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 چکیده

ا تفا حی، وئزشرری و دانشررداا نئ ازرر ا  هاپاوژههدف از پژوهش حاضررا ائا م لدب ناسدزررازا لبا  نا ئو بان     
صفها  نون. ئوش تحقیق  س ماتیک دااسدن تئوئا اسجام پذ افت؛ ا ن ئوشا زی ز فانه از ئوش  ز ا از سوع  یفی نون و نا ا

زت.  شده ا شبیل  شالل تمالی زه لاحلم  ددذائا ناز،  ددذائا لحوئا و  ددذائا اس خانی ت جالعم آلائا پژوهش 
نئ زلینم لوضوع پژوهش شالل از انا  ناجس م لد ا ت وئزشی آشنا نه پژوهش نئ حوزة  سظاصاحبافاان ل خصص و 

نافی اس خاب دانشداا، لد ا و لعاوسا  انائات وئزش و جواسا  و  ائشنازا  آداه نه حوزة پژوهش نون  ه نه ئوش دلوله
ز فانه از لنانع علمی از 41شدسد و تعدان آسها نه  زید. انزائ پژوهش، ا ا هات زاا لع با، ها  ابجمله لقاالت،  سفا ئ
ا پژوهش هااف هزرررنجش ئوا ی آسها،   لنظوئنها عمیق و ناز نا افاان سموسه نون  ه هالصررراحبهعلمی و خباا لع با و 

ائا ه و لدب پیشررنهانا توزررا آسا  لهالعه و سظاهاا آسها اعماب شررد و نئ پا ا ، ا ن پژوهش   ننددا لشررائ تنااا 
ز  زا ا شد و لوائنا نهتو شی لهالعه و نازنینی  شد. انا  لد ا ت وئز ص ح  ا تغییا لدب سها ی نیا    لنظوئهنلنظوئ ا

ضوعی  زی فاا ند و همچنین از ئوش توافق نئو  لو سانا زی پا ا ی سیز از ئوش ح ز فانهنائ شد  ه پا ا ی نین نو  ا
ناشررت. نئ سها ت لدب پژوهش لهاح شررد  ه شررالل  هاا ددذائسشررا  نان  ه سشررا  از یانلیت اع مان  %87 ددذائ ئا 

 و پیالدها نون. دالداخلها، شاا ا انهیزلشاا ا علّی، ئاهبانها، شاا ا اصلی،  هاالحوئ
  

 یدیکل یهاواژه

ا دانشداا.هاپاوژها وئزشی، هاپاوژها تفا حی، هاپاوژهناسدزازا لبا ، 

                                                           

مقالة حاضر برگرفته از يک طرح پژوهشی با همین عنوان است، که تحت نظارت ادارة کل ورزش و جوانان استان  .9

 اصفهان به انجام رسیده است.
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 مقدمه

 شده ازت نازائ انی تبیین فلسفم و لحدونه  ان  لشخص لنظوئنهلوضوع  اننیات از وزیعی ندسم تا نو 

نئ نازائهاا پیچیده و  زنهش ابناسدها نه لش ا ا   (.41 ند )لی ا فا لا زا سقش ناسد نیش ا آسها نئ  ه

دذائسد و لی ایتأث  نندهلصاف(، نا ئضا ت 41ئزاسند )پاازنحام، از طا ق ا جان زون و ائزش  ائا لی

 ائ هنشهاها سیز  لد ا ت نئ الاوزه ا ازت  هالقوله(. ناسد ح ی 1شوسد )ع مان و وفانائا آسها لیلوجب ا

 ظوئلننهم نائا ی لهم نئ ئاز اا توزعم شها و همچنین انزائا اثانخش لثاننهئون. نئ وایع، ناسد شها لی

(. لحققا  نسیائا لع قدسد  ه ناسد 4) شونیلتما ز، نهبون جا داه و افزا ش سفوذ و اع بائ شها، اسداش ه 

ا لخ لف شبیه جذب هاداوهلعموب شده ازت  ه آسها ئا نئ جذب  و ائ سبلبا  نااا شهاها  ک 

