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مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

 گیالن( توسعه مشارکت ورزشی )مطالعه موردی استان طراحی مدل

 4فاطمه محدثو  2رضا گوهر رستمی ، حمید*3، صالح دستوم1نوشین بنار

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 2

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 3

 دانشکده الزهرا، ای خراسان رضویبدنی دانشگاه فنی و حرفهتاستادیار تربی. 4

 2/11/1396تاریخ پذیرش:                                                                                       1/5/1396تاریخ دریافت: 

  دهیچک

 . ودبستان گیالن در ورزش ا مدلسازی با رویکردتوسعه نظری و مفهومی مشارکت ورزشی پژوهش  نیا ازهدف  هدف:

حوزه ورزش همگانی  ردعلمی و متخصص  اجرایی کارشناس 154. بودپیمایشی  -اکتشافی از نوع تحقیقروش  شناسی:روش

و  مصاحبهای، مطالعه کتابخانه ،پژوهش شامل هایابزار .خواهی قرار گرفتند مورد نظر ،به صورت هدفمنداستان گیالن 

روایی  .است ایگزینه 5متغیرهای پژوهش در مقیاس لیکرت  ،امه محقق ساخته شاملپرسشن ابزار اصلی .بود پرسشنامه

نباخ ریب آلفای کروو پایایی آن با استفاده از ض و تحلیل عاملی )شاخص برازش( نفر( 12از طریق نظر متخصصان ) پرسشنامه

  .ندشددلسازی مسیستمی و رفتاری ی، های کیفی و کمی پژوهش در سه رویکرد ساختاریافتهمطلوب ارزیابی شد.   ،(90/0)

ر بمحیطی  رهایِمتغی اثرتحلیل مسیر  بر اساس .پژوهش دارای برازش مطلوب بودمدل ساختاری  ،نتایج بر اساس ها:یافته

ریتی بر خدماتی ، مدی(714/0) ، مدیریتی بر فردی(672/0) ، محیطی بر خدماتی(739/0) مدیریتی بر ، محیطی(673/0) فردی

 ،به ترتیب یطیمحو  یخدمات ی،تیریمد همچنین سه عاملِ است؛دار مثبت و معنی (871/0) و خدماتی بر فردی (962/0)

 دارای بیشترین تأثیر روی سطح فردی بودند.

 ؛دننده نهایی هستنکفردی تعیین  یهامؤلفه ،توسعه مشارکت ورزشی برای گفت کهتوان ها مییافته در تفسیر گیری:نتیجه

بب س ،یرهای فردیاز طریق تقویت متغ در نهایت باید خدماتبخشی کیفیتو  یمدیریت عملیاتمحیطی،  یابیزمینه بنابراین

 و استمرار مشارکت ورزشی در افراد شود. یمحور تقاضا افزایش

 .استان گیالن، ابعاد توسعه، مدلسازی توسعه، مشارکت ورزشی، توسعه ورزش: های کلیدیواژه

 E - mail: salahdastoom@yahoo.com 09189852355 تلفن:  * نویسنده مسئول:
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 مقدمه

بل انکاری همواره از ماندگارترین نهادهای تاریخ بوده است و منافع غیرقا ،رساندها مینهاد ورزش به سبب فوایدی که به انسان

شواهد گسترده درباره منافع شناخته شده فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی، هنوز هم  این ا وجودباما  در زندگی شهروندی دارد؛

دهنده درصد باالی افراد غیرفعال است، بنابراین نیاز به مداخالتی برای تغییر این رفتارها به نشان ،از سراسر دنیا یهایگزارش

سالمت  (.2008، 1)مالینا و لیتل می در جامعه استشود، چون فعالیت بدنی بخش اساسی سالمت عموشدت احساس می

 عمل بطوریکه این نوع زندگی ابتکار ؛های زیادی روبروستبا چالش امروز دنیاى صنعتی در زندگى ریتأثعمومی اجتماعی تحت 

 وى براى را عىاجتما و روانى جسمى، هعدید مشکالت حرکتى فقر این و کرده حرکتى فقر دچار را او و گرفته انسان از را سریع

 برایهای خود در راستای ایجاد نشاط اجتماعی ها و نهادهای اجتماعی در برنامهبه همین دلیل سازمان. است آورده پدید

مشارکت  و راهبردى حلراه عنوان به شوند. در این میان، ورزشفعالیت بدنی و تندرستی اهمیت خاصی قائل می مسئله

 ینحو به فقر حرکتی و ایجاد نشاط اجتماعی جهت حل مشکل تواندمی بخشفرح و قیمت نارزا اىوسیله عنوان به ،ورزشی

 (.1392 ،نیاسمیعو پور جوادی) بکار گرفته شوند مطلوب

یت مدیر ین روها به این سطح از ورزش شده است. از اسبب توجه اساسی دولت ،در نهاد اجتماعی یورزشمشارکت اهمیت  

 شهروندیورزش  داده است.قرار را در محوریت خود  ی هدفمند شهروندانورزشفعالیت بیشتر  ،آن توسعه ورزش و رویکردهای

یز در وری( را نطح آماتهای زیادی از ورزش آموزشی )پایه( و ورزش رقابتی )در سبخش ،به دلیل تنوع و گستره باالیی که دارد

ورزش در کشور و  معیتی مردم ایران و وضعیت فعلی توسعههای ج. با توجه به ویژگی(1386 ،روشندل اربطانی) گیردبر می

زمند رزش نیاو(، این سطح از و مواردی دیگر )سالمتی، نشاط عمومی، پایه ورزش قهرمانی مشارکت ورزشیهمچنین اهمیت 

 .استمدیریت و عزم جدی جهت توسعه پایدار مشارکت ورزشی 

را به همراه  یاجتماع ـ یمتفاوت کل نظام اقتصاد یگیرو سمت اتحی است که در خود تجدید یجریان ،توسعه، ه طور کلیب

ی، نهاد یهادر ساخت یاساس یهاشامل دگرگونی ،دارد بر دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را در

و رسوم و عقاید مردم را عادات  یحت، از موارد یمردم است. توسعه در بسیار یعموم یهاو همچنین دیدگاه یادار -یاجتماع

 از حاکی ،اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، هایپدیده با رابطه ورزش (.2001 ،فرهنگ لغت آکسفورد) ردیگیم بر نیز در

 با کشور هر در ورزش پیشرفت و توسعه کلی نگاه یک در کشورهاست و ملی توسعه هایبرنامه در آن نقش و پدیده این اهمیت

توسعه ورزش را  ،(2008) 3سوتیریادو و شیلبوری(. 2007، 2هولیان و گریندارد ) نزدیکی رابطه کشور آن قدرت و اقتدار

در ورزش و تفریحات شرکت کنند و  ،سازددانند که افراد را قادر میها و فرآیندهایی میها، فرصتمشتمل بر ساختارها، سیستم

داند که از چند اصل، (، توسعۀ ورزش را نوعی مداخلۀ اجتماعی می2008) 4ورآوم .عملکرد خود را تا سطح دلخواه ارتقاء دهند

هایی است که افراد را به مشارکت در تمامی سطوح ورزش و فعالیت فرایند و فعالیت تشکیل شده است و به دنبال ایجاد فرصت

