
 

 
 1397 زمستان _مديريت ورزشی 

 775 – 793 : ص ،4 شمارة، 10دورة 
 95/  11/  24تاريخ دريافت : 

 96 / 06 /12  : پذيرشتاريخ 

 

 آمیخته از نماگرها و شاخص ديدبان حکمرانی ورزشی تحلیل 

 
 

  3حسین عیدی  – 2بهرام يوسفی -  1بهشت احمدی 

انشکدة د. دانشیار، 2جوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ايران دانش .1
 مانشاه، ايران . استاديار، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کر3علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران، 

 

 

 یدهچک

شی آگاهی دادن به   دیدبانهدف  س حکمرانی ورز ست که چگون  یونفدرا شی ا شیوۀ مؤثر  یتفعاله های ورز های خود را به 
های خود نظارت داشاا ه باشااددف هدف ایو ش،وهنا شااداسااایی نماگرها و خعییو شاااخ  یتفعالسااازماندهی کددد و بر 

س حکمرانی ورزشی   دیدبان ها بودف روش ش،وهن آمیخ ه از نوع اک شافی م والی؛ و جامعۀ آماری در بخن کیفی   یونفدرا
انشاه و کردس ان بودندف    ی همدانا کرمهااس ان های ورزشی  یأتهنفر از رؤسای   224نفر( و در بخن کمی  15خبرگان )

صاحبه و در بخن کمی   شدامه   ابزار در بخن کیفی م س سا   ی مطابق با عوامل اشر س  فشد ده طراحی ش ییشدا ی روایی  برر
شدامه   واگرا  س شافی )چرخن واریماکس(  شر سیا نظارت و هم   ا با خحلیل عامل اک  شفافیتا دموکرا س گی   چهار عامل  ب
ل عاملی  در بررساای روایی همگراا خحلی در ساااخ ار شاااخ  آشااکار کردف نماگر را  25و درصااد خبییو واریانس(  58/0)

نشااان داد   هایاف ه ( باال بودف91/0شاااخ  نیز با بررساای آلفای کرونبا  ) یاییشاد و وجود چهار عامل را خأیید کرخأییدی 
شفافیت      شی در ابعاد  شاخ  دیدبان حکمرانی ورز سی  67/2ام یاز  سی  56/2ا دموکرا س گی   42/2ا بازر و   43/2و همب

مدظور ی ورزشی به عوامل حکمرانایو مطالعه به شداسایی    از م وسط بودف ن ایج  خرییودرصد و شا  38 شاخ   ام یاز نهایی
 دفشورزشی مدجر  هاییونو خدظیم اقدامات در فدراس بددییتاولو

 

 یدیکل یهاواژه

 بازرسی و خوازنا حکمرانی خوبا دموکراسیا شفافیتا همبس گیف

                                                           
: 0918315184 نويسندة مسئول : تلفن                                       bahramyoosefy@yahoo.com :ailmE 

mailto:bahramyoosefy@yahoo.com
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 مقدمه

در ورزش  یحکمران یاس انداردها یدکهمخ لف در مورد ا یزمان یهادر دورهکه دهه است  دو نزدیک به

مطرح  یو ورزش یدر محافل عموم یآن مؤثر استا سؤاالت مهمی در ارخقا یباشد و چه عوامل یدچه با

 یهاورزش و سازمان  باربوده که اع یاددر ورزش آنقدر ز هاییرسوا یددۀانبوه فزا یراخ یهااستا اما در سال

 یهااهرم مثبتِ ارزش یکعدوان رزش بهقرار داده و اع ماد به و یدمورد خرد یادیوطور بدرا به یورزش

 یازو ن یمفهوم حکمرانامروزه  کهیطور(ف به1مورد سؤال است ) یکدر جوامع دموکراخ یو اج ماع یفرهدگ

مثال از  یف براستآنها نفعانیو ذ شیورز یهااز سازمان یاریآن موضوع دس ور جلسات بس یبه ارخقا

 ی(ا موضوع حکمرانEPFL) 2اروشا یافوخبال حرفه یگ( و لECA) 1اروشا یهاباشگاه اخحادیۀا 2011سال 

 یز(ا ن2011ا 3یمدِ گ یکدددگان در کدفرانس )شل(ف شرکت2اند )خود قرار داده یهارا در رأس برنامهخوب 

فساد در ورزش در حال گس رش  ینو افزا یریتسوء مد زمیدۀدر  التدند که مشککر یده خأکئلمس یوبر ا

داش دد که اع بار  یدهعق یاکشور دن 40از  یناز ب یدددگان در کدفرانس شامل کارشداسانکاستا مشارکت

 یاف ه یلمثبت در جوامع خقل یعدوان محرکدر خطر است و نقن ورزش به یادیطور بدورزش به یتو خمام

 یکاف ۀخوب به انداز یحکمران یدر اجرا و ارخقا ورزشیها و سازمان هایزمموجودا مکان یواست و قوان

 (ف1) یس ددمد ناکار

که  کددیمشخ  م هایاستس وقراردادها  هاایهاز خوافقاتا رو یاخوب مجموعه یحکمران یس مس در

(ف از دیدگاه 3چگونه ادا شوند ) یفچگونه اخخاذ گردد و وظا یماتخصم ؛باشد یقدرت در دست چه کس

 که است فرایددهایی و نهادها ا(رسوم و آداب قواعداها )سدت انس ی و حکمرانی اوخاواا حکمرانی خرکیبی از

و چگونه  چگونه شهروندان حق مشارکت و اع راض دارند ؛چگونه باید قدرت اعمال شود کدددیم خعییو

را  ییهاخا شاخ  کوشدیخوب م حکمرانی واقع در(ف 4) شودمباحث عمومی اخخاذ  ۀخصمیمات در زمید

 یارهاییمع یانماگرها  یقها را از طرشاخ  یوو ا ییوجامعه خع یک یحکمران یخوب ۀدرج ی خشخ یبرا

خوب  یحکمران یرا برا یم عدد یهانهادها و ش،وهشگران مخ لف شاخ  رویوف ازاکددچدد قابل سدجن 

شدن فسادا  یدهکم کدددۀیوخضمحکمرانی را سازمان ملل  مثال رایب اانددهکردر سطح جهان عدوان 

 اساس هشت یوبر اشمارد و یبرمها گیرییمدر انجام خصم شذیریبآس اقشار و هایتنظر اقل اح رام به

                                                           
1. European Club Association 

2. European Professional Football Leagues 

3. play the game 
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ا عدالتا حق اظهارنظرا 1محورییا اجماعریشذتیمسئولمشارکتا حاکمیت قانونا شفافیتا شاخ  

عدوان مرجع نهاد به یوا یهاشاخ  ازها (ف در اغلب ش،وهن5) کددیم یرا معرف 3و اثربخشی 2کارایی

مخ لف  نهادهای وش،وهشگران  یواس فاده شده استف با وجود ا یحکمران یدر محاسبه و بررس یاصل

 یو بعد مشارک  یفیت(ا دو مفهوم ک2011) 4کزیس یا مثالً نال و زلواندکردهارائه  یزن یگری راد یهاشاخ 

 یامحمود یرانخوب در ا یحکمران زمیدۀ در ف(6)اند دهکرمطرح  یدعدوان ابعاد جدخوب را به یدر حکمران

 کردند یشاخ  را بررس ا نُهخوب یحکمران یهاشاخ  ۀوزن و رابط ییو(ا در خع1392) یو رونق یرونق

