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 چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی برای تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی در شهر انزلی و  :هدف

  بود. ریزی توسعه آنبرنامه

کارکردی در سطح راهبردی انجام -تحلیل ساختاری این پژوهش به صورت کیفی با رویکرد :شناسیروش

نسخه( بود. روش  91نفر( و جامعه اطالعاتی ) 97جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی ) شد.

ای، مصاحیه اکتشافی و تکنیک دلفی بود. روایی گردآوردی اطالعات شامل سه روش مطالعه کتابخانه

سنجی محتوایی و صوری چارچوب رها براساس تعیین اعتبار منابع و افراد نظرخواهی شده، رواییابزا

 مصاحبه، محاسبه ضرایب توافق بین مصصحان کدگذاری مطلوب ارزیابی گردید. 

فرد ها نشان داد که ابعاد اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی شامل چند منظر کلی است: یافته :هایافته
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مشارکت ورزشی. عالوه بر شناسایی اجزای اکوسیستم ورزش شهروندی  ورزش، جهانی شدن ورزش و

های موجود در بستر آن نیز شناسایی شد. در نهایت راهکارهای مناسب و عملیاتی به ها و ضعفچالش

 های متولی ارائه شد. اه الگوی تقسیم کار بین سازمانهمر

توان گفت دستیابی به سطح مطلوب از توسعه ورزش شهروندی نیازمند ها میبراساس یافته :گیرینتیجه
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 مقدّمه
امروزه ورزش فراتر از یک مقوله تفریحی نقش 

کند و به مثابه یک چند بعدی در جامعه ایفا می

سیستم حیات جمعی است. تربیت حرکتی، 

تندرستی، سالمت روانی، تناسب و زیبایی اندام، 

و سرمایه اجتماعی تنها هیجان بازی و رقابت 

بخشی از مزایای مشارکت در ورزش و انجام 

فعالیت ورزشی بریا شهروندان است. با وجود این 

مزایا و منافع شناخته شده برای فعالیت ورزشی، 

اما هنوز هم ورزش در ایران جایگاه قابل توجهی 

در زندگی شهروندی ندارد و مصرف ورزشی جزو 

الگوهای فراغتی جامعه ثابتی از سبد خانوارها و 

آمار تقریبی . (Asefabadi, 2016) نیستند

 26سرانه مشارکت ورزشی در ایران کمتر از 

درصد است در حالی که در عمده کشورهای 

 ,Sports) باشددرصد می 16پیشرفته بیشتر از 

این مساله یکی از دالیل اصلی پایین . (2003

های تندرستی و نشاط اجتماعی در بودن شاخص

کشور است به طوری که ارتقای سالمت عمومی 

های دولتمردان و همواره یکی از دغدغه

های کارشناسان اجتماعی بوده و همیشه از محور

گذاری کالن اجتماعی فرهنگی اصلی در سیاست

 باشد.های اجتماعی میکشور تا نقد

ایجاد جامعه سالم و شاداب نیازمند ترویج سبک  

باشد که در یمزندگی فعال و اوقات فراغت غنی 

با توجه به صرفه  این میان مشارکت ورزشی

اقتصادی باال و کارکردهای پویا و ماندگار نقش 

های مکرری اثرات پژوهش کند.ا میکلیدی ایف

مفید و پایدار جسمی و روانی ورزش را در اقشار 

شواهد علمی و و  اندمختلف به اثبات رسانده

تجربی بسیاری درباره منافع فعالیت بدنی و 

مشارکت ورزشی مشاهده شده است؛ اما هنوز 

دهنده درصد های سطح کشور نشانهم گزارش

 ,Shahbazi) تباالی افراد غیرفعال اس

Shabani Moghaddam, & Saffari, 

بنابراین نیاز به مداخالتی برای تغییر در  .(2013

 سبک زندگی شهروندان ایرانی وجود دارد. 

ی به اکیفیت زندگی شهروندی در هر منطقه

مفهوم اکوسیستم آن منطقه بستگی دارد. 

اکوسیستم در مدیریت و اقتصاد در واقع یک 

استعاره برای تحلیل محیط است. یک اکوسیستم 

اجتماعی، بر دو مسئلة اصلی تشویق شهروندان 

به مشارکت اجتماعی و تأمین نیازهای مشارکت 

. (Dennis & William, 2011) تمرکز دارد

های ارائه شده برای بندی تعریفاز جمع

توان گفت های اجتماعی میاکوسیستم

اکوسیستم شهری شامل مجموعه از عناصر 

تشکیل دهنده سیستم زندگی شهروندان در 

باشد که تعامل محدوده جغرافیایی مشخص می

پویا و نسبتا هم راستایی با هم دارند. در یک 

موجود اکوسیستم مشارکت همه اجزای فعال و 

ها قابل تقلید در آن اهمیت دارد. اکوسیستم

های محلی و ها باید مزیتنیستند و در توسعه آن

ای مورد توجه قرار بگیرد و از تقلید منطقه

 های موفق اجتناب کردمحوری اکوسیستم

(Isenberg, 2011). 

در همین راستا تحلیل اکوسیستم برای هر 

ای یکی از جدیدترین رویکردهای تحلیل پدیده

 محیطی در اقتصاد و مدیریت است

(Khoshkab & Rastegar, 2015) . در

واقع تمرکز بر چند عنصر از یک زمینه اجتماعی 

رده فرهنگ( به تنهایی برای رشد آن کافی )خ

نیست و باید پذیرفت که امروزه توسعه هر 

ای نیازمند نگاه سیستمی و مبتنی بر حوزه

های اکوسیستمباشد. محیط نزدیک آن می
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-ها و یا اکوسیستمهای درون آنمختلف و پدیده

های مختلف هر دو های پیرامون پدیده

های مختلف های هستند که برای بخشتوصیف

 شوداز نظام اجتماعی و جغرافیایی استفاده می

(Farahmandmehr, 2017). 

همانطور که بیان شد زندگی شهروندی ارتباط 

استفاده از  مستقیمی به اکوسیستم آن دارد و

تحلیل و توصیف اکوسیستم در مباحث مربوط 

به زندگی شهروندی یک حوزه مطالعاتی پویا و 

نوین است. در میان مباحث مختلف زندگی 

شهروندی امروز مقوله اوقات فراغت و نحوی 

های اساسی آن است. گذراندن آن یکی از چالش

امروز اوقات فراغت تنها یه مقوله تفریحی نیست 

 فرصتی برای رشد و بهسازی فردی است. بلکه 

های مختلفی که در اوقات فراغت از بین مقوله

شوند تنها فعالیت ورزشی است که هر مطرح می

دو بُعد جسمانی و روانی را در ابعاد گسترده 

به عنوان یک  شهروندی ورزشدهد. پوشش می

ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده جایگاه و 

 تربیت ،را در سالمت، فراغتخود  نقش ارزشمند

متجلی  و کاربردهای عدیده اجتماعی دیگری

ی شهروندان ورزشترویج مشارکت . ساخته است

از مفاسد،  یریجلوگ یهاراه نیدارتریاز پا یکی

 یسازو سالم یرفتار یهایانحرافات و ناهنجار

 است یاجتماع یو زندگ طیمح

(Khatibzadeh, 2016) .مدیریت و برنامه-

ریزی توسعه ورزش شهروندی نیازمند آگاهی از 

محیط زندگی شهری و پایش مستمر آن ساختار 

سطح مشارکت افراد در ورزش و  یراباشد زمی

 اریدر هر جامعه بس یورزش یسطح برنامه ها

در همین راستا اولین گام در  متنوع است.

بازنگری ساختار و مدیریت امور ورزش در 

-شهرها، تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی می

  باشد.

