
فردریکسون ). 1389عبدلی، . (ها از طریق ورزش نشانگر اهمیت آن در جامعه است بیان می کنند که تجلی ارزش 1922سال

بالنچارد، (» است و باید این گونه درك شود ورزش در درجه اول یک محصول فرهنگی«هم در این مورد گفته است که ) 1960(
1387. (  

براي  اجتماعی و آموزشی روانی،، فیزیولوژیکی متعدد ورزشی فواید و فرصت هاي مشارکت که اتفاق نظر دارند ورزش کارشناسان
هاي رفتاري، انحراف و   يهاي اخیر ناهنجار با این وجود در سال  .)2010، 1چن، اسنیدر و مگنر(آورد می ارمغان کنندگان به شرکت

. اندرکاران امور ورزش اتفاق افتاده است هاي اخالقی و رفتاري در بین ورزشکاران، مربیان، داوران و سایر مسئوالن و دست  روي  کج
  .بودهدف از این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت هاي فرهنگی ورزش استان مازندران 

 روش شناسی
در روش کیفی با استفاده از . اکتشافی متوالی که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی بوده است روش تحقیق آمیخته از نوع 

مصاحبه با تعدادي کارشناسان و مدیران ورزشی استان و ورزشکاران، مربیان، داوران، در سطح ملی استان و بررسی کتاب ها و 
 32داد نمونه تا مدل به مرحله ساخت و اشباع برسد به تع. مقاالت مرتبط به شناسایی عوامل مربوط به پژوهش پرداخته شد

متغیر مربوط به فرصت هاي فرهنگی ورزش استان مازندران  21متغیر مرتبط به چالش ها و  45در مجموع . مصاحبه رسید
 ( اییرو .شد طراحی2) پی اچ اي(روش  مخصوص پرسشنامه محقق ساخته شناسایی متغیرها، در مرحله کمی پس از. شناسایی شد

 ناسازگاري نرخ به توجه با آنها پایایی و گردید تایید توسط چند نفر از اساتید مدیریت ورزشی پرسشنامه ) محتوایی ، صوري

، براي وزن )مصاحبه(گردید بعد از کاهش تعداد متغیرهاي شناسایی شده از مرحله کیفی تایید باشد باید 1/0از  کمتر که پرسشنامه
نفر  90فرآیند وزن دهی و مقایسه متغیرها با بهره گیري از نظر . استفاده شد) اي اچ پی(رها از روش دهی و رتبه بندي متغی

کارشناسان، مدیران ورزشی استان،  ورزشکاران، مربیان و داورانی که در سطح ملی در استان مازندران فعالیت داشتند صورت گرفته 
 .است

 نتایج
 289/0، مدیران با وزن نسبی 249/0معنویت بین ورزشکاران از نظر مربیان با وزن نسبی نتایج تحقیق نشان داد که کم رنگ شدن 

همچنین شادابی و سرخوشی . به عنوان مهمترین چالش فرهنگی ورزش استان مازندران می باشد 295/0و داوران با وزن نسبی 
به ترتیب به عنوان مهمترین چالش و فرصت  231/0و کارشناسان  24/0، داوران 243/0مردم در کسب پیروزي از نظر مدیران 
 .فرهنگی ورزش استان مازندران می باشد

 بحث و نتیجه گیري
کم رنگ شدن معنویت بین ورزشکاران از نظر مربیان، مدیران و داوران به عنوان مهمترین چالش فرهنگی ورزش استان مازندران 

؛ بنجامین، 2011همیلتون، (سالمت روانی ورزشکاران تاکید نمودندتحقیقات مختلفی بر اهمیت معنویت در موفقیت و . می باشد

                                                             
١- Chen, SNYDER, & MAGNER  
٢- Analytical Hierarchy Process  
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آشنا کردن بیشتر ورزشکاران با مبانی دینی و مذهبی، برگزاري جلسات مشترك بین ورزشکاران و روحانیون، ارج نهادن به ).2010
شتري می دهند می تواند تا معنویت از طرف مسئوالن ورزش و تشویق ورزشکارانی که به جنبه هاي معنوي و مذهبی اهمیت بی

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شادابی و سرخوشی مردم در کسب پیروزي از . حدي باعث افزایش معنویت بین ورزشکاران شود
و کنرایک  بروئرهالمن، . نظر مدیران، داوران و کارشناسان به عنوان مهمترین فرصت فرهنگی ورزش استان مازندران می باشد

 يایآن مزا قیاز طرحمایت می شود زیرا  توسط دولت ها يبه طور گسترده ا قهرمانی هاي ورزشان می کنند که بی) 2013(
نیز ورزش با ) 2008(به عقیده باکر . به ارمغان می آورد) سعادت و رفاه(یا  يو شاد یغرور مل کیتحر قیجامعه از طر ي براياریبس

نه هاي زیادي صرف ساخت برنامه هاي تلویزیونی و سینمایی می شود تا هزی. عث سرخوشی و همبستگی ملی جامعه می شود
ورزش نیز یکی از گزینه هاي اصلی پر کردن اوقات فراغت می باشد با این . اوقات فراغت افراد جامعه به شکلی مطلوب پر شود

ی که ورزشکار یا تیمی موفقیت کسب اضافه بر آن زمان. تفاوت که باعث شادابی جسمانی افراد شرکت کننده در ورزش نیز می شود
 .می کند مردم آن موفقیت را از آن خودشان می دانند و شاد می شوند

 فرهنگ، ورزش، معنویت، جهانی شدن :واژگان کلیدي
 منابع

تی افکار، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس: حسن زاده و قربانی، تهران: ، ترجمه"مردم شناسی ورزش"). 1389(بالنچارد، کندال .1
 .وگردشگري

 . انتشارات بامداد کتاب، چاپ سوم: تهران. اجتماعی تربیت بدنی و ورزش -مبانی روانی). 1389(عبدلی، بهروز .2
٣. Chen, S., SNYDER, S. & MAGNER, M. ٢٠١٠. The effects of sport participation on student-athletes' and 

non-athlete students' social life and identity. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, ١٧ ,٣۶-١٩٣. 
٤. Hallmann, K., Breuer, C., Kühnreich, B. ٢٠١٣. Happiness, pride and elite sporting success: What 

population segments gain most  from national athletic achievements? Sport Management Review, ١۶(٢), 
PP ٢٢۶- ٢٣۵. 

٥. Buckel, B. A. ٢٠٠٨. Nationalism, Mass Politics, and Sport: Cold War Case Studies at Seven Degrees. Dtic 
Document. 
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