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Introduction: The current research aimed at identifying the principles of good 
governance and providing a conceptual model in the Athletics Federation of Iran.  
Methods: This qualitative research, with emergent approach (Glaserian), sought to 
identify the principles of governance, discover contributors' concerns, solve basic 
problems and finally present a conceptual model in the athletics society of Iran. The 
research sample included all the stakeholders in the Athletics Federation, for this 
purpose, 23 well-known experts in the field of governance selected by targeted and 
snowball selection for deep and unstructured interviews. The data were analyzed 
simultaneously using a set of encodings. 14 of the participants assessed and 
confirmed the validity and reliability of the research findings. 
Results: The results showed that the most important concerns of the participants are 
classified in four categories: underlying factors, phenomenon, strategy and 
consequences. In this study, "The role of law and rule of law", one of the priciples of 
good governance, was the central issue of the research. Within the framework of this 
principle, the basic social process has been shaped by the strategy of moving toward 
the “rule of law’’. 
Conclusion: The observance of good governance principles in the Athletics 
Federation will have consequences such as effectiveness, efficiency and 
accountability. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
In recent years, the good governance paradigm has emerged as 
the dominant paradigm in the field of governance and has been 
proposed and practiced by different organizations and 
individuals. On the other hand, poor governance in sports 
organizations is the result of lack of adequate control, proper 
supervision, proper reporting lines, skilled people, proper 
planning, and even conflicting elements. The purpose of this 
study was to design a good governance model in the Athletic 
Federation of the Islamic Republic of Iran.  

Methods 
The present study was conducted as a qualitative research, 
through content analysis, the main and sub-themes good 
governance in the Athletics Federation were identified. The 
statistical population were all experts in the academic milieu or 
executives. The research population included the managers 
familiar with the field of sports governance, university 
professors with executive and research backgrounds who were 
identified and interviewed by using judging and snowball 
sampling. The interviews continued until the theoretical 
saturation of the phenomenon and the research reached 
theoretical saturation with 23 interviews. In order to ensure the 
validity and reliability of the research in the qualitative sector, 
research audit strategies were considered in the research process 
so that the validity and reliability of the research were actively 
obtained, rather than approved or rejected by foreign referees. 
The reliability of the interviews in the present study was 
assessed by using the open-ended test method. The reliability of 
the test was 0.74. The data analysis was carried out on the 
content analysis by using the six-step approach of Clark and 
Brown (2006).  

Results 
The results showed that the extracted model has 5 main 
components and 11 sub-components that all have a significant 
relationship with good governance. The first component of the 
good governance model in the Athletics Federation of the 
Islamic Republic of Iran is the "Role of Law and the Rule of 
Law" with its three sub-components: Statute, Comprehensive 
System, and sustainable financial development. The second 
component of research is "participation". The third component 
was “transparency and accountability”, this component has two 
sub-components, namely transparency, and accountability. 
“Controlling and monitoring” (the 4th component) is another 
component of good governance in Iran’s Athletic Federation. 
One of the indicators of good governance is the high level of 
monitoring. There is a direct link between the monitoring and 
the efficiency of any system. The “health of the management 
system” in the athletics federation is the 5th discovered 
component which has two sub-components, the primary and the 
secondary actions. 
 
Conclusion 
Following the pattern of the International Olympic Committee 
and the National Olympic Committee, by the Athletics 

Federation can establish athletics, coaches, and sponsors 
committees to develop 'laws and rule the laws" and 
"participation". Increasing athletic stakeholder participation in 
federation decisions enhances ownership sense of being part of 
the federation's management and contributes to their 
commitment and responsibility to the rules and other aspects of 
the federation. It is essential to establish a connection between 
the Athletics Federation and stakeholders and to ensure 
transparency and accountability, the principles of "right of 
information" and "freedom of information" are essential too. As 
long as some of the information is kept, there will be different 
perceptions of transparency. There seems to be insufficient 
control in the federation, and this caused a day-to-day athletics’ 
salary decline. In attention to coaches and referees caused 
public discontent. Controlling and monitoring should be carried 
out at three appropriate times. In the first phase, the Ministry of 
Youth and Sport should focus on entering the ownership of the 
Federation. Secondly, during the implementation of federation 
programs, and in the final phase, the performances of the 
federation will be monitored at the end of the programs. Also, 
if the Athletics Federation does such things as: increasing the 
quality of its activities to the international standards, applying 
the principles of management in management departments such 
as financial, administrative, executive, prioritizing the selection 
of international qualified experts, balancing national and 
international law, hosting major events, attending major events, 
being exposed to large domestic and foreign markets and also 
utilizing actionable plans to enhance consideration of the 
quality of the relationship with the participants involved, it will 
lead to the implications and significant benefits to the track and 
field’s stakeholders, especially the athletes. 
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  ها:واژهکلید
 حکمرانی مطلوب،   

 دو و میدانی،  
 رویکرد نوخاسته،  

 بنیادنظریۀ داده

 
 

الگوي مفهومی در فدراســیون دو و  ارائۀحکمرانی مطلوب و  يهامؤلفهبا هدف شــناســایی   روشیپپژوهش  :مقدمه
 است. ه گرفتمیدانی انجام 

حکمرانی، کشف نگرانی  يهامؤلفهشناسایی  در پیاین تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزري)  روش پژوهش:
ورزشی دو و میدانی  ۀرشتیک الگوي بومی براي  ارائۀحل مشکالت اساسی و در نهایت  منظوربه، کنندگانمشارکت ةعمد

حکمرانی  حوزةنفر از خبرگان آشنا به  23فدراسیون است که به این منظور،  نفعانذيپژوهش شامل تمامی  ۀجامع است.
با استفاده  همزمان صورتبه هادادهعمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و  يهامصاحبهبرفی براي گلولههدفمند و  صورتبه
 تأییدبا  کنندگانمشارکتتن از  14تحلیل شدند.  ينگارادنوشتیباز، محوري، انتخابی و  يهايکدگذاراز  يامجموعهاز 
 کردند. تأییدو  پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی يهاافتهی
، پدیده، راهبرد و پیامدها يانهیزمدر چهار طبقه؛ عوامل  کنندگانمشارکت يهاینگران نیترمهمنتایج نشان داد  :هاافتهی

 ۀمقولحکمرانی مطلوب محسوب شد،  يهامؤلفهکه از  »و حاکمیت قانون نقش قانون«شدند. در پژوهش  يبنددسته
اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت  فرایند، مؤلفهاین  ةمحدودمحوري پژوهش را به خود اختصاص داد و در 

 شکل گرفته است. يمدارقانون
و مدي اکارحکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی،  يهامؤلفه، رعایت کنندگانمشارکتاز دیدگاه  :يریگجهینت

 .خواهد داشت در پیرا  يریپذتیمسئول
 
 

حکمرانی خوب در فدراسیون دو ومیدانی  يهامؤلفهشناسایی ). 1401(محمدحسین رحمتی، اهللا؛ علیدوست، ابراهیم و قدرتباقري،  ؛اهللاروحعسگري گندمانی، : استناد
 .330-311، 14)3(، یورزش تیریمد یۀنشر. الگوي مفهومی ارائۀجمهوري اسالمی ایران و 
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  مقدمه
گوناگون  يهاحوزهبرآورده، و کاربردهاي زیادي در  سیاسی، اجتماعی، اقتصادي خاص جوامع غربی سر يهانهیزممفهوم حکمرانی مطلوب از 

، بخش ردیگیمأثیر قرار که تحت این ت يهاحوزهعمومی، علوم سیاسی و غیره پیدا کرده است. یکی از  ياستگذاریسمدیریت، اقتصاد، 
 يهاچارچوبي اقدام مشترك و بنابراین وجود اهداف مشترك، ابه معن حیتلوطور به 1حکمرانی .)2013اروپا،  ۀاتحادیشواري ورزش است (

تعامل پیوسته براي دستیابی به منفعت جمعی است که از طریق انجام اقدامات انفرادي قابل حصول نیست.  و مشتركارزشی و قواعد 
). در این تعریف حکمرانی 1393 شکوهی و همکاران،شوندگان مربوط است (حکومتحاکمان و  ،مدنی ۀجامعحکمرانی به روابط بین دولت و 

 يسازهماهنگاین نکته است که  کنندةتأیید. این تعریف تا حدي دیآیمشمار بهآن  يهامؤلفهاست و حکومت از  2از حکومت ترگسترده
دولت نبوده، بلکه همواره مستلزم روابط متقابل میان طیف بازیگران  ةعهدتنها به  گاهچیهجامعه  ۀتوسعاجتماعی پیچیده و هدایت  يهانظام

 فرایندکه در  اندکرده). بیشتر محققان از این هم جلوتر رفته و اظهار 1386 و همکاران،سروستاینی صدیق غیردولتی بوده است (دولتی و 
). کاربرد 1389جاسبی و شهري، ( اندافتهی يترمهم نسبتاًنقش  یردولتیغ يهاسازمانعمومی حکمرانی اهمیت دولت کاهش یافته است و 

از نظم و ترتیب است.  ياژهیو. در این کاربرد، حکمرانی شامل شکل شودیممربوط  »هاسازمانمیان  روابط«دیگر حکمرانی به ماهیت 
نظم از طریق  يبرقرارار، حکمرانی مستلزم برخالف کنترل از باال به پایین که در نظم و ترتیب است و برخالف روابط فردي در نظم باز

به  معمول طور، بهرندیپذیمکه این کاربرد را  ینظرانصاحب، »یسازماننیبروابط  یخودسامانده«ست. حکمرانی یعنی هاشراکتو  هاشبکه
). در حقیقت، 1390صامتی و همکاران، ( کنندیممراتب) به حکمرانی اشاره هلتغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر، از حکومت (سلس

 حکمرانی تدارك و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است.  کهیدرحال ،ندیبیمحکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه 
متفاوت، با تأثیرپذیري از مبانی تئوري مختلف (مانند حکمرانی  يهافرهنگدر نقاط مختلف جهان، با  سرعتبهمفهوم حکمرانی مطلوب 

