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Abstract 

Introduction: Changes in modern society such as increasing use of cars in 

transportation, use of new technologies, electronic media and computer games 

have led to a greater focus on physical activity to increase health (Mathisen et 

al.) al, 2019). At the international level, sport has become a part of the daily life 

of each individual in various political, cultural, economic, organizational, social 

and interpersonal relationships, and the power of sport goes beyond its symbolic 

role (Niazi, 2009). Participation in sports tourism, like any other system, requires 

the development of macro goals, strategies and operational plans so that while 

being aware of the direction of movement, it can avoid any rework, misguidance 

and waste of its financial, human, physical and information resources. Avoid 

(Javadipou & Sami Nia, 2013). On the other hand, the problem of low indicators 

of health and social vitality is one of the challenges of the country, which is 

always the concern of the government of men and social experts and is always 

one of the main axes in the macro-socio-cultural policy of the country. The main 

area in creating a healthy and vibrant society is paying attention to active 

lifestyles and rich leisure, among which sports participation plays a key role due 

to its high economic efficiency and dynamic and sustainable functions (Shahbazi 

et al, 2013). Sport is associated with social welfare, and increasing physical 

activity for different classes and groups, especially disadvantaged groups, is 

currently the main goal of many governments (Storr, Nicolas & Davices, 2021). 

Apart from improving physical health, sports and recreational activities will 

improve one's relationships with oneself, people's social relationships in groups, 

and reduce their depressive symptoms (Tsuji et al, 2020). The level of 

participation of individuals in different levels of sports affects the goals and 
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policies of sports organizations, and identifying the levels of participation in 

sports helps to form sports organizations and associations appropriate to each 

level. In addition, it is useful in prioritizing the goals of sports programs (Turan, 

2020). 

Methodology: The research method was qualitative with a systematic 

exploratory approach (glazer). The statistical population consisted of two 

sections, human resources (managers, analysts and professors) and information 

resources (scientific, documentary and library resources on sports tourism). The 

statistical sample was selected in a purposeful and accessible manner and polled. 

Research tools included library study and semi-structured exploratory interview. 

In theoretical and purposeful sampling, the researcher tries to selectively select 

the sample based on what specific information is needed. In this study, the basis 

for sample selection was that individuals and selected information could help to 

form the theory and reproducibility of the findings. Simultaneously with data 

collection, their analysis work began in three stages of open, axial and selective 

coding. After extracting the codes, they are classified; Continuous comparisons 

reveal differences and similarities between these codes; Classes are separated or 

merged to form a theory in the process. Existing sources and texts are also used 

in the process of completing the theory. The data collection work continued until 

the researcher made sure that the continuation of the work did not add anything 

new to his knowledge. After conducting 52 interviews over a period of six 

months, the data analysis showed that no new data was added to the previous 

data; because a high percentage of the data extracted from recent interviews was 

repetitive. Therefore, the interviews were terminated due to theoretical 

saturation. Coding was performed using previous studies and the opinion of 

several researchers. The research model was drawn based on the identified 

relationships as a conceptual framework. Coding was done in three stages of first 

coding (open), second coding (selective) and third coding (thematic) to make the 

categories into components, then dimensions and finally the main factors in the 

conceptual model. 

Findings: The final conceptual framework consisted of 100 components, 22 

dimensions, and 6 levels identified, and about 70% of the categories had a 

frequency of 5 or more. The six levels of the model include personal level, 

contextual level, organizational level, participation level, service level and 

outcome level, which have successive variables affecting each other. 

Discussion and conclusion: The purpose of this study was to design a model for 

attracting and involving people in sports tourism, factors, challenges and 

strategies in Gilan province. One of the most important features of this study 

was the comprehensive approach to the procedures and perspectives of tourism, 

recreation and sports participation. Previous scientific reports and articles have 

mainly examined participation in sports tourism from a more limited angle and 

perspective. In addition, the results presented in this study, despite being 
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consistent with previous studies, but have a significant innovation in the 

theoretical structure of participation in sports tourism. Factors affecting sports 

tourism participation were classified into six perspectives: personal level, 

contextual level, organizational level, participation level, service level and 

outcome level. People with environmental background and demographic 

characteristics related to participation in sports under the influence of sports 

benefits and managerial interventions exposed to their mobility and leisure 

capabilities in the process of behavior will participate in sports depending on the 

severity of these factors. Management has a more intervening and motivating 

role than environmental, personal and service factors. The reason for this can be 

in the awareness of the management effect. Different people have different 

perceptions of environmental conditions, personal characteristics and services in 

relation to sports, and they are usually hidden processes. Therefore, the effects of 

management will be more conscious and will have clearer examples in society. 

These results show that beyond the quality of services, it is the type of 

intervention and the effectiveness of management that creates a higher level of 

sports participation in the community. According to the identified dimensions 

and considered perspective, it is possible to review the general and 

comprehensive analysis of the structure of sports tourism participation of the 

people of Guilan province. The framework presented in this research refers to 

important and necessary parts of people's participation in tourism and sports 

activities that are able to explain participation and present its functions. 

Keywords: participation development, sports participation, Gilan sports, sports 

tourism 
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)عوامل، چالش  یورزش یمدل جذب و مشارکت مردم به گردشگر یطراح

 ها و راهبردها(

 4، لیال شهباز پور۳علی صفاتیان، 2، حسین براخاص۱دامهرعلی همتی نژ

 
 چکیده

 از تحقیق روش .بود ورزشی گردشگری به مردم مشارکت و جذب مدل طراحی پژوهش این از هدف

 و انسانی منابع بخش دو شامل آماری جامعه. شد انتخاب اتیکسیستم اکتشافی رویکرد با کیفی نوع

 و نفر 52). شد نظرخواهی و انتخاب دسترس در و هدفمند صورت به آماری نمونه. بود اطالعاتی منابع

 روایی. بود ساختارمند اکتشافی هایمصاحبه و مندنظام ایکتابخانه مطالعه شامل پژوهش ابزار(. سند 38

. گردید تائید و ارزیابی مصححان بین توافق و خبرگان نظر نمونه، علمی و حقوقی تبارعا اساس بر ابزار

. شد استفاده سیستمی تحلیل کردروی با ایچندمرحله مفهومی کدگذاری روش از هایافته تحلیل جهت

 درصد 70 حدود و بود شدهییشناسا سطح 6 و بُعد 22 مؤلفه، 100 شامل نهایی مفهومی چارچوب

 سطح ای،نهیزم سطح ،شخصی سطح شامل مدل سطح شش. بودند شتریب و 5 یفراوان یدارا هامقوله

 هم به نسبت متوالی صورتبه متغیرهای که است امدیپ سطح و خدمات سطح ،مشارکت سطح ،سازمانی

 به مردم توسعه و جذب برای راهبردها و هاچالش ترینمهم هاانت در. دارند اثرپذیری-اثرگذاری

-یافته کلیات اساس بر .گردید ارائه مفهومی چارچوب اساس بر گیالن ورزش گردشگری در ارکتشم

 به جانبههمه توجه نیازمند یورزش گردشگری هایفعالیت در مردم مشارکت که گفت توانمی های

 .است متفاوت سطوح در هاجنبه همه

 ورزشی گردشگری ،گیالن ورزش ورزشی، مشارکت مشارکت، توسعه :واژگان کلید

                                                      
 .استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران . 1

  Email: rakhashossien@yahoo.com                                                                               ل:  وئیسنده مسنو*  

 .ت ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشجوی دکتری مدیری . 2

 .دانشگاه گیالن، رشت، ایرانمربی  . 3

 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران . 4
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 مقدمه

 ریتأث تحت را مردم آحاد و داشته یریچشمگ رشد ریاخ هایسال در که یاجتماع هایپدیده از یکی

 از متأثر زین ورزش ،یاجتماع هایپدیده تمام انیم در .است ورزش و یبدن تیترب است، داده قرار

 افزایش ازجمله امروزی مدرن جامعه تغییرات(. Nasirzadeh, 2008) است جامعه هایگرایش

 یهایباز و الکترونیکی یهارسانه نوین، یهایفناور از استفاده ،ونقلحمل در هانیماش از ادهاستف

 احساس گذشته از بیشتر سالمت افزایش برای بدنی فعالیت به توجه تا است شده منجر کامپیوتری

 هر روزمره زندگی از بخشی صورتبه المللیبین سطح در شورز(. Mathisen et al, 2019) شود

 است درآمده فردی میان و اجتماعی سازمانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مختلف روابط در فردی

 فراگیر، اجتماعی پدیده یک عنوانبه ورزش. باشدمی آن نمادین نقش از فراتر ورزش قدرت و

 در گذاریهسرمای. گرددمی محسوب روانی بهداشت و جسمانی سالمت تأمین سازوکار بهترین

 هاهزینه کاهش موجب خاص طوربه ورزشی و تفریحی هایفعالیت و عام طوربه همگانی ورزش

-ناهنجاری سطح آوردن پایین و اجتماعی مفاسد با مبارزه مراکز و درمان و بهداشت هایبخش در

 (.Niazi, 2009) شودمی اجتماعی و فردی های

 کالن، اهداف تدوین نیازمند دیگر سیستم هر همانند نیز ورزشی گردشگری در مشارکت

 هرگونه از بتواند حرکت مسیر از آگاهی ضمن تا است عملیاتی هایبرنامه و هااستراتژی

 ورزد اجتناب خود اطالعاتی و فیزیکی انسانی، مالی، منابع رفتن هدر به و رفتن بیراهه ،یکاردوباره

(Javadipou & Sami Nia, 2013). ماهیت و اصول که است الزم مسیر این در حرکت جهت 

 -1 :شامل که گیرد قرار آن توسعه سرلوحه ورزشی و تفریحی هایفعالیت در مشارکت

 -2 مکاناتا و تجهیزات عادالنه توزیع و ورزش در نابرابری و تبعیض عدم اصل سه از برخورداری

 متمم حالت از برخورداری -3 البا به پایین از و پایین به باال از تعاملی هیدوسو گیریتصمیم فرآیند