حق اظهارنظر و عدالت  ییاشاسخگو خوب سه شاخ  یحکمران ۀکشور در حوز خبرگانکه براساس نظر 

 (ف 7ش،وهن بود ) ۀگاننُه یهاشاخ  یووزن از ب یش ریوب یدارا یاج ماع

مدنظر باشد و چه  یدبا ییهاچه شاخ  یخوب ورزش یحکمران ۀاست که در حوز یوا یاما سؤال اصل

 ینهادها وها خوسط سازمان یمخ لف کدهای شدا اشاره کهطورهمان دارد؟ها حوزه یگربا د یخفاوخ

 یشدهادش یریتاق صاد و مد یاستاس یهاخوب در حوزه یحکمران یبررس یماندد سازمان ملل برا المللییوب

 یاصل یلدل فمشخ  شوند ی،هطور وبه یدکدها با یوورزش ا ۀکه در حوز رسدینظر ماما به اشده است

 ی،گیدارندا آنها و یفردمدحصربه هایی،گیو یورزش هاییونفدراس وها است که سازمان یوا یکار یوچد

 هاییونمشخ  است که فدراس فدارا هس دد یرا خا حدود یردول یو غ ی دول یهاهر دو نوعِ سازمان

 یهاسازمان یکه برا ییکدها یوبدابرا انداخدمات ۀبر ارائیمب د یول یران فاعیغ یبه لحاظ ساخ ار یورزش

عالوه برخالف به یستفقابل اجرا ن یورزش یهاسازمان یطور کامل برابه خعریف شدها یردول یو غ یدول 

 همچدیو دارندف قرارها رسانه یوبذره یرز یورزش هاییونفدراس وها سازمان اهاو شرکت یعاغلب صدا

 برای که ااندمواجه یادیمبهم ز یوبا قوان یامواز یقانون هاییس موجود س یلدلبه یورزش هاییونفدراس

 یحکمران یکدها ۀو ارائ یبه بررس یمحققان مخ لف یدهزم یوا در ف(8)اند آن یبه اجرا یرعملکرد مؤثر ناگز

 یابرابر یادموکراس ییاشاسخگو یتا(ا شفاف2004) 5یو ل یمثال هدر برای فاندشرداخ ه یخوب ورزش

مطرح  یورزش یهاخوب در سازمان یحکمران یعدوان کدهارا به ییو کارا یاثربخش شذیریایتمسئول

 المللییوب ی ۀخوب در کم یحکمران یرا برا ی(ا چارچوب2008) 6یتکابلر موب و یلتش(ف چپ9) کردند

                                                           
1 . Consensus 
2. Efficiency 

3. Effectiveness 

4. Knoll & Zloczysti 

5. Henry & Lee 

6. Chappelet &  Mabott 
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چارچوب  یوا کردندفارائه  ادارند یتفعال ی هکم یونظر ا یرکه ز یورزش یها( و سازمانIOC) 1یکالمپ

(ف اصول 10بود ) یاج ماع هاییتاس قالل و مسئول یادموکراس ییاشاسخگو یتاشامل اصول شفاف

مدابع  یریتمد هاای هو کم ییاجرا یأته یتوضع شامل سه معیار ورزش انگلس ان برایخوب  یحکمران

 ی(ا کدها2011) 2یحیخفر یتورزش و فعالۀ (ف معاهد11شده است ) ییوخع نفعانیذ یریتمد یاانسان

 یکپارچگیارا شامل  انگلس ان یمل هاییونفدراس یبرا یحیخفر هاییتخوب در ورزش و فعال یحکمران

 ا(ییو مهارت هیأت اجرا یت)خوازنا شمول طرفییب یتااندازا مأمورچشم ییانقن هیأت اجرا یابیارز

ده کرورزش اعالن  یاندازهاو خعهد داش و به چشم یدنفهم یتاو شفاف ییشاسخگو ااس انداردهاا کد رل

در  ییبر نقن هیأت اجرا یش ربوده و ب یش،وهن در سطح مل یوا کردخاطرنشان  یداستا الب ه با

(ا در ش،وهشیا a2013) 3چیپلت و مرکونجیک هاخالشدر ادامۀ ایو  (ف12شده است ) یدخأک هایونفدراس

المللی دول ی مثل اخحادیۀ اروشاا یوبی هاسازمانشده خوسط ادبیاتِ مرخبط با اصول حکمرانی ورزشیِ ارائه

ی بدددس هی ورزشی و محققان را گردآوری و به خفکیک هاسازمانیردول یا غالمللی یوبی هاسازمان

 اصل برای حکمرانی ورزشی شیشدهاد شده بودف 33ف براساس ایو ش،وهن حداقل انددهکر

از جمله موانع  رسدینظر مبه یورزش نیحکمرا یدر بررسشده یمعرفی هاشاخ با خوجه به خعدد 

 یهاشاخ  یجامع و عمل ۀمجموع یعموم یرشفقدان شذ یخوب ورزش یحکمران یو ارخقا یابیدس 

اند و چگونه یکنزد هایتبه واقعخا چه اصول  یوایدکه ابدابرایو بحث در مورد  (ا13) استخوب  یحکمران

 یکدر  رویوازایری خبدیل کردا در محافل علمی و ورزشی باال گرفتف گاندازهی قابل هاشاخ خوان به یم

در چهار شاخ   یس یلچکی چدد سازمانا با همکار 2013و  2012 یهاسال ۀدر فاصل یقاخیشروژه خحق

 یحکمران یابیارز یهاعدوان شاخ به یو خوازن و همبس گ خعادل یادموکراس یاو ارخباطات عموم شفافیت

 4یورزش یشروژها شاخ  دیدبان حکمران یوبعد از ا (ف14) شد یمعرف المللییوب هاییونخوب در فدراس

(SGO) یورزش یدر واقع هدف دیدبان حکمرانشدا موردنظر ارائه  یستلبراساس چکا (SGO)برداش و  ا 

 خواندیمف همچدیو ایو شاخ  بود یابی حکمرانی ورزشیکوچک در شر کردن خأل موجود در ارز یگام

همچدیو در (ف 15) کار رودهب یورزش هاییونخوب در فدراس یحکمران یابیدر ارز یعمل یعدوان ابزاربه

حکمرانی بررسی شد و ن ایج  دیدبانالمللی المپیکی براساس شاخ  یوبیون فدراس 35ش،وهشیا وضعیت 

                                                           
1. International Olympic Committee (IOC) 

2. Sport and Recreation Alliance (SRA) 

3. Mrkonjic 

4. Sports Governance Observer (SGO)  
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 (ف15المللی در ایو چهار شاخ  در حد م وسط قرار داشت )یوبهای یونفدراسنشان دادا حکمرانی 

ی هاورزشبر  ی حاکمهاسازمان(ا کیفیت خودحکمرانی در 2014) 1همچدیو جریریتا الم و گرول

المپیکی را در ابعاد فرایددهای دموکراخیکا بازرسی و خوازنا و انگیزه برای خغییر وضع موجودا مشارکت 

ی اخیر برای بهبود هاخالشوخحلیل کردندا که شواهد خجربی از یهخجزنفعان و برابری جدسی ی یذ

الهام از اصول حکمرانی شرک ی و (ا با 2015) 2(ف میسکا و هانو16کرد )یمحکمرانی در ورزش حمایت 

شده در ادبیاتا چهار اصل وضوح نقن دولت در حکمرانی ورزشیا کاراییا اثربخشی و بررسی اصول ارائه