توسعه ورزش به همین دلیل امه یابد. بدنی تشویق کند و این مشارکت در تمام دوران زندگی افراد و در اقشار مختلف جامعه اد

 .(1386غفوری، ) دارند ریتأثنیازمند توجه به ابعاد زیادی است و در سطح کالن و خرد عوامل زیادی بر اشاعه و ترویج ورزش 

شود که پائین به باال و باال به پائین وجود دارد. در رویکرد پائین به باال، فرض می ،در مبانی نظری توسعۀ ورزش، دو رویکرد

جلب مشارکت همۀ مردم و ایجاد  ،ترین سطوح ورزش در هرم توسعۀ ورزش آغاز شود و هدف اصلیتوسعۀ ورزش باید از پائین

المللی ورزشی است که در آن بر رشد و محبوبیت برای ورزش و فعالیت بدنی است. در رویکرد باال به پائین، هدف موفقیت بین

                                                 
1. Malina and Litte 

2. Houlihan and Green 

3. Sotiriadou and Shilbury  

4. Mourao 
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این  ،باال به پائین(. پیش فرض غالب در رویکرد 2005شود )سوتیریادو، گذاری میرمایهاعتالی یک یا چند رشته ورزشی س

های های مادی ورزشکاران، جاذبهاست که در ورزش قهرمانی به علت کسب مدال، مقام، شهرت، محبوبیت و دریافت پاداش

د، در نتیجه افراد نکنو را برای مردم ایفا مینقش یک مدل یا الگ ،ها، ورزشکاران نخبهورزش قهرمانی، تبلیغات و بازاریابی

گیرد. این رویکرد مخالفانی نیز های پایه و عمومی شکل میشوند و مشارکت و رقابت در ورزشها میجدیدی جذب باشگاه

 یشهروندو ورزش  ورزشیتواند بازدارندۀ مشارکت ورزش نخبه و سطح باال می ،( معتقدند1994) 1برگ نکیفامود و دارد؛ 

 شود.

های بسیاری در حوزه ورزش همگانی در جهان صورت گرفته است که اکثر مطالعات عوامل های اخیر پژوهشدر سال

را  اثرگذار بر مشارکت ورزشی شناختی، زیستی، روانشناختی، شناختی، احساسی، رفتاری، اجتماعی، فرهنگی و محیطیجمعیت

در زمینه . (1393زاده و اندام، ؛ مهدی1393؛ شعبانی و همکاران، 1393اران، )رمضانی نژاد و همک اندشناسایی و بررسی کرده

به مدلسازی در محدودی های بسیاری در زمینه ورزش همگانی ارائه شده است. در ایران تحقیقات مدلسازی؛ تاکنون مدل

ش همگانی را در رویکردهای ابعاد توسعه ورز ،(1383سند جامع توسعه ورزش )اند. زمینه توسعه ورزش همگانی پرداخته

مدیریت و ، منابع مالی، محیط حقوقی، منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات، نهادها از: اندعبارت)های نرم پشتیبانی

توسعه امکانات و  از: اندعبارت)های سخت پشتیبانی ( واستاندارد و ارزیابی ،علمی و پژوهشی، فرهنگ ورزش، ریزیبرنامه

مدلی توصیفی از فرایند مدیریتی توسعه  ،( نیز1383( توصیف کرده است. تحقیق غفوری )توسعه تجهیزات ورزشو  تزیرساخ

، المللنیبای، اقتصادی، اجتماعی، ( سه سطح محیطی )محیط زیست، رسانه1391ورزش همگانی ارائه داده است. صفاری )

ها، قوانین، تجهیزات، ریتی )منابع مالی، منابع انسانی، سازمانحقوقی سیاسی(، رفتاری )فردی، بین فردی، ظرفیتی( و مدی

اما  ،اندنظر قرار گرفته ها مداینکه ابعاد زیادی در این مدل رغمعلیمورد آزمون قرار داده است.  ،فناوری( را به صورت پیمایشی

تخصصی و مفهومی بحث مشارکت های قبلی به صورت با توجه به تفاوت مهمی بین مشارکت ورزشی و ورزش همگانی؛ مدل

رویکرد الگوهای رفتاری فعالیت  عمدتا  های انجام شده اند. در مطالعات خارجی مدلسازیورزشی را به طور مناسب تبیین نکرده

 ،2کومیون تا)مشارکت در ورزش  یاقتصاد -یمدل اجتماع توسعه ورزش همگانی بوده است. ،بدنی و ورزشی و یا الگوهای ملی

(، 2004ی )ورزش همگان ییمدل اروپا (،2007) ورزش برای زندگی ییکانادا مدل(، 2004) ورزش انگلستان ارچوبچ(، 2011

وضعیت  با توجه بههای ارائه شده در این زمینه هستند. ترین مدلاز جمله مهم ،(2005تفریحی ) هایمدل مدیریت ورزش

مشارکت ورزشی اهمیت  ،رسدهای فراوان آن، به نظر میچالش کشور و تغییرات واجتماعی نشاط های سالمت و شاخصفعلی 

ها توجه اساسی ها به آنباید در نحوه توزیع امکانات و برنامه ،در سطح استانی مخصوصا ای داشته باشد و در توسعه انسانی ویژه

 داشت. 

 افزایش موجب تواندنمی تنهایی به نفراوا توانمندى و گسترده امکانات با سازمان یک که است داده نشان موجود تجربیات

 کل خروجى و بخشى بین فرآورده یک و اجتماعى محصول یک مشارکت ورزشی زیرا شود؛ شهروندی ورزش در مردم مشارکت

 و کردن عمل یارهیجز بودن، نهادى تک فعلی یهابرنامه ناکارایی عمده دالیل از یکى بنابراین ؛(1391است )صفاری،  جامعه

دهد که جذب به مشارکت ورزشی اهمیت مبانی فوق نشان می .است حوزه این در نگریکل مندنظام نقشه و مدل یک نداشتن

مشارکت ورزشی بنابراین سطح  است؛ترین سطح در نظام ورزش مهم ،مشارکت ورزشی منظمباالیی در اجتماع دارد و 

پژوهش  ،دهدبررسی مطالعات صورت گرفته نشان می است. یزیرهمواره نیازمند انجام مطالعات، نیازسنجی و برنامه ،شهروندان

بنابراین ؛ همواره به صورت یک حوزه مطالعاتی پویا مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان بوده است ،یورزشمشارکت حول 

                                                 
1. Mood and Finke berg 

2. Van Taykum 
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بر آن  مؤثربه دلیل تغییرات زیاد در ابعاد مختلف و عوامل  مشارکت ورزشی و فعالیت ورزشی منظمدر حوزه انجام پژوهش 

 است.  مؤثرهمواره باید مورد بررسی قرار گیرد. عواملی زیادی در جذب مردم به ورزش همگانی و توسعه آن 

ورزش همگانی ارائه شده  های توسعه زیادی در زمینهراهبردی و مدل یالگوهادهد که عالوه براین مطالعات فوق نشان می

مشارکت ورزشی داشته باشد ارائه نشده است.  دیتأک عه مشارکت ورزشیوستنه در زمی های بسیار کمیاما تاکنون مدل ؛است

نژاد و هایی دارند. رمضانیو میزان و انواع دستاوردهای برای افراد نیز تفاوت استتری نسبت به ورزش همگانی مقوله تخصصی

