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Abstract
The current research aims to examine the Tehran
municipality’s behavior and management with regard
sport for all based on good city governance’s indicators.
Populations of the research were all of managers,
employees, secretariats and consultants of Tehran city’s
“Saraye M ahallat” (Neighborhoods House). Samples
were 384 individuals selected based on M organ Table
(N=7000).Research instrument was a researcher-made
questionnaire abstracted from literature on good city
governance; the questionnaire consisted of 61 items for
evaluating 7 principles of good city governance. The
validity of this instrument was confirmed by 8 elites,
coming from urban planning, sociology and sports
management’ fields. The constituency validity of the
questionnaire was confirmed by confirmatory causal
analysis and its reliability was confirmed by an
introductory test with 30 subjects, using Cronbach
Alpha (0.76), as well as a combined reliability method.
Furthermore, descriptive and inferential statistics
methods, including M ardia’s coefficient and t-test, and
AM OS and SPSS were used for data analyzing.The
findings indicate that the average respondents’ answers
with regard to items related to 7 principles of good city
governance in public sports are as follows: 2.58; 2.90;
2.75; 2.84; 2.68; 2.75; and 2.83 (all less than 3)
respectively for sustainability, decision-making levels,
efficiency, equality, transparency, and accountability.
T-values were respectively -3.6; -1.92; -5.55; -2.72; 6.81; -5.77 and -3.94. Thus behavior and management
of Tehran municipality with regard sport for all is
unpleasant in all principles. It is suggested that Tehran
municipality, by creating solutions based on principles
of good governance, networking and paving the way for
citizenship participation, enjoys optimally the sports
opportunities created in Tehran city, and applies these
principles to sports and exercises, so that effective steps
be taken for developing sport for all in Tehran.
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چکيده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه رفتار و نحوه مدیریت شهرداری تهران در
حوزه ورزش همگانی بر اساس شاخصهای حکمروایی خوب شهری انجام
 جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان سرای محالت شهر.گرفت
 حجم.) N= 0777( .تهران و دبیران و شورای اران محالت تهران تشکیل داند
، ابزار تحقیق. نفر برآورد گردید984 ،نمونه با توجه به جدول مورگان
پرسشنامه محقق ساختهای برگرفته از مبانی نظری حکمروایی خوب
 اصل حکمروایی خوب شهری بود0  جهت ارزیابی، گویه16  شامل،شهری
 نفر از خبرگان حوزه برنامه ریزی8 که روایی صوری و محتوایی آن به تایید
 روایی سازه پرسشنامه با. جامعه شناسی و مدیریت ورزشی رسید،شهری
97 روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن نیز در یک آزمون مقدماتی با
) و روش پایایی ترکیبی./01( آزمودنی و با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و.مورد تایید قرار گرفت
 تک نمونهای با کمکt استنباطی همچون استفاده از ضریب مردیا و آزمون
 نتایج تحقیق نشان داد که. استفاده شدSPSS  وAMOSدو نرم افزار
، اصل حکمروایی خوب شهری0 می انگین نظرات نمونهها در مورد گویههای
، سلسله مراتب تصمیمگیری،در حوزه ورزش همگانی شامل اصول پایداری
، امنیت و مشارکت مدنی و شهروندی، شفافیت و پاسخگویی، برابری،کارایی
) و9  (کمتر از1589  و150. ، 1518 ، 1584 ، 150. ، 1537، 15.8 به ترتیب
- .500 ، - 1586 ، - 1501 ، - .5.. ، - 6531 ، - 951  به ترتیبt مقدار آماره
 لذا رفتار و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزهی ورزش. است- 9534 و
 بنابراین پیشنهاد.همگانی در تمامی اصول حکمروایی نامطلوب است
 شهرداری تهران با تدوین راهکارهایی بر اساس اصول حکمروایی،میشود
 از ظرفیتهای ورزشی، شبکه سازی و ایجاد مشارکت شهروندی،خوب
 حداکثر بهرهبرداری را نموده و این اصول را در،ایجاد شده در شهرتهران
 پی اده سازی نماید تا قدمهای موثری در جهت توسعه ورزش،زمینه ورزش
.همگانی در شهر تهران برداشته شود
واژه هاي کليدي

 حکمروایی خوب شهر ی، حکومت شهر ی،ورزش همگان ی

Sport for all , Urban government, Urban governance.
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ورزش به عنوان یکی از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ،
مولد تدبیر ،تحرک ،اخالق ،افتخار ،سالمتی ،اعتبار ،هیجان،
نشاط ،سرگرمی ،تفریح ،اشتغال ،مصرف ،توزیع ،درآمد ،سرمایه،
ابنیه ،کاال و صدها محصول و خدمات دیگر است که هریک
بهتنهایی میتوانند نقش مؤثری در رفاه و آسایش ملتها داشته
باشند .ورزش همگانی به عنوان فعالیتی که همه شهروندان
بدون توجه به جنس و سن  ،با هدف ارتقای سطح سالمتی و
نشاط به آن می پردازند نیز ،به ضرورتی تردید ناپذیر تبدیل
شده که برنامه ریزی و مدیریت مناسبی را با توجه به پیشرفت
کنونی علوم در زمینه های مختلف  ،از جمله علم مدیریت ،
طلب می کند(.)99
در کشور ما بر اساس مستندات و قوانین بسیاری  ،بخش
مهمی از پشتیبانی و ارائه خدمات و فضاها( سطح اجرا و سطح
پشتیبانی ) در جهت توسعه ورزش همگانی  ،به شهرداری ها
واگذار شده است( . ) 10بر این اساس  ،شهرداری تهران امکانات
و فضاهای ورزشی زیادی را در شهر تهران ایجاد نموده است.
در حال حاضر فضاهای ورزشی اعم از زمین های جمن
مصنوعی و طبی عی  ،مجموعه های ورزشی چند منظوره  ،سالن
ها و پیست های ورزشی وابسته به شهرداری تهران  318مکان
ورزشی است ؛ همچنین در هر سال اعتبارات سرمایه ای و
هزینه ای سازمان ورزش در شهرداری تهران بیش از هزار
میلیارد ریال است که این مبلغ به جز اعتباراتی است که در
مناطق  11گانه شهرداری تهران در بخش عمرانی ورزش ،
هزینه می گردد( .) 68نتایج مطالعاتی که توسط مرکز تحقیقات
صدا و سیما( ) 693.به سفارش سازمان ورزش و مراکز
مطالعاتی شهرداری تهران انجام شده  ،نشان داده که
شهرداری تهران با وجود دارا بودن اعتبارات و امکانات ورزشی
که در اختیار دارد از توفیق چندانی در جهت توسعه ورزش
همگانی برخوردار نیست(  .) 8لذا عملکرد پایین شهرداری تهران
در حوزه ورزش را باید در جای دیگری وآن هم در نحوه
مدیریت  ،تمرکز فعالیت ها و عدم مشارکت بخش خصوصی،
جستجو کرد.
تحوالت توسعه شهری در چند دهه اخیر ،سبب شده تا
شیوههای مدیریتی ،هرچه بیشتر به سمت دموکراتیکتر شدن
بروند؛ به عبارت دیگر ،در مقابل رویکردهای باال به پایینِ
حکومتها ،در این فرایند ،حکومتها باید نسبت به تحوالت
شهری و مسائل آن« ،پاسخگوتر» و نسبت به جامعه
«مسئولتر» باشند .یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید

که از دهه  6387به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده ،موضوع
حکمروایی خوب شهری است .این موضوع ،بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه و در راستای استقرار و نهادینهسازی
جامعه مدنی ،از جایگاه ویژهای برخوردار شده است(. ) 14
تعاریف گوناگونی از حکومت شهری و حکمروایی یا
حاکمیت شهری و مقایسه بین این دو ،وجود دارد ،اما یکی از
نخستین مطالعاتی که در حوزۀ مسائل شهری به طور مستقیم
به این موضوع پرداخته است از سوی برایان مکاللین در اوایل
دهۀ  6307انجام شده است .به عقیدۀ مکاللین  ،حکومت،
مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است،
اما حکمروایی ،نوعی فرایند است .این فرایند متضمن نظام
بههمپیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را
دربرمیگیرد ،پاسخگویی ،تناسب و آیندهنگری در حکمروایی،
توانایی برخورد مؤثر با مسائل جاری و پیشبینی رویدادها،
نهتنها به شبکههای سازمانی رسمی بستگی دارد ،بلکه مستلزم
شبکههای غیررسمی نیز هست؛ شبکههایی که مردم را قادر
میکند زمانی که شبکههای رسمی در کار فرو میمانند آن را
به انجام رسانند( .) 9حکمروایی ،هنر حکومت کردن و بهترین
شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی است(  .) 6حکمروایی
شهری ،مفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با
تعهد شهروندان ارتباط دارد(  .) 18حکمروایی عبارت است از
مدیریت آگاهانه ساختارهای حکومتی با قصد تقویت حوزه
عمومی( .) 97حکمروایی شهری بر اساس تعریف برنامۀ اسکان
سازمان ملل متحد (هبیتات ) مجموعهای از روشهای مختلف
است که به وسیلۀ آن اشخاص ،سازمانها ،بخش عمومی و
بخش خصوصی ،امور عمومی شهر را برنامهریزی و مدیریت
میکنند( .) 14اجماع جهانی حکمروایی شهری  ،رویکرد
راهبردی و جدید هابیتات ( ) UNCHSرا مبنیبر تغییر رویکرد
از حکومتهای ارائهدهندۀ مستقیم کاالها و خدمات به رویکرد
توانمندسازی برای حکمروایی خوب شهری پیشنهاد
میکند(.) 13
برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد (هبیتات ) اصول هفتگانه
و روشهای پیشنهادی برای دستیابی به آن را برای حاکمیت
خوب شهری به شرح زیر پیشنهاد کرده است( 14و) 97؛ که در
پژوهش حاضر ،این شاخص ها مبنای بررسی ارزیابی رفتار و
نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش قرار گرفتند.
پایداری در همۀ ابعاد توسعۀ شهری  :شهرها باید توازنی
بین نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نسل حاضر و
نسلهای آتی برقرار کنند .تمامی سطوح رهبری جامعۀ شهری
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باید نگرش راهبردی و بلندمدتی از توسعۀ انسانی پایدار داشته
باشند و توانایی مطابقت بین منافع مختلف را داشته باشند
مکمل بودن سلسلهمراتب تصمیمگیری در قدرت و استفاده
از منابع در مناسبترین سطح از پایین  :بر اساس این اصل
مراتب فوقانی در روند تصمیمگیری تنها مکمل مراتب تحتانی
است ،تصمیمات تا آنجا که امکان داشته باشد در تقارب با
شهروندان و در نتیجه در سلسلهمراتب پایینیِ فرایند
تصمیمگیری اتخاذ میشود.
برابری در دسترسی به فرایندهای تصمیمگیری و نیازهای
اولیۀ زندگی شهری  :سهیمکردن مردم در قدرت ،منجربه
برابری در دسترسی و استفاده از منابع میشود
کارایی در ارائۀ خدمات عمومی و ارتقای توسعۀ اقتصاد
محلی  :شهرها باید از نظر مالی سالم بوده و دارای مدیریت
مقرونبهصرفه در کنترل درآمدها و هزینهها و مدیریت و توزیع
خدمات باشند .همچنین در رقابت با دولت و بخشهای
خصوصی رسمی و غیررسمی ،توانا باشد.
شفافیت و پاسخگویی تصمیمگیران و تمامی عوامل ذینفع
و ذینفوذ  :پاسخگویی مسئوالن محلی به شهروندان ،یکی از
اصول بنیادی حاکمیت خوب است .همچنین در شهرها نباید
فرصتی برای شکلگیری فساد مالی فراهم شود..
مشارکت مدنی و شهروندی  :مشارکت مدنی اشاره به این
نکته دارد که زندگی جمعی در شهرها ،نباید از سر ناچاری باشد،
بلکه میبایست زمینۀ مشارکت فعاالنۀ مردم در ارتقای منافع
عمومی فراهم شود.
امنیت افراد و محیط زیست ایشان  :آزادی و امنیت به
عنوان حقوق غیرقابل انکار هر فرد انسانی است .شهرها باید
برای پرهیز از تقابل انسانها با هم و با طبی عت تالش کنند؛
شهرها باید با مؤسسات فعال در زمینۀ میانجیگریهای
اجتماعی و کاستن از تقابلها همکاری داشته باشند و همکاری
با سازمانهایی را که در زمینۀ توانمندسازی و ارائۀ دیگر خدمات
(بهداشتی ،آموزشی و مسکن) فعالاند ،تقویت کنند( 14و .)97
کاظمیان و اسماعیلی () 6936در تحقیقی با عنوان بررسی
وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب شهری در تبریز نتیجه
گرفتند که نظام مدیریت شهری تبریز در عرصه عمومی بسیار
ضعیف بوده و ساز وکاری برای تقویت آن در نظر گرفته نشده
است( .) 60در تحقیق دیگری که توسط سجادی و صفاری زاده
( ) 6936تحت عنوان سنجش حکمروایی خوب شهری با تأکید
بر فضاهای عمومی (نمونه :مقایسۀ تطبیقی منطقه  9و 68
کالنشهر تهران) انجام گرفت؛ نشان داد که با توجه به شرایط