ا الجموعهناسد لبا  سیز  زلینه، ا ن (. نئ5)  ندیل مک  دذائه زالاا هاشا تو  د ننددا  نازن

ا هائزش ائتباطات، اهداف، طا ق ا از لبا  ازت  ه ازا نصاا،   لی و ئف ائهاتجانهاز  نه هموانس ه 

 از ناسد لبا ، ،ئون ازا(. 41) شونیللجسم  لوئنسظا لی لبا   طااحی و لبا  سفعا ذا  لی و فاهنگ

 .(1)  ندیلدذائن و نااا آ  اح اام ا جان لی ایتأث لبا  شهات و اع بائ نا  ه ازت شهاا اهاازتیز

(؛ 7، 9) اسدشدههم لاتبا ا اخیا نسیائ نههازابدانشداا و ناسد لبا  نئ ا وئزش، هالقولهاز طافی 

ه نلب و هوانائا  وئزشی، تنها جذب توئ ست، سهیاوئزشیغا وئزشی و هاهدف ناسد نگ لبا   هاطوئنه

از طا ق  (.7، 41) و ائ ازتعنوا   ک  سبنه آسهاناخلی و خائجی و توجه نه  دذائا ه جلب زالا

نا ناسد لباسی یوا و لهلونی نسازسد  ه ع وه تواسندیلناسدزازا لبا ، نازائ انا  حوزة لبا  و دانشداا 

لنظوئ ، نهدذائا ه زالاجذب توئ ست و هوانائا  وئزشی، لخاطبا  لخ لف ئا نا زهالدائا  و 

نئ ای صان و همچنین  ناسدهشیپعنصا  سیز صنعت وئزش(. 48پیوسد نهد ) لوئنسظاا نئ لبا  دذائه زالا

 اهاو ائ و زازلا ،  سبهاتیهو ت شخصی ازت و نازائا ازت  ه نئ آ  فعال اایدعنصا فعاب، نئ شبل

و ائها . نئ ا ن نازائ،  سبوجون نائننئدیا نئ تولید، تاو ج  ا نادزائا ها دوسه فعالیت نا تما ز نا وئزش 

. ا ن لحصوالت شالل ها دوسه  اال، خدلات، لانم، لبا   ا  نندیلحصوالت ئا نه خا دائا  خون ائا ه ل

ا نزئگ  ه نااا خون ناسدا نئ هاوئزشداها وئزشی و هالبا (. الاوزه 7) لاتبا نا وئزش ازت ةا د

، هزائا  دانشدا، هوانائ و تماشاچی ئا نئ لناطق لخ لف نه خون جذب اسد انهاذها  عمولی ا جان 

 و شونیا جان سم ألنئ خ یاوئزشیغوئزشی  ا  شهات  ک لبا  ه نا د اذعا   ان  ه (. الب45) ندن یل

ا شهاا هانولتا وئزشی و هازازلا . نهدیئخ سم و هوانائا  وئزشی علت اس خاب دانشداا نه صافاً

 اسدن ائتباطات و توزعه نااا ز انا لنانعتنها سه، ز اا شوسدیسمنه ناسد لبا  تبد ل  خوناخوننهسیز 
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ددا  نازن د نن زا نا ، اج ماعی، خصوصی، اهازازلا  از نسیائا ائتباطات نه سدائسد، نلبه ناسد لبا 

 لاسند نناناا ن، .(1، 45ا لحلی سیز نس دی نائن )هامیت ا هوانائا  وئزشیها اسو ی و اوئزشیغوئزشی و 

 ز جملها ناز داا  از ااشببهلد ا  ی ازت  ه نه  لسئلم ناسد لبا  سیز، شهاا، اهاازتیز از نسیائا

خصوص ، تصو ا  ک لبا  نهل أزفاسه(. 47سیازلند ازت ) زیازی لشب ت حل نااا سفعا ذا لشائ ت

دس انه ساشناخ ه لاسده، تحسین سشده و ندو   طوئنهی ازت  ه لسا لا وئزشی و شهات آ  از هالبا 

آسبه نیش ا ا ن شهاها  نه توجه نا و شها 4111 وجون نیش از نا سیز، ا اا  نئ(. 1لد ا ت، ئها شده ازت )