است که در  یجریانورزش شهروندی توسعه 

گذران مشارکت ورزشی و شیوه  خود تجدید

قات فراغت را به همراه دارد و منجر به او

های زیستی، های اساسی در ساختدگرگونی

 نهادی و مدنی ورزش و اوقات فراغت است.
Shilbury, Sotiriadou, and Green 

وسعه ورزش را مشتمل بر ساختارها، ت (2008)

دانند که ها و فرآیندهایی میها، فرصتسیستم

را قادر و مایل به شرکت در ورزش و حضور  افراد

سازد تا بتوانند با انجام های ورزشی میدر محیط

عملکرد ورزشی مناسب به خود دستاوردهای 

 Cerin and Leslie .دلخواه خود برسند

توسعة ورزش شهروندی را نوعی  (2008)

داند که همانند یک سیستم مداخلة اجتماعی می

هایی برای اجتماعی به دنبال ایجاد فرصت

مشارکت ورزشی تمامی افراد جامعه در طول 

باشد. در عمر و دوران زندگی افراد می

رویکردهای فعلی مدیریت ورزشی بین المللی 

دیگر بحث ضرورت و اهمیت ورزش شهروندی 

مطرح نیست بلکه چگونگی ترویج، توسعه و 

پایدارسازی آن مطرح است. تاکنون الگوها، 

های زیادی برای توسعه ورزش ها و روشبرنامه

شهروندی در کشورهای مختلف بکار گرفته 

ها دستاورد اند اما تعداد محدودی از آنشده

اند. به همین دلیل تحقیقات مناسبی داشته

و بررسی ورزش  مختلف همواره به تحلیل

اند تا به الگوی مناسب در این شهروندی پرداخته

 زمینه دست یابند.

در داخل کشور نیز تحقیقات زیادی در چند دهه 

د.اناخیر به بررسی ورزش همگانی پرداخته
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 Javadipour and Saminia (2013) در 

 ؛ورزش همگانى در ایرانتحلیل راهبردی 
Ghofrani, Goodarzi, Sajjadi, 

Farahani, and Mogharnasi (2009)  در

ورزش همگانى استان تحلیل استراتژیک 

 ,Nasirzadeh و سیستان و بلوچستان

Goudarzi, Farahani, and Goudarzi 
 یتوسعه ورزش همگان در تحلیل سوات (2012)

به بررسی منظرهای سوات )قوت،  استان کرمان

ضعف، فرصت و تهدید( پرداختند و ضمنا تأکید 

بر قرار گیری وضعیت راهبردی ورزش همگانی 

منطقه استراتژیک نامطلوب به ارائه در 

ها و راهکاری مختلف پرداختند. استراتژی

در زمینه  تحقیقات زیادی نیز به ارائه مدل

 Sports اند.توسعه ورزش همگانی پرداخته

ابعاد توسعه ورزش همگانی را در  (2003)

 عبارتند از:)های نرم پشتیبانیرویکردهای 

، مدیریت، مالی، حقوقی، انسانی، فناوری، نهادها

های سخت پشتیبانی( و علمی و ارزیابی، فرهنگ

و  زیرساخت ،توسعه امکانات عبارتند از:)

 Safari (2012)( توصیف کرده است. تجهیزات

ای، سه سطح محیطی )محیط زیست، رسانه

اقتصادی، اجتماعی، بین الملل، حقوقی سیاسی(، 

رفتاری )فردی، بین فردی، ظرفیتی( و مدیریتی 

ها، قوانین، تجهیزات، انی، سازمان)مالی، انس

فناوری( را به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار 

 نییدر تب Khatibzadeh (2016) داده است.

منظم نشان  یمشارکت ورزش عوامل اثر گذار بر

عوامل میان فردی، سازمانی و محیطی بر داد که 

سه مرحل قبل، حین و بعد از فعالیت ورزشی اثر 

 Banar, Dastoom, and گذارند.می

Khanmohammadi (2018)  به ارائه الگویی

برای توسعه مشارکت ورزشی پرداختند که 

شامل عوامل فردی، محیطی، مدیریتی، منابع و 

 Saffari and Latifi Fard رویداد بود.

 تیمدل شهر دوستدار فعال در ارائه (2018)

 و فعال، جوامع فعال یشهرها کردیرو سه یبدن

 تحلیل قرار داده است.را مبنای  شهروندان فعال

بندی رویکردهای در مطالعات خارجی چارچوب

های انجام شده عمدتا رویکرد توسعه و مدلسازی

الگوهای رفتاری فعالیت بدنی و ورزشی و یا 

 الگوهای ملی توسعه ورزش همگانی بوده است.

Hulteen et al( .2017)  در مرور

سیستماتیک مطالعات مشارکت ورزشی 

 کشورهای مختلف گزارش کرد که مشارکت

 .دارد بستگی منطقه به شدت به ورزشی
Jones, Arcelus, Bouman, and 

Haycraft (2017) های در بررسی سیاست

توسعه مشارکت ورزشی چند کشور گزارش 

ها، کردند که در تدوین و بازنگری عمده سیاست

های جنسیتی و شواهد واقعی جامعه به تفاوت

 گیرد.صورت مشخص مدنظر قرار نمی
Abioye, Hajifathalian, and Danaei 

تحقیقی در زمینه تأثیر کمپین های  (2013)

رسانه ای در بهبود فعالیت بدنی در بزرگساالن 

نشان داد که رسانه های جمعی اثر  انجام داد و

روشنی بر ترویج پیاده روی داشتند. اما تأثیر 

کمی در دستیابی شرکت کنندگان به سطح 

مدل  رضایت بخش از فعالیت بدنی داشته است.

ون )رکت در ورزش مشا یاقتصاد -یاجتماع

 ورزش انگلستان چارچوب(، 2677 کوم،یتا

تفریحی  هایمدل مدیریت ورزش(، 2662)

 ورزش برای زندگی ییکانادا مدل( 2662)

 (،2676ی )ورزش همگان ییمدل اروپا(، 2661)

های ارائه شده در این ترین مدلازجمله مهم

های ارائه شده در زمینه هستند. هر چند مدل
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توان تجربیات مناسبی در لف میکشورهای مخت

اختیار قرار دهند اما در نهایت در هر سطح و 

ای نیاز به یک الگوی تخصصی و بومی گستره

 وجود دارد.

هر چند تحقیقات بسیار زیادی در زمینه ورزش 

 همگانی و توسعه آن در کشور انجام شده است

اما تاکنون رویکرد تحلیل اکوسیستمی مبتنی بر 

ی به بررسی ورزش شهروندی مفاهیم تخصص

نپرداخته است. در حالی که هم تحلیل 

اکوسیستمی یه تحلیل نوین و ضروری است و 

های هم مقوله ورزش شهروندی دارای جنبه

زیادی بوده و تنها از طریق مفاهیم مرسوم تحت 

عنوان ورزش همگانی به طور کامل قابل تبیین و 

 توصیف نیست. 

ت ورزشی شهروندان از طرفی دیگر مقوله فعالی

بسیار پویا بوده و همزمان با تغییرات اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و زیستی 

نیاز به انجام تحقیقات جدید و ارائه اطالعات 

 های متولی دارد.اول برای مدیریت سازمان دسته

زیرا همواره سواالت و نیازهای اطالعاتی، ابهامات 

ی فرهنگی زیادی وجود هامدیریتی و چالش

مستلزم توجه محققان، فعاالن رسانه و  دارند که

شواهد باشد. عالوه براین مدیران ورزشی می

سازمانی  ای مختلف در حوزه اجراییرسانه

نشان داده ورزش شهروندی و همگانی کشور 

فقدان های فراوانی مانند؛ چالشاست که 

خط مشی های راهبردی، عدم  ها،سیاست

ها و ی بین مجموعه نهادها، سازمانهماهنگ

های اجرایی مرتبط با ورزش، ناکافی دستگاه

بودن منابع مادی و انسانی در حوزه های مختلف 

کارهای موازی و عدم نظارت کافی بر  ،ورزشی

-وجود دارند که سبب میهای ورزشی فعالیت

ریزی های تحلیل و برنامهشود دستیابی به مدل

ن پذیر نباشد. از این رو در مناسب به راحتی امکا

های مختلف ملی تا محلی باید به تحلیل مقیاس

و طراحی الگوی مدیریت و توسعه برای ورزش 

ترین ترین و مناسبمهمشهروندی پرداخت. 