 هایموفقیت سوابق. باشدمی پرورش و تربیتی قهرمانی، هایورزش سایر با تضاد عدم یا مکملی و

-سیاست تدوین و ریزیبرنامه که دهدمی نشان سالمت نهیدرزم مختلف کشورهای در شدهکسب

 از حاصل هاییافته(. Sallis et al, 2006) کندمی ایفا زمینه این در را مهمی نقش اثربخش های
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 به افراد تشویق برای بدنی فعالیت مداخالت و مدیریت به نیاز ضرورت 1زیادی بسیار مطالعاتی

 .دهدمی نشان را ورزش در مشارکت افزایش

 است کشور هایچالش جمله از اجتماعی نشاط و سالمت پایین هایشاخص معضل طرفی، از

 در اصلی محورهای از همیشه و بوده اجتماعی کارشناسان و مرداندولت دغدغه همواره که

 و سالم جامعه ایجاد در حوزه تریناصلی. باشدمی کشور فرهنگی -اجتماعی کالن گذاریسیاست

 با ورزشی مشارکت میان این در که است غنی فراغت اوقات و فعال زندگی سبک به توجه شاداب

 راستا همین در .کندمی ایفا کلیدی نقش ماندگار و پویا یکارکردها و باال اقتصادی صرفهبه توجه

 اثبات به مختلف اقشار در را ورزش روانی و جسمی پایدار و مفید اثرات زیادی هایپژوهش

 مشارکت و بدنی فعالیت شدهشناخته منافع درباره بسیاری تجربی و علمی شواهد و اندرسانده

 افراد باالی درصد دهندهنشان کشور سطح هایرشگزا هم هنوز اما است؛ شدهمشاهده ورزشی

 فعالیت افزایش و است اجتماعی رفاه همراه به ورزش(. Shahbazi et al, 2013) است غیرفعال

 اصلی هدف حاضر حال در محروم هایگروه خصوصبه مختلف هایگروه و اقشار برای بدنی

 توسط ورزش، در مشارکت ایجاد(. Storr, Nicolas & Davices, 2021) هاستدولت از بسیاری

 تواندمی آنان مختلف یهازهیانگ به توجه با مختلف یهاگروه قهیباسل متناسب فرهنگی تبلیغات

 اجتماعی رفاه و سالمت افزایش جهت بدنی مختلف یهاتیفعال در مشارکت افزایش هایاستراتژی

 مشارکت جهانی هاینمایشگاه ،هاارهجشنو کنار در(. Zhou et al, 2019) باشد داشته همراه به را

 ؛(Sarlab et al, 2021) باشد داشته شهری جوامع توسعه بر زیادی ریتأث ورزشی رویدادهای در

 و تغییر .شودمی احساس شدتبه مردم زندگی سبک در تغییر برای مداخالتی به نیاز بنابراین

 ضروریاتی از را ورزشی و بدنی فعالیت به پرداختن معاصر، زندگی هایمقوله در جهانی تحوالت

 و تجارب با ورزش و یبدنتیترب اهداف. رسدیم نظر به ریناپذاجتناب آن از دوری که ساخته

 توسعه و اهمیت به توجه با و هستند هابرنامه جهت و مقصد کنندهنییتع و اندارتباط در افراد عالیق

 تمام به بلکه نیست خاصی جمعیتی یاهرده به محدود آن اهداف ورزش و یبدنتیترب علم حیطه

 عنوان به بدنی فعالیت و ورزش نقش بنابراین(. Fathi, 2009) است افتهیگسترش جمعیتی هایرده

 بسیار دارد، یاقتصاد و اجتماعی سالمتی، اهداف به رساندنیاری در ایبالقوه توانایی که راهبردی

 و همگانی هایورزش از(. Seyed Ameri & Ghorbanbardi, 2012) باشدیم اهمیت حائز
                                                      
1. Bull and et al, 2004; Schopper, Lormand and Waxweiler, 2006 ،Lera-lopez, 2007 
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 ماهیتی دارای همگانی ورزش زیرا. کرد یاد راهبرد این از مهمی بخش عنوان به توانمی تفریحی

 سالمت قبیل از آن مختلف اثرات گیریشکل سبب امر همین و بوده انتخابی و آزادانه تفریحی،

 (.Zangiabadi, 2009) است گردیده بودن بانشاط و بخشی لذت روانی، و جسمانی

 نقش و جایگاه گسترده تأثیرات با یچندبعد ابزار یک عنوانبه سرگرمی و ورزش ،نیا بر عالوه

 ساخته متجلی دیگری اجتماعی عدیده کاربردهای و تربیت ،فراغت سالمت، در را خود ارزشمند

 یهایجارهننا و انحرافات از یریجلوگ یهاراه نیدارتریپا از یکی یورزش مشارکت توسعه .است

 و ورزشی فعالیت .(Shahbazi et al, 2013) است یاجتماع یزندگ و طیمح یسازسالم و یرفتار

 اجتماعی روابط خود، با فرد روابط بهبود باعث فیزیکی و جسمی سالمت بهبود از جدای تفریحی

 (.Tsuji et al, 2020) شد خواهد انآن افسردگی عالئم کاهش موجب و هاگروه در افراد

 متنوع اهداف به دستیابی جهت ورزش در نگریآینده و توسعه ریزیبرنامه و مدیریت بنابراین 

 اقشار ورزشی هاینیازمندی از مختلف اطالعات داشتن توجه نیازمند و بوده ضروری بسیار آن،

 اریبس جامعه هر در یورزش یهابرنامه سطح و ورزش در افراد مشارکت سطح زیرا باشدمی مختلف

 افراد یمشارکت سطوح به توجه ،یورزش یهاسازمان اهداف نیتدو یهاراه از یکی. است عنومت

 یورزش یهاسازمان یهااستیس و اهداف بر ورزش مختلف سطوح در افراد مشارکت زانیم. است

 یورزش یهاانجمن و هاسازمان لیتشک به ورزش در مشارکت حسطو ییشناسا و است اثرگذار

 دیمف یورزش یهابرنامه اهداف یبندتیاولو در نیا بر عالوه. کندیم کمک حسط هر با متناسب

 پیشین تحقیقات نقد و مرور به است الزم پژوهش مساله بهتر تبیین جهت .(Turan, 2020) است

 در (1397) همکاران و بنار داخلی؛ تحقیقات در .شود اقدام کشور از خارج و داخل در مرتبط

 ازها،ین ان،یمتول عوامل، اقشار، خدمات،: النیگ استان در یورزش مشارکت توسعه یمنظرها لیتحل

 خدمات مشارکت، تیریمد عوامل ت،یاهم بیترت به که دادند گزارش راهکارها و هاچالش

 یورزش مشارکت سطح بر ،یفرد نهیزم و ورزش یهاتیقابل ،یطیمح نهیزم توسعه، منابع مشارکت،

 نیترمهم منابع، و یطیمح ،یفرد بخش سه در ن،یهمچن. دارند دهکنننییتع اثر( وابسته ریمتغ)

 همکاران و یططر .دارند( یمال منابع و یقتصادا طیمح ،یرفتار) یمشترک طهیح ازهاین و هاچالش

 یاجتماع یابیبازار کردیرو با یحیتفر یهاورزش در مشارکت مدل یطراح بررسی در (1398)

( یاجتماع یابیبازار ختهیآم) یاجتماع یابیبازار به مربوط یهامولفه ریتاث بیضر که دادند نشان
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 و ریتاث بیضر از یاجتماع یابیبازار ارتباطات هاآن سه هر نیب از و هستند یمعنادار و باال ریمقاد

( 921/0) یدسترس تیقابل و( 953/0) مشارکت نهیهز ازآنپس و( 948/0) است برخوردار یتریقو

 یاجتماع یابیبازار با مشارکت فرهنگ نیب ریتاث بیضر آمدهدستبه مدل رد نیهمچن. داشتند قرار

( 597/0) ورزش در مشارکت با ارتباط در تینها در و( 584/0) تیریمد با ارتباط در ،(892/0)

 یامقوله فرهنگ نیبنابرا ؛است مشارکت فرهنگ فراوان تیاهم از یحاک که است شدهگزارش

 شوندگانمصاحبه که ییهامقوله از گرید یکی. باشدیم مدل در شدهمطرح یهامقوله ریسا یبرا هیپا

 تیریمد دانستندیم یهیبد یامر را آن یاجتماع یابیبازار قیطر از مردم مشارکت شیافزا جهت

 نقش و سهم نییتع بررسی در (1398) همکاران و یغفور .بود نهیزم نیا در یقو و منسجم

 ییاجرا یهادستگاه سهم با رابطه در که دادند نشان یهمگان زشرو توسعه در ییاجرا یهادستگاه

 و فضاها به مردم ریفراگ و ارزان آسان، یدسترس و دسترس در یورزش اماکن توسعه در کشور

 در و ورزش یرگذاریتأث و تیاهم به نسبت یعموم نگرش بهبود در ؛یشهردار ،یورزش یهابرنامه

 و هاجشنواره یبرگزار در تیهان در و مایصداوس ،یحرکت سواد یارتقا و مردم به ورزش آموزش

 و یبوم یهایباز و یسنت یهاورزش اشاعه و کشور نقاط همه در یهمگان ورزش یهاشیهما

 نیا جینتا با توانیم یطورکلبه. دارند عهده بر را سهم نیشتریب جوانان و ورزش وزارت ،یمحل

 ورزش سعهتو در شانسهم زانیم و خود فیوظا از را کشور ییاجرا یهادستگاه از کی هر ق،یتحق

 منابع ،ییاجرا یهادستگاه از کی هر سهم به نظر با توانندیم هادولت نیهمچن و کرد آگاه یهمگان

 یبررس در( 1397) همکاران و فرد یخالد .دهند قرار آنان اریاخت در یزاتیتجه و یانسان ،یمال

