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Abstract 
The present study was conducted to investigate the performance of councils in attracting 

public participation for the development of public sports. The present study was an 

exploratory – analytical, mixed study. Participants in qualitative part were professors in 

sports management and municipal managers who had postgraduate education and 

management experience, 20 of whom were selected. In the quantitative part, the statistical 

population consisted of the members of the council of 28 urban neighborhoods of Torbat 

Heydariyeh, whose number is 280 individuals. Research items were presented using the 

Delphi method and a research questionnaire was developed based on the Delphi stage and 

components. To confirm the validity, ten university professors in sports management were 

interviewed and the reliability of the instrument, which was calculated by Cronbach's 

alpha to be 0.98. Fuzzy Delphi method was used to analyze the data in the qualitative part 

and confirmatory factor analysis, second-order confirmatory factor analysis, Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling were used in the quantitative part. 

Findings showed that 63 items were identified based on the three-phase Delphi stage and 

factor analysis. Four factors of effectiveness and efficiency, information and transparency, 

regularity, and collective agreement were identified. Moreover, the fit of the model is in a 
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favorable state and the performance model of the councils in the development of public 

sports has a favorable fit. According to the findings, it can be concluded that in general, 

the performance of councilors is considered effective on the development of public sports 

in the city and one of the ways to develop participation in public sports is the optimal 

performance of councilors in a unified manner and with legal considerations. 

 

Keywords: Governance, Council, Development of Public Sports, Public 

participation 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
One of the most important decision-making bodies in the development of the 

country and the development of physical education and public sports as one of the 

indicators of the Sixth Development Plan are the Islamic councils of cities and 

villages (Moshtaghi, Ghasemi & Rasekh, 2021, 3). In this regard, in different 

countries, the development of sports and social activities is pursued by councils 

and people's representatives, and in each country, based on the management 

structure and governance of the country, relevant agencies and NGOs develop 

sports and physical activities and healthy recreation. (Tjonndal & Nielssen, 2019, 

2). In other words, based on the governance structure in each country, especially 

in developed countries, NGOs to develop physical activity and sports and healthy 

recreation, provide the necessary planning for the people, enhance social 

participation of citizens, and develop the concept of active citizenship (Sahraei & 

Mahmoudinia, 2018, 1; Agranoff, 2018, 5). The performance of city managers 

and councils has significant effects on the development of citizen participation in 

sports, and council members and municipalities have an effective role in this 

regard. Therefore, in Iran, this issue should be addressed more and the 

performance of councils in the development of sports and sports participation 

should be evaluated. Given the role of councils and the need for public 

participation in good governance, as well as the importance of public sports as a 

physical activity that promotes health and vitality in society, this study examines 

the impact of councils' participation in the development of public sports.  
 

Materials and Methods 
The present study is exploratory-analytical research with descriptive correlation 

method. Participants in the qualitative section included university professors in 

sports management and council members with postgraduate education and 

management experience, 20 of whom were selected. In the quantitative part, the 

statistical population consisted of  the members of the council of 28 urban 
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neighborhoods of Torbat Heydariyeh, whose number is 280 individuals  based on 

the available statistics in Tarbiat Heydariyeh municipality. Due to the limited 

number of the population, they were examined in full. After analyzing the sources 

and reviewing the library studies using the Delphi method, the experts’ opinion, 

and according to the previous studies, research items were presented and a 

research questionnaire was developed based on the items of the Delphi stage and 

components. To confirm the validity, ten university professors in sports 

management were consulted and their opinions were used with the proposed 

corrections. The reliability of the instrument was also calculated by Cronbach's 

alpha to be 0.98. In order to analyze the data in the qualitative part, the three-stage 

Fuzzy Delphi method was used and the items, components and dimensions were 

identified. In the quantitative part of exploratory and confirmatory factor analysis 

tests, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used. 

SPSS_25 and Amos 24 softwares were used for calculations. 

 

Findings 
Based on the three-phase Delphi method, the 63 identified items of research, 

components and dimensions included legal efficiency, executive effectiveness, 

monitoring and evaluation, internal coordination, sports culture, sports 

information presentation, transparency of legal procedures, transparency of 

activities and program, legal attitudes, national and macro laws, law enforcement, 

sports attitudes, regulatory agreements, cooperation and solidarity. Based on the 

items and components presented, a quantitative tool and a research questionnaire 

were developed in 30 questions. Exploratory factor analysis test was appiled to 

identify the internal components after presenting the questionnaire to the 

statistical population. After turning the factors, the number of factors observed in 

the research tool was four factors, which include effectiveness and efficiency, 

information and transparency, legitimacy, and collective agreement. 
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Figure 1- The final model of research in a standardized state 

 
According to the results, it can be seen that the fit of the model is in good condition 

and the performance model of councils in the development of public sports 

possesses a significant fit. 
 

Table 6 - Fit indicators of the final model 

X2/df GFI CFI AGFI NFI RMSEA PMR NNFI RFI 

24/2  91/0  92/0  94/0  91/0  39/0  01/0  92/0  93/0  

 

Conclusion 
 Based on the study’s findings, in general, the performance of councils can be 

considered effective on the development of public sports in citizens. In fact, one 

of the ways to develop participation in public sports is the optimal performance 

of councils in a unified manner and with legal considerations. In this regard, it is 

necessary for the councils to try to satisfy people’s demands by gaining the 

opinions of the citizens and their trust, to inform the activities carried out in a 

transparent manner, and to provide periodic reports on their performance to the 

citizens. Moreover, the laws passed at the macro level and at the municipal level 
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should be implemented with more supervision, and reported to the legal 

authorities. Besides, the people should be informed so that the people also get 

acquainted with the implemented sports programs and their effects.  
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 مقالة پژوهشی

در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش  ها بررسی عملکرد شورایاری 

 1همگانی 
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 چکیده 

ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی انجام  تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد شورایاری

و به روش تحلیلی انجام شد.   در بخش کیفی شامل    مشارکت کنندگانشد. تحقیق حاضر از نوع اکتشافی 

دارای تحصیالت تکمیلی و تجربه مدیریت می باشد که تعداد   شهرداری کهید مدیریت ورزشی و مدیران  اسات

محله شهری تربت حیدریه    28نفر انتخاب گردید. در بخش کمی جامعه آماری برابر با اعضای شورایاری    20

  نفر می باشد و به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش  280باشد که تعداد آنها  می

ها پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. برای  های تحقیق ارائه گردید و بر اساس مرحله دلفی و مولفهدلفی گویه

  98/0تایید روایی از ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی نظرخواهی گردید و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ  

های تحلیل عاملی ازی و در بخش کمی آزمونها در بخش کیفی از روش دلفی فتحلیل داده  محاسبه شد. برای

  تاییدی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. 
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گویه شناسایی شده و پس از تحلیل عاملی چهار عامل    63  بر اساس مرحله دلفی سه فازی  ها نشان داد  یافته

. همچنین برازش مدل  شناسایی شدمندی، توافق جمعی،  و شفافیت، قانون  اثربخشی و کارایی، اطالع رسانی 

-ها در توسعه ورزش همگانی دارای برازش مطلوب میدر حالت مطلوب قرار دارد و مدل عملکرد شورایاری 

  بر توسعه ورزش همگانی  ها را موثرتوان نتیجه گرفت در مجموع عملکرد شورایاریها میبا توجه به یافته  باشد.

دانست و یکی از راه های توسعه مشارکت در ورزش همگانی عملکرد مطلوب شورایاری ها به شکل   در شهر

 متحد و با مالحظات قانونی می باشد.

