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تهران در  یشهردار تیریحاضر با هدف مطالعه رفتار و نحوه مد قیتحق
انجام  یخوب شهر ییحکمروا یهابر اساس شاخص یحوزه  ورزش همگان

محالت شهر  یو کارکنان سرا رانیمد هیپژوهش را کل یگرفت. جامعه آمار
(. حجم  N=0777داند. ) لیمحالت تهران تشک ارانیو شورا رانیتهران و دب

 ق،ی. ابزار تحقدینفر برآورد گرد  984نمونه با توجه به جدول مورگان، 

  خوب ییحکمروا ینظر یبرگرفته از مبان یاپرسشنامه محقق ساخته
بود  یرخوب شه ییاصل حکمروا  0 یابیجهت ارز ه،یگو 16شامل  ،یشهر

 یزیرنفر از خبرگان حوزه برنامه 8 دییآن به تا ییو محتوا یصور ییکه روا
 سازه پرسشنامه با یی. روادیرس یورزش تیریو مد یشناس جامعه ،یشهر

 97ا ب یآزمون مقدمات کیدر  زیآن ن ییایو پا یدییعامل تا لیروش تحل

 یبیترک ییای/.( و روش پا01کرونباخ ) یو با استفاده از روش آلفا یآزمودن
و  یفیتوص یآمار یهاها از روشداده لیتحل یقرار گرفت. برا دییمورد تا

با کمک  یاتک نمونه tو آزمون  ایمرد بیهمچون استفاده از ضر یاستنباط
 نشان داد که قیتحق جیاستفاده شد. نتا SPSSو   AMOSدو نرم افزار

 ،یخوب شهر ییاصل حکمروا 0 یهاهیها در مورد گونظرات نمونه نیانگیم

 ،یریگمیسلسله مراتب تصم ،یداریشامل اصول پا  یدر حوزه ورزش همگان
 ،یشهروند و یو مشارکت مدن تیامن ،ییو پاسخگو تیشفاف ،یبرابر ،ییکارا

 ( و9)کمتر از  1589و  .150،  1518،  1584،  .150،  1537، 15.8 بیبه ترت

 -500.،  -1586،  -1501،  -..5.،   -6531،  -951 بیبه ترت tمقدار آماره 
ورزش  یحوزه درتهران  یشهردار تیریاست. لذا رفتار و نحوه مد  -9534و 

 ادشنهیپ نینامطلوب است. بنابرا ییاصول حکمروا یدر تمام یهمگان
 ییبر اساس اصول حکمروا ییراهکارها نیتهران با تدو یشهردار شود،یم

 یورزش یهاتیاز ظرف ،یمشارکت شهروند جادیو ا یخوب،  شبکه ساز

را در  صولا نیرا نموده و ا یبردارشده در شهرتهران، حداکثر بهره جادیا
در جهت توسعه ورزش  یموثر یهاتا  قدم دینما یساز ادهیورزش، پ نهیزم

 در شهر تهران برداشته شود.  یهمگان

 هاي کليديواژه

     یخوب شهر ییحکمروا ،یحکومت شهر ،یورزش همگان

 

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 Mahallat” (Neighborhoods House). Samples 
were 384 individuals selected based on Morgan 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 Mardia’s coefficient and t-test, and 

AMOS 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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 مقدمه

،  یو فرهنگ یاجتماع یها تیاز فعال یکیورزش به عنوان 
 ان،جیاعتبار، ه ،یتحرک، اخالق، افتخار، سالمت ر،یمولد تدب

 ه،یرمادرآمد، س ع،یاشتغال، مصرف، توز ح،یتفر ،ینشاط، سرگرم

 کیاست که هر گریکاال و صدها محصول و خدمات د ه،یابن
ها داشته ملت شیادر رفاه و آس ینقش مؤثر توانندیم ییتنهابه

که همه شهروندان  یتیبه عنوان فعال یباشند. ورزش همگان
و  یسطح سالمت یبدون توجه به جنس و سن ، با هدف ارتقا

 لیبدت ریناپذ دیترد یبه ضرورت ز،یپردازند ن ینشاط به آن م
 شرفتیرا با توجه به پ یمناسب تیریو مد یزیشده که برنامه ر

 ، تیری، از جمله علم مد مختلف یها نهیعلوم در زم یکنون

 (.99کند) یطلب م
ش ، بخ یاریبس نیکشور ما بر اساس مستندات و قوان در
و ارائه خدمات و فضاها) سطح اجرا و سطح  یبانیاز پشت یمهم

ا ه ی، به شهردار ی( در جهت توسعه ورزش همگان یبانیپشت
تهران امکانات  یاساس ، شهردار نی( .بر ا10واگذار شده است) 

است.   نموده جادیرا در شهر تهران ا یادیز یورزش یو فضاها

جمن  یها نیاعم از زم یورزش یدر حال حاضر  فضاها
چند منظوره ، سالن  یورزش ی، مجموعه ها یعیو طب یمصنوع

مکان  318تهران  یوابسته به شهردار یورزش یها ستیو پ ها
و  یا هیدر هر سال اعتبارات سرما نیاست ؛ همچن یورزش

هزار  از شیتهران ب یسازمان  ورزش در شهردار یا نهیهز
ه در است ک یمبلغ به جز اعتبارات نیاست که ا الیر اردیلیم

ورزش ،  یتهران در بخش عمران یگانه شهردار 11مناطق 

 قاتیکه توسط مرکز تحق یمطالعات جی(.  نتا68گردد) یم نهیهز
( به سفارش سازمان ورزش و مراکز .693)مایصدا و س

که  ادهتهران انجام شده ،  نشان د یشهردار یمطالعات

 یتهران  با وجود  دارا بودن اعتبارات و امکانات ورزش یشهردار
هت توسعه ورزش در ج یچندان قیدارد از توف اریکه در اخت

تهران  یشهردار نیی(. لذا عملکرد پا8) ستیبرخوردار ن یهمگان
وآن هم در نحوه  یگرید یدر جا دیدر حوزه ورزش را با

 ،یبخش خصوص شارکتها و عدم م تی، تمرکز فعال تیریمد
 جستجو کرد. 

سبب شده تا  ر،یدر چند دهه اخ یتوسعه شهر تحوالت

شدن  رتکیبه سمت دموکرات شتریهرچه ب ،یتیریمد یهاوهیش
 نِییباال به پا یکردهایدر مقابل رو گر،یبروند؛ به عبارت د

نسبت به تحوالت  دیها باحکومت ند،یفرا نیها، در احکومت

و نسبت به جامعه « پاسخگوتر»و مسائل آن،  یشهر
 دیحال جد نیاز مباحث مهم و در ع یکیباشند.  «ترئولمس»

توسعه مطرح شده، موضوع  اتیبه بعد در ادب 6387که از دهه 

در  ژهیوموضوع، به نیاست. ا یخوب شهر ییحکمروا
 یسازنهیاستقرار و نهاد یتوسعه و در راستادرحال یکشورها

 ( .14برخوردار شده است) یاژهیو گاهیاز جا ،یجامعه مدن

 ای ییو حکمروا  یاز حکومت شهر یگوناگون فیتعار 
از  یکیدو، وجود دارد، اما  نیا نیب سهیاو مق  یشهر تیحاکم
 میبه طور مستق یمسائل شهر ۀکه در حوز یمطالعات نینخست

 لیاوا در  نیاللمک انیبرا یموضوع پرداخته است از سو نیبه ا

 حکومت،،  نیاللمک ۀدیانجام شده است. به عق 6307 ۀده
است،  یبا قدرت قانون یو حقوق یرسم یاز نهادها یامجموعه

متضمن نظام  ندیفرا نیاست. ا ندیفرا ینوع ،ییاما حکمروا

است که هم حکومت و هم اجتماع را  یاوستهیپهمبه
 ،ییوادر حکمر ینگرندهیتناسب و آ ،ییپاسخگو رد،یگیدربرم
 ادها،دیرو ینیبشیو پ یبرخورد مؤثر با مسائل جار ییتوانا

مستلزم  دارد، بلکه یبستگ یرسم یسازمان یهاتنها به شبکهنه
که مردم را قادر  ییهاهست؛ شبکه زین یررسمیغ یهاشبکه

را  آن مانندیدر کار فرو م یرسم یهاکه شبکه یزمان کندیم

 نیهنر حکومت کردن و بهتر ،یی(. حکمروا9به انجام رسانند)
 یی(. حکمروا6است)  یعموم منفعت تیریو مد یسرپرست وهیش