سطح تحلیل و طراحی برای ورزش شهروندی 

توان گفت هر سطح شهری است. در وقاع می

ز های کشور در عین پیروی ایک از شهرستان

 یک الگوی ملی اما به یک الگوی بومی نیاز دارند. 

شهر انزلی در منطقه ساحلی استان گیالن قرار 

دارد و به عنوان یک شهر توریستی و بارانی 

شناخته شده است. فضای زندگی شهروندی در 

های متفاوت از سایر انزلی دارای برخی ویژگی

باشد و پرداختن مناسب به اوقات شهرها می

ای در بین در این شهر از جایگاه ویژهفراغت 

های شهروندان برخوردار است. برخی ویژگی

اقلیمی و اکوسیستمی در شهر انزلی برجسته 

هستند و نقش قابل توجهی در زندگی شهروندان 

این شهر دارند. انزلی از قدیم به عنوان شهر 

خیز و مکانی برای تفریحات ورزشی ورزش

االیی برای ترویج شود و قابلیت بشناخته می

سبک زندگی فعال بین شهروندان دارد. از این رو 

به توجه به دسترسی تیم پژوهشی به این شهر و 

اولویت سازمان حامی این طرح پژوهشی برای 

آن و بر حسب مقتضیات محلی، این شهر به 

عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب و مورد 

 بررسی قرار گرفت. 

ر درصدد آن است پژوهش حاض به طور مشخص

ای کیفی با رویکرد سیستمی که براساس مطالعه

به توصیف و تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی 

مفهومی  -شهر انزلی در یک چارچوب توصیفی

های آن به ارائه بپردازد و با شناسایی چالش

 راهکارهای مناسب پردازد.
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پیش فرض اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد 

 پایی بر ایدانش در هر حوزهکه مبانی اصلی 

های شناسایی شده توسط دانشمندان آن مدل

 زیرا های جزئی و پراکنده؛یافته نه و قرار دارد

 تبیین، کشف، توانند می مدل قالب در هاداده

فراگردهای  از سازیمدل شوند. هر چند تعبیر

 طورکامل به لزوما را اجتماعی جهان اجتماعی،

 دهد، می دست به بزاریا اما کند؛ نمی معرفی

 ترآسان را آن اساسی های مکانیسم درك که

 در همین راستا. (Safari, 2012)کند می

و دارای مصادق عینی  اتکا قابل هایمدل فقدان

 را کشور محقق برای توسعه ورزش شهروندی در

به واکاوی جهت دستیابی به  تا داشت برآن

ساختار چنین مدلی بپردازد.

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسی پژوهشروش
 لیا تحل کارد یباا رو  یفیپژوهش به صورت ک نیا

انجاام   یدر ساطح راهبارد   یکردکاار -یساختار

در تدوین الگاوی باومی اکوسیساتم ورزش    . شد

شهروندی انزلی، همزمان از مفاهیم، رویکردها و 

های تحلیل و موقعیت سنجی استفاده شد. روش

 و سیساتمی  گارا، کال  نگااهی  ایان چاارچوب  

باا  د. دار مقولاه ورزش شاهروندی   باه  بلندمدت

وری توجه به ماهیت پژوهش و نیااز باه جماع آ   

های مختلاف، جامعاه آمااری باه     ها از حوزهداده

گیری به صاورت  همراه تعداد نمونه و روش نمونه

جدول زیر تعریف و مراجعه شاد. باراین اسااس    

جامعه آماری شامل دو بخاش جامعاه انساانی و    

.جامعاه اطالعااتی بااه صاورت جاادول زیار بااود    

 گیری پژوهشآماری و نمونهجامعه .1جدول 

 نمونه گیرینمونه گروه مطالعه 

جامعه 

 انسانی

های متولی و کارشناسان اجرایی سازمان مدیران

)اداره ورزش و جوانان، هیات ورزش همگانی، 

 ...(.سازمان ورزش شهرداری، و

 نفر 76 هدفمند و دردسترس

 نفر 2 هدفمند و دردسترس اساتید و تحلیلگران دانشگاهی نفر 97

 نفر 1 هدفمند و دردسترس شهروندان 

 نفر 2 هدفمند و دردسترس مربیان و معلمان ورزش

 نفر 9 هدفمند و دردسترس فعاالن بازار ورزش و صاحبان کسب و کار ورزشی

 نسخه 91 نسخه 71 هدفمند و دردسترس ای و علمیمنابع کتابخانهجامعه 
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 نسخه 1 هدفمند و دردسترس ها و اسناد اجرایی و حقوقیگزارش اطالعاتی

 نسخه 72 هدفمند و دردسترس ایمنابع و آرشیوهای رسانه

آوری بندی عوامل، جمعجهت بررسی و چارچوب

هااا از سااه اباازار بااه شاارح زیاار و اسااتخراد داده

ای: از الف( مطالعاه کتابخاناه  استفاده شده است: 

-مطالعات علمی داخلی و خارجی، اسناد و برنامه

باه حاوزه    ها و گزارش علمی و اجرایای مرباوط  

به صورت  مصاحبه اکتشافی:ب(  ورزش قهرمانی.

مصاحبه نیماه هادایت شاده باا جامعاه آمااری       

پژوهش خواهد بود. از مصاحبه جهت شناساایی  

متغیرها و تکمیل پرسشانامه حاصال از مطالعاه    

روش دلفای:  د(  ای استفاده خواهد شد.کتابخانه

هاای مختلاف   جهت غربال و تعیین اعتبار بخش

تکنیااک مطالعااه دلفاای متشااکل از   پااژوهش از

نظران و متخصصان ورزش انزلی و اساتان  صاحب

 فرایندی دلفی، روشنفر(.  1گیالن استفاده شد )

 دانش بندیطبقه و آوریجمع برای ساختاریافته

 خبرگاان  و کارشناساان  از گروهی نزد در موجود

 متخصصاان  علمای  اعتباار  باه  آن اعتباار  است و

جلساه   .دارد بساتگی  پاژوهش،  در کنندهشرکت

نفر در دو مرحله انجام شاد.   1دلفی با مشارکت 

-چارچوب پژوهش از قبل در اختیار افراد صاحب

نظاار حاضاار در جلسااه قاارار گرفاات و اشااکال و 

 جداول پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

  
 های تحلیلیها و روشابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآوری داده. 2جدول 

 مطالعه خبرگی مطالعه نیمه تجربی العه نظریمط نوع روش

 تکنیک دلفی دو مرحله ای مصاحبه و رونوشت ایمطالعه کتابخانه ابزار

 روایی
اعتبار حقوقی اسناد و اعتبار 

 ایعلمی منابع کتابخانه

 اعتبار و مرجعیت افراد

محاسبه ضریب توافق بین 

 کدگذارها و مصححان

 اعتبار و مرجعیت افراد دعوت شده

 توافق جمعی

 نفر 1دو جلسه با حضور  نفر 96نظرخواهی از  نسخه 91 نمونه

 یافته
ها و اجزای شناسایی مولفه

 اکوسیستم

ها و تکمیل و غربال مولفه

اجزای شناسایی شده مرحله 

 قبل

ها و اجزای غربال شده نظامندسازی مولفه

 در مرحله قبل

 روش تحلیل
بندی کدگذاری و چارچوب

 مفهومی

بندی ذاری و چارچوبکدگ

 مفهومی
 تحلیل سیستمی و نظامند

 
های تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش روش

تحلیل مفهومی و شامل سه روش زیر بود: الف( 

بندی و کدگذاری مفاهیم دسته کدگذاری

مستخرد از ابزارهای مختلف پژوهش براساس 

. ب( مبانی نظری و روایی کیفی متخصصان

 و درك برای سیستمی دیدگاه ی:سیستمتحلیل 

 تصویری و مفهومی نمایش ها؛پدیده کنترل

 رفتار بررسی در سازیشبیه توسعه؛ هایسیستم

 چارچوب جامع اقدمات یک معرفی و هاسیستم

 سیاست طراحی و مدل تحلیل و تجزیه مناسب؛

 هایجنبه مهمترین جمله از مدل از استفاده با

 .باشدمی یمتدولوژ این از استفاده عملیاتی
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 های پژوهشیافته

ای و مصاحبه با بر اساس مطالعه کتابخانه

چارچوب زیر برای تحلیل ابعاد  نظرانصاحب

اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی تدوین شد. 

