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چکیده
هدف دیدبان حکمرانی ورز شی آگاهی دادن به فدرا سیونهای ورز شی ا ست که چگونه فعالیتهای خود را به شیوۀ مؤثر
سااازماندهی کددد و بر فعالیتهای خود نظارت داش ا ه باشااددف هدف ایو ش،وهنا شااداسااایی نماگرها و خعییو شاااخ
دیدبان حکمرانی ورزشی فدراسیونها بودف روش ش،وهن آمیخ ه از نوع اک شافی م والی؛ و جامعۀ آماری در بخن کیفی
خبرگان ( 15نفر) و در بخن کمی  224نفر از رؤسای هیأتهای ورزشی اس انهای همدانا کرمانشاه و کردس ان بودندف
ابزار در بخن کیفی م صاحبه و در بخن کمی شر س شدامهای مطابق با عوامل شدا سایی شده طراحی شدف برر سی روایی
واگرا شر س شدامها با خحلیل عامل اک شافی (چرخن واریماکس) چهار عامل شفافیتا دموکرا سیا نظارت و همب س گی
( 0/58درصااد خبییو واریانس) و  25نماگر را در ساااخ ار شاااخ آشااکار کردف در بررساای روایی همگراا خحلیل عاملی
خأییدی وجود چهار عامل را خأیید کرد و شایایی شاااخ نیز با بررساای آلفای کرونبا ( )0/91باال بودف یاف هها نشااان داد
ام یاز شاخ دیدبان حکمرانی ورز شی در ابعاد شفافیت 2/67ا دموکرا سی 2/56ا بازر سی  2/42و همب س گی  2/43و
ام یاز نهایی شاخ  38درصد و شاییوخر از م وسط بودف ن ایج ایو مطالعه به شداسایی عوامل حکمرانی ورزشی بهمدظور
اولویتبددی و خدظیم اقدامات در فدراسیونهای ورزشی مدجر شدف

واژههای کلیدی
بازرسی و خوازنا حکمرانی خوبا دموکراسیا شفافیتا همبس گیف

نويسندة مسئول  :تلفن 0918315184 :

bahramyoosefy@yahoo.com

Email:
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مقدمه
نزدیک به دو دهه است که در دورههای زمانی مخ لف در مورد ایدکه اس انداردهای حکمرانی در ورزش
چه باید باشد و چه عواملی در ارخقای آن مؤثر استا سؤاالت مهمی در محافل عمومی و ورزشی مطرح
استا اما در سالهای اخیر انبوه فزایددۀ رسواییها در ورزش آنقدر زیاد بوده که اع بار ورزش و سازمانهای
ورزشی را بهطور بدیادیو مورد خردید قرار داده و اع ماد به ورزش بهعدوان یک اهرم مثبتِ ارزشهای
فرهدگی و اج ماعی در جوامع دموکراخیک مورد سؤال است ()1ف بهطوریکه امروزه مفهوم حکمرانی و نیاز
به ارخقای آن موضوع دس ور جلسات بسیاری از سازمانهای ورزشی و ذینفعان آنهاستف برای مثال از
سال 2011ا اخحادیۀ باشگاههای اروشا )ECA(1و لیگ فوخبال حرفهای اروشا)EPFL(2ا موضوع حکمرانی
خوب را در رأس برنامههای خود قرار دادهاند ()2ف شرکتکدددگان در کدفرانس (شلی دِ گیما)2011 3ا نیز
بر ایو مسئله خأکید کردند که مشکالت در زمیدۀ سوء مدیریت و افزاین فساد در ورزش در حال گس رش
استا مشارکتکدددگان در کدفرانس شامل کارشداسانی از بین از  40کشور دنیا عقیده داش دد که اع بار
و خمامیت ورزش بهطور بدیادی در خطر است و نقن ورزش بهعدوان محرکی مثبت در جوامع خقلیل یاف ه
است و قوانیو موجودا مکانیزمها و سازمانها ورزشی در اجرا و ارخقای حکمرانی خوب به اندازۀ کافی
کارامد نیس دد ()1ف
در سیس م حکمرانی خوب مجموعهای از خوافقاتا رویههاا قراردادها و سیاستها مشخ

میکدد که

قدرت در دست چه کسی باشد؛ خصمیمات چگونه اخخاذ گردد و وظایف چگونه ادا شوند ()3ف از دیدگاه
انس ی و حکمرانی اوخاواا حکمرانی خرکیبی از سدتها (قواعدا آداب و رسوم)ا نهادها و فرایددهایی است که
خعییو میکددد چگونه باید قدرت اعمال شود؛ چگونه شهروندان حق مشارکت و اع راض دارند و چگونه
خصمیمات در زمیدۀ مباحث عمومی اخخاذ شود ()4ف در واقع حکمرانی خوب میکوشد خا شاخ هایی را
برای خشخی

درجۀ خوبی حکمرانی یک جامعه خعییو و ایو شاخ ها را از طریق نماگرها یا معیارهایی

چدد قابل سدجن کددف ازایورو نهادها و ش،وهشگران مخ لف شاخ های م عددی را برای حکمرانی خوب
در سطح جهان عدوان کردهاندا برای مثال سازمان ملل حکمرانی را خضمیوکدددۀ کمیده شدن فسادا
اح رام به نظر اقلیتها و اقشار آسیبشذیر در انجام خصمیمگیریها برمیشمارد و بر ایو اساس هشت

1. European Club Association
2. European Professional Football Leagues
3. play the game
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مشارکتا حاکمیت قانونا شفافیتا مسئولیتشذیریا اجماعمحوریا 1عدالتا حق اظهارنظرا

