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1و .2استاديارمديريت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ايران

چکیده
هدف تحقیق حاضر اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامة حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران بود .روش تحقیق
توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمعآوری میدانی
بود .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران در سال 2016
بودند ( )N=320که تعداد  175نفر براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونة
آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة محققساختة 25سؤالی الگوگرفته از پرسشنامة اعالیی اردکانی
( )1387و اصول جهانی حکمرانی خوب جنبش المپیک ( )2008با طیف  5ارزشی لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد)
استفاده شد .روایی پرسشنامه براساس روایی سنجی الوشه تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (=0/81
 )αبهدست آمد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی) با استفاده از نرمافزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد .براساس نتایج تحلیل عاملی ،شاخصهای
تالش تا حصول نتیجه ،تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف ،ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر قانون ،شفافسازی،
ظرفیتسازی و کارگروهی ،بازخورد و پاسخگویی و تأکید بر دانشافزایی بهعنوان هفت اصول حکمرانی خوب در وزارت
ورزش و جوانان شناسایی شد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان
جمهوری اسالمی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است .در نهایت میتوان گفت الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش
و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که مبتنی بر شاخصها و اصول بهدست آمده است ،نظام نوینی را طراحی
میکند که براساس آن میتوان از همة توانمندیها و ظرفیتهای وزارت برای ارائة خدمات عمومی و تخصصی کارامد و
رشد و توسعة ورزش و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد.

واژههای کلیدی
اعتباریابی ،حکمرانی خوب ،وزارت ورزش و جوانان ،هنجاریابی پرسشنامه.

نويسندة مسئول  :تلفن 0912527290 :

Email: n.rasekh6663@gmail.com
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مقدمه
امروزه یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهة  1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده،
حکمرانی خوب1است ( .)1مفهوم حکمرانی خوب بهسبب جدید بودن با تعبیر و تفسیرهای متفاوتی مواجه
بوده است .برخی افراد یا نهادها آن را با ویژگیهایش تعریف میکنند و برخی دیگر آن را با عناصرش
معرفی میکنند .ازاینرو حکمرانی خوب شامل مکانیزمها ،فرایندها و نهادهایی است که بهواسطة آنها
شهروندان گروهها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال ،حقوق قانونی خود را اجرا ،تعهداتشان را برآورده و
تفاوتهایشان را تعدیل میکنند ( .)2از نظر کافمن 2،حکمرانی خوب عبارت است از حاکمیتی که بر
مبنای ابعاد گوناگون (پاسخگویی خارجی و ندای ذینفعان ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تبهکاری و
تروریسم ،اثربخشی دولت ،فقدان تحمیل قوانین ،حاکمیت قانون و کنترل فساد) قابل سنجش است (.)3
همچنین بانک جهانی ،حکمرانی خوب را براساس توانمندی دولت تعریف کرده و دو راهبرد برای
توانمندسازی دولت ارائه داده است که اولی تطبیق ظرفیتها با نقشهای دولت و دیگری افزایش
ظرفیتهای دولت است ،که منظور از این راهبرد ،این است که دولت وظایف متعددی دارد و توانمندیهای
این نهاد مانند هر سازمان دیگری محدود است ،بنابراین ،باید ظرفیتهای خود را به وظایفی اختصاص
دهد که اولویت بیشتری دارند ( .)4در این زمینه کمیسیون اقتصادی ،اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام

3

ا صول مهم حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین کرده است؛ حکومتها با احترام
نهادن به این اصول و اجرایی کردن آنها ،میتوانند گامهای مؤثری در روند توسعة پایدار بردارند که این
اصول شامل مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،پاسخگویی ،شکلگیری وفاق عمومی ،حقوق مساوات و
اثربخشی ،کارایی و مسئولیتپذیری است ( .)5حکمرانی خوب تمرین مدیریت منابع یک سازمان برای
رسیدن به اهداف تعیینشده است .باید اذعان کرد که بازسازی فرایند نوآوری ،در سراسر جهان در جریان
است ،و جریان اطالعات و تسهیم دانش در سطح جهانی در حال سرعت گرفتن است .تنوع و عمق این
تحوالت ،سرعت نوآوری را برای خلق فرصتهای نوآوری جدید افزایش میدهد و شکل راهبردهای سازمانی،
روند و محتوای اقتصادی را نمایان کرده و حکمرانها روند این فرایند را تسهیل میکنند .بهعبارت دیگر،
اقتصاد دانشی در درازمدت رشد نخواهد کرد ،مگر اینکه مورد حمایت یک چارچوب نهادی از طرف

