
 37-66،. صص 1397خرداد و تیر،. 48شماره                                            مطالعات مدیریت ورزشی
 

خدمات، اقشار،  مشارکت ورزشی در استان گیالن: توسعةمنظرهای تحلیل 

 ها و راهکارهاچالش، عوامل، متولیان، نیازها
 

 3محمدیمحمد خانعلی، 2، صالح دستوم1نوشین بنار

 

  *دانشگاه گیالن ،استادیار مدیریت ورزشی. 1

 دانشگاه گیالن ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 2

 دانشگاه گیالن  ،د مدیریت ورزشیارشارشناسیک .3
 

 02/07/1396تاریخ پذیرش:                 09/02/1395اریخ دریافت: ت
 

 چکیده

 و ارائة مشارکت ورزشی در استان گیالن های توسعةش بازنگری جامع در رویهاین پژوههدف 

هشی در سال پژو د اثراین پژوهش گزارشی از چن بود. ند و تحلیلی مناسبمهای نظامارچوبهچ

 156) کارشناسان آماری مشخصی از نمونةبه پیمایشی بود. -روش پژوهش تحلیلی بود. 95-1394

استان در  ورزش در حوزة( مورد 75)و مستندات علمی و اجرایی ( نفر 354)، شهروندان (نفر

 ارچوبهچمتناسب با  نامةای، مصاحبه و پرسشکتابخانه روشابزار پژوهش . مراجعه شدگیالن 

همراه با بندی سیستمی ارچوبهشده چهای تحلیلی استفادهروشبود.  تحلیل مفهومی پژوهش

مدیریت عوامل ترتیب اهمیت، به ،براساس مدلها نشان داد که یافته .ارزیابی توصیفی کمی بود

بر  های ورزش و زمینة فردی،خدمات مشارکت، منابع توسعه، زمینة محیطی، قابلیتمشارکت، 

در سه بخش فردی،  ،همچنین .کننده دارنداثر تعیین)متغیر وابسته( کت ورزشی سطح مشار

منابع اقتصادی و محیط ، رفتاریی )مشترک نیازها حیطة و هاترین چالشمهم ،محیطی و منابع

قسیم کار ادر ترا  نقشبیشترین  و جوانان ورزش هایهادارو  هایشهردار ،برایندارند. عالوه (مالی

توان گفت که می هابراساس یافته .دارند ریزی، پشتیانی، اجرا و نظارت()برنامه نیسازمابین

آن نیازمند ساختار سیستمی مبتنی بر  مثابة یک نظام جمعی است و توسعةمشارکت ورزشی به

 شده است.های مشخصها با توجه به اولویتها و نقشرویه و ترکیب مناسب تفکیک
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 مقدمه
های کشور است. همواره، این سالمت و نشاط اجتماعی ازجمله چالشهای پایین شاخصمعضل 

 محورهای اصلی در ازهمچنین،  و استبوده و کارشناسان اجتماعی  مرداندولت دغدغة معضل

در ایجاد  ترین حوزهاصلی. استهای اجتماعی تا نقدکشور فرهنگی -گذاری کالن اجتماعیسیاست

مشارکت  میانفراغت غنی است که دراینسبک زندگی فعال و اوقات به توجه ،سالم و شاداب ةجامع

 کند.کلیدی ایفا می یو کارکردهای پویا و ماندگار نقش با توجه به صرفة اقتصادی زیاد ورزشی

روانی ورزش را در اقشار مختلف مفید و پایدار جسمی و  ایاثره های متعددی، پژوهشراستادرهمین

نی و مشارکت فعالیت بد شدۀشواهد علمی و تجربی بسیاری دربارۀ منافع شناختهو اند نشان داده

افراد غیرفعال  دهندۀ درصد زیادهای سطح کشور نشان؛ اما هنوز گزارشاندورزشی مشاهده شده

برای تغییر در مداخالتی انجام نیاز به  ،اساسبراین (؛2013، یصفار، مقدم یشعبان است )شهبازی،

 شود. شدت احساس میسبک زندگی مردم به

خود  جایگاه و نقش ارزشمند ،بعدی با تأثیرات گستردهعنوان یک ابزار چندورزش بهراستا، درهمین

 یكی ورزش عةتوس .متجلی ساخته است اجتماعی متعددو کاربردهای  تربیت ،را در سالمت، فراغت

 طیمح یسازسالمنیز و  یرفتار یهایاز مفاسد، انحرافات و ناهنجار یریجلوگ یهاراه نیدارتریاز پا

ریزی توسعه و مدیریت و برنامه ،بنابراین ؛(2014، یهنر ی،غفور شعبانی،) است یاجتماع یو زندگ

ی اطالعات مختلف ست و بهاهداف متنوع آن، بسیار ضروری ادستیابی به  نگری در ورزش برایآینده

ارکت افراد در ورزش و سطح سطح مش ،زیرا های ورزشی اقشار مختلف نیاز است؛دینیازمن دربارۀ

 یهااهداف سازمان نیتدو یهااز راه یكیمتنوع است.  اریدر هر جامعه بس یورزش یهابرنامه

ح مختلف ورزش بر مشارکت افراد در سطو زانیافراد است. م یتوجه به سطوح مشارکت ،یورزش

مشارکت در ورزش به  حسطو ییگذار است و شناسااثر یورزش یهاسازمان یهااستیاهداف و س

در  ،نیابر. عالوهکندیمتناسب با هر سطح کمک م یورزش یهاها و انجمنسازمان لیتشك

  است. دیمف یورزش یهااهداف برنامه یبندتیاولو

 )چند یکوتاه ست برای مدتممكن ا فرد هر ،زیرا رد؛دا یت ورزشی نیاز به تعریف مشخصمشارک

ه فعالیت مستمر بلك ای مشارکت ورزشی نیست؛معن؛ اما این بهوردبار( به فعالیت ورزشی روی آ

سطح  .دهدمشارکت ورزشی را شكل میکردن است که شدن اثرهای ورزشهمراه با نهادینه

. تحلیل وضعیت مشارکت ار متنوع هستندهای ورزشی بسیمشارکت افراد در ورزش و سطح برنامه

 ،زیرا ؛ی ورزشی اثرگذار استهاسازمانی هااستیسافراد در سطوح مختلف ورزش بر اهداف و 

بندی باید براساس میزان و نوع بندی دارند و این اولویتهای ورزشی نیاز به اولویتاهداف و برنامه

-آموزشی و ورزش همگانی-زش تربیتیبه ور مشارکت دامنة نیترعیوس. انجام شودمشارکت ورزشی 
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، ایمراتب تا ورزش حرفهمشارکت ورزشی مردم در این سلسله تفریحی اختصاص دارد. سطوح

عنوان ، افراد کمتری بهاییعنی ورزش حرفه مراتب؛. در قلة این سلسلهابدییمتدریج کاهش به

خود جلب تماشاگران بسیاری را به ،ینسطوح پای، عكسکنندۀ مستقیم و فعال قرار دارند و برشرکت

نمایان است. در مشارکت  یحیو تفر یدر ورزش همگان. مظاهر اصلی مشارکت ورزشی دنکنیم

 یهدف اصل ،بنابراین ؛هستند و زودگذر ریمتغ ،یذوق ،یدرون ۀزیجوش و با انگخود ،افراد ورزشی،

 یو مصنوع یعیطب یحیامكانات تفر بیشترینکردن سطح، فراهم نیفعال در ا تیریمدها و سازمان

 ورزش ،جامعه افراد از بسیاری نظردرکه توان گفت می ،همچنین .(2008، 1مالینا و لیتل) است

 د که درعملندهاما شواهد نشان می ؛شودمی ارزیابی یو مفید مثبت ارزشمند، فعالیت خودخودیبه

 ،صفاری) امعه وضعیت مناسبی نداردبدنی در ج هایفعالیت انجام و در ورزش گرایش به مشارکت

ی جمعیتی مردم ایران، وضعیت کنونی توسعة ورزش در ها، با توجه به ویژگیدلیلهمینهب(. 2012

(، این سطح از همگانی )سالمتی، نشاط عمومی، پایة ورزش قهرمانی و غیرهاهمیت ورزش کشور و 

 .استش همگانی ورزپایدار  رزش نیازمند مدیریت و عزم جدی برای توسعةو

 یهاشامل دگرگونی و همراه داردرا به عمومی همسوییو  حیات تجدیدت که اس یجریان ةتوسع

ورزش را  ( توسعة2008) 2سوتیریادو و شیلبوریاست.  مدنی ی ونهاد یهادر ساخت یاساس

د در ورزش سازدانند که افراد را قادر مییندهایی میها و فراها، فرصتاختارها، سیستممشتمل بر س

توسعة ورزش نوعی مداخلة  .دهند لكرد خود را تا سطح دلخواه ارتقاو تفریحات شرکت کنند و عم

ایجاد  فعالیت تشكیل شده است و درپی که از چند اصل، فرایند و شودمحسوب میاجتماعی 

ین هایی است که افراد را به مشارکت در تمامی سطوح ورزش و فعالیت بدنی تشویق کند و افرصت

توسعة  ،دلیلهمینبهمشارکت در تمام دوران زندگی افراد و در اقشار مختلف جامعه ادامه یابد. 