کارایی 2و اثربخشی 3را معرفی میکدد ()5ف در اغلب ش،وهنها از شاخ های ایو نهاد بهعدوان مرجع
اصلی در محاسبه و بررسی حکمرانی اس فاده شده استف با وجود ایو ش،وهشگران و نهادهای مخ لف
شاخ های دیگری را نیز ارائه کردهاندا مثالً نال و زلوکزیس ی)2011(4ا دو مفهوم کیفیت و بعد مشارک ی
در حکمرانی خوب را بهعدوان ابعاد جدید مطرح کردهاند ()6ف در زمیدۀ حکمرانی خوب در ایران محمودیا
رونقی و رونقی ()1392ا در خعییو وزن و رابطۀ شاخ های حکمرانی خوبا نُه شاخ
که براساس نظر خبرگان کشور در حوزۀ حکمرانی خوب سه شاخ

را بررسی کردند

شاسخگوییا حق اظهارنظر و عدالت

اج ماعی دارای بیش ریو وزن از بیو شاخ های نُهگانۀ ش،وهن بود ()7ف
اما سؤال اصلی ایو است که در حوزۀ حکمرانی خوب ورزشی چه شاخ هایی باید مدنظر باشد و چه
خفاوخی با دیگر حوزهها دارد؟ همانطورکه اشاره شدا کدهای مخ لفی خوسط سازمانها و نهادهای
بیوالمللی ماندد سازمان ملل برای بررسی حکمرانی خوب در حوزههای سیاستا اق صاد و مدیریت شیشدهاد
شده استا اما بهنظر میرسد که در حوزۀ ورزش ایو کدها باید بهطور وی،ه مشخ

شوندف دلیل اصلی

چدیو کاری ایو است که سازمانها و فدراسیونهای ورزشی وی،گیهای مدحصربهفردی دارندا آنها وی،گی
هر دو نوعِ سازمانهای دول ی و غیردول ی را خا حدودی دارا هس ددف مشخ

است که فدراسیونهای

ورزشی به لحاظ ساخ اری غیران فاعی ولی مب دیبر ارائۀ خدماتاندا بدابرایو کدهایی که برای سازمانهای
دول ی و غیردول ی خعریف شدها بهطور کامل برای سازمانهای ورزشی قابل اجرا نیستف بهعالوه برخالف
اغلب صدایع و شرکتهاا سازمانها و فدراسیونهای ورزشی زیر ذرهبیو رسانهها قرار دارندف همچدیو
فدراسیونهای ورزشی بهدلیل وجود سیس مهای قانونی موازیا با قوانیو مبهم زیادی مواجهاندا که برای
عملکرد مؤثر ناگزیر به اجرای آناند ()8ف در ایو زمیده محققان مخ لفی به بررسی و ارائۀ کدهای حکمرانی
خوب ورزشی شرداخ هاندف برای مثال هدری و لی)2004( 5ا شفافیتا شاسخگوییا دموکراسیا برابریا
مسئولیتشذیریا اثربخشی و کارایی را بهعدوان کدهای حکمرانی خوب در سازمانهای ورزشی مطرح
کردند ()9ف چپشیلت و کابلر موبیت)2008( 6ا چارچوبی را برای حکمرانی خوب در کمی ۀ بیوالمللی
1 . Consensus
2. Efficiency
3. Effectiveness
4. Knoll & Zloczysti
5. Henry & Lee
6. Chappelet& Mabott
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المپیک )IOC(1و سازمانهای ورزشی که زیر نظر ایو کمی ه فعالیت دارندا ارائه کردندف ایو چارچوب
شامل اصول شفافیتا شاسخگوییا دموکراسیا اس قالل و مسئولیتهای اج ماعی بود ()10ف اصول
حکمرانی خوب برای ورزش انگلس ان شامل سه معیار وضعیت هیأت اجرایی و کمی ههاا مدیریت مدابع
انسانیا مدیریت ذینفعان خعییو شده است ()11ف معاهدۀ ورزش و فعالیت خفریحی)2011( 2ا کدهای
حکمرانی خوب در ورزش و فعالیتهای خفریحی برای فدراسیونهای ملی انگلس ان را شامل یکپارچگیا
ارزیابی نقن هیأت اجراییا چشماندازا مأموریتا بیطرفی (خوازنا شمولیت و مهارت هیأت اجرایی)ا
اس انداردهاا کد رلا شاسخگویی و شفافیتا فهمیدن و خعهد داش و به چشماندازهای ورزش اعالن کرده
استا الب ه باید خاطرنشان کرد ایو ش،وهن در سطح ملی بوده و بیش ر بر نقن هیأت اجرایی در
فدراسیونها خأکید شده است ()12ف در ادامۀ ایو خالشها چیپلت و مرکونجیک)2013a(3ا در ش،وهشیا
ادبیاتِ مرخبط با اصول حکمرانی ورزشیِ ارائهشده خوسط سازمانهای بیوالمللی دول ی مثل اخحادیۀ اروشاا
سازمانهای بیوالمللی غیردول یا سازمانهای ورزشی و محققان را گردآوری و به خفکیک دس هبددی
کردهاندف براساس ایو ش،وهن حداقل  33اصل برای حکمرانی ورزشی شیشدهاد شده بودف
با خوجه به خعدد شاخ های معرفیشده در بررسی حکمرانی ورزشی بهنظر میرسد از جمله موانع
دس یابی و ارخقای حکمرانی خوب ورزشی فقدان شذیرش عمومی مجموعۀ جامع و عملی شاخ های
حکمرانی خوب است ()13ا بدابرایو بحث در مورد ایدکه ایو اصول خا چه به واقعیتها نزدیکاند و چگونه
میخوان به شاخ های قابل اندازهگیری خبدیل کردا در محافل علمی و ورزشی باال گرفتف ازایورو در یک
شروژه خحقیقاخی در فاصلۀ سالهای  2012و  2013با همکاری چدد سازمانا چکلیس ی در چهار شاخ
شفافیت و ارخباطات عمومیا دموکراسیا خعادل و خوازن و همبس گی بهعدوان شاخ های ارزیابی حکمرانی
خوب در فدراسیونهای بیوالمللی معرفی شد ()14ف بعد از ایو شروژها شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی

4

()SGOا براساس چکلیست موردنظر ارائه شدا در واقع هدف دیدبان حکمرانی ورزشی ()SGOا برداش و
گامی کوچک در شر کردن خأل موجود در ارزیابی حکمرانی ورزشی بودف همچدیو ایو شاخ

میخواند

بهعدوان ابزاری عملی در ارزیابی حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی بهکار رود ()15ف همچدیو در
ش،وهشیا وضعیت  35فدراسیون بیوالمللی المپیکی براساس شاخ

دیدبان حکمرانی بررسی شد و ن ایج

)1. International Olympic Committee (IOC
)2. Sport and Recreation Alliance (SRA
3. Mrkonjic
)4. Sports Governance Observer (SGO
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در حد م وسط قرار داشت ()15ف

همچدیو جریریتا الم و گرول)2014(1ا کیفیت خودحکمرانی در سازمانهای حاکم بر ورزشهای
المپیکی را در ابعاد فرایددهای دموکراخیکا بازرسی و خوازنا و انگیزه برای خغییر وضع موجودا مشارکت
ذینفعان و برابری جدسی ی خجزیهوخحلیل کردندا که شواهد خجربی از خالشهای اخیر برای بهبود
حکمرانی در ورزش حمایت میکرد ()16ف میسکا و هانو)2015(2ا با الهام از اصول حکمرانی شرک ی و
بررسی اصول ارائهشده در ادبیاتا چهار اصل وضوح نقن دولت در حکمرانی ورزشیا کاراییا اثربخشی و
خعهد به ارخقای حکمرانی را جزء اصول اصلی حکمرانی سازمانهای ورزشی معرفی کردند ()17ف بهعالوه
جریریت ()2016ا شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازنا مسئولیتهای اج ماعیا برابری و خدوع در اعضای
هیأت حاکمۀ فدراسیون را از اصول اصلی حکمرانی بر سازمانهای ورزشی برمیشمارد ()13ف
در برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی نیز اصول حکمرانی بررسی شده استف شرنت و مکدونالد

3

()2016ا با انجام مصاحبهها ی مخ لف در جریان برگزاری سه رویداد بزرگ ورزشیا عملکرد همراه با
برنامهریزی اس راخ،یکا شفافیتا شاسخگویی و مشارکت را بهعدوان اصول حکمرانی دموکراخیک برگزاری
رویداد ورزشی معرفی کردهاند () 18ف در همیو زمیده اصول دیگری مثل شفافیتا حاکمیت قانونا
شاسخگوییا مشارکت عادالنها ساخ ارها و فرایددها و مسئولیتشذیری ()19؛ همچدیو ارزشهای عمومیا
شفافیتا دموکراسی و بازرسی و خوازن شیشدهاد شده است ()20ف
با خوجه به آنچه بیان شدا در راس ای دس یابی به الگوی حکمرانی خوب مطالعات و اقدامات گس ردهای
انجام گرف ه و نظریهشردازان بهطور شخصی یا سازمانی به خحقیق در خصوص آن شرداخ هاندا اما با خوجه
به نبود ادبیات در زمیدۀ حکمرانی خوب در ورزش کشور و مباحث در مورد آن و ایدکه در ادبیات حکمرانی
بر ایو موضوع خأکید شده استا که حکمرانی خوب اصطالحی هدجاری است که باید به اق ضای بس ر
خعریف شود و آنچه برای ارزیابی و سدجن حکمرانی ان خاب میشود براساس نوع ادارۀ عمومی و
چارچوبهای سیاسیا اج ماعی و فرهدگی کشورها م فاوت است ()21ف مقالۀ حاضر از حیث امکان ارزیابی
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی کشور با ارجاع به دادههای میدانی موضوع جدیدی محسوب
میشودا چراکه الگوی حکمرانی خوب بهدلیل ماهیت و بدیع بودن دارای شیشیدۀ خجربی زیادی نیست و

1. Geeraert, Alm, & Groll
2. Miscă & Hanu
3. Parent & MacDonald
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بیش ر ادبیات مرخبط با ایو موضوع نظری استا شس خالش برای جمعآوری ادبیات حکمرانی خوب ورزشی
و اطالعات میدانی به غدای موضوع کمک خواهد کردف به لحاظ کاربردی نیز خعییو کدهای حکمرانی خوب
در ورزش مدافع زیادی برای سازمانهای ورزشی جهت بازنگری در فرایددهای سازمانی و دس یابی به
خوسعۀ همهجانبه بههمراه خواهد داشتف
بدابرایو ایو ش،وهن بهعدوان مطالعۀ مقدماخی در نظر دارد از دیدگاه مسئوالن هیأتهای ورزشی به
بررسی وضعیت حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی کشور با اس فاده از شاخ

دیدبان حکمرانی

ورزشی ( )SGOبپردازدا اما شین از آن مؤلفهها و نماگرها حکمرانی ورزشی بررسی میشودف ازایورو
سؤاالت اصلی ش،وهن ایو بود که براساس وضعیت و چارچوب اج ماعی و فرهدگی کشور چه شاخ هایی
برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی کشور باید مدنظر باشد؟ وضعیت فدراسیونهای ورزشی
کشور براساس شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی ( )SGOچگونه است؟