 رانیا نیلرنش و کرد ترک، یهااستان در یحیتفر و یانهمگ ورزش در مشارکت موانع و عوامل

 در ورزش» و «یسالمت و سال و سن با آن تناسب» ،«ورزش در نشاط وجود» که دادند گزارش

 امکانات کمبود» ،«وقت نداشتن» نیهمچن و عوامل نیترمهم عنوانبه بیترتبه «یعیطب طیمح

 افراد نظر از ورزش به پرداختن مؤثر موانع نیترمهم عنوانبه بیترت به «زهیانگ نداشتن» و «یورزش

 فقر از یناش مردم یسالمت تهدید و یاقتصاد مشکالت باوجود رسدیم نظر به. است بوده نمونه

 تواندیم که دهد اختصاص هااستان نیا در یهمگان ورزش به را یبیشتر سهم باید دولت ،یحرکت

 لیتحل سیربر در( 1397) همکاران و زاده صادق .دکن ایفا جامعه یسالمت بهبود در یمؤثر نقش

 که دادند نشان زدی شهر زنان و مردان دگاهید از یهمگان ورزش یهاتیفعال در مشارکت زهیانگ

 عوامل ب،یترت به یهمگان ورزش در زدی شهر مردان و زنان مشارکت زهیانگ در مؤثر واملع
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 یورزش رانیمد توسط منظم یزیربرنامه اتخاذ الذ .بودند یدرمان و رندهیگشیپ ،یفرهنگ ،یتیریمد

 نظر به الزم یهمگان ورزش در مشارکت به مردم قیتشو جهت در یجمع هایرسانه از استفاده و

 و افتهی اتیح مردم روزمره یزندگ در یهمگان یهاورزش در مشارکت سبب نیبد تا رسدیم

 همکاران و یبا .شود نهینهاد زدی شهر زنان و مردان انیم یهمگان ورزش به پرداختن فرهنگ

 شهروندان دگاهید از یهمگان یهاورزش در مشارکت زانیم بر مؤثر عوامل بررسی در( 1394)

 یهاورزش امکانات و لیوسا به یمحدود یدسترس انیگوپاسخ از یتعداد که دادند نشان یسمنان

 جهینت نیا یخانوادگ تیوضع ریغمت در هستند، رگرایتقد انیگوپاسخ متوسط طوربه. دارند یهمگان

. کنندیم قیتشو یهمگان یهاورزش در شرکت یبرا را خود فرزندان هاخانواده شتریب که داد دست

 یهایژگیو همه که دهدیم سوق جینتا نیا سمت به را ما یورزش نیمسئول به نسبت دگاهید ریمتغ

 از یمین از شیب. است شدهیابیارز نییپا به متوسط شهروندان نظر از شدهواقع سؤال مورد

 در نیهمچن مؤثرند، یهمگان یهاورزش گسترش در یجمع یهارسانه که بودند معتقد انیگوپاسخ

 یهمگان یهاورزش در شرکت بودن رگذاریتأث و مثبت ادیز زانیم به انیگوپاسخ از ییباال صد

 که شد مشاهده یهمگان یهاورزش در مردم مشارکت در نهادها یپست ریمتغ در. بودند موافق

 ورزش سازمان یبرا را یهمگان یهاورزش مردم مشارکت و نهادها ریتأث زانیم نیشتریب انیگوپاسخ

 مردم شیگرا در مؤثر عوامل نییتب در (1393) یجامع و یعامر دیس. دانندیم یشهردار و جوانان و

 کارشناسان دگاهید از یجمع یهارسانه نقش بر دیتاک با یقهرمان و یهمگان یهاورزش به

 ریز یهازوج نیانگیم ۀرتب نیب یداریمعن فاوتت که دادند نشان کردستان استان یبدنتیترب

 یهانامهپرسش یهامؤلفه نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس. دارد وجود پژوهش یهااسیمق

 ،یورزش یهاسازمان ساختار ،یاجتماع یتقاضا ارتباطات، و یسازیجهان که داد نشان پژوهش

 ششم تا اول تیاولو در بیترت به یرورزشیغ یهاسازمان ،یجمع یهارسانه ،یاجتماع یهاشبکه

 001/0 سطح در قیتحق یهامؤلفه ریز یتمام که داد نشان یریمتغ تک t آزمون جینتا. دارند قرار

 ورزش به مردم شیگرا در یجمع یهارسانه بودن مؤثر نشانگر که باشندیم داریمعن و مثبت

 .باشدیم یقهرمان و یهمگان

 از جلوگیری عوامل لیوتحلهیتجز در( 2020) کارادینیز و آکوسی خارجی تحقیقات در

 بر که عواملی در که دادند نشان تفریحی یهاتیفعال در دبیرستانی آموزان دانش مشارکت
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 وجود زیادی تاوتف گذاردیم تأثیر تفریحی هایفعالیت در دبیرستانی آموزان دانش مشارکت

 سبز، مناطق تعداد و کنند برآورده را جوانان نیازهای بتوانند که فرهنگی و یاجتماع مناطق. ندارد

 افزایش باید دهند نشان را خود فیزیکی عملکرد توانندیم که تفریحی یهامکان و بازی یهانیزم

 رسیده یسالمتبه. کنند رشد نجوا یهانسل تا شود تشویق هاتیفعال این در جوانان مشارکت و یابد

 باید همچنین شهرها و استانی یهایشهردار. کنید کسب سالم زندگی برای را الزم رفتارهای و

 و فیتری. شود برخوردار بیشتری مزایای از بتواند جامعه تا دهند افزایش و متنوع را تفریحی مناطق

 مشارکت برای انگیزه سطوح در بیرونی و ذاتی تأثیرگذار عوامل بررسی در( 2020) همکاران

 بیشتر ورزش در شرکت برای جوانان انگیزه سطح که دادند نشان تفریحی هایورزش در جوانان

 تفریحی هایفعالیت در کارکنان مشارکت بر مؤثر موانع بررسی در( 2016) اوزتورک .بود متوسط

 به توجه با قبالً، ورزشی یهاتیفعال در شرکت و جنسیت به مربوط یداریمعن سطح که داد نشان

 سطح هیچ ،حالنیباا. است داشدهیپ خرید، مراکز در شاغل کارکنان فراغت اوقات موانع

 ورزش راهبردی تحلیل در( 2013) نیاسمیع و پورجوادی .است نشده پیدا سن به مربوط یداریمعن

 سیستان استان گانىمه ورزش استراتژیک تحلیل در( 2009) همکاران و غفرانى ایران؛ در همگانى

 به کرمان استان همگانی ورزش توسعه سوات تحلیل در( 2013) همکاران و گودرزی و بلوچستان و

 منطقه بر تأکید ضمنا و پرداختند( تهدید و فرصت ضعف، قوت،) سوات منظرهای بررسی

 به زین محدودی تحقیقات. پرداختند متناسب هایاستراتژی تدوین به( WT) نامطلوب استراتژیک

 رویکرد با( 2013) همکاران و شهبازی. اندپرداخته همگانی ورزش توسعه زمینه در یسازمدل

 سه( 2012) صفاری. اندپرداخته همگانی ورزش راهکارها و موانع ضرورت، بررسی به نگرکالن

 رفتاری ،(سیاسی حقوقی ،المللنیب اجتماعی، اقتصادی، ای،رسانه ،ستیزطیمح) محیطی سطح

 را( فناوری تجهیزات، قوانین، ها،سازمان انسانی، مالی،) یتیمدیر و( ظرفیتی فردی، بین دی،رف)

 .است داده قرار یموردبررس پیمایشی صورتبه

 در باالیی اهمیت ورزشی گردشگری در مشارکت به مردم جذب که دهدمی نشان فوق مبانی

 اینکه ژهیوبه .باشدمی ریزیبرنامه و عاتالمط انجام نیازمند همواره ورزش بنابراین ؛اردد اجتماع

 پویایی ها،ویژگی معرض در و دنشومی محسوب مدنی حوزه یک ورزشی گردشگری هایفعالیت

 متغیر شرایط تبع به افراد ورزشی نیازهای کهیطوربه .دندار قرار اجتماعی نظام هایپیچیدگی و

 مقدمات از نیز آنان ورزشی و حرکتی هایازنی از آگاهی بنابراین ؛کندمی تغییر زندگی محیط
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 ویژه، امکانات سازیفراهم و هزینه صرف و است همگانی ورزش اجرایی عملیات و ریزیبرنامه

 ممکن امکانات، این( گیالن استان مختلف اقشار) کنندهمصرف جامعه نیازها از عمیقی درک بدون

 اما اندقرارگرفته نظر مدنظر هامدل این در یادزی ابعاد اینکه رغمیعل .شود منجر ناکارآیی به است

 صورتبه قبلی تحقیقات همگانی؛ ورزش و ورزشی مشارکت بین مهمی تفاوت به توجه با

 این هایچالش و راهکارها ارائه و ورزشی گردشگری در مشارکت بحث مفهومی و تخصصی

 باوجود گیالن استان در تیلعامطا چنین اینکه خصوصبه. اندنکرده تبیین مناسب طور به را حوزه

 گردشگری و ورزش الگوهای انواع به پرداختن جهت محیطی شرایط بهترین از بودن برخوردار

 ورزش در شدهانجام هایپژوهش و نتایج یطورکلبه. است شدهانجام محدود صورتبه ورزشی

 بین هماهنگی عدم راهبردی، یهایمشخط ها،سیاست فقدان که است داده نشان کشور هایاستان

 منابع بودن ناکافی ،سرگرمی و ورزش با مرتبط اجرایی هایدستگاه و هاسازمان نهادها، مجموعه

 بر کافی نظارت عدم و موازی کارهای انجام بعضاً و ورزشی مختلف هایحوزه در انسانی و مادی

 بنابراین ؛شوندیم محسوب بخش این هاینارسایی نیترمهم ازجمله یورزشیحیتفر هایفعالیت

 در ایزمینه و پیمایشی رویکرد با جامع ایمطالعه اساس بر که است آن درصدد حاضر پژوهش

 و هاچالش و موانع شناسایی راهبردها، و راهکارها ارائه به گیالن، استان ورزشی گردشگری سطح