 عالوهبه(ف 17ی ورزشی معرفی کردند )هاسازمانخعهد به ارخقای حکمرانی را جزء اصول اصلی حکمرانی 

های اج ماعیا برابری و خدوع در اعضای یتمسئولوازنا ا شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خ(2016)جریریت 

  (ف13شمارد )یبرمی ورزشی هاسازمانهیأت حاکمۀ فدراسیون را از اصول اصلی حکمرانی بر 

 3دونالدمکدر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی نیز اصول حکمرانی بررسی شده استف شرنت و 

ی مخ لف در جریان برگزاری سه رویداد بزرگ ورزشیا عملکرد همراه با هامصاحبه(ا با انجام 2016)

اصول حکمرانی دموکراخیک برگزاری  عدوانبهیزی اس راخ،یکا شفافیتا شاسخگویی و مشارکت را ربرنامه

(ف در همیو زمیده اصول دیگری مثل شفافیتا حاکمیت قانونا 18) انددهرویداد ورزشی معرفی کر

ی عمومیا هاارزش(؛ همچدیو 19شذیری )یتمسئولعادالنها ساخ ارها و فرایددها و  شاسخگوییا مشارکت

 (ف20شفافیتا دموکراسی و بازرسی و خوازن شیشدهاد شده است )

 یاخوب مطالعات و اقدامات گس رده یحکمران یبه الگو یابیدس  یدر راس ا اشد یاننچه بآخوجه به  با

 خوجه با اما اانددر خصوص آن شرداخ ه یقبه خحق یسازمان یا یر شخصطوبه شردازانیهانجام گرف ه و نظر

 یحکمران یاتدر ادب یدکهآن و ا در موردخوب در ورزش کشور و مباحث  یحکمران یدۀدر زم ادبیات نبود به

به اق ضای بس ر  بایدهدجاری است که  یخوب اصطالح یشده استا که حکمران یدموضوع خأک یوبر ا

و  یعموم ۀبراساس نوع ادار شودیان خاب م یو سدجن حکمران یابیشود و آنچه برای ارز یفخعر

 یابیامکان ارز یثحاضر از ح ۀمقالف (21کشورها م فاوت است ) یو فرهدگ یاج ماع سیاسیا یهاچارچوب

محسوب  یدیموضوع جد یدانیم یهاکشور با ارجاع به داده یورزش هاییونخوب در فدراس یحکمران

و  یستن یادیز یخجرب یشیدۀش یبودن دارا یعو بد یتماه یلدلخوب به یحکمران یچراکه الگو شودایم

                                                           
1. Geeraert, Alm, & Groll 

2. Miscă & Hanu 

3. Parent & MacDonald 



 1397، زمستان 4، شمارة 10ديريت ورزشی، دورة م                                                                                         780

 

 

 یخوب ورزش یحکمران یاتادب یآورجمع یشس خالش برا استا یموضوع نظر یومرخبط با ا یاتادب یش رب

خوب  یحکمران یکدها ییوخع یزن یدف به لحاظ کاربردکرموضوع کمک خواهد  یبه غدا یدانیو اطالعات م

به  یابیو دس  یسازمان ایددهایدر فر یجهت بازنگر یورزش یهاسازمان یبرا یادیدر ورزش مدافع ز

 همراه خواهد داشتفجانبه بههمه ۀخوسع

به  یورزش هایمسئوالن هیأت یدگاهدر نظر دارد از د مقدماخی لعۀعدوان مطاش،وهن به یوا یوبدابرا

 یکشور با اس فاده از شاخ  دیدبان حکمران یورزش هاییونفدراسخوب در  یحکمران یتوضع یبررس

 رویوف ازاشودیم یبررس شیورز حکمرانی نماگرها وها مؤلفه از آن ینبپردازدا اما ش (SGOی )ورزش

 ییهاکشور چه شاخ  یو فرهدگ یو چارچوب اج ماع یتبود که براساس وضع یوش،وهن ا یسؤاالت اصل

 یورزش هاییونفدراس یتمدنظر باشد؟ وضع یدکشور بای ورزش هاییونخوب در فدراس یحکمران یبرا

 است؟( چگونه SGO) یورزش یکشور براساس شاخ  دیدبان حکمران

 

 یقتحق یشناسروش

و  است یموضوع هدجار یف از آنجا که موضوع حکمرانبود م والی یو از نوع اک شاف یخ هآم یقخحق یوا

 یشودا با خوجه به سؤاالت اصل یاخیو عمل یفجامعه خعر یاسیو س یاج ماع یابس ر فرهدگ یبه اق ضا یدبا

 فشدیکار گرف ه مهب یو کمّ یفیاز دو روش ک اییخ هآم ن بایدش،وه

 یحکمران یاتبخن اول مرور ادب ؛اطالعات وجود داشت یآوردر جمع یدو بخن اصل یفیک ۀمرحل در

ا مقاالت و اسداد موجود هاباک  ۀبودف در بخن اول به مطالع یاف هساخ اریمهن یهاو بخن دوم مصاحبه

طور اخ  اق صاد و به یاستاس یریتامد یهاخوب در حوزه یعوامل مؤثر در حکمران ییمدظور شداسابه

مؤثر  یخوب ورزش یدر حکمران خوانستیکه م یاز عوامل اییهشرداخ ه شدا و فهرست اول یورزش یریتمد

قرار  مدنظر( 2013شده در ایو زمیدها الگوی الم )ی ارائههاشاخ دلیل خعدد یدا اما بهگرد یهباشد خه

 یقخحق ۀنمون یبا اعضا یقو عم یاف هساخ اریمهن یهاف در بخن دوم محققان به انجام مصاحبه(1گرفت )

 یریگنمونه یکهدفمدد و خکد یریگمرحلها روش نمونه یودر ا یقخحق یتبا خوجه به ماه ددفشرداخ 

 یبعد یهاسپس گروه امدظور مصاحبه ان خاببه یهگروه اول یک یکخکد یودر ا شدفاس فاده  یبرفگلوله

 یدۀو دانن در زم یانجام مصاحبها داش و آگاه یدر ان خاب افراد برا شدندف یگروه معرف یوخوسط هم

 یآورجمع یبخرخیوبد اگرفتمدنظر قرار  یورزش هاییوندر فدراس یریتمد ۀخوب و سابق یحکمران

افراد  یوا یافتفادامه  یبه اشباع نظر یدنمصاحبه(ا خا رس 15مصاحبه با خبرگان )مجموع  طریق ازها داده
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 ئیسا)ر یمخ لف ورزش هاییونفدراس ۀارشد و باخجرب ننفر از مسئوال 7 یریتامد  اداننفر از اس 5شامل 

 انجامصورت رودررو ها بهمصاحبه ۀبودندف هم یمطرح مل یداورا ورزشکار و مرب 3 و( یرو دب رئیسیبنا

 ینظر یبا خوجه به مبان یوساعت م فاوت بودف همچد 2خا  دقیقه 45 ازها مصاحبه انجام زمان و گرفت

به هر مصاح یلخحل کهیطورا بهگرفتآنها انجام  یو کدگذار خحلیلها ش،وهنا همزمان با انجام مصاحبه

 یامرحلهشن ایدددر فر یفیک یهاداده وخحلیلیهبودف خجز یبعد ۀمصاحب یراهدما یقبل هاییاف ههمراه به

 (ف22)رویۀ معمول در ایو زمیده انجام گرفت از  یتبا خبع

به  ییو مح وا یصور ییروا یبررس برایو خدویو  یاشرسشدامه کیفیا یهاداده وخحلیلیهاز خجز شس