روششناسی تحقیق
ایو خحقیق آمیخ ه و از نوع اک شافی م والی بودف از آنجا که موضوع حکمرانی موضوع هدجاری است و
باید به اق ضای بس ر فرهدگیا اج ماعی و سیاسی جامعه خعریف و عملیاخی شودا با خوجه به سؤاالت اصلی
ش،وهن باید آمیخ های از دو روش کیفی و کمّی بهکار گرف ه میشدف
در مرحلۀ کیفی دو بخن اصلی در جمعآوری اطالعات وجود داشت؛ بخن اول مرور ادبیات حکمرانی
و بخن دوم مصاحبههای نیمهساخ اریاف ه بودف در بخن اول به مطالعۀ ک ابهاا مقاالت و اسداد موجود
بهمدظور شداسایی عوامل مؤثر در حکمرانی خوب در حوزههای مدیریتا سیاستا اق صاد و بهطور اخ
مدیریت ورزشی شرداخ ه شدا و فهرست اولیهای از عواملی که میخوانست در حکمرانی خوب ورزشی مؤثر
باشد خهیه گردیدا اما بهدلیل خعدد شاخ های ارائهشده در ایو زمیدها الگوی الم ( )2013مدنظر قرار
گرفت ()1ف در بخن دوم محققان به انجام مصاحبههای نیمهساخ اریاف ه و عمیق با اعضای نمونۀ خحقیق
شرداخ ددف با خوجه به ماهیت خحقیق در ایو مرحلها روش نمونهگیری هدفمدد و خکدیک نمونهگیری
گلولهبرفی اس فاده شدف در ایو خکدیک یک گروه اولیه بهمدظور مصاحبه ان خابا سپس گروههای بعدی
خوسط همیو گروه معرفی شدندف در ان خاب افراد برای انجام مصاحبها داش و آگاهی و دانن در زمیدۀ
حکمرانی خوب و سابقۀ مدیریت در فدراسیونهای ورزشی مدنظر قرار گرفتا بدیوخرخیب جمعآوری
دادهها از طریق مصاحبه با خبرگان (مجموع  15مصاحبه)ا خا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتف ایو افراد
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شامل  5نفر از اس ادان مدیریتا  7نفر از مسئوالن ارشد و باخجربۀ فدراسیونهای مخ لف ورزشی (رئیسا
نایبرئیس و دبیر) و  3داورا ورزشکار و مربی مطرح ملی بودندف همۀ مصاحبهها بهصورت رودررو انجام
گرفت و زمان انجام مصاحبهها از  45دقیقه خا  2ساعت م فاوت بودف همچدیو با خوجه به مبانی نظری
ش،وهنا همزمان با انجام مصاحبهها خحلیل و کدگذاری آنها انجام گرفتا بهطوریکه خحلیل هر مصاحبه
بههمراه یاف ههای قبلی راهدمای مصاحبۀ بعدی بودف خجزیهوخحلیل دادههای کیفی در فرایدد شنمرحلهای
با خبعیت از رویۀ معمول در ایو زمیده انجام گرفت ()22ف
شس از خجزیهوخحلیل دادههای کیفیا شرسشدامهای خدویو و برای بررسی روایی صوری و مح وایی به
خأیید افراد مصاحبهشونده ( 9نفر) و خعدادی از اس ادان م خص

مدیریت ( 7نفر) رسیدف در نهایت چهار

مؤلفۀ اصلیِ شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازن و همبس گی و  27نماگر برای خوصیف عوامل اصلی
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی مورد خأیید م خصصان قرار گرفتف در ادامه شایایی و روایی سازۀ
مقیاس (بررسی خحلیل عامل اک شافی) در میان کارکدان ادارات کل ورزش و جوانان اس انهای کردس انا
کرمانشاه و همدان ( 211نفر) بررسی شدا که ن ایج در قسمت یاف هها ارائه شده استف در مرحلۀ بعدی
بهمدظور خعییو شایایی و خحلیل عامل خأییدی شرسشدامه و بررسی وضعیت فدراسیونهای ورزشی کشور
در حکمرانی خوب براساس شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی ()SGOا دیدگاه رؤسای هیأتهای اس انی

بررسی شدف جامعۀ آماری ش،وهن در ایو مرحله شامل خمامی رؤسا و نواب رئیس هیأتهای ورزشی
اس انهای غربی کشور بودف فدراسیونهای ورزشی دارای ذینفعان م عددی شامل کارکدان هیأتهای
اس انیا مربیانا ورزشکارانا داورانا رسانههاا ش،وهشگرانا صاحبان باشگاهها وففف هس ددف در ایو ش،وهن
مسئوالن هیأتهای ورزشی اس انی به دالیل ارخباط مس مر با فدراسیونا آگاهی از سیاستها و رویههای
کالن فدراسیونهاا دارا بودن خخص

و همچدیو بهعدوان گروهی از ذینفعان فدراسیون بهعدوان جامعۀ

آماری ش،وهن در ایو مرحله ان خاب شدندف کل جامعۀ آماری بهعدوان نمونۀ خحقیق در نظر گرف ه شد و
شرسشدامۀ محققساخ ۀ حکمرانی خوب ورزشی براساس مقیاس  5ارزشی لیکرت خهیه شد و بهصورت
حضوری در اخ یار شاسخدهددگان قرار گرفتف در نهایت از  237شرسشدامۀ خوزیعشده  224شرسشدامه
بهطور کامل خکمیل شده بود که در خحلیل اطالعات اس فاده شدف در خحلیل دادهها از آمار خوصیفی شامل
میانگیوا انحراف معیار و درصد فراوانی اس فاده شدف شایایی شرسشدامه با ضریب آلفای کرونبا و روایی
سازه با خحلیل عامل اک شافی و خحلیل عامل خأییدی بر شایۀ نرمافزار لیزرل انجام شذیرفتف بهمدظور
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شداسایی ارخباط بیو مؤلفههای حکمرانی خوب از ضریب همبس گی شیرسون و در ادامه وضعیت حکمرانی
خوب فدراسیونهای ورزشی کشور با اس فاده از شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی ( )SGOخحلیل شدف