رشد  »یحکمران«ساده  طوربهو یا  »کردناصول اداره «، »وهیش نیبهتر«صنفی و یا حکمرانی دموکراتیک)، و با عناوین گوناگونی از جمله 
در بروکسل،  2001حکمرانی در ورزش در سال  یالمللنیبو اولین کنفرانس  2000انجمن اروپا در سال  ۀاعالمیکرده است. از زمان انتشار 

از  يامجموعهرانی مطلوب در ورزش براي تعریف حکم اندکردهورزشی و محققان تالش  يهاسـازمـاندولتـی،  يهاسازمانبسیاري از 
طی  غیرورزشی نیز يهانهیزم در ).2004کمیسیون ورزش استرالیا، (ند کنارائه  یالمللنیباصول مشخص در سطح متفاوت محلی، ملی و 

و افراد  هاارگانحکمرانی مطرح بوده و تعاریف بسیاري از آن توسط ۀ پارادایم قالب در زمین عنوانبهپارادایم حکمرانی مطلوب ل ها سااین 
که جامعه  نهادهاو  هااستیس، هاارزشگفت حکمرانی مطلوب عبارت است از نظامی از  توانیممختلف ارائه شده است. در تعریف کلی 

 .کندیممدنی مدیریت  ۀجامعآن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از سه طریق بخش دولت، بخش خصوصی و ۀ وسیلبه
، نباید انتظار داشت که استقرار حکمرانی استحال که روشن شد حکمرانی مطلوب حاصل عمل بازیگران متعدد و متنوعی در جامعه 

و امید بهبودي و اصالح داشت. در چنین د کربه دولت پیشنهاد  صرفاًرا  ییهاهیتوص توانینمتنهایی برآید، دیگر بهدولت  ةمطلوب از عهد
). 1389الوانی، حکمرانی مطلوب در جامعه است ( ةکنندنیتضمبین بازیگران و همکاري و همراهی آنان با یکدیگر  افزاهموضعیتی روابط 

2Fکیپینگ زمینهین در ا

بیان  »یاسیس لیوتحلهیتجزو حکمرانی مطلوب: یک چارچوب جدید براي  یحکمران«با عنوان  ی) در تحقیق2017( 3
که  کشدیم، ما را به چالشی میکنیمجامع تئوري حکمرانی را براساس عملکرد دولت چین بررسی و درك  صورتبهوقتی « که داردیم

جو ودموکراتیک چین، جست يهااستیسسیستم فکري  يبازسازتئوري براي  صورتبهچه  عملی و صورتبهچگونه تئوري حکمرانی، چه 

                                                 
1. Governance  
2. Government  
3. keping 
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بازار  ۀتوسع فرایندعمومی در  ةادارگرفتن عملی  دستبهسازمانی براي حکمرانی مطلوب، تبدیل مدل مشارکت عمومی و  پلتفرمبراي یک 
 ).2017کپینگ، ( »استخورده، مهم یا حتی در بسیاري جهات شکست مد اناکار

هاي متعددي براي تعریف آن صورت گرفته ولی تالش ،تعریف حکمرانی ورزشی وجود نداردتوافق کلی در مورد  گونهچیهکه درحالی
3Fورزش انگلستان( است

4Fهاي استرالیاکمیسیون ورزش). 2011، 1

توسط یک  کاررفتهبههاي فرایندساختارها و  عنوانبهحکمرانی را  )2004( 2
مدیره در  هیأتفعالیت  نحوةو نظارت بر عملکردش در برابر اهداف و تضمین بهترین  یدهجهتو  راهبردياهداف  ۀتوسعسازمان براي 

ي تشریح کرده فرایند عنوانبهحکمرانی را  )2004( وزلندسازمان ورزش و سرگرمی نیکسب بهترین منابع براي اعضاي تعریف کرده است. 
را شناسایی  هاسکیر و هایمشخطانتظارات عملکردي مدیریت و  راهبرديها و جهات اولویت ۀمجموعمدیره  هیأتاست که بر مبناي آن 

این تعاریف و مفاهیم . کندمیرا مطابق با توانایی و مسئولیت سازمان و مالکان ارزیابی  شدهکشفسازمانی  يهاتیموفقو  کردهو مدیریت 
براي هدایت سازمان  جانبههمه راهبردورزشی شامل ایجاد یک جهت یا  يهاسازمانحکمرانی  .دهندیمجهت کنترل و ضوابط را پوشش 

حکمرانی همچنین شامل کنترل  .دنو توسعه دهکنند را اجرا  راهبردنحوي است که بتوانند این به، اعضاي سازمان ۀبهینو تضمین فعالیت 
فعالیت  موردنظر راهبردنحوي که افراد در کسب بهترین منابع سازمان و در جهت به ،اعضاي آن و کارمندانش است ،هاي سازمانفعالیت

مدیره و مدیریت بهترین روش رسیدن به  هیأترانی سازمانی خوب اطمینان از این است که مکحکه هدف  کنندیم بیاناین مفاهیم  .کنند
ی براي رسیدن به این نتایج استفاده یابزارهامعنا که از بدین ؛کار گرفته استبهجو و وجست ،نتایج را در جهت کسب منافع سازمان و اعضا

5Fکورن فورث( اندشتهداو نظارت اثربخش  هکرد

3 ،2003(. 

نبودن نظارتی مطلوب و ، کافیناکنترل  ۀنتیجورزشی در  يهاسازماننشان داد که مسائل حکمرانی در )  2011 ( ورزش انگلستان
این مشکالت  .استو حتی تعارض عناصر همراه  هاي مناسبریزينبودن برنامه ،فقدان افرادي با مهارت کافی، مناسب یدهگزارشخطوط 

 منجر دولتی يهايگذارهیسرمامداخله در مورد  احتماالًهمچنین و  کنندگانمشارکتو افت تعداد اعضا  ،گیري اسپانسرهاحکمرانی به کناره
حکمرانی آنها به عملکرد  يهاستمیسد که نورزشی باید مطمئن شو يهاسازمانرو ازاین). 1386اران، کبرادران شرکا و هم( خواهد شد

 .شودیممنجر مطلوبی در جهت کسب نتایج سازمانی متناظر 
رانی حکمکه  همچنین بیان کرد. است کار گرفته شدهبهسازمانی  ۀمطالعمختلفی در  يهانظریهنشان داد  )2003( ثفور رنوک

در مورد اثبات چگونگی  شدهگرفتهکار بهاصلی  يهايتئوربرخی  کمتر بر مبناي تئوري به آنها پرداخته شده است. هاي غیرانتفاعیسازمان
تئوري  ی،تئوري مباشرت، تئوري نمایندگی: از اندعبارتورزشی انتفاعی و غیرانتفاعی  يهاسازمانعملکرد حکمرانی بر ورزش و  راتیتأث

گیرارت و آلم، (تئوري برتري مدیریتی ، و دموکراتیک اندازچشمتئوري ، نفعانذيتئوري ، تئوري شبکهع،نبم تئوري وابستگی به ، نهادي
تحقیقات مربوط به مباحث حکمرانی سازمانی بر مبناي نهادهاي سازمانی انتفاعی و شرکتی  متون وبسیاري از  ،که گفته شدهمچنان). 2013

). 2000مالون، ( هاي ورزشی غیرانتفاعی در دسترس استانی سازمانحکمراندکی در مورد  ةشدلیتکمو در نتیجه تحقیقات  اندشدهبنا 
که هریک  شودیمحکمرانی  ،شدهانتخاب هیأتضاي با کمک اع و مذکور يهايتئور ورزشی غیرانتفاعی بر مبناي اصول يهاسازمانر بیشت

ورزشی غیرانتفاعی فرصتی را براي  يهاسازمانر بیشترو انتقاد ایناز .در چگونگی سنجش منابع فردي در برابر منابع جمعی نقش دارند
 ). 2006جنینگ، ( کنندیمفراهم  اربشتجیا  هامهارتاز سطح  نظرصرفانتخاب هریک از اعضاي خود 
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و مؤثر بودن، حاکمیت قانون، مدي اکاراز: مشارکت، اجماع، شفافیت، پاسخگویی،  اندعبارتب اصلی حکمرانی مطلو يهاهیپاو  هامؤلفه
قشر جامعه در  نیرتریپذبیآسصورتی که صداي عدم تبعیض، به حداقل رساندن فساد در جامعه و اهمیت دادن به دیدگاه اقلیت، به

که براي رسیدن به  کندیمصراحت بیان بهمجمع عمومی سازمان ملل  ۀمصوب). 1386، و همکاران حلبچیشنیده شود ( هايریگمیتصم
است. رهبران جهان در اجالس جهانی سازمان ملل متحد در نیاز فساد، به حکمرانی مطلوب و مبتنی بر قانون  یکنشهیراهداف توسعه و 

رومان، براي رشد اقتصادي پایدار ضروري است ( یالمللنیبتأکید کردند که حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون در سطح ملی و  2005سال 
2011 .( 

در نهادهاي  يوربهرهسوء مدیریت و عدم  عنوانبهموارد زیادي از فساد اداري، دوپیـنگ و تبانی در ورزش  ویکمسدة بیستاز آغاز 
فدراسیون ، المپیک یالمللنیب ۀکمیتاتفاقات  به توانیم جملهاز  .ورزش آشکار شده که با حکمرانی مطلوب در ارتباط است ةکننداداره

). همچنین در ورزش دو 1386حلبچی،  ؛2000مالون،مریکا و غیره اشاره کرد (آوالیبال، فدراسیون فوتبال، انجمن ملی بسکتبال  یالمللنیب
آن از در پی کامل از حضور در مسابقات دو و میدانی جهان منع شد و ب صورتبهیافته سازمانت دوپینگ علبهو میدانی، تیم ملی روسیه 