برای هر یک از این منظرها هم اجزای اصلی 

معرفی شده است و محتوای رابطه آن با سایر 

شکل  منظرها. مشخصات کامل اکوسیستم در

مبنای نظری پایه برای ( بیان شده است. 7)

تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی به صورت 

باشد که برگرفته از تحقیقات قبلی در زیر می

زمینه زندگی شهروندی، اوقات فراغت و 

 ,Asefabadi)باشد مشارکت ورزشی می

2016; Yazdani, 2013). 

جهت تحلیل اکوسیستم چهار  2براساس شکل 

سطح زمینه، تعامل، پشتیبانی و مشارکت برای 

هر اجزای مختلف اکوسیستم درنظرگرفته شد. 

سطح دارای چند منظر کلی است: در سطح 

های ورزش و جهانی منظرهای قابلیتزمینه 

شدن ورزش؛ در سطح تعامل منظرهای محیط 

؛ ورزش و بازار ایزندگی شهروندی، فضای رسانه

های در سطح پشتیبانی منظرهای خانواده و گروه

های متولی؛ و در نهایت در مرجع و سازمان

مشارکت  سطح مشارکت منظر فرد شهروند و

جهت اثرگذاری و اثرپذیری بین  ورزشی.

ترسیم شده  منظرهای مختلف به صورت فلش

 است.
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 با شهر انزلی منطبق . چارچوب اکوسیستم ورزش شهروندی2شکل 

، 2براساس چارچوب ترسیم شده در شکل 

جریان توسعه مشارکت ورزش شهروندی 

یک جریان چندسطحی از محیط به فرد 

های مختلف فردی است که بسته به ویژگی

باشد. هر چه دارای اثرپذیری متفاوتی می

شهروندان مشارکت بیشتری در فضاهای 

فیزیکی و مجازی ورزشی داشته باشند 

شتر در مسیر جریان اطالعاتی و ارتباطی بی

گیرند و آمادگی و جهان ورزش قرار می

ها برای مشارکت در ورزش بیشتر تمایل آن

 شود.می

های هر اکوسیستمی نیاز به تعریف ویژگی

های کارکردی دارد. ویژگی –ساختاری 

اکوسیستم مطلوب ورزش شهروندی 

 با سهیمقا ی،دلف بندرانزلی براساس مطالعه

های ملی و بین المللی توسعه ورزش شاخص

به صورت جدول زیر توصیف شد. شهروندی

 
 (Farahmandmehr, 2017)های اکوسیستم کارآفرینی مطلوب در ورزش کشور ویژگی. 3جدول 

 توضیح  ویژگی
 وضعیت

 فعلی  

دگرگونی 

 دارد نظامند

 گوناگونی و متعدد آثار تواندمی تعاملی هر و آیندمی وجود به انذینفع بین هایتعامل از هااکوسیستم

 تواندمی تعاملی هر ترتیب این به. باشد که بر روی تمام اجزاء سیستم تأثیرگذار خواهد بود داشته

بایست در بین تمامی همان خصوصیتی است که می این و باشد داشته بینیپیش غیرقابل پیامدهایی

 ورزش شهروندی باید وجود داشته باشد. های اکوسیستمبخش

نسبتا 

 مطلوب

هدف بقاء 

 نهادها است

اماا   .شودمی مختلف ذینفعان هایشامل گروه که خود دارد اعضای تمام برای مزایایی اکوسیستمی هر

ها است. چرا که باا بقااء   های تاثیرگذار در هر اکوسیستم توجه به آنیکی از ویژگیباید در نظر داشت 

 نهادها است که اکوسیستم پویایی خود را حفظ کرده و ذینفعان را منتفع خواهد کرد. 

 مطلوب

نیازمند 

مدیریت و 

 رهبری است

نیسات و در واقاع    محااک  هاا آن بار  مراتبی سلسله ولی هستند وابسته یکدیگر به اکوسیستم ذینفعان

ها فاقاد رهباری باا اساتراتژی باشاند در      اما باید توجه داشت اگر اکوسیستم. نیست آن صاحب کسی

حقیقت منابع اکوسیستمی به هدر خواهد رفات. بارای حرکات صاحیح و تخصایص مناابع در جاای        

باین   هاای ورزش و منطقاه باشاد و در   صحیح، اکوسیستم نیازمند رهبرانی هست که آگاه به ظرفیات 

 ذینفعان مشروعیت اجتماعی داشته باشند.

 نامطلوب

متمرکز بر 

های ویژگی

 بومی است 

و  ترینسخت باشد. یکی ازمناطق می حول شرایط بومیآن دادن شکلموفقیت اکوسیستم در گروه 

هایی است که حلراهانتخاب و اجرای ، ساخت این زیست بوم ترین مقوله درکنندهدر عین حال تعیین

 ، همخوانی داشته باشند.منطقه ابعاد، سبک، و جو بومیها، ظرفیتا ب

نسبتا 

 مطلوب

 

پژوهی و ترسیم هر اکوسیستم نیازمند آینده

های مربوط به چشم انداز است. بررسی مولفه

پیش بینی آینده اکوسیستم تبیین شده در 

این پژوهش برای ورزش شهروندی بندرانزلی 

. براساس باشدبه صورت جدول زیر می

جدول سیستم ورزش شهروندی انزلی در 
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تمرکز بر روی  -7 چشم انداز خود باید:

 تمام -2. دار باشدهای بالقوه اولویتفعالیت

حضور بخش  -9 ذینفعان آن سود ببرند،

ارزیابی  -2غیردولتی و مدنی الزامی است و 

دقیق در شروع و انتها صورت بگیرد.

 (Farahmandmehr, 2017) بندرانزلی یورزش شهروند ستماکوسی انداز چشم. 4جدول 

 توضیحات رویکرد

تمرکز بر روی 

های بالقوه فعالیت

 دار باشد.اولویت

هاایی باشاد کاه    بایسات تمرکاز بار روی فعالیات    ش شهروندی مای گیری مطلوب اکوسیستم ورزبرای شکل

 باه  مناابع  تخصایص  نفعاان را داشاته باشاد. رویکارد    بیشترین پتانسیل مشارکت و دستاورد برای ساایر ذی 

 وریبهاره  ترتیاب  ایان  باید در اولویت مدیریت و توسعه ورزش شهروندی قارار بگیارد. باه    مفید هایفعالیت

 .شودمی بیشتر آن در ثروت تولید قابلیت و کندیم پیدا افزایش اکوسیستم

ذینفعان آن  تمام

 سود ببرند

 هاای تعامل از معموال های اجتماعیاکوسیستم اینکه دلیل به. است قبلی اصل از مستقیم اینتیجه اصل این

 افاراد  ماام ت باید اکوسیستم شرایط درك برای آیند،می وجود به یکدیگر با متعددی اجزا و ذینفعان جداگانه

 . ها در گرو منفعت دیگران باشدداد و به این نتیجه برسند که منفعت آن مشارکت را آن در فعال

حضور بخش 

غیردولتی و مدنی 

 الزامی است

 الزامای  هاا آن در هاا گاروه  تماامی  بین همکاری که شودمی هدایت نحوی به ها ورزش شهروندیاکوسیستم

تواناد باه تنهاایی    دولات نمای  به عبارتی . رسید نخواهند جایی تنهایی بهبه  دولتی متمرکز و اقدامات است،

انادازی و  تنها بخش خصوصی است که انگیازه و دیادگاه راه   زیراایجاد کنند.  را اکوسیستم ورزش شهروندی

  باشند. نیز کارآمد را دارد، که درعین حال قادر به حفظ خود اجتماعی توسعه بازارهای

ارزیابی دقیق در 

وع و انتها شر

 صورت بگیرد.