حاکم بر مدیریت شهری تهران ،میطلبد که نگرش کهنه و
ناکارآمد مدیریت بخشی به شهر و شهرداری از یکسو و به
شهروندان از سوی دیگر ،کنار گذاشته شود و الگوی جدیدی
جایگزین آن شود .مفهوم حکمروایی خوب شهری از جمله این
موارد است که به عنوان اثربخشترین ،کمهزینهترین و
پایدارترین شیوۀ اعمال مدیریت پذیرفته شده است(. ) 11
خلفخانی( ) 6936در پژوهشی جامع ،به الگوهای موفق و
ناموفق حکمرانی پرداخت و پس از بررسی تجربه کشورهای
مختلف نتیجه گرفت مهمترین ویژگی کشورهای موفق ،وجود
نهادهایی خصوصی در کنار نهادهای دولتی است که با کارکرد
مناسبشان ،درموفقیت برنامههای توسعهای این کشورها و
تعریف و اجرای اهداف آنها موثر بودهاند( . ) 63در پژوهشی که
توسط موحد و همکاران ( ) 6939با عنوان بررسی توسعه محله
های شهری با تاکید بر الگوهای حکمروایی خوب شهری در
منطقه  63شهرداری تهران انجام شد ،نشان داد ،توسعه و
حکمروایی خوب شهری در بیشتر محلههای منطقه  63وضع
مناسبی ندارد( .) 16مشکینی و پورموسوی ( ) 693.در نتایج
پژوهش خود با عنوان ارزیابی الگوهای مدیریت محله مبنی بر
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری در مدیریت محله اوین
شهر تهران ،عنوان کردند که مدیریت محله اوین ،از لحاظ
شاخصهای حکمروایی خوب شهری در وضعیت خوبی قرار
داشته است ،زیرا در محله اوین شاخصهای کارآیی و
پاسخگویی به خوبی به مرحله اجرا گذاشته شده و این امر در
شکلگیری الگوی مطلوب مدیریت این محله نقش داشته
است( .) 17درتحقی ق دیگری که ابراهیم زاده و اسدیان() 6931
با عنوان تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب
شهری در ایران با مطالعه موردی در شهر کاشمر به انجام
رساندند به این نتیجه رسیدند که در کاشمر  9شاخص اصلی
حکمروایی خوب شهری شامل شفافیت و اطالعرسانی،
تحقق پذیری
قانونمداری و کارآیی ،از پایین بودن میزان
حکمروایی خوب شهری حکایت دارد( .) 67اسماعیل زاده و
صرافی( ، ) 6984در تحقیقی تحت عنوان جایگاه حکمروایی
خوب در برنامهریزی طرح متروی تهران عنوان نمودند که در
طرح متروی تهران ،برنامهریزی برای مردم بوده است نه برنامه
ریزی با مردم؛ زیرا مردم در فرآیند برنامهریزی و اجرای طرح،
نقش خاصی نداشتند و مشخص شد که اصول حکمروایی خوب
به هیچ عنوان رعایت نشده است(.)66
منشور ورزش همگانی اتحادیه اروپا در سال 6301در 8
ماده رسمیت یافته است؛ منشور ورزش همگانی ،یکی از نشان
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گذارهای کلیدی در تاریخچه سیاستگذاری ورزش اروپایی
است .این منشور تاکید میکند که هر فرد حق دارد تا در
مسابقات شرکت کند و اینکه باید ورزش به عنوان عامل مهمی
در رشد انسانی مورد توجه قرار گیرد  .منشور ،خواهان رویکردی
منسجم است که ورزش را به سایر حوزه-های سیاستگذاری
مانند آموزش ،بهداشت ،خدمات اجتماعی ،برنامهریزی شهری
و کشوری ،حفظ منابع طبی عی ،هنرها و خدمات اوقات فراغت
پیوند دهد و مسئلهی تسهیل ورزش ،به عنوان وظیفهای محلی
با توجه خاص به نیازهای محلی و کاربرد مؤثر تسهیالت
ورزشی مطرح شود(  .) 1.شورای اروپا در سال  1774قطعنامه
اصول حکمروایی خوب در ورزش را در دهمین کنفرانس وزرای
اروپایی مسئول در ورزش ،پذیرش نمود و یک سال بعد از این
قطعنامه ،در سال  177.دستورالعمل اصول حکمروایی خوب
در ورزش در قالب چارچوبهایی دموکراتیک برای سازمانهای
ورزشی غیر دولتی به تصویب کمیته وزیران رسید و  0سال بعد،
در سال ،17 61قطعنامه شماره  680.حکمروایی خوب و
ا خالق در ورزش توسط مجمع پارلمانی مصوب شد(.)61
سازمانهای بین المللی دولتی ،در راستای اجرای اصول
حکمروایی خوب ،قدمهایی را برداشته اند؛ از جمله این سازمان
ها ،اتحادیه اروپا است که در سال  ،1777بیانیه حکمروایی
خوب درباره ویژگی-های خاص ورزش و عملکرد اجتماعی آن
را به تصویب رساند؛ این بیانه شامل اصول شفافیت ،ا خالق،
همبستگی و دموکراسی بود .پس از آن در سال 1770
دستورالعملی با عنوان «مقاله سفید در ورزش» را که توسط
کمیسیون اروپا ارائه شده بود را در  4اصل شفافیت ،دموکراسی،
مسئولیت و نمایندگی سهامداران ،مورد بازبینی قرار داد و در
نهایت در سال  1766پارلمان اروپا ،قطعنامهای را در  4بعد
شفافیت ،پاسخگویی ،دموکراسی و نمایندگی سهامداران ،با
عنوان «توسعه بُعد اروپایی ورزش» به تصویب رسانید(.)61
سازمانهای بین المللی غیر دولتی نیز ،در سال  1770در
راستای حکمروایی خوب اعالم کردند که باید در هنگام ارائه
گزارشات ساالنه خود ،میزان مشارکت ،مستنداتی در خصوص
ایجاد شفافیت ،نحوه ارزیابی ،چگونگی رسیدگی به شکایت و
چگونگی کسب اعتماد جهانی را تشریح نمایند ( .) 61هنری و
لی ( ) 1774پیشنهادات کاربردی و اصولی را در قالب
« حکمروایی و اخالق در ورزش» در اصول شفافیت ،پاسخگو
بودن ،دموکراسی ،مسئولیت ،تساوی ،اثربخشی و کارایی
پیشنهاد نمودند( .) 64ماوبری ( ) 1761چارچوب و
استانداردهای حکمرانی ورزش ملی انگلستان را ،استانداردهای

ساختاری ،استانداردهای همکاری و ارتباطات ،استانداردهای
برنامهریزی و استانداردهای شفافیت عنوان نمود و برای هر
استاندارد شاخص-هایی را مشخص کرد( .) 11برگر و آل (
 ) 177.فدراسیونهای آفریقای جنوبی را ترغیب نمودند که
«بهترین سیستمهای حکمرانی ورزش را در اصول پاسخگویی،
مسئولیتپذیری ،شفافیت ،مسئولیت اجتماعی ،استقالل ،عدالت
و مقررات پیاده سازی نمایند( .) 0در برخی کشورها نیز سازمان
ها و وزارت خانههای ورزشی ،اصول حکمروایی را در زمینه
ورزش اعالم نموده اند .بطور مثال ،سازمان ورزش و تفریح
آفریقای جنوبی در سال  1774اصول عملکرد حکمروایی
خوب در ورزش را پاسخگویی ،مسئولیت ،شفافیت ،مسئولیت
اجتماعی ،استقالل ،عدالت و مقررات اعالم نمود(.)61
در سال  1767مؤسسه ورزشی بریکبک وابسته به دانشگاه
لندن با هدف تحلیل معیارهای حکمرانی نهادهای ملی ورزش
در انگلستان و ارائه راهکارهای الزم در این زمینه  ،پژوهشی
به صورت پیمایش آنالین انجام داد . .نتیجه پژوهش مذکور
نشان داد که نهادهای ورزشی در سه حوزه کلیدی -6مدیریت
منابع انسانی  -1مدیریت ذینفعان و  -9کمیته ها و هیئت های
ورزشی  ،می بایست معیارهای حکمرانی را تقویت و مورد توجه
قرار دهند (.)1
در سال  1761کمیسیون ورزش استرالیا که مسئول
تخصیص اعتبارات و بودجه های ورزشی است  ،دستورالعمل
اصول حکمروایی خوب ورزشی استرالیا را تدوین نمود .در این
دستورالعمل آمده است که  :حکمروایی خوب ورزشی نیازمند
مدیریت موثر  ،صداقت و ارزیابی عملکرد مناسب است و
سازمان های ورزشی می بایست در مقابل فعالیت ها و صرف
منا بع خود ،پاسخگویی ،مسؤلیت پذیری و شفافیت الزم را
داشته باشند( .) 1در سال  1769با حضور نمایندگان عضو
اتحادیه اروپا  ،اصول حکمروایی خوب ورزش ،به تصویب رسید.
در این دستورالعمل ،حکمرانی خوب ،اساسا مجموعه ای از
استاندارد ها و رویه های عملیاتی را ،برای قانون گذاری
اثربخش  ،در ورزش پیش بینی می کند .به عبارت دیگر  ،به
کارگیری اصول حکمرانی خوب در ورزش ،می تواند پیشبرد و
اجرای مقررات ورزشی کارآمد را تسهیل نماید .سازمان های
ورزشی زمانی می توانند نقش اجتماعی خود را ایفا کنند که با
استانداردها و یا معیارهای حکمرانی خوب همراستا باشند (.) 61
همانطور که در بررسی پیشینه تحقیق بیان شد ،در هیچ
یک از مواردی که عنوان گردید ،در خصوص ورزش همگانی
سخنی به میان نیامده؛ با توجه به ماهیت ورزش همگانی و
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تفاوتی که در خصوص سیاست گذاری ،استراتژیها و
برنامههای راهبردی با ورزشهای حرفهای و قهرمانی دارد،
خالء بسیار زیادی در زمینه ورزش همگانی بر اساس اصول
حکمروایی خوب وجود دارد .با نگاهی دقیق به چشم انداز و
ماموریتهای تافیسا به عنوان انجمن بین المللی ورزش
همگانی ،منشور و سند راهبردی اصول حکمروایی خوب ورزش
در اتحادیه اروپا و راهبردهای تعیین شده در اساسنامه سازمان
ورزش شهرداری تهران ،در مییابیم که چشم اندازها و
راهبردهای تعیین شده ،با اصول حکمروایی خوب شهری از
قبیل مشارکت ،برابری ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و کارآیی
قابل تطبیق است و میتوان عملکرد متولیان حوزه ورزش
همگانی را با این شاخصهای بین المللی ارزیابی نمود .با توجه
به لزوم بهرهگیری از تجارب جدید جهانی در مدیریت امور
شهرها و با عنایت به اینکه تاکنون پژوهش های محدودی در
داخل و خارج از کشور در خصوص اصول حکمروایی خوب در
حوزه ورزش همگانی انجام شده ،در صورتیکه مطالعاتی جامع
در این زمینه انجام شود و این اصول پیادهسازی و اجرا شوند؛
میتوان به نحو مناسبی ،توسعه ورزش همگانی را به
شاخصهای بین المللی در زمینه مدیریت شهری نزدیک کرد؛
در غیر این صورت و با ادامه روال حاضر ،توسعه ورزش همگانی
شهر تهران و سالمت جسمانی و روانی شهروندان را نباید انتظار
داشت .با توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوهای که مدیریت
شهری تهران در حوزه ورزش همگانی دارد (« »9.4سرای
محله »9.4« ،خانه ورزش ،امکانات و فضاهای ورزشی و منابع
طبی عی شهر تهران) و آمادگی نسبی مدیران شهری و
شهروندان در این زمینه ،این پژوهش در صدد است ،رفتار و
نحوه مدیریت شهرداری تهران را در حوزه ورزش همگانی
براساس اصول حکمروایی خوب شهری ارزیابی نماید و امیدوار
باشد پس از مشخص شدن وضعیت موجود ،مدیریت شهری
تهران با تدوین راهکارهای اجرایی ،قدمهای موثری در جهت
توسعه ورزش همگانی در شهر تهران براساس این اصول
بردارد.
روش تحقیق
این پژوهش بر اساااس ماهیت دادهها و مبنای پژوهش ،از
نوع کمی و بر اسااس اهداف پژوهش از نوع کاربردی است و
از لحاظ روش گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصاایفی –

تحلیلی اسااات .جاامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و
کارکنان سااارای محالت شاااهر تهران و دبیران و اعضاااای
شاااورایاری محالت تشاااکیل دادند که در مجموع  0777نفر
بودناد .حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  984نفر تعیین
گردید .روش نمونهگیری خوشاااهای بدین ترتیب بود که ابتدا
شااهر تهران به  .ناحیه شاامال ،جنوب ،شاارق ،غرب و مرکز
تقسایم شااد و در هر ناحیه یک منطقه به صااورت تصااادفی
انتخاب شاد( .مناطق  66 ،4 ،1 ،6و  ) 63سپس در هر منطقه
 1محله با توجه به جمعیت محله ،در دسترس بودن و تخصص
مسئولین و کارکنان شاغل در سرای محله ،به صورت هدفمند
انتخاب گردید .ابزار تحقیق ،پرسااشاانامه محقق ساااختهای
برگرفته از مبانی نظری حکمروایی خوب شاااهری بود () 96
.که دارای  16سوال بر مبنای  0اصل حکمروایی خوب شهری
تدوین شاده بود 3 .ساوال مربوط به اصال پایداری 1 ،ساوال
مربوط به اصال مکمل بودن سلسله مراتب تصمیمگیری61 ،
سوال مربوط به اصل کارآیی 8 ،سوال مربوط به اصل شفافیت
و پاساخگویی 3 ،ساوال مربوط به اصال مشارکت مدنی و 8
ساوال مربوط به اصال امنیت بود .برای بدسات آوردن روایی
محتوایی و صاوری پرساشنامهها در این پژوهش با بهرهگیری
از نظرات و راهنمااییهاای  8تن از اسااااتیاد صااااحبنظر و
متخصااص در زمینه موضااوع پژوهش ،ابهامات پرسااشاانامه
برطرف و روایی محتوایی آن تایید شاد ،روایی سازه پرسشنامه
با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و صالحیت دادهها با دو
معیاار کفاایت نمونهای ( ) K.M.Oو بارتلت ،مورد تایید قرار
گرفات( .جادول شاااماره  ) 9همچنین برای بررسااای پایایی
پرساشانامه ،در یک نمونه  97نفره ،با محاسابه ضریب آلفای
کرونبااخ (جادول شااامااره ) 6و روش پایایی ترکیبی (جدول
شاااماره ،) 1گویههای هر اصااال مورد تایید قرار گرفت .برای
تحلیل دادههای جمع آوری شاده ،ابتدا در ساطح توصیف ی ب ا
اساااتفااده از شااااخصهاای آماری به توصااایف و تلخیص
ویژگیهای جمعیتشاااناختی نمونهها پرداخته شاااد( .جدول
شاماره  ) 4و سپس در سطح آمار استنباطی ،برای نشان دادن
توزیع طبی عی بودن دادهها از ضریب مردیا (جدول شماره  ) .و
برای ارزیابی وضااعیت موجود اصااول حکمروایی ،از آزمون t
تک نمونهای با اساااتفاده از نرم افزارهای  SPSSوAMOS
استفاده گردید.
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جدول  . 1نتایج برآورد پایایی شاخصهای پرسشنامه

شاخصها
پایداری

تعداد گویه
9

ضریب اولیه آلفا
0 /47

ضریب آلفا پس از حذف
-

گویه حذف شده
-

مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری

6

0 /47

-

-

برابری
کارایی

9
21

0 /47
0 /48

-

-

شفافیت و پاسخگویی
مشارکت مدنی

4
9

0 /47
0 /69

0 /47

گویه 87

امنیت

4

0 /48

-

-

برخوردار اسااات .لاذا با توجه به موارد فوق چنین اساااتنباط
میشاود که پایایی (قابلیت اعتماد) و همسانی درونی گویه ها
و سواالت متغیرها و شاخصهای مطرح شده در حد مناسب و
قابل قبولی است.

همانگونه که از جدول فوق پیداسات ضریب پایایی (همسانی
درونی گویهها) توساط آلفای کرونباخ برای متغیرهای اسااسی
تحقیق ساانجیده شااده اساات .براین اساااس ،ضااریب آلفای
کرونباخ برای متغیرها ،باالی  7/0حاصال شده است ،بنابراین
ضاریب پایایی برای کلیه متغیرها از درصااد باال و قابل قبولی

جدول  .2نتایج برآورد پایایی ترکیبی شاخصهای پرسشنامه
شاخصها
پایداری

تعداد گویه
9

ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی ()CR
0 /40

نتیجه
مطلوب

مکمل بودن سلسله مراتب تصمیمگیری

6

0 /42

مطلوب

برابری
کارایی

9
21

0 /46
0 /46

مطلوب
مطلوب

شفافیت و پاسخگویی

4

0 /44

مطلوب

مشارکت مدنی
امنیت

4
4

0 /41
0 /42

مطلوب
مطلوب

نتایج پایایی ترکیبی هم نشااان میدهد که شاااخصهای
ماذکور از قاابلیت اطمینان مطلوبی برخوردارند و بنابراین می

توان اذعاان کرد کاه باهطور کلی ابزار انادازهگیری از پایایی
مناسبی برخوردار است.