 

 .های مردمی، توسعه ورزش همگانی، مشارکتایاریحکمرانی، شور  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  
توان بر شمرد و برای آن اثرات متعددی را میای اجتماعی و فرهنگی است که  پدیدهورزش،    امروزه

های شهروندی تواند مشارکت موثر شهروندان در تمامی فعالیتدر بعد اجتماعی و به ویژه شهروندی می

. توسعه ورزش در حوزه (2020،  1)چیه لین  دهد ای سالم و با نشاط را نوید میو جامعهآورد  به ارمغان  

پذیری و فعالیت موثر اجتماعی و شهروندی اثرگذار بوده و جامعه را به سوی همگانی در توسعه جامعه

 ش ورز  ی دهد. از سویهای شهری و به عبارتی شهروندی فعال، سوق میمشارکت در تمامی فعالیت

تواند در توسعه غرور ملی و افزایش مشارکت ورزشی مردم موثر  المللی میقهرمانی در بعد ملی و بین

اثرات اجتماعی ورزش قهرمانی نیز منجر به افزایش مشارکت ورزشی و گرایش مردم به  واقع شود و  

  ورزش و فعالیت های بدنی میشود که در نهایت توسعه مشارکت ورزشی و شهروندی را سبب میشود

با وجود فوائد بسیار زیادی که ورزش و فعالیت بدنی برای انسان و    (. 3،  2020،  ناظمی)رحمانی و  

ا به  میجامعه  مهمرمغان  از  یکی  چالشآورند،  برنامهترین  در  سیاستها  و  جوامع  ریزی  در  گذاری 

 (. 11، 2015، 2امروزی، رواج فرهنگ بی تحرکی و راحت طلبی در میان انسان ها است )کاتلر 

های متنوع موجب شده است که تمامی ابعاد زندگی  صنعتی شدن جوامع و ورود به دنیای فناوری 

جمله تحرک او تحت تاثیر قرار گیرد و با وجود تاثیر قابل توجه ورزش در سالمتی و ابعاد  انسان از  

،  3روانی اجتماعی آن کمتر مورد توجه جوامع و به ویژه جوامع جهان سوم قرار گرفته است )پتری 

(. به عبارتی زندگی در دنیای امروز، بی تحرکی و عدم گرایش به ورزش توسط برخی از  18،  2008

هزینهاق و  گردیده  اجتماعی  و  معضالت جسمی  بروز  مردم، سبب  بخششار  در  اجتماعی  های  های 
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های اجتماعی را به طور قابل توجهی افزایش داده است  مختلف، به ویژه در بخش درمان و حوزه آسیب

عنوان 4،  2018،  1)سابویسس به  ورزش همگانی  و  راهبردی  راه حل  عنوان  به  ورزش  رو  این  از   .)

تواند این مشکل را به نحو مطلوب حل کند و در افزایش سالمت  ای ارزان قیمت و فرح بخش میهوسیل

های اجتماعی مفید افراد را توسعه دهد و زمینه  جامعه در بعد جسمی و روحی اثرگذار بوده و فعالیت

روندینلی  و  )چیما  گردد  اجتماعی در جامعه  کاهش معضالت  و  فعال  (.  5،  2017،  2ساز شهروندی 

های جسمانی است که موجب  های جسمانی یا حضور منظم در فعالیتورزش همگانی شکلی از فعالیت

دهد و به نتایج مثبت منجر شود، روابط اجتماعی را شکل میتندرستی و سالمت بدنی و روانی می

 های تفریحی شود. در تعریفی دیگر گفته شده ورزش همگانی، جنبش جهانی همگانی کردن ورزشمی

 (. 2، 2015، 3است )لوینس

پژوهش یافتن توسعه ورزش همگانی و  اهمیت  اهداف  با  با آن رویکردهای جدیدی در  های مرتبط 

نی مردم کارکردی به نیازهای کیفی و روا ـریزی شهری بوجود آمد که عالوه بر اهداف کالبدی  برنامه

گردید توجه  شهری  محیط  یکی    در  عنوان  به  آن  از  بایستهو  کهاز  الزم  کار    های  دستور  در  باید 

که این موضوع در توسعه مفهوم ورزش در جامعه شهری منجر    ، یاد شدریزان شهری قرار بگیردبرنامه

،  2017چیما و روندینلی،  )  شد و توسعه ورزش تبدیل به یکی از وظایف مسلم مدیران شهری گردید

بر همین اساس، کشورهای پیشرفته و صنعتی توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیت بدنی در    .(5

جامعه و جوامع شهری داشتند تا با استفاده از دستاوردهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی و رشد و  

های توسعه نزدیک کرده و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم  گسترش ورزش هم خود را به شاخص

(. چراکه رواج ورزش  1،  2017،  4ریزی کنند )مارتینز کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامه  و

های ورزشی و امور مربوط به آن، موجب  همگانی و استقبال تمامی اقشار جوامع برای شرکت در برنامه

بهره وری ملی می و  نشاط  سازمانای دولت شود. در هر دورهافزایش  و  وابستهها  پر    های  به دولت 

های مربوط به توسعه ورزش را باید از این  اند و عمده فعالیتها داشتهریزیترین نقش را در برنامهرنگ

 .  ( 2، 2010، 5ها توقع داشت )اسالم، یالمیز و گورکانسازمان
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همگانی به های تصمیم گیرنده در توسعه کشور و توسعه تربیت بدنی و ورزش  ترین ارگانیکی از مهم

ی،  )مشتاق  باشندهای برنامه ششم توسعه، شوراهای اسالمی شهر و روستا میعنوان یکی از شاخص

راسخ و  روستا  شوراها.  (3،  2021،  قاسمی  و  شهر  اسالمی  از ی  یکی  محلی،  توسعه  بنیان  مثابه  به 

)امانپور،    اسالمی هستندیدار در ایران  های مطمئن برای حرکت به سوی توسعه متوازن و پا شاهراه

. شوراهای اسالمی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر (2،  2015،  حسینی، شهپریان، آتش افروز و فرهمند

ورود بیش از یکصد هزار   باشند وای و سرانجام کشوری میفرایند مدیریت روستایی، شهری، منطقه

و مدیریتی که بر اساس خرد جمعی  هزار واحد شورایی    33عضو اصلی در شوراها و فعال شدن بیش از  

های مدیریتی  و از طریق فرایند دموکراتیک و به عنوان نخبگان و برگزیدگان مردم برای تصدی کرسی

.  یابی کشور به توسعه در نظر گرفتبهایی برای دستگرانتوان ظرفیت و فرصتاند را میگزینش شده

اصلی به عنوان اعضای شورای شهر در سراسر کشور  هزار عضو    15در حال حاضر در شهرها بیش از  

 هزار عضو شورا در کل کشور به عنوان اعضای شورای روستا فعال می باشند.  75فعالیت می کنند و 

هزار کرسی مدیریت شهری   150همچنین با افزوده شدن واحد های شورایاری در حال حاضر بیش از   

. به ویژه اینکه ظرفیت مزبور  (3،  2020،  ناظمیانی و  )رحم  و روستایی فعال در این بخش وجود دارد

، هفتاد  مدیریتگیری است که به زعم دانشمندان  ساز و تصمیممدیریتی تصمیم  ـنوع ظرفیت انسانی  از  

گذاری بر روی چنین نیروی انسانی بسیار با  ه هر جامعه و کشور است و از این رو سرمایهیدرصد سرما

های  های خاصی از فعالیتهایی که در بخشاین نهادهای مردمی و موضوع.  اهمیت و پر سود است

به این ترتیب امکان سازماندهی    نماید و گذارند امکان مشارکت شهروندان را تسهیل میشهر تاثیر می