حکومت و هم با  تیبا مسئولاست که هم  یمفهوم ،یشهر
عبارت است از  یی(. حکمروا18تعهد شهروندان ارتباط دارد) 

ه حوز تیبا قصد تقو یحکومت یآگاهانه ساختارها تیریمد
ان اسک ۀبرنام فیبر اساس تعر یشهر یی(.حکمروا97) یعموم

مختلف  یهااز روش یا( مجموعهتاتیسازمان ملل متحد  )هب

و  یها، بخش عمومآن اشخاص، سازمان ۀلیاست که به وس
 تیریو مد یزیرشهر را برنامه یامور عموم ،یبخش خصوص

 کردی، رو  یشهر ییحکمروا ی(. اجماع جهان14)کنندیم

 ردکیرو رییتغ بری( را مبنUNCHS)   تاتیهاب دیو جد یراهبرد
 دکریها و خدمات به روکاال میمستق هندۀدارائه یهااز حکومت

 شنهادیپ یخوب شهر ییحکمروا یبرا یازتوانمندس
 (. 13)کندیم

گانه (  اصول هفتتاتیاسکان سازمان ملل متحد )هب ۀبرنام
 تیحاکم یبه آن را برا یابیدست یبرا یشنهادیپ یهاو روش

(؛ که در 97و14کرده است)  شنهادیپ ریبه شرح ز  یخوب شهر

و  رفتار یابیارز یبررس یشاخص ها مبنا نیپژوهش حاضر،  ا
 تهران در حوزه ورزش قرار گرفتند.  یشهردار  تیرینحوه مد

 یتوازن دی: شهرها با یشهر ۀابعاد توسع ۀدر هم یداریپا

نسل حاضر و  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع یازهاین نیب
 یرشه ۀجامع یسطوح رهبر یبرقرار کنند. تمام یآت یهانسل
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داشته  داریپا یانسان ۀاز توسع یو بلندمدت ینگرش راهبرد دیبا

 اشندب تهمنافع مختلف را داش نیمطابقت ب ییباشند و توانا
فاده در قدرت و است یریگمیمراتب تصمبودن سلسله مکمل

صل ا نی:  بر اساس  ا نییسطح از پا نیتراز منابع در مناسب

 یتنها مکمل مراتب تحتان یریگمیدر روند تصم یمراتب فوقان
تا آنجا که امکان داشته باشد در تقارب با  ماتیاست، تصم

 ندیفرا یِنییمراتب پادر سلسله جهیشهروندان و در نت
 .شودیاتخاذ م یریگمیتصم

 یازهایو ن یریگمیتصم یندهایبه فرا یدر دسترس یبرابر 
مردم در قدرت، منجربه  کردنمی: سه  یشهر یزندگ یۀاول

 شودیو استفاده از منابع م یدر دسترس یبرابر

اقتصاد  ۀتوسع یو ارتقا یخدمات عموم ۀدر ارائ ییکارا
 تیریمد یسالم بوده و دارا یاز نظر مال دی: شهرها با  یمحل

 عیو توز تیریو مد هانهیصرفه در کنترل درآمدها و هزبهمقرون

 یهادر رقابت با دولت و بخش نیخدمات باشند. همچن
 توانا باشد. ،یررسمیو غ یرسم یخصوص
 نفعیذ عوامل یو تمام رانیگمیتصم ییو پاسخگو تیشفاف

از  یکیبه شهروندان،  یمسئوالن محل یی: پاسخگو  نفوذیو ذ
 دیدر شهرها نبا نیخوب است. همچن تیحاکم یادیاصول بن

 فراهم شود.. یفساد مال یریگشکل یبرا یفرصت
 نیاشاره به ا ی:  مشارکت مدن یو شهروند یمدن مشارکت

اشد، ب یاز سر ناچار دیدر شهرها، نبا یجمع ینکته دارد که زندگ
منافع  یمردم در ارتقا ۀمشارکت فعاالن ۀنیزم ستیبایبلکه م
 فراهم شود.  یعموم

به  تیو امن ی: آزاد  شانیا ستیز طیافراد و مح تیامن
 دیاست. شهرها با یانکار هر فرد انسان رقابلیعنوان حقوق غ

ند؛ تالش کن عتیها با هم و با طببل انساناز تقا زیپره یبرا

 یهایگریانجیم ۀنیبا مؤسسات فعال در زم دیشهرها با
 یارو همک دداشته باشن یها همکارو کاستن از تقابل یاجتماع

دمات خ گرید ۀو ارائ یتوانمندساز ۀنیرا که در زم ییهابا سازمان
 (.97و  14کنند) تیاند، تقوو مسکن( فعال یآموزش ،ی)بهداشت

 یبا عنوان بررس یقی(در تحق6936) یلیو اسماع انیکاظم
 جهینت زیدر تبر یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص تیوضع

 اریسب یدر عرصه عموم زیتبر یشهر تیریگرفتند که نظام مد

ده آن در نظر گرفته نش تیتقو یبرا یبوده و ساز وکار فیضع
اده ز یو صفار یکه توسط سجاد یگرید قی(. در تحق60است)

 دیبا تأک یخوب شهر یی( تحت عنوان سنجش حکمروا6936)

 68و  9منطقه  یقیتطب ۀسی)نمونه: مقا یعموم یبر فضاها
 طیشهر تهران( انجام گرفت؛ نشان داد که با توجه به شراکالن

که نگرش کهنه و  طلبدیتهران، م یشهر تیریحاکم بر مد

 بهو  سوکیاز  یبه شهر و شهردار یبخش تیریناکارآمد مد
 یدیجد یکنار گذاشته شود و الگو گر،ید یشهروندان از سو

 نیاز جمله ا یخوب شهر ییآن شود. مفهوم حکمروا نیگزیجا

و  نیترنهیهزکم ن،یترعنوان اثربخش موارد است که به
( . 11شده است) رفتهیپذ تیریاعمال مد ۀویش نیدارتریپا

 وموفق  یجامع، به الگوها یپژوهش( در 6936)یخلفخان
 یتجربه کشورها یپرداخت و پس از بررس یناموفق حکمران

جود موفق، و یکشورها یژگیو نیگرفت مهمتر جهیمختلف نت
 است که با کارکرد یدولت یدر کنار نهادها یخصوص یینهادها

کشورها و  نیا ایتوسعه یهابرنامه تدرموفقی شان،مناسب

که  پژوهشی در( . 63)انداهداف آنها موثر بوده یو اجرا فیتعر
توسعه محله یبا عنوان بررس(  6939توسط موحد و همکاران )

در  یخوب شهر ییحکمروا یبر الگوها دیبا تاک یشهر های

تهران انجام شد، نشان داد، توسعه و  یشهردار 63منطقه 
وضع  63منطقه  یهامحله شتریدر ب یخوب شهر ییحکمروا

 جی( در نتا .693) یو پورموسو ینی(. مشک16ندارد) یمناسب

ر محله مبنی ب تیریمد یالگوها یابیپژوهش خود با عنوان ارز
مطلوب شهری در مدیریت محله اوین  ییحکمروا یهاشاخص

محله اوین، از لحاظ  تیریشهر تهران، عنوان کردند که  مد
قرار  یخوب تیدر وضع یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص

و  ییآکار هایشاخص نیدر محله او رایداشته است، ز
مر در ا نیبه مرحله اجرا گذاشته شده و ا یبه خوب ییپاسخگو

محله نقش داشته  نیا تیریمطلوب مد یالگو یرگیشکل

(  6931)انیزاده و اسد میکه ابراه یگرید قی(. درتحق17است)
خوب  ییحکمروا یریتحقق پذ زانیم یابیو ارز لیبا عنوان تحل

به انجام  اشمردر شهر ک یبا مطالعه مورد رانیدر ا یشهر

 یشاخص اصل 9که در کاشمر  دندیرس جهینت نیرساندند به ا
 ،یرسانو اطالع تیشامل شفاف یخوب شهر ییحکمروا

ی تحقق پذیر      زانیبودن م نییاز پا ،ییو کارآ یمدارقانون
زاده و  لیاسماع(.  67حکمروایی خوب شهری حکایت دارد)