 چهار یتف در نهایدنفر( رس 7) یریتم خص  مد  اداناز اس ینفر( و خعداد 9شونده )افراد مصاحبه ییدخأ

 یعوامل اصل یفخوص ینماگر برا 27و  یبازرسی و خوازن و همبس گ یادموکراس یتاشفاف یِاصل ۀمؤلف

یی سازۀ واو ر شایاییم خصصان قرار گرفتف در ادامه  ییدمورد خأ یورزش هاییونخوب در فدراس یحکمران

ی کردس انا هااس انمقیاس )بررسی خحلیل عامل اک شافی( در میان کارکدان ادارات کل ورزش و جوانان 

بعدی  ۀدر مرحل ارائه شده استف هایاف هدر قسمت  یجن انفر( بررسی شدا که  211کرمانشاه و همدان )

کشور  یورزش هاییونفدراس یتوضعو بررسی  شرسشدامهخعییو شایایی و خحلیل عامل خأییدی  مدظوربه

ی اس ان هایهیأت یرؤسا یدگاه(ا دSGO) یورزش یخوب براساس شاخ  دیدبان حکمران یدر حکمران

 یورزش هایهیأت یسو نواب رئ خمامی رؤساشامل  همرحلایو ش،وهن در  یآمار ۀف جامعشد یبررس

 هایشامل کارکدان هیأت یم عدد نفعانیذ یدارا یورزش هاییونبودف فدراسی غربی کشور هااس ان

ش،وهن  ایو در هس ددفففف وها باشگاه صاحبان ش،وهشگرانا اهاورزشکارانا داورانا رسانه یانامرب یااس ان

 هاییهو رو هایاستاز س هیآگایونا ارخباط مس مر با فدراس یلبه دال یاس ان یورزش هایمسئوالن هیأت

 ۀعدوان جامعبه یونفدراس نفعانیاز ذ گروهیعدوان به یودارا بودن خخص  و همچد هاایونکالن فدراس

خحقیق در نظر گرف ه شد و  ۀعدوان نمونآماری به ۀان خاب شدندف کل جامع در ایو مرحله ش،وهن یآمار

صورت به یکرت خهیه شد ول یارزش 5 یاسبراساس مقۀ حکمرانی خوب ورزشی ساخ محقق ۀشرسشدام

شرسشدامه  224شده یعخوزۀ شرسشدام 237از  یتدر نهاف دهددگان قرار گرفتشاسخ یاردر اخ  یحضور

از آمار خوصیفی شامل  هادادهدر خحلیل  فشداطالعات اس فاده  یلخحل که در شده بود یلطور کامل خکمبه

 ییکرونبا  و روا یآلفا یبشرسشدامه با ضر یاییف شاشداس فاده  یو درصد فراوان یارانحراف مع یانگیوام

مدظور ف بهیرفتانجام شذ یزرلافزار لنرم یۀبر شا ییدیخأی و خحلیل عامل عامل اک شاف یلخحل باسازه 
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 یحکمران یتو در ادامه وضع یرسونش یهمبس گ یبخوب از ضر یحکمران یهامؤلفه یوارخباط ب ییشداسا

 فشد خحلیل (SGO) یورزش یمرانکشور با اس فاده از شاخ  دیدبان حک یورزش هاییونخوب فدراس

 

 ی تحقیقهاافتهنتایج و ی

 211در میان  یماکسبا چرخن وار یاصل یهامؤلفه یلخوب از طریق خحل یشاخ  حکمران ۀساز روایی

ن ایج ف گرفت انجامی کرمانشاها کردس ان و همدان هااس اننفر از کارکدان ادارات کل ورزش و جوانان 

(ا مقدار =001/0Pاز ) ینا ب016/0صفر و برابر  یرغ یعدد یهمبس گ یسماخر یداندخرمبررسی نشان داد 

 یابودن  یشاخ  کاف یوبودف ا 70/0خر از و بزرگ 826/0( برابر با KMO) 1اولکیو -مایر -شاخ  کایزر

 یتآزمون کُرو یجۀن  یوف همچددهدینشان مشودا یم بیدیینکه خوسط هر عامل شرا  هاییی مآ ننبود

 یلخحل یبرا یمدطق یۀخا شا داش ددباال  یهمبس گ یکاف ۀبه انداز یرهامعدا که م غف بدانبودبارخلت معدادار 

در گروه  یعامل یلخحل یگرفتا که اجرا یجهن  خوانیها ممالک یوا یۀبر شا یوفراهم آورندف بدابرا یعامل

 الگوی واریماکس روش به اساسی یهامؤلفهف در ادامه با خحلیل بود شذیریهمورد مطالعه خوج ۀنمون

دا عامل اول کردرصد از واریانس کل را خبییو  45/58مجموع در چهار عامل  یوا شدفخأیید  چهارعاملی

و  کرد ییومش رک را بعد از چرخن خب یانسدرصد وار 45/33 نماگر 11با  یعموم باطاتو ارخ یتشفاف

 یاز بارهای معدادار برخوردار بودندف عامل دوم دموکراس /811 خا 624/0 ۀایو عامل در دامد نماگرهای ۀهم

نماگر در  7ف از کردیم ییومش رک را بعد از چرخن خب یانسدرصد از وار84/12بود که  نماگر 7شامل 

کم ر  ییبا بار معدا نماگرو دو بودند برخوردار  ییاز بار معدا 843/0خا  550/0 ۀنماگر در دامد 5عامل  یوا

 75/6بود که  765/0خا  448/0 یوب یینماگر با بار معدا 6شدف عامل سوم بازرسی و خوازن  یدهد 30/0از 

 41/5نماگر با  3با  یهمبس گ یعدیعامل چهارم  یتو در نها کرد ییومش رک را خب یانسدرصد از وار

با بار  نماگرحذف دو  با داشتخوجه  یدمعدادار بودف با 731/0خا  503/0 یبارهابا داش و و  یانسدرصد وار

 یلنماگر شرسشدامه در خحل 25 یتامدظور بهبود شفافبه یشده در بُعد دموکراسکم ر از مقدار گف ه یعامل

 فشد ییدخأ یعامل اک شاف

  

                                                           
1. Kaiser- Meyer- Olkin 
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 خوب یحکمران یاسمق یاول و دوم برا ۀنتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتب .1جدول 

 مدل
/2χ 

df 
 

RSME
A 

GFI NFI NNFI CFI IFI 

 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >85/0 <08/0 <5 قابل قبول

 96/0 94/0 91/0 91/0 91/0 059/0 8/2 مرخبۀ اول
 95/0 95/0 90/0 90/0 91/0 040/0 1/3 مرخبۀ دوم

 

 
 یخوب ورزش یدوم شاخص حکمران ۀمرتب یعامل یل. مدل تحل1شکل 

(GG حکمرانی خوب؛ =Trans شفافیت؛ =Democ دموکراسی؛ =Check بازرسیا و =Solidar)همبس گی = 
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 ، نماگرها، میانگین، و انحراف معیار نماگرهای حکمرانی ورزشیهامؤلفه. 2جدول 

فه
ؤل

م
 ها

 میانگین نماگرها
انحراف 

 معیار

فاف
ش

ی
 و ت

ت
طا

با
رت

ا
 

ی
وم

عم
 

ی اس راخ،های ورزشی در مورد اهدافا یونفدراسی مداسب رساناطالعف 1
 نفعانیذبه  هابرنامهو 