دگرگونی با  متنوع  شهری  نظر  خدمات  اعمال  امکان  همچنین  و  شهروندان  تمایالت  و  محلی  های 

اعمال نظر شهروندان در اداره امور شهر  (.7، 2019)پورعزت و عبدی،  شودمهیا میشهروندان بیشتر 

حل نهایی نیز  گذاری اداره امور شهر با نظر جمعی صورت پذیرد و راهشود مراحل سیاستموجب می

 . (1، 2020،  1)کاری و کونتین از پذیرش بیشتری در سطح محالت برخودار شود

در   راستا  همین  فعالیتدر  و  ورزش  توسعه  نیز  مختلف  و کشورهای  شوراها  توسط  اجتماعی  های 

نمایندگی های مردمی پیگیری می شود و در هر کشور بر اساس ساختار مدیریتی و حکمرانی کشور، 

ریزی برای توسعه ورزش و فعالیت های بدنی و تفریحات سالم برنامه ،های ذیربط و مردم نهاد دستگاه

بر اساس ساختار حکمرانی در هر کشور، به ویژه    ،. به عبارتی (2،  2019،  2)تیوندال و نیلسن   کنندمی

های مردم نهاد برای توسعه فعالیت بدنی و ورزش و تفریحات سالم،  در کشورهای پیشرفته، سازمان
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ها، برای توسعه ای این برنامهو با ارزیابی و اصالح دوره  کردهبرای مردم ارائه    را  الزم  ریزی هایبرنامه

)صحرایی و محمودی  نمایندمشارکت اجتماعی شهروندان و توسعه مفهوم شهروندی فعال، تالش می

( در بررسی جایگاه ورزش در کشور چین و 2020چیه لین ).  (5،  2018،  1و آگرانوف  1،  2018نیا،  

ها و مدیران شهری گزارش نمود که برای توسعه محیطی  های شهری ارائه شده توسط شهرداریبرنامه

باشد و نشاط جامعه  ارکت ورزشی مردم از راهکارهای میان مدت میشهای کوچک، توسعه مدر شهر

،  2020،  )طاهرزاده، نوش آبادی، نظری و همتی  یابدو نظم در فعالیت های ورزشی شهری، افزایش می 

ترین ابعاد توسعه جامعه شهری دانست و اثرات اجتماعی ورزش منجر به توان ورزش را از مهم. می(6

رنگی داشته و با   شود و در این راستا، مدیران شهری نقش بسیار پرهای شهروندی می توسعه فعالیت

( معتقدند سالمت  2020)  2مارسن و مالکومج مطلوبی را رقم بزنند.  توانند نتای های موثر میریزیبرنامه

جامعه با سیستم مدیریت شهری و عملکرد شوراها و مدیران شهری در سطوح پایین مدیریت ارتباط  

ریزی برای سالمت شهروندان، سالمت و نشاط را در  توانند با برنامهمستقیم دارد و مدیران شهری می 

های شهروندی،  که در همه فعالیتجامعه توسعه دهند و اجتماع شهری سالم و با نشاط داشته باشند  

موثر تر از قبل عمل کنند. به عبارت دیگر مدیران و اعضای شوراها، در سالمت جامعه نقش مستقیم  

ها  و غیر قابل انکاری دارند که باید با جدیت در برنامه ریزی برای سالمت شهروندان از طریق فعالیت

برنامه ارزیابی  و  با  نمایند و  اقدام  برنامهدورههای ورزشی  از  بتوانند زمینه توسعه ای  ارائه شده  های 

 های ورزشی در شهر و در نتیجه سالمت شهروندان را فراهم نمایند.  هرچه بیشتر فعالیت

تواند توسعه همه جانبه از سویی برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح بین المللی در شهرها نیز می

رویدادها توسط مدیران ورزشی شهرها، در جامعه شهری منطقه را رقم بزند و مدیریت مطلوب این  

ورزش شهروندی   ،های آینده( و برای برنامه6،  2020،  3رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت )زیکاس

تواند شور و نشاط ورزشی را در جامعه شهری ایجاد نماید و  نتایج مطلوبی را به بار خواهد آورد و می

، 4، ماسترومارتینو، نائورایت، ژانگ و لیو رویدادهای بعدی ورزشی درون شهری شود )دوانساز  زمینه

(. مدیران شهری که توانایی و جسارت برگزاری رویدادهای بزرگ شهری را داشته باشند و 2،  2021

ند،  ها، رویدادهای ورزشی کالن را میزبانی کنهای ورزشی ملی و فدراسیونبتوانند با هماهنگی سازمان

توسعه همه جانبه در جامعه شهری را زمینه ساز خواهند شد و یادگار ارزشمندی از این رویدادهای 
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ورزشی در تاریخ شهر برجا خواهد ماند که اثرات مثبت اجتماعی آن در جامعه، توسعه نشاط اجتماعی  

بر این  (.  11،  2020،  1، نایلور، دیکسون، هدویند و کلیسونو شهروندی فعال، خواهد بود )جانستون

های موثر مدیران شهری و شوراها را در برگزاری رویدادهای ورزشی شهری توان یکی از نقشمیاساس  

عنوان میزبان دانست که می به  بر نگرش  و رویدادهای کالن در سطح شهر  را  اثرات مطلوبی  تواند 

مشارکت ورزشی شهروندان  ورزشی شهروندان و جایگاه ورزش در شهر داشته باشد و همچنین سطح 

 (.  8، 2020و همکاران،   دوانرا افزایش دهد )

های ورزشی دچار تغییراتی شد و امروزه  بر اثر ویروس کرونا نیز فعالیت  ،در شرایط ایجاد شده در جهان

های ورزش شهروندی فراهم  زمینه بازگشت مردم به فعالیت  با کاهش میزان کرونا در جهان باید مجدداً

های انجام شده نیز باید متفاوت  ریزی از سویی با توجه به امکان ابتال به این ویروس، نوع برنامهشود و  

است که بتوانند در مناطقی که واکسیناسیون کامل نشده ، با  هنر مدیران شهری    ،باشد و این مساله

زی نمایند. در  ریهای ورزش شهروندی را برنامههای بهداشتی بر اساس شرایط، فعالیترعایت پروتکل

های شهروندی از جمله ورزش با اختالل مواجه شد و از سرگیری عمده فعالیت  ،دوران ویروس کرونا 

ها است تا بتوانند دوباره  ها نیازمند تالش و همکاری مدیران شهری و شوراها و شورایاریاین برنامه

برنامهفعالیت با  و  نمایند  پیگیری  را  توسعههای ورزشی  اجتماعی    ریزی مجدد،  و  مشارکت ورزشی 

های  بر این اساس باید تحقیقات الزم و بررسی(.  3،  2021،  2شهروندان را زمینه ساز شوند )رینر و وب

های مسئوالن و مدیران شهری و روستایی برای  علمی در رابطه با توسعه ورزش شهروندی و فعالیت

 توسعه ورزش مورد ارزیابی قرار گیرد.

تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است و در برخی از تحقیقات، نقش شورا و مدیران شهری 

و روستایی در توسعه ورزش و اوقات فراغت و همچنین مشارکت ورزشی بررسی گردیده است. در این  

اها  ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در عملکرد شور14،  2013)  ، قنبری و سعیدیبرقیراستا  

آزمون دو جمله به  با توجه  اقتصادی  نسبت   52درصد موافق و    48ای )در حوزه  درصد مخالف( و 

تر از وضعیت اقتصادی و بیشتر دار نبوده است. عملکرد اجتماعی شوراها مطلوبمشاهده شده، معنی

بررسی میزان  از سطح متوسط می باشد. در حوزه فرهنگی کمتر از سطح متوسط بوده است. همچنین  

دهد که از سطح متوسط بیشتر است. نتیجه پژوهش رضوانی  مشارکت مردم در توسعه روستا نشان می

دهد در بحث توسعه روستایی، شوراها در زمینه ارتقا و جلب مشارکت ( نشان می13،  2019و احمدی )

  ت اقتصادی و اجتماعی. اند مثل بهبود وضعیهای روستاها داشتهتری از سایر زمینهمردم عملکرد موفق
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( در پژوهشی تحت عنوان بررسی عملکرد شوراهای اسالمی  13،  2010)رستم پور، حیدری و هاشمی  

اند و در پایان  روستا و تاثیر میزان سواد اعضا در آن به بررسی این موضوع در شهرستان دیر پرداخته

ه موفقیت آنان در امور اجرایی تواند باین نتیجه حاصل گردیده است که سطح سواد اعضای شورا می

شود. نتایج  نقاط روستایی کمک کند، ولی به عنوان تنها عامل موفقیت شوراهای اسالمی تلقی نمی

( در ارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی نشان  16،  2018)  ، همدمی، مقدم و افتخاریپژوهش پورطاهری

اجرای مقررات بهداشتی، تشخیص کمبودها و  می دهد، اعضای شورای اسالمی روستایی در نظارت بر  

فرد   و کریمی  اشتریان  اند.  نبوده  بحرانی موفق  مواقع  رسانی در  نیز کمک  و  موجود  نارسایی های 

به شکل 14،  2015) یا  و  افراد  بین  بر مشورت  ادیان  و  تمام مکاتب فکری  نتیجه گرفتند که در   )

 جوامع سنتی می شوند.سازمان یافته تر شورا تاکید دارند. این مشورت در 

اثر انجمن18،  2019)  1، بالتو و بروسوالدو  پارلمانی را در  ها و گروه (  های غیر دولتی و تصمیمات 

(  12،  1920)  2توسعه مشارکت ورزشی در کالگری ایتالیا موثر گزارش کردند و کروزینسکا و پوتزسکا

در   مدیریت شهری  سازهای  و  و ساخت  شوراها  تصمیمات  مشارکت اثر  توسعه  در  را  ورزش  بخش 

،  2020)  3ورزشی شهروندان و به ویژه زنان جامعه شهری موثر دانستند. در تحقیق نوگیرا و همکاران

، می  ( نیز بر اثر امکانات ورزشی سطح شهر بر چاقی و مشارکت بدنی کودکان تاکید گردید و پارنل 12

شی شهری و تصمیمات مدیران شهری را در ها و امکانات ورز( نقش زیرساخت17،  2019)  4و پاول 

ات مک گیلورای، همچنین در تحقیقتوسعه مشارکت ورزشی در دوران ریاضت اقتصادی موثر دانستند.  

(  2020)  7کیم و ژینگ( و ژانگ  16،  2019)  6، جسیکا و آنجل (، سالگادو 12،  2019)  5دوگنان و مییلک

المللی در بهبود نگرش ورزشی و  گزارش شد که برگزاری رویدادهای ورزشی شهری و   ملی و بین 

توانند میزان مشارکت افزایش مشارکت ورزشی شهروندان نقش دارد و مدیران شهری از این طریق می

( نیز در تحقیق خود 4،  2020)  8، کینلی و توهی ورزشی شهروندان را افزایش دهند. همچنین تامسون

با   این رویدادها می گزارش نمودند که مدیران شهری  توانند  برگزاری رویدادهای ورزشی و میزبانی 

 زمینه توسعه مشارکت ورزشی شهروندان را فراهم نمایند. 
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ایران مدیریت شهری بعضی از شهرهای کشور نیز در سال  اخیر بر سیاست محله محوری، در  های 

مشارکت حضور مردم    نگاهی جزئی نگر و جلب مشارکت شهروندان تاکید کرده است و نقطه اوج این

های شهر و محله و استفاده از منتخبین مردم و مشارکت عموم شهروندان در حل و فصل  در انجمن

ها با هدف انتقال نظر مردم به شورای شهر و کشف باشد. انجمن شورایاریمسائل مشکالت شهر می

ال شده ودر جهت تحقق های مردم به طور رسمی فعتوانایی های ساکنین محله و با تکیه بر مشارکت

و اجرای قانون شوراها وتقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در سازماندهی امور مختلف شهری 

اند. هدف از تشکیل  کیفیت زندگی شهروندان، تشکیل گردیده  ءو جلب همکاری واقعی آنان در ارتقا

اجرایی در سطح محله نبوده بلکه ها و تشکیالت اداری و  شورایاری از نگاه شورای شهر ایجاد انجمن

های مردمی و برقراری ارتباط قانونمند و منطقی بین  هدف از آن بستر سازی و سازماندهی مشارکت 

توان گفت رویکرد مدیریتی  طوری که میبه  باشد،ها ونهادها با شهروندان میشورای شهر و سایر ارگان

همانطور که در تحقیقات انجام شده در    باشد.می های شهراز پایین به باال محوریت تشکیل شورایاری

سایر جوامع مشاهده می شود عملکرد مدیران شهری و شوراها در توسعه مشارکت شهروندی در ورزش 

ها نقش موثری در این زمینه دارند . لذا در ایران اثرات قابل توجهی دارد و اعضای شورا و شهرداری

پرداخ بیشتر  مساله،  این  به  باید  شورایارینیز  و  شوراها  عملکرد  و  شود  و -ته  ورزش  توسعه  در  ها 

ها و ضرورت مشارکت مردم در حکمرانی مشارکت ورزشی ارزیابی شود. با توجه به نقش شورایاری

خوب و همچنین اهمیت ورزش همگانی به عنوان یک فعالیت بدنی که ارتقاء دهنده سالمتی، شادابی  

ها در توسعه ورزش همگانی را مورد  تاثیر مشارکت شورایاری  باشد این تحقیقو نشاط در جامعه می 

می قرار  عملکرد بررسی  بر  موثر  عوامل  شود:  می  انجام  سوال  این  پاسخ  به  دستیابی  برای  و  دهد 

 باشد؟  ها در توسعه ورزش همگانی و اولویت بندی آنها چگونه می شورایاری
 

 پژوهش روش
از نوع   اکتشافی و به روش تحلیلی انجام شده و در گام بعد به روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف 

در بخش کیفی شامل اساتید مدیریت ورزشی و اعضای مشارکت کنندگان  توصیفی همبستگی است. 