و تفریحی، مشارکت ورزشی و ( در بررسی رویکردهای توسعه ورزش بین ورزش پرورشی، ورزش همگانی 1395همکاران )

شواهد و مستندات اجرایی و  بر اساساند. تفاوت قائل شدهها بودن فعالیت براساس میزان، شدت و تخصصیورزش آماتوری 

 یورزشمشارکت مردم به  هدایتها در ریزیفعلی در حوزه ورزش همگانی کشور عدم کارآمدی برنامه مسئلهترین مهمای رسانه

با و ای جامع مطالعه بر اساسبنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است که  است؛ های پراکندههای ورزشفعالیت و هدفمندسازی

را  مشارکت ورزشیاستان گیالن، عوامل و مسیرهای مختلف موجود در زمینه  مشارکت ورزشی رد پیمایشی دربارهرویک

  زشی ارائه دهد.و الگوی مطلوبی جهت افزایش مشارکت ور نمودهشناسایی و تحلیل 

  

 

  توسعه مشارکت ورزشی ابعادچارچوب تحلیل مفهومی  .1شکل 

؛ در مطالعات داخلی و مدل مشارکت ورزشی 1383؛ غفوری، 1391تحقیقات قبلی )مانند صفاری،  بر اساسمدل مفهومی فوق 

 احبه طراحی شده است.(، مبانی نظری مشارکت ورزشی و انجام مص2004؛ انگلستان 2008؛ هنگ کنگ 2007کانادا، 

 شناسیروش

توصیفی پیمایشی، به  ،؛ به لحاظ نوعاستظرهای مختلف به صورت زیر بکار گرفته شده در این پژوهش از منتحقیق روش 

محتوای کلی پژوهش دارای سه بخش اصلی مدل ساختاری، ها میدانی. داده یآورجمع لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش

 .است (1تاری است. مراحل و فرایند تدوین و تبیین هر یک از این سه مدل به صورت جدول )مدل سیستمی و مدل رف
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 فازها و محتوای پژوهش .1 جدول

 فرایند  رویکرد بخش 

 هومیمدل مف <مطالعه تطبیقی  <اکتشافی  مصاحبه <ای مطالعه کتابخانه کیفی ساختاری مدل

 تحلیل مدلسازی <یدانی پیمایش م <پرسشنامه < چارچوب مفهومی  کمی

 مطالعه تطبیقی <مطالعه اکتشافی   <ای مطالعه اسنادی و برنامه کیفی ی سیستمیالگو

 مطالعه تطبیقی  <مطالعه اکتشافی  <مطالعه نظری  کیفی رفتاری یالگو

های ورزشی، و انجمن اهئتیهورزش و جوانان،  ادارات) جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه ورزش همگانی استان گیالن بود

 نفر 156ایموس ) افزارنرمهای اکتشافی در تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی سازه بر اساس  .سازمان ورزش شهرداری و سایر(

که  دبررسی گردی پرسشنامه 154در نهایت  (هدفمند گیرینمونهبه صورت )پرسشنامه توزیع شده  170 از(،   2016، 1بیرن –

 ( توصیف شده است.2ها در جدول )که مشخصات آناسخ داده شده بود به طور مناسب پ

 مشخصات نمونه آماری  .2جدول 

 تخصص/سمت تحصیالت جنسیت کل

154 
 ارشناسیک مرد زن

ارشد و کارشناسی

 باالتر

کارشناسان 

 دانشگاهی

معلمان و 

 مربیان

های سازمانکارشناسان 

 اجرایی ورزش

کارشناسان شهرداری، 

 ...بهداشت و 

53 101 69 85 27 35 58 34 

امل عو اساس برو پرسشنامه تنظیم شده  (اکتشافی نیمه هدایت شده)مصاحبه  ای،مطالعه کتابخانه شامل :ابزار پژوهش

 شناسایی شده بود. 

نظری  بچارچو یع وتجم مبانی علمی و نظری مشارکت ورزشی ،ها، مقاالت و سایر(ای )کتابمطالعه کتابخانه بر اساسابتدا 

وانان در بخش ورزش و ج سینوشیپهای ورزشی )های اجرایی سازماناین فرایند با مطالعه اسناد و گزارشپژوهش تدوین شد. 

ن رزشی استاوشارکت ممتناسب با سیستم  ،، گزارش عملکرد ساالنه اداره کل ورزش و جوانان و سایر(استان برنامه ششم توسعه

لعه صورت مطا با موضوع ورزش همگانی در برخی کشورهای جهان به در دسترسهمه منابع  این از عالوه برتکمیل گردید. 

 چارچوب مفهومی پژوهش استفاده شد. بر اساستطبیقی 

 سطدایت شده تونیمه ههای اکتشافی با استفاده از مصاحبهای و اسنادی آمده از مطالعه کتابخانه به دست چارچوبسپس 

ظران از هر ننفر از صاحب 32جهت مصاحبه  ارکت ورزشی در استان گیالن تطبیق داده شد.با زمینه تجربی مش متخصصان

جدید و هم  یهامؤلفه ( مورد نظرخواهی قرار گرفتند. در مصاحبه هم شناسایی2چهار حوزه تخصص معرفی شده در جدول )

های حاصل از . یافته(به پرسشنامه اضافه شدگویه جدید  27) بود دیتأکساختارها و فرایندهای مشارکت ورزشی در استان مورد 

 ،موارد الزمدر ساختار چارچوب نظری قرار گرفت و در ای باز، محوری و انتخابی مصاحبه با روش کدگذاری سه مرحله

تید  تن از اسا بندی توسط دو، ابعاد و عوامل تکمیل گردید. کدگذاری و چارچوبهامؤلفهبندی مربوط به سه سطح دسته

 .یت ورزشی تصحیح گردیدمدیر

سوال جدید نسبت به مطالعه  37) و مصاحبه سوال( 96) ایدر دو مرحله مطالعه کتابخانه شده و تکمیل شناسایی چارچوب

. پرسشنامه نهایی پس از دو مرحله روایی محتوایی منظر( 5بُعد و  20سوال،  133) قرار گرفتدر قالب پرسشنامه  (ایکتابخانه

 5مقیاس  به صورت (منظر اصلی 4و  بُعد 16) سؤال 80در قالب نفر از خبرگان جامعه آماری(  12خصصان )و صوری توسط مت

                                                 
1. Byrne 
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 30تنظیم گردید. سپس پرسشنامه در یک مطالعه راهنما بین  بسیار زیاد( -زیاد  -تاحدی  -کم  -ای لیکرت )بسیار کم گزینه

موارد الزم اصالح شد.  سؤاالتررسی آلفای کرونباخ مربوط به گردید. پس از ب یآورجمعتوزیع و  ،نفر از جامعه آماری

های . از میان پرسشنامهقرار گرفت در دسترسبه روش هدفمند و  از جامعه آماری نفری 170 نمونه در اختیارنهایی  پرسشنامه

با استفاده  پرسشنامهیایی پا .وارد فرایند تحلیل شدند ،پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند 154دریافت شده، 

های برازش در شاخص بر اساس ،همچنین روایی سازه پرسشنامه نیز ؛مطلوب ارزیابی شد ،(90/0از ضریب آلفای کرونباخ )

و  22اس نسخه اسپیاس افزارنرمها از دو جهت تحلیل یافته تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری مطلوب ارزیابی گردید.