83/2 72/0 

هاا نامهییوآهای ورزشی در مورد قوانیوا یونفدراسی رساناطالعف 2
 یو رویدادهاخرمهمفدیا و گزارش  مسائل

19/3 90/0 

های ورزشی در مورد خصمیمات یونفدراسی مداسب رساناطالعف 3
 هایمخصمنفعان و دالیل اخذ یذدر مورد  اخذشده

65/2 77/0 

و مشخ  بودن ایدکه چه کسی/کسانی و به چه  هانقنف وضوح 4
 هس ددف شاسخگوها یونفدراسخصمیماخی در 

56/2 88/0 

ف در دس رس بودن جزئیات خماس )خلفو/ ایمیل وففف( با هیأت رئیسها 5
های ورزشی از طرق مخ لف )مثل یونفدراسها و کارکدان ی هکمرؤسای 
 یت(ساوب

63/2 07/1 

یون فدراسسالیانه از اثربخشی سیس م مدیریت و ادارۀ  ف ان شار گزارش6
 ورزشی

87/2 87/0 

 شاسخگوف دس رسی آسان به اطالعات برای خأمیو نیازهای اطالعاخی و 7
 های ورزشییونفدراسبودن 

65/2 83/0 

های یتفعالدر مورد  هارسانهدس رسی و کدکاش امکان ف 8
 های ورزشییونفدراس

00/3 06/1 

های یونفدراس شفاف حسابرسی شده و مالی سالیانۀ ان شار گزارشف 9
 یت و فففساوبمخ لف مثل  طرق ورزشی از

96/1 88/0 

 اهاشرداخت انجام برای روشو و شفاف دس ورالعمل ف داش و10
های یونفدراس شاداش در اعطای وففف( و  ورزشکاران مربیانا) قراردادهای
 ورزشی

53/2 89/0 

های یونفدراسها در یواگذاردر مورد موقع بهی شفاف و رساناطالعف 11
 ورزشی

53/2 95/0 

ک
تی

را
وک

دم
ی 

ها
ند

رآي
ف

 

 یهاوهیش و محرمانه یریگیرأبراساس  هاونیفدراست ان خاباف انجام 12
 سداداَ در مقررشده روشو

83/2 90/0 

 قیطر از ونیفدراس یاصل یهااستیسی در مورد ریگمیخصمف 13
 هاکدگره ایعموم مجمع در یمخف یریگیرأ

50/2 94/0 

 مقامات ان خابی ی در جدس یبرابر یبرا روشوی هااستیسف داش و 14
 یورزش یهاونیفدراس ارشد

46/2 91/0 

و  نظرمدظور طرح نفعان بهیذف فراهم آوردن فرصت کافی برای 15
 های ورزشییونفدراسشیشدهاد در 

49/2 91/0 

 93/0 52/2 گیری در مجمع بر طبق اسدادیرأف حد نصاب برای 16
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 ، نماگرها، میانگین، و انحراف معیار نماگرهای حکمرانی ورزشیهامؤلفه. 2جدول ادامۀ 

م
فه

ؤل
 

 میانگین نماگرها
انحراف 

 معیار

ن
واز

و ت
ی 

س
زر

با
 

 96/0 44/2 هاونیفدراسف خوانمدد بودن کمی ۀ بازرسی داخلی 17
 یهاداس اندار قیطر از هاونیفدراسبر کار و نظارت ف بازرسی 18
 خوسط کمی ۀ ارزیاب خارجی شدههشداخ  یالمللویب

38/2 79/0 

جهت اع راض و شکایت به  نفعانیذیی برای هاکانالف ایجاد 19
 ی ورزشیهاونیفدراسدر  اخذشده ماتیخصم

34/2 76/0 

 یبرا یدرس  و صداقت ایاخالق یکدهاف خعریف و مشخ  کردن 20
 یورزش یهاونیفدراس کارکدان و مقامات

44/2 91/0 

 انایمرب کارکدانا مدظور دفاع از حقوقف وجود قوانیو روشو به21
 ی ورزشیهاونیفدراسدر هدگام خضاد مدافع در  فففو ورزشکاران

41/2 89/0 

ی کد رل حسابداری و حسابرسی حَسَب مورد در هازمیمکانف وجود 22
 ی ورزشیهاونیفدراس

52/2 88/0 

ی
تگ

س
مب

ه
 

)جدسی یا قومیا ن،ادی  ضیخبع عدم یبرا ف داش و سیاست روشو23
 یورزش یهاونیفدراس نفعانیذ به خدمات ۀارائ وها برنامه دروففف( 

51/2 94/0 

اجرای  برای ورزشیی هاونیفدراس درمشخ   یهابرنامهف داش و 24
 اج ماعی یهاتیمسئول

42/2 91/0 

 یکپارچۀ خوسعۀ مدابع خاص برای و اخ صاص ف داش و برنامه25
 مداطق محروم و روس اها در ورزشی یهاتیفعال

38/2 93/0 

 

ا نشان داده شده استف ضریب 3میانگیوا انحراف معیار و آلفای کرونبا  حکمرانی خوب در جدول 

 ی آن بودفهامؤلفهو  شرسشدامهۀ شایایی مداسب دهددنشانبود که  7/0آلفا در چهار مؤلفه باالخر از 

 

 حکمرانی خوب. ضريب آلفای کرونباخ، میانگین، انحراف معیار و همبستگی پیرسون ابعاد 3جدول 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
آلفای 
 کرونباخ

1 2 3 4 5 

 - - - - - 79/0 52/0 67/2 . شفافیت1

 - - - - 64/0** 72/0 53/0 56/2 . دموکراسی2

 - - - 66/0** 45/0** 78/0 65/0 42/2 . بازرسی و توازن3

 - - 59/0** 68/0** 55/0** 71/0 60/0 43/2 . همبستگی4

 - 76/0** 88/0** 81/0** 91/0** - 81/0 58/2 خوب. حکمرانی 5

(P= 0/001) و * (P= 0/0001)**  
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شاخ  دیدبان  یازحاصل ام  محاسبه شدف(ا SGOدر ادامه ام یاز شاخ  دیدبان حکمرانی ورزشی )

و خوازن و  بازرسی یادموکراس یتاعد شفافاز چهار بُ یدرصد یانگیو( برحسب درصدا مSGO) یحکمران

نماگر  11نماگر ) 25که  شرسشدامهشایان ذکر است که با خوجه به خعداد نماگرهای ف است یهمبس گ

حکمرانی  دیدباننماگر همبس گی( بودا شاخ   3نماگر بازرسی و خوازن و  6نماگر دموکراسیا  5شفافیتا 

ا نشان داده 2و شکل  4ول (؛ ن ایج ایو بخن در جد15(ا براساس فرمول زیر محاسبه شد )SGOورزشی )

 شده استف

𝑺𝑮𝑶 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒇𝒆𝒅𝒔=

(
∑ 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊

𝟏𝟏
𝒊=𝟏

𝟏𝟏
+

∑ 𝑫𝒆𝒎𝒋
𝟓
𝒋=𝟏

𝟓
+

∑ 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌𝒌
𝟔
𝒌=𝟏

𝟔
+

∑ 𝑺𝒐𝒍𝒍
𝟑
𝒍=𝟏

𝟑
)

𝟒
−𝟏

𝟒
×𝟏𝟎𝟎

 

 

  یورزش یحکمران ديدبان شاخص. 4جدول 
 ابعاد  (5تا  1در مقیاس ) SGOامتیاز  برحسب درصد SGO شاخص