ل زیادی بر اشاعه و ترویج ورزش نیازمند توجه به ابعاد زیادی است و در سطح کالن و خرد عوام

که ی است ای، مطالعه در حوزۀ ورزش همگانی زمینة پویبنابراین ؛(2008غفوری، ثیر دارند )ورزش تأ

 گذار بر آن همواره نیاز به بررسی دارند.عوامل اثر

رزش همگانی جایگاه مناسبی در و های آن در سرانة توسعة، ایران و استانبراساس آمار موجود

. ها در سطح پایینی قرار دارند در همة سرانه( و تقریباًهای جهانی ندارند )جدول شمارۀ یکبندیرده

 پذیر نیست؛ای کاهش با افزایش امكانات و تبلیغ رسانهاستاندارد جهانی لزوماً  ةفاصلة بسیار با سران

                                                 
1  . Malina & Litte 

2  . Sotiriadou & Shilbury  
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در سطح ملی و استانی کشور است که مطالعات تخصصی و نیازسنجی جامعه انجام بلكه نیازمند 

 د. نگیرتی، فرهنگی، صنعتی، مدیریتی و غیره را درنظر عوامل مختلف جمعی همة

 
 یورزش مشارکت های توسعةنهلحاظ سراخی از کشورها ازمقایسة ایران و بر - 1جدول 

 (آوری از منابعجمع -2012) 

 مقایسه براساس سرانة مشارکت ورزشی

 کنندهدرصد مردم مشارکت کشور

 69 آلمان

 74 فرانسه

 74 سوئیس

 78 کانادا

 21 ایران

 مقایسه براساس سرانة فضای ورزشی 

 )استاندارد برابر با هفت است(

 نفر هر ازایبه مترمربع کشور

 12 فرانسه

 10 انگلستان

 3 قزاقستان

 20 هلند

 7/0 ایران

 مقایسه براساس هزینة ورزش در سبد خانوار کشورها 

 است( 5/2)استاندارد برابر با 

 خانواردر سبد هزینه  کشور

 1/ 6 استرالیا

 6/2 انگلیس

 7/2 سوئیس

 1/7 ژاپن

 31/0 ایران

 

 بیشتر .اندانجام شده کشور مشارکت ورزشی های بسیاری در حوزۀ، پژوهشهای اخیردر سال

شناختی، شناختی، احساسی، رفتاری، اجتماعی، شناختی، زیستی، روانعوامل جمعیت ،مطالعات

زیادی به تحلیل راهبردی ورزش  هایپژوهش اند.طی را شناسایی و بررسی کردهفرهنگی و محی

ورزش تحلیل راهبردی  ( در2013)نیا سمیعو پور جوادیاند. پرداخته SWOTانی با رویكرد همگ

 در تحلیل راهبردی (2009) گودرزى، سجادى، جاللى فراهانى، مقرنسى، غفرانى ،همگانى در ایران

در  (2013) نصیرزاده، فراهانی، وطن دوست، و گودرزی بلوچستانوورزش همگانى استان سیستان

نقاط قوت، نقاط به بررسی منظرهای سوات ) ،استان کرمان یورزش همگان ةتوسع سوات تحلیل

 راهبردهایبه تدوین نامطلوب  راهبردی منطقةتأکید بر  برد و عالوهضعف، فرصت و تهدید( پرداختن
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گانی ورزش هم سازی درزمینة توسعةبه مدل نیز محدودی هایمتناسب پرداختند. پژوهش

ورزش همگانی را در رویكردهای  ( ابعاد توسعة2003ورزش ) جامع توسعة اند. سندپرداخته

 (علمی و ارزیابی، فرهنگ، مدیریت، مالی، حقوقی، انسانی، فناوری، نهادهاشامل )های نرم پشتیبانی

( توصیف کرده است. صفاری تجهیزاتو  زیرساخت ،امكانات ةتوسع)شامل های سخت پشتیبانیو 

-حقوقی الملل وای، اقتصادی، اجتماعی، بینرسانهزیست، )محیط( سه سطح محیطی 2012)

ها، قوانین، انی، سازمان)مالی، انسرا ظرفیتی( و مدیریتی  فردی وسیاسی(، رفتاری )فردی، بین

( با رویكرد 2013) ی و همكارانشهبازاست.  کرده بررسیصورت پیمایشی بهفناوری(  تجهیزات و

 ، هنری، احمدیرادیم. پرداختند یورزش همگان یوانع و راهكارهاضرورت، منگر به بررسی کالن

اولویت ابعاد  ،های ورزشی در توسعة فرهنگ ورزش همگانیرسانه چهارگانة بررسی نقش( در 2011)

 ،را گزارش کردند. در مطالعات خارجی سازیمشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ ،رسانیاطالع

رویكرد الگوهای رفتاری  عمدتاً  ،شدههای انجامسازیمدل وبندی رویكردهای توسعه ارچوبهچ

 یاقتصاد -یمدل اجتماع ورزش همگانی بوده است. یا الگوهای ملی توسعة فعالیت بدنی و ورزشی

ورزش  ییکانادا مدل(، 2004) ورزش انگلستان ارچوبهچ(، 2011 ،1كومیتاون)مشارکت در ورزش 

تفریحی  هایمدل مدیریت ورزش ( و2004ی )ش همگانورز ییمدل اروپا (،2007) برای زندگی

 .(1391)به نقل از صفاری،  شده در این زمینه هستندارائه هایترین مدلازجمله مهم ،(2005)

اجتماع  ارتقای سالمت و نشاط در جذب مشارکت ورزشی اهمیت زیادی، براساس مطالب ذکرشده

 یورزشمشارکت موضوع  ،رواست؛ ازاینترین سطح در نظام ورزش انی مهمدارد و ورزش همگ

 اجتماعی و ورزش همگانی به حوزۀاینكه  ویژهبه ریزی است؛ام مطالعات و برنامههمواره نیازمند انج

 ؛های نظام اجتماعی قرار داردها، پویایی و پیچیدگیمعرض ویژگیشود و درمی مربوط شهروندی

آگاهی  ،بنابراین ند؛کنمتغیر محیط زندگی تغییر میتبع شرایط نیازهای ورزشی افراد بهکه طوریبه

ریزی و عملیات اجرایی ورزش همگانی است از نیازهای حرکتی و ورزشی آنان نیز از مقدمات برنامه

 کنندۀی جامعة مصرفاز نیازها درک عمیقداشتن ازی امكانات ویژه، بدون سو صرف هزینه و فراهم

بعاد زیادی در این ا شود.الن(، ممكن است منجر به ناکارآمدی این امكانات )اقشار مختلف استان گی

با توجه به وجود تفاوت مهم بین مشارکت ورزشی اما  ؛اندمدنظر قرار گرفته (شده در باالذکر) هامدل

ور طو مفهومی بحث مشارکت ورزشی را بهصورت تخصصی های قبلی بهو ورزش همگانی، مدل

های راهبردی و لگوید که اندهنشان می شده، مطالعات یادبرایناند. عالوهمناسب تبیین نكرده

                                                 
1. Van Taikoom 
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کنون مدل و الگوی جامعی که بر اما تا ؛اندورزش همگانی ارائه شده های توسعة زیادی درزمینةمدل

چنین تاکنون در استان گیالن، اینكه  ویژهبه .ارائه نشده است توسعة مشارکت ورزشی تأکید کند،

ای پرداختن به انواع الگوهبرای  اقلیمی مناسباز شرایط این استان بودن رخودارمطالعاتی باوجود ب

شده در ورزش های انجامنتایج پژوهش ،کلیطوربه. اندورزش همگانی و تفریحی انجام نشده

هماهنگی بین نبود های راهبردی ، مشیخط ها،نشان داده است که فقدان سیاستهای کشور استان

ودن منابع مادی و انسانی بای اجرایی مرتبط با ورزش، ناکافیهها و دستگاهسازماننهادها،  ةمجموع

 ،های ورزشینظارت کافی بر فعالیتنبود انجام کارهای موازی و ، گاهی های مختلف ورزشیدر حوزه

است که  ، پژوهش حاضر درصددبنابراین ؛شوندمحسوب میاین بخش های ترین نارساییجمله مهماز

ای در سطح مشارکت ورزشی استان ای تفصیلی و جامع با رویكرد پیمایشی و زمینهمطالعه براساس

  .پردازدبمشارکت ورزشی  ندسازی منظرها و رویكردهای توسعةمبه نظامگیالن، 

یابی، ساختاریابی و قالب سه رویكرد اصلی زمینهتحلیل مفهومی و محتوای پژوهش، در ارچوبهچ

صورت شكل شمارۀ یک ، بهمشارکت ورزشی توسعةها و رویكردهای شاخص ها،بندی عاملارچوبهچ

ایند این پژوهش براساس اصول ندسازی محتوا و فرمحاصل نظام ،ارچوبهاین چ ترسیم شده است.

  .ورزشی است در مدیریت پژوهش

 

 

 
 ارچوب تحلیل مفهومی پژوهشهچ -1شکل 
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 شناسی پژوهشروش

در به صورت همزمان شده پژوهشی انجام طرحاز چند  تخصصیی ارشگز مطالعة حاضر درواقع ارائة

گیری، ابزار پژوهش، آماری و نمونه لحاظ روش پژوهش، جامعة، بهدلیلهمیناستان گیالن است. به

 گزارش یجزئیات کمتر باو  باشدمختلف میدارای چند نوع  ،هاهای گردآوری و تحلیل یافتهروش

صورت سطح تحلیل، رویه و فرایند به ،های مختلفبه تفكیک بخشپژوهش  هایبخش .است شده

)بررسی و ی ابینهیزم پژوهش شاملهای بخش .اندکه در جدول شمارۀ دو ارائه شده هستند تحلیل

مشارکت ورزشی(،  )فرایندها و محتوای توسعة یابیساختارارزیابی وضعیت مشارکت ورزشی(، 

)تحلیل  یابیبسترمشارکت ورزشی( و  نفع و متولی در توسعةها و افراد صاحب)سازمان یابینقش

اصلی است  اصلی پژوهش شامل دو مرحله و رویة بخشهر بودند. شرایط توسعه و راهكارهای آن( 

 شده بیان شده است. کاربردههبپژوهش  روش صورت خالصه و توالیانجام آن بهکه فرایند 

 
 محتوای پژوهش بندیبخش -2جدول 

 فرایند هروی سطح

 یابینهیزم

 تقاضامورد یهاو ورزش خدمات
تحلیل  <پیمایش میدانی  <نامه پرسش <نظری  مطالعة

 کمی

 هدف در توسعه اقشار
 <تطبیقی  مطالعة <ند منظام مصاحبة <مطالعة نظری 

 تحلیل کیفی

 یابیساختار

 اثرگذار یهالفهؤعوامل و م سطوح،
 <تطبیقی  مطالعة <ند منظام مطالعة <مطالعة نظری 

 پیمایش میدانی <نامه پرسش

 توسعه ندنگریفرا یالگو
سازی مدل <ندی مفهومی بارچوبهچ <نظری  مطالعة

 سیستمی

 یابینقش
 یو سازمان یکار نهاد میتقس یالگو

پیمایش  <ای رنامهاسنادی و ب العةمط <نظری  مطالعة

 بندی کمیقالب <میدانی 

 تحلیل کمی <ند منظام مصاحبة <مطالعة نظری  توسعه یزشروریو غ یورزش انیمتول

 بستریابی

 توسعه یهاازیو ن هاچالش
 <تطبیقی  مطالعة <ند منظام مصاحبة <مطالعة نظری 

 تحلیل کیفی

 توسعه یو اساس یاتیعمل یراهكارها
 مطالعة < مطالعة اکتشافی <ای مطالعة اسنادی و برنامه

 بندیارچوبهچ <تطبیقی 
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 صورت جدول شمارۀ سه است؛، بهپژوهششده در اجرای نظرخواهیآماری  و نمونةجامعه  مشخصات

ها از کارشناسان و شهروندان نظرخواهی ها و یافتهبه تناسب بخش ،در بخش نظرخواهی ،اساسبراین

 از اسناد، شده در این مطالعه،به روش پژوهش ترکیبی استفادهبا توجه  ،همچنینشده است. 