ا وئزشی لخ لفی نئ هامیتا خاص خون از سظا لنانع طبیعی و آثائ ناز اسی، هاتیظافنا ناش ن ع وه

ا وئزشی نائسد، الزم ازت از ئو بانهاا سو ن لد ا ت شهاا و ا جان ناسد نئ انائة شهاها و هاگیل

ا وئزشی نهاه جس ه شون، تا شهاهاا لس عد  شوئلا  از لزا ا و پیالدهاا ساشی از ا جان ناسد هالبا 

شوسد. تحقیقات دذش ه سیز حا ی از ا ن ازت  ه ا جان ناسد لبا  لوجب وفانائا و لشائ ت  لندنهاه

هماهندی  ناخلی، جذب دانشدا خائجی، غاوئ للی، تواسا ی تما ز نا دذائه زالا جذبپا دائ زفا، 

ائا م لدب هدف از ا ن تحقیق ناسدزازا،  و اهمیت لهالب لذ وئننانا . نشویل( 8  )نئوسی و اطمینا

 .ازتا تفا حی، وئزشی و دانشداا نئ از ا  اصفها  هاپاوژهناسدزازا لبا  نا ئو بان     

 

 ی تحقیقشناسروش

ئو بان تحقیق حاضا از سوع  یفی ازت و نا ئوش دااسدن تئوئا اسجام دافت. جالعم آلائا شالل افاان 

نئ زلینم لوضوع پژوهش )از انا  ناجس م لد ا ت وئزشی و لد ا و لعاوسا   سظاصاحبل خصص و 

 41عدان آسها نه نافی اس خاب شدسد و تانائات وئزش و جواسا  آداه نه حوزة پژوهش( نون  ه نه ئوش دلوله

ا علمی و همچنین هات زا، ها  ابا اط عات نئ ا ن حوزه، از لقاالت، آوئجمع لنظوئنهسفا ئزید. 

سفا لصاحبه  41از فانه شد. نئ ا ن پژوهش نا  سظاصاحبا عمیق و ناز نا افاان ل خصص و هالصاحبه

 هانانهشد و از لصاحبم نوازنهم نه نعد  شد  ه از لصاحبم نهم نه نعد تباائ نئ اط عات نئ اف ی لشاهده

نائزی ئوا ی،  لنظوئنهنه اشباع سظاا ئزید، الا نااا اطمینا ، لصاحبه تا سفا چهائنهم اناله  افت. 

ائا ه و لدب پیشنهانا توزا آسا  لهالعه و سظاهاا آسها اعماب   ننددا لشائ تا پژوهش نااا هااف ه 

فانه لوضوعی از نا ئوش حسانازی فاا ند، از ئوش توافق نئو ع وه شد. نئ نائزی پا ا ی تحقیق سیز

 عنوا نهلنظوئ از نو سفا از از انا  لد ا ت وئزشی آداه نه حوزة پژوهش نئخوازت شد تا شد. ند ن

 دها ی  ه از سظا نو سفا نا هم لشانه نونسد،  هالصاحبه ددذائ نئ پژوهش لشائ ت  نند. نئ ها  دام از 



 9911، زمستان 4، شمارة 91مديريت ورزشی، دورة                                                                                           193

 

 

ا  توافق و  دهاا غیالشانه نا عنوا  عدم توافق لشخص شدسد. نئ سها ت نا  مک فالوب ذ ل، نا عنو

 لیزا  صحت و پا ا ی تحقیق ائز انی شد. 