 استفاده شد.ایموس 

شناسایی متغیرها و  .آورده شده است (3در جدول ) متغیرهای پژوهشهای پژوهش، تعریف قبل از تحلیل و گزارش یافته

نظران حوزه ورزش همگانی استان های تکمیلی با صاحبای و مصاحبهمطالعه کتابخانه بر اساس ،هابندی مفهومی آنچارچوب

 .به صورت زیر انجام شد

 ای و مصاحبه()بر مبنای مدل مفهومی، مطالعه کتابخانه های نظری پژوهشمتغیرها و سازه شناسیمفهوم. 3جدول 

 سؤالتعداد  توضیح و تعریف ابعاد متغیر

 زمینه فردی

های ها و ظرفیت)گرایش

شخصی که در افراد نسبت به 

مشارکت ورزشی ایجاد تقاضا 

 کند(می

 5 کونتیخصوصیات سنی، جنسیتی، رفاهی، تحصیلی و س جمعیتی

 5 هاتصورات بدنی، شناختی و نگرش ورزشی، و تمایالت و گرایش روانشناختی

 5 اجتماعیسبک مصرفی فراغتی، رفتار بدنی، تعامالت و معاشرت  رفتاری

 5 سالمتی، زمان، مکان، مهارت و همراهی جهت فعالیت بدنی ظرفیتی

 زمینه محیطی

)اثرات و تعامالت بیرونی، 

 هایفعالیت زمینه و بستر

 همگانی منظور به ورزشی

 ورزش( کردن

جمعی، تمایالت ایدئولوژیکی و  فرهنگاثرات مربوط به دانش و  فرهنگی و ایدئولوژی

 معنوی
5 

 5 عوامل مربوط به اشتغال، سرانه رفاهی و وضعیت بازار، اقتصادی و صنعتی

وهای قانونی، هنجاری مطالبات مدنی و سیاسی، تعامالت جمعی، الگ سیاسی و اجتماعی

 و رفتاری
5 

بر فعالیت ورزشی )محیط  مؤثرهای جغرافیایی و مکانی ویژگی ییایو جغراف یسکونت

 فیزیکی(
5 

 خدمات و منابع

فضا و امکانات فعالیت، )

سرمایه انسانی و مالی، فواید 

جسمی و روانی ناشی از 

 (فعالیت ورزشی

 5 انی، اجتماعی و صنعتی مشارکت ورزشیو مزایای جسمی، رواثرات  دستاورد مشارکت

منابع توسعه مشارکت )نیروی انسانی و سرمایه  کیفیت وکمیت  یو انسان یمال سرمایه

 مالی(
5 

دارای کاربری ورزشی و برخوردار از  یالتابزارها و تسهها، مکان زاتیو تجه امکانات

 ضوابط فنی
5 

 5 های مشارکتی ورزشیحی و رقابتی، برنامههای تفریانواع ورزش و برنامه مشارکت الگو

 مدیریت مشارکت

توسعه مشارکت ورزشی )

ریزی و مداخله نیازمند برنامه

 (مناسب توسط مدیریت است

 یمشارکت و یرفتاریریتی، مد ی،فن هایارزیابی و پویش در زمینه مطالعات و  نیازسنجی

 یورزش
5 

 5 است جامعهدر  ورزشی رفتار یسازنهینهاد هالزمبازخور  بازخور و مداخله

 5 سازیو شاخص گذاری، تعریف ساختاریاستس ریزیگذاری و برنامهسیاست

باال بردن شناخت ورزشی مردم از نگاه علمی و اعتقادی به اهمیت  و رسانه یسازفرهنگ

 ورزش
5 
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 هایافته

بُعد مدیریتی خرده مقیاس بازخور در . اندشدهرد توصیف و انحراف استاندا نبه صورت میانگی ،(4متغیرهای پژوهش در جدول )

دستاورد و مزایای مشارکت و در  خرده مقیاس خدماتیُبعد  در ،ییایو جغراف خرده مقیاس سکونتی محیطی و مداخله، در ُبعد

 رفتاری دارای بیشترین میانگین بودند. اسیمقخرده  بُعد فردی

 توصیف آماری متغیرهای پژوهش .4 جدول

 انحراف استاندارد میانگین خرده مقیاس عامل انحراف استاندارد میانگین خرده مقیاس املع

 مدیریت
 مشارکت

 خدمات 896/0 642/3 مطالعات و  نیازسنجی
 و منابع

 750/0 315/4 ورزش یایمزادستاورد و 

 913/0 871/3 یو انسان یمنابع مال 644/0 177/4 بازخور و مداخله

 925/0 995/3 زاتیو تجه امکانات 811/0 607/3 ریزیرنامهگذاری و بسیاست

 463/0 758/3 و برنامه مشارکت الگو 944/0 903/3 و رسانه یسازفرهنگ

 593/0 061/4 مجموع 581/0 839/3 مجموع

زمینه 
 یمحیط

زمینه  845/0 832/3 و جغرافیایی یشناسمکان
 یفرد

 719/0 029/4 سبک مصرفی

 728/0 351/3 جمعیت شناختی 796/0 816/3 سیاجتماعی و سیا

 671/0 179/4 رفتاری 055/1 526/3 اقتصادی و صنعتی

 530/0 950/3 روانشناختی 919/0 471/3 فرهنگی و ایدئولوژی

 457/0 853/3 مجموع 648/0 662/3 مجموع

ز مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. ا ،هاجهت شناسایی روابط چندگانه و میزان شدت تأثیر در آن :مدل ساختاری

به صورت تحلیل عاملی مرتبه اول  ،های اصلی چهارگانه محیطی، فردی، خدماتی و مدیریتیابتدا هر یک از سازه کار نیاجهت 

ون شده های مفهومی آزمبرازش مطلوب و روایی سازه را برای چارچوب افزارنرمنتایج  که یطوربه  ؛و دوم بررسی و تأیید شدند

اما نیاز  ؛گزارش شدعامل(  <د بُع <)گویه ها در سه سطح هر یک از عامل یاثرگذارمدل تحلیل عاملی میزان نشان داد. در 

هست که در آخرین سطح مدل )محیطی، خدمات، مدیریت و فردی( مشخص شود که مشارکت ورزشی و توسعه آن نهایتا  

فرایند روش تحلیل مسیر جهت شناسایی روابط بین متغیرهای اصلی ) یل ازدلپذیرد. به همین توسط کدام بُعد صورت می

مبانی پژوهش؛ متغیر زمینه فردی به عنوان متغیر وابسته و  بر اساسجهت انجام مدل تحلیل مسیر ( استفاده شد. توسعه

 .به عنوان متغیرهای مستقل شناسایی شدند ،متغیرهای محیطی، مدیریتی و خدماتی
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 داری روابط بین متغیرهای توسعه مشارکت ورزشیضرایب رگرسیونی و معنی افزارنرمخروجی  .5جدول 

 متغیر جهت متغیر
وزن رگرسیونی 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت بحرانی 

(t) 