 تر توسعةبهتر و واقعیی نیز برای تبیین هرچهاو رسانه یعلم هایگزارش یی واجرا هایگزارش

های افراد گیری مربوط به نمونهمشارکت ورزشی استفاده شد. مشخصه، تعداد و روش نمونه

ده شده است. مشخصات سازمانی جامعة آور شماره سهدر جدول شده و منابع تحلیل شدهنظرخواهی

 سازمانی آورده شده است.، در جدول الگوی تقسیم کار بیندلیل پرهیز از تكراری بهآمار

 
 شده در تحلیل اصلی پژوهشاز افراد و منابع استفاده شدهنظرخواهیآماری  نمونة مشخصات -3جدول 

 کارشناسان شهروندان جامعه
 اسناد و گزارش

 های اجرایی

های گزارش

 ایعلمی و رسانه

 مشخصه

 (123) مجرد

 (221) هلأمتو 

 کارشناسان و مدرسان

(، مدارس و 27دانشگاهی )

(، کارشناسان 35باشگاهی )

 ،(60ی )های ورزشسازمان

 متولی و (34ی )غیرورزش

سند، چارت و 

 مورد( 7نامه )ینآی

پژوهشی های طرح

(6) 

(، رسمی 74) شغل: آزاد

 (170سایر ) ( و110)

 90گزارش عملكرد )

 (94تا 

ای ابخانهمنابع کت

(22) 

 (، کارشناسی135) کاردانی

ارشد و کارشناسی( و 188)

 (31) باالتر

 تحصیالت: کارشناسی

 (87) ارشد و باالتر( و 69)
 (94تا  90) سالنامه

 ایمنابع رسانه

(17) 

 (9) سایر (6) سایر (101( و مرد )55زن ) (196( و مرد )158زن )

 54 21 156 354 مجموع

 هدفمند دارای هدفشهخو گیرینمونه
هدفمند و 

 دردسترس

هدفمند و 

 دردسترس

 

شده در این پژوهش به ی استفادهتحلیل هایو روشها ابزار، روش گردآوری داده، روایی ابزار پژوهش

سه بخش اصلی به های مربوط لفهها و مؤهرکدام از ابزارها شاخص .جدول شمارۀ سه استشرح 

-طریق روش مناسب رواییکردند و ازی را ارزیابی دانیم ةمطالعی و جربتمهین ةمطالع ی،نظر ةمطالع

 ، کم، متوسط، زیاد، بسیارکمبسیارارزشی لیكرت )پنجها دارای مقیاس نامهسنجی شدند. پرسش

 زیاد( بودند.
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 های تحلیلیها و روشابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآوری داده -4جدول 

 میدانی مطالعة تجربیطالعة نیمهم نظری مطالعة نوع روش

 لیستنامه و چکپرسش مصاحبه و رونوشت ایکتابخانه مطالعة ابزار

 روایی

اعتبار حقوقی اسناد و 

اعتبار علمی منابع 

 ایکتابخانه

 15روایی محتوایی )

 تخصص(م

 متخصص(، مطالعة 15روایی محتوایی )

 نفر(، پایایی )آلفای کرونباخ = 30)راهنما 

 برازش سازه )تحلیل عاملی( (،91/0

 نسخه 75 مراجعه زمینة
 32نظرخواهی از 

 کارشناس خبره

 354کارشناس و  156نظرخواهی از 

 شهروند

شاخص و 

 لفهمؤ

تعداد کدها و مفاهیم 

شاخص به تعداد و 

ها داول یافتهتفكیک ج

 است

تعداد کدها و مفاهیم 

د و شاخص به تعدا

ها تفكیک جداول یافته

 است

د و تفكیک جداول به تعدا هاؤالتعداد س

 گویه( 198)مجموع  ها استیافته

 روش میدانی روش میدانی ایروش کتابخانه روش گردآوری

 روش تحلیل

تحلیل کیفی با استفاده 

های سیستمی و از روش

 بندیارچوبهچ

تحلیل کیفی با 

های استفاده از روش

سیستمی و 

 بندیارچوبهچ

آمار توصیفی و تحلیل کمی با استفاده از 

های تحلیل کیفی با استفاده از روش

 بندیارچوبهسیستمی و چ

 

 نتایج
 جدول شمارۀ پنج،براساس گزارش شد. ها یافته ،ارچوب تحلیل مفهومی پژوهشهچترتیب گزارش به

 ترین خدمات موردتقاضامهم« یورزش ةیو تغذ نیتمر علم»و  «یو تندرست یسالمت ۀحوز»خدمات 

 ی)آمادگ یسالمت هایورزشو  )فوتبال( یگروه هایورزشیدگاه کارشناسان، از د هستند.

 . موردتقاضا برای توجه به توسعه و توزیع خدمات هستند یهاورزش ترینمهم ،(یجسمان
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 مشارکت ورزشی در استان گیالن الگوهای فعالیت پرمخاطب در حوزةخدمات و  -5جدول 

ی
گان

هم
ش 

رز
ة و

وز
 ح

ی
ص

ص
خ

ت ت
ما

خد
 

ن(
سا

شنا
کار

اه 
دگ

دی
(

 

 اولویت میانگین حیطه
 1 61/4 حوزۀ سالمتی و تندرستی

 2 34/4 علم تمرین و تغذیة ورزشی
 3 15/4 درمانیطب ورزش و ورزش

 4 06/4 تجهیزات و امكانات ورزشی
 5 63/3 مربیگری و آموزش

 6 57/3 گردشگری و تفریحات ورزشی
 7 44/3 تولیدات فكری و رسانة ورزشی

 8 39/3 ارزیابی و سنجش ورزشی
 9 21/3 استعدادیابی ورزشی

 10 16/3 بازاریابی و تبلیغات ورزشی
 11 95/2 رویدادهای ورزشی

 12 84/2 شناسی ورزشی و رفتار حرکتیروان
 13 72/2 داری ورزشیباشگاه

 14 66/2 کارآفرینی ورزشی
 15 49/2 فناوری و مهندسی ورزشی

 16 30/2 رسای

ته
ش

ع ر
وا

ان
ی

زش
ور

ی 
ها

 
ن(

دا
رون

شه
اه 

دگ
دی

(
 

 اولویت درصد فراوانی رشته

 1 75/21 77 ی )فوتبال(گروههای ورزش
 2 07/18 64 های سالمتی )آمادگی جسمانی(ورزش
 3 45/10 37 نوردی(گردی )کوههای طبیعتورزش
 4 89/9 35 ی )کشتی(رزمهای ورزش
 5 76/8 31 ی )شنا(آبهای ورزش
 6 64/5 20 ی )بدنسازی(قدرتهای ورزش
 7 37/5 19 ی )تنیس(راکتهای ورزش
 8 51/4 16 )ایروبیک( های ریتمیورزش
 9 67/3 13 ی )شطرنج(فكرهای ورزش
 10 12/3 11 ی )دو و میدانی(پرتاب های میدانی وورزش
 11 82/2 10 ی(سواردوچرخههای ماشینی )ورزش
 12 98/1 7 ی )تیراندازی(رونشانهای هورزش
 13 69/1 6 های اسكیتی و اسكی )اسكیت(ورزش
 14 13/1 4 یی )کایت(هواهای ورزش
 15 85/0 3 سایر

  100 354 مجموع
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ها بندی آنقشار هدف و اولویتنیازمند شناخت ا ،ریزی و توزیع منابع توسط مدیریت توسعهبرنامه

 ،آموزان و بانوانشمارۀ شش، دانش جدول اساس، طبقیقی است؛ براینو حق برمبنایی منطقی

 . اقشار سنی جهت توجه به توسعه و توزیع خدمات هستند ،جوانان و نوجوانان ترین اقشار ویژه ومهم

 
 مشارکت ورزشی در استان گیالن  اقشار هدف )ویژه و سنی( در توسعة بندیاولویت -6جدول 

 )دیدگاه کارشناسان(

 اولویت درصد فراوانی رقش

ژه
 وی

شار
اق

 

 1 85/28 45 آموزاندانش

 2 15/21 33 بانوان

 3 87/19 31 کارگران و کارمندان

 4 01/14 22 دانشجویان

 5 00/11 17 بازنشستگان

 6 12/5 8 معلوالن و بیماران

  100 156 مجموع

ی
سن

ر 
قش

 

 1 08/23 36 جوانان

 2 79/21 34 نوجوانان

 3 60/18 29 کانکود

 4 74/14 23 سالمندان

 5 18/12 19 میانساالن

 6 33/8 13 بزرگساالن

  100 156 مجموع

 

شناسایی، صورت جدول شمارۀ هفت ، بهمشارکت ورزشی در استان گیالن عوامل اثرگذار بر توسعة

 ازطریق مطالعةابتدا عوامل با توجه به جدول شمارۀ دو، شدند.  بندیبندی و اولویتهارچوبچ

، ازطریق سپسشدند. بندی ای شناسایی و دستهمنابع علمی و رسانههای اسناد و کتابخانه

طریق ، ازپس از آن .گری شدنداکتشافی با شهروندان و کارشناسان تكمیل و غربالهای نیمهمصاحبه

یریت مشارکت، مدسطح  هفتمتغیرها در  هفت شمارۀ با توجه به جدول .ندنامه ارزیابی شدپرسش

 ترتیب اولویت(های ورزش و زمینة فردی )بهقابلیتمحیطی،  زمینةخدمات مشارکت، منابع توسعه، 