 شفافیت 67/2 57/41%

 دموکراسی 56/2 00/39%

 بازرسی و توازن  42/2 50/35%

 همبستگی 43/2 75/35%

 -مجموع                                       00/38%

 

 
 (SGOحکمرانی ورزشی ) ديدبانی حکمرانی خوب براساس شاخص هامؤلفه. نمودار 2شکل 
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 یریگجهینتبحث و 

 هایچارچوبخوب در ورزش براساس  مرخبط با حکمرانی معیارهایشداسایی به  حاضر در ش،وهن

های ورزشی براساس یونفدراسشرداخ ه شد و در ادامه نیز وضعیت  کشور فرهدگی اج ماعی و سیاسیا

 ( بررسی شدفSGOحکمرانی ورزشی ) دیدبانشاخ  

هاا مقاالت و اسداد موجود( بررسی و در )ک اب خحقق ایو اهداف اب دا ادبیات حکمرانی خوب مدظوربه

ازرسی و خوازن بنماگردر چهار بُعد شفافیتا دموکراسیا  25ادامه با انجام مصاحبه از خبرگان ایو حوزها 

های عدوان ابعاد حکمرانی خوب شداسایی شدف هم در ادبیات حکمرانی و هم مصاحبهو همبس گی به

یگر مورد خأکید بیش ری قرار گرفتف ع شفافیت نسبت به سه مؤلفۀ دگرف ه در ایو ش،وهنا موضوانجام

همچدیو شکست و ناخوانی در ارائۀ (ف 23ا فساد دیده شده است )عدوان اولیو عامل مبارزه بشفافیت به

یای (ف در دن24خصویری روشو از سازمان ممکو است با عدم موفقیت در حکمرانی خوب مرخبط باشد )

دهد های اخالقی م عدد افزاین خمایل به شفافیت در میان همگان نشان میرسوایی دنبالورزش نیزا به

 (ف 25های ورزشی بین از ایو امکان ندارد ناشداخ ه باقی بماندد )که برای سازمان

های مخ لف مطرح شدا حول چهار موضوع هایی که در مصاحبهخریو آی مبرای بهبود شفافیتا مهم

های اصلی بودف در ایو گیریها؛ فرایددها؛ موضوعات مالی و خصمیماس راخ،ی و برنامهاصلی یعدی اهدافا 

سازی را برای اعضای ( فهرس ی از موارد شفاف2011 ا2ه نقل از فیلیپسا ب1زمیده )اخحادیۀ فوخبال اروشا

اندازا سازی در مورد اساسدامها چشمخود مد شر کرده استف ایو فهرست با جزئیات مفصل شامل شفاف

هاا خصمیمات اخذشده در مجمع مأموریت و اس راخ،یا چارت سازمانیا خرکیب هیأت اجرای و کمی ه

ها و کدهای اخالقی هاا گزارش مالی ساالنها گزارش فعالیتعمومیا خصمیمات هیأت اجرایی و کمی ه

ن با بودجه و درآمد که یک فدراسیوطوریاستف الب ه بهیده کردن شفافیت خابع اندازۀ سازمان استا به

(ف همچدیو 2سالیانۀ بیش ر نسبت به فدراسیون با درآمد کم را به شفافیت بیش ری نیاز خواهد داشت )

خواند بر خصمیمات کاربران آن اطالعات اثرگذار باشدا باید افشا شده است همۀ اطالعاخی که می خوصیه

شک در دس رس بودن اطالعات در که بیشودف اما چگونگی افشاسازی ایو اطالعات سؤال دیگری است 

 (ف24خواند انجام بگیرد )سایت سازمان حداقل کاری است که میوب

                                                           
1 . Union of European Fottball Associations 

2 . Phillips 
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که با افزاین شفافیتا کدها طوریهای حکمرانی خوب مجزا نیستا بهالب ه باید خوجه داشت که حوزه

خواهد داشتا زیرا وق ی اعضا همراه عالوه شاسخگوییِ بیش ری را بهیابدف بهو معیارهای اخالقی بهبود می

خواندد از مقامات فدراسیون خقاضای شاسخگویی داش ه نفعان اطالعات بیش ری دریافت کدددا به ر میو ذی

عبارت دیگرا شاسخگویی نیازمدد اطالع اعضای سازمان از خصمیمات اخذشده و ایدکه (ف به23باشدد )

بخشی برای های اطمیداندر عمل باید دارای رویهشوند استا یعدی سازمان خصمیمات چگونه گرف ه می

نفعان ب واندد رو باید سیس م شاسخگویی مدظمی که ذی(ف ازایو26شفافیت و جریان آزاد اطالعات باشد )

عالوه فدراسیون خود را ملزم به خصمیماتا اعمال و ن ایج فدراسیون را قضاوت کدددا ایجاد شودف به

مدظور بهبود شفافیت در (ف بدابرایو به23یو موارد اع راض دارندا کدد )شاسخگویی به افرادی که به ا

های مالی و ایجاد زمیده برای سازی فراهم شود که گزارشها باید شرایط الزم برای شفاففدراسیون

 ارخباطات کافی عموم را شامل شودف

کراخیک بودف های ورزشی فرایددهای دموعامل مورد خوجه دیگر در حکمرانی خوب فدراسیون

شذیرندف ها خأثیر میدموکراسی به معدای مشارکت در سیاس گذاری خوسط آنهایی است که از آن سیاست

عالوها دموکراسی دهددف بهگویی و اثربخشی را در سازمان افزاین میدر واقع فرایددهای دموکراخیکا شاس

ۀ فدراسیون است و میزان های ورزشی بحث کلیدی در ادعای مشروعیت هیأت رئیسدر فدراسیون

(ف الب ه 15گیرندا بس گی دارد )کار میمشروعیت ایشان به میزان و درجۀ فرایددهای دموکراخیک که به

عیب نیست و امکان ندارد یک شیوه را برای همه خجویز کردا اما همیشه همیشه دموکراسی کامل و بی

شدۀ گذش ه خقا داد و در عیو حال مدافع کسبایو امکان وجود دارد که سیس م دموکراخیک سازمان را ار

دست آمد شامل نیاز به ها خأکید و از بررسی ادبیات به(ف اصول اساسی که در مصاحبه2را نیز حفظ کرد )

طرفی قواعد رقابت و فرایددهای اجرایی در ان خاب و ان صاب اعضای هیأت حاکمه روشدیا شفافیت و بی

 (ف 23در فدراسیون بود )

های ورزشی بازرسی و خوازن استا در واقع وجود سیس م بعدی حکمرانی خوب در فدراسیون مؤلفۀ

مدزلۀ حکمرانی شده خوسط همگان استا ح ی بحث بازرسی بهنظارخی در هر سازمانیا یک قانون شذیرف ه

د داریا یکی از اصول اساسی دموکراسی وجوعالوه از مدظر حکومت(ف به27خوب نیز خلقی شده است )

سیس م نظارخی در هیأت حاکمه استا که قدرت مطلق سه قوۀ مقددها مجریه و قضاییۀ یک کشور را 

کددف در واقع نبود سیس م بازرسی موجب ایجاد مسائلی ماندد فسادا خمرکز قدرتا فقدان محدود می

ها ر فدراسیوند .(28دنبال خواهد داشت )شود و در نهایت فقدان اثربخشی در سازمان را بهدموکراسی می
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نفعان خقسیم ها و ذیوسیلۀ آن قدرت بیو رئیسا هیأت اجراییا دبیرا کمی هنیزا طراحی سیس می که به