 .بپردازد مشارکت در موثر عوامل بررسی

 پژوهش شناسیروش

 شامل آماری جامعه. بود( گلیزر) سیستماتیک اکتشافی رویکرد با کیفی نوع از تحقیق، روش

 و اسنادی علمی، منابع) اطالعاتی منابع و( اساتید و تحلیلگران ان،ریمد) انسانی منابع بخش، دو

 دسترس در و هدفمند صورت به آماری نمونه. بود( ورزش گردشگری موضوع با ایکتابخانه

 .شد نظرخواهی و انتخاب
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 پژوهش آماری نمونه مشخصات -1 جدول

 نمونه گیرینمونه مطالعه گروه جامعه

 منابع

 انسانی

 اداره) یمتول هایسازمان ییاجرا کارشناسان و رانیمد

 سازمان ،یهمگان ورزش اتیه جوانان، و ورزش

 (... و یشهردار ورزش

دسترس در و هدفمند  نفر 17 

 نفر 52

دسترس در و هدفمند یدانشگاه لگرانیتحل و دیاسات  نفر 11 

دسترس در و هدفمند ورزش معلمان و انیمرب  نفر 24 

 منابع

اطالعا

 تی

 نسخه 14 دسترس در و هدفمند علمی و ایکتابخانه منابع
38 

 نسخه
 نسخه 11 دسترس در و هدفمند اجرایی و علمی گزارش

 نسخه 13 دسترس در و هدفمند هابرنامه و اسناد

 

 مشخصات. بود ساختارمند نیمه اکتشافی مصاحبه و ایکتابخانه مطالعه ملشا پژوهش ابزار

 ذکرشده سنجیروایی هایروش از استفاده با ابزار روایی. باشدمی زیر صورتبه پژوهش ابزارهای

 .شد ارزیابی مطلوب و کنترل 2 جدول در

 
 پژوهش ابزارهای مشخصات -2 جدول

 مصاحبه ایکتابخانه مطالعه روش

 افتهیساختار نیمه ساختارمند و مندنظام نوع

 (پاسخ باز پرسشنامه) پرسش چارچوب (مفاهیم استخراج ستیلچک) رونوشت ابزار

 انسانی منابع آماری نمونه اطالعاتی منابع آماری نمونه زمینه

 حقوقی و علمی لحاظ به معتبر هاینسخه انتخاب روایی

 متخصصان دیدگاه از رونوشت صوری و محتوایی روایی

 فنی و علمی شایستگی برحسب افراد انتخاب

 دیدگاه از پرسشنامه صوری و محتوایی روایی

 متخصصان

 مصحح و کدگذار اساتید بین توافق ضریب محاسبه

 

 چه اینکه مبنای بر دارهدف صورتبه تا کوشدمی پژوهشگر هدفمند و نظری گیرینمونه در

 این نمونه انتخاب اساس پژوهش این در. کند انتخاب رو نمونه است نیاز مورد خاصی اطالعات نوع

. کنند کمک هایافته تکرارپذیری و نظریه گیریشکل به بتوانند منتخب اطالعات و افراد که بود

 با مشابه نتایج تولید آن در که ویلغ تکرارپذیری. 1: گرفت قرار مدنظر بُعد دو در تکرارپذیری
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 طریق از متضاد نتایج تولید آن در که نظری تکرارپذیری. 2 بود؛ هدف مشابه هایمورد انتخاب

-مصاحبه به بازخورد ارائه با پژوهش، این در. بود هدف مخالف هایقطب در موردهایی انتخاب

 نگذارد، تأثیر هاآن یگوئ پاسخ وهنح بر کهیطوربه پژوهش مسیر در هاآن قراردادن و شوندگان

 آن تا آمدهدستبه الگوی مصاحبه، هر انجام از پس ضمناً،. شد مدااق درونی روایی افزایش منظوربه

 قرار موردبحث داشت، الگو به نسبت را نکاتی شوندهمصاحبه کهیدرصورت و شدمی ارائه مرحله

-جهت و فرضپیش هرگونه از خالی مصاحبه تا شدمی انجام مصاحبه انجام از پس کار این. دادیم

 باز، کدگذاری مرحله سه طی هاآن تحلیل کار ها،داده گردآوری با همزمان. شود انجام گیری

 مداوم، مقایسه شوند؛می بندیطبقه هاآن کدها، استخراج از پس. شد شروع نیز انتخابی و محوری

 نظریه تا گردندمی ادغام یا و جدا طبقات کند؛می آشکار را کدها این بین تشابهات و هاتفاوت

 قرار استفاده مورد تئوری تکمیل درروند نیز موجود متون و منابع. گیرد لکش فرآیند این درروند

 ادامۀ که کند حاصل اطمینان پژوهشگر که یافت ادامه زمانی تا هاداده گردآوری کار. گیرندمی

 تحلیل ماه، شش دورۀ طی در مصاحبه 52 انجام از پس. افزایدنمی او هایدانسته به ایتازه چیز کار

 هایداده از باالیی درصد که چرا بود؛ قبلی هایداده به جدید دادۀ نشدن اضافه از حاکی هاداده

 هامصاحبه به نظری، اشباع حد به رسیدن با بنابراین، ؛بود تکراری آخر هایمصاحبه از مستخرج

 پژوهش مدل. شد انجام پژوهشگر چند نظر و قبلی مطالعات از استفاده با کدگذاری. شد داده پایان

 سه در کدگذاری. گردید ترسیم مفهومی چارچوب یک صورتبه شدهییشناسا روابط اساس بر نیز

 تا شد انجام( موضوعی) سوم کدگذاری و( گزینشی) دوم کدگذاری ،(باز) اول کدگذاری مرحله

 .شوند مفهومی مدل در اصلی هایعامل تیدرنها و ابعاد سپس ،هامؤلفه به تبدیل هاولهمق

 

 پژوهش یهایافته

 مشخصات. بود شدهییشناسا عامل 6 و بعد 25 مؤلفه 100 شامل نهایی مفهومی چارچوب

 .باشدمی زیر جدول صورت به هاآن هایمولفه و ابعاد ،عامل به مربوط
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 و منابع در هاآن تکرار میزان همراه به شدهییشناسا هایمولفه کدگذاری و بندیچارچوب -3 جدول

 هامصاحبه

 بر کلیدی مضامین فراوانی

 هامصاحبه و مبانی اساس

2 کد  

 (مؤلفه)

2 کد  

(ابعاد)  

1 کد  

 (هاعامل)

 توسعه هایبرنامه در ورزش جایگاه 5

 یحقوق -یاسیس

مل
عوا

 
ینه

زم
ی

ا
 

 سیاست قدرت روابط و دیپلماسی در ورزش جایگاه 3

 قانونی و اجرایی اسناد در ورزش از حقوقی حمایت میزان 4

 ورزشی گردشگری به کارگزاران و لتمردانود نگرش 9

 عمومی مالی منابع تقویت و اقتصادی رشد 3

 یصنعت -یاقتصاد
 ورزشی گردشگری توسعه و تولیدات سرانه 12

 مردم مصرف یا خرید قدرت و درآمد میزان 8

 خانوار سبد در یورزش گردشگری هزینه میزان 5

 سکونتی و شهری بافت 4

 یستیز- ییایجغراف
 منطقه زیستی اقلیم و بومستیز 7

 ورزشی گردشگری جهت طبیعی فضاهای 9

 هوایی و آب وضعیت 13

 تأثیرات و یورزش گردشگری برای اجتماعی بازاریابی 3

 یالمللنیب فضای

 یفرهنگ -یاجتماع
 مدنی نهاد و ایرسانه فضای در ورزش جایگاه 11

 جامعه در ورزشی یهاسمبل ا،نماده رفتاری، الگوهای 7

 در یورزش تیفعال یالگوها ریسا با ورزش رقابت تیوضع 7

 جامعه

 خود بدنی ظاهر و تیپ از افراد تصور 5

 یشناختروان

مل
عوا

 
صی

شخ
 

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

 ...( ی،افسردگ ،نفساعتمادبه مانند) فرد روانی حاالت 6

 فعالیت فواید از آگاهی و ورزش به افراد نگرش نوع 4

 ورزشی

 ورزشی افراد با تعامل و ارتباط 9

 یفتارر
 غیرفعال و فعال زندگی سبک ترویج 5

 ورزشی اجتماعی هایشبکه و هاگروه در عضویت 3

 ورزش اجتماعی بازاریابی 7
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 سنی هایرده و خصوصیات 8

 یتیجمع
 زندگی رفاه و درآمد سطح 6

 شغلی ماهیت و تحصیلی وضعیت 2

 جنسیتی هایویژگی 7

 ورزشی مهارت و جسمانی سالمت داشتن 4

 یساختار
 ورزشی فعالیت برای همراه داشتن 9

 کافی وقت و زمان 10

 اجتماعی و شخصی کاری هایمشغله 5

 ورزشی فضاهای امنیت و امکانات ایمنی 6

 و اختسریز

 امکانات

مل
عوا

 
ت

دما
خ

 

 ورزشی فضاهای و امکانات به دسترسی قابلیت و توزیع 3

 ورزشی فضاهای زیرساخت معماری و مهندسی کیفیت 4

 ورزشی تجهیزات و وسایل استاندارد و کیفیت 8

 اجرایی متخصص کارشناسان و مدیران 9

 یانسان منابع

 گردشگری ماتدخ و آموزش حوزه متخصصان و مربیان 7

 یورزش

 یورزش هایانجمن و داوطلب یروهاین وجود 4

 هایافته سازمان ورزشکاران 3

 ورزش دولتی بودجه 5

 یمال منابع
 مردم و غیردولتی و دولتی نهادهای پشتبانی و حمایت 6

 ورزشی هایبخش درآمدزایی 12

 ورزش بخش در گذاریسرمایه 9

 یفناور و دانش خدمات کیفیت ارتقای جهت روز تکنولوژی 13

 
 