 

 

 

 . نتايج بررسی پايايی بین دو کدگذار9جدول 

 پايايی بازآزمون  عدم توافقات توافقات کل کدها عنوان مصاحبه رديف

 %18 49 11 84 اوب 4

 %81 41 11 17 زوم 1

 %81 41 11 11 نهم 1

 %81 11 81 499  ل

 

ناالتا ازت،  %11ازت  ه از  %81 ذ اشدهپا ا ی نین نو  ددذائ نا از فانه از فالوب  4لهانق جدوب 

 ماتیک، ة زیسویششون. ئوش دااسدن تئوئا لعموالً نه زه لی د یتأ هاا ددذائنناناا ن یانلیت اع مان 

 4 ه نئ ا ن پژوهش از ئوش زیس ماتیک  ه نه از ااوس و  وئنین شونیلسوخواز ه و زازاداا اجاا 

، از فانه شد. ئوش زیس ماتیک خون نائاا زه لاحلم اصلی  ددذائا ناز،  ددذائا شونیلسسبت نانه 

 شده ازت. ا تحقیق نیا هااف ه(. ا ن لااحل نئ  8ازت ) لحوئا و  ددذائا اس خانی

 

 ی تحقیقهاافتهی

ا زازلفهوما ) ددذائا اولیه(، دذائسام شدهاآوئجمعا هانانهنئ لاحلم اوب  ددذائا ) ددذائا ناز(، 

لصاحبه نا  41، پس از شدهاز خااج د اولیم  499ا( شد. نئ پژوهش حاضا، نندطبقها )نندلقولهو 

تبد ل شدسد. زپس ا ن لفاهیم نا ازاس  تایاس زاعلفهوم  81حوزة تحقیق، نه  سظاا صاحبل خصصا  و 

از  اتیاس زاع، عنواسی اخ صاص  افت  ه هاطبقها شدسد و نه ها ک از ا ن نندلقولهلشانهت لوضوعی 

ا هاا ددذائاز  شدهزاخ هلفاهیم  1. جدوب نهندیللفاهیمی ازت  ه لجموعم آ  طبقه ئا تشبیل 

 . نهدیلا ئا سشا  نندلقولهو اولیه 

                                                           
1. Strauss   & Corbin 
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 مفاهیم یبندمقولهکدهای اولیه و  یسازمفهوم. کدگذاری باز؛ 1جدول 
 مقوله مفهوم

 ا لشانههاپاوژها دة سوآوئاسه و خ یاسم پاوژه و وجه تما ز آ  نا ن دا 
 سوآوئا نئ پاوژه

 ا افاان خ قای ائدنه

 نادزائا ئو دانهاا شاخص
ا ئو دانهاا نادزائ

 شاخص 
 نز ازی لنازب پاوژه

 لغا ات و تعائض نئ اطااف پاوژه لبا  پاوژه
 یاائدیاا نئ لسیا توزعم شهاا
 تبلیغات نااا آداهی و لعافی پاوژه

 تبلیغات
 ازازفاهنگتبلیغات نااا 
 ا نئ پاوژهدذائه زالاحما ت نولت از 

 حما ت نولت از پاوژه
 اجااا پاوژه از طا ق تعالل نا لسئوال  نول یهموائ  ان  لسیا 

 تعا ف لفهوم پاوژه نااا نولت
 سوزاسات زیازی

 نا ضاوئت اهمیت پاوژه از زوا نولت دیتأ 
 شدهانندزلا لالی پاوژه طبق ناسالم  نیتأل

لنانع لالی پاوژه  نیتأل
طبق ناسالم 

 شدهانندزلا 

 ا نااا زاختدذائه زالا
 انانائنهاها نااا دذائه زالا

 ا نااا نازائ انی و تبلیغاتدذائه زالا
 ادذائه زالاوجون لواسع 

 تغییا زبک زسددی تغییا  یفیت زسددی افاان لنهقه از سظا ای صانا، فاهندی و اج ماعی
 ناال نان  زااسم فضاا زبز

ا هاناسالهسیاز نه ئشد 
تفا حی، وئزشی و 

 دانشداا

 نه یهب دانشداا لوئنسظاتبد ل لبا  
  لوئنسظاا آ  نئ لبا  هانه هزا خائج از  شوئ و صاف هالسافات اهش 

 یائیان یغا     نئ لنهقه و فااهم نون  شاا ا هاپاوژهسبون 
 توجه نه دذش م تائ خی لبا 

 توجه نه شاا ا نولی لنهقه پاوژه فانلنحصانههو ت 
 و تصو ا شاخص پاوژه فانلنحصانهتعا ف هو ت 
 فانلنحصانهلعمائا  و نناا ناجس م پاوژه فانلنحصانهطااحی 