سطح 

 معناداری

    834/0 زمینه فردی ---> رفتاری

 001/0 995/7 260/0 640/0 زمینه فردی ---> سبک مصرفی

 001/0 903/11 120/0 531/0 زمینه فردی ---> شناختیجمعیت 

 001/0 367/16 056/0 594/0 زمینه فردی ---> روانشناختی

    691/0 زمینه محیطی ---> ی و جغرافیاییشناسمکان

 001/0 422/7 092/0 589/0 زمینه محیطی ---> اقتصادی و صنعتی

 001/0 846/8 093/0 566/0 زمینه محیطی ---> فرهنگی و ایدئولوژی

 001/0 358/11 093/0 629/0 زمینه محیطی ---> اجتماعی و سیاسی

    609/0 خدمات و منابع ---> دستاورد مشارکت

 001/0 987/4 647/0 632/0 خدمات و منابع ---> و برنامه مشارکت الگو

 001/0 814/4 699/0 568/0 خدمات و منابع ---> زاتیو تجه امکانات

 001/0 710/4 615/0 594/0 خدمات و منابع ---> یو انسان یمنابع مال

    833/0 مدیریت مشارکت ---> بازخور و مداخله

 001/0 774/10 128/0 682/0 مدیریت مشارکت ---> و رسانه یسازفرهنگ

 001/0 805/8 124/0 762/0 مدیریت مشارکت ---> ریزیگذاری و برنامهسیاست

 001/0 595/10 151/0 621/0 مدیریت مشارکت ---> مطالعات و  نیازسنجی

    673/0 زمینه محیطی ---> زمینه فردی

 687/0 403/0 403/7 739/0 زمینه محیطی ---> مدیریت مشارکت

 737/0 336/0 862/8 672/0 زمینه محیطی ---> خدمات و منابع

 001/0 441/8 098/0 714/0 مدیریت مشارکت ---> زمینه فردی

 001/0 382/9 156/0 962/0 مدیریت مشارکت ---> ابعخدمات و من

 001/0 444/11 075/0 871/0 خدمات و منابع ---> زمینه فردی

 های برازش مدلشاخص. 6جدول 

RMSEA GFI TLI PNFI BBI CFI p value 2X 

0044/0 95/0 91/0 73/0 96/0 95/0 069/0 722/95 

روانشناختی و جمعیتی به ترتیب بیشترین تأثیر در عامل فردی، دارای ضرایب   (؛ ابعاد رفتاری، ساختاری،5جدول ) بر اساس

صنعتی و فرهنگی و  بودند. ابعاد جغرافیایی و سکونتی، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و 531/0و  594/0، 640/0، 834/0

باشند. ابعاد می 566/0و  589/0، 629/0، 691/0بیشترین تأثیر در عامل محیطی، دارای ضرایب  ،به ترتیبایدئولوژیکی 

به ترتیب بیشترین اثر در عامل  زاتیو تجه امکاناتی و و انسان یمال ، سرمایهو برنامه مشارکت الگو، مشارکت و مزایای دستاورد

و  یسازفرهنگی، زیرو برنامه یگذاراستیسهستند. ابعاد  594/0و  531/0، 840/0، 534/0خدمات و منابع، دارای ضرایب  

، 682/0، 762/0 ، دارای ضرایبیتیریمدبیشترین اثر در عامل  ،به ترتیب و مداخله بازخوری و ازسنجینمطالعات و ، نهرسا

مدیریتی،  بر (، جهت و میزان تأثیر عوامل به صورت؛ محیطی بر فردی، محیطی5( و جدول )2شکل ) بر اساسبودند.  621/0

دار(  به ترتیب دار(  و خدماتی بر فردی  )معنی( ، مدیریتی بر خدماتی )معنیدارمحیطی بر خدماتی، مدیریتی بر فردی  )معنی
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ی به ترتیب دارای طیمحو  یخدمات ی،تیریمداست. عوامل  871/0و  962/0، 714/0و  672/0، 739/0، 673/0با ضرایب 

تحلیل مسیر بین ابعاد (، مدل 6های گزارش شده در جدول ). با توجه به شاخصبیشترین تأثیر روی سطح فردی بودند

 محیطی، خدمات، مدیریت و فردی دارای برازش مطلوب است.

 

 

 های برازشمدل تحلیل مسیر عوامل توسعه مشارکت ورزشی به همراه شاخص. 2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

 ،های ایرانانمدلسازی توسعه مشارکت ورزشی در استان گیالن بود. استان گیالن نسبت به سایر است حاضر هدف از پژوهش

جهت شناسایی  و اکتشافی و نیازمند انجام مطالعه تخصصی است های اقلیمی، فرهنگی و سکونتی قابل توجهیدارای تفاوت

مشارکت مفهوم به اینکه  با توجههمچنین  ؛با توجه به درخواست سازمان ورزش این استان بودساختار نظری مشارکت ورزشی 

اند های پیشین توسعه ورزش عمدتا  رویکرد ورزش همگانی داشتهمدلتر است و صصیورزشی نسبت به ورزش همگانی تخ

تواند به تقویت دانش توسعه مشارکت ورزشی مطالعه حاضر می ،؛ و سایر(2012؛ کانادا، 2009؛ هنگ کنک، 1384)غفوری، 

ها با توجه به ماهیت تجربی بط بین آنشناسایی متغیرها و روا ،ترین نتایج این پژوهشکمک شایانی ارائه دهد. یکی از مهم

)جوادی پور و همکاران،  رغم همخوانی با مطالعات پیشینلیهای ارائه شده عمشارکت ورزشی در جامعه مورد بررسی بود. مدل

 .ساختار نظری مشارکت ورزشی است، اما دارای نوآوری قابل توجه در ؛ و سایر(1391؛ صفاری، 1392

رغم وجود نگرش یعل دارای بیشترین تأثیر در عامل فردی بودند. ،، روانشناختی و جمعیتی به ترتیبابعاد رفتاری، ساختاری

بستگی به این دارد که فرد به لحاظ در ابتدا رسد که مشارکت ورزشی مثبت به ورزش و آگاهی از فواید آن، اما به نظر می

 شرایط مناسبی داشته باشد رهای ساختاری( تا چه اندازهسالمتی، زمان، مکان، مهارت و همراهی جهت فعالیت بدنی )متغی
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 است رفتاری یکمتر از فاکتورها شناختی در مشارکت ورزشیروانکه نقش فاکتور  توجه به این این، عالوه بر .(2009)هولیان، 

  کند. یروی میپ و مبانی مشارکت ورزشی از اصولی علمی بین متغیرها ترتیب میزان اثرگذاری ،(2010، 1دولمن و لویس)

دارای بیشترین تأثیر در  ،ابعاد جغرافیایی و سکونتی، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و ایدئولوژیکی به ترتیب

 استفاده ی افراد و دسترسی به فضای ورزشی،تسکونضعیت و ،(2009) 3لیوو  (2008) همکاران و 2وسالکعامل محیطی بودند. 