 ورزش در اطالعات فناوری هایسیستم 15

 ورزشی طبی و آزمایشگاهی تجهیزات وجود 5

   ورزشی علمی خدمات و تخصصی دانش وجود 6

 ریزیبرنامه الگوهای و هاروش 3

 و یگذاراستیس

مل یزیربرنامه
عوا

 
نی

زما
سا

 ورزش هایبرنامه و اهداف سازیشاخص و یزیرطرح 9 

 ورزش توسعه نوع به نسبت زانریبرنامه و رانیمد نگرش 3

 کیاستراتژ یزریبرنامه و گذاریاستیس در رویه وحدت 3

 و یسازمانده ورزش التیتشک در روشن فیوظا شرح نیتدو 4

 فرایندها مدیریت در گیریتصمیم الگوهای و هاسیستم 5 التیتشک
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 هابخش و اهداف ندسازیامنظ 6

 با مرتبط هایسازمان تعامل و رهبری در رویه وحدت 8

 ورزش

 ورزش توسعه هایشاخص ارزیابی و سنجش 9

 یابیارز و نظارت

 روشن و جامع نظارت و کنترل سیستم 7

 حقوقی چارچوب تدوین و عملکرد مستندسازی 2

 ورزشی گردشگری

-تصمیم و ریزیبرنامه جهت مالز تحقیقات و مطالعات 9

 گیری

 کالن هایبرنامه با متناسب عملیاتی ریزیبرنامه 8

 ندیفرا و اتیعمل

 مدیریتی فرایند سازی هماهنگ و نظامندسازی 5

 اتیعلم و اقدامات یساز کپارچهی 6

 و محوردانش اجرایی و مدیریتی ساختارهای وجود 3

 فناورمحور

 مشتریان با ارتباط مدیریت و بازاریابی یهاقابلیت ایجاد 7

 و سرانه عیتوز

 خدمات عرضه
مل

عوا
 

ت
رک

شا
م

 

 گردشگری خدمات ارائه در عرضه و تقاضا بین تعادل 9

 ورزشی

 و جمعیتی بافت با خدمات و هاسرانه توسعه تناسب 5

 سکونتی

 در ورزشی گردشگری خدمات و هاسرانه مناسب عتوزی 3

 جامعه

 رفتاری و جسمی مستمر پایش ورزشی علمی هایاهپایگ 3

 افراد

 گونه و یازسنجین

 یشناس

 یورزش

 توسعه برای مدیریتی و فنی ،یازسنجین تحقیقات 2

 شیورز گردشگری

 هایمولفه برحسب جامعه مختلف اقشار شناسیگونه 5

 ورزشی

 گردشگری در مشارکت اجتماعی و رفتاری مطالعات 9

 ورزشی

 پوشش و دادیرو حرکتی الگوهای و ورزشی هایرشته انواع یریارگکبه 11

 یده

 اقشار

 جامعه مختلف اقشار دهی پوشش در جامعیت و تناسب 10

 ورزشی رویدادهای و برنامه تنوع 14
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 ورزشی گردشگری خدمات و هایبرنامه تیکم و تیفیک 3

 ورزش غاتیتبل و ایرسانه توسعه 5
 و یسازفرهنگ

 وزشمآ

 
 

 مختلف مراکز در یورزش گردشگری آموزش سازیغنی 6

 ورزش همگانی آموزش زمینه سازیفراهم 9

 همگانی و تفریحی ورزش در رفتارسازی و یسازنهینهاد 7

 ورزش در محورسالمت یبدن تیفعال 9

 مشارکتی
 ورزش در یهوادار و یداوطلب تیفعال 3

 ورزش در یآماتور یرقابت تیفعال 6

 گردشگری و یحیتفر یورزش تیفعال 5

 ...( ،یریپذاجتماع) اجتماعی 6

 یایمزا

 مشارکت

مل
عوا

 
مد

پیا
ها

 

 ...( ،اندامتناسب) جسمی 4

 ...( روحی، سالمت) روانی 12

 ...( کار، اثرات کاهش) صنعتی 3

 پهلوانی و ورزشی منش ورزشی، اخالق 8

 فرهنگ

 یورزش

 ورزشی هایمحیط هنجاری و تاریفر فرهنگ 7

 ورزشی نوستالژی و فرهنگی نمادهای 9

 پوشش شناختیزیبایی هایویژگی 6

 تعاملی و ارتباطی یکارکردها 3

 یکارکردها

 ورزش

 صنعتی و تجاری یکارکردها 5

 فرهنگی و تربیتی یکارکردها 7

 مدنی و زیستی یکارکردها 8

 تبلیغات 4

 یهاجاذبه

 یرقابت

 مهارت اجرای زیبایی 5

 مسابقات 3

 هیجانی فضای 6

 

 گردشگری یعلم یمبان اساس بر و یمفهوم یستمیس مدل قالب در ذکرشده، عوامل و رهایمتغ

 .است 3 جدول مفهومی چارچوب از مستخرج( 1 شکل) پژوهش مدل. شدند مندنظام ورزشی

 عوامل .است پیامد و خدمات ،مشارکتی ،انیسازم ای،زمینه ،شخصی عامل 6 شامل مدل

 ابعاد شامل ایزمینه عوامل .بودند ساختاری و رفتاری و یشناختروان جمعیتی، ابعاد شامل شخصی
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 عوامل. بودند فرهنگی – اجتماعی و حقوقی -سیاسی زیستی، -جغرافیایی صنعتی، – اقتصادی

 و نظارت و فرایند و عملیات تشکیالت، و یدهسازمان ،یزیربرنامه و یگذاراستیس شامل سازمانی

 و زیرساخت و فناوری و دانش انسانی، منابع مالی، منابع شامل خدمات عوامل .بودند ارزیابی

 گونه و یازسنجین ،خدمات عرضه و سرانه عیتوز ابعاد شامل مشارکت عوامل. بودند امکانات

 شامل هاامدیپ املع .بودند وزشمآ و یسازفرهنگ ،اقشار یده پوشش و دادیرو ی،ورزش یشناس

 نیا بر عالوه. بودند یرقابت یهاجاذبه ،ورزش یکارکردها ی،ورزش فرهنگ ،مشارکت یایمزا ابعاد

 ،(مولفه 20) مشارکتی ،(مولفه 16) سازمانی ،(مولفه 16) ایزمینه ،(مولفه 16) شخصی عامل

 یک قالب در فوق عوامل اثرگذاری جهت و ارتباط. بودند( مولفه 16) پیامد و( مولفه 16) خدمات

 بین تعامل برآیند و عوامل بین اثرگذاری جهت. گردید ترسیم زیر شکل صورت به مفهومی مدل

 .است شده مشخص زیر هایفلش صورت به متغیرهای

 

 ورزشی گردشگری به مردم مشارکت و جذب مدل مفهومی چارچوب -1 شکل
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 گردشگری در مشارکت توسعه برای راهبردهای و هاچالش پژوهش؛ تحلیل چارچوب اساس بر

 .است شده گزارش و شناسایی زیر جدول صورت به گیالن استان در ورزشی

 ورزشی گردشگری در تمشارک راهبردهای و هاچالش -4 جدول

 راهبردها هاچالش سطح

ص
شخ

 ی

 تفریحات و مجازی هایبازی به گرایش افزایش

 خطر زنگ و انانوج بین در ویژه به ناسالم و غیرفعال

 ورزشی تفریحات و هافعالیت برای

 در فعال کارهای و کسب یا یها گروه ای افراد از لیتجل و قدردانی

 شهروندان به ورزشی گردشگری خدمات زمینه

 قابل تعداد سوی از ورزش برای هزینه به تمایل عدم

 شهروندی جامعه از توجهی

 های برنامه در ورضح برای اجتماعی محبوب های شخصیت از دعوت

 ورزش

 جامعه از وسیعی طیف معیشتی بد وضعیت

 شهروندی

 فضاهای در ورزش با رابطه در یآموزش جمالت و شعارها نصب

 شهروندی اشتغال

 ورزش در فعال شهروندان یبرا یرفاه و یقیتشو امور ارتقاء 

 مردمی هایکمک و نهادها حمایت قابلیت ارتقای 

ینه
زم

ی
ا

 

 ورزشی گردشگری مقولی به تخصصی شنگر عدم

 ملی ورزشی هایسازمان سوی از

 هایمراسم و جماعات نماز در ورزش ینید و یارزش یمبان بر دیتاک

 دینی اماکن و مساجد در مذهبی

 فرهنگی و اجتماعی قانونی، مختلف های محدودیت

 ورزش) فعال صورت به ورزش در زنان مشارکت

 ...( اگر،اشتم) فعال غیر و...(  کردن،

 شهروندان برای ورزش و سالمت الکترونیک پروفایل و شناسنامه تهیه

 روستاها سکونت وضعیت در مناسب تراکم عدم

 ورزشی فضای و اماکن به دسترسی جهت

 و هاسازمان خدمات، اماکن،) ورزشی تفریحی یاطالعات نظام تدوین

)... 