نتایج و یافتههای تحقیق
روایی سازۀ شاخ

حکمرانی خوب از طریق خحلیل مؤلفههای اصلی با چرخن واریماکس در میان 211

نفر از کارکدان ادارات کل ورزش و جوانان اس انهای کرمانشاها کردس ان و همدان انجام گرفتف ن ایج
بررسی نشان داد دخرمیدان ماخریس همبس گی عددی غیر صفر و برابر 0/016ا بین از ()P=0/001ا مقدار
شاخ

کایزر -مایر -اولکیو )KMO(1برابر با  0/826و بزرگخر از  0/70بودف ایو شاخ

کافی بودن یا

نبودن آی مهایی را که خوسط هر عامل شینبیدی میشودا نشان میدهدف همچدیو ن یجۀ آزمون کُرویت
بارخلت معدادار بودف بدانمعدا که م غیرها به اندازۀ کافی همبس گی باال داش دد خا شایۀ مدطقی برای خحلیل
عاملی فراهم آورندف بدابرایو بر شایۀ ایو مالکها میخوان ن یجه گرفتا که اجرای خحلیل عاملی در گروه
نمونۀ مورد مطالعه خوجیهشذیر بودف در ادامه با خحلیل مؤلفههای اساسی به روش واریماکس الگوی
چهارعاملی خأیید شدف ایو چهار عامل در مجموع  58/45درصد از واریانس کل را خبییو کردا عامل اول
شفافیت و ارخباطات عمومی با  11نماگر  33/45درصد واریانس مش رک را بعد از چرخن خبییو کرد و
همۀ نماگرهای ایو عامل در دامدۀ  0/624خا  /811از بارهای معدادار برخوردار بودندف عامل دوم دموکراسی
شامل  7نماگر بود که 12/84درصد از واریانس مش رک را بعد از چرخن خبییو میکردف از  7نماگر در
ایو عامل  5نماگر در دامدۀ  0/550خا  0/843از بار معدایی برخوردار بودند و دو نماگر با بار معدایی کم ر
از  0/30دیده شدف عامل سوم بازرسی و خوازن  6نماگر با بار معدایی بیو  0/448خا  0/765بود که 6/75
درصد از واریانس مش رک را خبییو کرد و در نهایت عامل چهارم یعدی همبس گی با  3نماگر با 5/41
درصد واریانس و با داش و بارهای  0/503خا  0/731معدادار بودف باید خوجه داشت با حذف دو نماگر با بار
عاملی کم ر از مقدار گف هشده در بُعد دموکراسی بهمدظور بهبود شفافیتا  25نماگر شرسشدامه در خحلیل
عامل اک شافی خأیید شدف

1. Kaiser- Meyer- Olkin
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جدول  .1نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتبۀ اول و دوم برای مقیاس حکمرانی خوب

مدل

χ2/
df

RSME
A

GFI

NFI

NNFI

CFI

IFI

قابل قبول

>5

>0/08

<0/85

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

مرخبۀ اول
مرخبۀ دوم

2/8
3/1

0/059
0/040

0/91
0/91

0/91
0/90

0/91
0/90

0/94
0/95

0/96
0/95

شکل  .1مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم شاخص حکمرانی خوب ورزشی
( =GGحکمرانی خوب؛  =Transشفافیت؛  =Democدموکراسی؛  =Checkبازرسیا و  =Solidarهمبس گی)
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جدول  .2مؤلفهها ،نماگرها ،میانگین ،و انحراف معیار نماگرهای حکمرانی ورزشی

مؤلفهها

نماگرها

شفافیت و ارتباطات عمومی
فرآيندهای دموکراتیک

1ف اطالعرسانی مداسب فدراسیونهای ورزشی در مورد اهدافا اس راخ،ی
و برنامهها به ذینفعان
2ف اطالعرسانی فدراسیونهای ورزشی در مورد قوانیوا آییونامههاا
مسائل فدیا و گزارش مهمخریو رویدادها
3ف اطالعرسانی مداسب فدراسیونهای ورزشی در مورد خصمیمات
اخذشده در مورد ذینفعان و دالیل اخذ خصمیمها
4ف وضوح نقنها و مشخ بودن ایدکه چه کسی/کسانی و به چه
خصمیماخی در فدراسیونها شاسخگو هس ددف
 5ف در دس رس بودن جزئیات خماس (خلفو /ایمیل وففف) با هیأت رئیسها
رؤسای کمی هها و کارکدان فدراسیونهای ورزشی از طرق مخ لف (مثل
وبسایت)
6ف ان شار گزارش سالیانه از اثربخشی سیس م مدیریت و ادارۀ فدراسیون
ورزشی
7ف دس رسی آسان به اطالعات برای خأمیو نیازهای اطالعاخی و شاسخگو
بودن فدراسیونهای ورزشی
8ف امکان دس رسی و کدکاش رسانهها در مورد فعالیتهای
فدراسیونهای ورزشی
9ف ان شار گزارش سالیانۀ مالی حسابرسی شده و شفاف فدراسیونهای
ورزشی از طرق مخ لف مثل وبسایت و ففف
10ف داش و دس ورالعمل روشو و شفاف برای انجام شرداختهاا
قراردادهای (مربیانا ورزشکاران و ففف) و اعطای شاداش در فدراسیونهای
ورزشی
11ف اطالعرسانی شفاف و بهموقع در مورد واگذاریها در فدراسیونهای
ورزشی
12ف انجام ان خابات فدراسیونها براساس رأیگیری محرمانه و شیوههای
روشو مقررشده در اَسداد
13ف خصمیمگیری در مورد سیاستهای اصلی فدراسیون از طریق
رأیگیری مخفی در مجمع عمومیا کدگرهها
14ف داش و سیاستهای روشو برای برابری جدسی ی در ان خاب مقامات
ارشد فدراسیونهای ورزشی
15ف فراهم آوردن فرصت کافی برای ذینفعان بهمدظور طرح نظر و
شیشدهاد در فدراسیونهای ورزشی
16ف حد نصاب برای رأیگیری در مجمع بر طبق اسداد