1. Good Governance
2. Kaufmann
3. ESCAP
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حکمرانی قرار گیرد ( .)6بنابراین حکمرانی خوب از جمله مباحث تازهای است که در دو دهة اخیر توجه
محافل علمی و بینالمللی جهان را به خود معطوف کرده است .محققان ،حکمرانی خوب را با رویکردها
(فرایندی ،لیبرالیستی و سوسیالیستی) ،ابعاد (سیاسی ،اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعة اقتصادی،
توسعة سیاسی و توسعة پایدار انسانی)گوناگون تعریف کردهاند .اما با توجه به پیچیدگی و میانرشتهای
بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کالن به این مقوله پرداخته و بهجای ارائة
فهرستهای گوناگون از ویژگیهای حکمرانی خوب به طراحی الگوها و مدلهایی مبادرت شود که
جنبههای گوناگون این پدیدة چندبعدی را تبیین کند (.)7
در این خصوص در زمینة الگوی حکمرانی خوب آرنت و عمان )2008(1پاسخگویی ،ثبات سیاسی،
اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد را بهعنوان اصول و شاخصهای
حکمرانی خوب بیان داشتند که هر یک از این شاخصها میتواند رشد اقتصادی و توسعة انسانی را در هر
سازمان ارتقا بخشد .بهطوریکه به هر اندازه حاکمیت قانون ،پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه
بیشتر و فساد ،مقررات اضافی ،بیثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد ،حکمرانی در آن جامعه یا سازمان
برای نیل به توسعة اقتصادی مناسبتر است ( .)8یگانگی و معمارزاده ( )2016در تحقیق خود به شناسایی
و اولویتبندی حکمرانی خوب در سازمانهای کارا پرداختند ( .)2آنان نشان دادند که از میان شش شاخص
مطرحشده حکمرانی خوب ،عوامل و شاخصهای پاسخگویی ،قانونگرایی و ارزشگرایی دارای مهمترین
اولویت حکمرانی خوب بوده است .بخش توسعة بینالمللی ( )2001نیز حکمرانی خوب را بر مبنای هفت
شایستگی دارای خطمشی مشارکتی؛ رافع فقر و ثبات اقتصادی؛ مجری خطمشیهای پشتیبانی از فقرا؛
تأمینکنندة خدمات اساسی اثربخش بهصورت عادالنه؛ تأمینکنندة امنیت و سالمتی فردی؛ مدیریت
پاسخگویی راهکارهای امنیت ملی؛ توسعهدهندة دولت پاسخگو و امین دانست ( .)2رهنورد ()2012
شاخصهای حکمرانی خوب را توسعهگرایی و تعالی پایدار ،مشارکتجویی و شراکتگرایی ،ارزشگرایی،
قانونگرایی ،عدالتگرایی و پاسخگویی بیان کرد ( .)9رودرا و سانیال )2011(2در تحقیق خود به بررسی
حکمرانی خوب بر توسعة انسانی پرداختند و نشان دادند که حکمرانی خوب و توسعة انسانی در مراحل
قبلی ،توسعة انسانی حاضر را تعیین میکند ( .)10کناک و فنک )2003( 3نیز نشان دادند بهبود

1. Arndt & Oman
2. Rudra and Sanyal
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688

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

شاخص های حکمرانی خوب تأثیرات مستقیمی بر توسعة اقتصادی و توسعة نیروی انسانی دارد (.)11
رهنورد و عباسپور ( ) 2008در تحقیق خود تالش کردند تا ضمن تبیین مفهوم و ویژگیهای حاکمیت
خوب ،در خصوص پیاده سازی آن نیز مدلی را ارائه دهند که با رویکرد معماری تدوین شده بود (.)12
پری( ) 20151در پژوهش خود به اثرگذاری حاکمیت خوب بر توسعة اقتصادی اشاره داشته است (.)13
شاهین ( )2016نیز در تحقیق خود نشان داد شاخصهای حکمرانی خوب در سازمان به افزایش و بهبود
رضایت شغلی کارکنان منجر میشود (.)14
از سوی دیگر در دوران حاضر بهعلت پویایی و پیچیدگی محیط رقابتی ،سازمانها و از جمله
سازمانهای ورزشی در معرض تغییرات ناپیوستهای قرار دارند .ارتباط و تعامل این سازمانها با عوامل
مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و سایر سازمانهای ورزشی ،ملی و بینالمللی و مهمتر
از همه ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی همگی دست به دست هم دادهاند تا محیطی
پرتالطم را برای این سازمانها ایجاد کنند ( .)15بهطوریکه کمیتة بینالمللی المپیک( )20082بهعنوان
یکی از اصلیترین نهادهای بینالمللی حاکمیتی ورزش در خالل سمینار خودمختاری جنبش المپیک و
ورزشها اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در جنبش المپیک و ورزشها را رسماً اعالم کرد .سایت
رسمی کمیتة بینالمللی المپیک ( )2009نیز توصیههای تأکیدی این نهاد مرجع با هدفگذاریهای
مشخص در مقاطع زمانی؛ لزوم پیوستار و همگونسازی نظام حاکمیتی ملی ورزش را در هر دو بخش
دولتی و غیردولتی افزون ساخت ( .)16ازاینرو و با توجه به مطالب مذکور ،سازمانها ،نهادها و افراد
مختلف شاخصهایی را برای حکمرانی خوب مطرح کردهاند ،اما بیشتر آنها در سطح ملی یا بینالمللی
بوده و کمتر در سطح سازمانی عنوان شدهاند ،یعنی دارای مفاهیم گستردهای مانند اثربخشی حکومت یا
ثبات سیاسی و غیره هستند ،اما بهطور کلی هدف اصلی در حکمرانی خوب توسعه ،بهویژه توسعة اقتصادی
و مادی است؛ یعنی از نظر نهادهای بینالمللی و نظریهپردازان ،در حکمرانی خوب ،مهم این است که
سازمان از نظر مادی توسعه یابد ( .)17از نظر آنان ،الگوی مزبور میتواند ابزار خوبی برای این توسعه باشد
که سازمان های ورزشی نیز در این زمینه مستثنا نیستند ،چراکه هر اندازه سازمانهای ورزشی بتوانند به
اصول و شاخصهای حکمرانی نزدیکتر باشند ،میتوانند از رشد اقتصادی باالتری برخوردار باشند و حتی
رشد بخش خصوصی در ورزش را نیز میتوان توسعه بخشید .تدوین الگوی جامع حکمرانی خوب ،میتواند
1. Pere
2. IOC
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منشأ آثار مبارکی در شیوة ادارة وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران شود .از جمله میتوان به
تبیین هدفمند استراتژیهای مربوط به اسناد باالدستی و هماهنگسازی کارکردهای نهادهای موجود در
وزارت ،توجه بیش از پیش به ابعاد و مؤلفههای مغفول در ادارة امور ورزش در راستای ارتقای نظام مدیریتی
ورزش کشور و تدوین تجربیات ارزشمند موجود در ادارة امور ورزش کشور و بهکارگیری آنها در تصمیمات
راهبردی ورزش اشاره کرد .با توجه به مطالب مذکور ،سازمانها ،نهادها و افراد مختلف شاخصهایی را
برای حکمرانی خوب مطرح کردهاند ،اما بیشتر آنها در سطح ملی یا بینالمللی بوده و کمتر در سطح
سازمانی چون وزارت ورزش و جوانان عنوان شدهاند .ازاینرو این تحقیق در نظر دارد شاخصهای حکمرانی
خوب را در باالترین سطح نهادهای ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانان بررسی کند .با توجه به اینکه
این سازمان ارتباطات وسیعی با سازمانهای مختلف داخل و خارج از کشور دارد و همچنین نقش
چشمگیری در ارتقای سطح ورزش و سالمت ،توسعة پایدار و سرافرازی کشور دارد ،در راستای نیل به
اهداف سازمانی خود ،نیازمند در اختیار داشتن شاخصهایی بهمنظور ارزیابی عملکرد بهینه و حکمرانی
خوب است که به همین دلیل در این تحقیق شاخصهای حکمرانی خوب بررسی شده است .با توجه به
دیدگاههای ذکرشده و اهمیت شاخصها و اصول حکمرانی خوب در هر سازمانی ،این تحقیق در پی ارائة
مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان است.
روششناسی تحقیق
هدف تحقیق حاضر اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامة حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران از
دیدگاه کارشناسان بود .روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی ،به
لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمعآوری میدانی است .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل
تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران در سال  2016بود (منظور از کارشناس،
مجموعة کارکنانی از سازماناند که حداقل مدرک کارشناسی یا پست رسمی کارشناس دارند .عالوهبر این،
بهصورت تماموقت در سازمان مورد بررسی مشغول فعالیتاند) .با توجه به آمار مدیریت اداری این
وزارتخانه ،تعداد کل کارشناسان دارای شرایط مذکور ،حدود ( )N=320نفر بوده است و با توجه به جدول
مورگان )n=175( ،نفر نمونة آماری این پژوهش را تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده گزینش شدند .پس از توزیع پرسشنامة تحقیق حاضر ،تعداد ( )n=168پرسشنامه
(پرسشنامههای عودتدادهشده و نیز پرسشنامههای قابل بهرهبرداری) مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار
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گرفت .برای جمعآوری اطالعات با استناد به پرسشنامة اعالیی اردکانی ( )2009و پرسشنامة اصول جهانی
حکمرانی خوب جنبش المپیک و ورزش ( )2008از پرسشنامة محققساختة  25سؤالی با طیف  5ارزشی
لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) که جوانب بیشتری از موضوع تحقیق را پوشش میداد ،استفاده شد.
برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش رواییسنجی الوشه1استفاده شد .روش رواییسنجی الوشه ،روشی
است که به بررسی روایی محتوایی پرسشنامهها قبل از توزیع آن میپردازد و دارای دامنة امتیاز ( 0تا )+1
است .بدینترتیب که پرسشنامهها نخست در اختیار  11نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و
از آنها خواسته شد تا نظرهای خود را در خصوص هر یک از سؤاالت بیان کنند .سپس پاسخ اعضا به سه
صورت ضروری ،ضروری اما غیرمفید و غیرضروری کدگذاری شدند .در روش الوشه به سؤاالتی که از
دیدگاه صاحبنظران ضروری است ،اهمیت داده شده و مالک بررسی روایی محتوایی قرار میگیرند .نحوة
کمیسازی نظرهای متخصصان ورزشی با استفاده از فرمول زیر صورت گرفت:

𝟐𝒏𝒆 − 𝒏/
𝟐𝒏/

= 𝐑𝐕𝐂

 = neتعدادی از متخصصان است که آن بعد یا سؤال را ضروری دانستند.
 = n/2تعداد کل متخصصان تقسیم بر عدد دو.
درصورتیکه نتایج روش الوشه از ( )0/8باالتر باشد ،روایی محتوایی پرسشنامه تأیید میشود و میتوان
آن را بین آزمودنیها توزیع کرد .در نهایت روایی محتوایی پرسشنامه ( )CVR2=0/87تأیید شد .پایایی
پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعة پایلوت بر روی  30نفر از نمونة آماری تحقیق و با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ  α =0/81بهدست آمد .بهمنظور توصیف آماری دادهها از شاخصهای توصیفی (میانگین و
انحراف استاندارد) استفاده شد .برای تعیین عاملها از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،برای تأیید مدل رابطة
سؤاالت با عاملها و عاملها با مفهوم اصول حکمرانی خوب از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .تمامی
تحلیلهای مذکور با بهرهگیری از نرمافزارهای  SPSS18و  Lisrel8.5در سطح معناداری ( )P≥0/05انجام
گرفت.

1. Lawshe
2. Ratio Content Validity
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یافتههای پژوهش
نتایج تحقیق حاضر نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سن کارشناسان بهترتیب  37/82 ±5/24سال
بود 48 .درصد ( 81نفر) کارشناسان مرد و  52درصد ( 87نفر) کارشناسان زن بودند 24 .درصد ( 41نفر)
کاردانی و پایینتر 47 ،درصد ( 78نفر) کارشناسی و  29درصد ( 49نفر) کارشناسی ارشد و باالتر بودند.
همچنین میانگین و انحراف استاندارد سابقة خدمت کارشناسان بهترتیب ( )13/96 ±7/35بود .نتایج
آزمون کولموگروف اسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع دادههای مفهوم اصول حکمرانی خوب ( Z=0/92و
 )P=0/63طبیعی بود.
جدول  ،1میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت را نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ،1باالترین میانگین مربوط به سؤال  4و پایینترین میانگین مربوط به سؤال
 12است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت
شمارة

انحراف

سؤال

میانگین

4

تقسیم کار مناسب بین افراد سازمان صورت گرفته و مسئولیتهای افراد مشخص شده است.

4/73

0/62

9
16

ارزشهایی که انتظار میرود کارکنان در رفتار و عملشان نشان دهند برای آنها تبیین شده
است.
سازمان افراد را در مشارکت و درگیر کردن در مسائل جاری سازمان تشویق میکند.

4/70

0/77

4/61

0/71

14

سازمان گزارش روشن ساالنهای از اثربخشی سیستم مدیریت منتشر میکند.

4/59

0/64

2

به کیفیت خدمات ارائهشده به کاربران خدمات از سوی سازمان میتوان پی برد.