 ،در سطح فردی با توجه به جدول شمارۀ شش، بندی شدند.مشارکت ورزشی دستهاثرگذار بر سطح 

ی، صنعت-یاقتصادابعاد  ،در سطح محیطی ی،تیجمعی و شناختروانی، رفتاری، ساختارابعاد 
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 منابعی، منابع انسانابعاد  ،در سطح منابع ی،ستیز -ییایجغرافی و فرهنگ -یاجتماعی، حقوق-یاسیس

عملیات و ، نظارت و ارزیابیابعاد  ،در سطح مدیریتی ی،و فناور دانشو  و امكانات رساختیزی، مال

 ابعاد ،در سطح خدماتی ،ریزیگذاری و برنامهدهی و تشكیالت و سیاستفرایند، سازمان

و  دادیروو  خدمات ةو عرض سرانه عیتوزی، ورزش یشناسو گونه یازسنجین، و آموزش یسازفرهنگ

فرهنگ ، کارکردهای ورزش، مزایای مشارکتابعاد  ،های ورزشو در سطح قابلیت اقشار یدهپوشش

فاوت چشمگیر دلیل نبود تبه .ترتیب دارای بیشترین میانگین بودندبه ،های رقابتیورزشی و جاذبه

 بندی براساس میانگین و میانگین رتبه در آزمون فریدمن، نتایج این آزمون گزارش نشد. بین اولویت

 
 مشارکت ورزشی توسعة راثرگذار ب هایلفهسطوح، ابعاد و مؤ -7جدول 

 میانگین اثرگذار مؤلفة ابعاد سطوح

 فردی

(85/3) 

 جمعیتی

(51/3) 

 60/3 سطح درآمد و رفاه زندگی

 54/3 های سنیخصوصیات و رده

 53/3 وضعیت تحصیلی و ماهیت شغلی

 37/3 های جنسیتیویژگی

 شناختیروان

(83/3) 

97/3 خود تصور افراد از تیپ و ظاهر بدنی  

96/3 (نفس، افسردگی و غیرههبحاالت روانی فرد )مانند اعتماد  

78/3 الیت ورزشینوع نگرش افراد به ورزش و آگاهی از فواید فع  

62/3 خود تصور افراد از دید دیگران نسبت به تیپ و ظاهر بدنی  

 رفتاری

(89/3) 

 20/4 سبک زندگی فعال و غیرفعال

 85/3 های تفریحیدادن ورزش به سایر فعالیتمیزان ترجیح

 79/3 با افراد ورزشیارتباط و تعامل 

 74/3 ورزشی های اجتماعیها و شبكهعضویت در گروه

 ساختاری

(17/4) 

 29/4 و وقت کافیزمان 

 25/4 داشتن سالمت جسمانی و مهارت ورزشی

 15/4 های کاری شخصی و اجتماعیمشغله

 01/4 داشتن همراه برای فعالیت ورزشی

 محیطی

(90/3) 

 -اجتماعی

 فرهنگی

(90/3) 

 16/4 یالمللو تأثیرات فضای بین بازاریابی اجتماعی برای ورزش

 85/3 ای و نهاد مدنیجایگاه ورزش در فضای رسانه

 82/3 وضعیت رقابت ورزش با سایر الگوهای فعالیت ورزشی در جامعه

 77/3 ورزشی در جامعه هایالگوهای رفتاری، نمادها، سمبل
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 های اثرگذار بر توسعة مشارکت ورزشیسطوح، ابعاد و مؤلفه -7جدول ادامه 

 میانگین مؤلفة اثرگذار دابعا سطوح

 محیطی

(90/3) 

 -اقتصادی

 صنعتی

(03/4) 

 54/4 ورزش در سبد خانوار میزان هزینة

 15/4 میزان درآمد و قدرت خرید یا مصرف مردم

 86/3 و تقویت منابع مالی عمومی رشد اقتصادی

 58/3 ورزش سرانه تولیدات و توسعة

 -سیاسی

 حقوقی

(99/3) 

 28/4 ن و کارگذاران به ورزش همگانینگرش دولتمردا

 98/3 های توسعهجایگاه ورزش در برنامه

 97/3 میزان حمایت حقوقی از ورزش در اسناد اجرایی و قانونی

 74/3 جایگاه ورزش در دیپلماسی و روابط قدرت سیاست

 -جغرافیایی

 زیستی

(68/3) 

 92/3 بافت شهری و سكونتی

 73/3 زش همگانیفضاهای طبیعی جهت ور

 68/3 بوم و اقلیم زیستی منطقهزیست

 39/3 هوایی ووضعیت آب

 منابع

(91/3) 

 منابع مالی

(91/3) 

 21/4 دولتی ورزش بودجة

 95/3 های ورزشیدرآمدزایی بخش

 76/3 گذاری در بخش ورزشسرمایه

 72/3 غیردولتی و مردم یبانی نهادهای دولتی،حمایت و پشت

 ابع انسانیمن

(07/4) 

 43/4 مدیران و کارشناسان متخصص اجرایی

 10/4 آموزش و خدمات همگانی ورزش مربیان و متخصصان حوزۀ

 07/4 یافتهورزشكاران سازمان

 70/3 یورزش هایداوطلب و انجمن یروهایوجود ن

زیرساخت و 

 امكانات

(75/3) 

 21/4 فضاهای ورزشی توزیع مناسب و قابلیت دسترسی به امكانات و

 66/3 کیفیت و استاندارد وسایل و تجهیزات ورزش همگانی

 61/3 کیفیت مهندسی و معماری زیرساخت فضاهای ورزشی

 54/3 ایمنی امكانات و امنیت فضاهای ورزشی

دانش و 

 فناوری

(89/3) 

 28/4 های فناوری اطالعات در ورزشسیستم

 93/3 لمی ورزشیوجود دانش تخصصی و خدمات ع

 74/3 وجود تجهیزات آزمایشگاهی و طبی ورزشی

 63/3 روز جهت ارتقای کیفیت خدمات فناوری
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 های اثرگذار بر توسعة مشارکت ورزشیسطوح، ابعاد و مؤلفه -7جدول ادامه 

 میانگین مؤلفة اثرگذار ابعاد سطوح

 مدیریتی

(10/4) 

گذاری سیاست

 ریزیو برنامه

(02/4) 

 14/4 ورزش نوع توسعة نسبت به زانریو برنامه رانیگرش مدن

 10/4 راهبردی یزریبرنامهو  گذاریاستیسرویه در وحدت 

 00/4 ریزیها و الگوهای برنامهروش

 86/3 های ورزشسازی اهداف و برنامهطرح ریزی و شاخص

دهی و سازمان

 تشكیالت

(07/4) 

 39/4 ورزش التیروشن در تشك فیشرح وظا نیتدو

 21/4 در مدیریت فرایندها گیریها و الگوهای تصمیمسیستم

 96/3 هاندسازی اهداف و بخشمنظام

 74/3 های مرتبط با ورزشتعامل سازمانوحدت رویه در رهبری و 

عملیات و 

 فرایند

(12/4) 

 29/4 های کالنریزی عملیاتی متناسب با برنامهبرنامه

 19/4 محور و فناورمحورارهای مدیریتی و اجرایی دانشوجود ساخت

 17/4 سازی فرایند مدیریتیمندسازی و هماهنگنظام

 83/3 سازی اقدامات و علمیاتیكپارچه

نظارت و 

 ارزیابی

(21/4) 

 27/4 ورزش های توسعةسنجش و ارزیابی شاخص

 23/4 جامع و روشن کنترل و نظارتسیستم 

 20/4 گیریریزی و تصمیمالزم جهت برنامه هایپژوهشمطالعات و 

 15/4 ارچوب حقوقیهمستندسازی عملكرد و تدوین چ

 خدماتی

(01/4) 

 

سازی فرهنگ

 و آموزش

(19/4) 

 38/4 آموزش همگانی ورزش سازی زمینةفراهم

 21/4 ورزش در مراکز مختلفسازی آموزش غنی

 14/4 ورزش غاتیو تبل ایرسانه ةتوسع

 04/4 همگانی سازی و رفتارسازی در ورزشنهادینه

و  توزیع سرانه

 عرضه خدمات

(03/4) 

 33/4 خدمات ورزشی تعادل بین تقاضا و عرضه در ارائة

 96/3 ها و خدمات ورزشی در جامعهتوزیه مناسب سرانه

ها و خدمات متناسب با بافت جمعیتی و سرانه تناسب توسعة

 سكونتی
95/3 

 88/3 های بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریانایجاد قابلیت

نیازسنجی و 

شناسی گونه

 ورزشی

(14/4) 

 31/4 مطالعات رفتاری و اجتماعی مشارکت ورزشی

 29/4 های علمی ورزشی پایش مستمر جسمی و رفتاری افرادپایگاه

 10/4 ورزش های نیازسنجی، فنی و مدیریتی برای توسعةپژوهش

 87/3 های ورزشیلفهشناسی اقشار مختلف جامعه برحسب مؤگونه
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 های اثرگذار بر توسعة مشارکت ورزشیسطوح، ابعاد و مؤلفه -7جدول ادامه 

 میانگین مؤلفة اثرگذار ابعاد سطوح

 خدماتی

(01/4) 

و  رویداد

ی دهپوشش

 اقشار

(67/3) 

 82/3 های و خدماتبرنامه تیو کم تیفیک

 76/3 دهی اقشار مختلف جامعهتناسب و جامعیت در پوشش

 63/3 های ورزشی و الگوهای حرکتیکارگیری انواع رشتههب

 50/3 تنوع برنامه و رویدادهای ورزشی

های قابلیت

 ورزش

(89/3)  

مزایای 

 مشارکت

(18/4) 

 35/4 (جسمی )تناسب اندام و غیره

 21/4 (روانی )سالمت روحی و غیره

 16/4 (صنعتی )کاهش اثرهای کار و غیره

 02/4 (پذیری و غیرهاجتماعی )اجتماع

های جاذبه

 رقابتی

(68/3) 

 02/4 آوریورزش قهرمانی و مدال

 84/3 ای و هواداریهای ورزش حرفهلیگ

 47/3 ای شدیدعمومی و رسانه توجهات

 39/3 هافضای هیجانی ورزشگاه

فرهنگ 

 ورزشی

(76/3) 