میانگین

انحراف
معیار

2/83

0/72

3/19

0/90

2/65

0/77

2/56

0/88

2/63

1/07

2/87

0/87

2/65

0/83

3/00

1/06

1/96

0/88

2/53

0/89

2/53

0/95

2/83

0/90

2/50

0/94

2/46

0/91

2/49

0/91

2/52

0/93
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ادامۀ جدول  .2مؤلفهها ،نماگرها ،میانگین ،و انحراف معیار نماگرهای حکمرانی ورزشی

مؤلفه

نماگرها

انحراف
معیار
0/96

میانگین

بازرسی و توازن
همبستگی

17ف خوانمدد بودن کمی ۀ بازرسی داخلی فدراسیونها
18ف بازرسی و نظارت بر کار فدراسیونها از طریق اس انداردهای
بیوالمللی شداخ هشده خوسط کمی ۀ ارزیاب خارجی
19ف ایجاد کانالهایی برای ذینفعان جهت اع راض و شکایت به
خصمیمات اخذشده در فدراسیونهای ورزشی
20ف خعریف و مشخ کردن کدهای اخالقیا صداقت و درس ی برای
مقامات و کارکدان فدراسیونهای ورزشی
21ف وجود قوانیو روشو بهمدظور دفاع از حقوق کارکدانا مربیانا
ورزشکاران وففف در هدگام خضاد مدافع در فدراسیونهای ورزشی
22ف وجود مکانیزمهای کد رل حسابداری و حسابرسی حَسَب مورد در
فدراسیونهای ورزشی
23ف داش و سیاست روشو برای عدم خبعیض (جدسی یا قومیا ن،ادی
وففف) در برنامهها و ارائۀ خدمات به ذینفعان فدراسیونهای ورزشی
24ف داش و برنامههای مشخ در فدراسیونهای ورزشی برای اجرای
مسئولیتهای اج ماعی
25ف داش و برنامه و اخ صاص مدابع خاص برای خوسعۀ یکپارچۀ
فعالیتهای ورزشی در مداطق محروم و روس اها

2/44
2/38

0/79

2/34

0/76

2/44

0/91

2/41

0/89

2/52

0/88

2/51

0/94

2/42

0/91

2/38

0/93

میانگیوا انحراف معیار و آلفای کرونبا حکمرانی خوب در جدول 3ا نشان داده شده استف ضریب
آلفا در چهار مؤلفه باالخر از  0/7بود که نشاندهددۀ شایایی مداسب شرسشدامه و مؤلفههای آن بودف
جدول  . 3ضريب آلفای کرونباخ ،میانگین ،انحراف معیار و همبستگی پیرسون ابعاد حکمرانی خوب
میانگین

انحراف
معیار
0/52

آلفای
کرونباخ
0/79
0/72

**

 .1شفافیت

2/67

 .2دموکراسی

2/56

0/53

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/64

 .3بازرسی و توازن

2/42

0/65

0/78

**0/45

**0/66

-

-

-

 .4همبستگی

2/43

0/60

0/71

**0/55

**0/68

**0/59

-

-

 .5حکمرانی خوب

2/58

0/81

-

**0/91

**0/81

**0/88

**0/76

-

**

*

) (P= 0/0001و )(P= 0/001
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در ادامه ام یاز شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی ()SGOا محاسبه شدف حاصل ام یاز شاخ

دیدبان

حکمرانی ( )SGOبرحسب درصدا میانگیو درصدی از چهار بُعد شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازن و
همبس گی استف شایان ذکر است که با خوجه به خعداد نماگرهای شرسشدامه که  25نماگر ( 11نماگر
شفافیتا  5نماگر دموکراسیا  6نماگر بازرسی و خوازن و  3نماگر همبس گی) بودا شاخ

دیدبان حکمرانی

ورزشی ()SGOا براساس فرمول زیر محاسبه شد ()15؛ ن ایج ایو بخن در جدول  4و شکل 2ا نشان داده
شده استف
𝟓
𝟔∑ 𝒋𝒎𝒆𝑫 𝟏=𝒋∑ 𝒊𝒔𝒏𝒂𝒓𝑻 𝟏𝟏∑
𝟑∑ 𝒌𝒌𝒄𝒆𝒉𝑪
𝒍𝒍𝒐𝑺
𝟏=𝒊 (
)
+
𝟏=𝒌 +
𝟏=𝒍 +
𝟏𝟏
𝟓
𝟔
𝟑
𝟏−
𝟒
= 𝒔𝒅𝒆𝒇𝒙𝒆𝒅𝒏𝒊 𝑶𝑮𝑺
𝟎𝟎𝟏×
𝟒

ابعاد

جدول  .4شاخص ديدبان حکمرانی ورزشی
شاخص SGOبرحسب درصد
امتیاز  SGOدر مقیاس ( 1تا )5