4/58

0/60

6

تمامی وظایفی که برای سازمان مشخص شده از طرف کارکنان درک شده و به آن عمل
میشود.
مردم میتوانند بهمنظور تجدیدنظر در تصمیمات و بهبود خدمات شکایت خود را مطرح و
بازخور مناسب دریافت کنند.

4/52

0/73

4/51

0/69

سؤال

22

استاندارد

21

فرصتهای کافی برای افراد وجود دارد تا نظرهای خود را در تصمیمگیریها لحاظ کنند.

4/44

0/65

24

دقیقاً مشخص است که چه کسی و به چه تصمیماتی در سازمان پاسخگوست.

4/42

0/72

11

رؤسا و مدیران سازمان استانداردهای رفتاری را در اعمال خود بهکار میبرند.

4/37

0/80

25

رشد و توسعة کمی و کیفی کارکنان برای مدیران حائز اهمیت است و بر دورههای دانشافزایی
تأکید دارند.
در خصوص آنچه سازمان انجام میدهد ،توضیح روشن و شفافی وجود دارد.

4/36

0/69

4/33

0/67

7

مدیران براساس تواناییهای خود ،شایستگی شغلی ،کیفیت کاری ،ظرفیت رهبری ،صداقت
و تجربه انتخاب میشوند.

4/32

0/75

1
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ادامة جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت
سؤال

میانگین

انحراف
استاندارد

شمارة
سؤال
17
3
21

کارکنان در تصمیمگیریهایی که مرتبط با منافع سازمان است ،مشارکت دارند.
تخصیص منابع و نحوة هزینهکرد بودجة سازمان شفافسازی شده است.
فرصتهای کافی برای سؤال مردم در خصوص برنامهها و تصمیمات سازمان که مرتبط به
آنهاست ،وجود دارد.
کارکنان و مدیران سازمان در توسعة مهارتها و بهروز کردن دانش خود توفیق دارند.

4/31
4/25
4/20

0/81
0/70
0/74

4/17

0/63

13

میتوان بهروشنی پی برد که تصمیمات اتخاذشده بر مبنای اطالعات بهروز و مشاوره خوب
بوده است.
مدیریت پاسخگو به بدنه اجرایی و همه کارمندان پاسخگو به مدیریت هستند.

4/16

0/81

4/12

0/77

30

کارکنان به ارزشهای اخالقی و سازمانی در عمل پیروی میکنند.

4/11

0/62

8

مدیران اهداف سازمان را بهروشنی و باقابلیت اندازهگیری تعیین میکنند و از ابزار مناسب برای
ارزیابی استفاده میکنند.

4/07

0/68

5

مکانیزمهای مناسبی برای آگاهی از نظرهای مردم و کاربران خدمات وجود دارد.

4/06

0/71

15

سازمان فرایندهای استخدام کارکنان افراد با مهارتهای الزم را شناسایی و به افراد موردنظر از
متن جامعه دسترسی پیدا میکند.
بهراحتی میتوان به اطالعات الزم برای تأمین نیازها و پاسخگویی سازمان دسترسی پیدا کرد.

4/04

0/76

4/01

0/82

12

میتوان بهروشنی پی برد که چه تصمیماتی اتخاذ شده و دالیل آن چه بوده است.

3/97

0/63

18

23

19

نتایج جدول  2نشان میدهد که تمامی پیشفرضهای مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل
عاملی رعایت شده است .در مرحلة بعد با استفاده از چرخش واریماکس و با قرار دادن بار عاملی مبنا به
میزان  ،0/5تعداد هفت عامل شناسایی شد.
جدول  .2نتايج آزمون بارتلت و کیسر – می ير و اوکلین
پیشفرض

مقدار

مقدار کیسر – می یر و اوکلین(کفایت حجم نمونه)

0/893

آزمون کرويت
بارتلت

مقدار مجذور کای

4492/291

درجة آزادی

612

سطح معناداری

*0/001

نتایج تحلیل عاملی ارائهشده در جدول  3نشان میدهد که درصدهای واریانس برای عامل تالش تا
حصول نتیجه برابر با  ،21/185برای عامل تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف برابر با  ،11/023برای عامل
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ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر قانون برابر با  ،9/581برای عامل شفافسازی برابر با  ،8/837برای عامل
ظرفیتسازی و کارگروهی برابر با  ،7/011برای عامل بازخورد و پاسخگویی برابر با  4/905و برای عامل
تأکید بر دانشافزایی برابر با  2/371است .نتایج بار عاملی سؤاالت نشان میدهد که بار عاملی تمامی
سؤاالت در حد قابل قبول بود .در مجموع توان پیشگویی این مدل براساس مجموع درصد واریانس تجمعی
عاملها برابر با  64/913درصد بود.
جدول  .3تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
عاملها

شمارة سؤال

نتیجه

اثربخشی

نقشها و وظايف
تالش تا حصول

تأکید بر

بر قانون

ارتقای رفتار

حرفهای و مبتنی

شفافسازی

کار گروهی

ظرفیتسازی و

پاسخگويی

بازخورد و

0/790
0/743
0/778
0/690
0/712
0/664
0/735
0/719
0/768
0/695
0/743
0/707
0/796
0/811
0/767

دانشافزايی

13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

0/583
0/606
0/574
0/681
0/698

تأکید بر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0/782
0/655
0/673
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ادامة جدول  .3تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
عاملها

شمارة سؤال

نتیجه

اثربخشی

نقشها و وظايف
تالش تا حصول

تأکید بر

بر قانون

ارتقای رفتار

حرفهای و مبتنی

شفافسازی

کار گروهی

ظرفیتسازی و

پاسخگويی

بازخورد و

دانشافزايی

تأکید بر

18
25
درصد
واریانس
درصد
واریانس
تجمعی

0/647
0/685
21/185

11/023

9/581

8/837

7/011

2/371

4/905

64/913

همانطورکه در جدول مالحظه میشود ،باالترین میانگین مربوط به عامل تالش تا حصول نتیجه و
پایینترین میانگین هم مربوط به عامل بازخورد و پاسخگویی است.
جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد عاملهای حکمرانی خوب
شمارة عامل