معاارض  ون اکوسیسااتم ورزش شااهروندی دردر در ابتاادای فعالیتشااان بایاادورزشاای  کسااب و کارهااای

رهبران اکوسیستم  معنی که قرار بگیرند. به ایناکوسیستم  اندرکاراناز طرف دستها و دقت زیاد سختگیری

، در اختصاا  مناابع  ها و دقت زیاد سختگیریتوأم با  های مالی و غیر مالی اماحمایتدولت باید از طریق و 

حاصل  اطمینان ها در آیندهاز موفقیت آن تا ا را مورد بررسی قرار دهند،هآن و به عبارتی خشت اول هاریشه

 .بخشند بهبود و داشته را الزم کاردانی و بالقوه استحکام تا کارآفرینان نمایند

 

اکوسیستم ورزش شهروندی:  چارچوب تحلیل

اکوسیستمی نیاز به تحلیل دارد و شناسایی هر 

چارچوب تحلیل نقش مهمی در مدیریت هر 

 2چارچوب ارائه شده در جدول  اکوسیستم دارد.

و  یتیریمدی، و شخص یفردشامل شش منظر 

و  منابعی، طیو مح اینهیزمی، ساختار

و  یکارکردی و و مشارکت یخدمات، رساختیز

 ی است.تیظرف

 
 حلیل اکوسیستم ورزش شهروندیمحورهای ت. 4جدول 
 فردی و شخصی مدیریتی و ساختاری

 ورزش نوع توسعه نسبت به زانریو برنامه رانینگرش مد -

 کیاستراتژ یزریبرنامهو  گذاریاستیسرویه در وحدت  -

 ریزیها و الگوهای برنامهروش -

 های ورزشسازی اهداف و برنامهطرح ریزی و شاخص -

 ورزش التیشکروشن در ت فیشرح وظا نیتدو -

 در مدیریت فرایندها گیریها و الگوهای تصمیمسیستم -

 هانظامندسازی اهداف و بخش -

 های مرتبط با ورزشتعامل سازمانوحدت رویه در رهبری و  -

 های کالنریزی عملیاتی متناسب با برنامهبرنامه -

 سطح درآمد و رفاه زندگی -

 های سنیخصوصیات و رده -

 ضعیت تحصیلی و ماهیت شغلیو -

 های جنسیتیویژگی -

 خود تصور افراد از تیپ و ظاهر بدنی -

 ..(.حاالت روانی فرد )مانند اعتماد بنفس، افسردگی، -

 نوع نگرش افراد به ورزش و آگاهی از فواید فعالیت ورزشی -

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

 غیرفعال ترویج سبک زندگی فعال و -



     615    22 یاپیپ ،2 ماره، ش6911 تابستان ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                              ، صالح دستومیریمهران نص 

 

 محور و فناورمحوروجود ساختارهای مدیریتی و اجرایی دانش -

 نگ سازی فرایند مدیریتینظامندسازی و هماه -

 یکپارچه سازی اقدامات و علمیات -

 های توسعه ورزشسنجش و ارزیابی شاخص -

 جامع و روشن کنترل و نظارتسیستم  -

 گیریریزی و تصمیممطالعات و تحقیقات الزم جهت برنامه -

 مستندسازی عملکرد و تدوین چارچوب حقوقی -

 بازاریابی اجتماعی ورزش  -

 با افراد ورزشی ارتباط و تعامل -

 های اجتماعی ورزشیها و شبکهعضویت در گروه -

 و وقت کافیزمان  -

 داشتن سالمت جسمانی و مهارت ورزشی -

 های کاری شخصی و اجتماعیمشغله -

 داشتن همراه برای فعالیت ورزشی -

 منابع و زیرساخت ای و محیطی زمینه

 ابی اجتماعی برای ورزش و تأثیرات فضای بین المللیبازاری -

 ای و نهاد مدنیجایگاه ورزش در فضای رسانه -

 وضعیت رقابت ورزش با سایر الگوهای فعالیت ورزشی -

 الگوهای رفتاری، نمادها، سمبل های ورزشی در جامعه -

 میزان هزینه ورزش در سبد خانوار -

 میزان درآمد و قدرت خرید یا مصرف مردم -

 قتصادی و تقویت منابع مالی عمومیرشد ا -

 سرانه تولیدات و توسعه ورزش -

 بافت شهری و سکونتی -

 فضاهای طبیعی جهت ورزش تفریحی و همگانی -

 زیست بوم و اقلیم زیستی منطقه -

 وضعیت آب و هوایی  -

 نگرش دولتمردان و کارگذاران به ورزش تفریحی و همگانی -

 های توسعهجایگاه ورزش در برنامه -

 ت حقوقی از ورزش در اسناد اجرایی و قانونیمیزان حمای -

 جایگاه ورزش در دیپلماسی و روابط قدرت سیاست -

 بودجه دولتی ورزش -

 های ورزشیدرآمدزایی بخش -

 گذاری در بخش ورزشسرمایه -

 حمایت و پشتبانی نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم -

 مدیران و کارشناسان متخصص اجرایی -

 ش و خدمات همگانی ورزشمربیان و متخصصان حوزه آموز -

 هاورزشکاران سازمان یافته -

 یورزش هایداوطلب و انجمن یروهایوجود ن -

 توزیع و قابلیت دسترسی به امکانات و فضاهای ورزشی -

 کیفیت و استاندارد وسایل و تجهیزات ورزشی -

 کیفیت مهندسی و معماری زیرساخت فضاهای ورزشی -

 ایمنی امکانات و امنیت فضاهای ورزشی -

 های فناوری اطالعات در ورزشمسیست -

 وجود دانش تخصصی و خدمات علمی ورزشی -

 وجود تجهیزات آزمایشگاهی و طبی ورزشی -

 روز جهت ارتقای کیفیت خدمات تکنولوژی -

 کارکردی و ظرفیتی خدماتی و مشارکتی

 سازی زمینه آموزش همگانی ورزشفراهم -

 سازی آموزش ورزش در مراکز مختلفغنی -

 ورزش غاتیو تبل ایتوسعه رسانه -

 سازی و رفتارسازی در ورزش تفریحی و همگانی نهادینه -

 تعادل بین تقاضا و عرضه در ارائه خدمات ورزشی -

 ها و خدمات ورزشی در جامعهتوزیه مناسب سرانه -

 ها و خدمات با بافت جمعیتی و سکونتیتناسب توسعه سرانه -

 ریانهای بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتایجاد قابلیت -

 مطالعات رفتاری و اجتماعی مشارکت ورزشی -

 های علمی ورزشی پایش مستمر جسمی و رفتاری افرادپایگاه -

 تحقیقات نیاز سنجی، فنی و مدیریتی برای توسعه ورزش -

 های ورزشیشناسی اقشار مختلف جامعه برحسب مولفهگونه -

 های و خدماتبرنامه تیو کم تیفیک -

 قشار مختلف جامعهتناسب و جامعیت در پوشش دهی ا -

 های ورزشی و الگوهای حرکتیبکارگیری انواع رشته -

 تنوع برنامه و رویدادهای ورزشی -

 ..(.جسمی )تناسب اندام، -

 ..(.روانی )سالمت روحی، -

 ..(.صنعتی )کاهش اثرات کار، -

 ..(.اجتماعی )اجتماع پذیری، -

 مسابقات -

 زیبایی اجرای مهارت -

 تبلیغات  -

 فضای هیجانی -

 ش ورزشی و پهلوانیاخالق ورزشی، من -

 نمادهای فرهنگی و نوستالژی ورزشی -

 های ورزشیفرهنگ رفتاری و هنجاری محیط -

 شناختی پوششهای زیباییویژگی -

 زیستی و مدنی  یکارکردها -

 تربیتی و فرهنگی  یکارکردها -

 تجاری و صنعتی  یکارکردها -

 ارتباطی و تعاملی  یکارکردها -

 

اکوسیساتم   هاای مادیریت و توساعه   چالش

ورزش شهروندی انزلی: مدیریت و توسعه در هار  

های بسایاری مواجاه اسات و در    زمینه با چالش

این میاان خادمات عماومی و شاهروندی جازو      
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-ها است. در جدول زیر مهمترین زمینهپرچالش

هاای موجاود در اکوسیساتم ورزش    ترین چالش

شهروندی انزلی در قالاب ماوارد اصالی و فرعای     

آورده شااااااااااااااااده اساااااااااااااااات. 