های شوندگان و هم در ادبیات شیشدهاد شده استا چراکه خوزیع قدرت از شیوهشودا از سوی مصاحبه

ف بدابرایو سیس م بازرسی و (24های غیردول ی و ح ی دنیای خجارت است )حکمرانی خوب در سازمان

خریو عامل در جلوگیری از خمرکز قدرت است و ایو اطمیدان را های ورزشیا بزرگنظارت در فدراسیون

روز کردن ایجاد خواهد کرد که خصمیمات محکما مس قل و فارغ از سلطۀ نابجا گرف ه شودف اما معموالً به

فسادا خمرکز قدرت و فقدان دموکراسی و اثربخشی  خریو عوامل شیشگیری ازسیس م نظارخی که  از مهم

(ف بدابرایو باید خعدادی ناظر خارج از 2شود )های ورزشی دیده نمیدر دنیای ورزش استا در فدراسیون

های ورزشی حضور داش ه باشدد و کمی ه از طریق مجمع عمومی فدراسیون در کمی ۀ اخالق فدراسیون

بر وجود کمی ۀ اخالق و شذیرش خاب آنها نقشی نداش ه باشددف عالوهان خاب و مقامات فدراسیون در ان 

های ورزشیا کمی ۀ اخالق باید مس قل باشد و طبق قوانیو قدرت اجرایی کدهای اخالقی در فدراسیون

 برای ورود و داوری در مورد رف ار مقامات ارشد فدراسیون را نیز داش ه باشدف 

های ورزشی معرفی شده است و مس قیماً به خوسعۀ ورزش نهمبس گیا هس ۀ مرکزی فعالیت سازما

( یک سری خوصیۀ عمومی دارد که عواید و مدافع ورزش 2008المللی المپیک )ارخباط داردف کمی ۀ بیو

باید به ورزش بازگرددا که شامل خوزیع عادالنه و کارامد مدافع و عواید ورزش و روشو و شفاف بودن 

کدد (ا نیز به اعضا خوصیه می2011(ف در ایو زمیده اخحادیۀ فوخبال اروشا )27سیاست خخصی  مدابع است )

در ایو ش،وهن نیز خبرگان بر (ف 2های اجرای کمک مالی را بپذیرند )مکانیسم همبس گی مالی و برنامه

سه عامل داش و برنامۀ مشخ  برای اخ صاص مدابع الزم برای خوسعۀ ورزش در مداطق محروم و روس اها؛ 

ی مسئولیت اج ماعی؛ و داش و سیاست روشو عدالت )جدسی یا قومیا ن،ادی وففف(ا هابرنامهیرش شذ

ی دیگری نیز هاش،وهنعوامل برای خوسعۀ همبس گی در ورزش خأکید کردندف در  ویخرمهم عدوانبه

 (ف26است ) شدهیمعرفی همبس گی: خوزیع عادالنۀ مدابعا برابری و خوسعه هاشاخصه

 دیدبانشاخ   براساسهای ورزشی کشور وضعیت حکمرانی فدراسیونبه بررسی  دیدر قدم بع

کدددگان در همۀ ابعاد خعییو شدف شرداخ ه شدا و ن ایج براساس دیدگاه شرکت(ا SGO)حکمرانی ورزشی 

 .( کسب شد42/2و در مؤلفۀ بازرسی و خوازن کم ریو ام یاز )( 67/2)در مؤلفۀ شفافیت بیش ریو ام یاز 

ها همراس ا با ایو یاف ه خر از حد م وسط قرار داشتفبود که شاییودرصد  38 همچدیو ام یاز نهایی شاخ 

المللی انجام گرفتا شاخ  شفافیت باالخریو و شاخ  بازرسی و های بیودر ش،وهشی که در فدراسیون

 4/45ی المللویبفدراسیون  35ام یاز نهایی  عالوهبهخوازن کم ریو ام یاز را به خود اخ صاص داده بودندف 
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 دیدبانشاخ   که(ف از آنجا 15) درصد بود 50فدراسیون کم ر از  26درصد بود و در ایو میان ام یاز 

رود که ام یاز ایو ( بازخابی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب استا ان ظار میSGOحکمرانی ورزشی )

ی بزرگ ام یاز ایو هاونیفدراسدرصد و در  75 وسط نزدیک به یی با اندازۀ مهاونیفدراسشاخ  در 

 (ف15درصد باشد ) 75شاخ  بیش ر از 

در وهلۀ اول اجرای قواعد حکمرانی  چراکهچیز خوبی استا  فیخعر در الدفسهیفحکمرانی خوب 

هداف ی ورزشی کمک کدد خا در اهاسازمانبه  خواندیمخوبا به فرض ایدکه درست خعریف شده باشددا 

یک سری کدهای درست اخالقی استا بلکه  خدهانهعبارت دیگرا حکمرانی خوب باشددف به خراثربخنخود 

 نفعانیذی ورزشی خسهیل کدد؛ دوم ایدکه درک عامۀ مردم و هاسازمانرسیدن به اهداف را در  خواندیم

ی بزرگ در هاییرسواح ی اگر  عالوهبهی مخ لف ورزشی حکمرانی ضعیفی دارندف هابخنایو است که 

اثر مدفی بزرگی بر  خواندیمیی هاییرسوای ورزشی داللت نکددا اما چدیو هاونیفدراسبه  ماًیمس قورزش 

ی ورزشی خفکیکی هاسازمانخصوص عامۀ مردم بیو و به نفعانیذ چراکهخصورات عموم مردم داش ه باشدا 

ی درس بهف بدابرایو اگر قواعد حکمرانی خوب دهددیمعمیم خ رانیس دد و ح ی گاهی موارد رسوایی  قائل

 (ف1شوند ) اثریبا رساندیمی مدفی که به ورزش آسیب هادگاهیداجرایی شوندا کمک خواهد کرد خا ایو 

ن ایج ایو ش،وهن بر چهار مؤلفۀ اصلی شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازنا و همبس گی برای 

اشتف ن ایج بررسی نیز حاکی از ایو بود که حکمرانی ورزشی از دیدگاه حکمرانی خوب ورزشی خأکید د

ادعا  خوانینمدرصد( قرار داردا الب ه شایان ذکر است که  38از م وسط ) خروییشادر حد  کدددگانشرکت

ی هاشاخ گفت در نبود  خوانیما اما شودیمکرد کسب ام یاز باال در ایو شاخ  ح ماً مانع بروز فساد 

فشار از سوی همواره  عالوهبهی افزاین یابدف راخالقیغی و رف ارهای طلبفرصترانی خوبا اح مال حکم

المللی ورزش و در نهایت های بیوهاا دولتا سازمانها و بازیکدانا اسپانسرهاا رسانهحامیانا انجمو باشگاه

هر کسی که در حوزۀ ورزش دلیل عمومیت ورزش از سوی کل جامعه برای بهسازی و اصالحاتا بر روی به

 (ف23درگیر استا وجود دارد )

خریو راه مقابله با فساد ( در بیانیۀ نشست لوزانا مهم2017المللی المپیک )نظر به ایدکه کمی ۀ بیو

و شیروی از  داندیمی ورزش هاسازمانخرویج اصول شفافیتا یکپارچگی و حکمرانی خوب در در ورزش را 

ی درون جدبن المپیک را خواس ار است هاسازماناصول حکمرانی خوب خوسط  باالخریو اس انداردهای

ی ورزشی کشور باید با قبول و اجرای کدهای حکمرانی ورزشی زمیدۀ هاونیفدراس رسدیمنظر (ا به29)