جدول  . 9نتایج .اعتبارسنجی شاخصها با روش تحلیل عاملی تاییدی
ضریب K.M.O
سازه (متغیر پنهان)
7/80
پایداری
7/88
مکمل بودن سلسله مراتب تصمیمگیری

سطح معنی داری معیار بارتلت کل واریانس تبیین شده
79 /64
.000
64 /2
.000

برابری

7/36

.000

84 /9

کارایی
شفافیت و پاسخگویی

7/34
7/39

.000
.000

61 /4
64 /8

مشارکت مدنی

./88

.000

84 /4

امنیت

7/83

.000

84 /7
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دو معیار کفایت نمونهای یا  K.M.Oو معیار بارتلت هر دو،
صالحیت دادهها در همه اصول برای تحلیل عاملی را تایید می
کنند.
یافتههای تحقیق
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نتایج حاصل از یافتههای توصیفی (جدول  ) 4نشان داد که
 13درصد از نمونههای تحقیق زن و  9751درصد مرد بودند،
بیشتر نمونههای تحقیق در محدوده سنی  1.تا  9.سال و
دارای مدرک کارشناسی بودهاند

جدول  .4ویژگیهای دموگرافیک نمونههای تحقیق
مرد

فراوانی
226

زن

168

69

بیپاسخ

7

7/8

تا  18سال
 18تا  78سال

62
289

28 /9
72 /7

 78تا  78سال

207

14 /2

 78تا  88سال

72

20 /4

بیش از  88سال

4

2 /4

بیپاسخ

21

7 /2

کمتر از دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم

6
277

2 /6
77 /9

لیسانس

260

72 /4

فوق لیسانس
دکتری

61
28

26/2
7 /9

بیپاسخ

4

2 /4

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

درصد فراوانی
70 /1

متغیر ها برای برآورد توزیع متغیر ها استفاده می شود .روش
تخمین نرمالیته با چولگی و کشیدگی متغیر های تحقیق:
موثر برای بررسی توزیع متغیرها استفاده از ضریب مردیا برای
معموال جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های کمتر از .7
متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که برطبق آن نباید
نفر از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده می شود .اما
ضریب مردیا بیش از  1/.8باشد (اگر بیش از  1/.8باشد توزیع
برای حجم نمونه های بیشتر از  .7مورد آزمون کلوموگروف –
غیر نرمال است) که این تکنیک متعلق به نرم افزار آموس
اسمیرنوف چندان مناسب نیست و از میزان چولگی و کشیدگی
است.
جدول  . 9تخمین نرمالیته بودن توزیع دادهها با چولگی و کشیدگی
متغیرها
پایداری
مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری

حجم نمونه
749
749

چولگی
-7/171
-7/617

کشیدگی
-7/908
-7/147

نتیجه
نرمال
نرمال

برابری

747

7/617

-7/193

نرمال

کارایی
شفافیت و پاسخگویی

747
740

7/733
7/703

-7/464
-7/118

نرمال
نرمال

مشارکت مدنی

741

7/738

-7/.79

نرمال

امنیت

740

-7/73.

-7/.70

نرمال
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(ی عنی :مقایسه با عدد ثابت یا نسبت فرضی سطح متوسط)
استفاده شد .بدیهی است مقدار میانگین بیشتر از ( 9حد متوسط)
و همچنین مقدار مثبت آماره  tو  sigکمتر از sig ( 7/7.
 )<0/05بیانگر وضعیت مطلوب و در غیر این صورت بیانگر
وضعیت نامطلوب است.

با توجه به اینکه کلیه متغیرها در بازه عددی بین  -6تا +6
قرار دارند بنابراین توزیع متغیرها نرمال است .لذا باید متناسب
با نوع توزیع متغیرها از آمارههای پارامتریک برای بررسی روابط
بین متغیرها استفاده نمود.
برای ارزیابی شاخصهای تحقیق از آزمون  tتک نمونهای

جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی اصل پایداری
گویههای شاخص پایداری
برناامهریزیها و فعالیتهای ورزشااای با اهدف
طوالنی مادت و ناه مقطعی و زودگاذر انجااام
میشوند.
سرانه فضای ورزشی (باز و سرپوشیده) درسطح
منطقه ،نساابت به سااایر ساارانههای فضااای
فرهنگی و اجتماعی مثل کتابخانهها ،سالن ه ای
سینما و نمایش و ...مناسب است.
در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شاااهرداری
منطقه ،ورزش محله ،نسابت به ساایر فعالیتها
دارای اولویت است.
ظرفیتهای الزم در خصااوص توساااعه ورزش
همگاانی با محوریت محالت ،در شاااهر تهران
ایجاد شده است.
اعضااای شااورای شااهر با تصااویب قوانین و
مقررات مناسب ،زمینه حمایت از توسعه ورزش
همگانی در شهر تهران را فراهم میکنند.
توازن مناسبی بین نیازهای ورزشی شهروندان با
ارائه امکانات ورزشی به آنان ،برقرار شده است.
شااورایاران محله ،مساااعدت و حمایت الزم را از
ورزشکاران محله به عمل میآورند.
تبلیغات و اطالعرسانی مداوم به شهروندان برای
تشویق آنها به ورزش همگانی صورت میگیرد.
مادیران و کارشاااناساااان ورزشااای منطقه ،در
برنااماهریزیهااای خود عالوه بر برآوردهکردن
نیازهای ورزشای ،سایر نیازهای شهروندان را نیز
در نظر میگیرند.
شاخص پایداری
میانگین نظرات کارشناسان در مورد گویههای ارزیابی رفتار
و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی
براساس اصل پایداری حکایت از نامطلوب بودن تمام مولفه

Mean
1 /97

S.D
2 /22

مقدار t
-6/710

Sig
7/180

1 /44

2 /20

-9/139

.000

نامطلوب

1 /42

2 /04

-9/198

7/776

نامطلوب

1 /47

2 /06

-1/336

7/779

نامطلوب

1 /41

2 /07

-9/689

7/771

نامطلوب

1 /60

2 /07

-0/1.0

.000

نامطلوب

1 /94

2 /24

-7/449

7/1.8

نامطلوب

1 /96

2 /21

-7/..4

7/.87

نامطلوب

1 /92

2 /07

-6/484

7/693

نامطلوب

1 /48

7/01

-9/177

.000

نامطلوب

نتیجه
نامطلوب

های شاخص پایداری دارد چرا که میانگین حاصل شده در تمام
گویهها کمتر از  9و مقدار آماره  tمنفی است.
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جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونهای برا ی ارزیاب ی اصل برابر ی

گویههای شاخص برابری
فضاهای ورزشی باز ،به ساکنین محله (زنان و مردان) به صورت
عادالنه تخصیص داده میشود.
فضاهای ورزشی سرپوشیده ،به ساکنین محله (زنان و مردان) به
صورت عادالنه تخصیص داده میشود.
شهروندان و نمایندگان آنان در محله ،میتوانند به راحتی با
مدیران شهرداری منطقه مالقات نمایند و نیازها ،نظرات،
پیشنهادات و انتقادات خود را جهت توسعه ورزش همگانی با
آنان در میان بگذارند.
شهروندان با کمترین هزینه و مسافت از محل زندگی خود
میتوانند از امکانات و خدمات ورزشی برخوردار شوند.
تسهیالت ویژه به سالمندان ،معلوالن و اقشار آسیبپذیر ،در
زمینه ورزش همگانی داده میشود.
مدیریت شهری تهران از تیمهای محلی با اختصاص زمینهای
ورزشی و سانسهای اختصاصی با دریافت کمترین هزینه
حمایت میکند.
منابع ،بودجه و اعتبارات ورزش همگانی به محالت شهر تهران،
به صورت عادالنه تخصیص داده میشود.
اصل توازن و تعادل بین زیرساختهای ورزش همگانی و
جمعیت محالت ،رعایت میشود.
اختیار الزم در برنامهریزی و تخصیص امکانات و فضاهای
ورزشی محله ،به ساکنان محله ،به شورایاران و مدیر محله ،داده
میشود.
فضاهای ورزشی باز ،به ساکنین محله (زنان و مردان) به صورت
عادالنه تخصیص داده میشود.
فضاهای ورزشی سرپوشیده ،به ساکنین محله (زنان و مردان) به
صورت عادالنه تخصیص داده میشود.
شهروندان و نمایندگان آنان در محله ،میتوانند به راحتی با
مدیران شهرداری منطقه مالقات نمایند و نیازها ،نظرات،
پیشنهادات و انتقادات خود را جهت توسعه ورزش همگانی با
آنان در میان بگذارند.
شاخص برابری
میانگین نظرات کارشناسان در مورد گویههای ارزیابی رفتار
و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی
براساس برابری حکایت از نامطلوب بودن تمام مولفههای

 S.D Meanمقدار t
-8/487 2/24 1 /74

sig
.000

نتیجه
نامطلوب

1 /87

2/22

-8/6.1

.000

نامطلوب

1 /47

2/27

-1/018

7/770

نامطلوب

1 /44

2/24

-9/061

.000

نامطلوب

1 /77

2 /26

-3/974

.000

نامطلوب

1 /47

2/28

-4/196

.000

نامطلوب

1 /74

2/24

-8/070

.000

نامطلوب

1 /78

2/04

-3/88.