؛ ارتباط باالیی بین این کنندیم دیتأک سال طول در خاص اقلیمی شرایط از استفاده ها، پارك و یادینم طبیعی، فضاهای از

 طیمحبهبود  ازمندین جامعه. عالوه براین از آنجا که برای توسعه ورزش، اندگزارش کردهمتغیرها با انجام مشارکت ورزشی را 

، بنابراین توسعه سیاسی و اجتماعی مقدمه (2009همکاران،  و 4میکل) است ینگرش کل رییتغجهت  سازمانیو  یاجتماع

با توجه به ساختار زندگی شهری و صنعتی امروز و همچنین هزینه بر بودن مشارکت در  .توسعه فرهنگی و ایدئولوژی است

بنابراین ترتیب میزان  (؛1391 باف،یقال) ها، توسعه اقتصادی و صنعتی تأثیر زیادی بر توسعه ورزش داردبسیاری از انواع ورزش

 های اقلیمی، زیستی و صنعتی استان گیالن قرار دارد.اثرگذاری این ابعاد بیشتر تحت تأثیر ویژگی

دارای بیشترین  ،به ترتیب زاتیو تجه امکاناتی و و انسان یمال سرمایه، و برنامه مشارکت الگو، مشارکت و مزایای دستاوردابعاد 

کسب دستاوردها و مزایای مورد انتظار است و  ،هدف افراد از مشارکت در هر فعالیتیبودند.  عو مناب تأثیر در عامل خدمات

الگوهای ورزشی جذاب و . (1392)جوادی پور و همکاران،  کندم مشارکت را تعیین میها میزان تداویزان دستیابی به آنم

و  5کلیشادیفاکتوری بسیار مهم است ) ،ت ورزشیها به مشارکهای مناسب در برانگیخته کردن افراد و ترغیب آنبرنامه

اجرای اند که و عنوان کرده اندداشته دیتأک ورزش توسعه در و انسانی مالی منابع نقش به( 2006)(. گرین 2007همکاران، 

مات ورزش به خد نیترملموس ،امکانات و تجهیزات ورزشیهمچنین  ؛نیاز دارد مالی و نیروی انسانی ها به تأمین اعتباربرنامه

 ازیموردنهای مناسب با توجه به منابع مندی از مزایای ورزش نیازمند وجود الگوها و برنامهتوان گفت بهرهمی افراد هستند.

 )مالی، انسانی، فضا و تجهیزات( است.

دارای بیشترین  ،رتیببه ت و مداخله بازخوری و ازسنجیمطالعات و ن، و رسانه یسازفرهنگی، زیرو برنامه یگذاراستیسابعاد 

 و سیاست ریزی جهت تمرکزبرنامه اهمیت و نقش به هامقدم بر سایر اقدام (2006)گرین  .اثر در عامل مدیریتی بودند

سازی فرهنگ (1391همچنین صفاری ) کند.می اشاره جامعه افراد همه برای یکسان هایفرصت منظور خلق به هاگذاریبودجه

مقدمه و پایه مدیریت کند. عالوه براین برای توسعه ورزش همگانی در ایران معرفی میترین ابزار مهم به عنوانرا  کردن ورزش

 نوین توسعه هایمدل. است ریپذامکاناز طریق تحقیقات و نیازسنجی  ازین موردداشتن اطالعات است و دستیابی به اطالعات 

 دارند یدتأک و مداخله مناسب توسط مدیریت و سازمان ورزش بازخوردو سیستم  های مدیریت دانشسیستم نقش به ،ورزش

 کند. توان گفت ترتیب اثرگذاری این ابعاد از اصول مدیریتی پیروی میمی (.2010و همکاران،  6)مول

مدیریتی، محیطی بر خدماتی، مدیریتی بر  بر جهت تأثیر ابعاد اصلی توسعه مشارکت به صورت؛ محیطی بر فردی، محیطی

 ، مشارکت(2012) همکاران و 7وندریشدار( بود. دار( و خدماتی بر فردی )معنیدار(، مدیریتی بر خدماتی )معنیعنیفردی )م

زمینه  ،عواملی محیطی ورزش همچنین اند؛های دیگر دانستهبا میانجی اقتصادی اجتماعی و وضعیت به وابسته را ورزشی

 معموال   ،در ورزشرات یتغیگذارند. جهت ایجاد بر سایر عوامل اثر می مشارکت ورزشی هستند و در طول عمر الگوهای ورزشی

های فردی را برانگیزاند و تسهیل کننده مشارکت فردی تواند زمینهندهای مشارکت میبهبود در فرآیاز محیط به داخل است. 

                                                 
1. Dollman  and Lewis 

2. Laakso 

3. Liu 

4. Micheal 

5. Kelishadi 

6. Mull 

7.  Vandrish 
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 موجب ،ت و کیفیت خدماتاثرات محیطی، مداخله مدیری .(1394)منافی،  شودکه این امر توسط مدیریت انجام می شود

 های مختلف،هایش )معیشتی، روانشناختی و رفتاری( از میان فضا و امکانات، انواع ورزشظرفیت بر اساس فرد شوند کهمی

 گونه این در فرد شرکت از جلوگیری موجب ،برعکس یا ببرد لذت هایییتلفعا در چنین شرکت از و برگزیند را خاص مواردی

در دسترس  یترمیمستقاز آنجا که فرد مشارکت کننده در ورزش به طور  .(2009میکل و همکاران، ) شودیم هافعالیت

بنابراین میزان  ؛تر استمدیریت و در معرض خدمات )نسبت به محیط( قرار دارد و همچنین اقدامات و اثرات مدیریت آگاهانه

های مطالعات قبلی یافته بر اساسدارتر است. و معنیاثرپذیری عوامل فردی و خدمات از مدیریت )نسبت ب محیط( بیشتر 

بنابراین جهت اثرگذاری  ؛(1391هستند )صفاری،  اثرگذاراز طریق عوامل فردی  ،در گرایش افراد به ورزش همگانی مؤثرعوامل 

 نیز هست. ینیبشیپو میزان شدت آن در بین چهار متغیر اصلی فردی، محیطی، مدیریتی و خدماتی قابل 

ئولیت مس ،ن ورزشبودند. مدیریت سازما روی سطح فردیدارای بیشترین تأثیر  ،ی به ترتیبطیمحو  یخدمات ،یتیریمدل عوام

ش نق ،دماتیخردی و فمداخله مثبت و سازنده در الگوهای رایج فعالیت ورزشی افراد بر عهده دارد و نسبت به عوامل محیطی، 

تواند در آگاهانه بودن اثر مدیریت می مسئله(. دلیل این 1394 ،منافیدارد )بیشتری در ترغیب مردم به سوی مشارکت ورزشی 

ی فرایندها عموال مکنند و باشد. افراد مختلف درك متفاوتی از شرایط محیطی، ویژگی فردی و خدمات نسبت به ورزش پیدا می

را  ترین نقشم و مهممدیریت بیشترین سه تری در جامعه خواهد دارد، بنابرایناما اثرات مدیریت مصادق روشن ؛پنهان هستند

 ،صفاری) اندانستهدمطالعات، توانایی و ظرفیت فردی را مقدم بر حمایت محیطی عالوه براین عمده کند. در توسعه ایفا می

ایگاه جوضعیت  نقش زیادی در ،دهد. همچنین خدماتی که نهاد ورزش )ورزش  و کل مجموعه آن( در جامعه ارائه می(1391

ه سطح است ک اما فراتر از کیفیت خدمات و منابع، نوع مداخله و اثربخشی مدیریت ،ن در جامعه و محیط خواهد داشتآ

به  رایش افرادبر گ اثرگذارمحیطی  یهامؤلفهکند. با توجه به اینکه بیشتر باالتری از مشارکت ورزشی را در جامعه ایجاد می