 ۀبدنآمد.  عملبهجلوگیري  2المپیک یالمللنیب ۀکمیتو  1ورزشی در المپیک اخیر (ریو) از طرف وادا  يهارشتهشرکت تیم روسیه در تمامی 
) نشان 1392( احمدزاده و همکاراننتایج پژوهش  زمینهمتفاوتی در این زمینه درگیر است. در این  يهاچالشبا  تناسببهورزش کشور نیز 

کمرنگ شدن معنویت، مشکالت اخالقی و اعتیاد، استفاده از شعارهاي نامناسب و رواج  مانندفرهنگی  يهاچالشداد، ورزش مازندران با 
همچنین  و دوپینگ مواجه است. يساالرستهیشابه  یتوجهبیو تبانی، پوشش و آرایش نامناسب و خالکوبی، فحاشی در ورزش، رواج رشوه 

 پوشیمل ورزشکارانتن از  9دوپینگ  ۀنتیجنیز  2006بوکس مثبت اعالم شد و در سال  پوشیملدر مسابقات المپیک سیدنی دوپینگ دو 
 . هزار دالر جریمه شد 400فدراسیون به مسابقات دومینیکن مثبت اعالم شد و این  يبرداروزنه ۀرشت

بر عالوهکمیسیون ورزش استرالیا تصدیق کرده است که حکمرانی اثربخش در ورزش به رهبري، صداقت و قضاوت صحیح نیاز دارد. 
 يهاتیفعالو  شدهمصرفدر قبال منابع  يریپذتیمسئولمؤثر، شفافیت سازمانی، پاسخگویی و  يریگمیتصمآن حکمرانی اثربخش، 

مدیر، سالیق متعارض، شکست مدیریت  یتجربگیب. از سوي دیگر حکمرانی ضعیف داراي علل متنوعی مثل کندیمرا تضمین گرفته انجام
تأثیري بر ورزش  تنهانهحکمرانی غیرمؤثر  ةشیو است. وکارکسبکلی ضعف داخلی سیستم  طوربهریسک، کنترل مالی ناکافی یا نامناسب و 

 يهاسازمان گرید). 2004سیون ورزش استرالیا، یکمهمراه خواهد داشت (بهکلی ضعف اعتماد به صنعت ورزش را  طوربهندارد، بلکه 
، با هدف 2008و  2006 يهاسالدو سمینار خودگردانی در ورزش و جنبش المپیک را در  )IOC( 3المپیک یالمللنیب ۀمثل کمیت یالمللنیب

وضعیت خودگردانی برگزار کرد. در دومین سمینار اصول حکمرانی مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اصول اساسی  لیوتحلهیتجز
شاخص و در  34بعد زیر بود که خود به  7شمول حکمرانی مطلوب در ورزش و جنبش المپیک به تصویب رسید. این اصول شامل جهانو 

 ): 2016المپیک،  یالمللنیب ۀکمیت( شدیمآیتم تقسیم  110کل 

  ؛يو استراتژ تی، مأموراندازچشم. 1
  ؛کیمقررات و روند دموکرات ساختار،. 2
   ؛یاخالق يو استانداردها صداقت ،یستگیشا سطح نیباالتر. 3
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  ؛و کنترل تیشفاف ،ییپاسخگو. 4
  ؛و توسعه یهمبستگ. 5
  ؛ورزشکاران، مشارکت و مراقبت يریدرگ. 6
 .استقالل حفظ نیع در دولت با هماهنگ روابط. 7

9Fماکاریچوف و یاتسیک

در  اند.پرداختهروسیه در ورزش از دو منظر  يهااستیسبه بررسی  »سرگرمی و حکمرانی«ۀ ) در مقال2018( 1
. با توجه به گرفته استآن رژیم مورد بحث قرار  يهاکنندهتیتثبابزارهاي قانونی موجود و  عنوانبه 2رویدادهاي بزرگ ورزشی این مقاله

قرار داده و مجبور شده است به آنها  یالمللنیب يهاسازمانرویدادهاي بزرگ ورزشی، دولت روسیه خود را در معرض فشارهاي مداوم 
سیاستگذاري خود را تنظیم کند. استدالل کلیدي مقاله این است که هر  يهاوهیشواکنش نشان دهد و طبق آن قوانین و مقررات حقوقی و 

فراوانی در این زمینه در سطح  يهاتالش، اگرچه حال نیابا  عناصر کلیدي حکمرانی در نظر گرفت. عنوانبه توانیمدو عنصر این پازل را 
اصولی که همگانی  چراکه ،اصول حکمرانی مطلوب وجود دارد يریکارگبه منظوربهدانشی وسیعی  يهاشکافهنوز  ،صورت گرفته یالمللنیب

خاص سازمان مربوط تناسب داشته باشد. دلیل  يهایژگیووجود ندارد و از طرفی اصول حکمرانی باید با  ،و توافق کامل روي آنها باشد
11Fرومان). همچنین از نظر 2007لیچت و همکاران، است ( یرانتفاعیغو انتفاعی و  یالمللنیبملی و  يهاسازماندیگر آن تفاوت فاحش بین 

3 
ورزشی ساختارها و  سازمانکار گرفته شود، زیرا بهکورکورانه در ورزش  صورتبه تواندینم هاسازمانیا  هابخش) اصول دیگر 2011(
 .مخصوص به ورزش را داراست يهایدگیچیپ

 يهاسازمان نیترمهم ۀمثاببهانی، پایه مثل دو و مید يهاونیفدراس خصوصبهورزش و  حوزةحکمرانی مطلوب در  يهامؤلفه ییشناسا
که به  ییهامؤلفه. شناسایی دارد اصیخاهمیت  ،(مثل المپیک) را دارا هستند یالمللنیب يهايبندرتبهدر  ياثرگذارورزشی که بیشترین 

 ۀتوسعباید نقش شایانی در  چراکه فدراسیون دو و میدانی دارد،بهبود حکمرانی مطلوب در فدراسیون دوومیدانی کمک کند، اهمیت زیادي 
ه داشت یالمللنیبویدادهاي رداخلی و کسب افتخار در  يهارقابتورزش و فراهم کردن تسهیالت و امکانات ورزشکاران نخبه و حضور در 

 يهاسالاین در  برعالوه. رسدیمنظر بهکمرنگ  مسئله نیادو و میدانی، در حال حاضر  ۀرشتمدال المپیکی در  147باشد و با توجه به توزیع 
بسیاري بین متخصصان و اهالی  ينظرهااختالففدراسیون دوومیدانی  ژهیوبهورزشی و  يهاونیفدراسمدیریت  نحوة در خصوصاخیر 

شده است. بنابراین اگرچه جر منو مطبوعات نیز  هارسانهدوومیدانی وجود داشته است که در برخی موارد به ایجاد تنش و چالش در سطح 
و رفع موانع اجرایی خود استفاده کند،  بهتر ةاداربراي  یالمللنیبموجود در سطح  يهامؤلفهاز اصول و  تواندیمفدراسیون دو و میدانی 

. بر این اساس داردت خاصی ورزشی اهمیبومی متناسب با فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و محیط داخلی کشور براي حکمرانی مطلوب  يهامؤلفه
 .شد یرسبرجمهوري اسالمی ایران  دو و میدانی در ورزش مطلوباصلی حکمرانی  يهامؤلفه ییشناسادر پژوهش حاضر، 

 

  پژوهش یشناسروش
حکمرانی مطلوب و ابعاد آن در ورزش دو و  يهامؤلفهبا توجه به رویکرد کیفی پژوهش، ضروري است از رهیافتی که بتواند به شناسایی 

ت. خاص آن، توجه شده اس يهایژگیوبرخی  لیدلبه بنیادنظریۀ دادهمیدانی کمک کند، بهره گرفته شود. همچنین در این تحقیق به راهبرد 
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آرتنین و ي نیازمند نظریه باشیم، تحقق این امر مستلزم استفاده از راهبردي است که متضمن ساخت نظریه باشد (فرایندوقتی براي تبیین 
خوبی قادر به بهموجود  يهاهینظرکه زمانی ژهیوبه. کنندیمرا پیشنهاد  بنیادنظریۀ دادهاین شرایط، محققان استفاده از ). در 2009همکاران، 

رو اینکرد. از يبندصورترا  موردنظر، مشکل یا افراد فراینداین  ةدوباروقوع   توانیم بنیادنظریۀ دادهي نباشند، به کمک فرایندتبیین چنین 
کارگیري بهدر خصوص حکمرانی مطلوب در ورزش کشور انجام نگرفته است و  ياهینظرقبلی  يهاپژوهشاشاره شد، مطابق  کهگونههمان

 هادادهداوري و فرضیه، به گردآوري و تحلیل  شیدوراندبا ذهنی باز و  دهدیمزیرا به پژوهشگر اجازه  ،است پذیرتوجیه بنیادنظریۀ داده
) بهره گرفته شد. این رهیافت در سال 1از رهیافت نوخاسته (گلیزري، بنیادنظریۀ دادهمختلف  يهاافتیرهبپردازد. در این پژوهش از بین 

 با وجود). این رهیافت 2009آرتنین و همکاران، معرفی شده است ( بنیادنظریۀ دادهکالسیک  ۀنسخمعرفی و در برخی منابع،  1992
رویکرد  يهایژگیواساسی با رویکرد مذکور دارد. از  يهاتفاوت)، در مواردي 2به رویکرد سیستماتیک (استراوس و کوربین ییهاشباهت

). همچنین در رویکرد 1998لیزر، گبیشتر از خود محقق است ( کنندگانمشارکتنوخاسته این است که تمرکز و توجه پژوهش به نگرانی 
را شناسایی کند؛ از آنجا که  کنندگانمشارکت 3نوخاسته محقق نیاز دارد مدت زمان طوالنی در محیط پژوهش بماند تا بتواند نگرانی اصلی

نیست، بلکه کشف نگرانی اصلی و الگوهاي رفتاري  هاپرسشاز  يامجموعههدف پژوهش دریافت پاسخ از هر شخص براي 
شرطی که به محقق در درك اینکه چه چیزي در دنیاي تجارب به ،مناسب باشد تواندیم يامشاهدهاست، هر سؤال یا  کنندگانمشارکت
آرتینین و مشابهی پاسخ دهند ( هايپرسشنیاز ندارند به  کنندگانمشارکت ۀهم رونیازادر جریان است، کمک کند.  کنندگانمشارکت