.000

نامطلوب

1 /49

2/27

-9/446

7/776

نامطلوب

1 /62

7/80

-8/117

.000

نامطلوب

1 /74

2/24

-8/487

.000

نامطلوب

1 /87

2/22

-8/6.1

.000

نامطلوب

1 /47

2/27

-1/018

7/770

نامطلوب

شاخص برابری دارد چرا که میانگین حاصل شده در تمام گویه
ها کمتر از  9و مقدار آماره  tمنفی است.
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جدول  . 9نتایج آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی اصل کارایی

 S.Dمقدار t
-0/1.9 2 /22

Mean
گویههای شاخص کارایی
بودجه و اعتبارات ورزش همگانی به صاورت بهینه و مناسب 1 /84
مصرف میشود.
درآمادهاا و هزیناههای مجموعههای ورزشااای وابساااته به  .000 -0/600 2 /27 1 /84نامطلوب
شهرداری ،به خوبی کنترل میشود.
ایمنی کافی در مجموعههای ورزشای شاهرداری برای حضور  .000 -9/394 2 /22 1 /44نامطلوب
شهروندان در ورزش همگانی وجود دارد.
امنیت کافی در مجموعههای ورزشای شاهرداری برای حضور  7/880 -7/649 2 /04 1 /99نامطلوب
شهروندان در ورزش همگانی وجود دارد.
وساایل و تجهیزات ورزشای در شاهر به صورت مداوم بهبود  .000 -4/687 2 /26 1 /47نامطلوب
مییابند و مطابق با استانداردها نگهداری میشوند.
دریافت شاهریه از شهروندان متناسب با خدمات ارایه شده به  .187 -2.277 2.21 1 /97نامطلوب
آنان است.
مجموعههای ورزشای شهرداری در نحوه ارائه خدمات ورزشی  .002 -7.769 2.07 1 /42نامطلوب
به شااهروندان در مقایسااه با بخش خصااوصاای و یا سااایر
ساااازماانهاا و نهادهای مرتبط با ورزش همگانی بهتر عمل
میکند.
شاااهرداری تهران از تمامی ظرفیت مجموعهها و فضااااهای  .000 -4/8.9 2 /27 1 /42نامطلوب
ورزشی وابسته به خود ،به خوبی بهرهبرداری میکند.
مجموعههای ورزشاای وابسااته به شااهرداری ،با اسااتفاده از  .000 -./914 2 /20 1 /69نامطلوب
نیروهای انسانی متخصص اداره میشود.
مجموعههای ورزشی وابسته به شهرداری ،با تعداد مناسبی از  .000 -9/0.1 2 /06 1 /49نامطلوب
نیروهای شاغل در آنها ،اداره میشود.
بر عملکرد پیمانکاران مجموعهها و فضااهای ورزشای وابسته  7/776 -9/938 2 /22 1 /40نامطلوب
به شهرداری نظارت میشود.
از درآمد مجموعههای ورزشای ساطح محله در توسعه ورزشی  .000 -0/611 2 /09 1 /89نامطلوب
و آبادانی آن محله استفاده میشود.
 .000 -./..7 7/8. 1 /48نامطلوب
شاخص کارایی
میانگین نظرات کارشناسان در مورد گویه های ارزیابی
رفتار و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی
براساااس کااارایاای حکااایت از نامااااطلوب بااودن تمام

نتیجه
sig
 .000نامطلوب

مولفه های شاخص کارایی دارد چرا که میانگین حاصل شده
در تمام گویهها کمتر از  9و مقدار آماره  tمنفی است.
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جدول  .11نتایج آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی اصل شفافیت و پاسخگویی

Mean
گویههای شاخص شفافیت و پاسخگویی
مدیریت شاهری تهران به شاهروندان و یا نمایندگان آنان نسبت به تصمیمات 1 /64
اخذ شده در ورزش همگانی و یا پیشنهادات و انتقادات آنان پاسخگو هستند.
گزارش عملکرد شاافاف و دقیقی از برنامهها و فعالیتهای مرتبط با ورزش به 1 /69
صورت فصلی و یا ساالنه به شورایاری محله ارائه میشود.
جلسااات مسااتمری بین مدیر ورزش منطقه با شااورایاران و مدیران ساارای 1 /41
محالت درباره ورزش محله برگزار میشود.
به وعدههای داده شاااده به شاااهروندان در خصاااوص ورزش همگانی عمل 1 /68
میشود.
اطالعرسااانی به موقع و مناسااب از برنامهها و فعالیتهای ورزشاای منطقه و 1 /44
محله ،به شهروندان صورت میگیرد.
در مدیریت مجموعههای ورزشای وابساته به شاهرداری تهران ،استانداردها ی 1 /62
جهانی در زمینه مدیریت و ارائه خدمات به شهروندان (ایزوها) رعایت میشود.
در برگزاری مناقصاات و مزایدههای مرتبط با ورزش منطقه و محله ،شفافیت 1 /66
کافی وجود دارد.
1 /66
مدیران ورزش منطقه به وظایف خود ،قانونی و بیطرفانه عمل میکنند.

 .000 -./817 2/04نامطلوب

1 /64

 .000 -1/861نامطلوب

شاخص شفافیت و پاسخگویی

نتیجه
 S.Dمقدار sig t
 .000 -./930 2/27نامطلوب
 .000 -./131 2/20نامطلوب
 .000 -4/036 2/20نامطلوب
 .000 -1/198 2 /06نامطلوب
 .000 -4/617 2/07نامطلوب
 .000 -1/433 2/28نامطلوب
 .000 -4/480 2/28نامطلوب

7/37

که میانگین حاصاال شااده در تمام گویهها کمتر از  7و مقدار

میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویههای ارزیابی
رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش
آماره  tمنفی است.
همگانی براسااس شافافیت و پاسخگویی حکایت از نامطلوب
بودن تمام مولفههای شااخص شفافیت و پاسخگویی دارد چرا
جدول  .11نتایج آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی اصل مشارکت مدنی
S.D

مقدار t

sig

گویههای شاخص مشارکت مدنی

Mean

تسهیل مداخله شهروندان ،بخش خصوصی و انجمنهای داوطلبانه مردمی در
روند توسعه ورزش همگانی به خوبی صورت میگیرد.
مدیران ورزش منطقه،کمکها و حمایتهای مادی و معنوی شهروندان را در
جهت توسعه ورزش همگانی به خوبی جذب می کنند.
شااهروندان با رغبت و بدون دادن تشااویقهای مادی در برنامههای ورزشاای
مشارکت میکنند.
ساازوکارهای مشاارکت شهروندان و بخش خصوصی در برگزاری مسابقات و
برنامههای ورزش محله ،ایجاد شده است.
از ظرفیت نخبگان و پیشااکسااوتان ورزشاای ساااکن محله ،در جهت توسااعه
ورزش محله ،استفاده میشود.
شهروندان به مدیران شهری اعتماد دارند و همکاری الزم را با مدیران ورزش
در فعالیتها و برنامههای ورزشی انجام میدهند.
حمایت از فعالیتهای خودجوش و داوطلبانه مردمی ،در توسااعه ورزش محله

1 /49

 .000 -9/.4. 2/22نامطلوب

1 /46

 7/797 -1/604 2/24نامطلوب

1 /97

 7/147 -6/608 2/27نامطلوب

1 /44

 .000 -4/180 2/02نامطلوب

1 /46

 7/767 -1/.86 2/07نامطلوب

1 /46

 7/761 -1/463 2/20نامطلوب

1 /44

 7/711 -1/970 2/00نامطلوب
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صورت میگیرد.
جهت نظارت بر انجام صحیح برنامهها و فعالیتهای ورزشی منطقه و محله،
ناظرانی توسااط شااهروندان انتخاب شااده که بر کار مدیران ورزش ،نظارت
میکنند.
شاخص مشارکت مدنی
میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویههای ارزیابی
رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش
همگانی براساااس مشااارکت مدنی حکایت از نامطلوب بودن
تمام مولفههای شااخص مشارکت مدنی دارد چرا که میانگین

1 /64

 .000 -1/961 2/00نامطلوب

1 /47

 .000 -9/341نامطلوب

7/86

حاصال شده در تمام گویهها کمتر از  7و مقدار آماره  tمنفی
است.