نفر انتخاب گردید. در    20شورایاری دارای تحصیالت تکمیلی و تجربه مدیریت می باشد که تعداد  

باشد که تعداد  محله شهری تربت حیدریه می  28ورایاری  بخش کمی جامعه آماری برابر با اعضای ش

نفر بر اساس آمار موجود در شهرداری تربیت حیدریه می باشد و با توجه به تعداد محدود    280آنها  

جامعه به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل منابع و بررسی مطالعات  

از رکتابخانه استفاده  با  به مطالعات قبلی، گویهای  با توجه  از خبرگان  با نظرخواهی  های  وش دلفی 
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برای   ها پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. ه دلفی و مولفههای مرحلئه گردید و بر اساس گویهتحقیق ارا

پیشنهادی مورد  اصالحات  با  و  نظرخواهی گردید  اساتید مدیریت ورزشی  از  نفر  از ده  روایی  تایید 

به منظور تجزیه و تحلیل  محاسبه شد.    98/0استفاده قرار گرفت و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ  

ها و ابعاد  ها و مولفههای استفاده گردید و گویها در بخش کیفی از روش دلفی فازی سه مرحلهداده

آزمون کمی  بخش  در  شدند.  عاملیشناسایی  تحلیل  و    های  همبستگی   اکتشافی  ضریب  تاییدی، 

و   SPSS_25پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. برای انجام محاسبات از نرم افزارهای  

Amos 24   .به کار گرفته شد 

 

 هایافته
 یشناخت  تیجمع  یها یژگ یو -1 جدول

Table 1- Demographic characteristics 

 سن
Age 

 میزان تحصیالت
Education 

 سابقه مدیریت شهری 
Urban Management 

Experience 
 درصد  گروه درصد  گروه درصد  گروه

 سال  35کمتر از 
Less than 35 

years 
 دیپلم 10.9

Diploma 
2.3 

 سال  5کمتر از 
Less than 5 

years 
6.8 

 سال 45 تا 35
35  to 45 

years 
35.9 

 فوق دیپلم 
Associate 
Degree 

 سال 10تا5 29.1
5 to 10 years 

38.9 

 سال   55 تا 45
45 to 55 years 

 لیسانس  31.8
Bachelor 

 سال   15تا  10 39.5
10 to 15 years 

23.6 

 سال  55بیش از 
More than 55 

years 
 فوق لیسانس  21.4

Master's degree 
 سال   20تا  15 22.3

15 to 20 years 
19.2 

 دکتری  
P.H.D 

6.8 
 سال  20بیش از 

More than 20 
years 

14.5 

 

  35کمتر از  روه سنی  از مشارکت کنندگان در گ  درصد9/10با توجه به نتایج مشاهده می شود که  

درصد در گروه بیش    4/21و    سال  55تا    45درصد در گروه    8/31،  سال 45  تا   35در گروه    9/35،  سال

نیز    سال  55از   تحصیلی  نظر مدرک  از  دارند.  دارای مدرک    3/2قرار  کنندگان  مشارکت  از  درصد 

دیپلم  1/29،  دیپلمتحصیلی   فوق  لیسانس   5/39،  درصد  لیسانس  3/22،  درصد   8/6و    درصد فوق 
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نندگان  درصد از شرکت ک  8/6در شاخص سابق مدیریت شهری  درصد دارای مدرک دکتری می باشند.  

درصد   6/23، سال10تا 5درصد دارای سابقه  9/35سال،  5در تحقیق دارای سابقه مدیریتی کمتر از 

درصد دارای سابقه    5/14و    سال  20تا    15درصد دارای سابقه  1/19،  سال  15تا    10دارای سابقه  

از   باشند.  سال   20مدیریتی بیش  از    می  فازی  اساس مرحله دلفی سه  گویه شناسایی شده    63بر 

 ها و ابعداد به شرح ذیل استخراج گردید.تحقیق، مولفه
 

 ق یتحق یابعاد و مولفه ها -2  جدول
Table 2- Dimensions and components of research 

 مولفه 
Component 

 ابعاد
Dimensions 

 کارایی قانونی
Legal efficiency 

 اثربخشی و کارایی 
Effectiveness and efficiency 

 اثربخشی اجرایی
Executive effectiveness 

 نظارت و ارزیابی 
Monitoring and Evaluation 

 هماهنگی درونی 
Internal harmony 
 فرهنگ سازی ورزشی 

Sports culture building 

 اطالع رسانی و شفافیت 
Provide Information and transparency 

 ارائه اطالعات ورزشی 
Provide sports information 

 شفافیت رویه های قانونی
Transparency of legal procedures 

 ها ها و برنامهشفافیت فعالیت
Transparency of activities and programs 

 نگرش قانونی
Legal attitude 

 قانون مندی 
Legality 

 قوانین ملی و کالن 
National and macro laws 

 تصویب قوانین
Determine laws 

 اجرای قوانین 
Enforcement 

 نگرش ورزشی 
Sports attitude 

 توافق جمعی
Collective agreement 

  توافق نظارتی

Regulatory agreement 
  همکاری و همبستگی

Cooperation and solidarity 
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سوال    30ابزار کمی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید و در    ،های ارائه شدهها و مولفهبر اساس گویه

پس از ارائه پرسشنامه به جامعه آماری از آزمون تحلیل   ،های درونی طراحی شد. جهت شناسایی مولفه 

شود که پس از چرخش عوامل، تعداد  مشاهده می  2با توجه به جدول    عاملی اکتشافی استفاده شد. 

 باشد. عوامل مشاهده شده در ابزار تحقیق چهار عامل می

 
 پس از چرخش عوامل   ی عامل   ل ی تحل   س ی ماتر     - 3جدول  

Table 3- Factor analysis matrix after factor rotation 
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 پس از چرخش عوامل   ی عامل   ل ی تحل   س ی ماتر     - 3جدول  
Table 3- Factor analysis matrix after factor rotation 

 
 

استخراج شده است    عامل از چرخش تحلیل عامل،   چهار مشخص شد که    4بر اساس نتایج و محتوای جدول    بنابراین 

اثربخشی و    عبارتند از: و عوامل مشابه این عوامل    آنها با توجه به  عامل تشکیل شده که    چهار از    های تحقیق گویه و  

کارایی، اطالع رسانی و شفافیت، قانون مندی، توافق جمعی. همچنین تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای بررسی  

   ها مورد استفاده قرار گرفت. و مولفه ها  گویه 
 

 پس از چرخش   ی عامل   ل ی تحل   ی عوامل اصل   س ی ماتر     - 4  جدول 
Table 4- Matrix of main factors of factor analysis after rotation 

 1 2 3 4 

1 0.725 0.496 0.478 0.022 

2 0.009 0.006- 0.029 0.702 

3 0.489- 0.120- 0.863 0.009 

4 0.333- 0.582 0.071- 0.493- 

 

با    های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی همبستگی بین مولفه

به جدول   می  5توجه  مولفهمشاهده  بین  که  معنی شود  و  مثبت  تحقیق همبستگی  برقرار های  دار 

ها  بررسی مدل نهایی عملکرد شورایاریباشد. جهت  باشد و میزان همبستگی نیز در سطح باالیی می می

 استفاده شد.  24در توسعه ورزش همگانی از مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار آموس 
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 قیتحق یمولفه ها یهمبستگ یبررس -5 جدول
Table 5- Investigating the correlation of research components 

 
 اثربخشی و کارایی 
Effectiveness 

and efficiency 

اطالع رسانی و 

 شفافیت 
information and 

transparency 

 قانون مندی 
Legality 

 توافق جمعی 
Collective 

agreement 

 اثربخشی و کارایی 

Effectiveness and 

efficiency 
 *    

 اطالع رسانی و شفافیت 

information and 

transparency 
0.794  *   

 مندی قانون 

Legality 
0.821 0.863  *  

 توافق جمعی 
Collective agreement 

0.761 0.839 0.813  * 

(P<0.02) 

 
 در حالت استاندارد شده  قیتحق ییمدل نها -1 شکل

Figure 1- The final model of research in a standardized state 
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ها  مطلوب قرار دارد و مدل عملکرد شورایاریشود که برازش مدل در حالت  با توجه به نتایج مشاهده می

   باشد.در توسعه ورزش همگانی دارای برازش مطلوب می

 

 یینهابرازش مدل    یهاشاخص  - 6  جدول
Table 6 - Fit indicators of the final model 

/df2X GFI CFI AGFI NFI RMSEA PMR NNFI RFI 

2.24 0.91 0.92 0.94 0.91 0.39 0.01 0.92 0.93 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکز زدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی  یکی از مهم

تشکیل   1378باشند. در ایران، این شوراها از سال  جغرافیایی، شوراهای اسالمی شهر و روستا می   ـ

. نتایج تحقیقات با  (3، 2015)اشتریان و کریمی فرد،  کوتاهی برخوردارند ه نسبتاًتاریخچاند و از شده

اسالمی شهر میارزیابی چهار دوره از تشکیل شوراهای  نه چندان  گذرد میای که  عملکرد  به  توان 

با توجه به ساختار مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد باالدستی اشاره کرد.  