 
 های اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی چالش .5جدول 

های چالش

 اصلی
 های فرعیچالش

کمیت و 

کیفیت پایین 

تجهیزات و 

 مبلمان ورزشی

 در بسیاری از فضاهای شهری و حومهکمبود سرانه ورزشی عمومی و مشکالت دسترسی به آن  -

 نبود تجهیزات ورزشی در فضاهای طبیعی با قابلیت فعالیت ورزشی -

 های مرجع دوستان در معلولین، سالمندانها یا گروههای مناسب برای ورزش خانوادهنبود فضا -

 عدم امکان استفاده از بسیاری از امکان ورزشی دولتی برای اقشار مختلف مردم -

گرایی در سنتی

ها و روش

محتوای 

های برنامه

فرهنگسازی 

 ورزش

 هاضعف فرهنگ تعادل بین کار و فراغت در خانواده -

 نامطلوب معیشتی مردم و اولویت پایین ورزش برای هزینه و مصرفوضعیت  -

 گرایش به سبک فراغت مجازی غیرفعال در مردم -

 عدم سفارش مناسب به ورزش توسط مراجع عمومی مانند روحانیت و پزشکان -

  جایگاه پایین دانش ورزش در سواد عمومی جامعه -

 های ورزشیبه چالش شروع ورزش در باشگاه تخصصی انگاشتن مقوله فعالیت بدنی و عدم تمایل افراد -

ها و عدم آگاهی عمومی از ارزشمند نبودن بسیاری از کارکردهای نوین ورزش در فرهنگ سنتی خانواده -

 فواید فعالیت ورزشی

 با فرهنگ محلی شهر انزلی نبود الگوهای فراغتی و تفریحی ورزشی مناسب -

نظامند نبودن 

بازار خدمات 

 ورزشی

 طالعاتی و ارتباطی جامع در زمینه ورزش شهروندینبود شبکه ا -

 کمبود خدمات مشاوره ورزشی به مردم در فضاهای تفریحی و ورزشی عمومی -

 عدم نظارت مناسب بر بسیاری از کسب و کارهای ورزشی محلی -

 عدم توجه به توسعه دریامحور خدمات ورزشی -

عدم کارآیی 

مناسب ساختار 

و مدیریت 

اجرایی متولی 

 ورزش

هاا بارای   آن های متولی ورزش و منعطاف نباودن سااختار   های سازمانای بودن و ناهماهنگی فعالیترهجزی -

 همکاری

 محدودیت منابع دولتی و سنتی بودن ساختار تشکیالت دولتی ورزش  -

 نهاد و داوطلبان اجتماعی در توسعه ورزش شهروندی های مردمعدم مشارکت مناسب انجمن -

 ها و مراکز ورزشی به ورزش قهرمانی و رقابتیازمانعطف عمده تمرکز و توجه س -

 
توسااعه ورزش شااهروندی انزلاای:  راهکارهااای

های و مدیریت در هر سیستمی جهت رفع چالش

دستیابی به اهداف نیازمند بکارگیری راهکارهای 

باشاد.  مناسب در سایه راهبردهای آیندنگرانه می

ترین راهبردهاا و راهکارهاای   در جدول زیر مهم

آورده شااااااااااااااااده اساااااااااااااااات. 
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 راهبردها و راهکارهای توسعه اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی . 6جدول 
 راهکارها راهبردها

توسعه تجهیزات و 

مبلمان ورزشی 

 براساس ظرفیت محلی 

های اجتماعی خا  مانند معلولین، سالمندان، های شهر و حومه برای گروهتوسعه فضاهای مجزای ورزشی در پارك -

 ...و هابازنشستگان، خانوادهدکان، ، کوبانوان

 برای کودکان، دانش آموزان و معلولین  بازیاسباب ی و ساخت وسایل تفریحی وطراح -

 های مشاوره ورزش و تندرستی در فضاهای تفریحی عمومیایجاد ایستگاه -

 اصلی شهر  نوسازی و بهسازی فضاهای ورزشی ،تجهیز -

 برای ایجاد قابلیت فعالیت ورزشی  نتی شهر و حومهسکو طبیعی و فضاهایپیگیری تغییر کاربری  -

 برای ورزش صبحگاهی، دوچرخه سواری، پیاده روی خانوادگی یاختصاص یهاستیپ جادیا -

 در اقشار نیازمند (...و نتونیبدم راکت توپ، لباس، کفش، ازجمله) متیق ارزان یورزش زاتیتجه عیتوز -

های بکارگیری روش

متنوع فرهنگسازی و 

های بازاریابی تکنیک

اجتماعی مطابق با 

 هاخرده فرهنگ

 ورزشی در مدارس انزلی با محوریت همراهی والدین شعرو  قصه کتاب فیتألهای همیار ورزش و ایجاد کمپین -

 نیهای ورزش همگاهای محبوب اجتماعی شهر انزلی برای حضور در برنامهدعوت از شخصیت -

 های شهر انزلیها ونمایشگاهها، همایشجشنواره در یمحل و یبوم یبازهای همگانی و ورزش غیتبل -

 با محوریت فرهنگ محلی انزلی الگوهای موفق داخلی و خارجی ترویج ورزش از الگوبرداری -

 رح در شهر انزلیهای جدید و مفبه همراه معرفی انواع ورزش ی سنتیهاورزشها وانواع بازیاحیاء و بازشناسی  -

ی و دولت یاز اماکن ورزش ..(.آموز، دانشجو، معلولین، سالمندان، وسازی زمینه استفاده اقشار خا  )دانشفراهم -

 غیردولتی

 های بدنی مفرحها ورزشی فعالیتو جشنواره ورزشی عمومی در انواع مختلف رشته شیهما یبرگزار -

 )مدارس، ادارات، و...( یتیجمعدر مراکز  ی صبحگاهیزنگ ورزش و تندرست ایجاد -

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

 همگانی

 ی همگان یهاورزش یآموزش یبرا اتینشر در ستون ای سهم گرفتن ،هاتیسا گرید از استفاده ای تیسا اندازیراه -

 لیب و های حمل و نقل عمومیدستگاه بر ورزش تفریحی و همگانی با رابطه در یآموزش کوتاه التجم و شعارها نصب -

 بوردها

 از سال ییروزهادر ت یبا دوچرخه و اسک ای ادهیاستفاده از خودرو و نقل و انتقال پ تیمثل ممنوع نیاقدامات نماد -

 مذهبی در مساجد و اماکن دینی هایو مراسم جماعات نماز در ورزش ینید و یارزش یمبان بر تأکید -

توسعه خدمات ورزشی 

تخصصی و پشتیبان 

براساس اطالعات 

 شهروندان

 و ورزش برای شهروندان سالمت الکترونیک و پروفایل تهیه شناسنامهشهروندی انزلی و ورزش  یاطالعات تدوین نظام -

های مختلف ارائه خدمات و مؤلفهبر اساس  یو محل یبوم یهایباز ی وورزش یهارشته بندیرتبهو شناسایی  -

 دسترسی شهروندان

 ی موجودالمللنیو ب یکشور یهابا نرم و مقایسه شهروندانو سالمت  ورزشنرم سطح تدوین  -

 جامع از شهروندان و بازنگری در ارائه خدمات بر مبنای آن ورزشی نیازسنجی -

  یتفریحی ورزش یدادهایروفضاها و  در شرکت یبرا نقل و حمل التیتسه از استفاده -

 ....ها وهای آموزش الگوهای صحیح فعالیت حرکتی و ورزشی در اماکن ورزشی عمومی، پاركایجاد زمینه -

 های حاوی وسایل کمکی و رفاهی در فضاهای ورزشی عمومیارائه بسته و پکیج -

 برای شهروندان همگانی یورزش هایبرنامه انجام از بعدقبل و  آمادگی بدنی یهاشاخص سنجش -

کارآمدسازی ساختار و 

مدیریت اجرایی متولی 

 ورزش شهروندی

 و ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تأمین اقتصادی خدمات ورزشی عمومیورزش  یواقعمالی  ازین برآورد -