 شوندیمشکسته  هاداده. در اولین مرحله 4). در رویکرد نوخاسته، دو نوع یا مرحله براي کدگذاري وجود دارد؛ ساده و واقعی2009همکاران، 
). از 2011جونز و آلونی، ( شوندیمآنها تولید  يهایژگیوو  هامقولهو در کدگذاري واقعی یا باز، شده  يبندگروهو سپس به لحاظ مفهومی 

، کدگذاري محوري، کدگذاري انتخابی و نگارش ينگارادنوشتیاز  اندعبارتکرد،  توجه هابداندیگر اقداماتی که در رویکرد نوخاسته باید 
 کندیمخطور  گرلیتحلبه فکر است در مورد کدها و روابط بین آنها که هنگام کدگذاري  ییهادهیا ۀپردازاننظریهگزارش  هانوشتنظریه. یاد

از نظریه  یسینوشیپو نوشتن  هاداده يآورجمعمیانی بین  ۀمرحلرا  ينگارادنوشتیبنیاد داده پردازانهینظر). 1394اران، کدانایی فرد و هم(
که این کار کلید فرموله کردن نظري براي ارائه به دیگران  شوندیم 5يبندستهد هاادنوشتی). در قدم بعدي، 2007چارمز، ( کنندیمتعریف 
. شودیمکدگذاري محوري خوانده  فرایند. این میکنیمشروع به یافتن روابط بین آنها  ،انباشته شدند هاادنوشتیکه کدها و هنگامیاست. 
در یک نظریه با هم  هاهیفرض. این کنندیم، نظریه را یکپارچه هاهیفرض صورتبهشده شکستهبه هم بافتن مفاهیم  ۀلیوسبهنظري  يکدها
). کدگذاري انتخابی نیز به معناي محدود کردن کدگذاري به آن دسته از متغیرهایی است که 1394دانایی فرد و همکاران، ( کنندیمعمل 

و به متغیر مرکزي مرتبط  مختلف به همدیگر يهامقولهکه انیزم). در نهایت، 2009آرتنین و همکاران، مربوط به متغیر محوري هستند (
 . شودیمو شبیه به نظریه  ردیگیمبنیاد شکل داده يسازهینظرشوند، محصول 

میدانی، مدیران اجرایی فدراسیون،  و دوة خبرو کارشناسان مربیان  مانند ، افراديهامصاحبهآماري این پژوهش براي انجام  ۀجامع
مدیریت ورزشی،  ۀزمیندر  فاتیتألمدیریت ورزشی بودند. مالك انتخاب این افراد مواردي نظیر داشتن  ةخبر تاداناسشناسان ورزشی و روان
به سبک  اولیه يهاشوندهمصاحبهمادر و معرفی شدن توسط  يهادانشگاهطوالنی در مدیریت اجرایی و تدریس مدیریت ورزشی در  ۀسابق

روش مناسبی براي یافتن اطالعات زیرا  ،کنندیماحتمالی خودداري  يریگنمونهاز  معمولطور بههدفمند بود. در تحقیق کیفی  يریگنمونه

                                                 
1. Glaserian Grounded Theory 
2. Strauss and Corbins Approach 
3. Main Concern 
4. Simple & Substantive 
5. Sorting 
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 يهامصاحبهانتخاب شدند و سپس با انجام  هدفمند صورتبه هانمونهدر این پژوهش ابتدا  رونیازا). 1389پرویزي و همکاران، غنی نیست (
 مدتیطوالنگلیزر مبنی بر ماندن  ۀتوصی). بنابر 2003کارپنتر، اسپزیل و د (نفر خبره و رسیدن به معیار اشباع نظري به اتمام رسی 23عمق با 

محوري  مقولۀماه به خود اختصاص داد تا محقق از انتخاب  پنجدر محیط پژوهش، انجام مراحل مصاحبه و تحلیل همزمان مدت زمانی برابر 
 نامناسب اجتناب کند.

 شدیمثبت  هامصاحبهو  دیانجامیمدقیقه به طول  90تا  45بین  مدت زمانی کنندگانمشارکتعمیق فردي با هریک از  يهامصاحبه
یکسانی پاسخ ندادند، اما با  هايپرسشبه  شوندگانمصاحبه ۀهم. با توجه به رویکرد گلیزري پژوهش دشوناطالعاتی فراموش  گونهچیهتا 

 هامقولهاشباع نظري  ۀتا مرحل هاداده يآورجمعو  هامصاحبهانجام  فراینددر مسیر تحقیق هدایت شود.  هامصاحبهطرح سؤاالتی سعی شد 
 ادامه یافت. ،فراهم نبود دتریجد يهاداده، تا جایی که امکان دستیابی به ترواضحو به بیان 

پژوهش مدنظر  ندیافرممیزي پژوهشی در  يهاراهبرد کنندیمکیفی پیشنهاد  يهاپژوهشپژوهشگران براي اطمینان از روایی و پایایی 
فعال حاصل شود. براي روایی پژوهش  طوربهید یا رد از جانب داوران خارجی، أیت يجابهروایی و پایایی پژوهش  کهيطوربهقرار گیرد؛ 

دارند، ند و انسجام درونی اهم مرتبط صورت سامانمند باموجود، اطمینان از اینکه مفاهیم به ادبیات با شواهد ۀمقایسهاي حاضر از تکنیک
نویس مرز پژوهش و داشتن پیش و ها در طول گردآوري آن، تعریف حدداده ۀمجموعشواهد، توصیف غنی از  از متعدد منابع از استفاده

مصاحبه، اعتبار  روش درشده است. همچنین  هاي حاصل استفادهاسناد و مدارك شرکت براي افزایش روایی دادهۀ مطالعکلیدي و همچنین 
. اعتبار در هر هفت مرحله باشند اتکا قابلموثق و  آمدهدستبهتوجه قرار گیرد تا نتایج  پژوهش مورد ۀگانهفتاز مراحل  کدام رهبراي  دبای

ها است که در این پژوهش به آنها توجه شد. براي بررسی پایایی مصاحبه تأیید، تحلیل و يبردارنسخهدر انتخاب موضوع، طراحی، مصاحبه، 
توان گفت که می 6/0توجه به بیشتر بودن پایایی از  درصد بود و با 82/0شد، میزان پایایی باز آزمون  استفادهاز روش پایاي باز آزمون 

قرار  شوندگانمصاحبهنفر از  14در یک فرم در اختیار  دشدهیتولکدهاي  شدهگفتهبر رعایت اصول عالوه. اندداشتهپایایی کافی را  هامصاحبه
آن و ستون سوم تعریف  ۀرمجموعیزستون دوم مقوالت فرعی  ،اصلی مقولۀگرفت. این فرم با پنج ستون طراحی شد که ستون اول 

پرسیده  هایژگیوفرعی و اصلی با توجه به تعارف و  يهامقولههر مقوله را در برداشت؛ در ستون چهارم میزان مناسب بودن  يهایژگیو
ارزیابی  يبندجمعاصالحی و تکمیلی خود را یادداشت کنند. در نهایت، با  هاينظرخواسته شد  کنندگانمشارکتشد و در ستون آخر از 

بر مراحل مختلف کدگذاري،  بنیادنظریۀ دادهید شد. همچنین دو تن از متخصصان آشنا با أیروایی و پایایی نتایج ت کنندگانمشارکت
 ، استخراج مقوالت و تدوین نظریه نظارت داشتند.يسازمفهوم

 

  پژوهش يهاافتهی
پژوهش اطمینان  يهانمونهاز متناسب بودن   توانیمبا توجه به جدول  .دهدیم را نشان  هامصاحبه در  کنندگانمشارکت جزئیات  1جدول 

 حاصل کرد.
 در مصاحبه کنندگانمشارکتجزئیات  .1جدول 

  متغیر تعداد
2 
6 

15 

 کارشناسی
 کارشناسی ارشد

 دکتري
 تحصیالت

21 
2 

 بله
 خیر

 مدیریت اجرایی در ورزش سابقۀ
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15 
8 

 بله
 خیر

 تحصیالت مدیریت ورزشی سابقۀ

12 
8 
3 

 دانشگاه
 وزارت ورزش و جوانان

 مدیران فدراسیون
 فعالیت فعلی حوزة

  جمع 23

 
 هامصاحبهسعی کرد به مشی کلی  شدهمطرحو توجه به کل مباحث  شدهثبت يهامصاحبه ةچندباردر این پژوهش محقق با خواندن 

کلمات، عبارات،  تکتکبه و تحلیل مختلف هر مصاح يهابخشرا پیدا کند، سپس با خواندن  کنندگانمشارکتو نگرانی اصلی  دست یابد
 .دشتولید  هامقولهمفاهیم، کدها و  ،هاپاراگرافجمالت و 

فدراسیون دو و  ژهیوبهبر وجود مشکالت متعددي در حکمرانی فعلی ورزش ایران و  کنندگانمشارکتنگرانی اصلی و بیشترین تمرکز 
مشخص و مدون براي فدراسیون دو  ۀاساسنام : نبودموارد زیر را نسبت دادند مانند ییهایژگیوبه حکمرانی  کنندگانمشارکتمیدانی بود. 
 ،نبودن این اساسنامه با وزارت ورزش و فدراسیون جهانی دو و میدانی و همچنین اعمال نفوذ مدیران ارشد در آن همخوانو میدانی و 

ف نبودن شرح وظایف )، شفا2(م  دکننه اینکه اهداف عالی دو و میدانی و رشد فدراسیون را دنبال  سازدنحوي که اهداف آنها را برآورده به
 يدارباشگاهنظام جامع ورزش کشور و نظام جامع  )، خالی بودن جاي1کردهاي فدراسیون( م هزینهراه و منابع درآمدي و همچنین ۀ نقشو 