شفافیت

2/67

%41/57

دموکراسی

2/56

%39/00

بازرسی و توازن

2/42

%35/50

همبستگی

2/43

%35/75

مجموع

-

%38/00

شکل  .2نمودار مؤلفههای حکمرانی خوب براساس شاخص ديدبان حکمرانی ورزشی ()SGO
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بحث و نتیجهگیری
در ش،وهن حاضر به شداسایی معیارهای مرخبط با حکمرانی خوب در ورزش براساس چارچوبهای
سیاسیا اج ماعی و فرهدگی کشور شرداخ ه شد و در ادامه نیز وضعیت فدراسیونهای ورزشی براساس
شاخ

دیدبان حکمرانی ورزشی ( )SGOبررسی شدف
بهمدظور خحقق ایو اهداف اب دا ادبیات حکمرانی خوب (ک ابهاا مقاالت و اسداد موجود) بررسی و در

ادامه با انجام مصاحبه از خبرگان ایو حوزها  25نماگردر چهار بُعد شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازن
و همبس گی به عدوان ابعاد حکمرانی خوب شداسایی شدف هم در ادبیات حکمرانی و هم مصاحبههای
انجامگرف ه در ایو ش،وهنا موضوع شفافیت نسبت به سه مؤلفۀ دیگر مورد خأکید بیش ری قرار گرفتف
شفافیت بهعدوان اولیو عامل مبارزه با فساد دیده شده است ()23ف همچدیو شکست و ناخوانی در ارائۀ
خصویری روشو از سازمان ممکو است با عدم موفقیت در حکمرانی خوب مرخبط باشد ()24ف در دنیای
ورزش نیزا بهدنبال رسواییهای اخالقی م عدد افزاین خمایل به شفافیت در میان همگان نشان میدهد
که برای سازمانهای ورزشی بین از ایو امکان ندارد ناشداخ ه باقی بماندد ()25ف
برای بهبود شفافیتا مهمخریو آی مهایی که در مصاحبههای مخ لف مطرح شدا حول چهار موضوع
اصلی یعدی اهدافا اس راخ،ی و برنامهها؛ فرایددها؛ موضوعات مالی و خصمیمگیریهای اصلی بودف در ایو
زمیده (اخحادیۀ فوخبال اروشاا 1به نقل از فیلیپسا )2011 2فهرس ی از موارد شفافسازی را برای اعضای
خود مد شر کرده استف ایو فهرست با جزئیات مفصل شامل شفافسازی در مورد اساسدامها چشماندازا
مأموریت و اس راخ،یا چارت سازمانیا خرکیب هیأت اجرای و کمی ههاا خصمیمات اخذشده در مجمع
عمومیا خصمیمات هیأت اجرایی و کمی ههاا گزارش مالی ساالنها گزارش فعالیتها و کدهای اخالقی
استف الب ه بهیده کردن شفافیت خابع اندازۀ سازمان استا بهطوریکه یک فدراسیون با بودجه و درآمد
سالیانۀ بیش ر نسبت به فدراسیون با درآمد کم را به شفافیت بیش ری نیاز خواهد داشت ()2ف همچدیو
خوصیه شده است همۀ اطالعاخی که میخواند بر خصمیمات کاربران آن اطالعات اثرگذار باشدا باید افشا
شودف اما چگونگی افشاسازی ایو اطالعات سؤال دیگری است که بیشک در دس رس بودن اطالعات در
وبسایت سازمان حداقل کاری است که میخواند انجام بگیرد ()24ف