شوراها به عنوان   اینتوان گفت  ها در سطح شهر، میی در کشور ما و تعداد مدیریتمدیریت شهر

توانند نقش مهمی در ایجاد هماهنگی  گیرند، مینهادهایی که مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم می

نقش آنها در نهادینه کردم مردم ساالری، فراهم کردن  و یکپارچگی مدیریت شهری بر عهده بگیرند.  

بررسی عملکردها برای تقویت و کارامدتر  امکانات، پاسخگویی و حل بحران، قابل انکار نیست. از این رو  

جلب  عملکرد شوراهای شهر در  به بررسی  ژوهش حاضر،در پ   های آنان امری حیاتی است.کردن فعالیت

 پرداخته شده است.  توسعه ورزش همگانی  درمردمی    هایمشارکت
ها مورد بررسی قرار نگرفته بود و این تحقیق نخستین پژوهش  در تحقیقات گذشته عملکرد شورایاری

تاکید نمود و بر این اساس باید با  ها در توسعه ورزش همگانی در این زمینه بود که بر نقش شورایاری

های شورایاری و توانایی تدوین قوانین پیشنهادی برای شورای شهر و همچنین  توجه به تعداد کرسی

جایگاه قانونی برای پیگیری قوانین و مصوبات ورزش همگانی تاکید بیشتری بر نقش شورایاران در  

ن گذاری و تدوین قوانین و ارائه به شورای شهر  توسعه ورزش نمود. عملکرد شورایاران در راستای قانو

برای تصویب، گام موثری برای توسعه ورزش همگانی بوده و شورا و مسئولین شهری را ملزم به توسعه  
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-ورزش در سطح شهرستان می نماید. همچنین با توجه به حضور شورایاران در محالت امکان فرهنگ

شده در حوزه ورزش همگانی در ترغیب مردم به حضور در های انجام سازی و اطالع رسانی از فعالیت

بوده و توسعه مشارکت در ورزش فعالیت اثرگذار  به ویژه رویدادهای ورزشی شهری  های ورزشی و 

بر اساس نتایج این پژوهش اعضای شورایاری با توجه به تعداد و  همگانی را به دنبال خواهد داشت.  

-د با داشتن توافق بین خود اعضا در تصویب و اجرای برنامههمچنین حضور فعالی که در محالت دارن

های ورزشی، ضمن پیگیری مداوم برنامه های مصوب و ملزم نمودم مسئوالن شهری به اجرای قوانین  

های مناسب توسعه ورزش را در شورای شهر، با  های جدید و طرحتوانند برنامهمصوب باال دستی می

قوانین، مصوب نمایند و با همکاری و همسویی همه اعضا در تمامی محالت  پیگیری مراحل تصویب  

توان شورایاران را های بعد را تهیه نمایند. لذا میهای مستند برای بهبود برنامهاجرا نمایند و گزارش

های توسعه ورزش شهری و ها و فعالیتدارای نقشی پررنگ در توسعه ورزش همگانی و ارائه برنامه

ها دانست و عملکرد مطلوب آنها موجب توسعه ورزش همگانی  ردم به حضور در این فعالیتترغیب م

 در شهرستان خواهد شد. 

ها در توسعه ورزش همگانی پژوهش در دو بخش کیفی و  برای بررسی اثربخشی عملکرد شورایاری

نی شناسایی  های مربوط به عملکرد شورایاری در راستای توسعه ورزش همگاکمی انجام شد و مولفه

توان اقدامات  ریزی بر مبنای این عوامل میگردید. بر این اساس برای توسعه عملکرد شورایاری با برنامه

اثربخشی و  موثری در توسعه ورزش همگانی در جامعه شهری و روستایی انجام داد. در این راستا  

ا در توسعه مشارکت مردمی  ههای شناسایی شده در اثربخشی عملکرد شورایاریکارایی یکی از مولفه

استفاده شده برای انجام   منابع با توجه به میزان کاراییبوده و در توسعه ورزش همگانی موثر است.  

های هدف با  هاهمسو بودن فعالیت با توجه به میزان ثربخشیو ا  شودسنجیده می یک فعالیت مشخص

از کارایی  شوسنجیده می شدهتعیین از این واحدهای  شورایارید. منظور  ها خروجی هایی است که 

های سیستم شورایاری دانش و تجربه اعضای شورا و زمان و شود و ورودیتصمیم گیرنده مشاهده می

که کارایی باالیی داشته باشند و جلسات آنها به ها در صورتیهزینه صرف شده می باشد. شورایاری

ات اتخاذ شده بهتر عمل نمایند  گیری و نظارت بر تصمیم میمتوانند در تصطور منظم برگزار شود می

ها بر اساس مطالبات مردمی و بر اساس قوانین توسعه در اقدامات موثرتری داشته باشند. شورایاریو  

پیگیری مطالبات ورزشی مردم اثر مهمی دارند و میتوانند در یکسان سازی امکانات ورزشی محالت و  

ها اقدامات  ورزشی شهری و همگانی با همکاری شورای شهر و شهرداری  هایهمچنین بهبود برنامه

های توسعه شهری را تواند همسویی با توسعه برنامهها میموثری را انجام دهند. اثربخشی شورایاری

سا زمینه  شهری  مدیریت  جانبه  همه  توسعه  راستا  این  در  و  باشد  داشته  پی  شد.  در  خواهد  زی 
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درجه اول باید مردم محالت را با حقوق ورزشی شهروندی آشنا نمایند و مردم بدانند  ها در  شورایاری

ها مطالبه نمایند و این توسعه های نیمه دولتی مانند شهرداریچه حقوقی را باید از دولت و سازمان

، تالش  ها به پشتوانه مردمها موثرتر خواهد بود و شورایاریگری در اثربخشی اقدامات شورایاریمطالبه

های کنند تا مصوبات دولت و مجلس در بخش ورزش و به ویژه ورزش همگانی اجرا شود و سازمانمی

به تعهدات و وظایف   ادارات ورزش و جوانان و وزارت صمت،  استانداری،  از شهرداری و  اعم  متبوع 

فعالیت توسعه  تا  نمایند  عمل  خود  اثرقانونی  و  شود  انجام  همگانی  ورزش  و    های  کارایی  بخشی 

باشد، فراهم  های توسعه میترین شاخصها در بخش توسعه ورزش همگانی که یکی از مهم شورایاری

گر و اثربخش تبدیل شوند  ها از حالت نهادی فرمایشی به نهادی مطالبهکه شورایاریدر صورتیگردد. 