 ییحکمروا گاهیتحت عنوان جا یقی( ، در تحق 6984)یصراف
تهران عنوان نمودند که در  یطرح مترو یزریخوب در برنامه

مردم بوده است نه برنامه یبرا یزریتهران، برنامه یطرح مترو

طرح،   یو اجرا یزریبرنامه ندیمردم در فرآ رایبا مردم؛ ز یزری
وب خ یینداشتند و مشخص شد که اصول حکمروا ینقش خاص

 (.66است) هنشد تیعنوان رعا چیبه ه

 8در 6301اروپا  در سال  هیاتحاد یورزش همگان منشور
شاناز ن یکی ،یاست؛ منشور ورزش همگان افتهی تیماده رسم
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 ییورزش اروپا گذاریاستیس خچهیدر تار دیکلی گذارهای

که هر فرد حق دارد تا در  کندیم دیمنشور تاک نیاست. ا
 یورزش به عنوان عامل مهم دیبا نکهیمسابقات شرکت کند و ا

 یکردی. منشور، خواهان روردیمورد توجه قرار گ یدر رشد انسان

 گذاریاستیهای س-حوزه ریمنسجم است که ورزش را به سا
شهری  زیریبرنامه ،یمانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماع

هنرها و خدمات اوقات فراغت  ،یعیع طبو کشوری، حفظ مناب
 یمحل ایفهیظورزش، به عنوان و لتسهی یدهد و مسئله وندیپ

 التیو کاربرد مؤثر تسه یمحل ازهاییبا توجه خاص به ن
قطعنامه  1774اروپا در سال  ی(.  شورا.1مطرح شود)  یورزش

 یکنفرانس وزرا نیخوب در ورزش را در دهم ییاصول حکمروا

 نیسال بعد از ا کینمود و  رشیمسئول در ورزش، پذ ییاروپا
خوب  ییحکمروا صولدستورالعمل ا .177قطعنامه، در سال 

 هایسازمان یبرا کیدموکرات هاییدر ورزش در قالب چارچوب

سال بعد،  0و  دیرس رانیوز تهیکم بیبه تصو یدولت ریغ یورزش
خوب و  ییحکمروا .680،  قطعنامه شماره 17 61در سال

 (.61مصوب شد) یخالق در ورزش توسط مجمع پارلمانا

اصول  یاجرا یدر راستا ،یدولت یالملل نیب هایسازمان 
سازمان نیرا برداشته اند؛ از جمله ا هاییخوب، قدم ییحکمروا

 ییحکمروا هیانی، ب1777اروپا است که در سال  هاتحادی ها،
آن  یخاص ورزش و عملکرد اجتماع یها-یژگیخوب درباره و

خالق، ا ت،یشامل اصول شفاف انهیب نیرساند؛ ا بیرا به تصو
 1770بود. پس از آن در سال  یو دموکراس یهمبستگ

 را که توسط« در ورزش دیمقاله سف»با عنوان  یدستورالعمل

 ،یدموکراس ت،یاصل شفاف 4اروپا ارائه شده  بود را در  ونیسیکم
ر قرار داد و د ینیسهامداران، مورد بازب یندگیو نما تیمسئول

بعد  4را در  ایقطعنامه  ،پارلمان اروپا 1766در سال  تینها

با  سهامداران، یندگیو نما یدموکراس ،ییپاسخگو ت،یشفاف
 (.61)دیرسان بیبه تصو« ورزش ییتوسعه بُعد اروپا»عنوان 

در  1770در سال  ز،ین یدولت ریغ یالملل نیب هایسازمان 
در هنگام ارائه  دیخوب اعالم کردند که با ییحکمروا یراستا

 در خصوص یمشارکت، مستندات زانیگزارشات ساالنه خود، م
و  تیکابه ش یدگیرس یچگونگ  ،یابینحوه ارز ت،یشفاف جادیا

و  ی(.  هنر61) ندینما حیرا تشر یکسب اعتماد جهان یچگونگ

را در قالب  یو اصول یکاربرد شنهاداتی( پ1774)  یل
پاسخگو ت،یدر اصول شفاف« و اخالق در ورزش ییحکمروا»

 ییو کارا یاثربخش ،یتساو ت،یمسئول ،دموکراسی بودن،

( چارچوب و 1761)  ی(.  ماوبر64نمودند) شنهادیپ
 یدهارانگلستان را، استاندا یورزش مل یحکمران یاستانداردها

 یو ارتباطات، استانداردها یهمکار یاستانداردها ،یساختار

هر  یعنوان نمود و برا تیشفاف یو استانداردها یزریبرنامه
(. برگر و آل  ) 11را مشخص کرد) ییها-استاندارد شاخص

نمودند که  بیرا ترغ یجنوب یقایآفر هایونی( فدراس.177

 ،ییپاسخگو ولورزش را در اص یحکمران هایستمیس نیبهتر»
دالت استقالل، ع ،یاجتماع تیمسئول ت،یشفاف ،یرپذیتیمسئول

سازمان زیکشورها ن ی(. در برخ0)ندینما یساز ادهیقررات پو م
 نهیرا در زم ییاصول حکمروا ،یورزش هایخانه وزارت و ها

 حیورزش اعالم نموده اند. بطور مثال، سازمان ورزش و تفر
 ییاصول عملکرد حکمروا 1774در سال    یجنوب یقایآفر

 تیلمسئو ت،یشفاف ت،یمسئول ،ییخوب در ورزش را پاسخگو

 (.61استقالل، عدالت و مقررات اعالم نمود) ،یاجتماع
اه وابسته به دانشگ  کبکیبر یمؤسسه ورزش 1767سال  در

 ورزش یمل ینهادها یحکمران یارهایمع لیلندن با هدف تحل

 ی، پژوهش نهیزم نیالزم در ا یدر انگلستان و ارائه راهکارها
پژوهش مذکور  جهیانجام داد. . نت نیآنال شیمایبه صورت پ

 تیریمد -6یدیدر سه حوزه کل یورزش ینشان داد که نهادها

 یها ئتیها و ه تهیکم -9و  نفعانیذ تیریمد -1 یمنابع انسان
جه و مورد تو تیرا تقو یحکمران یارهایمع ستیبا ی، م یورزش

 (.1) قرار دهند
که مسئول  ایورزش استرال ونیسیکم 1761سال  در

است ، دستورالعمل  یورزش یاعتبارات و بودجه ها صیتخص
 نینمود .در ا نیرا  تدو ایاسترال یخوب ورزش ییاصول حکمروا

 دازمنین یخوب ورزش ییدستورالعمل آمده است که : حکمروا

عملکرد مناسب است و  یابیموثر ، صداقت و ارز تیریمد
ها و صرف  تیدر مقابل فعال ستیبا یم یورزش یسازمان ها

زم را ال تیو شفاف یریپذ تی، مسؤلییبع خود، پاسخگومنا

عضو  ندگانیبا حضور نما 1769(.  در سال 1داشته باشند)
. دیرس بیخوب ورزش، به تصو ییاروپا ، اصول حکمروا هیاتحاد
 زا یخوب، اساسا مجموعه ا یدستورالعمل، حکمران نیدر ا

 یقانون گذار یرا، برا یاتیعمل یها هیاستاندارد ها و رو

، به  گریکند. به عبارت د یم ینیب شیاثربخش ، در ورزش پ
و  دشبریتواند پ یخوب در ورزش، م یاصول حکمران یریکارگ
 ی. سازمان هادینما لیکارآمد را تسه یمقررات ورزش یاجرا

ه با کنند ک فایاخود را  یتوانند نقش اجتماع یم یزمان یورزش
 (.61) مراستا باشندخوب ه یحکمران یارهایمع ایاستانداردها و 

 چیشد، در ه انیب قیتحق نهیشیپ یکه در بررس همانطور

 یدر خصوص ورزش همگان د،یکه عنوان گرد یاز موارد کی
 و یورزش همگان تیبا توجه به ماه  امده؛ین انیبه م یسخن
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و  هایاستراتژ ،یگذار استیکه در خصوص س یتفاوت

دارد،  یو قهرمان یاحرفه یهابا ورزش یراهبرد یهابرنامه
بر اساس اصول  یورزش همگان نهیدر زم یادیز اریبسخالء 

به چشم انداز و  قیدق یخوب وجود دارد. با نگاه ییحکمروا

ورزش  یالملل نیبه عنوان انجمن ب  سایتاف یهاتیمامور
خوب ورزش  ییاصول حکمروا یمنشور و سند راهبرد ،یهمگان