 الما  ل ما ز پاوژه پاوژه
 خدلات نهنددا ائا ها نئ خصوص زازفاهنگ

ا نئ خصوص زازفاهنگ
 پاوژه

 خدلات  ننددا افت نئا نئ خصوص زازفاهنگ
  ائناا پاوژها نئ خصوص سوع خدلات و زازفاهنگ

 هاا ائناتا یب لنازب 
 هاا ائناتا یب 

 هاا ائنا ی افزاهم
 وجون لش ا ا  نسیائ

 حجم اسبوه لش ا ا 
 یائیان یغنازائ نزئگ 

 سفعا  لااحل لخ لف پاوژهاع مانزازا نئ ذا
 سفعا  لخ لفائا م لزا ا نااا ذا سفعا  پاوژهذا

 سفعا  لخ لف پاوژهذاا و هماهندی نین زازت هو
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 مفاهیم یبندمقولهکدهای اولیه و  یسازمفهوم. کدگذاری باز؛ 1جدول ادامة 
 مقوله مفهوم

 زلا  وئون نه نازائ تعیین ناهم زلاسی لنازب نااا وئون نه نازائ
 توجه نه لسا ل لذهبی، عدم لغا ات  ائناا پاوژه و خدلات آ  نا اصوب فاهندی و اج ماعی لنهقه

 آزانا سسبی و یاسوسی نئ پاوژه فاهندی و اج ماعی
 ثبات شاا ا ای صاناثبات  ا نی

 شاا ا ای صانا نا زبد لصافی خاسوائ ایتأث شاا ا ای صانا  شوئ
 لالی پاوژه نیتألشاا ا ای صانا نا  ایتأث

 اع قان لد اا  ائشد پاوژه نه لوضوع ناسدزازا
آداهی لد اا  ائشد پاوژه 

 لوضوع ناسدزازااز 
 آداهی لد اا  ائشد پاوژه از لش ا ا ، نازائ و ناسش فنی پاوژه

 ا لب نی نا تحقیقات و سظا  ائشنازا  هااایدمیتصم
اع قان تیم پاوژه نه ا دة  ناوئ لد اا  ائشد پاوژه نه ا دة پاوژه

 ا جان ناوئ نه ا ده پاوژه و ناسدزازا آ  نئ  ائ نا  پاوژه پاوژه
 طوالسی شد  زلا  اسجام پاوژه

 لدت زلا  اسجام پاوژه
 نا حما ت نول ی از پاوژه ایتأثتغییا زاخ ائ زیازی  شوئ و 

 ا نا لنانع لالی الزم نااا پاوژهادذائیتأثتغییا زاخ ائ ای صانا  شوئ و 
 آ  نا ز  ق و ع  ق لانم ایتأثتغییا زاخ ائ اج ماعی و 

 ا پاوژهز ئناسالهنئ  سدا لسداش 
 ا نااا توزعه پاوژهز ئناساله اسد لا پو ا و ز ئناساله

 ا پو ا و لنعهف نااا پاوژهز ئناساله
از فانه از لشاوئا  و  ا لشانههاپاوژهاز  لندسظامالدودیاا 

 ا افاان ل خصص و لجاب نئ لااحل لخ لف  ائای ائدنه ل خصصا 
 تشبیل واحد ناسدزازا لااحل لخ لف پاوژه توزا افاان ل خصصنائزی لوضوع ناسدزازا 
 ا نیش ادذائه زالانااا  دذائا ه زالااع مانزازا نئ 

 سفعا اع مانزازا نین ذا
 نه لش ا ا  تیفینا اع مانزازا نئ لوئن ائا م خدلات 

 ا جان تجانم لهلوب نااا لش ا ا 
ائا م خدلات لنازب، 

 ناال تیفینا ل نوع و 
  یفیت خدلات

 شناخت ز  ق و ع  ق لش ا ا 
ا از تیم لجاب و ایدنهاه شهات تیم لد ا  ی پاوژه

 همبائا ناسدهاا لهاح نئ لااحل لخ لف پاوژه از فانه از ناسدهاا لهاح
 جذب دانشدا

 نئآلدزا ی
 و نولت نئ فازهاا لخ لف زاخت پاوژه دذائا ه زالاحما ت لالی 

 لنازب از پاوژهذهنیت زازا 
 ا پاوژها پذئیانتیدئت 

 تبد ل پاوژه نه هدف نالقوه نااا لانم
 انانائنهاهناسدزازا نااا توزعه و دس اش پاوژه پس از 