 17/4 اخالق ورزشی، منش ورزشی و پهلوانی

 66/3 نمادهای فرهنگی و نوستالژی ورزشی

 64/3 های ورزشیفرهنگ رفتاری و هنجاری محیط

 57/3 شناختی پوششهای زیباییویژگی

کارکردهای 

 ورزش

(94/3) 

 07/4 زیستی و مدنی ورزش همگانی یکارکردها

 93/3 ورزش همگانی تربیتی و فرهنگی یکارکردها

 89/3 تجاری و صنعتی ورزش همگانی یکارکردها

 88/3 ارتباطی و تعاملی ورزش همگانی یکارکردها

 مشارکتی

(82/3)  

 03/4 در ورزش محورفعالیت بدنی سالمت

 81/3 ورزشی تفریحی و توریستی فعالیت

 75/3 فعالیت رقابتی آماتوری در ورزش

 70/3 واداری در ورزشفعالیت داوطلبی و ه

 

ها دارای اولویت اهمیت بودند: در سطح با توجه به جدول شمارۀ هفت، در هر سطحی این گویه

ی، بدن پیاز ت تصور ، گویةیشناختروانعد در ب ی،درآمد و رفاه زندگ ، گویةیتیجمععد در ب فردی،

عد در ب ،محیطیدر سطح  ؛و وقت زمان ، گویةیساختارعد بدر  ی،زندگ سبک ، گویةیرفتارعد در ب

ورزش در سبد  ، گویةیصنعت-یاقتصادعد در ب ،ورزش یاجتماع یابیبازار ، گویةیفرهنگ -یاجتماع

بافت  ، گویةیستیز-ییایجغرافعد در ب ،دولتمردان نگرش ، گویةیحقوق -یاسیسعد در ب ،خانوار
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، یانسان منابععد در ب؛ یدولت ةبودج ، گویةیمال منابععد در ب در سطح منابع، ؛شهری و سكونتی

 ،به امكانات یدسترس عیتوز ، گویةو امكانات رساختیزعد در ب ،و کارشناسان متخصص رانیمد گویة

و  یگذاراستیسعد در ب در سطح مدیریتی، ؛اطالعات یفناور ، گویةیو فناور دانشعد در ب

 فیشرح وظا ، گویةالتیتشكو  یدهسازمانعد در ب ،زانیرو برنامه رانیمد نگرش ، گویةیزیربرنامه

 ، گویةیابیو ارز نظارتعد در ب ی،اتیعمل یزریبرنامه ، گویةندیو فرا اتیعملعد در ب ،التیدر تشك

آموزش  ، گویةو آموزش یسازفرهنگعد در ب در سطح خدماتی، ؛توسعه هایشاخص یابیارز

 یازسنجینعد در ب ،خدماتدر تقاضا و عرضه  نیب تعادل گویة ،و عرضه سرانه عیتوزعد در ب ی،همگان

و  تیفیک گویه اقشار یدهو پوشش دادیرودر بُعد  ی؛و اجتماع یرفتار مطالعات گویه یشناسو گونه

در بُعد  ی؛جسممزایای  گویه مشارکت یایمزادر بُعد های ورزش: در سطح قابلیت ؛خدمات تیکم

منش و  اخالق، ، گویةیورزش فرهنگعد در ب ،و مدال یقهرمان ورزش ، گویةیرقابت هایجاذبه

، ورزشی مشارکت سطحدر و  یو مدن یستیز یکارکردها ، گویةورزش یکارکردهاعد در ب ی،پهلوان

  .سالمت محور یبدن تیفعال گویة

یستمی قالب مدل سمتغیرها و عوامل ذکرشده، درمشارکت ورزشی:  مدل سیستمی مفهومی توسعة

ی ارچوب اصلهچ(. مند شدند )شكل شمارۀ دونظام و براساس مبانی علمی ورزش همگانیمفهومی 

 محیطی، منابع توسعه، مدیریت مشارکت، خدمات زمینة مدل براساس منظرهای توسعه شامل

ورزشی )متغیرهای  بر مشارکت ،)متغیرهای مستقل( فردی های ورزش و زمینةمشارکت، قابلیت

مشارکت ورزشی محسوب  ، سطح محیطی پیشایند سیستم توسعة. براساس مدلوابسته( است

عه، مدیریت مشارکت، خدمات منابع توس. د و بر سایر ابعاد اثر پیشایندی و دروندادی داردشومی

مشارکت  عواملی هستند که جنبة فرایندی دارند و در فرایند توسعة های ورزشقابلیت مشارکت و

دی منجر به مشارکت مل فرطریق عوا. درنهایت، عوامل اثرگذار ازورزشی اثرگذارند )اثر فرایندی(

. ، مشارکت ورزشی پیامد واکنش زمینة فردی به اثر سایر عوامل استبنابراین شوند؛ورزشی می

براساس نقش فاعلیت )سیستم هوشمند( برای فرد، مدیریت و محیط توصیف شده  دفرایند بازخور

 ایفا نقش رزشیمشارکت و توسعة هستند که در یمؤثر و نیازهای ضرورییندها پیشپیشااست. 

 به منجر یندهامشارکت ورزشی هستند که برمبنای پیشا با مرتبط هایکنند. فرایندها رویهمی

صفاری، ) رخداد فرایندها هستنداثرها و دستاوردهایی هستند که حاصل  شوند. پیامدهامی پیامدها

مشارکت  فراگرد توسعةسطحی در ، بیانگر اثر بینیندی، اثر فرایندی و اثر پیامدیاثر پیشا. (1391

 ورزشی هستند. 
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 اثر پیشایندی

 اثر فرایندی

 اثر پیشایندی 

 مشارکت ورزشی الگوی فرایندنگر توسعة -2شکل 
 

 

و براساس مصاحبه  ،سازمانیبینالگوی تقسیم کار  ،در این بخش: سازمانیبینالگوی تقسیم کار 

اسنادی طراحی شده است. مقیاس تقسیم کار براساس چهار شاخص  همراه مطالعةبه نامهپرسش

ریزی، مشارکت حمایتی و پشتیبانی، مشارکت اجرایی و نظارت و ارزیابی گذاری و برنامهسیاست

 ۀادارو  هایشهردار یورزش -یسازمان فرهنگ ،نظر متخصصان ( است. طبقدرصدی)براساس مقیاس 

داشته ار و تفویض اختیار نهادی باید از تقسیم کرا بیشترین سهم  ،و جوانانورزش  هایهکل و ادار

 باشند.
  

 

 

خدمات 

 مشارکت

های قابلیت

 ورزش

مشارکت 

 ورزشی

زمینه 

 محیطی

منابع 

 توسعه

 مدیریت

 مشارکت

زمینه 

 فردی
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)دیدگاه ت ورزشی در استان گیالن مشارک قسیم کار نهادی و سازمانی توسعةت الگوی -8جدول 

 کارشناسان(

 سازمان / حوزه
 گذاریاستیس

 یزیرو برنامه

و  تیحما

 منابع یبانیپشت

و  ییاجرا

 یاتیعمل

ارت و نظ

 یابیارز

میانگین 

 نقش
 اولویت

 هایهکل و ادار ۀادار

 جوانانوورزش
9/16 9/10 6/6 2/19 40/13 2 

 یورزش یفرهنگ سازمان

 هایشهردار
1/14 7/13 5/15 3/13 1/14 1 

ورزش  یهاتئیه

 یهمگان
7/6 2/9 5/12 9/4 3/8 4 

استان  یورزش یهاتئیه

 و شهرستان
5/6 3/7 8/9 8/5 3/7 7 

  پرورشووزشآم

 ی(بدنتیمعاونت ترب)
3/9 4/6 1/9 6/9 6/8 3 

 یهاگروه) هادانشگاه

 هایهو ادار یآموزش

 ی(بدنتیترب

6/10 1/4 9/6 3/10 9/7 6 

و مراکز  هاباشگاه

بخش  یورزش یخدمات

 یخصوص

8/5 3/7 3/10 4/3 70/6 9 

 یبهداشتو مراکز  هاهادار

  یو پزشك

 )بخش ورزش(

5/7 7/8 1/5 2/8 3/7 8 

کل تعاون، کار و  ۀادار

 ی رفاه اجتماع

 )بخش ورزش(

2/7 6/7 9/8 7/8 1/8 5 

و مراکز  مایسوصدا

 ی )بخش ورزش(ارسانه
3/5 3/6 2/4 4/8 0/6 11 

 جیمسلح و بس یروهاین

 )بخش ورزش(
7/4 8/8 6/5 3/4 8/5 12 

 یدولت یهاسازمان ریسا

 یردولتیو غ
4/5 7/9 5/5 1/4 2/6 10 

  درصد 100 کل /وع درصدمجم

 های متولییک از سازمانهر درصد نقش: ارزیابی * مقیاس
 



 55                                                                ...النیدر استان گ یتوسعه مشارکت ورزش یمنظرها لیتحل
 

 

 

اینكه افراد حقیقی و حقوقی زیادی بین  با توجه بهمشارکت ورزشی:  اقشار متولی توسعة

سازمانی، به ، الزم است که در تقسیم کار بینورزش مشترک هستند های مختلف حوزۀسازمان

ای های حرفهدلیل ویژگی، افراد متولی بهدر این بخش. دفراد متولی قائل شا كیک اهمیت در نقشتف

 اند؛زشی از هم تفكیک و بررسی شدهورزشی و غیرور صورت حوزۀبه و ساختار شغلی متفاوت

ترین متولیان مهم ،سالمت ۀو متخصصان حوز پزشكان و نیز هانهادها و سازمان رانیمد ،اساسبراین

ترین متولیان ورزشی ارزیابی مهم ،یورزش رانیمدنیز ی و و مدرسان ورزش نایمربغیرورزشی و 

 شدند.
 