جدول  . 11نتایج آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی اصل امنیت

گویههای شاخص امنیت

Mean

عالوه بر ایجاد فضاااها و اماکن ورزشاای و ارایه خدمات ورزشاای در فضااای
بوساتانها و محیطهای طبیعی شاهر تهران به حفظ محیط زیست نیز توجه
میشود.
از ورزشکاران محله در استفاده از مجموعههای ورزشی ،به جای فضای باز در
هنگام آلودگی هوا حمایت میشود.
از توانمندیهای موساسات فعال اجتماعی و خیرین سطح منطقه ،در راستای
توسعه ورزش محله ،استفاده میشود.
حریم شخصی افراد در اماکن و فضاهای ورزشی وابسته به شهرداری حفظ و
رعایت میشود.
تعامل مناسابی با مدیران مدارس سطح منطقه و محله ،جهت توسعه ورزش
همگانی ایجاد شده است.
تعامل مناسبی با مراکز بهداشتی و درمانی سطح منطقه و محله ،جهت توسعه
ورزش همگانی ایجاد شده است.
حمایت و همکاری الزم از سااازمانها ،نهادها و تشااکلهای مردمی مرتبط با
ورزش همگانی ،صورت میگیرد.
عناصر و ملزومات امنیتی در محله مثل ایجاد روشنایی کافی ،کیوسک پلیس
و از بین بردن فضااهای بی دفاع شاهری در نزدیکی فضااهای ورزشاای و...
صورت پذیرفته است.
شاخص امنیت

1 /44

 7/713 -1/630 2/02نامطلوب

1 /69

 .000 -./93. 2/09نامطلوب

1 /67

 .000 -1/946 2/20نامطلوب

1 /94

2 /06

 7/840نامطلوب

1 /42

 7/776 -9/467 2/07نامطلوب

1 /40

 .000 -9/137 2/07نامطلوب

1 /67

 .000 -1/.33 2/07نامطلوب

1 /86

 .000 -1/304 2/29نامطلوب

1 /48

 .000 -./009نامطلوب

میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویههای ارزیابی
رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش
همگاانی براسااااس امنیات حکاایات از نامطلوب بودن تمام
مولفههای شاخص امنیت دارد چرا که میانگین حاصل شده در
تمام گویهها کمتر از  7و مقدار آماره  tمنفی است.

S.D

7/86

مقدار t

7/639

sig

نتیجه

بحث و نتیجه گیری
هادف از انجاام این پژوهش  ،مطاالعه رفتار شاااهرداری
تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساااس اصااول حکمروایی
خوب شاهری بود؛ یافتههای توصایفی تحقیق موید آن است
که از دیدگاه مدیران و کارکنان سااارای محالت و دبیران و
ا عضاای شااورای محالت  ،عملکرد شااهرداری تهران در تمام
اصاااول هفتگانه حکمروایی خوب شاااهری در حوزه ورزش

مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

همگانی دارای میانگینی کمتر از حد متوسط بوده و نامطل وب
می باشاد  .در این میان  ،اصال مکمل بودن سالسلهمراتب
تصاامیم گیری از وضااعیت بهتری نساابت به سااایر اصااول
برخورداربوده است؛ اگرچه این اصل هم از وضعیت کلی خوبی
برخوردار نیست ؛ لیکن بدلیل پر رنگتر شدن نقش شورای اری
محالت و زمینااهساااازی اعمااال نفوذ بیشاااتر در فرآینااد
تصاامیمگیری در حوزه ورزش همگانی و متکثر شاادن اعمال
قدرت ،وضااعیت بهتری نساابت به سااایر عوامل دارد .اصاال
شااافاافیت و پاساااخگویی کم ترین میزان توجه را از ساااوی
مسائولین در خصاوص ورزش همگانی داشاته است؛ فقدان
بانکهای اطالعاتی دقیق و درسات ،کانالهای اطالع رسانی
نامتعارف ،ساایسااتم نظارتی ناکارآمد و شاافاف و ضااعف
برنامهریزیهای جامع در خصاااوص نحوه سااانجش عملکرد
مدیران و متولیان حوزه ورزش همگانی ،مساابب این نقصااان
اسااات؛ ساااایر عوامال موثر در این خصاااوص را می توان،
تمرکزگرایی مسئولیتها و منابع ورزشی ،اقتدارگرایی در سطح
محلی و عاادم تفویا اختیااارات باه مردم در حوزه ورزش
همگانی دانست.
نتاایج تحقیق حااضااار با نتایج مطالعه ای که توساااط
کشاورز(  ) 2798به سفارش سازمان ورزش و مراکز مطالعاتی
شاهرداری تهران انجام شاد ،همساو می باشادکه نشان داد،
شهرداری تهران با وجود دارا بودن اعتبارات و امکانات ورزشی
کاه در اختیار دارد از توفیق چندانی در جهت توساااعه ورزش
همگانی برخوردار نیسات(  .) 4بطور مثال نتایج تحقیق سوری
(  ) 2797که به بررسی اثربخشی اقدامات شهرداری تهران در
زمینه ورزش همگانی ،پرداخت  ،نشاان داد ،میزان اثربخشی
ایساااتگااه هاای ورزش صااابحگاهی ،همایش های گروهی،
هماایش های کوهپیمایی عمومی و خانوادگی و میزان اطالع
رساانی و شفافیت ،عملکرد شهرداری پایین بوده است( .) 14
همچنین نتایج نظرسنجی که توسط مرکز پژوهش و سنجش
افکار صااداوساایما (  ) 2798با عنوان «ارزیابی شااهروندان از
عملکرد شاهرداری تهران در زمینه ورزش همگانی»،انجام شد
 ،نشان داد که میانگین شاخص مشارکت در مسابقات ورزشی
محالت  0 /17از  200اسات و میانگین شااخص رضایت از
شرکت در مسابقات  74 /74از  200است( .)4
یافتههای استنباطی نیز موید این امر است که نحوه رفتار
و مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی ،براساس
معیارهای خوب حکمروایی شاهری مطلوب نیست و مدیریت
متمرکز بخشاای و دولتی ،نبود ساارمایهگذاران خصااوصاای و
مشااارکت نامناسااب شااهروندان ،ساابب افت خدمات ورزش