 ایاهفض رفتن بین از و شهرها سکونتی ساختار تغییر

 تفریحی و همگانی ورزش برای استفاده قابل طبیعی
 شهروندان هایخانواده در ورزش به نگرش ارتقای

 شهروندی زندگی در بدنی فعالیت و ورزش هایارزش ترویج 

 
 هایمناسبت و هاجشنواره ها،همایش و سمینارها کیفی و کمی ارتقای

 ورزشی تفریحی

 
 گردشگری آموزشی هایکارگاه و هادوره کیفی و کمی ارتقای

 یورزش

 شهروندی ورزش آموزشی هایرسانه و نشریات کیفی و کمی ارتقای 
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 هدف و موضوع با زریت و شنیمیان ،لمیف کتاب، پوستر، بروشور، تهیه

 ورزشی تفریحی آموزش

ت
رک

شا
م

 

 هایرشته مطالعات و تحقیقات در کمی ضعف

 ورزشی تفریحی پیرامون مختلف

 بر یمحل و یبوم یهایباز و یورزش یهارشته بندیرتبه و ییشناسا

 مختلف اقشار در مختلف هایمولفه اساس

 هایرشته مطالعات و تحقیقات در کیفی ضعف

 ورزشی گردشگری پیرامون مختلف

 شیافزا در ورزش نقش بر مبنی یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 هاانزمسا رانیمد یبرا یانسان یروین سالمت و ییکارآ

 ورزش و تندرستی به مربوط پایین دانش و اطالعات

 شهروندی جامعه از توجهی قابل تعداد در
 ورزشی گردشگری ایمجموعه درون و محلی مسابقات از حمایت

 از حمایت به ورزشی هایرسانه تمایل عدم

 طرف از مناسب پیگیری نبود و ورزشی گردشگری

 ورزشی گردشگری مراکز

 با یآموزش یهاکارگاه و جلسات ها،همایش ینارها،مس یبرگزار

 شهروندان برای ورزش مزایای موضوع

 صداوسیمای ورزشی هایبرنامه مناسب توجه عدم

 ورزشی گردشگری به هااستان و ملی
 ورزش و بدنیتربیت روز مانند، نمادین ورزشی های مناسب برگزاری

 حیریتف موضوع با آموزشی علمی هایهمایش نبود

 علمی مراکز مشارکت و ورزشی
 کاری فضاهای در صبحگاهی ورزش برگزاری

 
 و یکشور یهانرم با مقایسه و جامعه سالمت و نشاط سطح نرم تدوین

 موجود یالمللنیب

 
 ورزش یها برنامه انجام از بعد و قبل سالمت یهاشاخص سنجش

 فعالیت و همگانی و تفریحی

 
 فضای در حرکتی فعالیت صحیح الگوهای آموزش هایزمینه ایجاد

 ورزش مشاوره هایایستگاه ایجاد صورت به کاری

 
 ارائه بخشی تناسب و شهروندی جامعه از جامع ورزشی یسنج ازین

 آن مبنای بر خدمات

نی
زما

سا
 

 نبود و ایجزیره هایفعالیت کاری،موازی وجود

 دلیل به استان ورزشی هایسازمان بین رویه وحدت

 کار تقسیم مناسب الگوی نبود و ضعیف ملتعا

 ها،شهرداری اوقاف، سازمان مانند هاییسازمان حمایت از گیریبهره

 مردمی هایکمک جذب زمینه در سیما و صدا

 درآمدزایی زمینه در ساختاری و اداری موانع وجود

 حوزه خصوصی بخش مشارکت جذب و

 ورزشی گردشگری

 ورزشی گردشگری هایسازمان رد موجود سازمانی فرهنگ ارتقای

 و ورزشی نیداوطلب جذب یبرا مناسب ساختارهای آوردن وجود به در ورزشی هایهیأت از بسیاری بودن فعال عدم



  1۰۰ 1۴۰1 بهار،  اول، شماره سومدوره                            ی ورزشیفصلنامه علمی مطالعات بازاریاب

 نهاد مردم هایانجمن هاشهرستان و هااستان

 بین در هایفعالیت برخی در کاری موازی وجود

 ورزشی تفریحی امور ادارات با هاهیات
 ورزشی تفریحی هایبخش بین منابع مناسب تخصیص

 منابع پیگیری جهت فراوان ساختاری موانع وجود

 ورزشی تفریحی به رسمی تخصیصی

 مراکز و هاسازمان بین وظایف و کار تقسیم چارچوب ابالغ و تدوین

 ورزشی تفریحی زمینه در متولی

 بخش در عملکرد نظارت و ارزیابی سیستم ضعف

 ورزشی گردشگری

 هایسازمان در بودجه بر نظارت و هزینه سیستم در زنگریبا

 ورزشی گردشگری

 قانونی بندهای و مواد برای مناسب پیگیری عدم

 ورزشی تفریحی مشمول
 شهروندی ورزش امور در ارزیابی و نظارت کارآمدسازی و اصالح

 هاینامه تفاهم از بسیاری برای اجرایی نامهضمانت

 موجود

 و عالی مدیران در پروریجانشین و ساالریشایسته سیستم تقویت

 ورزشی تفریحی هایسازمان میانی

 تفریحی با ومتناسب مناسب دستورالعمل وجود عدم

 مدیریت برای اجرایی وهیت امنا درهیات ورزشی

 ورزشی اماکن

 تفریحی زمینه در موجود قوانین و هانامه آئین تقویت و بازنگری

 ورزشی

 ورزشی تفریحی در متنوع هایصتخص وجود عدم
 ورزش ریزیبرنامه و سیاستگذاری واحدهای کارآمدسازی و اصالح

 شهروندی

 شهروندی ورزش هادارایی و منابع تخصیص کارآمدسازی و اصالح 

 بخشیمیان هایفعالیت سازماندهی و کار تقسیم مناسب الگوی تدوین 

 ورزشی تفریحی هایسازمان در موجود هایتخصص به بخشی تنوع 

 ورزشی تفریحی در متولی هایسازمان بین مناسب کار تقسیم 

ت
دما

خ
 

 مالکیت تحت فضاهای به مناسب دسترسی عدم

 ورزشی تفریحی هایسازمان

 غیر و یدولت یورزش اماکن از شهروندان استفاده زمینه سازیفراهم

 دولتی

 ماکنا نگهداری و تعمیر تجهیز، تأمین، باالی هزینه

 ورزشی تجهیزات و

 توپ لباس، کفش، ازجمله) متیق ارزان یورزش زاتیتجه عیتوز

 اقتصادی ضعیف وضعیت با شهروندان بین در (...و

 امکانات و تجهیزات استانداردهای نامطلوب سطح

 استان ورزشی فضاهای از بسیاری در ورزشی

 دهایرویدا در رفاهی و کمکی وسایل حاوی های پکیج و بسته ارائه

 پایین قیمت با همگانی ورزش

 ورزشی فضاهای از بسیاری پایین استاندارد و کیفیت

 ورزشی تفریحی بخش در موجود
 ورزشی تفریحی تخصصی فضاهای توسعه

 ورزشی گردشگری برای دسترس قابل عمومی فضاهای استفاده پوشش تحت جمعیت نسبت به بودجه کمبود
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 ورزشی گردشگریدر

 پایین اولویت و جاتکارخانه مالی بنامناس وضعیت

 هاآن هایهزینه در ورزش
 شهروندان ورزشی هایقابلیت با متناسب تجهیزات تأمین

 رویدادهای برگزاری برای مالی تامین مشکالت

 کشور در ورزشی تفریحی

 جهت مناسب سازوکارهای ایجاد و ورزش یواقع مالی ازین برآورد

 اقتصادی تأمین

 متخصصان بکارگیری به مربوط مالی مشکالت

 بیرونی ورزشی

 تفریحی رویدادهای در اسپانسرها جذب برای مناسب ریزیبرنامه

 ورزشی

 در اسپانسرینگ به برندها و هاشرکت تمایل عدم

 ورزشی تفریحی رویدادهای
 دولتی بودجه افزایش

 اختصاصی و عمومی درآمدهای قابلیت ارتقای 

 
 هایپروژه در خصوصی بخش گذارانهسرمای جذب سازی فراهم

 ورزشی تفریحی

 
 رویدادهای در معنوی حامیان و اسپانسرها حضور سازی فراهم

 ورزشی تفریحی

مد
پیا

 ها

 ها،هیئت در درآمدزایی ضعف و هاهزینه افزایش

 ورزشی هایتیم و هاباشگاه

 ورزشی علوم آموزشی هایگروه و هادانشکده با ارتباط تقویت

 هاهدانشگا

-نسبت در ورزشی هایسرانه و منابع نامناسب توزیع

 روستایی و مردان به زنان قهرمانی، به همگانی های

 شهری به

 ورزشی تفریحی مسابقات در ملی قهرمانان حضور

 قهرمانی و رقابتی ورزش به اندازه از بیش توجه

 همگانی ورزش به نسبت
 کشورها سایر رد ورزشی تفریحی یهاتیفعال از یبردار الگو

 
 ورزشی هایسازمان سایر با ورزشی تفریحی هایسازما ارتباط تقویت

 کشور

 
 ورزشی هایسازمان سایر با ورزشی تفریحی هایسازما ارتباط تقویت

 المللی بین

 عمومی هایسازمان سایر با ورزشی تفریحی هایسازما ارتباط تقویت 
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 گیرینتیجه و بحث

 هاچالش عوامل، ورزشی گردشگری در مردم مشارکت و جذب مدل طراحی شپژوه این از هدف

 به جامع رویکرد پژوهش این هایویژگی ترینمهم از یکی. بود گیالن استان سطح در راهبردها و

 مقاالت و هاگزارش. بود ورزش گردشگری، حوزه هایفعالیت در مشارکت منظرهای و هارویه

 ورزشی گردشگری در مشارکت واکاوی به محدودتری منظرهای و زوایا از عمدتاً قبلی علمی

 پیشین، مطالعات با همخوانی رغمیعل پژوهش این در شدهارائه نتایج این بر عالوه. بودند پرداخته

 عوامل .باشدمی ورزشی گردشگری در مشارکت نظری ساختار در توجهقابل نوآوری دارای اما

 سطح ای،نهیزم سطح ،شخصی سطح منظر شش در شیورز گردشگری در مشارکت بر اثرگذار

 .شدند بندیدسته هاامدیپ سطح و خدمات سطح ،مشارکت سطح ،سازمانی

 -اجتماعی و حقوقی -سیاسی زیستی، -جغرافیایی صنعتی، -قتصادیا بعد 4 در ایزمینه سطح

 جهت قانونی ایهرویه بهبود ازمندین جامعه ورزش، توسعه برای ازآنجاکه. شد یبندطبقه فرهنگی

. (Micheal et al, 2009) است ورزش به یکل نگرش رییتغ و اجتماعی هنجارهای از حمایت

 باشد جامعه در ورزش توسعه در مشارکت کنندهلیتسه تواندیم باال اقتصادی آمادگی

(Mohammadi torkamani et al, 2021)بر بیشتری اهمیت حقوقی و سیاسی توسعه در بنابراین ؛ 

 و الکسو گزارش اساس بر. دارد فرهنگی و اجتماعی عوامل به نسبت کالن سطح در ورزش توسعه