عامل

میانگین

انحراف استاندارد

1

تالش تا حصول نتیجه

4/68

0/60

2

تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف

4/45

0/52

3

ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر قانون

4/39

0/57

4

شفافسازی

4/52

0/48

5

ظرفیتسازی و کارگروهی

4/61

0/63

6

بازخورد و پاسخگویی

4/03

0/54

7

تأکید بر دانشافزایی

4/28

0/51

با بررسی جدول  ،5مشخص میشود که بین تمامی گویهها با هر یک عاملها رابطه وجود دارد.
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جدول  .5ارتباط بین شاخصها و عاملهای اصول حکمرانی خوب
میزان

ضريب

رابطه

تعیین

0/74

0/58

12/17

0/71

0/56

9/37

0/73

0/58

11/88

تأیید

0/54

0/35

8/24

تأیید

0/51

0/31

7/78

تأیید

0/57

0/36

10/65

تأیید

0/46

0/40

6/16

تأیید

0/41

0/39

7/18

تأیید

0/46

0/35

6/44

تأیید

0/42

0/34

5/60

تأیید

0/43

0/31

5/12

تأیید

0/62

0/51

9/19

تأیید

0/67

0/54

9/88

تأیید

0/56

0/44

7/81

تأیید

0/75

0/58

9/21

تأیید

0/69

0/53

8/48

تأیید

0/70

0/55

9/30

تأیید

سؤال 19

0/37

0/29

6/28

تأیید

سؤال 20

0/41

0/31

5/09

تأیید

0/39

0/30

6/77

تأیید

0/43

0/34

6/03

تأیید

سؤال 23

0/40

0/28

4/63

تأیید

سؤال 24

0/48

0/35

7/47

تأیید

0/62

0/55

12/19

تأیید

0/59

0/52

10/94

تأیید

سؤال

عاملها

سؤال 2

عامل اول
(تالش تا حصول
نتیجه)

سؤال1
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7

عامل دوم
(تأکید بر اثربخشی
نقشها و وظایف)

سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17

سؤال 21
سؤال 22

سؤال 18
سؤال 25

عامل سوم
(ارتقای رفتار حرفهای
و مبتنی بر قانون)
عامل چهارم
(شفافسازی)
عامل پنجم
(ظرفیتسازی
و کارگروهی)

عامل ششم
(بازخورد و پاسخگویی)

عامل هفتم
(تأکید بر
دانشافزایی)

T-value

نتیجه
تأیید
تأیید

با توجه به جدول  ،6از نه شاخص ذکرشده برای آزمون خوبی برازش ،یک شاخص نامناسب بود و
هشت شاخص تناسب را تأیید کرد .بنابراین مدل از لحاظ شاخصهای برازش ،مناسب است.
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جدول  .6نتايج آزمون خوبی برازش تناسب مجموعه دادههای مدل اصول حکمرانی خوب
شاخص
نسبت  x2به df
RMSEA1
GFI2
AGFI3
NFI4
NNFI5
CFI6
IFI7
RFI8
PNFI9

مالک

مقدار بهدستآمده

نتیجه

زیر 3
زیر 0/08
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90

2/14
0/078
0/95
0/91
0/90
0/93
0/92
0/93
0/88
0/94

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدمتأیید
تأیید

شکل  .1مدل کلی اصول حکمرانی خوب ( )Totalکارکنان وزارت ورزش و جوانان در حالت استاندارد
1. Root mean square Error of Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Non-Normed Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Incremental Fit Index
8. Relative Fit Index
9. Parsimony Normed Fit Index
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نتایج شکل  1نشان میدهد بار عاملی استانداردشده عامل تالش تا حصول نتیجه ( )F1برابر با ،0/73
عامل تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف ( )F2برابر با  ،0/64عامل ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر قانون
( )F3برابر با  ،0/62عامل شفافسازی ( )F4برابر با  ،0/69عامل ظرفیتسازی و کار گروهی ( )F5برابر با
 ،0/72عامل بازخورد و پاسخگویی ( )F6برابر با  0/54و عامل تأکید بر دانشافزایی ( )F7برابر با  0/59بود.

شکل  .2مدل کلی اصول حکمرانی خوب ( )Totalکارکنان وزارت ورزش و جوانان در حالت معناداری

نتایج شکل  2نشان میدهد بار عاملی در حالت معناداری عامل تالش تا حصول نتیجه ( )F1برابر با
 ،12/89عامل تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف ( )F2برابر با  ،10/85عامل ارتقای رفتار حرفهای و
مبتنی بر قانون ( )F3برابر با  ،10/46عامل شفافسازی ( )F4برابر با  ،11/95عامل ظرفیتسازی و
کارگروهی ( )F5برابر با  ،12/54عامل بازخورد و پاسخگویی ( )F6برابر با  8/و عامل تأکید بر دانشافزایی
( )F7برابر با  9/77بود.
بحث و نتیجهگیری
در عصر جهانی شدن ،سازمانها باید واکنش فعاالنهای به فرصتهای مثبت اقتصادی و واکنشهای تدافعی
نسبت به فشارهای منفی اقتصادی از خود نشان دهند .پاسخگویی به این چالشها نیازمند برخورداری از
حکمرانی صحیح در سطح کالن جامعه است .در نتیجه این تحقیق با هدف تدوین مدل اصول حکمرانی