 ی مرخبط با فساد در ورزش را فراهم آورندفهاتیفعالیا خشخی  و مقابله با ریشگیش
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ها را در مسیر یونفدراسی ورزشی کشور از جمله هاسازمانخواند یمکه دیگری همچدیو اقدامات  

 برای راه نقشۀ و جامع طرح اند از: خهیۀشودف ایو اقدامات عبارتیمحکمرانی خوب قرار دهدا شیشدهاد 

 خوب؛ خعییو حکمرانی موضوع بر حاکم هایارزش اهداف و خوب؛ خبییو حکمرانی شدن عملیاخی

 مدظوربهایجاد بس رهای الزم  اصول حکمرانی؛ موفقیت و میزان موقعیت سدجن ایمعیاره و هاشاخ 

یزی مداسب ربرنامه نفعان به اظهارنظر؛یذمدظور خشویق یی بههاروشاعمال حق اظهارنظر و اخخاذ 

اجرایی هایی برای اس قالل کمی ۀ اخالق و قدرت یهرونفعان؛ ایجاد یبا ذ یرونیبهبود ارخباطات ب مدظوربه

ورزش در مداطق محروم و روس اهاا  ۀخوسع یاخ صاص مدابع برا ی دقیق وهابرنامهخدویو  در کمی ۀ اخالق؛

و  یهمکارکه با  ییهاها و شبکهایجاد گروهی؛ شش یبانی مالی و اج ماع یتمسئول یهابرنامه یرششذ

 یقاتبه خحقلمپیکا وزارت ورزش کمی ۀ ملی ااز جمله  مخ لف مؤسسات وها سازمان اهامشارکت دانشگاه

 حکمرانی خوب بپردازندف هاییاس راخ، سازییادهو ش یومدظور خدوبه یفرهدگیوو ب ایرش هیانم

 

 منابع و مآخذ

1. Alm, J. (2013). “Action for Good Governance in International Sports Organisations”. Final 

report. Copenhagen : Play the Game/ Danish Institute for sports studies, PP: 6- 22.  

2. Phillips, Alex. (2011). “What should be in a ‘Good Governance Code’ for European Team 

Sport Federations?”. Master’s thesis, PP: 5-20. 

3. Saneei, M. (1385). “Good governance is a new concept in governmental management”. 

Tadbir mountly magazine on management. 17(178):26-34. [In Persian]. 

4. Weiss, T, G. (2000). “Governance, Good Governance and Global Governance, Conceptual 

and Actual Challenges”. Third World Quarterly, 21(5): 795-815. 

5. UNDP. (2007). “Governance Indicators– A User’s Guide”. P: 18-20, www.undp.org/ 

execbrd/pdf/dp08-45_AnnexIII.pdf 

6. Knoll M. and Zloczysti P. (2011).  “The Good Governance Indicators of the Millennium 

Challenge Account: How Many Dimensions are Really Being Measured”. World 

Development, 40(5), 900- 915.  

7. Mahmoudi, J.,Ronaghi, M.H. & Ronaghi, M. (1392). “Determining the weight and 

relationship between good governance indicators in Iran”. Risstudies quarterly. 16(62): 59-

87. [In Persian]. 

8. Forster, J. & Pope, N. (2004). “The Political Economy of Global Sporting Organisations”. 

Abingdon: Routledge, p: 72-73.  

9. Henry, I. &  Lee, P. C. (2004). “Governance and ethics in sport”. In: Beech, J. and 

Chadwick, S. (eds).  The Business of Sport Management. London: Pearson, PP.25-42. 

10. Chappelet, J, L. & Kübler-Mabbott, B. (2008). “The International Olympic Committee and 

the Olympic System: The governance of world sport”. Abingdon: Routledge, pp: 177-181. 

http://www.undp.org/%20execbrd/pdf/dp08-45_AnnexIII.pdf
http://www.undp.org/%20execbrd/pdf/dp08-45_AnnexIII.pdf
http://quarterly.risstudies.org/


 1397، زمستان 4، شمارة 10ديريت ورزشی، دورة م                                                                                         792

 

 

11. Walters. G., Trenberth. L. & Tacon, R. (2010). “Good Governance in Sport: A Survey of 

UK National Governing Bodies of Sport”. London: Birk beck Sport Business Centre. PP: 

3-5. 

12. Sport and Recreation Alliance:  the UK confederation of sports federations. (2011).  

“Voluntary Code of Good Governance for the Sport and Recreation Sector”. London: SRA. 

PP: 6-8. 

13. Geeraert, A. (2015a). “Indicators and benchmarking tools for sports governance”. In: 

Transparency International (Ed), Global corruption report: corruption in sport. London: 

Routledge. 

14. AGGIS group. (2013). “AGGIS Sports Governance Observer”. In J. Alm (Ed), Action for 

Good Governance in International Sports Organisations. Final report (PP: 218-221). 

Copenhagen: Play the Game/ Danish Institute for sports studies. 

15. Geeraert, A. (2015b). “Sports governance observer. The legitimacy crisis in international 

sports governance”. Report / October 2015, Pp: 5-37. 

16. Geeraert, A., Alm, J., & Groll, M. (2014). “Good governance in international sport 

organizations: an analysis of the 35 Olympic sport governing bodies”. International journal 

of sport policy and politics, 6(3), 281-306. 

17. Miscă, F., & Hanu, E. (2015). “Governance in sport-a necessity in the management of the 

sports organizations”. DISCOBOLUL, 2(40), 63-67. 

18. Parent, M. M., & MacDonald, D. (2016). “Stakeholder perceptions on the democratic 

governance of major sports events”. Sport Management Review, 19(4), 402-416. 

19. Whitford, M., Phi, G. T., & Dredge, D. (2014). “Principles to practice: Indicators for 

measuring event governance performance”. Event Management, 18(3), 387-403. 

20. Hover, P., Dijk, B., Breedveld, K., & van Eekeren, F. (2016). “Integrity & sport events.”: 

WJH Mulier Institute & Utrecht University.pp:5-7. 

21. Thomas M. (2009). “What Do the Worldwide Governance Indicators Measure”? Journal 

of Public Administration Research and Theory, J-PART 16(1): 5-22.  

22. Bazargan, A. (1395). “Introduction to qualitative and mixed research methods”. Didar 

publication. 3rd edition. P: 48-55. [In Persian]. 

23. Transparency International. (2011). “Safe Hands: building integrity and transparency at 

FIFA”. Berlin: Transparency International, p: 5-8.  

24. OECD  . (2004). “Principles of Corporate Governance”. Paris: OECD. Pp: 12-50.  

25. Robinson, L. (2012). “Contemporary issues in the performance of sports organisations”. In 

L. Robinson, P. Chelladurai, G. Bodet and P. Downward, Routledge handbook of sport 

management (Pp: 3-15), New York: Routledge. 

26. Woods, N. (1999). “Good Governance in International Organizations”. Global Governance, 

5(1), 39- 61. 

27. International Olympic Committee.  (2008). “Basic universal principles of good governance 

of the Olympic and sports movement”. Lausanne: Pp: 3-12.  

28. Bovens, M. (2007). “Analysing and assessing accountability: a conceptual framework”. 

European Law Journal, 13 (4), 447–468. 



 793                                                                   تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص ديدبان حکمرانی ورزشی 

 

29. International Olympic Committee. (2017). “International forum for sports integrity”. 

Declaration Lausanne, 15 February,. Pp, 1-2. 