 )دیدگاه کارشناسان( مشارکت ورزشی در استان گیالن تولیان توسعةم تحلیل نقش -9جدول 

 اولویت میانگین متولی

متولیان 

 غیرورزشی

 1 8/23 هامدیران نهادها و سازمان

 2 4/19 پزشكان و متخصصان حوزۀ سالمت

 3 4/12 کارشناسان و اصحاب رسانه

 4 5/11 مدرسان مدارس و دانشگاه

 5 6/10 کارشناسان فرهنگی و اجتماعی

 6 5/9 نیروهای امنیتی و بسیجی

 7 9/7 بازرگانان و بازاریان

 8 1/5 سایر

  100 مجموع

 متولیان ورزشی

 1 9/22 مربیان و مدرسان ورزشی

 2 7/20 مدیران ورزشی

 3 3/14 ایای و حرفهورزشكاران غیرحرفه

 4 7/13 اصحاب رسانة ورزش

 5 8/10 متخصصان علمی ورزشی

 6 2/7 تولیدکنندگان و فروشندگان

 7 1/6 بدنیدانشجویان تربیت

 8 3/4 سایر

  100 مجموع
 

 وح و ابعاد توسعهمشارکت ورزشی در استان گیالن به تفكیک سط های توسعةها و نیازمندیلشچا

. در شده براساس مدل فرایندگر )شكل شمارۀ دو( استهای تفكیکاست. سطح و حیطهشده آورده 

ها و ترین چالش، مهمکارشناسان با ای و مصاحبهاسنادی، کتابخانه ، براساس مطالعةاین بخش
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و  یسبک فراغت ،فردی (. در حوزۀ10اند )جدول شمارۀ آورده شده هاکدام از بخشنیازهای هر

 ترین نیاز توسعهمهم مناسب یحیتفر -یفراغت یالگوها ترین چالش و ارائةمهم ،مردم یمصرف

رفع ترین چالش و مهم ،یاقتصاد ةورزش در چرخ نییپا گاهیجا ،محیط هستند. در حوزۀ

محدودیت و منابع  ز توسعه هستند. در حوزۀترین نیامهم ،سازی ورزشهای تجاریمحدودیت

 ،گذاریبازطراحی نظام تأمین مالی و سرمایهترین چالش و مهم ،نظام مدیریت مالی ،رآمدیناکا

 ،ریزی راهبردیی نامناسب در برنامهشناسروش ،مدیریت ترین نیاز توسعه هستند. در حوزۀمهم

 ز توسعه هستند. در حوزۀترین نیامهم ،های ارزیابی عملكردبازطراحی سیستمترین چالش و مهم

ایجاد مراکز ترین چالش و مهم ،های متولیهمكاری سازمان نبود تفكیک نقش باوجود ،اتخدم

جایگاه نهادی  قابلیت، ترین نیاز توسعه هستند. در حوزۀ، مهمهای محلیانجمن و ورزشی ۀمشاور

ترین نیاز مهم مند،سازی مناسب و نظامفرهنگترین چالش و مهم ،پایین ورزش در نظام اجتماعی

های و نیازها در سه بخش فردی، . اولویت چالشهستند رکت ورزشی در استان گیالنمشا عةستو

 ترتیب رفتاری، اقتصادی و مالی بود. و بهدارای حیطه مشترک  ،محیطی و منابع
 

 

مشارکت ورزشی در استان گیالن به تفکیک سطوح و ابعاد  های توسعةها و نیازمندیشچال -10جدول 

 توسعه 

 اولویت نیازمندی اصلی توسعه اولویت ترین چالش توسعهمهم حیطه سطح

رد
ف

 

 3 وضعیت نامطلوب معیشتی جمعیتی
 های خانوادگیظرفیت ارتقای

 ورزش در جامعه
2 

 2 فرهنگ ورزشیضعف خرده شناختیروان
ترویج فرهنگ ضرورت و نیاز 

 روزمره به ورزش
3 

 1 سبک فراغتی و مصرفی مردم رفتاری
های فراغتی و تفریحی الگو ارائة

 مناسب
1 

 ساختاری
ساختار کار و فراغت و تعادل 

 بین آن
4 

های آموزشی و بازنگری در نظام

 شغلی
4 

ط
حی

م
 

اجتماعی 

 فرهنگی

پویایی اجتماعی زیاد و 

 مدیریت فرهنگی نامناسب
4 

بهبود فرهنگ عمومی و اختصاصی 

 در ورزش
4 

اقتصادی 

 صنعتی

جایگاه پایین ورزش در 

 اقتصادی چرخة
1 

سازی های تجاریرفع محدودیت

 ورزش
1 

جغرافیایی 

 زیستی

های مصنوعی نبود زیرساخت

 مشارکت ورزشی
2 

 فضاهای مهندسی مناسب در

 سكونتی طبیعی و
2 

سیاسی 

 حقوقی

آَشفتگی نظری در اذهان 

 ایعمومی و رسانه
3 

نظارت بر مسیرهای تعاملی بین 

 سیاست و ورزش
3 
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های توسعة مشارکت ورزشی در استان گیالن به تفکیک سطوح و ابعاد ها و نیازمندیچالش -10جدول ادامه 

 توسعه 

 اولویت نیازمندی اصلی توسعه اولویت ترین چالش توسعهمهم حیطه سطح

بع
منا

 

 منابع مالی
محدودیت و ناکارآمدی نظام 

 مدیریت مالی
1 

بازطراحی نظام تأمین مالی و 
 گذاریسرمایه

1 

 انسانی منابع
 ناکارآمدی نظام مدیریت

 منابع انسانی
3 

-های کارآفرینی و باشگاهایجادزمینه

 داری ورزشی
4 

 امكانات
برداری غیرمؤثر )کیفی و بهره

 کمی(
4 

تجهیز و نوسازی و بهسازی فضاهای 
 ورزشی

2 

 فناوری
بودن ساختارهای سنتی

 اجرایی و عملیاتی
2 

های مختلف توسعة بنیان علمی حوزه
 ورزشی

3 

ت
ری

دی
م

 

 ریزیبرنامه
شناختی نامناسب در روش
 ریزی راهبردیبرنامه

1 
طراحی و تدوین نظام جامع ورزش 

 استان
4 

 دهیسازمان
ها و بودن فعالیتایجزیره

 نبودن ساختارمنعطف
4 

-خصوصیو  دولتی گریرفع تصدی

 سازی
3 

 عملیات
ساختار نامطلوب بین بخش 

 صف و ستاد
 2 یندهای اجراییادد فرمهندسی مج 3

نظارت و 
 ارزیابی

 مدیریت ناکارآمدی نظام
 عملكرد

 1 های ارزیابی عملكردبازطراحی سیستم 2

ت
دما

خ
 

 سازیفرهنگ
آگاهی از  نبود توجه و فقدان
 روندهای معیشتی

3 
های و محتوا و کاربری رسانه توسعة
 تربیتی

4 

و  سرانه
 خدمات

نبود تفكیک نقش در عین 
 های متولیسازمان همكاری

 2 تعمیم عدالت اجتماعی و توزیع متوازن 1

 نیازسنجی
نبود نظام اطالعاتی جامع در 

 محیط ورزش
2 

-انجمن و ورزشی ۀایجاد مراکز مشاور

 های محلی
1 

و  رویداد
 پوشش

بودن محدودیت منابع و سنتی
 ساختارها

4 
انواع الگوهای و و بازشناسی  احیا

 هاورزش
3 

ت
بلی

قا
 

زایای م
 مشارکت

آگاهی عمومی از فواید فقدان 
 فعالیت ورزشی

 1 مندسازی مناسب و نظامفرهنگ 2

های جاذبه
 رقابتی

از کارکردهای  نكردناستفاده
 رقابتی و قهرمانی ورزش

4 
ای های تجاری و رسانهزمینه توسعة
 ورزش

3 

 فرهنگ ورزشی
مناسب مهندسی و  نبود نظام

 مدیریت فرهنگی
3 

فرهنگی  گذاری مناسب توسعةسیاست
 ورزش

4 

کارکردهای 
 ورزش

جایگاه نهادی پایین ورزش 
 در نظام اجتماعی

 2 ملی ارتقای نقش ورزش در توسعة 1
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، راهبردها و های مختلفاینكه در برنامهبه با توجه مشارکت ورزشی:  راهكارهای اساسی توسعة
طور ویژه به شناسایی ، به، در این بخشاندهراهكارهای مختلفی برای توسعة ورزش همگانی ارائه شد

دو منظر  در یمشارکت ورزش ةجهت توسع هیو پا یاساس ،یاتیعمل یراهكارهابندی و اولویت
ترین اساس، مهمپرداخته شد؛ براین النیاستان گ یو خدمات یتیریمدنیز  ی وسازو فرهنگ یآموزش

 این موارد هستند: النیدر استان گ یکت ورزشمشار ةجهت توسع هیو پا یاساس ،یاتیعمل یراهكارها
امور ی و نیز و ورزش یحرکت تیفعال حیصح یآموزش الگوها ی،سازو فرهنگ یآموزشدر منظر 

 ۀاستفاد ةنیزم یسازفراهم ،یو خدمات یتیریمده و در منظر کنندافراد شرکت یبرا یو رفاه یقیتشو
 زاتیتجه عیتوزنیز ی و دولتریو غ یدولت یورزش ( از اماکنغیرهآموز، دانشجو و اقشار خاص )دانش

  .(غیره و نتونی)ازجمله کفش، لباس، توپ، راکت بدمدر اماکن عمومی  متیقارزان یورزش
 

 در استان گیالن مشارکت ورزشی توسعةجهت و اساسی  راهکارهای عملیاتیبندی اولویت -11جدول 

 )دیدگاه کارشناسان(

 اولویت میانگین راهکار حوزه

گ
هن

فر
 و 

ی
زش

مو
آ

ی
ساز

 

های آموزش الگوهای صحیح فعالیت حرکتی و ورزشی در اماکن ورزشی، ایجاد زمینه
 ها و غیرهپارکخدماتی، 

41/5 1 

 فعالیت و یهمگان یهاورزش در کنندهشرکت افراد یبرا یرفاه و یقیتشو امور ارتقای
 تفریحی عمومی

28/5 2 

با دوچرخه و  ای ادهیانتقال پوفاده از خودرو و نقلاست تیممنوع مانند نیاقدامات نماد
 از سال ییروزهادر ت یاسك

14/5 3 

 ها وها، ندامتگاه، پادگانهاه)مدارس، ادار یتیدر مراکز جمع یزنگ ورزش و تندرست ایجاد
 (غیره

03/5 4 

 در ورزش نقش بادر ارتباط  یآموزش یهاکارگاهها، جلسات و سمینارها، همایش یبرگزار
 و فشار روانی و شغلی ی،عموم انحرافات ،ادیاعتی، روان و یجسم یهایماریب از یریشگیپ