698

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

خوب در وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است .نتایج بار عاملی سؤاالت نشان میدهد که بار عاملی
تمامی سؤاالت در حد قابل قبول بود .همچنین براساس نتایج شاخصهای تالش تا حصول نتیجه ،تأکید
بر اثربخشی نقشها و وظایف ،ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر قانون ،شفافسازی ،ظرفیتسازی و
کارگروهی ،بازخورد و پاسخگویی و تأکید بر دانشافزایی بهعنوان هفت عامل در اصول حکمرانی خوب
شناسایی شدند که در مجموع توان پیشگویی این مدل براساس مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها
برابر با  64/913درصد بوده است .نتایج همسو با یافته مقیمی و اعالیی ( ،)18()2012یگانگی و معمارزاده
( ،)2()2017آرنت و عمان ( )8()2008و رودرا و سانیال ( )10()2011است .بهطوریکه مقیمی و اعالیی
( )2012شاخصهای پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،ظرفیتسازی ،شفافسازی ،نتیجهگرایی و
ارتقای ارزشها و یا آرنت و عمان ( )2008پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و
مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد و یگانگی و معمارزاده ( )2017نیز شاخصهای چون پاسخگویی،
قانونگرایی و ارزشگرایی را بهعنوان اصول و شاخصهای حکمرانی خوب بیان داشتهاند ( .)2براساس
نتایج شاخص اول در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل تالش تا حصول نتیجه
شناسایی شد .نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی ( )18()2012است که یکی از شاخصهای حکمرانی
خوب را نتیجه و تالش بیان نکرده است .بهطور کلی امروزه موفقیت در هر زمینهای و در هر سازمانی
مرهون همت ،تالش و پشتکار در جهت دستیابی به نتیجه و رسیدن به اهداف است .چنانکه در راه رسیدن
به اهداف ورزشی در سازمانها ،نیروی انسانی از توانمندیهای بسیاری برخوردارند که با تصمیم مناسب
خوب در پرتو تکیه بر قوتها ،جبران ضعفها و احساس توانمندیها و تالش و کوشش شکل میگیرد .با
تالش و کوشش است که در سایة حکمرانی خوب میتوان هم به موفقیت سازمانهای ورزشی رسید و هم
اینکه در مسیرهای ورزش و توسعة ورزش در مراحل چهارگانه به کارایی و اثربخشی الزم رسید ،چراکه
هدف حکمرانی خوب در سازمان ورزشی این است که سازمان از همه نظر نسبت به حصول نتایج موردنظر
برای افراد و کاربران و ورزشکاران خدمات متقاعد کند ،و با روشی کارا ،اثربخش و اخالقی ،آن را به اجرا
درآورد .ازین رو این اصل باید سرلوحة تمام فعالیتهای حکمرانی قرار گیرد .وزارت ورزش و جوانان ،دارای
اهداف و مقاصد مربوط به خود در راه رسیدن به توسعة ورزشی است که برای حکمرانی امری ضروری
بهنظر میآید و شامل ارائة خدمات باکیفیت مناسب ،خوب ،پرورش ورزشکاران ،حمایتهای مادی و معنوی
غیره است .ازاینرو تالش و کوشش در جهت دستیابی به کارایی و حصول نتیجه بر استفاده از منابع موجود
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در وزارت ورزش و جوانان برای تأمین نیازهای ورزشکاران و مربیان و افراد و همچنین رضایت افراد و
نمونههای تحت بررسی است.
شاخص دوم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل ظرفیتسازی و کارگروهی
شناسایی شد .نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی ( )18()2012است .امروزه سازمانهای ورزشی ،نیاز
به افرادی بامهارت و ظرفیت باال دارند تا بتوانند ،آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل نمایند .کارگزاران
باید مهارتهایی که برای کارها و موقعیتهای گوناگون در زمینة ورزش نیاز است را در نظر بگیرند .برای
یافتن افراد مناسب و الیق ،سازمانهای ورزشی باید از متخصصان و تحصیلکردههای ورزشی استفاده
کنند .ازاینرو قرار گرفتن افراد از متخصصان و تحصیلکردهها در نهایت موجب همافزایی مهارتها شده
و سازمان ورزشی را در دسترسی به اهداف فردی و جمعی و رسیدن به توسعة ورزش یاری میرساند.
همچنین افراد و تحصیلکردههای مختلفی که در مقاطع گوناگون وارد سازمان میشوند ،دارای نظریات و
ایدههای گوناگونی هستند که مجموع این ایدهها ،موجب پویایی و نوآوری و خالقیت در سازمان شده و
سطح دانش و ایستایی آن را در سازمان باال میبرد .از سوی دیگر ،حکمرانی خوب به معنای استفاده هرچه
بیشتر از تواناییهای بالقوة مدیران ،در استخدام افراد و متخصصان با مهارتهای الزم است .بهطوریکه
مدیران به مهارت و دانشی نیاز دارند تا وظایفشان را بهنحو احسن انجام دهند و دارای ظرفیت باالیی
باشند .در نتیجه کار گروهی و ظرفیت باال در ایجاد حکمرانی خوب در وزارت ورزش میتواند در توسعه
بسیار مؤثر باشد .مدیران باید زمینههای انجام کارهای تیمی را فراهم کنند که این خود موجب ایجاد روابط
بهتر با همکاران و جلب حمایت آنان خواهد شد .بهطور کلی ایجاد فضای همکاری و کار تیمی در انجام
کارها  ،ضمن کاهش استرس کاری ،موجب ایجاد زمینة ظهور همافزایی خواهد شد .براساس نتایج شاخص
سوم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل تأکید بر اثربخشی نقشها و وظایف نتیجه
شناسایی شد .نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی ( )18( )2012و شیروانی و رجبی فرجاد ()19()2012
است که اثربخشی نقشها و وظایف را بهعنوان یکی از شاخصهای حکمرانی خوب در استقرار دولت بیان
کردند .اثربخشی و کارایی نقشها از حکمرانی خوب بهعنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت وزارت ورزش در
راستای استفادة کارا از منابع و بهبود توسعه یاد میشود ( .)5در تبیین نتایج میتوان گفت که حکمرانی
خوب مستلزم روشن و واضح بودن تمام وظایف حکمرانی و نقشها و مسئولیتهای وابسته به آن است.
مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان باید طوری رفتار کنند که مطابق با نقششان باشد و شفافیت در
مورد نقششان و چگونگی ارتباط با دیگران ،بموجب افزایش شانس بهبود اجرای نقش میشود ،چراکه