 ها و مراکز متولی در زمینه ورزش همگانی و اوقات فراغتتدوین و ابالغ چارچوب تقسیم کار و وظایف بین سازمان -

 یمنابع انسان وریبهره دیجد کردیو قانونمند ورزش کارکنان دولت با رو دیجد رالعملدستو نیتدو -

عالقمند به  های مردم نهادو انجمن نیداوطلب و فعالیت جذب یبرا مناسب ساختارهای به وجود آوردن بسترها و -

 خدمات ورزشی

  هاسازمان رانیمد یبرا یانسان یروینو سالمت  ییکارآ شیافزا در ورزش نقش مبنی بر های هدفمندنشست یبرگزار -

 از یریشگیپ در ورزش کارکردهای بادر ارتباط  یآموزش یهاکارگاهها، جلسات و سمینارها، همایش یبرگزار -

 ی مسئوالن محلیاجتماع یهایناهنجار و فشار روانی و شغلی ی،عموم انحرافات ،ادیاعتی، روان و یجسم یهایماریب
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 ایان : در ن ساازمانی  الگوی تقسیم کاار بای  

بخش الگوی تقسیم کار بین سازمانی بار اسااس   

ریازی،  گاذاری و برناماه  چهار شااخص سیاسات  

مشارکت حمایتی و پشتیبانی، مشارکت اجرایای  

باشااد. باار اساااس نظاار و نظااارت و ارزیااابی ماای

و  یشاهردار  یورزشا  یفرهنگا  متخصصان مرکز

انزلاای بیشااترین سااهم از  ورزش و جوانااان هادار

یم کار و تفویض اختیار نهادی را باید داشته تقس

 باشند.

 

 الگوی تقسیم کار نهادی و سازمانی توسعه مشارکت ورزشی .7جدول 

 سازمان
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   * * فرمانداری شهر انزلی
گذاری و همراستا سازی مراکز متولی توسعه ورزش تسیاس

 شهروندی در انزلی

 حمایت از افراد و مراکز فعال در زمینه خدمات ورزشی * * * * انزلی ورزش و جوانان هادارا

 * * * * ی(ورزش یفرهنگ انزلی )بخش یشهردار
تمرکز بر اقشار و محالت دارای دسترسی کمتر به امکانات و 

 خدمات ورزشی

 ارائه و آموزش انواع الگوهای فعالیت ورزشی به شهروندان * *  * انزلی ورزش همگانی هایهیئت

 ورزشی خود در بین شهروندان تمرکز بر ترویج رشته  * *  انزلی یورزش هایهیئت

 درگیر ساختن والدین در فعالیت ورزشی فرزندان * * * * انزلی آموزش و پرورش یبدنتیمعاونت ترب

 آموزش سبک زندگی فعال به دانشجویان  *  * * ..(..ی انزلی )آزاد، پیام نور وهاانشگاهد

 ارائه خدمات مبتنی بر نیازهای شهروندان  * *  یخصوص یورزش یو مراکز خدمات هاباشگاه

 *   * یو پزشک ، درمانبهداشت اهادار
نظارت بر کیفیت خدمات ورزشی و تشویق مردم به فعالیت 

 ورزشی

 های کارگران به فعالیت ورزشیحمایت از گرایش خانواده  * *  ی انزلیتعاون، کار و رفاه اجتماع اداره

 *  *  ی انزلی)بخش ورزش(مایو س صدا
افزایی ای مناسب برای فرهنگسازی و دانشارائه محتوای رسانه

 مردم در زمینه ورزش

  * *  )بخش ورزش( جیمسلح و بس یروهاین
-سازی ورزش در تشکلفضاهای ورزشی و نهادینه تامین امنیت

 های زیرمجموعه خود

  * *  سازمان آزاد انزلی
توسعه فضاهای ورزشی تفریحی با خدمات ویژه برای شهروندان 

 انزلی 
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 گیریبحث و نتیجه
در تبیین اکوسیستم ورزش شهروندی ابتدا الزم 

ورزش شهروندی آن بخشی از  به ذکر است که

زیستی و  است که خاستگاه سیستم ورزش

اجتماعی دارد )همانطور که صنعت ورزش 

 خاستگاه اقتصادی و تجاری دارد(. از این رو

های فرهنگی اجتماعی بیش از سایر مولفه

های دیگر محیطی توان اثرگذاری دارند. مولفه

براساس الگوی ارائه شده، فرد در یک اکوسیستم 

سیستم  اجتماعی قرار دارد که ورزش یک خرده

شود. خره سیستم ورزش از آن محسوب می

ها، شامل نهادها، رویدادها، ذینفعان، فعالیت

این  باشد.اطالعات و ارتباطات گسترده می

اجزای خرده سیستم ورزش برحسب میزان اینکه 

ها قرار فرد شهروند تا چه اندازه در معرض آن

دارد بر مشارکت ورزشی او اثرگذار خواهد بود. 

شواهد علمی افرادی که به طور نسبی برحسب 

تحت تأثیرات مطلوب محیطی بوده و برخوردار از 

های اطمینان بخش جهت مشارکت حمایت

باشند، به احتمال زیاد این مسیر )الگو( به نسبت 

به سایر افراد آسان تر خواهند پیمود و برای بار 

اول مشارکت ورزشی خواهند داشت 

(Sugiyama, 2012) . اما مشارکت ورزشی در

اصل براساس تداوم آن یعنی فعالیت ورزشی 

هر فردی ممکن است مستمر شکل میگیرد. 

مدتی کوتاه )چندبار( به فعالیت ورزشی  برای

روی بیاورد اما این هدف اصول مشارکت ورزشی 

نیست، بلکه فعالیت ورزشی مستمر همراه با 

نهادینه شدن اثرات آن به طور اعم و اخص 

 & Malina) دهدمشارکت ورزشی را شکل می

Little, 2008) . ادامه مشارکت در ورزش از

طریق مسیر بازخورد مشخص و تعدیل خواهد 

براساس مبانی . (Numerato, 2009)شد 

حوزه رفتار باخورد مثبت، مطلوب و اطمینان 

بخش منجر به تکرار رفتار )مشارکت ورزشی( 

 & ,Mull, Bayless) خواهد شد

Jamieson, 2005). 

عوامل اثرگذار نهایتا از طریق  2براساس شکل 

شوند، دی منجر به مشارکت ورزشی میعوامل فر

بنابراین مشارکت ورزشی پیامد واکنش زمینه 

مدیریت باشد. فردی به اثر سایر عوامل می

سازمان مسئولیت مداخله مثبت و سازنده در 

الگوهای رایج فعالیت ورزشی افراد بر عهده دارد 

و نسبت به سایر عوامل نقش بیشتری در ترغیب 

 ,Safari)ورزشی دارد مردم به سوی مشارکت 

2012) .Green (2006)  گزارش کرده است

که عواملی محیطی ورزش زمینه مشارکت 

ورزشی هستند و در طول عمر الگوهای ورزشی 

 Safari (2012)گذارند. بر سایر عوامل اثر می

کند که مدیریت ورزش با بهبود در عنوان می

های فردی را تواند زمینهفرآیندهای مشارکت می

برانگیزاند و تسهیل کننده مشارکت فردی شود 

براین  .شودکه این امر توسط مدیریت انجام می

توان گفت که اثرات محیطی، مداخله اساس می

های ورزش نابع، خدمات و ویژگیمدیریت، م

-براساس ظرفیت شهروند شوند کهمی موجب

های ورزشی هایش از میان امکانات و رشته

به مشارکت  و برگزیند را خا  مواردی مختلف؛

 توان گفت ورزشهمچنین می ورزشی بپردازد.