 ی مسئوالن محلیاجتماع یهایناهنجار
85/4 5 

نقل وهای حملهدستگا بر یهمگان ورزش با رابطه در یآموزش کوتاه جمالت و شعارها نصب
 لبوردهایب و عمومی

81/4 6 

منابع  یوربهره دیجد كردیو قانونمند ورزش کارکنان دولت با رو دیالعمل جددستور نیتدو
 یانسان

83/4 7 

 8 56/4 مختلف یهامناسبت در فعالیت و یهمگان ورزش یهاگروه ای افراد از لیتجلقدردانی و 
 9 22/4 یالمللنیب ملی و هایجشنواره در یمحل و یبوم یبازهای همگانی و ورزش غیتبل

و  های مذهبی در مساجدو مراسم تجماع نماز در ورزش ینید و یارزش ینمبا بر دیکأت
 اماکن دینی

06/4 10 

 یآموزش یبرا اتینشر در ستون ای سهم گرفتن ،هاتیسا گرید از هاداستف ای تیسا یاندازراه
 یهمگان یهاورزش

83/3 11 

 

د میراث فرهنگی و ی با رویكرمحل ی وبوم یهایباز های باستانی واحیا و توسعة ورزش
 اجتماعی

67/3 12 
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بندی راهکارهای عملیاتی و اساسی جهت توسعة مشارکت ورزشی در استان گیالن اولویت -11جدول ادامه 

 )دیدگاه کارشناسان(

 اولویت میانگین راهکار حوزه

گ
هن

فر
 و 

ی
زش

مو
آ

ی
ساز

 

 12 67/3 یراث فرهنگی و اجتماعیی با رویكرد ممحل ی وبوم یهایباز های باستانی وورزش احیا و توسعة
ورزشی در مدارس با محوریت  شعرو  قصه کتاب فیتألایجاد کمپین های همیار ورزش و 

 همراهی والدین
54/3 13 

 یانسان یروینو سالمت  ییاکار شیافزا در ورزش نقش مبنی بر یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 هاسازمان رانیمد یبرا
42/3 14 

 15 35/3 ی با محوریت فرهنگ ایرانی اسالمیالمللنیفعالیت ب و یهمگان ورزش یهاتیفعال از یبردار الگو
با موضوع و هدف  ایی رسانههاسیرنویز ،زریت و شنیمیان ،لمیفبروشور، پوستر، کتاب،  تهیة

 ورزش همگانی آموزش
23/3 16 

ی
ریت

دی
م

 
ی

مات
خد

و 
 

ی و دولت یاز اماکن ورزش (موز، دانشجو و غیرهآسازی زمینة استفادۀ اقشار خاص )دانشفراهم

 دولتیغیر
29/5 1 

 در (غیره و نتونیبدم راکت توپ، لباس، کفش، ازجمله) متیقارزان یورزش زاتیتجه عیتوز

 یعموم اماکن
20/5 2 

 3 17/5 مبنای آنبدنی و ارائة خدمات بر فعالیت و یهمگان ورزش جامع در یازسنجین

 4 11/5 فعالیت و یهمگان ورزش یهابرنامه انجام از بعدقبل و  متسال یهاشاخص سنجش

 5 92/4 ی موجودالمللنیو ب یکشور هنجارهایبا  و مقایسهنرم سطح نشاط و سالمت جامعه تدوین 

 6 80/4 (ها و غیره)اماکن، خدمات، سازمان یورزش همگان یاطالعات تدوین نظام

 7 75/4 یجاد سازوکارهای مناسب جهت تأمین اقتصادیو اورزش  یواقعمالی  ازین برآورد
 و فعالیت یورزش همگان ریفراگ زاتیو تجه لیوسا دکنندگانیاز تول پشتیبانی مادی و معنوی

 بدنی
33/4 8 

 9 21/4 های همگانی در سطح شهرهابرای انواع ورزش یاختصاص یهاستیپ جادیا

 10 04/4 های ورزشیها و فعالیتانواع مختلف رشتهورزشی عمومی در  و جشنوارۀ شیهما یبرگزار

 11 86/3 نهادهای مردمانجمن ورزشی و ناداوطلب جذب یبرا مناسب ساختارهای آوردنوجودبه
های مختلف مؤلفهاساس بر یو محل یبوم یهایباز ی وورزش یهارشته بندیرتبهو شناسایی 

 ()جغرافیایی و غیره
72/3 12 

فعالیت  و یهمگان ورزش یدادهایرو در شرکت یبرا ونقلحمل التیتسه از ادهاستف برنامة

 تفریحی همگانی
57/3 13 

 14 45/3 یهمگان یهاورزش یتیریو مد یعلم یمبان تیتقو یراستامستمر در ةعو مطال پژوهش
و  بدنی سالم و فعالیت یبر ورزش همگان دیکأبا ت یبازاسباب ی و ساخت وسایل تفریحی وطراح

 مفرح
37/3 15 

 16 29/3 شناختیی با رویكرد ایمنی و زیباییاماکن ورزش یمعمار بازمهندسی

  156 مجموع

 (7 = بسیار زیاد ،1=  یک از راهكارها )مقیاس: بسیار کمی میزان کارکرد اجرایی و مؤثر هر* ارزیاب
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 گیریبحث و نتیجه

 سطح مشارکت ورزشی در های توسعةرویهارزیابی منظرها و  مندسازی ومنظا ،پژوهش اینهدف 

 ها و منظرهای توسعةجامع به رویه رویكرد ،های این پژوهشترین ویژگییكی از مهماستانی بود. 

از زوایا و منظرهای محدودتری به  های و مقاالت علمی قبلی عمدتاًمشارکت ورزشی بود. گزارش

خوانی همشده در این پژوهش باوجود نتایج ارائه، براینارکت ورزشی پرداخته بودند. عالوهواکاوی مش

 .استساختار نظری مشارکت ورزشی در  یتوجهبا مطالعات پیشین، دارای نوآوری قابل

ترین خدمات ، مهمیورزش ةیو تغذ نیتمرنیز ی و و تندرست یسالمت ۀحوزخدمات  ها،براساس یافته

تقاضا مورد یهاورزشترین مهم ،یآمادگی جسمانی و سالمت هایورزشو  یگروه هایورزشو 

اجتماعی  ثر از خاستگاه متأ. اولویت این موارد احتماالًدر توسعه و توزیع خدمات هستند جهت توجه

نیازهای اساسی و  کنندۀه خدمات تأمین( نشان دادند ک2007و همكاران ) 1کلیشادیاست.  هاآن

ها به کردن افراد و ترغیب آنبرانگیخته ایر خدمات و الگوها دربیش از س ،الگوهای ورزشی جذاب

بندی ، اولویتهای گروهیبا توجه به اهمیت سالمت و جذابیت ورزش .نقش دارندمشارکت ورزشی 

 ،ترین اقشار ویژه و جوانان و نوجوانانمهم ،آموزان و بانواندانش. رودها انتظار میحاصل از یافته

برخی توان گفت این یافته می در تبیین. مات هستنددر توسعه و توزیع خد اقشار سنی جهت توجه

 ،اقشاری که نیازمند رویكرد حمایتی و پرورشی هستند های برجستة نظام اجتماعی کشور وویژگی

بودن و دلیل فراگیر، بهآموزان و بانواناند. اقشار ویژۀ دانشهمواره در کانون توجهات جمعی بوده

منظر پرورش و تربیت دلیل حساسیت و اهمیت از، بهنوجوان بودن و اقشار سنی جوان وپذیرآسیب

 مشارکت ورزشی و کسب منافع آن دارند. ، بیشترین نیاز را درنسل

خدمات مدیریت مشارکت،  فرایندنگر، منظردر هفت مشارکت ورزشی  بر توسعة گذاراثر یمتغیرها

ی اثرگذار بر سطح مشارکت فرد های ورزش و زمینةمشارکت، منابع توسعه، زمینة محیطی، قابلیت

، یتیجمعی و شناختروانی، رفتاری، ساختارابعاد  ،در سطح فردیبندی شدند. ورزشی دسته

نگرش مثبت به شناخت و وجود با ،براساس تجربیات علمی قبلیبودند.  اولویتترتیب دارای به

لحاظ سالمتی، به بستگی به این دارد که فردمشارکت ورزشی ابتدا  ،ورزش و آگاهی از فواید آن

دلمان و )ه اندازه شرایط مناسبی دارد زمان، مكان، مهارت و همراهی جهت فعالیت بدنی تا چ

 رفتاری عواملکمتر از  شناختی در مشارکت ورزشیروان عاملنقش  براین،وه. عال(2010، 2لوییس

ی پیروی علم ترتیب میزان اثرگذاری از اصولی ،بنابراین ؛(2007کلیشادی و همكاران، ) است

 نیز ی وفرهنگی و اجتماعی، حقوق ی واسیسی، صنعت ی واقتصادابعاد  ،در سطح محیطی کند.می

                                                 
1. Kelishadi 

2. Dollman  & Lewis 



 61                                                                ...النیدر استان گ یتوسعه مشارکت ورزش یمنظرها لیتحل
 

 

 

ترتیب دارای اولویت بودند. با توجه به ساختار زندگی شهری و صنعتی امروز ، بهیستیزو  ییایجغراف

ی و صنعتی تأثیر اداقتص ها، توسعةر بسیاری از انواع ورزشبودن مشارکت دبر، هزینهو همچنین

 قانونی هایبهبود رویه ازمندین جامعهورزش،  ، برای توسعةبراینزیادی بر توسعة ورزش دارد. عالوه

، 1آنیر، کاشومان، گیدلو) است ی به ورزشنگرش کل رییتغجهت حمایت از هنجارهای اجتماعی و 

ورزش در سطح  عة، اهمیت بیشتری نسبت به توسسیاسی و حقوقی ، در توسعةبنابراین؛ (2009

 ،(2009) ، تیلور، شیبلی2کالن نسبت به عوامل اجتماعی و فرهنگی دارد. براساس گزارش لیو

دسترسی به فضای ورزشی جهت با  ارتباط زیادی و زیستی اقلیمی شرایطوضعیت سكونتی افراد و 

وضعیت با  یب میزان اهمیت عوامل محیطی ذکرشدهشدت و ترت ،بنابراین ند؛مشارکت ورزشی دار

و  رساختیزی، مال منابعی، منابع انسان در منظر منابع، نقش هریک از این عوامل تناسب دارد.