 ۀتوسعقوانین مورد نیاز جهت  نبود ،)4( م  به معافیت مالیاتی براي بخش خصوصی مرتبط با ورزش مربوط)، نبود قوانین 5در کشور (م 
نقش قانون و حاکمیت قانون  در خصوص ،شد يبنددستهحکمرانی  ةپدیدمربوط به  ۀطبق). این قبیل مشکالت که در 3پایدار مالی (م 

موضوع همکاري با فدراسیون دو و میدانی و مشارکت در  ،توجه خاصی به آن داشتند کنندگانمشارکت. از دیگر مواردي که شدبررسی 
مربیان،  ةنمایند: شدندیمو اغلب به شکل زیر بیان  شدندیم متأثردو و میدانی از این تصمیمات  ۀجامع تکتکبود که  ییهايریگمیتصم

)، مدیر 3انتصاب رئیس فدراسیون یا هر فرد حقیقی دیگري (م  صورتبهنه  ،دشوانتخاب  موردنظر ۀجامعتوسط  دبایورزشکاران و داوران 
و تصمیم کارشناسی د شومختلف فدراسیون اخذ  يهاتهیکم، تصمیمات باید در دشوفدراسیون انتخاب  يهاتهیکمتوسط  دبایملی  يهامیت

در  یسردرگم). موضوع دیگري که موجبات 3نه اینکه فردي خاص به سبب موقعیت مدیریتی اعمال نفوذ داشته باشد (م ،در اولویت باشد
بیان داشتند که؛  بارهنیا دربه آن اشاراتی داشتند بحث شفافیت و پاسخگویی بود آنها  کنندگانمشارکتو  دسازیمهر سیستمی را فراهم 

 هانقش)، قوانین و مقررات، 2دو و میدانی ایران برسد (م  ۀجامعشفاف به اطالع  صورتبه) باید هاتهیکمو  رئیسه هیأتمصوبات (تصمیمات 
، هاییداراحسابرسی مالی ( ۀسالیان يهاگزارش )،15یا سایر مجاري ارتباطی انتشار یابد ( م  تیساوبفدراسیون باید از طریق  يهاتیمسئولو 

(پاداش و غیره)  يهایافتیدر انتشار یابد، 2IASو  1IFRS مانند یالمللنیباستاندارد  يهاشاخص) براساس هانهیهز، درآمدها و هایبده
مسئوالن فدراسیون باید نسبت به  ،)19(م  و غیره) باید انتشار یابد دارخزانهفدراسیون (دبیرکل،  ۀرئیس هیأترئیس و اعضاي  ۀسالیان
فراموش کردن کل  و کنندرئیس و مسئوالن فدراسیون به افراد خبره رسیدگی  )،23(م  (ورزشکار، مربی و ...) پاسخگو باشند نفعانذي

دو و  ۀپاسخگویی وجود داشته باشد). در بحث کنترل و نظارت در فدراسیون و جامع، عدالت در 2افراد امري مردود است ( م  ۀمجموع
نظام ممیزي اسناد (مثل بازرسی، دیوان محاسبات یا عناوین مشابه)  : نبودبود کنندگانمشارکتموارد زیر مورد توجه  مانندمیدانی موضوعاتی 

)، 21(م  شودیماحساس  کامالًدر فدراسیون دو و میدانی  هانهیهزو سایر  هاالزحمهحقبررسی اسناد مالی فدراسیون در پرداخت  منظوربه

                                                 
1. International Financial Reporting Standard 
2. International Accounting standard 
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 ۀکمیتانضباطی،  ۀکمیت)، وجود نظام رسیدگی به شکایات (3عدم نظارت درست وزارت ورزش بر فدراسیون دو و میدانی مشهود است (م 
)، ارزیابی مناسب 21م( دشویمدر فدراسیون دو و میدانی احساس  نفعانذياخالق یا عناوین مشابه) در راستاي انجام وظایف مسئوالن و 

نظر به) و 2و مرتبط باشد (م  تررانهیگسختافراد واجد شرایط احراز ریاست فدراسیون دو و میدانی، از طرف وزارت ورزش و جوانان باید 
 ).23در دو و میدانی خالی است (م  مؤثرو مد اکاري دو و میدانی و تشویق نیروها ۀجامعشده در استفادهجاي ارزیابی افراد  رسدیم

 ،کردندیمبع در فدراسیون دو و میدانی به آن اشاره تضعف در ورزش و به ۀنقط عنوانبهاز آن  کنندگانمشارکتر بیشتیکی از مسائلی که 
خیز فدراسیون باید در اولویت قرار گیرد (م مفسدهو نقاط  هاگلوگاه ياحصاشناسایی و  در این خصوص ابراز داشتند که .مبازره با فساد بود

)، انتخاب افراد در 23( م  است ریناپذاجتنابن امور فدراسیون امري و مسئوال هاونیفدراس يرؤساکاذب  يهاتیفعال)، جلوگیري از 19
سی انتخابات صورت نگیرد). در ، مهند3خاص صورت پذیرد ( م  يهاارگاناستانی باید بدون دخالت فدراسیون دو و میدانی و  يهاأتیه

) و برخورد 19شده است (م وشفرامتشریفات براي عقد قراردادهاي خرید و فروش امري  فدراسیون دو و میدانی برگزاري مناقصه، مزایده یا
 ).23ضروري است (م  نفعانذيدو و میدانی و ورزش اعم از مسئوالن و دیگر  ۀجامعقاطع وزارت ورزش و دولت با متخلفان در 

محقق انبوهی  يهانوشتهمراه یادبهحکمرانی مطلوب در ورزش دو و میدانی جمهوري اسالمی ایران اجراشده  يهامصاحبهکدگذاري 
؛ سپس شروع به دریافتن دشفرعی شناسایی  مقولۀ 25و اصلی  مقولۀ 13آنها،  يبنددستهو  هاشباهتاز کدها را تولید کرد که با بررسی 

کلی  ۀطبق چهار در آمدهدستبهکردیم تا بتوانیم درکی جامع از حکمرانی در دو و میدانی کشور داشته باشیم. مقوالت  هامقولهبین  ۀرابط
حکمرانی مطلوب در ورزش دو و میدانی کشور اشاره  يریگشکلدر  رگذاریتأث يانهیزمیا عوامل  ندهایشایپبه اول  ۀطبق، اندمیتقسقابل 

 يهامؤلفهاز ایجاد حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی ضروري است تا بتوان با استفاده از  پیش يانهیزمدارد. وجود عوامل 
 يهایژگیوي، محوري، عوامل ساختار ۀبرناماصلی شامل  ۀمقول. این عوامل در چهار ساختموجبات حکمرانی مطلوب را فراهم  شدهکشف
 2که در جدول  استمورد بررسی در ارتباط  ةپدیدبا  میمستقطور بهدوم،  ۀطبقاول جاي گرفتند.  ۀطبقو ماهیت قوانین است که در  مدیر

حاصل از  يامدهایپچهارم،  ۀطبقو  دهدیممحوري را نشان  ۀمقولمربوط به  1»اجتماعی پایه فرایند« سوم نیز  ۀطبقنشان داده شده است. 
. در شودیم يریپذتیمسئولمدي و ااصلی شامل اثربخشی، کار مقولۀسه الب قکه در گیرد میبرمورد مطالعه را در  ةپدید يهامؤلفهاجراي 

 .دهدیمروابط بین آنها را نشان  نیترمهمو  حاضربصري مقوالت اصلی الگوي مفهومی پژوهش  يبندصورت 1نهایت، شکل 
 

 حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی) ةپدیدپژوهش ( يهامؤلفه .2جدول 
 ةشمار کد

 نمونه کد
 ةشمار

 مشارکت
دوم  ۀطبق اصلی مقولۀ فرعی مقولۀ

 )هامؤلفه(
 ردیف

  1 7 مشخص  ۀاساسناموجود 
 
 
 
 

 اساسنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 2 9 1 عدم دخالت مدیران ارشد ورزش در اساسنامه 

 3 2 17 فدراسیون با فدراسیون جهانی ۀاساسنامهمسو بودن 
فدراسیون توسط وزارت ورزش و مراجع  ۀاساسنامپذیرش 

  همزمان طوربه یالمللنیب
27 1 4 

)، يقانونگذار(اجرایی و  هاتهیکم ياعضاانتصاب یا انتخاب 
  شدهینیبشیپ فرایندبراساس 

2 17 5 

 6 17 6 مشخص  ةبراي یک دور هاتهیکم ياعضاانتصاب 

                                                 
1. Basic Social Process (BSP) 
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ل و ) با استقاليقانونگذار(اجرایی و  هاتهیکم يریگمیتصم
 آزادي رأي 

4 17  
 

 نقش قانون
و حاکمیت 

 قانون

 
 
 
 

 هادهیپد
 يهامؤلفه

 حکمرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

منظم و طبق  صورتبهتشکیل جلسات مجمع عمومی  
 اساسنامه

1 17 8 

  5 6 فدراسیون  در کشور با يدارباشگاهتصویب نظام جامع 
 

 نظام جامع 

9 
 10 1 52، 11، 5 راه و منابع فدراسیون  ۀنقششفاف بودن شرح وظایف،  

موجود در نقاط مختلف  يهاتیظرفاستفاده از امکانات و 
 کشور 

2 9 11 

پایدار مالی  ۀتوسعتدوین قوانین و مقررات جهت 
 فدراسیون 

76 2  
 

توسعه پایدار 
 مالی

12 

پرهیز از اعمالی که موجب تهدید استقالل مالی فدراسیون 
 است

29 3 13 

پیگیري و تصویب قانون معافیت مالیاتی براي بخش 
 خصوصی 

15 4 14 

 15 3 26  هاأتیهفدراسیون و  ۀبدنافراد بانفوذ در  يریکارگبه
دو و  ۀتوسعجهت  يامنطقهاستفاده از منابع مالی موجود 

 میدانی 
20 1 16 

  3 42  مربیان ۀجامعمربیان توسط  ةنمایندانتخاب 
 انتخاب نماینده

 
 
 