 م دارد. حیطی تقدها بر عوامل مبنابراین اثر خدمات و زیرساخت؛ صصی هستند(ورزش مربوط به ساختار نظام ورزش است )تخ

 یهامؤلفه  توسطنهایتا  ،ت که جذب مردم به ورزش همگانیتوان گفی ساختار ورزش همگانی مینتایج پژوهش و مبان بر اساس

ی محیطهای ژگیویشی هستند و به مشارکت ورز کنندهجذبورزش انگیزاننده و  و منابعپذیرد. خدمات فردی صورت می

 یت و کمیتاز کیف مدیریت به عنوان نهادی که بخش زیادی کند،ه فعالیت ورزشی ایجاد تقاضا میدر افراد نسبت ب )مرتبط(

ی توسعه هنده اصلجهت د ،ها را داردبیند و توانایی مداخله در آنهای محیط را در دسترس خود میارائه خدمات و ویژگی

 بنابراین ساختار ورزش همگانی استان گیالن بر این مبنا قرار دارد.؛ است ورزش همگانی

ای و تشکیالتی بین این ابعاد توان به صورت سیستمی و مبتنی بر ارتباط برنامهابعاد شناسایی شده را می سیستمی: یالگو

رزش استانی در ایران، ساختار ورزش . به همین دلیل با توجه متغیرهای شناسایی شده، تشکیالت و)بسط داد( کرد یابیالگو

ها (. جهت فلش3توان الگوی سیستمی به صورت زیر ارائه داد )شکل همگانی استان گیالن و مبانی علمی مشارکت ورزشی، می

اثرگذار یا تقدم و تأخر عملیاتی ابعاد شناسایی شده در مسیر توسعه مشارکت ورزشی است. محیط  نحوه ،در الگو بیانگر

، 1)لیم شودمنجر به مشارکت ورزشی مردم می ،و سیاسی و جغرافیای و سکونتی آغاز مسیر بوده و در مرحله رفتاری اجتماعی

ریزان ورزشی در زمینه ورزش همگانی باید است، برنامه با توجه به اینکه نوع، شدت و زمان اثر هر یک از عوامل مهم .(2011

 این مدل و یر در نظر بگیرند. ضرورت این مسأله به این خاطر است که با توجه بهتوالی متغیرهای رفتاری را به مانند شکل ز

 ،محیطیدیگر سطح  سهو میانجی  بوده آخرین سطح توسعه ورزش همگانی (رفتاریفردی )بعد سطح  ،(1391مدل صفاری )

 .استو مدیریتی خدماتی 

                                                 
1. Lim 
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 استان گیالن الگوی سیستمی فرایندنگر ابعاد توسعه مشارکت ورزشی در .3شکل 

دهند )متغیرهای سطح گویه در سازه های اصلی که رفتار مشارکت ورزشی را شکل میدر این الگو ویژگی الگوی رفتاری:

ه محیطی مشارکت )اجتماعی، زمین بر اساسفرد الگو،  بر اساس(. 4پژوهش( در قالب الگوی زیر ارائه شده است )شکل 

رفاه، ساختاری شغلی و سبک فراغتی( در معرض  درآمد وکت ورزش )سن و جنسیت، ( با پیشآیندهای مرتبط با مشارسکونتی

 بر اساسهای مدیریت و سازمان ورزش، خدمات نهاد ورزش )مزایای جسمی، روانی، اجتماعی و صنعتی( و مداخله و برنامه

گیری خواهد کرد. ام یا تصمیمسطح برانگیختگی یا درك شده )نگرش، انگیزش، رفتار، نیاز( نسبت به مشارکت در ورزش اقد

جهت مشارکت باشند، به  بخشنانیاطمتحت تأثیرات مطلوب محیطی بوده و برخوردار از پیشایندهای افرادی که به طور نسبی 

 خواهند پیمود و برای بار اول مشارکت ورزشی خواهند داشت ترآساناحتمال زیاد این مسیر )الگو( به نسبت به سایر افراد 

. ادامه ردیگیممستمر شکل  یعنی فعالیت ورزشی ،تداوم آن بر اساساما مشارکت ورزشی در اصل  (؛2012، 1)سوجیاما

-به فرد، مدیریت و ویژگی بازخورد . (2009، 2)نامراتو مشخص و تعدیل خواهد شد ت در ورزش از طریق مسیر بازخوردمشارک

مثبت، مطلوب و  بازخوردمبانی حوزه رفتار  بر اساساهند کرد. های ورزش هر کدام از مسیر خود مشارکت ورزشی را تعدیل خو

ساختار این الگو با الگوی کانادایی  .(2010مول و همکاران، ) منجر به تکرار رفتار )مشارکت ورزشی( خواهد شد بخشنانیاطم

 خوان است.هم (2010و همکاران ) 3، الگوی بایلی(2007توسعه مشارکت ورزشی )

 

                                                 
1. Sugiyama 

2. Numerato 

3. Bayli 
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 رفتاری فرایندنگر ابعاد توسعه مشارکت ورزشی در استان گیالنالگوی  .4 شکل

های یافته نه و است های مناسب شناسایی شده توسط دانشمندانمدل پایه بر ایمبانی اصلی دانش در هر حوزه :بندیجمع

 جهان فراگردهای اجتماعی، از سازیمدل شوند. البته تعبیر تبیین و کشف، توانندیم مدل قالب در هاداده زیرا جزئی و پراکنده؛

کند می ترآسان را آن اساسی یهاسمیمکان درك که دهدیم دست به ابزاری اما ؛کندینم معرفی طور کامل به لزوما  را اجتماعی

ق یو دارای مصاد اتکا قابل هایمدل فقدان دیگر سویی از. (1391صفاری، ؛ 1394؛ منافی، 1392جوادی پور و همکاران، )

بر  به واکاوی جهت دستیابی به ساختار چنین مدلی بپردازد. تا داشت بر آن را محقق شور؛ک در توسعه مشارکت ورزشیعینی 

توان به تحلیلی جامع در ارتباط با ساختار مشارکت ورزشی در استان گیالن به های پژوهش میمبانی بحث شده و یافته اساس

 به تواندمی شده ارائه هایمدل ورزش نهادی فراگیر در جامعه است؛ اینکه به هتوج ( پرداخت. با4و  3)شکل  فوقصورت الگوی 

ای گسترده یهانهیزم از ورزش در مردم مشارکت که سازد روشن و دهد نشان را مشارکت ورزشی مختلف ابعاد ظرفیت خوبی

 اساسی هایساخت ،حاضر هایمدل .است استان گیالن همگانی ساختار ورزش از ایساده نمایش هامدل این پذیرد؛می اثر

 حاضرمی مدل هیبر پا. است کارکردهایش ارائه و آن تبیین قادر به خود، سطح در و رساندیم را استان گیالن مشارکت ورزشی

 هایمدل بر مبتنی که افتیدست جدید یبنددسته نوعی به و کرد تحلیل و تجزیه را استان گیالن همگانی ورزش فرایند توان

 حوزه این در مطالعات برای بومی و مناسب چارچوبی مدل، این است؛ استان خبرگان نظرات و کشورها ریدر سا همگانی ورزش

 و کالن شناختی و گیرد قرار عمل مبنای تواندیم استان گیالن در ورزش شدن همگانی منظور به یامقدمه عنوان به و است