توسمی نتیجه  در  و  نمود  ایجاد  مردم محالت  در  را  بیشتری  شهروندی  مشارکت  مشارکت  توان  عه 

-های شهری ایجاد خواهد شد که توسعه مشارکت در فعالیتها و فعالیتشهروندی در تمامی فراخوان

 . های ورزش شهروندی را نیز در پی خواهد داشت

های انجام شده در ایاالت متحده امریکا مشارکت ورزشی مردم شهرها بر اساس میزان بر اساس بررسی

باشد. در  ها برای ورزش شهری میایجاد شده توسط شهرداریهای  توسعه ورزش شهری در محیط

شهر نیویورک، برنامه بلند مدتی برای توسعه ورزش شهروندی وجود دارد که به طور مداوم میزان 

کند  پرداختن به ورزش در فضاهای ورزش شهروندی و فضاهای مربوط به بخش خصوصی را ارزیابی می

شود و طبق این  به طور مداوم بر اساس میزان مشارکت شهروندان ارزیابی می  ، بخشی این برنامه  و اثر

باشد )تامسون برنامه، هدف ایجاد  مشارکت صددرصدی شهروندان در ورزش و فعالیت های بدنی می

(. در کرواسی مدیران شهری و روستایی طبق برنامه ارائه شده در سطح کالن  14، 2020و همکاران، 

های ورزش شهری و ورزش رویدادهای ورزشی ساالنه را برگزار می کنند و برنامه  توسط سازمان ملی

میزان مشارکت در  شود و  ای اجرا میهای محلی و بومی و رویدادهای منطقهروستایی بر اساس ورزش

های ورزشی است و مدیران شهری در شهر و روستا ها مالک میزان اثربخشی در این برنامهاین برنامه

چه بیشتر این   ای ورزش مسئول مستقیم این رویدادها و اثربخشی هر های منطقهرکت سازمانبا مشا

بخشی و کارایی   توان استنباط نمود اثر(. بر این اساس می19،  2020رویدادها می باشند )زیکاس،  

زشی  توان توسعه بیشتر در ورزش و مشارکت ورمی  ،باالتر باشد  وچه موثرتر    هر  ،مدیران شهر و روستا

نمود.   را مشاهده  یافتهمردم  تحقیقات  همچنین  )های  و همکاران  احمدی  2013برقی  و  رضوانی   ،)

های این بخش از تحقیق  ( نیز با یافته2020( و ژانگ و همکاران )2019(، الدو و همکاران )2019)

 باشد. همسو می
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رسانی و اطالع  ،دهدمی  ءشهروندان ارتقاها را در توسعه مشارکت  عامل دیگری که عملکرد شورایاری

شهروندان باید    ،ها نقش حیاتی دارد و در درجه اولرسانی در عملکرد شورایاریشفافیت است. اطالع

توانند  ها چه مطالباتی میها مطلع شوند و بدانند که از طریق شورایاریاز فواید و جایگاه شورایاری

شورایاری به طور منظم باید اطالع رسانی شود و مردم محالت های  داشته باشند. همچنین فعالیت

هایی  ها چه تصمیماتی اتخاذ شده است و ماهیت مطالبات بر اساس چه شاخصبدانند که در شورایاری

ها بیشتر پی ببرند و متوجه تواند سبب شود که مردم به فواید شورایاریرسانی میاست. این اطالع

ها چه تغییراتی در وضعیت شهر و محله اتفاق افتاده است. شفافیت  یاریشوند در پی مطالبات شورا

و   دارد  مطلوبی  اثر  شهروندان  اعتماد  و  نظر  جلب  در  میاطالعات  باور  این  به  که  شهروندان  رسند 

تواند اثرگذار باشد. افزایش اطالع  شورایاری تنها ساختاری فرمایشی و غیر واقعی نیست و در عمل می

جلب نظر و اعتماد شهروندان و در نتیجه حضور بیشتر و   ،یت و تصمیمات و برنامه هارسانی و شفاف

-برنامه  ،شود در درجه اولهای ورزش همگانی را در پی خواهد داشت و باعث میموثر آنها در فعالیت

  ،های ورزشی همگانی در محالت و فضای شهری انجام شود و از سوی دیگرریزی بیشتری برای فعالیت

ها نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و در رشد ورزش ر و استقبال شهروندان از این فعالیتحضو

 همگانی و توسعه ورزش محالت نقش موثری خواهد داشت.  

از طریق رسانهاطالعات   نیویورک،  اختیار مردم قرار  ورزش همگانی  ابعاد و  آنها  و  گیرد  میها در  با 

ای برای مشارکت آنها چه برنامه  ،دانند که مدیران شهری و ورزشیدارند و میاهداف این برنامه آشنایی  

موضوع این  و  می  ،دارند  افزایش  را  آنها  مشارکت  بررسیمیزان  همچنین  در  دهند.  انجام شده  های 

های ورزش دهد که برای آگاه سازی مردم از برنامهکرواسی، بیجینگ، هلند و بلغارستان نیز نشان می

برای اطالع رسانی وجود دارد و هرچه میزان اطالع    و مشارکت پروتکل مناسبی  به  نیاز  شهروندان 

ها به مردم بیشتر باشد اثرات بیشتری در  ها و همچنین گزارش دهی از نتایج برنامهرسانی از برنامه

-مشارکت ورزشی و شهروندی مردم خواهد داشت و همچنین اطالع رسانی بخش مهمی از همه برنامه

، 11،  2020ورزش شهروندی در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها بوده است )تامسون،    های

(. در ایران هم از طریق 14،  2020ژانگ و همکاران،    ، 2020،13مارسن و مالکوم،    ، 2020،8زیکاس،  

های ملی  های استانی و برخی از ساعات شبکهای از طریق شبکهاطالع رسانی محیطی و پخش رسانه

هایی از زمان رسانه ملی نیز به اطالع رسانی شود و بخش های ورزش شهروندی اطالع رسانی میهبرنام

پردازد که در افزایش مشارکت ورزشی  و گزارش برخی از رویدادهای ورزش همگانی و شهروندی می 

ارد.  گذشهروندان و حتی دستیابی به اهداف فرهنگی در کنار اهداف ورزشی تاثیر مطلوبی را برجای می
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(  2018(، پورطاهری و همکاران )2019رضوانی و احمدی )های تحقیقات این نتایج همچنین با یافته

 باشد. ( نیز همسو می2019و کروزینسکا و پوتزسکا )

ها را تواند عملکرد شورایاریعامل دیگری است که در این تحقیق شناسایی گردید و می ،قانون مندی

همگانی افزایش دهد. قانون در کشور ما به خودی خود می تواند اثرات  در توسعه مشارکت در ورزش 

تاثیر  تواند در توسعه ورزش همگانی  می ،موثری داشته باشد و اجرای قوانینی که تاکنون تصویب شده 

های  از برنامه چهارم به بعد برای همه دستگاه   ،های توسعه کالن کشورداشته باشد. بر اساس برنامه

که این  وظایفی برای توسعه ورزش و تربیت بدنی در نظر گرفته شد و در صورتی  ،نیمه دولتیدولتی و  

در توسعه ورزش اثر قابل توجهی خواهد داشت. این موضوع را   ،ها به وظایفشان عمل کنندسازمان

به توان از طریق نمایندگان مردم پیگیری نمود و مردم مطالبات ورزشیشان را که به وسیله قانون  می

توانند مطالبه نمایند. در همین راستا وظایفی در توسعه ورزش همگانی  دستگاه ها ابالغ شده است می

های مفرح ورزشی شهروندی بر  هایی از جمله توسعه اماکن ورزشی شهری و همچنین برنامهدر بخش

این زمینه  ها پیاده سازی شود. در  سازمانعهده ساختارهای مدیریت شهری است که باید توسط این  

توانند اثر مهمی داشته باشند و بر اساس قوانین موجود و قوانین جدیدالتصویب در ها میشورایاری

حوزه ورزش، از مسئوالن شهری مطالبات ورزشی مردم را پیگیری کنند و در اجرای قوانین، در بخش 

  عنوان افرادی که مستقیماًها به  ورزش شهروندی اثرگذار باشند. از طرفی نمایندگان مردم در شورایاری

که خالء  توانند از مطالبات و نیازهای مردم مطلع شوند و در صورتیبا مردم محالت سر و کار دارند می 

ها، تصویب قوانین الزم در شورای شهر و قانونی وجود داشته باشد با انتقال این مسائل به شورایاری

 ابالغ آن به شهرداری ها را نیز پیگیری نمایند.  