همگانی در شهرتهران شده است؛ بنابراین برای رفع این نقص
و توسااعه ورزش همگانی ،برنامهریزی مناسااب و مشااارکتی،
کارآمدسااازی ،اثرپذیری و مساائولیتپذیری بیشااتر ،تفویا
وظایف ،صااالحیتها و قدرت به حکومتهای محلی و دیگر
ذی نفعان محلی الزم اسات؛ که تمام اینها به شیوۀ جدیدی از
اداره شاهرها به نام حکمروایی شهری داللت دارد( .) 16نتایج
مطالعات کاظمیان و اساماعیلی(  ، ) 2792همسو با نتایج این
پژوهش ،نشااان داده ،در نظام مدیریت شااهری تبریز عرصااه
عمومی بسایار ضاعیف بوده و سااازوکاری برای تقویت آن در
نظر گرفته نشاده است(  .) 24نتایج تحقیق سجادی و صفاری
زاده(  ) 2792نیز که نشااان داد با توجه به شاارایط حاکم بر
مدیریت شااهری تهران ،باید نگرش کهنه و ناکارآمد مدیریت
بخشای به شهر و شهرداری از یکسو و به شهروندان از سوی
دیگر ،کنار گذاشاته شاود و الگوی جدیدی جایگزین آن شود ،
نشان از همسویی نتایج آن با پژوهش حاضر است(.)16
هماانگونااه کاه خلفخااانی(  ، ) 2792در پژوهش خود
مهمترین ویژگی کشورهای موفق را وجود نهادهایی خصوصی
در کناار نهاادهای دولتی میداند ،راهکارهای نهایی نتایج این
تحقیق نیز توسااعه ورزش همگانی را در گرو شاابکه سااازی،
همکاااری بین بخشهااای مختلف ماادیریاات شاااهری و
مادیریاتهاای محلی و تفویا ا ختیاارات به آنان میداندکه
همسو با نتایج تحقیق مذکور است( . )29
نتاایج پژوهش موحاد و همکااران(  ، ) 2797نیز دقیقا
همساو با نتایج این تحقیق است که نشان داده بود ،توسعه و
حکمروایی خوب شاهری در بیشتر محلههای منطقه  63وضع
مناسااابی ندارد(  .) 12همچنین نتایج تحقیق ابراهیم زاده و
اسادیان(  )2792نیز ،نتایج مشاابهی با نتایج کسب شده این
پژوهش داشت که بیان نمود شهر کاشمر در  9شاخص اصلی
حکمروایی خوب شااهری شااامل شاافافیت و اطالعرسااانی،
قانونمداری و کارآیی از میزان تحقق پذیری پایینی برخوردار
است( .)20
همانطور که در اصل سلسله مراتب تصمیمگیری بیان شد
و به نقش شاااهروندان در برنامهریزیهای مدیریت شاااهری
تاکید داشاات و در تحقیق حاضاار نیز نحوه رفتار شااهرداری
تهران در این شاخص از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود ،مبین
این اساات ،نسااخهای که از باال برای شااهروندان بدون اخذ
نظرات آنان ،پیچیده میشاود مطابق سااالیق و نیازهای آنان
نیست و توفیق مطلوبی را در بر نخواهد داشت ،همسو با نتایج
تحقیق اساماعیل زاده و صرافی(  ) 2741بود که نشان داد در
طرح متروی تهران ،برنااماهریزی برای مردم بوده اسااات نه
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برناامهریزی با مردم ،زیرا مردم در فرآیند برنامهریزی و اجرای
طرح ،نقش خاصی نداشتند و تنها نظارهگر و استفاده کننده از
نتایج طرح بودهاند و مشاخص شد که اصول حکمروایی خوب
باه هیچ عنوان رعایت نشاااده بود(  .) 22تنها تحقیقی که در
پیشاینه این پژوهش بدان پرداخته شده و نتایج آن ناهمسو با
نتایج پژوهش حاضاار بود ،مطالعهای اساات که مشااکینی و
پورموسااوی(  )2798با عنوان ارزیابی الگوهای مدیریت محله
مبنی بر شااخصهای حکمروایی مطلوب شاهری در مدیریت
محله اوین شهر تهران انجام دادند؛ آنان در نتایج تحقیق خود
نشااان دادند که مدیریت محله اوین ،از لحاظ شاااخصهای
حکمروایی خوب شاهری در وضاعیت خوبی قرار داشته است،
زیرا در محله اوین شاخصهای کارآیی و پاسخگویی به خوبی
به مرحله اجرا گذاشاته شاده و این امر در شکلگیری الگوی
مطلوب مدیریت این محله نقش داشته است( .)10
تاا اینجاای بحث ،تحقیقاتی که آورده شاااد ،وضاااعیت
حکمروایی خوب شااهری را در کشااور و تهران در حوزههای
مختلف مدیریت شااهری به تصااویر کشااید .در حوزه ورزش
همگانی ،مطالعات بسیار محدودی با موضوع حکمروایی خوب
شاهری صورت پذیرفته و این شیوه مدیریتی در ورزش کشور،
تاکنون مد نظر قرار گرفته نشاده اسات .در خارج از کشور نیز
مطالعه مسااتقیمی در حوزه ورزش همگانی مرتبط با اصااول
حکمروایی صااورت نپذیرفته و تنها سااندی در حیطه ورزش
همگانی که شااااید بتوان در نتیجه گیری نهایی این پژوهش،
اصاول آن را با اصول حکمروایی خوب مطابقت و تعمیم داد ،
منشور ورزش همگانی اتحادیه اروپا است؛ به جزء این منشور،
دستورالعملها و مطالعاتی که در خصوص حکمروایی خوب در
ورزش انجام شاااده در حوزه ورزشهای قهرمانی اسااات .به
عنوان مثال ساااازمانهای بین المللی دولتی اروپایی ( )1022
اصاااول شااافافیت ،پاساااخگویی  ،نمایندگی ساااهامداران و
دموکراسای را به عنوان اصول حکمروایی خوب پذیرفتند( )71
و سازمان های بین المللی غیر دولتی (  ) 1004اصول شفافیت
 ،مشااارکت  ،ارزیابی  ،شااکایت و پاسااخگویی را مد نظر قرار
دادناد(  .) 28چکر(  ) 1007در تحقیق خود تحات عنوان نظم
خوب در ورزش ،آزادی بیان ،آزادی عمل  ،ممیزی ،استقالل
و دموکراسی را از اصول حکمروایی خوب بر شمرد(  .) 9هنری
و لی (  ) 1007نیز در پژوهش خود بااه عنوان حکمروایی و

اخالق خوب در ورزش  ،شافافیت  ،پاساخگویی ،دموکراسی،
پایداری ،برابری و اثربخشاای را به عنوان اصااول اساااساای
حکمروایی عنوان نمودند(  .) 27فدراسیون های ورزش آفریقای
جنوبی (  ) 1008اصااول پاسااخگویی  ،مساائولیت پذیری ،
شافافیت ،مسئولیت اجتماعی  ،استقالل  ،عدالت و مقررات را
باه عنوان اصاااول حکمروایی خوب پذیرفتند(  .) 28همچنین
شاااخص های ارزیابی جکمروایی خوب در انجمن های فوتبال
اروپا(  ) 1021شاااامل اساااتراتژی ،دموکراسااای شااافافیت،
همبسااتگی،تمامیت ،اثربخشاای و ثبات قانون اساات( .) 27
تمامی پژوهش هایی که ذکر گردید در حیطه ورزش قهرمانی
اسات و شااخص های آنها با نتایج این پژوهش ناهمسااو می
باشاد .در این زمینه ،تنها دستورالعملی که همسو با نتایج این
تحقیق می باشااد ،منشااور ورزش همگانی اتحادیه اروپاساات
( ،) 2946که اصول برابری ،پایداری  ،مشارکت مدنی ،امنیت
و کارآیی را در جهت توساعه ورزش همگانی مهم دانسته و بر
آنها تاکید دارد( .)18
با توجه به نتایج پژوهش های مذکور ،میتوان گفت اولویت
شاخصها و اصول در الگوی حکمروایی خوب شهری در حیطه
ورزش قهرمانی و ورزش همگانی با هم متفاوت است و ترتیب
اصول و اولویتهایی که در دستورالعملهای ورزشی بر مبنای
الگوی حکمروایی خوب آورده شده ،بسیار متفاوت با اصول
منشور ورزش همگانی اتحادیه اروپا و نتایج پژوهش حاضر
است و این نشان میدهد که ورزش همگانی نیازمند
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و شیوه مدیریت مخصوص
به خود است و نمیتوان با سیاستها و برنامهریزیهایی که
سازمانهای ورزشی با نگاه قهرمانی دارند ،انتظار مدیریت و
توسعه ورزش همگانی را در کشور و شهر تهران داشته باشیم.
تیم تحقیقاتی این پژوهش امیدوار است که شهرداری تهران با
تدوین راهکارهایی بر اساس اصول حکمروایی خوب ،شبکه
سازی و ایجاد مشارکت شهروندی ،از ظرفیتهای ایجاد شده
در شهر تهران نظیر  787سرای محله 787 ،خانه ورزش،
امکانات و فضاهای ورزشی ایجاد شده و منابع طبیعی شهر
تهران ،حداکثر بهره برداری را نموده و این اصول را در زمینه
ورزش همگانی ،پیادهسازی نماید تا قدمهای موثری در جهت
توسعه ورزش همگانی در شهر تهران برداشته شود.
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