 توزعه پاوژه
 ناسدزازا نئ فازهاا لخ لف ا جان و زاخت پاوژه
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ی نئ  ددذائا نهائتباط، ئانهه شبل دافت. ازاس فاا ند جانشده انئ لاحلم نعد نین لقوالت 

لقولم لحوئا  ا اصلی یاائ ناشت و زپس زا ا لقوالت  عنوا نهلحوئا، نا تما ز و تعیین  ک لقوله 

لقوالت فاعی نه لقولم اصلی ائتباط نانه شد. پس از تعا ف لقولم لحوئا، شاا ا علّی، شاا ا  عنوا نه

تعا ف شد. نه ا ن تاتیب نا ا جان  ک ئوسد و چیدلا  و پیالدهاا ساشی از آسها  دالداخلها، شاا ا انهیزل

ا تفا حی، وئزشی و هاپاوژهنااا ناسدزازا لبا  نا ئو بان      4، لدب شبل هالقولهخاص نین 

 دانشداا تنظیم شد.

 
تفريحی، ورزشی و گردشگری در استان  یهاپروژه. مدل برندسازی مکان با رويکرد کالن 9 شکل

 اصفهان

 

 یریگجهینتبحث و 

ا تفا حی، وئزشی و هاپاوژهلؤلفم لحوئا نئ ا ن تحقیق ائا م لدب ناسدزازا لبا  نا ئو بان     

 فانصانهلنحلعمائا دانشداا نااا از ا  اصفها  نون. طبق س ا ج ا ن تحقیق، ا ن لؤلفه شالل هو ت و 
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هو ت، جوها و اصالت ناسد . تزهاا ائناا نئ خصوص پاوژه و تا یب زازفاهنگپاوژه، سوآوئا پاوژه، 

ون نا د هو ت ناسد خ نخواهد تصو اا لاسددائ نااا خون ا جان  ند، یاوئزشیغلباسی وئزشی  ا ادا  ازت.

ا ن  لبا  نا د از طافی ناسدزازا .نسازننا لبناا ا ن هو ت، تصو ا ذهنی خون ئا و  وجون آوئنئا نه

 لحیا نا هم و لعمائا، تائ خچم وئزشی، لناظا و ز ازاختفاهنگ،  ناشد  ه چدوسه ناش ه ئا نغدغه

س ا ج ا ن تحقیق نئ ا ن  شون. پذ اف ه زوا لانم از تا یب شوسد و هو ت یانل فاوشی ئا خلق  نند  ه

 ( همخواسی نائن. 47( )1148) 4زلینه نا س ا ج تحقیق ژاو، زا  و  ا ونا

ا تفا حی، وئزشی و هاناسالهشاا ا علّی نئ ا ن تحقیق شالل حجم اسبوه لش ا ا  و سیاز نه ئشد 

سد  ه از آوئسشاطا هاناسالهدانشداا نون. نئ  شوئ لا افاان نسیائ ز انا خواها  تفا ح، زادالی و 

و ئوزها یبل نااا تماشاا  هازاعتا نائز آ  حضوئ هوانائا  وئزشی از سقاط لخ لف  شوئ از هاسموسه

ا لخ لف تفا حی، وئزشی و دانشداا سیز نااا ناسد هاپاوژه. الب ه نا د دفت    ازتلسانقات وئزشی 

. از ازتسیز نئ داو وجون لش ا ا   هاپاوژهشد  نه حجم اسبوهی از لش ا ا  سیاز نائسد و زسده لاسد  ا ن 

ا وئزشی، نافت شهاا لنازب و آثائ تائ خی نسیائ نئ از ا  اهمیتو  هاازاخت زن دا شاا ا علّی، وجون 