 ناشده در اساسنامه سازم نییتع یاروپا و راهبردها هیدر اتحاد
که چشم اندازها و  میابییتهران، در م یورزش شهردار

از  یخوب شهر ییشده، با اصول حکمروا نییتع یراهبردها
 ییو کارآ یریپذتیمسئول ،ییپاسخگو ،یمشارکت، برابر لیقب

حوزه ورزش  انیعملکرد متول توانیاست و م قیقابل تطب

ا توجه نمود. ب یابیارز یالملل نیب یهاشاخص نیرا با ا یهمگان
امور  تیریدر مد یجهان دیاز تجارب جد یریگبه لزوم بهره

ر د یمحدود یتاکنون پژوهش ها نکهیبه ا تیشهرها و با عنا

خوب در  ییداخل و خارج از کشور در خصوص اصول حکمروا
 جامع یمطالعات کهیانجام شده، در صورت یحوزه ورزش همگان

و اجرا شوند؛  یسازادهیاصول پ نیم شود و اانجا نهیزم نیدر ا

را به  یتوسعه ورزش همگان ،یبه نحو مناسب توانیم
رد؛ ک کینزد یشهر تیریمد نهیدر زم یالملل نیب یهاشاخص

 یصورت و با ادامه روال حاضر، توسعه ورزش همگان نیا ریدر غ
تظار ان دیشهروندان را نبا یو روان یشهر تهران و سالمت جسمان

 تیریکه مد یابالفعل و بالقوه یهاتیداشت. با توجه به ظرف
 یسرا« 9.4)»دارد  یتهران در حوزه ورزش همگان یشهر

و منابع  یورزش یخانه ورزش، امکانات و فضاها« 9.4»محله، 

و  یشهر رانیمد ینسب یشهر تهران( و آمادگ یعیطب
رفتار و پژوهش در صدد است،  نیا نه،یزم نیشهروندان در ا

 یرا در حوزه ورزش همگان نتهرا یشهردار تیرینحوه مد

 دواریو ام دینما یابیارز یخوب شهر ییبراساس اصول حکمروا
 یشهر تیریموجود،  مد تیباشد پس از مشخص شدن وضع

در جهت  یموثر یهاقدم ،ییاجرا یراهکارها نیتهران با تدو
اصول  نیدر شهر تهران  براساس ا یتوسعه ورزش همگان

 بردارد.
 

 قیتحق روش

پژوهش، از  یها و مبناداده تیپژوهش بر اساااس ماه نیا
است و  یو بر اسااس اهداف پژوهش از نوع کاربرد ینوع کم

 – یفیتوصاا یهاها جزء پژوهشداده یاز لحاظ روش گردآور

و  رانیمد هیپژوهش را کل نیا یاسااات. جاامعه آمار یلتحلی

 یو اعضاااا رانیمحالت شاااهر تهران و دب یکارکنان سااارا
نفر  0777دادند که در مجموع  لیمحالت تشاااک یاریشاااورا

 نیینفر تع 984بودناد. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 

تدا بود که اب بیترت نیبد یاخوشاااه یریگ. روش نمونهدیگرد
شاامال، جنوب، شاارق، غرب و مرکز  هیناح .شااهر تهران به 

 یمنطقه به صااورت تصااادف کی هیناحشااد و در هر  میتقسا
( سپس در هر منطقه 63و  66، 4، 1، 6انتخاب شاد. )مناطق 

محله، در دسترس بودن و تخصص  تیمحله با توجه به جمع 1
محله، به صورت هدفمند  یو کارکنان شاغل در سرا نیمسئول

 یاپرسااشاانامه محقق ساااخته ق،ی. ابزار تحقدیانتخاب گرد

( 96بود ) یخوب  شاااهر ییحکمروا ینظر یبرگرفته از مبان
 یخوب شهر ییاصل حکمروا 0 یسوال بر مبنا 16 ی.که دارا

ساوال  1 ،یداریساوال مربوط به اصال پا 3شاده بود.  نیتدو

 61 ،یریگمیمربوط به اصال مکمل بودن سلسله مراتب تصم
 تیسوال مربوط به اصل شفاف 8 ،ییسوال مربوط به اصل کارآ

 8و  یوط به اصال مشارکت مدنساوال مرب 3 ،ییو پاساخگو

 ییبدسات آوردن روا یبود. برا تیامن صالساوال مربوط به ا
 یریگپژوهش با بهره نیها در اپرساشنامه یو صاور ییمحتوا

صااااحبنظر و  دیاتن از اساااات 8 یهااییاز نظرات و راهنماا
، ابهامات پرسااشاانامه موضااوع پژوهش نهیمتخصااص در زم

امه سازه پرسشن ییشاد، روا دییآن تا ییمحتوا ییبرطرف و روا
ا دو ها بداده تیو صالح یبررس یدییتا یعامل لیبا روش تحل

قرار  دیی( و بارتلت، مورد تاK.M.O) یانمونه تیکفاا اریامع

 ییایپا یبررسااا یبرا نی( همچن9گرفات. )جادول شاااماره 
 یآلفا بینفره، با محاسابه ضر 97نمونه  کیپرساشانامه، در 

)جدول  یبیترک ییایروش پا ( و6کرونبااخ )جادول شااامااره

 یقرار گرفت. برا دییهر اصااال مورد تا یهاهی(، گو1شاااماره
ا ب یفیشاده، ابتدا در ساطح توص یجمع آور یهاداده لیتحل

 صیو تلخ فیبه توصااا یآمار یهاااساااتفااده از شااااخص
ها پرداخته شاااد. )جدول نمونه یشاااناختتیجمع یهایژگیو

نشان دادن  یبرا ،ی( و سپس در سطح آمار استنباط4شاماره 
( و .)جدول شماره  ایمرد بیاز ضر اهبودن داده یعیطب عیتوز
 tاز آزمون  ،ییموجود اصااول حکمروا تیوضااع یابیارز یبرا

  AMOSو  SPSS یبا اساااتفاده از نرم افزارها یاتک نمونه
  . دیاستفاده گرد
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  پرسشنامههای برآورد پایایی شاخص نتایج  . 1 جدول

 گویه حذف شده ضریب آلفا پس از حذف  ضریب اولیه آلفا تعداد گویه  هاشاخص

 - - 47/0 9 پایداری

 - - 47/0 6 مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری

 - - 47/0 9 برابری

 - - 48/0 21 کارایی

 - - 47/0 4 شفافیت و پاسخگویی

 87گویه  47/0 69/0 9 مدنیمشارکت 

 - - 48/0 4 امنیت

نی  همانگونه که از جدول فوق پیداسات ضریب پایایی )همسا
ها( توساط آلفای کرونباخ برای متغیرهای اسااسی درونی گویه

تحقیق ساانجیده شااده اساات. براین اساااس، ضااریب آلفای 
 نیحاصال شده است، بنابرا 0/7 یباال رها،یکرونباخ برای متغ

 ولیبضاریب پایایی برای کلیه متغیرها از درصااد باال و قابل ق

برخوردار اسااات. لاذا با توجه به موارد فوق چنین اساااتنباط 
ها شاود که پایایی )قابلیت اعتماد(  و همسانی درونی گویهمی

های مطرح شده در حد مناسب و و سواالت متغیرها و شاخص
 ست.قابل قبولی ا

 پرسشنامه هایشاخص یبیترک ییایبرآورد پا جینتا. 2جدول 

 نتیجه (CRضریب قابلیت اعتماد ترکیبی ) تعداد گویه هاشاخص

 مطلوب 40/0 9 پایداری

 مطلوب 42/0 6 گیریمکمل بودن سلسله مراتب تصمیم

 مطلوب 46/0 9 برابری

 مطلوب 46/0 21 کارایی

 مطلوب 44/0 4 شفافیت و پاسخگویی

 مطلوب 41/0 4 مشارکت مدنی

 مطلوب 42/0 4 امنیت

 هایکه شاااخص دهدیهم نشااان م یبیترک ییایپا جینتا
یم نیبرخوردارند و بنابرا یمطلوب نانیاطم تیماذکور از قاابل

 ییایاز پا یرگیابزار انادازه کلی طوراذعاان کرد کاه باه توان
برخوردار است. یمناسب

 