 است که گزارش کرده( 2006) 3ترتیب دارای اولویت بودند. گرین، بهیو فناور دانشنیز و  امكانات

یروی انسانی نگزینش  ،سپستأمین اعتبار مالی و  بیش از هر اقدامی به ی ورزشیهااجرای برنامه

حساسیت و پویایی کمتری  فناوریامكانات و علت ثبات و استانداردسازی، به. نیاز داردمناسب 

عملیات و فرایند، ، نظارت و ارزیابیابعاد  ،در سطح مدیریتی. ه بحث مالی و انسانی داردنسبت ب

شترین میانگین بودند. ترتیب دارای بیبه ،ریزیگذاری و برنامهسیاستنیز دهی و تشكیالت و سازمان

توجهی همواره درحد قابلریزی و تخصیص بودجه برنامه ،ورزش کشور که در نظام توسعةییآنجااز

. دنوجود داراجرا و نظارت  ی عمده در مرحلةهامشكالت و کاستی ،جریان بوده استدر

 خلقبا هدف  ظارت بر آناند. عملیات و نتر ارزیابی کردهکارشناسان این دو بعد را مهم ،دلیلهمینبه

نوین  هایمدل(. 2012 ،صفاری) مهم است جامعه افراد همة برای ،یكسانورزشی  هایفرصت

اسب توسط مدیریت و سازمان من ریزیبرنامهدانش و  یهای مدیریتسیستم نقش به ورزش توسعة

 یشناسو گونه یازسنجین، و آموزش یسازفرهنگابعاد  ،در سطح خدماتیدارند.  کیدورزش تأ

ترتیب دارای اولویت بودند. ، بهاقشار یدهو پوشش دادیروو  خدمات ةو عرض سرانه عیتوزی، ورزش

ی در ورزش همگان ترین ابزار برای توسعةعنوان مهمکردن را بهسازی ورزش( فرهنگ2012صفاری )

ت است و اطالعا داشتن مبتنی بر مدیریت ورزشی براین، مقدمه و پایةکند. افزونایران معرفی می

. (2012، 4سوجیاما) پذیر استها و نیازسنجی امكاندستیابی به اطالعات موردنیاز از طریق پژوهش

                                                 
1. Annear 

2. Liu 

3. Green 

4. Sugiyama 
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خدمات به اقشار هدف  توان به عرضةشده میگرفته و اطالعات کسبسازی انجامفرهنگ برپایة

فرهنگ ورزشی و ، کارکردهای ورزش، مزایای مشارکت ، ابعادهای ورزشپرداخت. در سطح قابلیت

یتی کسب هدف افراد از مشارکت در هر فعال. ترتیب دارای اولویت بودندبه های رقابتیجاذبه

-ها میزان تدوام مشارکت را تعیین میانتظار است و میزان دستیابی به آندستاوردها و مزایای مورد

از  ترفرااما عمدتا ً  ؛بعدی هستندمانند مزایای مشارکت در ورزش چندکارکردهای ورزش نیز ه کند.

ای ورزشی، تی و رسانههای رقابهای ورزشی و جاذبهبراین، فرهنگ محیطسطح فردی هستند. عالوه

 ؛اما بیشتر در سطح ورزش قهرمانی مطرح هستند ؛توجهی دارنددر ورزش همگانی کارکردهای قابل

و رقابتی آن نقش  هنگیهای فرمزایا و کارکردهای ورزش نسبت به ویژگی ،کلیطور، بهبنابراین

 ( دارند. رکت ورزشی )ورزش همگانیمشا بیشتری در توسعة

منابع شود و مشارکت ورزشی محسوب می ، سطح محیطی پیشایند سیستم توسعةبراساس مدل

 عواملی هستند که جنبة ،های ورزشقابلیت عه، مدیریت مشارکت، خدمات مشارکت وتوس

دی منجر به مشارکت طریق عوامل فرعوامل اثرگذار ازایت، درنه. دارند سیستمی )فرایندی(وندر

. فردی به اثر سایر عوامل است ، مشارکت ورزشی پیامد واکنش زمینةبنابراین شوند؛ورزشی می

یین در تب براساس نقش فاعلیت برای فرد، مدیریت و محیط توصیف شده است. دفرایند بازخور

های علمی وان به گزارشترکت ورزشی در این پژوهش میمشا شده برای توسعةهای الگوی ارائهسازه

مثبت و سازنده در الگوهای رایج  ریت سازمان و ورزش مسئولیت مداخلةمدیکرد.  قبلی مراجعه

 امل نقش بیشتری در ترغیب مردم بهد و نسبت به سایر عونعهده دارفعالیت ورزشی افراد را بر

عواملی محیطی  ( گزارش کرده است که2006گرین ) .(2012د )صفاری نمشارکت ورزشی دار

گذارند. سایر عوامل اثر می ، الگوهای ورزشی بهطول عمررمشارکت ورزشی هستند و د ، زمینةورزش

-تواند زمینهیندهای مشارکت میبهبود در فراکند که مدیریت ورزش با می مطرح( 2012صفاری )

-شود که این امر توسط مدیریت انجام می مشارکت فردی کنندۀهای فردی را برانگیزاند و تسهیل

های و ویژگیخدمات منابع،  مدیریت، رهای محیطی، مداخلةاثتوان گفت که می ،اساسبراین ؛شود

 های ورزشی مختلفامكانات و رشتهمیان ، ازهایشبراساس ظرفیت فرد شوند کهمی موجبورزش 

رود ها انتظار میبراساس این یافته ،چنینهم به مشارکت ورزشی بپردازد. و برگزیند را یخاص موارد

همچنین، برخوردار از پیشایندهای  و باشند تریمحیط مناسبتأثیر طور نسبی تحتافرادی که به

تر از سایر افراد طی را )الگو( آسانمشارکت باشند، به احتمال زیاد این مسیر  بخش برایاطمینان

یعنی فعالیت ورزشی مستمر  ؛براساس تداوم آنشی دراصل مشارکت ورزباید گفت که  .خواهند کرد

مشخص و تعدیل خواهد شد  ،طریق مسیر بازخوردش ازمشارکت در ورز گیرد. ادامةشكل می
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کدام از مسیر خود مشارکت ورزشی را ، هرمحیطد به فرد، مدیریت و ربازخو (.2009، 1نامراتو)

بخش منجر به مثبت، مطلوب و اطمینانخورد زبا ،رفتار یل خواهند کرد. براساس مبانی حوزۀتعد

  (.2005، و همكاران 2مولتكرار رفتار )مشارکت ورزشی( خواهد شد )

ترتیب دارای حیطة مشترک و به ،ش فردی، محیطی و منابعو نیازها در سه بخ هااولویت چالش

اقتصادی در و  دو محور رفتاری دهندۀ اهمیت بسیارها نشاناین یافتهرفتاری، اقتصادی و مالی بود. 

بیشتر از منظر  ش،عوامل روانی مرتبط با ورزتوان گفت که می ،واقعمشارکت ورزشی است. در

بیشتر در  ،ای مشارکت ورزشی برای افرادمقابل نیز شرایط زمینهو در ندنکرفتاری تبلور پیدا می

  شود.ادراک میمنظر مالی 

ار و تفویض از تقسیم کرا یشترین سهم بباید های تخصصی ورزشی بخش ،براساس نظر متخصصان

 هایشهردار یورزش-یسازمان فرهنگ ،براساس نظر متخصصان ،داشته باشند. همچنیناختیار نهادی 

ار و تفویض اختیار نهادی از تقسیم کرا بیشترین سهم  ، بایدورزش و جوانان هایهکل و ادار ۀادارو 

 ،سالمت ۀو متخصصان حوز پزشكاننیز ها و نهادها و سازمان رانیمد ،گیرند. همچنینعهده بر

 عنوان، بهیورزش رانیمدی و و مدرسان ورزش انیمربترین متولیان غیرورزشی و نوان مهمعبه

یكی اینكه،  :توان از دو منظر توجه کردها میهاین یافتبه ترین متولیان ورزشی ارزیابی شدند. مهم

ها به مالكیت آن ،قادی راسخی دارند و دوم اینكهبودن مدیریت در ورزش اعتمتخصصان به تخصصی

اهتمام دارند. احتمال  ربطذیبه سایر نهادهای مداری بخش سازمان ورزش نسبت نفعو صاحب

تر های تخصصیدلیل جنبهای بهسطوح ورزش قهرمانی و حرفه این نسبت تقسیم کار در رود کهمی

بین و تعامل اثربخش همكاری  نیازمندارکت ورزشی مشتوسعه  ،بنابراین ، بیشتر نیز باشد؛هاآن

 دارد. شی ورزهای ورزشی و غیرنهاد

 در ارتباط با ساختار یجامعتوان به تحلیل های پژوهش میفتهشده و یابراساس مبانی بحث

در  شدهارائه هارچوبچ. پرداخت های ذکرشدههاچوبصورت چمشارکت ورزشی در استان گیالن، به

 خود، سطح در و دارند استان گیالن در مشارکت ورزشی اساسی هایساختاشاره به  ،این پژوهش

 . هستند کارکردهایش ارائة و مشارکت تبیین قادر به

به  و کرد وتحلیلتجزیه را استان گیالن همگانی ورزش فرایند توانمی حاضر پژوهش برپایة

 نظرهای و درسایر کشورها انیهمگ ورزش هایالگو بر مبتنی که دست یافت یجدید بندیدسته

 و است حوزه این در مطالعات برای بومی و مناسب هارچوبیچ مدل، این است. استان خبرگان

                                                 
1. Numerato 

2. Mull 
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 و گیرد قرار عمل مبنای استان گیالن در ورزش شدنهمگانیبرای  ایمقدمه عنوانبهتواند می

 و استان گیالن گانیهم ورزش رد ثرمؤ کلیدی عوامل شناسایی برپایةرا  یجامع و کالن شناخت

مشارکت  توسعة عقالنی مبنای دنتوانمی هاارچوبهچ این آورد. پدید یكدیگر با هاآن تعامل چگونگی

 .ندنک ایجاد را یمستمر ارزیابی قابلیت و دنگیر قرار )ایران( ورزشی در سطح استانی
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