یهب دانشداا ئا نیش ا سما ا   عنوا نها   سی نئ ا ن از ا  هاپاوژهاصفها  نون  ه سیاز نه چنین 

نه جذب دانشدا و  تواسدیلزاخت  ه نا لهاح شد  هاچه نیش ا آ  نئ زهح لنهقه و ح ی جها  یل

 ی هاپاوژه اسی  ند. ا ن نئ حالی ازت  ه نئ  شوئهاا لنهقه سیز چنین  سب نئآلد نیش ا  مک شا

نسیائ پیشافت  انه ازت و نسیائا از لانم  شوئلا  نااا از فانه از ا ن الا ن نه آسجا زفا  انه و 

. س ا ج ا ن تحقیق نئ ا ن زلینه نا س ا ج تحقیق ن واسدئا،  نندیلا نسیائا ئا نئ آسجا صاف هانه هز

 ( همخواسی نائن.8( )4194اسشاه و اخ صی ) ال

ا ن ئاهبانها  . نندیل ی هس ند  ه نه اجااا ناسدزازا لبا   مک ها نشو  هاطاحئاهبانها، 

ی، تشبیل واحد اوئزشیغ، از فانه از لشاوئا  و ل خصصا  وئزشی و سدا لا پو ا و ز ئناسالهشالل 

سفعا ، ائا م خدلات ل نوع و نا ناسدزازا، نادزائا ئو دانهاا وئزشی، تبلیغات، اع مانزازا نین ذا

ئ نا از تیم لد ا  ی لجاب و از فانه از ناسدهاا لهاح نون. س ا ج ا ن تحقیق ایدنهاه یفیت ناال و 

(، نئ زلینم تبلیغات نا س ا ج تحقیق 47( )1148زلینم اع مانزازا نا س ا ج تحقیقات ژاو، زا  و  ا ونا )

                                                           
1 . Zhao, Ru & Kakuda 
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و  ا دولکنئ زلینم از فانه از لشاوئا  و ل خصصا  نا س ا ج تحقیق ( و 1( )1148و همبائا  ) 4نو سو 

 ( همخواسی نائن. 44( )1144) 1آدااسف

ز دذاش ند و طبق س ا ج ا ایتأثا نئ ا ن تحقیق شاا ا خاصی نونسد  ه نا ئاهبانها انهیزلشاا ا 

توجه نه لسا ل زلا  وئون نه نازائ، لبا  پاوژه، سفعا  پاوژه، ن دداه سموسم آلائا ا ن ل غیاها شالل ذا

شاا ا ای صانا  شوئ نونسد. س ا ج ا ن تحقیق نئ زلینم لبا  پاوژه نا لذهبی، فاهندی و اج ماعی و 

( 1148و همبائا  ) 1حقیق نااو سفعا  نا س ا ج تو نئ زلینم ذا( 41( )1148) 1ال ائلیس ا ج تحقیقات 

لسا ل ای صانا و لذهبی نئ ناسدزازا شا ا  ذ ا ازت ( همخواسی نائن. از طافی نا توجه نه اهمیت 1)

، سبا د نا اصوب لذهبی، فاهندی و اج ماعی  شوئ لغا ا ناشد و نشویلخدلاتی  ه نئ ا ن الا ن ائا ه 

لجبوئ نه  هااآزانضمن ئعا ت ا ن لسئله، آزانا سسبی نئ آسها حا م ناشد تا لانم نااا ناش ن ا ن 

 ا نسیائ نئ آسجا سباشند.هانه هزا  شوئهاا همسا ه و صاف هاپاوژهخاوج از  شوئ و پناه نان  نه 

ألین تنئ ناسدزازا لبا ، شاا ا وزیع و عالی همچو   دالداخلهتحقیق، شاا ا  ناازاس س ا ج ا ن

لنانع لالی، آداهی لد اا  ائشد پاوژه از لوضوع ناسدزازا، حما ت نولت، اع قان تیم پاوژه و لدت زلا  

ا هاپاوژه    شکین.  نندیل ا لحدون نندة ئاهبانها عمل  دالیتسه عنوا نهنون  ه  اسجام پاوژه