 فعالیتی نفسه فی جامعه افراد از نزد بسیاری در

اما  شودمی ارزیابی و مفید مثبت ارزشمند،

گرایش به  عمل دهد که درشواهد نشان می

بدنی در  هایفعالیت انجام و در ورزش مشارکت

. ساختار این الگو جامعه وضعیت مناسبی ندارد

با الگوی کانادایی توسعه مشارکت ورزشی 
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-هم (2676و همکاران ) 7(، الگوی بایلی2661)

ت براساس تجربیا. (Fathi, 2010) خوان است

وجود شناخت و نگرش  علمی قبلی عالرغم

مثبت به ورزش و آگاهی از فواید آن مشارکت 

ورزشی در ابتدا بستگی به این دارد که فرد به 

لحاظ سالمتی، زمان، مکان، مهارت و همراهی 

جهت فعالیت بدنی تا چه اندازه شرایط مناسبی 

 .(Dollman & Lewis, 2010)د داشته باش

از طرفی دیگر ساختار زندگی شهری و صنعتی 

امروز و همچنین هزینه بر بودن مشارکت در 

ها، توسعه اقتصادی و بسیاری از انواع ورزش

کوسیستم ورزش صنعتی تأثیر زیادی بر توسعه ا

شهروندی دارد. از این رو برای توسعه ورزش، 

جهت  قانونی هایبهبود رویه ازمندین جامعه

نگرش  رییتغحمایت از هنجارهای اجتماعی و 

 ,Annear, Cushman) است ی به ورزشکل

& Gidlow, 2009). توان به صورت کلی می

گفت از آنجا که مشارکت ورزشی شهروندان یک 

ها است )اوقات بخشی از مصرف فراغتی آن

فراغت یک مقوله اختیاری است( بنابراین عوامل 

شناختی، روانشناختی، فردی مانند جمعیت

طور مستقیم تعیین کننده رفتاری، و سایر به 

هستند و عوامل محیطی در نهایت باید بتوانند 

های فردی را نسبت به فعالیت این عوامل مولفه

 ورزشی سوق دهند.

توان می 2در تبیین عوامل تعریف شده در شکل 

به شواهد علمی پیشین رجوع کرد. براساس 

 ,Laakso, Telama, Nupponen گزارش

Rimpelä, and Pere (2008); Liu, 

Taylor, and Shibli (2009)  وضعیت

و زیستی در  اقلیمی شرایط سکونتی افراد و از

                                                      
7. Bayli and et al 

دستررسی به فضای ورزشی ارتباط باالیی با 

گزارش  Green (2006)مشارکت ورزشی دارد. 

های ورزشی بیش از است که اجرای برنامه داده

هر اقدامی به تأمین اعتبار مالی و سپس گزینش 

در نظام توسعه . نیروی انسانی مناسب نیاز دارد

ریزی و تخصیص بودجه در ورزش کشور برنامه

بوده است  حد قابل توجهی همواره در جریان

ها در مرحله اجرا و عمده مشکالت و کاستی

 به نظارت وجود دارد. عملیات و نظارت بر آن

 برای ورزشی یکسان هایفرصت منظور خلق

. (Safari, 2012) مهم است جامعه افراد همه

-سیستم نقش به ورزش نوین توسعه هایمدل

ریزی مناسب توسط های مدیریتی دانش و برنامه

 Mull et)دارند  مدیریت و سازمان ورزش تاکید

al., 2005) .Safari (2012) سازی فرهنگ

ابزار برای  ترینورزش کردن را به عنوان مهم

کند. از ر ایران معرفی میتوسعه ورزش همگانی د

طرفی مقدمه و پایه مدیریت ورزشی داشتن 

اطالعات است و دستیابی به اطالعات مورد نیاز 

 از طریق تحقیقات و نیازسنجی امکان پذیر است

(Sugiyama, 2012) . بر پایه نیازسنجی و

کسب اطالعات از شهروندان به عرضه خدمات 

هدف افراد از . ورزشی به اقشار هدف پرداخت

مشارکت در هر فعالیتی کسب دستاوردها و 

مزایای مورد انتظار است و میزان دستیابی به 

 کند.ا میزان تدوام مشارکت را تعیین میهآن

کارکردهای ورزش نیز همانند مزایای مشارکت 

در ورزش چند بعدی هستند اما عمدتا فرارتر از 

سطح فردی هستند. از طرفی دیگر فرهنگ 

های ورزشی ورزشی، رقابت ورزشی و رسانه

عالرغم اینکه در ورزش همگانی کارکردهای قابل 

ر در سطح ورزش قهرمانی توجهی دارند اما بیشت
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مطرح هستند بنابراین به طور کلی مزایا و 

 های فرهنگیکارکردهای ورزش نسبت به ویژگی

و رقابتی آن نقش بیشتری در توسعه مشارکت 

ورزشی )ورزش همگانی و آماتوری( دارند. از 

طرفی دیگر در فرهنگ فراغت ایرانیان به 

های فراغتی بسیار چندبعدی بودن فعالیت

شود، از این رو فعالیت ورزشی میت داده میاه

باید بیش از یک کاکرد ارزشمند و ملموس برای 

شهروندان فراهم کند تا در سبد خرید و مصرف 

 ها جزو ترجیحات باشد. تفریحی آن

اکوسیستم ورزش  توانحاضر می پژوهش برپایه

 به و کرد تحلیل و تجزیه را شهروندی انزلی

 مبتنی که ست یافتد جدید بندی دسته نوعی

مطالعات پیشین، تجارب مدیران و ادراك  بر

 چارچوبی توانمدل، می این متخصصان است؛

 باشد حوزه این در مطالعات برای بومی و مناسب

 شدن همگانی منظور به ایمقدمه عنوان به و

 عمل مبنای تواند می بین شهروندان در ورزش

 همچنین اکوسیستم ترسیم شده بگیرد. قرار

 از ورزش شهروندی برپایه جامع ناختیش

 با آنها تعامل چگونگی و کلیدی عوامل شناسایی

 چارچوب این آورد. عالوه براین می پدید یکدیگر

مشارکت ورزشی  توسعه عقالنی مبنای توانند می

 ارزیابی قابلیت و بگیرند قرار در سایر شهرها نیز

ورزش  اینکه به توجه با .کند ایجاد را مستمر

 مدل وندی در بطن اکوسیستم شهری است؛شهر

 مختلف ابعاد ظرفیت تواندمی خوبی به شده ارائه

 و دهد نشان را در جذب مردم به سوی ورزش

چه  از ورزش در مردم مشارکت که سازد روشن

-مدل این پذیرد؛ می عواملی و به چه صورتی اثر

شهروندی  ساختار ورزش از ایساده نمایش ها

توان ها میبراساس یافته. تاس در شهر انزلی

گفت دستیابی به سطح مطلوب از توسعه ورزش 

شهروندی نیازمند یک رویکرد مدیریت 

اکوسیستمی است تا بتواند به طور مناسب همه 

نهادها و ذینفعان را جهت ایفای نقش فعال و 

 افزا مشارکت دهد.هم

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاه » 

«واحد بندرانزلی می باشد.آزاد اسالمی 
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Abstract 

Objective: the aim of this research was the presentation of citizenship sports 

ecosystem framework analysis in Anzali city. 
Methodology: The research is carried out qualitatively in terms of structural-

functional analysis and case study within strategic levels in Anzali city. The 

statistical population consisted of two sections: human society (31 people) and 

information society (37 editions). The research instruments included three 

methods of library study, interviewing and Delphi technique. The Validity of 

the instruments based on the credibility of the resources and the people 

surveyed, content and formalism of the interview framework, calculate 

coefficients of Agreement between coders desirable. 

Results: The findings showed that the dimensions of Anzali citizenship sports 

ecosystems includes a few general views. Individual citizenship, family, 

environment of citizen's life, media environment, trustee organizations, sports 

market, sports facilities, globalization of sport and sports participation. In 

addition to identifying the components of the citizenship sports ecosystem, the 

challenges and weaknesses of the platform were identified. Ultimately, proper 

and operational solutions Along with the pattern of division between 

correspondent organizations were presented. 

Conclusion: Based on the findings we can say Anzali Citizenship Sports 

Ecosystem Major capacities and capabilities on the one hand and challenges 

and threats on the other both structure and gender and smart adoption of 

strategies and strategies can simultaneously take advantage of opportunities, 

fixing challenges and achieve the goals. 
 

Keywords: Sports environment, sports participation, Anzali citizens. 
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