 مشارکت
 (اجماع)

17 
 18 3 43  ورزشکاران ۀجامعورزشکاران توسط  ةنمایندانتخاب 
 19 3 44 داوران  ۀجامعداوران توسط  ةنمایندانتخاب 

مختلف  يهاتهیکمملی توسط  يهامیتانتخاب مدیر 
 فدراسیون 

62 3 20 

  3 54 مختلف فدراسیون يهاتهیکمتفویض اختیار به 
 
 
 

 يریگمیتصم

21 
مختلف  يهاتهیکمکارشناسی در  يهايریگمیتصم

 فدراسیون
60 3 22 

 23 3 52  هاتهیکمدر  شدهگرفتهبه رأي گذاشتن تصمیمات 
(در موارد  يریگمیتصم منظوربه هااستانتفویض اختیار به 

 خاص)
14 7 24 

 يهايریگمیتصم) در امور و نفعانذيمشارکت مردم ( 
  فدراسیون

10 23 25 

  2 64 هاتهیکمو  رئیسه هیأتشفاف مصوبات  یرساناطالع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 27 3 35 در فدراسیون  هانقشمشخص بودن 

 28 15 1 انتشار اساسنامه و چارت سازمانی فدراسیون 
 29 15 2 فدراسیون  يهاتیمسئولو  هانقشانتشار قوانین و مقررات، 
 راهبردي، اهداف هاارزشانتشار رسالت، مأموریت، 

  فدراسیون
3 15 30 

 31 2 68 فرهنگ شفافیت  ۀتوسع يسازنهینهاد
 32 15 4 فدراسیون  ۀسالیان يهاتیفعالانتشار کلی 

رئیسه  هیأتارتباط با  نحوةبیوگرافی و  ةدربار یرساناطالع
 و مجمع عمومی 

7 15 33 

 34 19 1 حسابرسی مالی  ۀسالیان يهاگزارشانتشار 
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رئیس و سایر  ۀسالیان(پاداش و غیره)  يهایافتیدرانتشار 
 اعضا

شفافیت و  شفافیت 19 6
 پاسخگویی

35 

 ۀکمیت ياعضا ۀسالیان(پاداش و غیره)  يهایافتیدرانتشار 
 اجرایی 

7 19 36 

روشن و مشخص در عملیات کاري و تجاري  ياهیروایجاد 
 فدراسیون 

2 19 37 

ي روشن براي دریافت هدایا و بخشش به فرایندداشتن 
  هاسازمانافراد 

9 19 38 

  15 8 ) نفعانذي( رجوعاربابتکریم  ۀبرنامداشتن 
 
 
 

 پاسخگویی

39 
 40 15 9 انتقادها و پیشنهادها يآورجمعوجود نظام 

 41 23 15  نفعانذيپاسخگو بودن مسئوالن فدراسیون نسبت به 
دو و میدانی، در عین  ۀمجموعپاسخگویی و توجه به کل 

 پاسخگویی)رسیدگی به افراد خبره (عدالت در 
43 2 42 

ولی عمل طبق منطق و  نفعانذي ۀشنوا بودن نسبت به هم
 براساس کارشناسی دقیق 

40 2 43 

 44 3 61 خود  نفعانذيفدراسیون به  يهاتهیکمپاسخگویی 
(در سطح  یالمللنیببرخورد منطقی و رفتار مناسب با مسائل 

 کالن) 
24 1 45 

  21 3  نظام ممیزي اسناد وجود
 

 نظارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  کنترل
 نظارت

46 
 47 3 23 وزارت ورزش بر فدراسیون  مندنظامنظارت 

مستقل و مستمر جهت نظارت بر  برخورداري از نظام
 عملکرد 

7 21 48 

 49 2 38 دو و میدانی ۀمجموعپرهیز از ایجاد تنش و اصطکاك در 
 50 21 6 همکاري تمام و کمال با بازرسان قانونی 

 51 3 73 کنترل و نظارت مناسب بر فضاي ارتباطاتی فدراسیون 
 52 21 4 وجود نظام رسیدگی به شکایات 

  2 22 ارزیابی مناسب افراد واجد شرایط احراز ریاست فدراسیون 
 ارزیابی

53 
 54 2 45 دقیق آنها  يبندگروههاي استانی و هیأتارزیابی عملکرد 

ارزیابی عملکرد افراد (ورزشکاران، مربیان، داوران و 
 کارکنان فدراسیون) 

30 23 55 

ارزیابی وضعیت فدراسیون در مقایسه با سایر کشورهاي 
 جهان 

12 7 56 

  19 3 خیز مفسدهو نقاط  هاگلوگاه ياحصاشناسایی و 
 
 
 

 اقدامات
 اولیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
ن کاذب (یا شخصی) روسا و مسئوال يهاتیفعالجلوگیري از 

 امور 
23 23 58 

 يهاأتیهجلوگیري از مهندسی انتخابات فدراسیون و  
 استانی 

3 3 59 

 60 2 58 اندرکاراندستمدیران و  یطلبمنفعتجلوگیري از 
 61 2 61 انجام امور  براي ونیدر فدراسجمعی  يریگمیتصم

و مجامع بدون تغییر زمان و  هاأتیهبرگزاري انتخابات 
  یکشوقت

15 3 62 

 63 3 33 یا غیره در انتخابات  ونیفدراسیا دخالت  نظراعمالپرهیز از 
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خالی (پرهیز از انتصاب  يهاپستسریع براي  يریگمیتصم 
 سرپرست)

مبارزه با  7 4
 فساد 

64 

  2 63 از انجام برنامه پیش رئیسه فدراسیون، هیأت ۀمصوباخذ 
 اقدامات ثانویه

65 
برگزاري مناقصه، مزایده یا ترك تشریفات براي عقد 

 قراردادها
5 19 66 

 
 زیر تبیین شد. صورتبهالگوي مفهومی پژوهش در نهایت 

 

 
 حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی يهامقولهروابط بین  .1شکل 

 
مشکل بر سر راه جاري شدن حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی  نیترمهم، کنندگانمشارکتکه گفته شد از دیدگاه گونههمان
 مؤلفهاین  توانیمدو و میدانی قوانین و مقررات چه از حیث وجود قوانین مناسب چه از نظر اجرا و حاکمیت آنهاست، که  ۀجامعو در کل 

 کنندگانمشارکتاز دیدگاه  »نقش قانون و حاکمیت قانون«دو و میدانی مرتبط دانست. اهمیت ۀ جامعدر بین کل افراد در  يمدارقانونرا با 
بر دیگر  يرگذاریتأثبر عالوه مؤلفهباید تابع قانون باشد، این  یتیموقعدو و میدانی در هر پست و  ۀبود که هر فردي در جامع يحدبه

حل مشکالت و رسیدن به  ) و راهبرداستاصلی ماهیت قوانین نیز  ۀمؤلف(که خود داراي  يانهیزمحکمرانی، بر عوامل  ةپدید يهامؤلفه
 ۀنقشوجود قوانین و مقررات مناسب جامع همانند «شامل موارد زیر است؛  داتیتأکاز این  ییهانمونهبسزایی دارد.  ریتأثپیامدهاي حاصل 

در فدراسیونی که «). 1(م  »دو و میدانی را به اهداف خود خواهد رساندۀ جامع یدرستبهبر جلوگیري از هزینه اضافی عالوهراهی است که 
، شود انتصابدیکتاتوري و با اعمال نظر رئیس فدراسیون  صورتبه نفعانذي، مربیان، داوران و در کل نمایندگان ورزشکاراننمایندگان 

زیادي بر  دیتأک کنندهمشارکت، این 3(م  »نخواهد داشت یشیاندهمتشریفاتی و از بین رفتن دموکراسی و غیر از تشکیل جلسات  ياجهینت
پایدار مالی در فدراسیون دو و میدانی  ۀتوسع بموجقوانین و مقررات مناسب «داشت).  شدهنییتعانتخاب افراد براساس ضوابط از پیش 

منظم و در  صورتبهتخصصی فدراسیون  هاتهیکمرئیسه و  هیأتاري جلسات مجمع عمومی فدراسیون، جلسات زبرگ«). 2(م  »خواهد شد
 ).17(م  »کندیممناسب موجبات اثرگذاري بیشتر را فراهم  يریگمیتصمبر ایجاد عالوهقوانین  چارچوب
در  هیپا یاجتماع ندیفرا کیقانون)،  تی(نقش قانون و حاکم يمحور ۀمقولظهور  برعالوه ادیبنداده یۀنظر) يزری(گل نوخاستهرویکرد در 

در طول زمان است و الگویی رفتاري  فرایندتحول یک ة دهندنشاناجتماعی پایه  فرایند. در واقع این شودیمظاهر  يمحور ۀمقول خصوص
 ،است آلدهیااجتماعی پایه  يندهایفرا بنیادنظریۀ دادهبرد. در  کاربهرا  فرایندآن  توانیمکه براي حل یک مسئله و مشکل  دهدیمرا نشان 
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مشکل اجتماعی حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و  عنوانبهولی الزامی نیست. نبود قوانین مناسب و اجرا نکردن قوانین در این پژوهش 
دارد که اشاره به این موضوع  فرایند، این اشتدر پی درا  »يمدارقانونحرکت به سمت «اجتماعی پایه  فرایندمیدانی در نظر گرفته شد، و 

 دو و میدانی با گذشت زمان باید در این مسیر حرکت کند. ۀجامع

 

 يریگجهینتو  بحث
دو و میدانی بودیم و براي  ۀجامعالگوي مفهومی در  ارائۀحکمرانی مطلوب و  يهامؤلفهدنبال شناسایی بهدر این پژوهش با روش کیفی 

، هامؤلفهپیشایندها، شامل  داراي چهار طبقه شدهاستخراجرسید. الگوي  کنندگانمشارکت تأییدبه  هاافتهیاطمینان از روایی و پایایی پژوهش، 
 . ردیگیمست که به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار امدهایپراهبرد و 
 يهایژگیو، ساختار، يمحورۀ برناماین عوامل شامل  .دشوآمدن حکمرانی را شامل  وجودبه(الزم)  يانهیزماول شامل عوامل  ۀطبق