 یدییتا یعامل لتحلی روش با هاشاخص ی. اعتبارسنججینتا.  9جدول 

 کل واریانس تبیین شده سطح معنی داری معیار بارتلت K.M.Oضریب  سازه )متغیر پنهان(

80/7 پایداری  .000 64/79  

88/7 یریگمکمل بودن سلسله مراتب تصمیم  .000 2/64  

36/7 برابری  .000 9/84  

34/7 کارایی  .000 4/61  

39/7 شفافیت و پاسخگویی  .000 8/64  

/.88 مشارکت مدنی  .000 4/84  

83/7 امنیت  .000 7/84  
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بارتلت هر دو،  اریو مع K.M.O ای اینمونه تیکفا اریدو مع

یم دییرا تا یعامل لیتحل برای اصول همه در هاداده تیصالح
 .کنند

 قیتحق یهاافتهی

( نشان داد که 4)جدول  یفیتوص یهاافتهیحاصل از  جینتا

درصد مرد بودند،  9751زن و  قیتحق یهادرصد از نمونه 13
سال و  .9تا  .1 یدر محدوده سن قیتحق یهانمونه شتریب

 اند بوده یمدرک کارشناس یدارا

 قیتحق یهانمونه کیدموگراف یهایژگیو. 4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  
 

 جنسیت

1/70 226 مرد  

 69 168 زن

8/7 7 پاسخبی  

 
 
 سن

9/28 62 سال 18تا   

7/72 289 سال 78تا  18  

2/14 207 سال 78تا  78  

4/20 72 سال 88تا  78  

4/2 4 سال 88بیش از   

2/7 21 پاسخبی  

 
 

 مدرک تحصیلی

6/2 6 کمتر از دیپلم  

9/77 277 دیپلم و فوق دیپلم  

4/72 260 لیسانس  

2/26 61 لیسانسفوق   

9/7 28 دکتری  

4/2 4 پاسخبی  

: قیحقت یها ریمتغ یدگیو کش یبا چولگ تهینرمال نیتخم
 7.کمتر از  یداده ها عینرمال بودن توز یمعموال جهت بررس

ا شود. ام یاستفاده م رنوفاسمی –نفر از آزمون کولموگروف 

 –مورد آزمون کلوموگروف  7.از  شتریب یحجم نمونه ها یبرا
 یدگیو کش یچولگ زانیو از م ستیچندان مناسب ن رنوفاسمی

 شود. روش یها استفاده م ریمتغ عیبرآورد توز یها برا ریمتغ
 یبرا ایمرد بیاستفاده از ضر رهایمتغ عیتوز یبررس یموثر برا

 دیمشاهده شده و پنهان است که برطبق آن نبا یرهایمتغ

 عیباشد توز 8/1.از  شیباشد )اگر ب 8/1.از  شیب ایمرد بیضر
به نرم افزار آموس  تعلقم کیتکن نینرمال است( که ا ریغ

است.

 یدگیو کش چولگی با هاداده عیبودن توز تهینرمال نیتخم.  9جدول 

 نتیجه کشیدگی چولگی حجم نمونه متغیرها

-171/7 749 پایداری  908/7-  نرمال 

-617/7 749 مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری  147/7-  نرمال 

617/7 747 برابری  193/7-  نرمال 

733/7 747 کارایی  464/7-  نرمال 

703/7 740 شفافیت و پاسخگویی  118/7-  نرمال 

738/7 741 مشارکت مدنی  .79/7-  نرمال 

-7/.73 740 امنیت  .70/7-  نرمال 
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+ 6تا  -6 نیب یدر بازه عدد رهایمتغ هیکل نکهیبا توجه به ا

تناسب م دینرمال است. لذا با رهایمتغ عیتوز نیقرار دارند بنابرا
روابط  یبررس یبرا کیپارامتر هایاز آماره رهایمتغ عیبا نوع توز

 استفاده نمود. رهایمتغ نیب

 ایتک نمونه tاز آزمون  قیتحق هایشاخص یابیارز یبرا

سط( سطح متو ینسبت فرض ایبا عدد ثابت  سهی: مقایعنی)

)حد متوسط(  9از  شتریب نیانگیاست مقدار م یهیاستفاده شد. بد
 sig) 7/.7کمتر از  sigو  tمقدار مثبت آماره  نیو همچن

 انگریصورت ب نیا ریمطلوب و در غ تیوضع انگری( ب0/05>

نامطلوب است. تیوضع
 

 یداریاصل پا یابیارز یبرا ایتک نمونه  tآزمون  جینتا.  1جدول 

 نتیجه t Sigمقدار  Mean S.D پایداریهای شاخص گویه

های ورزشااای با اهدف ها و فعالیتریزیبرناامه
طوالنی مادت و ناه مقطعی و زودگاذر انجااام 

 شوند.می

97/1  22/2  710/6-  180/7  نامطلوب 

سرانه فضای ورزشی )باز و سرپوشیده(  درسطح 
فضااای  هایمنطقه، نساابت به سااایر ساارانه

ای هها، سالنکتابخانهفرهنگی و اجتماعی مثل 

 سینما و نمایش و... مناسب است.

44/1  20/2  139/9-  نامطلوب 000. 

های اجتماعی و فرهنگی شاااهرداری در فعالیت
ها منطقه، ورزش محله، نسابت به ساایر فعالیت

 دارای اولویت است.

42/1  04/2  198/9-  776/7  نامطلوب 

های الزم در خصااوص توساااعه ورزش ظرفیت
محوریت محالت، در شاااهر تهران  همگاانی با

 ایجاد شده است.

47/1  06/2  336/1-  779/7  نامطلوب 

اعضااای شااورای شااهر با  تصااویب قوانین و 
مقررات مناسب، زمینه حمایت از توسعه  ورزش 

 کنند.همگانی در شهر تهران را فراهم می

41/1  07/2  689/9-  771/7  نامطلوب 

با  شهروندانتوازن مناسبی بین نیازهای ورزشی 

 ارائه امکانات ورزشی به آنان، برقرار شده است.

60/1  07/2  1.0/0-  نامطلوب 000. 

شااورایاران محله، مساااعدت و حمایت الزم را از 
 آورند.ورزشکاران محله به عمل می

94/1  24/2  449/7-  1.8/7  نامطلوب 

رسانی مداوم به شهروندان برای تبلیغات و اطالع
 د.گیرورزش همگانی صورت میتشویق آنها به 

96/1  21/2  ..4/7-  .87/7  نامطلوب 

مادیران و کارشاااناساااان ورزشااای منطقه، در 
کردن هااای خود عالوه بر برآوردهریزیبرنااماه

یز  نیازهای ورزشای، سایر نیازهای شهروندان را ن
 گیرند.در نظر می

92/1  07/2  484/6-  693/7  نامطلوب 

48/1 شاخص پایداری  01/7  177/9-  نامطلوب 000. 

 

رفتار  یابیارز هایهینظرات کارشناسان در مورد گو نیانگیم

 یتهران در حوزه ورزش همگان یشهردار تیریو نحوه مد
از نامطلوب بودن تمام مولفه تیحکا یداریبراساس  اصل پا

حاصل شده در تمام  نیانگیدارد چرا که م یداریشاخص پا های

است. یمنف tو مقدار آماره  9کمتر از  هاهیگو
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 یاصل برابر  یابیارز یبرا ایتک نمونه  tآزمون  جینتا. 2جدول 

 نتیجه t sigمقدار  Mean S.D های شاخص برابریگویه

باز، به ساکنین محله )زنان و مردان( به صورت  فضاهای ورزشی
 شود.عادالنه تخصیص داده می

74/1  24/2  487/8-  نامطلوب 000. 

فضاهای ورزشی سرپوشیده، به ساکنین محله )زنان و مردان( به 
 شود.صورت عادالنه تخصیص داده می

87/1  22/2  6.1/8-  نامطلوب 000. 

توانند به راحتی با نمایندگان آنان در محله، میشهروندان و 

مدیران شهرداری منطقه مالقات نمایند و نیازها، نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود را جهت توسعه ورزش همگانی با 

 آنان در میان بگذارند.

47/1  27/2  018/1-  770/7  نامطلوب 

شهروندان با کمترین هزینه و مسافت از محل زندگی خود 
 توانند از امکانات و خدمات ورزشی برخوردار شوند.می

44/1  24/2  061/9-  نامطلوب 000. 