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شفافیت نقشها به ذینفعان در جهت آگاهی بیشتر از نحوة کارکرد سیستم حکمرانی و اینکه چه کسی
در قبال چه چیزی پاسخگوست ،کمک شایانی میکند .شفافیت در این مورد ،شانس مدیران و دیگران را
از درک مسئولیتهای رؤسا در قبال دیگران افزایش میدهد و در مورد محدودیتهایی که انتظار انجام
آن را داریم ،آگاهی میدهد.
شاخص چهارم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل شفافسازی نتیجه شناسایی
شد .نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی ( )18()2012و صفاییپور و همکاران ( )20()2014است که
شاخص شفافیت را از عوامل حاکمیت خوب در سازمان معرفی کردند .شفافیت ،به معنی جریان آزاد
اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن ،برای همه است ( .)5شاخص شفافیت که مبنای اصلی
برای اعتمادسازی بین وزارت ورزش و مردم است اگر که این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد
مردم به نهاد ورزش کشور با دیدی متفاوت نگاه خواهند کرد که در این صورت جنبههای دیگر حکمرانی
در وزارت ورزش تحقق خواهند پذیرفت .ازاینرو تصمیمگیری در حکمرانی ،پیچیده و چالشبرانگیز است.
تصمیمات و استراتژیهای ورزشی که اتخاذ میشود ،باید افق میانمدت و بلندمدت داشته باشد.
بدینمنظور باید مدیران و اعضای دخیل در تصمیمگیریهای ورزشی از آگاهی کافی برخوردار باشند.
سازمانهای ورزشی ،دارای نیازهای قانونی در جهت انتشار تصمیماتشان هستند .اگر تصمیمات شفاف و
واضح تدوین شوند ،ارزیابی آنها نیز بهراحتی امکانپذیر است .اطالعات باکیفیت مناسب ،واضح و مشاوره
مناسب ،میتواند بهنحو چشمگیری خطر و ریسک تصمیمهای اتخاذشده را کاهش دهد .براساس نتایج
شاخص پنجم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل ارتقای رفتار حرفهای و مبتنی بر
قانون نتیجه شناسایی شد .نتایج همسو با یافتة بخش توسعة بینالمللی ( )2001به نقل از حسینی تاش
و واثق ( )7( )2015و یگانگی و معمارزاده ( )2( )2017است .یکی از نشانههای حکمرانی خوب در توسعة
ارزشهای مشترک این است که بخشی از فرهنگ سازمانی ،خطمشی و زیرساخت رفتارهای حرفهای در
وزارت ورزش به تمام کارمندان و اعضای سازمانهای ورزشی انتقال یابد .ازاینرو مدیران ورزش باید
تدابیری را در ایجاد و ارتقای ارزشهای حرفهای برای سازمان و اعضای آن اتخاذ کند .این ارزشها باید
باالتر از نیازهای قانونی باشد .آنها باید انتظار کارکنان و ورزشکاران و مردم را در مورد رفتار افراد و
گروههایی که خدمات آنان را کنترل میکنند ،انعکاس داده و ارزشهای حرفهای را پیش روی تفکر خود
قرار دهد و از آنها بهمنظور هدایت تصمیمگیریها در مسیر صحیح ورزش و پیشرفت آن استفاده کند،
چراکه رفتار حرفهای ،تأثیر بسزایی بر شهرت و اعتبار وزارت ورزش و جوانان و اعضای آن میگذارد.
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همچنین باید رفتارهای حرفهای خود را بر پایة پاسخگویی به سازمان و مطابق با قانون شکل دهند .ازاینر
حکمرانی خوب ،نیازمند چارچوب عادالنهای از قوانین است که در برگیرندة حمایت کامل از حقوق کارکنان
و ورزشکاران در وزارت بوده و بهصورت شایستهای اجرا میشود ،چراکه اگر پس از انعقاد یک قرارداد ورزشی
نتوان چندان به اجرای آن امید داشت ،نشاندهندة وجود حکمرانی ضعیف در آن وزارت یا سازمان ورزشی
است.
شاخص ششم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل تأکید بر دانشافزایی نتیجه
شناسایی شد .نتایج همسو با یافته عرضه ( )21()2008است .دانش سازمانی و تأکید بر دانشافزایی در
سازمانها و وزارت ورزش و جوانان بهعنوان یک قابلیت کلیدی سازمانها را قادر میسازد تا با استفادة
مفید از داشتههایشان و نیز با استفاده از روشهای نوآور جلوتر از رقبای خود حرکت کنند و اجازة تقلید
به آنها ندهند .گرینر1و همکاران ( )2007دانش را شامل همة فعالیتهایی میدانند که دانش را در راستای
رسیدن به اهداف سازمانی و بهمنظور مقابله با چالشهای محیطی و باقی ماندن در بازار رقابت بهکار
میگیرد ( .)22همچنین عرضه ( )2008بیان میکند که افزایش مؤلفههای مدیریت دانش (خلق و انتقال
دانش) در سازمان تربیت بدنی میزان انتقال دانش در سازمان را افزایش میدهد و همچنین با افزایش
میزان انتقال دانش ،میزان خلق دانش جدید نیز افزایش مییابد (.)21در عصر حاضر ،سازمانها ،بهویژه
سازمانهای ورزشی برای مقابله با تهدیدات محیطی ،استفاده از فرصتهای احتمالی و دستیابی به اهداف
سازمانی ،ناچارند ظرفیتها و توانمندیهای درونی را شناسایی و مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را
موشکافی کنند ،ضعفها را ترمیم کنند و به تقویت نقاط قوت بپردازند .بیتردید مدیران ورزشی باید به
تأکید بر دانشافزایی را بهعنوان یکی از اصول حکمرانی خوب در سازمان مشخص کنند تا بتوانند در مسیر
توسعه به موفقیت برسند .ازاینرو بررسی وضعیت دانش و تأکید بر دانشافزایی کارکنان در وزارت ورزش
در ظرفیت نوآوری و تحقیق و توسعة ورزش میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
شاخص هفتم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل بازخورد و پاسخگویی نتیجه
شناسایی شد .نتایج با یافتة مقیمی و اعالیی ( )18()2012آدینه وند و همکاران ( )23()2013و صفاییپور
و همکاران ( )20()2014همسوست .ایشان در تحقیقات خود نشان دادند پاسخگویی یکی از شاخصهای
حکمرانی خوب است .مدیران باید نیازها و خواستههای کارکنان و ورزشکاران و افراد در حوزة تحت بررسی
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را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب از خود نشان دهند .شاخص پاسخگویی از
شاخصهای مهم حکمرانی خوب و در ارتباط با دیگر شاخصهاست ،بهطوریکه شاخص پاسخگویی بدون
وجود شفافیت و حاکمیت قانون اجراشدنی نیست .پاسخگویی ،نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب بهشمار
میرود .اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است ،برحسب نوع تصمیمات و فعالیتهای