 از و افراد سکونتی وضعیت رفتاری؛ هایزمینه بعد (2009) همکاران و لیو دی و (2008) همکاران

 ؛دارد ورزشی مشارکت با باالیی ارتباط ورزشی فضای به دسترسی در زیستی و اقلیمی شرایط

 عوامل این از هریک نقش وضعیت با مذکور محیطی عوامل اهمیت میزان ترتیب و تشد بنابراین

 سازمانی سطح داد نشان( 1400) همکاران و ترکمان محمدی تحقیق نتایج همچنین .دارد تناسب

 و فرآیند و عملیات تشکیالت، و یدهسازمان ریزی،برنامه و یگذاراستیس همچون ابعادی شامل

 ،(1388) ندری ،(1998) همکاران و سالیس مطالعات با بخش این یهاافتهی .دبو ارزیابی و ظارتن

 و سازمان مدیریت .باشدیم همسو (1391) همکاران و عامری سید و (1388) همکاران و غفرانی

 و دارد عهده بر افراد ورزشی فعالیت رایج الگوهای در سازنده و مثبت مداخله مسئولیت ورزش

 ,Saffari) دارد ورزشی مشارکت یسوبه مردم ترغیب در بیشتری قشن عوامل سایر به نسبت

 بیشتر تعامل برای هایگذاراستیس در مورداستفاده استراتژی یک عنوانبه خود ورزش (.2012
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 هایگذاراستیس در راهبرد یک عنوان به باید حاضر حال در که باشدیم مختلف مجامع با جوانان

 در هایگذاراستیس اهمیت شود انجام سیاسی و مدنی یهاتیفعال در جوانان کردن درگیر برای

 در را مناسب یطشرا و هافرصت باید شودیم احساس گذشته از بیشتر مراتب به جوانان ورزش

 ,Brady et al) نمود فراهم مختلف درآمدی و اجتماعی طبقات در جوانان مشارکت افزایش جهت

 با ورزش اندرکاراندست و مسئوالن که داد شانن خود پژوهش در( 1382) غفوری (.2020

 و مردم ورزش عالیق و ازهاین شناسایی ،یررقابتیغ و سبک یهاورزش شتربی گسترش و یزیربرنامه

 قهرمانی و همگانی ورزش یهابرنامه در شده ارائه خدمات و هاورزش به بخشیدن تنوع با همچنین

 راستا همین در .آورند فراهم را شهروندان ورزشی یگردشگر در مشارکت افزایش زمینه توانندمی

 اقتصادی و اجتماعی معیشتی، وضعیت به وابسته را ورزشی مشارکت ،(2012) همکاران و وندریش

 مدیریت که کندمی عنوان( 1391) صفاری. انددانسته دیگر مدیریتی و رفتاری هایمیانجی با

 کنندهیلتسه و برانگیزاند را فردی هایزمینه تواندمی مشارکت فرآیندهای در بهبود با ورزش

 که گفت توانمی اساس این بر. شودمی انجام مدیریت توسط امر این که شود فردی مشارکت

 بر فرد که شوندمی موجب ورزش هایویژگی و خدمات منابع، مدیریت، مداخله محیطی، اثرات

 به و برگزیند را خاص مواردی تلف؛مخ ورزشی هایرشته و امکانات میان از هایشظرفیت اساس

 تحت نسبی طور به که افرادی رودمی انتظار هایافته این اساس بر همچنین. بپردازد ورزشی مشارکت

 باشند، مشارکت جهت بخشنانیاطم پیشایندهای از برخوردار و بوده محیطی مطلوب تأثیرات

 که گفت باید اما ؛پیمود خواهند ترسانآ افراد سایر به نسبت به( الگو) مسیر این ادیزاحتمالبه

 ادامه. رندیگیم شکل مستمر ورزشی فعالیت یعنی آن تداوم اساس بر اصل در ورزشی مشارکت

 (.Numerato, 2009) شد خواهد تعدیل و مشخص بازخورد مسیر طریق از ورزش در مشارکت

. کرد خواهند تعدیل را ورزشی مشارکت خود مسیر از هرکدام محیط و مدیریت فرد، به دبازخور

 مشارکت) رفتار تکرار به منجر بخشنانیاطم و مطلوب مثبت، خورد با رفتار حوزه مبانی اساس بر

 اصلی مرجع که کشور در ورزش کالن مدیریت (.Mull et al, 2005) شد خواهد( ورزشی

 باشد داشته شورز به مردمی مشارکت موضوع به بسیاری توجه باید باشدیم ورزش در یزیربرنامه

 طرفی از است فعالیت عدم از ناشی یهانهیهز کاهش باعث ورزش در مردم مشارکت نمونه عنوانبه

 و نظارت در درستی تدابیر باید هابرنامه اجرایی مسیر در ممکن خطاهای از پیشگیری جهت در

 .بگیرد صورت اهاستیس و هابرنامه ارزیابی
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. بود امکانات و رساختیز و ناوریف و دانش مالی، منابع ی،انسان منابع ابعاد شامل خدمات سطح

 که است داده گزارش( 2006) گرین. باشدیم همسو( 1385) تجاری و علیزاده مطالعه با هاافتهی

 انسانی نیروی گزینش سپس و مالی اعتبار تأمین به اقدامی هر از بیش ورزشی هایبرنامه اجرای

 کمتری پویایی و حساسیت از استانداردسازی و ثبات دلیل به اوریفن و امکانات. دارد نیاز مناسب

 و ریزیرنامهب کشور ورزش توسعه نظام در ازآنجاکه. است برخوردار انسانی و مالی بحث به نسبت

 در هاکاستی و مشکالت عمده است بوده جریان در همواره یتوجهقابل حد در بودجه تخصیص

 .اندکرده ارزیابی ترمهم را بعد دو این کارشناسان دلیل همین هب دارد وجود نظارت و اجرا مرحله

 حمایت سانی،ان منابع ،یسازآگاه و آموزش تجهیزات، و تاسیسات اماکن، جمله از هارساختیز

 ورزش به مردم جذب در سزایی به اولویت و اهمیت از همگانی ورزش از ریزان برنامه و مسئوالن

 ریتأث هویژ به یارسانه یهایفناور و جمعی یهارسانه روزافزون شرفتپی با ینهمچن. است برخوردار

 هارسانه موثر یریکارگبه زیرا دارند نوین عمومی یهایآگاه گسترش در سزایی به نقش تلوزیون،

 دورافتاده مناطق در حتی اندک، یانهیهز با کوتاه، مدتی در را پیامی دهدیم را امکان این ما به

 Heidari) یابد افزایش مردم گرایش طریق این به که داشت انتظار تواندیم رونیازا و دهیم انتشار

et al, 2017.) ریزیبرنامه و دانش مدیریتی هایسیستم نقش به ورزش توسعه نوین هایمدل 

( 1395) همکاران و بنار (.Mull et al, 2005) دارند تأکید ورزش سازمان و مدیریت توسط مناسب

 استان ورزشی اماکن که داد نشان گیالن استان ورزشی اماکن یابیمکان عنوان با ایمطالعه در

 نشان (1384) همکاران و خاکی آفرینش تحقیق نتایج. باشندنمی برخوردار مناسبی توزیع از گیالن

 و بخش ممتاز. دارد کشور همگانی ورزش توسعه در مهمی نقش متخصص انسانی نیروی که داد

 .دانندیم مربیان تربیت را بانوان همگانی ورزش توسعۀ و ارتقا راهکارهای از یکی( 1386) فکور

 تجربیات اساس بر. بود ساختاری و رفتاری ،یشناختروان جمعیتی، ابعاد شامل شخصی سطح

 ورزشی مشارکت آن فواید از آگاهی و ورزش به مثبت نگرش و شناخت وجود علیرغم قبلی علمی

 فعالیت جهت همراهی و مهارت مکان، زمان، سالمتی، لحاظ به فرد که دارد نای به بستگی ابتدا در

 نقش این، بر عالوه(. Dollman & Lewis, 2010) باشد داشته مناسبی شرایط اندازه چه تا بدنی

 ,Kelishadi et al) است رفتاری یفاکتورها از کمتر ورزشی مشارکت در شناختیروان فاکتور

 مقابل در دارند ورزشی مشارکت به نسبت متفاوتی دیدگاه عموماً  ورزشکار مردان(. 2007



1۰5  عوامل، چالش ها و راهبردها( یورزش یمدل جذب و مشارکت مردم به گردشگر یطراح( 

 یاهیسرما را ورزشی مشارکت داشتن مردان همچنین و دارند ورزشی فعالیت به زنان که دیدگاهی

 در جوان زنان و مردان مشارکت رفتاری یهاعادت سطح. دانندیم اجتماعی تعامالت جهت در

 جامعه افراد (. Metcafe et al, 2020) دهدیم رخ آگاهانه ورتصبه غالباً اما دارد اختالف ورزش

 انفرادی، ورزش با مقایسه در که دهندیم نشان گروهی یهاورزش به بسیاری عالقه سن افزایش اب

 جمعیت یهایژگیو نهایت در و دارد اجتماعی و یشناختروان یهاجنبه برای زیادی مزایای

 یهایژگیو (.Tsuji et al, 2019) بود خواهد کنندهنییتع بسیار ورزش مدیریت در شناختی

 که هستند مهمی بسیار عوامل همه و همه ساختاری و رفتاری ،یشناختروان عوامل خاص، جمعیتی

 یپوشچشمرقابلیغ اثرات این و داشت خواهد مردم عموم مشارکت میزان در یتوجهقابل اثرات

 .شود اندیشیده مناسبی تدابیر مثبت ریتأث با عوامل تقویت جهت در باید که است

 پوشش و درویدا مشارکت، آموزش، و یسازفرهنگ بخش 5 در ابعادی شامل مشارکت سطح

 .شد یبندطبقه خدمات عرضه و سرانه توزیع و ورزشی شناسی گونه و یازسنجین اقشار، دهی

 فرهنگ شافزای در مهمی عامل رسانه طریق از افراد ورزشی مشارکت افزایش در آموزش

 اجتماعی بنیاد یناول عنوانبه خانواده(.  Sadeghian et al, 2013) است ورزش در مردمی مشارکت