ر پذیر، دتسهیالت ویژه به  سالمندان، معلوالن و اقشار آسیب

 شود.زمینه ورزش همگانی داده می

77/1  26/2  974/3-  نامطلوب 000. 

های های محلی با اختصاص زمینمدیریت شهری تهران از تیم
های اختصاصی با دریافت کمترین هزینه ورزشی و سانس

 کند.حمایت می

47/1  28/2  196/4-  نامطلوب 000. 

منابع، بودجه و اعتبارات ورزش همگانی به محالت شهر تهران، 

 شود.به صورت عادالنه تخصیص داده می

74/1  24/2  070/8-  نامطلوب 000. 

همگانی و های ورزش اصل توازن و تعادل بین زیرساخت
 شود.جمعیت محالت، رعایت می

78/1  04/2  88./3-  نامطلوب 000. 

ریزی و تخصیص امکانات و فضاهای اختیار الزم در برنامه
ورزشی محله، به ساکنان محله، به شورایاران و مدیر محله، داده 

 شود.می

49/1  27/2  446/9-  776/7  نامطلوب 

و مردان( به صورت  باز، به ساکنین محله )زنان فضاهای ورزشی

 شود.عادالنه تخصیص داده می

62/1  80/7  117/8-  نامطلوب 000. 

فضاهای ورزشی سرپوشیده، به ساکنین محله )زنان و مردان( به 
 شود.صورت عادالنه تخصیص داده می

74/1  24/2  487/8-  نامطلوب 000. 

توانند به راحتی با شهروندان و نمایندگان آنان در محله، می
مدیران شهرداری منطقه مالقات نمایند و نیازها، نظرات، 

پیشنهادات و انتقادات خود را جهت توسعه ورزش همگانی با 
 آنان در میان بگذارند.

87/1  22/2  6.1/8-  نامطلوب 000. 

47/1 شاخص برابری  27/2  018/1-  770/7  نامطلوب 

رفتار  یابیارز هایهینظرات کارشناسان در مورد گو نیانگیم
 یتهران در حوزه ورزش همگان یشهردار تیریو نحوه مد

 هایاز نامطلوب بودن تمام مولفه تیحکا یبراساس برابر

هیحاصل شده در تمام گو نیانگیدارد چرا که م یشاخص برابر
 است. یمنف tو مقدار آماره  9کمتر از  ها
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 ای برای ارزیابی اصل کاراییتک نمونه  tنتایج آزمون   .9جدول 

 نتیجه t sigمقدار  Mean S.D های شاخص کاراییگویه

بودجه و اعتبارات ورزش همگانی به صاورت بهینه و مناسب 
 شود.  مصرف می

84/1  22/2  1.9/0-  نامطلوب 000. 

های ورزشااای وابساااته به های مجموعهدرآمادهاا و هزیناه
 شود.  شهرداری، به خوبی کنترل می

84/1  27/2  600/0-  نامطلوب 000. 

های ورزشای شاهرداری برای حضور ایمنی کافی در مجموعه

 شهروندان در ورزش همگانی وجود دارد.  

44/1  22/2  394/9-  نامطلوب 000. 

های ورزشای شاهرداری برای حضور کافی در مجموعهامنیت 
 شهروندان در ورزش همگانی وجود دارد.

99/1  04/2  649/7-  880/7  نامطلوب 

وساایل و تجهیزات ورزشای در شاهر به صورت مداوم بهبود 
 شوند.یابند و مطابق با استانداردها نگهداری میمی

47/1  26/2  687/4-  نامطلوب 000. 

به دریافت شاهریه از  شهروندان متناسب با خدمات ارایه شده 
 آنان است.

97/1  نامطلوب 187. 2.277- 2.21 

های ورزشای شهرداری در نحوه ارائه خدمات ورزشی مجموعه

به شااهروندان در مقایسااه با بخش خصااوصاای و یا سااایر 
هاا و نهادهای مرتبط با ورزش همگانی بهتر عمل ساااازماان

 کند. می

42/1  نامطلوب 002. 7.769- 2.07 

ها و فضااااهای شاااهرداری تهران از تمامی ظرفیت مجموعه

 کند. برداری میورزشی وابسته به خود، به خوبی بهره

42/1  27/2  8.9/4-  نامطلوب 000. 

های ورزشاای وابسااته به شااهرداری، با اسااتفاده از مجموعه
 شود.نیروهای انسانی متخصص اداره می

69/1  20/2  914/.-  نامطلوب 000. 

های ورزشی وابسته به شهرداری، با تعداد مناسبی از مجموعه
 شود.نیروهای شاغل در آنها، اداره می

49/1  06/2  0.1/9-  نامطلوب 000. 

ها و فضااهای ورزشای وابسته بر عملکرد پیمانکاران مجموعه
 شود.به شهرداری نظارت می

40/1  22/2  938/9-  776/7  نامطلوب 

ورزشای ساطح محله در توسعه ورزشی های از درآمد مجموعه

 شود.و آبادانی آن محله استفاده می

89/1  09/2  611/0-  نامطلوب 000. 

48/1 شاخص کارایی  8./7  ..7/.-  نامطلوب 000. 

 یابیارز یها هینظرات کارشناسان در مورد گو نیانگیم

 یتهران در حوزه ورزش همگان یشهردار تیریرفتار و نحوه مد
ودن تمام ااطلوب باااااز نام تیاااحک یاایارااااس کاابراس

حاصل شده  نیانگیدارد چرا که م ییشاخص کارا یها مولفه

است. یمنف tو مقدار آماره  9کمتر از  ههایدر تمام گو
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 ای برای ارزیابی  اصل شفافیت و پاسخگوییتک نمونه  tنتایج آزمون  .11جدول 

 نتیجه t sigمقدار  Mean S.D های شاخص شفافیت و پاسخگوییگویه

مدیریت شاهری تهران به شاهروندان و یا نمایندگان آنان نسبت به تصمیمات 
 اخذ شده در ورزش همگانی و یا پیشنهادات و انتقادات آنان پاسخگو هستند.  

64/1  27/2  930/.-  نامطلوب 000. 

های مرتبط با ورزش به ها و فعالیتگزارش عملکرد شاافاف و دقیقی از برنامه

 شود.  صورت فصلی و یا ساالنه به شورایاری محله ارائه می

69/1  20/2  131/.-  نامطلوب 000. 

جلسااات مسااتمری بین مدیر ورزش منطقه با شااورایاران و مدیران ساارای 
 شود.  محالت درباره ورزش محله برگزار می

41/1  20/2  036/4-  نامطلوب 000. 

های داده شاااده به شاااهروندان در خصاااوص ورزش همگانی عمل به وعده
 شود.می

68/1  06/2  198/1-  نامطلوب 000. 

های ورزشاای منطقه و ها و فعالیتاز برنامهموقع و مناسااب  رسااانی بهاطالع
 گیرد.محله، به شهروندان صورت می

44/1  07/2  617/4-  نامطلوب 000. 

های ورزشای وابساته به شاهرداری تهران، استانداردها ی در مدیریت مجموعه

 شود.جهانی در زمینه مدیریت و ارائه خدمات به شهروندان )ایزوها( رعایت می

62/1  28/2  433/1-  نامطلوب 000. 

های مرتبط با ورزش  منطقه و محله، شفافیت در برگزاری مناقصاات و مزایده
 کافی وجود دارد.

66/1  28/2  480/4-  نامطلوب 000. 

66/1 کنند.خود، قانونی و بیطرفانه عمل می مدیران ورزش منطقه به وظایف   04/2  817/.-  نامطلوب 000. 

64/1 شاخص شفافیت و پاسخگویی  37/7  861/1-  نامطلوب 000. 

های ارزیابی میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویه
رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش 

همگانی براسااس شافافیت و پاسخگویی حکایت از نامطلوب 
های شااخص شفافیت و پاسخگویی دارد چرا بودن تمام مولفه

و مقدار  7ها کمتر از که میانگین حاصاال شااده در تمام گویه

 منفی است. tآماره 

 ای برای ارزیابی اصل مشارکت مدنیتک نمونه  tنتایج  آزمون  .11جدول 

 نتیجه t sigمقدار  Mean S.D های شاخص مشارکت مدنیگویه

های داوطلبانه مردمی در تسهیل مداخله شهروندان، بخش خصوصی و انجمن
 گیرد.  روند توسعه ورزش همگانی به خوبی صورت می

49/1  22/2  .4./9-  نامطلوب 000. 