 يهامؤلفهو  هاشاخصهآماري متفاوت با فرهنگ متفاوت داراي  ۀجامعکه  دهدیماین طبقه از پژوهش نشان مدیر و ماهیت قوانین است. 
نیز تصدیق کرده است که حکمرانی اثربخش در ورزش به رهبري،  استرالیاکمیسیون ورزش . کندیمرومان را تصدیق  ۀگفتند و امتفاوتی

در  يریپذتیمسئولمؤثر، شفافیت سازمانی، پاسخگویی و  يریگمیتصمبر آن حکمرانی اثربخش، عالوهصداقت و قضاوت صحیح نیاز دارد. 
 یتجربگیب. از سوي دیگر حکمرانی ضعیف داراي علل متنوعی مثل کندیمرا تضمین  هگرفتانجام يهاتیفعالو  شدهمصرفقبال منابع 

 ةشیو. است وکارکسبکلی ضعف داخلی سیستم  طوربهمدیر، سالیق متعارض، شکست مدیریت ریسک، کنترل مالی ناکافی یا نامناسب و 
کمسیون ورزش همراه خواهد داشت (بهکلی ضعف اعتماد به صنعت ورزش را  طوربهتأثیري بر ورزش ندارد، بلکه  تنهانهحکمرانی غیرمؤثر 

ورود  ةاجازي را طرحی کند و فرایند، اینکه وزارت ورزش و جوانان بتواند هامصاحبهشده از کشف). بنابراین با توجه به مطالب 2004 استرالیا،
کم را از جمع  يهایستگیشامالی نامناسب و در کل افراد با  سابقۀبا  افرادکم مدیریتی،  ۀتجرب باافراد با خصوصیات دیکتاتوري، افراد 

مدیریتی فدراسیون خارج کند، شاید کمترین فعالیتی است که این پژوهش پیشنهاد  يهاپستکاندیدهاي ریاست فدراسیون و در ادامه 
یون فدراسمدي اکارمثبت در جهت اثربخشی و  يهاتیفعال، انتخاب شایسته و مرتبط مدیریت فدراسیون، به اوالًگفت  توانیم. دهدیم

 آورد. می، بخشی از بستر مناسب جهت حکمرانی مطلوب را فراهم اًیثانو  شودمیمنجر 
. رگذارندیتأثو عوامل  هاشاخصهنیز بر این  یالمللنیببر جامعه و فرهنگ متفاوت، سطوح مختلف محلی، ملی و عالوه رسدیمنظر به 
ۀ اساسنامپذیرش «و  »فدراسیون با فدراسیون جهانی ۀاساسنامهمسو بودن «مانند  یبا کدهای کنندگانشرکت هامصاحبهکه در طورهمان

برخورد منطقی و رفتار «محوري پژوهش حاضر و  ةپدید بخشدر  »همزمان طوربه یالمللنیبفدراسیون توسط وزارت ورزش و مراجع 
در  ،»فدراسیون در مقایسه با سایر کشورهاي جهانارزیابی وضعیت «پاسخگویی و همچنین کد  ۀمؤلفدر  »یالمللنیبمناسب با مسائل 

 یالمللنیبداوري  يهامیت ماننددر مباحثی  روازایناست.  ریناپذاجتناببر حکمرانی  یفراملمسائل  ریتأثکنترل و نظارت نشان دادند، ۀ مؤلف
ورزشی  ۀجامعخود در آگاه کردن  یالمللنیب يهاتیفعالبر افزون ،پردازندیمکه در رویدادهاي بزرگ به فعالیت  یالمللنیب يهاانجمنو 

فدراسیون دو و میدانی،  يهاتهیکمدر  یالمللنیببا اولویت دادن به انتخاب افراد مجرب  توانیم روازاینکشور خود نیز نقش بسزایی دارند، 
20Fتوئیز ،یالمللنیبمهاجرت  حوزة. در این خصوص و در کرد ایجاد یالمللنیبتوازن بسیار خوبی بین قوانین ملی و 

است ه کرد) اظهار 2018( 1
 نیا در. مهاجرت را حل نخواهد کرد ۀمسئل ییتنهابهو اقدام دولت  شوندیمو سیستم سازمان ملل به چالش کشیده  هادولتکه چگونه 

 هادولت ،هاسازمان ،هادولت ،هاالتیا نیب يهاائتالفدر گرو  ،کندیم نیتأممهاجران  يرا برا تیامن نیشتریکه ب یمهاجرت يهاراهمقاله 

                                                 
1. Colleen  
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است  یالمللنیبمهم حل مشکالت  يراهکارهابین دول از  گوهاوگفتارتباطات و تحقیق  نیابراساس نتایج . است یدولت گرانیبازو  یمحل
 .رودمیکار بهولتی و محلی که در سطوح مختلف د

21Fبرتلی

 براساس آن عمل کارکنان که دهندیم نشان را نوع روش پاسخگویی چهار ارزیابی، و اییشناس معیارهاي کندیم) بیان 2016( 1
 هاراهبرد این .کندیم فراهم آنها هايفرایند چالش به دادن پاسخ منظوربه یاسیس کارکنان براي متمایزي يهازهیانگ روش و هر کنندیم

سیاسی خود  کارهاي به پاسخگویی در مورد يریگمیتصم ساده، براي اکتشافات از توانندیم که کندیم فراهم شهروندان براي را اطالعاتی
این  يهاافتهیکه با  کندمیمتفاوت در انتخاب روش براي برخورد و ارتباط را بیان  يهایژگیوافراد متفاوت با  ریتأثاین مقاله  .کنند استفاده

 تأییدافراد با ضوابطی که مورد  د کهشودو و میدانی و فدراسیون دو و میدانی شرایطی حاکم  ۀجامعدر  کهیدرصورت. ستپژوهش همسو
 د خواهیم بود.هرا شامدي اکارو  ییافزاهمافزایش همکاري، همدلی،  ماننداکثریت است، در مسند کارهاي باشند، پیامدهایی 

( اجماع)، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و  ییجومشارکتپژوهش حاضر شامل نقش قانون و حاکمیت قانون،  يهامؤلفه ،دوم ۀطبقدر 
و با تحقیقات جدید نیز ست سازمان ملل متحد همسوتحقیقات از جمله بانک جهانی و ر بیشتبا  هامؤلفهاین  .استبا فساد  مبارزهکنترل و 

22Fکیپینگ. دارداشتراکاتی 

 »سیاسی لیوتحلهیتجزحکمرانی و حکمرانی مطلوب: یک چارچوب جدید براي «با عنوان  ی) در تحقیق2017( 2
که  کشدیم، ما را به چالشی میکنیمجامع تئوري حکمرانی را براساس عملکرد دولت چین بررسی و درك  صورتبهکه وقتی  داردیمبیان 

جو ودموکراتیک چین، جست يهااستیسسیستم فکري  يبازسازبراي  نظري صورتبهچه  عملی و صورتبهچگونه تئوري حکمرانی، چه 
بازار  ۀتوسع فرایندعمومی در  ةادارگرفتن عملی  دستبهسازمانی براي حکمرانی مطلوب، تبدیل مدل مشارکت عمومی و  پلتفرمبراي یک 

دو و میدانی را  ۀجامعشرایط  شکبیحکمرانی مطلوب  يهامؤلفهکارگیري ه. ب، مهم استخوردهشکستبسیاري جهات مد یا حتی در اناکار
همانند کشورهاي موفق از دبایخود پیش برویم، ما نیز  یالمللنیبرو به رشد حرکت خواهد داد، در صورت که بخواهیم همتا با رقباي 

 نحو احسنت استفاده کنیم. بهحکمرانی مطلوب  ةشدکشفبومی  يهامؤلفه
رویدادهاي  ،روسیه در ورزش از دو منظر يهااستیسبررسی  در زمینۀ »سرگرمی و حکمرانی« ۀمقال) در 2018کاریچوف و یاتسیک (ما

. با توجه به رویدادهاي بزرگ ورزشی، انددادهآن رژیم مورد بحث قرار  يهاکنندهتیتثبابزارهاي قانونی موجود و  عنوانبهرا  3بزرگ ورزشی
قرار داده و مجبور شده است به آنها واکنش نشان دهد و طبق آن  یالمللنیب يهاسازماندولت روسیه خود را در معرض فشارهاي مداوم 

 توانیمصر این پازل را سیاستگذاري خود را تنظیم کند. استدالل کلیدي مقاله این است که هر دو عن يهاوهیشقوانین و مقررات حقوقی و 
و اهمیت آن  استمحوري پژوهش حاضر  مقولۀماکاریچوف و یاتسیک در راستاي  ۀمقال. عناصر کلیدي حکمرانی در نظر گرفت عنوانبه
 هافرصتاز این  يبرداربهرهرا ایجاد خواهد کرد،  ییهاچالش ،. میزیانی رویدادهاي بزرگ یا حتی شرکت در رویدادهاي بزرگکندمی تأییدرا 
 نفعانذيشرایط حضور ورزشکاران و  دبایامکان فدراسیون دو و میدانی حد تا  روازاینخواهد داشت.  در پیدیدها رشد دو و میدانی را هو ت

شدن قوانین، اجراي قوانین و رشد دو و میدانی  همخوانموجب  یالمللنیب يهاعرصه، حضور در دشوو میزبان مسابقات  کندرا فراهم 
24Fکجیر و وترلینمحوري پژوهش اخیر،  مقولۀاهمیت  تأیید. در شودیم

حکمرانی نظارتی: قوانین، مقررات «با عنوان  يامقاله) نیز در 2018( 4
 تأیید، این یافته نیز در راستاي است ، قوانینکندیمرگیر یکدیگر موضوعی که ابعاد حکمرانی نظارتی را د ندکردبیان  ،»يریپذتیمسئولو 