اروپایی  از کشورهای  توسعه ورزش و فعالیت بدنی جزء وظایف تمامی    ،بر اساس قانون در بسیاری 

باشد و طبق  ها و اعضای شوراهای شهر میهای دولتی و به ویژه آموزش و پرورش و شهرداریدستگاه

عملکرد در این  های  گزارشهایی برای ورزش شهروندی در نظر گرفته شود و همواره  باید برنامه  ،قانون

ها را ملزم  در ایالت کانزاس قانون ایالتی تمامی شهرداریهای نظارتی ارسال شود.  بخش به سایر بخش

ورزش  برنامه  ایالت،  این  در  جرائم  کاهش  هدف  با  و  نموده  ایالتی  ورزش  توسعه  برنامه  اجرای  به 

با توجه به سطح باالی   ،اند و در این ایالتهای ملی ورزشی و شهری را توسعه دادهدی و جشنشهرون

(. در شهرهای  2021،13جرائم اجتماعی، این برنامه به طور جدی در حال پیگیری است )رینر و وب،  

تبیین  نیویورک، دنور و سیاتل و ایاالت نبراسکا و آیوا برنامه های توسعه ورزش و مشارکت شهروندی

ریزی های اجرایی و مدیران شهری ابالغ شده است و برنامهشده و به صورت قانون به همه دستگاه

برای توسعه مشارکت شهروندی به ویژه در بخش ورزش شهروندی در حال اجرا و ارزیابی بوده و به  
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(.  6،  2021  باشد )جانستون و همکاران،شکل قانون الزام آور برای همه مدیران شهری و ورزشی می

شود و در  هاست که اجرا میدر اروپا قانون مشارکت ورزشی و برنامه های ورزش شهروندی برای سال

های  -درصدی مردم در فعالیت  77ها سبب مشارکت ورزشی  همین راستا اثربخشی قانونی این برنامه

این آمار به  باشد که  درصد در لهستان می  73درصد مشارکت در هلند و    67ورزشی در دانمارک،  

های اجتماعی ورزشی  تفکیک در فضاهای شهری بیشتر و در فضاهای روستایی عمدتا شامل فعالیت

های چهارم تا ششم توسعه و همچنین می شود. در کشور ما نیز با وجود قوانین توسعه و تاکید برنامه

اجرا و ارزیابی این قوانین ها نیاز به پیگیری بیشتر برای  در شهرداریقوانین مصوب ورزش شهروندی  

زیرا در فضاهای بومی با    ؛ توانند در این زمینه اقدامات موثری را اجرا نمایند ها میباشد و شورایاریمی

ها و  توانند بخش مهمی از فعالیتها می توجه به ارتباطات بیشتر و نزدیک تر مردم، اعضای شورایاری

نموده و با نظارت و پیگیری جدی، توسعه بیشتر و اجرای ریزی های ورزشی شهروندی را برنامهبرنامه

ها را پیگیری نمایند و در طول دوره فعالیت در حوزه شورایاری زمینه بهبود وضعیت بهتر این برنامه

های  ورزش شهروندی و مشارکت بیشتر شهروندان در ورزش همگانی را پیگیری کنند. همچنین یافته

( نیز  2019( و سالگادو و همکاران )2019(، الدو و همکاران )2015) اشتریان و کریمی فرد  تحقیقات  

 باشد. با این یافته ها همسو می

ترین عامل در اثربخشی هر  توان مهممیباشد.  دیگر عامل شناسایی شده در تحقیق توافق جمعی می

بتوانند در توسعه ها  گروهی را دستیابی به توافق جمعی دانست و در درجه اول برای اینکه شورایاری

موفق عمل نمایند این   ،ات پیرامون قوانین موجودعقوانین حمایتی از ورزش همگانی و همچنین مطال

های متعدد و برگزاری جلسات منظم به توافق الزم  است که اعضای شورا بتوانند با بحث و پیگیری

ها باید د. اعضای شورایاریدست یابند و مسیر دستیابی به اهداف و مطالبات ورزشی را تعیین نماین

به طور یکپارچه برای پیگیری مطالبات مردم از مسئوالن شهری اقدام   ، در نهایت با اتحاد و همبستگی

ها باید  نمایند و اتفاق نظر الزم در زمینه ضروریات در حوزه ورزش را کسب نمایند. اعضای شورایاری

ش را درک نمایند و این وظیفه آن دسته از دارای نگرش مطلوب نسبت به ورزش باشند و اهمیت ورز

باشند. این افراد باید دیدگاه سایر اعضا را نسبت به ورزش اعضاست که با ورزش دارای آشنایی الزم می

مساعد نمایند و اهمیت ورزش و اثرات آن در مشارکت شهروندی و کیفیت جامعه شهروندی را گوشزد 

را شده و در حال اجرا نیز باید تقسیم کار الزم صورت گیرد تا  های اجنمایند. در بعد نظارت بر فعالیت

فعالیت نمایند و برای نظارت بر   ،هر کدام از اعضای شورا در زمینه بخش های خاصی از ورزش شهری 

همکاری و همبستگی الزم بین اعضای ها به شکل متحد عمل نمایند.  های ورزشی شهرداریفعالیت

ها در مصوبات و پیگیری مصوبات قبلی حوزه ورزش بود عملکرد شورایاریتواند در بهها میشورایاری
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ها به شکل متحد عمل نمایند تا بازدهی بهتر  همگانی موثر باشد و الزم است در این زمینه شورایاری

فعالیت در  شهروندان  مشارکت  از  بیشتری  رشد  شود.و  ساز  زمینه  همگانی  ورزش  نتایج   های  این 

( و تامسون 2019مک گیلورای و همکاران )،  (2019کروزینسکا و پوتزسکا )همچنین با نتایج تحقیقات  

 باشد.  ( نیز همسو می 2020و همکاران )

ها را موثر بر توسعه ورزش همگانی در  توان در مجموع عملکرد شورایاریبا توجه به نتایج تحقیق می 

ها به  های توسعه مشارکت در ورزش همگانی عملکرد مطلوب شورایاریوندان دانست و یکی از راهرشه

ها با جلب نظر شهروندان شورایاری  ، باشد. در این راستا الزم استشکل متحد و با مالحظات قانونی می

و کسب اعتماد آنها، برای دستیابی به مطالبات مردم تالش و فعالیت های انجام شده را به طور شفاف، 

همچنین قوانین  ای از عملکرد خود را به شهروندان ارائه نمایند.  دوره  هاینمایند و گزارش  اطالع رسانی

ها نیز باید با نظارت بیشتر اجرا شود و گزارش دهی تصویب شده در سطح کالن و در سطح شهرداری

تا مردم   نیز اطالع رسانی شود  افکار عمومی  به  و  انجام شده  قانونی  به مراجع  این زمینه  با  در  نیز 

 های ورزش شهروندی اجرا شده و اثرات و نتایج آنها نیز آشنا شوند.برنامه

  

 تشکر  و ریتقد
با توجه به اینکه این مقاله در حوزه شورای شهر و شورایاری شهرستان تربیت حیدریه انجام شد بابت  

تشکر و قدردانی همکاری های ارزشمند و همه جانبه شورای شهر و شورایاری های شهرستان کمال  

را داریم و این تحقیق بدون حمایت معنوی و همکاری تحقیقاتی روسای شورای شهر و شورایاری ها  

 امکان پذیر نبود. 
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