های مادی و معنوی شهروندان را در ها و حمایتمدیران ورزش منطقه،کمک
 کنند.   جهت توسعه ورزش همگانی به خوبی جذب می

46/1  24/2  604/1-  797/7  نامطلوب 

های ورزشاای های مادی در برنامهشااهروندان با رغبت و بدون دادن تشااویق

 کنند. مشارکت می

97/1  27/2  608/6-  147/7  نامطلوب 

ساازوکارهای مشاارکت شهروندان و بخش خصوصی در برگزاری مسابقات و 
 های ورزش محله، ایجاد شده است.  برنامه

44/1  02/2  180/4-  نامطلوب 000. 

از ظرفیت نخبگان و پیشااکسااوتان ورزشاای ساااکن محله، در جهت توسااعه 
 شود.ورزش محله، استفاده می

46/1  07/2  .86/1-  767/7  نامطلوب 

شهروندان به مدیران شهری اعتماد دارند و همکاری الزم را با مدیران ورزش 
 دهند. های ورزشی انجام میها و برنامهدر فعالیت

46/1  20/2  463/1-  761/7  نامطلوب 

44/1های خودجوش و داوطلبانه مردمی، در توسااعه ورزش محله حمایت از فعالیت  00/2  970/1-  711/7  نامطلوب 
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 گیرد.صورت می

های ورزشی منطقه و محله، ها و فعالیتجهت نظارت بر انجام صحیح برنامه
ناظرانی توسااط شااهروندان انتخاب شااده که بر کار مدیران ورزش، نظارت 

 کنند. می

64/1  00/2  961/1-  نامطلوب 000. 

47/1 شاخص مشارکت مدنی  86/7  341/9-  نامطلوب 000. 

های ارزیابی میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویه

رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش 
نامطلوب بودن همگانی براساااس مشااارکت مدنی حکایت از 

های شااخص مشارکت مدنی دارد چرا که میانگین تمام مولفه

فی  tو مقدار آماره  7ها کمتر از حاصال شده در تمام گویه من

 است. 

 

 ارزیابی  اصل امنیتای برای تک نمونه  tنتایج آزمون  . 11جدول 

 نتیجه t sigمقدار  Mean S.D های شاخص امنیتگویه

عالوه بر ایجاد فضاااها و اماکن ورزشاای و ارایه خدمات ورزشاای در فضااای 
های طبیعی شاهر تهران به حفظ محیط زیست نیز توجه ها و محیطبوساتان

 شود.می

44/1  02/2  630/1-  713/7  نامطلوب 

های ورزشی، به جای فضای باز در از ورزشکاران محله در استفاده از مجموعه
 شود.هنگام آلودگی هوا حمایت می

69/1  09/2  93./.-  نامطلوب 000. 

های موساسات فعال اجتماعی و خیرین سطح منطقه، در راستای از توانمندی

 شود.توسعه ورزش محله، استفاده می

67/1  20/2  946/1-  نامطلوب 000. 

حریم شخصی افراد در اماکن و فضاهای ورزشی وابسته به شهرداری حفظ و 
 شود.  رعایت می

94/1  06/2  639/7  840/7  نامطلوب 

تعامل مناسابی با مدیران مدارس سطح منطقه و محله، جهت توسعه ورزش 
 همگانی ایجاد شده است.

42/1  07/2  467/9-  776/7  نامطلوب 

تعامل مناسبی با مراکز بهداشتی و درمانی سطح منطقه و محله، جهت توسعه 

 ورزش همگانی ایجاد شده است.

40/1  07/2  137/9-  نامطلوب 000. 

های مردمی مرتبط با ها، نهادها و تشااکلحمایت و همکاری الزم از سااازمان
 گیرد.ورزش همگانی، صورت می

67/1  07/2  .33/1-  نامطلوب 000. 

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. 

86/1  29/2  304/1-  نامطلوب 000. 

48/1 شاخص امنیت  86/7  009/.-  نامطلوب 000. 

های ارزیابی  میانگین نظرات کارشااناساااان در مورد گویه
رفتاار و نحوه مادیریاات شاااهرداری تهران در حوزه ورزش 
همگاانی براسااااس امنیات حکاایات از نامطلوب بودن تمام 

های شاخص امنیت دارد چرا که میانگین حاصل شده در مولفه

 منفی است.  tو مقدار آماره  7ها کمتر از تمام گویه

 

 بحث و نتیجه گیری
هادف از انجاام این پژوهش ، مطاالعه رفتار شاااهرداری 
تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساااس اصااول حکمروایی 

های  توصایفی تحقیق موید آن است خوب شاهری بود؛ یافته

که از دیدگاه  مدیران و کارکنان سااارای محالت و دبیران و 
عضاای شااورای محالت ، عملکرد شااهرداری تهران در تمام ا

گانه حکمروایی خوب شاااهری در حوزه ورزش اصاااول هفت
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وب و نامطل همگانی دارای میانگینی کمتر از حد متوسط بوده

مراتب می باشاد .  در این میان ، اصال مکمل بودن سالسله
تصاامیم گیری از وضااعیت بهتری نساابت به سااایر اصااول 

است؛ اگرچه این اصل هم از وضعیت کلی خوبی برخورداربوده 

اری تر شدن نقش شورایبرخوردار نیست ؛ لیکن بدلیل پر رنگ
ساااازی اعمااال نفوذ بیشاااتر در فرآینااد محالت و زمینااه

گیری در حوزه ورزش همگانی و متکثر شاادن اعمال تصاامیم
قدرت، وضااعیت بهتری نساابت به سااایر عوامل دارد. اصاال 

ترین میزان توجه را از ساااوی شااافاافیت و پاساااخگویی کم
قدان  مسائولین در خصاوص ورزش همگانی داشاته است؛  ف

های اطالع رسانی های اطالعاتی دقیق و درسات، کانالبانک

نامتعارف، ساایسااتم نظارتی  ناکارآمد و شاافاف و ضااعف 
های جامع در خصاااوص نحوه سااانجش عملکرد ریزیبرنامه

این نقصااان  مدیران و متولیان حوزه ورزش همگانی، مساابب

اسااات؛ ساااایر عوامال موثر در این خصاااوص را می توان، 
ها و منابع ورزشی، اقتدارگرایی در سطح  تمرکزگرایی مسئولیت

محلی و عاادم تفویا اختیااارات  باه مردم در حوزه ورزش 

 همگانی دانست. 
نتاایج تحقیق حااضااار با نتایج مطالعه ای که توساااط 

مراکز مطالعاتی  ( به  سفارش سازمان ورزش و2798کشاورز)

د،  شاهرداری تهران انجام شاد،  همساو می باشادکه نشان دا
شهرداری تهران با وجود دارا بودن اعتبارات و امکانات ورزشی 
کاه در اختیار دارد از توفیق چندانی در جهت توساااعه ورزش 

(. بطور مثال نتایج تحقیق سوری 4همگانی برخوردار نیسات)

قدامات شهرداری تهران در (  که به بررسی اثربخشی ا2797)

زمینه ورزش همگانی،  پرداخت ، نشاان داد، میزان اثربخشی 
ایساااتگااه هاای ورزش صااابحگاهی، همایش های گروهی، 

هماایش های کوهپیمایی عمومی و خانوادگی و میزان اطالع 
.  14رساانی و شفافیت، عملکرد شهرداری پایین بوده است)  )

 ز پژوهش و سنجشهمچنین نتایج نظرسنجی که توسط مرک
ارزیابی شااهروندان از »( با عنوان 2798افکار صااداوساایما )

،انجام شد «عملکرد شاهرداری تهران در زمینه ورزش همگانی
، نشان داد که میانگین شاخص مشارکت در مسابقات ورزشی 

اسات و میانگین شااخص رضایت از  200از  17/0محالت 

 (. 4است)  200از  74/74شرکت در مسابقات 

های استنباطی نیز موید این امر است که  نحوه رفتار افتهی
و مدیریت شهرداری  تهران در حوزه ورزش همگانی، براساس 
معیارهای خوب حکمروایی شاهری مطلوب نیست و مدیریت 

گذاران خصااوصاای و متمرکز بخشاای و دولتی، نبود ساارمایه
مشااارکت نامناسااب شااهروندان، ساابب افت خدمات ورزش 