در  يدارباشگاهتصویب نظام جامع «و  »تصویب قانون معافیت مالیاتی«، »مشخص، پیگیري ۀاساسناموجود « مانند شدهکشفکدهاي 

                                                 
1. Bertelli 
2. Y keping 
3. Mega Events 
4. Kjaer & Vetterlein 
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محوري پژوهش حاضر  مقولۀ تأییدکجیر و وترلین به ۀ مقال و استمحوري این پژوهش  ۀمؤلف يهاهیگواست که از  »فدراسیون کشور و
  .پردازدیم

25Fوولف و مولر

در خصوص جام جهانی  »کمونیسمپست، مشکالت 2نئو پاترمونالیسم بحران«با عنوان خود  ۀمقال) در بخشی از 2018( 1
 مفهومزمینه  این در .ندبر جام جهانی روسیه پرداخت رگذاریتأثفراساختاري اصلی و  ياتوسعه يهاپروژهبه بررسی  2018 فوتبال روسیه

 .کردند معرفی اقتصادي بحران به پاسخ در نئوپارمونیایی نظام یک اقتصادي و سیاسی يهااقتباس به اشاره با را نئوپارمونیالیسم بحران
 همزمان افزایش و خصوصی پول از ینینشعقب :کرد کشف را جهانی جام يسازآمادهۀ زمین نئوپاترمونالیسم در از عمده سازگاري تحقیق سه

 هابرنامهبر  که رویدادهاي بزرگ شودیمدیده  وضوحبهباز هم  .وفاداري باالتر يهانهیهز و طرفدار نخبگان مجدد عمومی، ترتیب مالیات
 .دهدیممحوري پژوهش را نشان  ةپدیداهمیت  قاًیدقخود را داراست. این موضوع  تأثیراتو قوانین 

27Fپیوتروسکی و همکاراندر تحقیق 

، مشاهده شد که شهروندان »؟گذاردیماستراتژي پیامی بر نگرش شهروندان اثر «) با عنوان 2017( 3
. در این مقاله به این نتیجه رسیده شد که براي رسیدن به کنندیماطالعاتی بهتر عمل  راهبردمتفاوت، با  يهاپاسخضمن  کنندهمشارکت

در یک روایت و  دبایبلکه اطالعات  ،تنها قرار دادن اطالعات در دسترس آنها کافی نیست کنندهمشارکتشهروندي درگیر و  يهاگروه
فدراسیون  يهاتهیکمقشر خود در  ةنمایندانتخاب این تحقیق اصرار بسیاري بر  کنندگانمشارکتر بیشتتعبیه شود. از آنجا که  دارامعنداستان 

، »ورزشکاران ۀجامعورزشکاران توسط  ةنمایندانتخاب «، »مربیان ۀجامعمربیان توسط  ةنمایندانتخاب «داشتند و این موضوع را در کدهاي 
تفویض « و همچنین »مختلف فدراسیون يهاتهیکمملی توسط  يهامیتانتخاب مدیر « ،»داوران ۀجامعداوران توسط  ةنمایندانتخاب «

در امور فدراسیون بودند. با توجه به اینکه  يریگمیتصمبه تعبیري، خواستار مشارکت در  ؛نشان دادند» يریگمیتصمجهت  هااستاناختیار به 
فدراسیون دو و  رونیازا، استپیوتروسکی و همکاران نیز  يهاافتهیتحقیق حاضر قرار گرفت و همسو با  يهامؤلفهیکی از  جومشارکت

 را مورد توجه قرار دهد. جومشارکتعملی براي باال بردن کیفیت ارتباط با  ییهاطرحمیدانی باید 
28Fآروجو و رومرو

د کردنابراز  »اسپانیا موردي ۀمطالع :گذاردیم ریتأث شهري شفافیت بر جنسیتی برابري آیا«با عنوان  ی) در تحقیق8201( 4
 نتایج؛ که شد خواهد هايشهردار در اطالعات تقارن کاهش و اطالعات شفافیت افزایش سبب محلی سیاسی زندگی در زنان که نمایندگی

 يریکارگبهبا  میتوانیم ،شفافیت را در سیستم افزایش دهیم ۀمؤلفاگر بخواهیم  دهدیماین موضوع نشان  .کندیم تقویت را بحث این
 شفافیت بپردازیم. ۀتوسعنسبتی از زنان در بخش منابع انسانی به 

29Fو دریسکینز گیرایرت

 یالمللنیب حکمرانی در خوب نیروي یک عنوانبه اروپا ۀاتحادی: 6اصلی اروپا بازار«با عنوان  تحقیقیطی  )2017( 5
ورزش احساس  یالمللنیب حاکمیت در اروپا ۀاتحادی فردمنحصربه هویت درك براي یکپارچه دیدگاه یک که ضرورت بیان کردند »ورزشی

 7قدرت اصلی اروپا نگرش آنها در که است شده مشخص متوالی يامرحله فرایند با تحول بیرونی که دهدیم نشان . این موضوعشودیم
)NPE (8بازار اروپا قدرت و )MPE (اصلی اروپا  بازار حیات و شوندیم متصل و جایگزین)NME( هویت قدرت اصلی  .آورندیم وجودبه را

 تقویت آن هدف که ،دهدیمشکل  ،است فردمنحصربه عملیاتی حالت بر که مبتنی یالمللنیب ورزشی به حکمرانی اروپا ۀاتحادیاروپایی 

                                                 
1. Wolfe &  Müller 
2. Neopatrimonialism 
3. Piotrowski, Grimmelikhuijsen & Deat 
4. Araujo & Romero 
5. Geeraert and Drieskens 
6. Normative Market Europe 
7. Normative Power Europe 
8. Market Power Europe 



 1401دیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز  م                                                                                                                           328
 

 

 قدرت هویت طریق از که فیفاست مانند ورزشی نظارتی يهاسازمان دادن قرار ریتأث تحت براي اروپا ۀاتحادی پتانسیل. است اخالقی ویژگی
اطالعات کافی  کنندگانمشارکتر بیشتنقاط ضعفی که  ازآن ایجاد شده است. یکی ة شدمیتنظ و بزرگ بازار خصوصبهبازار اروپایی خود، 

این فدراسیون و دیگر  دبایخصوص ورزش دو و میدانی بود، که هورزش ب ۀتوسعموضوع استفاده از قدرت بازار در جهت  د،از آن نداشتن
و دریسکینز، قرار گرفتن در معرض بازارهاي  گیرایرت يهاافتهیورزشی به آن توجه بیشتري داشته باشند. بنا به  يهاسازمانو  هاونیفدراس

 يریگشکلبر عالوه، جذب اسپانسر واقعی براي دو و میدانی دشویمبزرگ (چه در داخل و چه در خارج) موجب افزایش قدرت حکمرانی 
که پیشنهاد این پژوهش به فدراسیون دو و میدانی قرار  دشویمقدرت بازار  ۀواسطبهیون موجب ارتقا و رشد حکمرانی استقالل مالی فدراس

 گرفتن در مسیر بازارهاي بزرگ داخلی و خارجی است.
اجتماعی پایه  فرایند(نقش قانون و حاکمیت قانون)، یک  محوري مقولۀبر ظهور عالوه بنیادنظریۀ دادهدر رویکرد نوخاسته (گلیزري)  

در طول زمان است و الگویی رفتاري  فرایندتحول یک  ةدهندنشاناجتماعی پایه  فرایند. در واقع این شودیممحوري ظاهر  مقولۀ در زمینۀ
 ،است آلدهیااجتماعی پایه  يندهایفرا بنیادنظریۀ دادهبرد. در  کاربهرا  فرایندآن  توانیمکه براي حل یک مسئله و مشکل  دهدیمرا نشان 

مشکل اجتماعی حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو  عنوانبهولی الزامی نیست. نبود قوانین مناسب و اجرا نکردن قوانین در پژوهش حاضر 
به این  فراینداین  .داشت در پیرا  »يمدارقانونحرکت به سمت «اجتماعی پایه  فرایندشد، و  نمایان کنندگانمشارکتو میدانی در دیدگاه 

است،  يچندبعد یدو و میدانی با گذشت زمان باید در این مسیر حرکت کند. از آنجا که مفهوم حکمرانی مفهوم ۀجامعدارد که اشاره موضوع 
ود. خواهد ب برزمان يفرایندحصول به آن همکاري کنند. گذر از حکمرانی ضعیف به حکمرانی مطلوب و مناسب  برايباید عوامل متعددي 

 سوم این پژوهش را به خود اختصاص داد.  ۀطبقاین موضوع 
باال را در سطح  يهایستگیشاي را طراحی و ورود افراد با فرایندمتولی اصلی کل ورزش  عنوانبهوزارت ورزش و جوانان  کهیدرصورت 

در  یالمللنیباولویت دادن به انتخاب افراد مجرب  مانندو در ادامه، فدراسیون دو و میدانی مواردي  کند کالن مدیریتی دو و میدانی تضمین
اکثریت، میزیانی رویدادهاي  تأییدافراد با ضوابطی که مورد ، انتخاب یالمللنیبفدراسیون دو و میدانی، توازن بین قوانین ملی و  يهاتهیکم

 يهاطرحاز  يبرداربهرهخارجی، و همچنین بزرگ یا حتی شرکت در رویدادهاي بزرگ و قرار گرفتن در معرض بازارهاي بزرگ داخلی و 
چهارم این پژوهش  ۀپیامدهایی را در پی خواهد داشت که طبقرا مورد توجه قرار دهد،  جومشارکتعملی براي باال بردن کیفیت ارتباط با 

 در فدراسیون دو و میدانی است. يریپذتیمسئولرامدي و ااثربخشی، ک به آن اشاره دارد و شامل

 

 تشکرو  ریتقد

مدیریت و حسابداري  ةدانشکدمحترم  استادانخصوص استاد دکتر علیدوست و دکتر باقري و هدانشگاه تهران ب ۀفرهیختگرانقدر و  استاداناز 
 .میارزشمند سپاسگزار ينظرها ارائۀمتن مقاله و ۀ مطالع سبببه پردیس فارابی دانشگاه تهران
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