سازمانها و افراد متغیر است .از سوی دیگر ،برای اینکه وزارت ورزش از نحوة کیفیت ارائة خدمات خود
آگاهی یابد ،نیازمند سیستمی است تا از فرایند کاری خود بازخورد بگیرد ،ازاینرو استفاده از نظرهای
کارکنان و ورزشکاران ،از جمله موارد بازخورد است .ازاینرو بازخورد و پاسخگویی ،از شاخصهای مهم
است که اگر در سطحی مناسبی باشد ،بیشک بسیاری از شاخصهای دیگر راهی جز بهبود ندارند .البته
این نکته را باید مورد توجه قرار داد که هرچه پاسخگویی در سطح مناسبی باشد ،باز این توان را دارد که
سطح آن ارتقا یابد .وجود سامانهای ارتباطی که افراد بتوانند بهراحتی با مدیران ورزشی ارتباط برقرار کنند،
در توسعة این شاخص میتواند بسیار مؤثر باشد .همچنین با تدوین برنامة راهبردی و ارائة آن در توسعة
ورزش قهرمانی و همگان ی و با برگزاری ایجاد جلسات و دعوت از ورزشکاران و قهرمانان ملی نیز میتوان
در توسعة شاخصها مؤثر باشد.
براساس نتایج مشخص شد که بین تمامی گویهها با هر یک از عاملها رابطه وجود دارد .همچنین
نتایج آزمون خوبی برازش تناسب مجموعه دادههای مدل اصول حکمرانی خوب از لحاظ شاخصهای
برازش ،مناسب است .نتایج همسو با یافتة یگانگی و معمارزاده ( ،)2()2017آرنت و عمان ()8()2008
وکمیجانی و سالطین ( )24()2010است .در این خصوص کمیجانی و سالطین ( )2010در تحقیق خود
نشان دادند که مدل شاخص کیفیت حکمرانی خوب دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر توسعة اقتصادی
دارد ( . )24الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که
مبتنی بر شاخصها و اصول بهدست آمده است ،نظام نوینی را طراحی میکند که براساس آن میتوان از
همة توانمندیها و ظرفیتهای وزارت برای ارائة خدمات عمومی و تخصصی کارامد و رشد و توسعة ورزش
و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد .با توجه به این شاخصها و اصول حکمرانی خوب
میتوان گفت که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نقش مهمی در بهبود توسعه دارد .حکمرانی خوب روایتی
نو از مفاهیمی چون دانشافزایی ،پاسخگویی ،شفافیت ،تالش و کوشش ،ظرفیتها ،ارتقای رفتارهای
حرفهای و ...است که در عین حال چارچوبی بهدست میدهد که همة این اهداف و ارزشها در یکجا
جمع میشوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی اهداف توسعة ورزش در تمام امور اعم از توسعة
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 شناسایی عوامل و شاخصها میتواند در بهبود سالمت.اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی دنبال میشود
اداری و سازمانی و بهتبع آن ارتقای نقش آن در تحقق چشمانداز و مأموریتهای وزارت ورزش و بهتبع
 لیکن برای اجرای بهتر و اثربخشتر حکمرانی خوب و.آن موفقیت و توسعة ورزش بسیار راهگشا باشد
همچنین برای رسید به کارایی باالتر پیشنهاد میشود وزارت ورزش تمرکز خود را بیشتر بر روی مهمترین
 توجه به شاخص حکمرانی خوب بهمنظور. معطوف دارند،شاخصها که در این مطالعه به آنها پرداخته شد
بسترسازی فضای خالقیت و نوآوری که میتواند موجب افزایش نوآوری و دانش حاصل از فعالیتهای
، همچنین بهمنظور دستیابی به عملکرد شایسته. ضرورتی جدی است،تحقیق و توسعه در ورزش نیز شود
.باید سیستمهای شفاف پاسخگویی بهدقت در درون چارچوب حقوقی و اداری نهادینه شوند
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Abstract
The aim of the present study was to validate and standardize the good
governance questionnaire in Iran Sport and Youth Ministry. The method was
descriptive correlation, applied in terms of objectives, exploratory in terms of
nature and field in terms of data collection. The statistical population consisted
of all experts in Iran Sport and Youth Ministry in 2016 (N=320). Based on the
Morgan Table, 175 subjects were selected as the statistical sample by simple
random sampling method. A 25-item researcher-made questionnaire adapted
from A’laei Ardakani (2008) and Olympics Movement good governance
global principles (2008) questionnaires was used in a 5-point Likert scale
(ranging from very low to very high). The validity of the questionnaire was
determined using Lawshe’s validity test and the reliability was calculated by
Cronbach’s alpha coefficient (α=0.81). For data analysis, the descriptive
(mean and standard deviation) and inferential (exploratory and confirmatory
factor analyses) statistics with SPSS and Lisrel were used. According to the
factor analysis results, the indices of attempt until realization of goals,
emphasis on effectiveness of roles and responsibilities, promotion of
professional and law-abiding conduct, transparency, capacity building and
teamwork, feedback and accountability, and emphasis on knowledge
expansion were identified as 7 principles of good governance in Iran Sport
and Youth Ministry. The results also indicated that the good governance
principles model had a good fit in the said ministry. Finally, it could be
declared that given the proposed structural model which is based on the
obtained indicators and principles, the model of good governance in Sport and
Youth Ministry designs a modern system that can use all the capabilities and
capacities of the ministry to provide efficient public and specialized services,
growth and development of sport and human resources promotion in the
organization.
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Good governance, Sport and Youth Ministry, standardization of
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