هرتهران شده است؛ بنابراین برای رفع این نقص همگانی در ش

ریزی مناسااب و مشااارکتی، و توسااعه ورزش همگانی، برنامه
 پذیری بیشااتر، تفویاکارآمدسااازی، اثرپذیری و مساائولیت

های محلی و دیگر ها و قدرت به حکومتوظایف، صااالحیت

نفعان محلی الزم اسات؛ که تمام اینها به شیوۀ جدیدی از ذی
(. نتایج 16ها به نام حکمروایی شهری داللت دارد)اداره شاهر

( ، همسو با نتایج این 2792مطالعات کاظمیان و اساماعیلی)

 هدر نظام مدیریت شااهری تبریز عرصااپژوهش، نشااان داده، 

عمومی بسایار ضاعیف بوده و سااازوکاری برای تقویت آن در 
(. نتایج تحقیق سجادی و صفاری 24)نظر گرفته نشاده است

شاارایط حاکم بر به  نشااان داد با توجه( نیز که 2792زاده)

نگرش کهنه و ناکارآمد مدیریت  بایدمدیریت شااهری تهران، 

سو و به شهروندان از سوی بخشای به شهر و شهرداری از یک
 ،دیگر، کنار گذاشاته شاود و الگوی جدیدی جایگزین آن شود

 (.16نشان از همسویی نتایج آن با پژوهش حاضر است)

( ، در پژوهش خود 2792ونااه کاه خلفخااانی)هماانگ 

مهمترین ویژگی کشورهای موفق را وجود نهادهایی خصوصی 
داند، راهکارهای نهایی نتایج این در کناار نهاادهای دولتی می

تحقیق نیز توسااعه ورزش همگانی را در گرو شاابکه سااازی، 

هااای مختلف ماادیریاات شاااهری و همکاااری بین بخش
داندکه ختیاارات به آنان میهاای محلی و تفویا امادیریات

 ( .29همسو با نتایج تحقیق مذکور است)

( ، نیز دقیقا 2797موحاد و همکااران) نتاایج پژوهش 

 و داده بود، توسعه همساو با نتایج این تحقیق است که نشان
 وضع 63 منطقه هایمحله بیشتر در شاهری خوب حکمروایی
 و زاده (. همچنین نتایج تحقیق ابراهیم12ندارد) مناسااابی

نیز، نتایج مشاابهی با نتایج کسب شده این  (2792اسادیان)

 اصلی شاخص 9 در پژوهش داشت که بیان نمود شهر کاشمر
رسااانی، اطالع و شاافافیت شااامل شااهری خوب حکمروایی

 پذیری پایینی برخوردار تحقق میزان از  کارآیی و مداریقانون

 (.20است)

شد  گیری بیانهمانطور که در اصل سلسله مراتب تصمیم

های مدیریت شاااهری ریزیو به نقش شاااهروندان در برنامه
تاکید داشاات و در تحقیق حاضاار نیز نحوه رفتار شااهرداری 
تهران در این شاخص از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود، مبین 

ای که از باال برای شااهروندان بدون اخذ این اساات، نسااخه

و نیازهای آنان شاود مطابق سااالیق ، پیچیده مینظرات آنان
نیست و توفیق مطلوبی را در بر نخواهد داشت، همسو با نتایج 

( بود که نشان داد در 2741)اساماعیل زاده و صرافیتحقیق 

ریزی برای مردم بوده اسااات نه طرح متروی تهران، برنااماه



 94 6931 زمستان، (61)پیاپی  4مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره چهارم، شماره 

 

 

ریزی و اجرای ریزی با مردم، زیرا مردم در فرآیند برنامهبرناامه

از  گر و استفاده کنندهد و تنها نظارهطرح،  نقش خاصی نداشتن
اند و مشاخص شد که اصول حکمروایی خوب نتایج طرح بوده

(. تنها تحقیقی که در 22باه هیچ عنوان رعایت نشاااده بود)

با  پیشاینه این پژوهش بدان پرداخته شده و نتایج آن ناهمسو 
 و ای اساات که  مشااکینینتایج پژوهش حاضاار بود، مطالعه

 محله مدیریت الگوهای ارزیابی عنوان با (2798پورموسااوی)

 مدیریت در شاهری مطلوب حکمروایی هایشااخص بر مبنی

تهران انجام دادند؛ آنان در نتایج تحقیق خود  شهر اوین محله
 هایشاااخص لحاظ از اوین، محله نشااان دادند که مدیریت

است،  داشته قرار خوبی وضاعیت در شاهری خوب حکمروایی
های کارآیی و پاسخگویی به خوبی شاخص زیرا در محله اوین

گیری الگوی به مرحله اجرا گذاشاته شاده و این امر در شکل
 (.10مطلوب مدیریت این محله نقش داشته است)

تاا اینجاای بحث، تحقیقاتی که آورده شاااد، وضاااعیت 
های حکمروایی خوب شااهری را در کشااور و تهران در حوزه

ر حوزه ورزش مختلف مدیریت شااهری به تصااویر کشااید. د

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 
ر حیطه ورزش حکمروایی صااورت نپذیرفته و  تنها سااندی د

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، 

ها و مطالعاتی که در خصوص حکمروایی خوب در دستورالعمل
قهرمانی اسااات. به  هایورزش انجام شاااده در حوزه ورزش

(  1022عنوان مثال ساااازمانهای بین المللی دولتی اروپایی )

اصاااول شااافافیت، پاساااخگویی ، نمایندگی ساااهامداران و 

( 71دموکراسای را به عنوان اصول حکمروایی خوب پذیرفتند)

( اصول شفافیت 1004و سازمان های بین المللی غیر دولتی )

پاسااخگویی را مد نظر قرار ، مشااارکت ، ارزیابی ، شااکایت و 

( در تحقیق خود تحات عنوان نظم 1007(. چکر)28دادناد)

خوب در ورزش،  آزادی بیان، آزادی عمل ، ممیزی، استقالل 

(. هنری 9و دموکراسی را از اصول حکمروایی خوب بر شمرد)

( نیز  در پژوهش خود بااه عنوان حکمروایی و 1007و لی )

پاساخگویی، دموکراسی، اخالق خوب در ورزش ، شافافیت ، 

پایداری، برابری و اثربخشاای را به عنوان اصااول اساااساای 
ورزش آفریقای  (. فدراسیون های27حکمروایی عنوان نمودند)

( اصااول پاسااخگویی ، مساائولیت پذیری ، 1008جنوبی )

شافافیت، مسئولیت اجتماعی ، استقالل ، عدالت و مقررات را 

(. همچنین 28)باه عنوان اصاااول حکمروایی خوب پذیرفتند

شاااخص های ارزیابی جکمروایی خوب در انجمن های فوتبال 

( شاااامل اساااتراتژی، دموکراسااای شااافافیت، 1021اروپا)

(.  27همبسااتگی،تمامیت، اثربخشاای و ثبات قانون  اساات) 

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 

(، که اصول برابری، پایداری ، مشارکت مدنی، امنیت 2946)

و کارآیی را در جهت توساعه ورزش همگانی مهم دانسته و بر 
 (. 18آنها تاکید دارد)

توان گفت اولویت با توجه به نتایج پژوهش های مذکور،  می
ها و اصول در الگوی حکمروایی خوب شهری در حیطه شاخص

ورزش قهرمانی و ورزش همگانی با هم متفاوت است و ترتیب 
های ورزشی بر مبنای هایی که در دستورالعملاصول و اولویت

وی حکمروایی خوب آورده شده، بسیار متفاوت با اصول الگ

منشور ورزش همگانی اتحادیه اروپا و نتایج پژوهش حاضر 
دهد که ورزش همگانی نیازمند است و این نشان می

ریزی، نظارت و شیوه مدیریت مخصوص گذاری، برنامهسیاست
ه هایی کریزیها و برنامهتوان با سیاستبه خود است و نمی

های ورزشی با نگاه قهرمانی دارند، انتظار مدیریت و انسازم
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 
د شده های ایجاسازی و ایجاد مشارکت شهروندی، از ظرفیت

خانه ورزش،  787سرای محله،  787در شهر تهران نظیر 

امکانات و فضاهای ورزشی ایجاد شده و منابع طبیعی شهر 
برداری را نموده و این اصول را در زمینه تهران، حداکثر بهره

های موثری در جهت سازی نماید تا  قدمورزش همگانی، پیاده
.شود توسعه ورزش همگانی در شهر تهران برداشته
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