 این ؛آوردیم پدید یکدیگر با هاآن تعامل چگونگی و استان گیالن همگانی زشبر ور مؤثر کلیدی عوامل شناسایی هیبر پا جامع
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 ایجاد را مستمر ارزیابی قابلیت که گیرد قرار )ایران( مشارکت ورزشی در سطح استانی توسعه عقالنی مبنای تواندیم مدل

 .کندیم

کاربردی زیر  یهاشنهادیپ ،هار قسمت یافتهدر انتها جهت کاربردی سازی تحقیق حاضر متناسب با منظرهای مورد بررسی د

به تفکیک محورهای اصلی مورد بررسی در مدل جهت دستیابی به الزامات مشهود از چارچوب این مطالعه به صورت زیر 

 :دشویمارائه پژوهش 

ی با زمینه هاراهکار

 مدیریتی و خدماتی

 یمنابع انسان یوربهره دیجد کردیو قانونمند ورزش کارکنان دولت با رو دیجد دستورالعمل نیتدو
 هاسازمان رانیمد یبرا یانسان یروینو سالمت  ییکارا شیافزا در ورزش نقش مبنی بر یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

   بدنی و فعالیت یورزش همگان ریفراگ زاتیو تجه لیوسا دکنندگانیاز تول پشتیبانی مادی و معنوی

 های مردم نهادورزشی و انجمن نیداوطلب جذب یبرا مناسب ساختارهای به وجود آوردن

 بدنی و ارائه خدمات بر مبنای آن فعالیت و یهمگان ورزش جامع در یازسنجین

 ها، و ...(ی )اماکن، خدمات، سازمانورزش همگان یاطالعات تدوین نظام

 یهمگان یهاورزش یتیریو مد یعلم یمبان تیتقو یو مطالعه مستمر در راستا پژوهش

 ی موجودالمللنیو ب یکشور یهابا نرم و مقایسهنرم سطح نشاط و سالمت جامعه  تدوین

 فعالیت و یهمگان ورزش یهابرنامه انجام از بعدقبل و  سالمت یهاشاخص سنجش
 های همگانی در سطح شهرهابرای انواع ورزش یاختصاص یهاستیپ جادیا

 یعموم اماکن در (...و نتونیبدم راکت توپ، لباس، کفش، ازجمله) متیق ارزان یورزش زاتیتجه عیتوز

 بدنی سالم و مفرح و فعالیت یبر ورزش همگان دیتأکبا  یبازاسباب ی و ساخت وسایل تفریحی وطراح

 شناختیی با رویکرد ایمنی و زیباییاماکن ورزش یمعمار بازمهندسی

   تفریحی همگانیفعالیت  و یمگانه ورزش یدادهایرو در شرکت یبرا نقل و حمل التیتسه از استفاده برنامه

 و ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تأمین اقتصادیورزش  یواقعمالی  ازین برآورد

 یردولتیغی و دولت یاز اماکن ورزش ، دانشجو، و ...(آموزدانشسازی زمینه استفاده اقشار خاص )فراهم
 راهکارهای با زمینه

 و فردی محیطی

 تفریحی عمومی فعالیت و یهمگان یهاورزش در کننده شرکت افراد یبرا یرفاه و یقیتشو امور ارتقاء
 های ورزشیها و فعالیتو جشنواره ورزشی عمومی در انواع مختلف رشته شیهما یبرگزار

 مختلف )جغرافیایی، ...( یهامؤلفهبر اساس  یو محل یبوم یهایباز ی وورزش یهارشته بندیرتبهو شناسایی 

 و یجسم یهایماریب از یریشگیپ در ورزش نقش بادر ارتباط  یآموزش یهاکارگاهها، جلسات و ، همایشسمینارها یبرگزار

 ی مسئوالن محلیاجتماع یهایناهنجار و فشار روانی و شغلی ی،عموم انحرافات ،ادیاعتی، روان

 یهمگان یهاورزش یوزشآم یبرا اتینشر در ستون ای سهم گرفتن ،هاتیسا گرید از استفاده ای تیسا یاندازراه

 ی با رویکرد میراث فرهنگی و اجتماعیمحل ی وبوم یهایباز های باستانی واحیا و توسعه ورزش

 ورزشی در مدارس با محوریت همراهی والدین شعرو  قصه کتاب فیتألهمیار ورزش و  یهانیکمپایجاد 

 محوریت فرهنگ ایرانی اسالمیبا  یالمللنیفعالیت ب و یهمگان ورزش یهاتیفعال از یالگوبردار

 ورزش همگانی آموزشبا موضوع و هدف  ایی رسانههاسیرنویز ،زریت و شنیمیان ،لمیفتهیه بروشور، پوستر، کتاب، 

 ها و ....های آموزش الگوهای صحیح فعالیت حرکتی و ورزشی در اماکن ورزشی، خدماتی، پاركایجاد زمینه

 از سال ییروزهادر ت یبا دوچرخه و اسک ای ادهیده از خودرو و نقل و انتقال پاستفا تیمثل ممنوع نیاقدامات نماد

 ها و...(ها، ندامتگاه)مدارس، ادارات، پادگان یتیدر مراکز جمع یزنگ ورزش و تندرست ایجاد

 بوردها لیب و دستگاهای حمل و نقل عمومی بر یهمگان ورزش با رابطه در یآموزش کوتاه جمالت و شعارها نصب

 مختلف یهامناسبت فعالیت  در و یهمگان ورزش یهاگروه ای افراد از لیتجلدردانی و ق

 یالمللنیب ملی و جشنواره در یمحل و یبوم یبازهای همگانی و ورزش غیتبل

 و اماکن دینی های مذهبی در مساجدو مراسم جماعات نماز در ورزش ینید و یارزش یمبان بر دیتأک

 .آیدعدت اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن جهت انجام این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل میاز مسا تقدیر و تشکر:
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Abstract 

Objective: The purpose of the present research work was the conceptual and theoretical development 

of sport participation with a modeling approach in the Guilan Province sports. 

Methodology: The methodology of this work was of experimental-survey type, in which 154 

executive experts and scholars of the sports-for-all field in the Guilan Province were intentionally 

involved. The instruments of the work involved a secondary research work, interviews, and 

questionnaires. The main instrument of the researcher-made questionnaire was the research variables 

in the 5th option Likert scale. The validity of the questionnaires was evaluated by experts (12 people) 

and factor analysis (fitness index), and its reliability was evaluated using the Cronbach's alpha 

coefficient (0.90). The qualitative and quantitative results obtained were modeled in the structural, 

systematic, and behavioral approaches. 

Results: Based on the results obtained, the structural model of the work had a favorable fit. Based on 

the path analysis, the perimeter on the individual (0.673), environment on the management (0.739), 

environment on the service (0.672), managerial on the individual (0.714), management on the service 

(0.946), and services were on an individual (0.871). The management, service, and environmental 

factors had the most impact on the individual level (moderation to participation), respectively. 

Conclusion: By interpreting the findings, it can be said that for the development of sport participation, 

the individual components involved are decisive. Therefore, the environmental orientation, 

management operations, and service quality must ultimately increase the demand and the continuity of 

sport participation by reinforcing the individual variables. 

Keywords: Sport Development, Sport Participation, Development Modeling, Development 

Dimensions, Guilan Province. 
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