 ه ا  افی نئ آسها اسجام دافدذائه زالاتفا حی، وئزشی و دانشداا تنها نئ صوئتی ناسد خواهند شد  ه 

غات ا، نازائ انی، تبلینانائنهاهشده نااا زاخت، انندزلا ناشد و لنانع لالی لوئن سیاز آسها طبق ناسالم 

ا ن دا نئ ئانهه نا پاوژه تألین شون. ا ن لوضوع سیازلند آداهی لد اا  ائشد از اهمیت هاناسالهو 

ا هازازلا ناسدزازا و اع قان تیم پاوژه نه هدف و حما ت نولت از پاوژه ازت. نئ وایع حما ت نولت و 

 ائا دذه لازا ی، زبب ا جان حس اع مان نئ هاپاوژهعالل زیازی تأثیادذائ نا چنین  عنوا نهوئزشی 

ناخی از  تواسدیل؛ همچنین حما ت نولت شونیلا دذائه زالاو ئغبت نیش ا آسها نااا لشائ ت و 

وپادیا نئ لسیا اجااا پاوژه ئا ناطاف  ند و لوجب زاعت پیشافت پاوژه شون و لدت یواسین نزت

لنوئ ا   ا پژوهشهااف ه نا  ا ا ن تحقیق نئ ا ن لوائنهااف هزلا  لوئن سیاز نااا اجاا ئا  اهش نهد.  

 ( همخواسی نائن.41( )4191همبائا  )و 

                                                           
1. Boisen  

2. McGuire & Agranoff 

3. Lucarelli 

4. Braun  
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پیالدهاا لشهون و سالشهونا  ه نئ اثا اجااا ناسدزازا لبا  ا جان س ا ج ا ن تحقیق سشا  نان  ه 

ا پاوژه و توزعم پاوژه ا پذئیانتتغییا زبک زسددی، نئآلدزا ی، یدئت ، شالل لوائنا همچو  شونیل

 ه هوانائا  وئزشی و دانشداا  تصمیم نه نازن د از  ک لبا   ا ئو دان وئزشی خواهد نون. زلاسی

ا خواه  وچک  ا نزئگ  انه و نا ا ن  ائ خون  اال ی غیاللموس ئا دذائه زالا، نااا آ  ددیاسیل

، وئزشی و دانشداا نئ  ک لنهقه، ا     تفا حیهاپاوژه. نئ وایع نا ا جان  نندیلخا دائا 

ا ا پذئیانتا زبک جد دا از زسددی، نئآلدزا ی و ایدشبل ه نه  شونیلا جد دا ائا ه هاتیفعال

شون و  یفیت زسددی آسها ئا از سظا ای صانا، اج ماعی و فاهندی تحت نااا لانم آ  لنهقه لنجا لی

( و نااو  1( )1148نااو  و همبائا  )ه نا س ا ج تحقیقات . س ا ج ا ن تحقیق نئ ا ن زلیننهدیلیاائ  ایتأث

 ( همخواسی نائن.5( )1141)
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Abstract 
This study aimed to provide a place branding model based on a macro-
approach of recreation, sport, and tourism projects in Isfahan province. A 
qualitative method and systematic grounded theory were applied in the 
study. This theory is comprised of three phases of open, selective, and axial 
coding. The statistical population consisted of all the experts in this field, 
including outstanding professors of sport management in the field of 
tourism, managers and deputies of Sport and Youth departments, and 
knowledgeable experts in this field. 14 subjects were selected with snowball 
sampling method. The data were collected using scientific sources, such as 
articles, authentic books, authentic scientific and news websites, and open 
and in-depth interviews with the sample. To measure their validity, the study 
findings were presented to the participants; they suggested a model which 
was analyzed and applied by the researchers. Finally, this research was 
studied and reviewed by sport management professors who corrected or 
changed the final model. To check the reliability, auditing procedures and 
inter-rater reliability methods were used. 78% reliability was indicated 
between two coding methods which stood for coding reliability. Eventually, 
the final model was introduced, including the main axes, causal conditions, 
strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. 
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