 و مشارکت الگوهای ورزشکار والدین دارد، اهمیت بسیار ورزشی مشارکت به جوانان گرایش در

 ،باشندیم خانوادگی ورزش فرهنگ سازنده همچنین و هستند ورزش به فرزندان جذب

 یهانسل بر شگرفی ریتأث تواندیم خانواده یعنی مهم اجتماعی در ورزشی مشارکت یسازفرهنگ

 اثرات که دهدیم نشان باال سطوح در خانواده ورزش فرهنگ(. Green, 2016) باشد داشته آینده

 این در اگر اولیه شدن اجتماعی مراحل در جوانان ماند خواهد ماندگار و بادوام بسیار فرهنگ این

 رفتاری و عادت صورتبه ورزش در مشارکت آنان، برای بعد هایسال در بگیرند قرار محیط

 در مشارکت حوزه در مناسب یسازفرهنگ عدم (.Strandbu, 2020) دمان خواهد ماندگار باثبات

 Nazarian Madavani) باشدیم جوانان بین در بازدارنده عوامل نیترمهم از بدنی فعالیت و ورزش

& Ramezani, 2013.) ابزار ترینمهم عنوان به را کردن ورزش سازیفرهنگ( 1391) صفاری 

 داشتن ورزشی مدیریت پایه و مقدمه طرفی از. کندمی معرفی ایران در همگانی ورزش توسعه برای

 بر .است ریپذامکان نیازسنجی و تحقیقات طریق از ازیموردن اطالعات به دستیابی و است اطالعات

 هدف اقشار به خدمات عرضه به توانمی شدهکسب اطالعات و گرفتهانجام یسازفرهنگ پایه
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 نیازهای کنندهنیتأم خدمات که دادند نشان( 2007) 1همکاران و کلیشادی همچنین. پرداخت

 و افراد کردن برانگیخته در الگوها و خدمات سایر از بیش جذاب ورزشی الگوهای و اساسی

 و سالمت اهمیت به توجه با. رودمی شمار به فاکتور ترینمهم شیورز مشارکت به هاآن ترغیب

-دانش. است انتظارقابل هایافته از شدهدهدا دست به بندیاولویت گروهی هایورزش جذابیت

 توزیع و توسعه در توجه جهت سنی اقشار نوجوانان و جوانان و ویژه اقشار ترینمهم بانوان و آموزان

 نظام برجسته هایویژگی برخی اینکه دلیل به گفت توانمی یافته این وجیهت در. باشندمی خدمات

 توجهات کانون در همواره هستند پرورشی و حمایتی کردروی نیازمند که اقشاری کشور؛ اجتماعی

 اقشار و بودن پذیرآسیب و بودن فراگیر دلیل به بانوان و آموزان دانش ویژه اقشار. اندبوده جمعی

 به رو نیاز بیشترین نسل تربیت و پرورش منظر از اهمیت و حساسیت دلیل به وجوانن و جوان سنی

 تدابیر باید اقشار تمام برای ورزش در مشارکت برای .ارندد آن منافع کسب و ورزشی مشارکت

 عموما و باشدیم دخیل مردم ورزشی مشارکت در جنسیتی یهاتفاوت ازیر شود اندیشیده سبیمنا

 نشان خود روزانه رفتارهای در بیشتری عالقه یبدنتیترب و بدنی فعالیت رزش،و به نسبت مردان

 فعالیت و ورزش در مشارکت زنان مقابل در است، گردیده تلقی ریناپذییجدا امر یک و دهندیم

 ندهند انجام را ورزش توانندیم تمایل صورت در که کنندیم تلقی اختیاری امری را بدنی

(Metcalfe et al, 2020 .)همچنین و امروز صنعتی و شهری زندگی ساختار به توجه با همچنین 

 بر زیادی تاثیر صنعتی و اقتصادی توسعه هاورزش انواع از بسیاری در مشارکت بودن بر هزینه

 و جامعه دقیق شناسایی به توجه با بنابراین ؛(Kelishadi et al, 2007) دارد ورزش توسعه

 یهایکاست رفع در توانیم مناسب خدمات عرضه و سرانه توزیع تلف،مخ اقشار برای یزیربرنامه

 .کرد اقدام موجود

-جاذبه و ورزشی کارکردهای ورزشی، فرهنگ مشارکت، مزایای بعد چهار در هاپیامد سطح

 عوامل این است اجتماعی مختلف عوامل از متأثر مردم بر حاکم فرهنگ. شد یبندطبقه رقابتی های

. است ورزش هاآن از یکی که دهند قرار تاثیر تحت را عملکردها و هانگرش ا،باوره توانندیم

 استعدادهای بروز و یریپذتیمسئول و مشارکت شناخت در مهمی نقش ورزشی مسابقات و ورزش

 اقتصادی، یهاهیسرما تقویت اجتماعی، ارتباطات تحکیم اجتماعی، ارتباطات تحکیم اجتماعی،

                                                      
1. Kelishadi and et al 
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 و تفاهم تقویت فرهنگی، میان ارتباطات و یالمللنیب روابط گسترش نی،انسا و فرهنگی اجتماعی،

 و ورزش توسعه که است این توجه درخور نکته .(Moradi et al, 2014) دارد صلح توسعه

 شامل فرهنگی سرمایه درمجموع. دارد بستگی فرهنگی و اجتماعی شرایط به مردم مشارکت

 یهاهدف و شوندیم حاصل یریپذجامعه فرآیند رد که است پایی دیر یهاعادت و هاشیگرا

 برای فرهنگی یبسترساز. دارند دنبال به را مهارتی و تحصیلی یهاتیقابل نظیر ارزشمندی فرهنگی

 و بنر نصب و تنظیم با که است یسازفرهنگ از یانمونه هم همگانی ورزش در زنان بیشتر حضور

 & Abedini) است مناسب شهروندان عمومی یآگاه ارتقای برای تبلیغاتی یهاتراکت پخش

Talebi, 2017.) انتظار مورد مزایای و دستاوردها کسب فعالیتی هر در مشارکت از افراد هدف 

 نیز ورزش کارکردهای. کندمی تعیین را مشارکت تداوم میزان هاآن به دستیابی میزان و است

 در .هستند فردی سطح از ترفرا تاًعمد اما هستند یچندبعد ورزش در مشارکت مزایای همانند

 مادی یهاپاداش دریافت و محبوبیت شهرت، مقام، مدال، سبک علت به قهرمانی ورزش

 یا مدل یک نقش نخبه، ورزشکاران ،هایابیبازار و تبلیغات قهرمانی، ورزش یهاجاذبه ورزشکاران،

 و مشارکت و شوندیم هااهباشگ جذب جدیدی افراد نتیجه در ،کنندیم ایفا مردم برای را الگو

 فرهنگ دیگر طرفی از (.Benar et al, 2018) گیردمی شکل عمومی و پایه یهاورزش در رقابت

 همگانی ورزش در اینکه رغمیعل ورزشی ایرسانه و رقابتی هایجاذبه و ورزشی یهاطیمح

 یطورکلبه نابراینب هستند مطرح قهرمانی ورزش سطح در بیشتر اما دارند یتوجهقابل کارکردهای

 توسعه در بیشتری نقش آن رقابتی و فرهنگی هایویژگی به نسبت ورزش کارکردهای و مزایا

 اقشار دهی پوشش و مناسب تسهیالت ایجاد .دارند( آماتوری و همگانی ورزش) ورزشی مشارکت

 در ممرد مشارکت افزایش موجب تواندیم اساس نیا بر یزیربرنامه و جامعه در مردم مختلف

 (.Benar et al, 2018) باشد ورزش

 سطح ی،رفتار و یفرد سطح 6 در یورزشیحیتفر مشارکت راهبردهای و هاچالش ابعاد

 و خدمات و منابع سطح ،دادیرو و مشارکت سطح ،ساختار و تیریمد سطح ای،نهیزم و یطیمح

 با مرتبط جمعیتی یهاویژگی و محیطی زمینه با افراد .شدند یبندطبقه امدیپ و کارکرد سطح

 حرکتی هایقابلیت معرض در مدیریتی مداخالت و ورزش مزایای تأثیر تحت ورزش در مشارکت

 پیدا مشارکت ورزش در مذکور عوامل یاثرگذار شدتبه بسته رفتار فرایند در خود فراغتی و

 خدماتی و فردی محیطی، عوامل به نسبت بیشتری ترغیبی و ایمداخله نقش مدیریت. کرد خواهد
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 از متفاوتی درک مختلف افراد. باشد مدیریت اثر بودن آگاهانه در تواندمی مسئله این دلیل. دارد

 پنهان فرایندهای معموالً و کنندمی پیدا ورزش به نسبت خدمات و فردی ویژگی محیطی، شرایط

 این. داشت دخواه جامعه در تریروشن مصادق و بوده ترآگاهانه مدیریت اثرات بنابراین ؛هستند

 سطح که است مدیریت اثربخشی و مداخله نوع خدمات، کیفیت از فراتر که دهدمی نشان نتایج

 در منظرهای و شدهییشناسا ابعاد به توجه با .کندمی ایجاد جامعه در را ورزشی مشارکت از باالتری

 ورزشی ردشگریگ در مشارکت ساختار از جامع و کلی تحلیل بررسی به توانمی ،شدهگرفته نظر

 از ضروری و مهم هایبخش به پژوهش، نیا در شدهارائه چهارچوب. پرداخت گیالن استان مردم

 ارائه و مشارکت نییتب به قادر که دارد اشاره ورزش و گردشگری هایفعالیت در مردم مشارکت

 .هستند شیکارکردها

 ت اخالقیمالحظا

ای مرتبط در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین ها، سازمانبا موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

های در مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.

 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیضایتر

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

ین مقاله قباًل در هیچ ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه  ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشدهنشریه

 مطالعات بازاریابی ورزشی ارسال شده است.
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