1 . Union of European Fottball Associations
2 . Phillips
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الب ه باید خوجه داشت که حوزههای حکمرانی خوب مجزا نیستا بهطوریکه با افزاین شفافیتا کدها
و معیارهای اخالقی بهبود مییابدف بهعالوه شاسخگوییِ بیش ری را بههمراه خواهد داشتا زیرا وق ی اعضا
و ذینفعان اطالعات بیش ری دریافت کدددا به ر میخواندد از مقامات فدراسیون خقاضای شاسخگویی داش ه
باشدد ()23ف به عبارت دیگرا شاسخگویی نیازمدد اطالع اعضای سازمان از خصمیمات اخذشده و ایدکه
خصمیمات چگونه گرف ه میشوند استا یعدی سازمان در عمل باید دارای رویههای اطمیدانبخشی برای
شفافیت و جریان آزاد اطالعات باشد ()26ف ازایورو باید سیس م شاسخگویی مدظمی که ذینفعان ب واندد
خصمیماتا اعمال و ن ایج فدراسیون را قضاوت کدددا ایجاد شودف بهعالوه فدراسیون خود را ملزم به
شاسخگویی به افرادی که به ایو موارد اع راض دارندا کدد ()23ف بدابرایو بهمدظور بهبود شفافیت در
فدراسیونها باید شرایط الزم برای شفافسازی فراهم شود که گزارشهای مالی و ایجاد زمیده برای
ارخباطات کافی عموم را شامل شودف
عامل مورد خوجه دیگر در حکمرانی خوب فدراسیونهای ورزشی فرایددهای دموکراخیک بودف
دموکراسی به معدای مشارکت در سیاس گذاری خوسط آنهایی است که از آن سیاستها خأثیر میشذیرندف
در واقع فرایددهای دموکراخیکا شاسگویی و اثربخشی را در سازمان افزاین میدهددف بهعالوها دموکراسی
در فدراسیونهای ورزشی بحث کلیدی در ادعای مشروعیت هیأت رئیسۀ فدراسیون است و میزان
مشروعیت ایشان به میزان و درجۀ فرایددهای دموکراخیک که بهکار میگیرندا بس گی دارد ()15ف الب ه
همیشه دموکراسی کامل و بیعیب نیست و امکان ندارد یک شیوه را برای همه خجویز کردا اما همیشه
ایو امکان وجود دارد که سیس م دموکراخیک سازمان را ارخقا داد و در عیو حال مدافع کسبشدۀ گذش ه
را نیز حفظ کرد ()2ف اصول اساسی که در مصاحبهها خأکید و از بررسی ادبیات بهدست آمد شامل نیاز به
روشدیا شفافیت و بی طرفی قواعد رقابت و فرایددهای اجرایی در ان خاب و ان صاب اعضای هیأت حاکمه
در فدراسیون بود ()23ف
مؤلفۀ بعدی حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی بازرسی و خوازن استا در واقع وجود سیس م
نظارخی در هر سازمانیا یک قانون شذیرف هشده خوسط همگان استا ح ی بحث بازرسی بهمدزلۀ حکمرانی
خوب نیز خلقی شده است ()27ف بهعالوه از مدظر حکومتداریا یکی از اصول اساسی دموکراسی وجود
سیس م نظارخی در هیأت حاکمه استا که قدرت مطلق سه قوۀ مقددها مجریه و قضاییۀ یک کشور را
محدود می کددف در واقع نبود سیس م بازرسی موجب ایجاد مسائلی ماندد فسادا خمرکز قدرتا فقدان
دموکراسی میشود و در نهایت فقدان اثربخشی در سازمان را بهدنبال خواهد داشت ( .)28در فدراسیونها
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نیزا طراحی سیس می که بهوسیلۀ آن قدرت بیو رئیسا هیأت اجراییا دبیرا کمی هها و ذینفعان خقسیم
شودا از سوی مصاحبه شوندگان و هم در ادبیات شیشدهاد شده استا چراکه خوزیع قدرت از شیوههای
حکمرانی خوب در سازمانهای غیردول ی و ح ی دنیای خجارت است ()24ف بدابرایو سیس م بازرسی و
نظارت در فدراسیونهای ورزشیا بزرگخریو عامل در جلوگیری از خمرکز قدرت است و ایو اطمیدان را
ایجاد خواهد کرد که خصمیمات محکما مس قل و فارغ از سلطۀ نابجا گرف ه شودف اما معموالً بهروز کردن
سیس م نظارخی که از مهمخریو عوامل شیشگیری از فسادا خمرکز قدرت و فقدان دموکراسی و اثربخشی
در دنیای ورزش استا در فدراسیونهای ورزشی دیده نمیشود ()2ف بدابرایو باید خعدادی ناظر خارج از
فدراسیون در کمی ۀ اخالق فدراسیونهای ورزشی حضور داش ه باشدد و کمی ه از طریق مجمع عمومی
ان خاب و مقامات فدراسیون در ان خاب آنها نقشی نداش ه باشددف عالوهبر وجود کمی ۀ اخالق و شذیرش
کدهای اخالقی در فدراسیون های ورزشیا کمی ۀ اخالق باید مس قل باشد و طبق قوانیو قدرت اجرایی
برای ورود و داوری در مورد رف ار مقامات ارشد فدراسیون را نیز داش ه باشدف
همبس گیا هس ۀ مرکزی فعالیت سازمانهای ورزشی معرفی شده است و مس قیماً به خوسعۀ ورزش
ارخباط داردف کمی ۀ بیوالمللی المپیک ( )2008یک سری خوصیۀ عمومی دارد که عواید و مدافع ورزش
باید به ورزش بازگرددا که شامل خوزیع عادالنه و کارامد مدافع و عواید ورزش و روشو و شفاف بودن
سیاست خخصی

مدابع است ()27ف در ایو زمیده اخحادیۀ فوخبال اروشا ()2011ا نیز به اعضا خوصیه میکدد

مکانیسم همبس گی مالی و برنامههای اجرای کمک مالی را بپذیرند ()2ف در ایو ش،وهن نیز خبرگان بر
سه عامل داش و برنامۀ مشخ

برای اخ صاص مدابع الزم برای خوسعۀ ورزش در مداطق محروم و روس اها؛

شذیرش برنامهها ی مسئولیت اج ماعی؛ و داش و سیاست روشو عدالت (جدسی یا قومیا ن،ادی وففف)ا
بهعدوان مهمخریو عوامل برای خوسعۀ همبس گی در ورزش خأکید کردندف در ش،وهنهای دیگری نیز
شاخصههای همبس گی :خوزیع عادالنۀ مدابعا برابری و خوسعه معرفیشده است ()26ف
در قدم بعدی به بررسی وضعیت حکمرانی فدراسیونهای ورزشی کشور براساس شاخ

دیدبان

حکمرانی ورزشی ()SGOا شرداخ ه شدا و ن ایج براساس دیدگاه شرکتکدددگان در همۀ ابعاد خعییو شدف
در مؤلفۀ شفافیت بیش ریو ام یاز ( )2/67و در مؤلفۀ بازرسی و خوازن کم ریو ام یاز ( )2/42کسب
همچدیو ام یاز نهایی شاخ

شد.

 38درصد بود که شاییوخر از حد م وسط قرار داشتف همراس ا با ایو یاف هها

در ش،وهشی که در فدراسیونهای بیوالمللی انجام گرفتا شاخ

شفافیت باالخریو و شاخ

بازرسی و

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

دیدبان

حکمرانی ورزشی ( ) SGOبازخابی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب استا ان ظار میرود که ام یاز ایو
شاخ

در فدراسیونهایی با اندازۀ م وسط نزدیک به  75درصد و در فدراسیونهای بزرگ ام یاز ایو

شاخ

بیش ر از  75درصد باشد ()15ف
حکمرانی خوب فیالدفسه در خعریف چیز خوبی استا چراکه در وهلۀ اول اجرای قواعد حکمرانی

خوبا به فرض ایدکه درست خعریف شده باشددا میخواند به سازمانهای ورزشی کمک کدد خا در اهداف
خود اثربخنخر باشددف بهعبارت دیگرا حکمرانی خوب نهخدها یک سری کدهای درست اخالقی استا بلکه
میخواند رسیدن به اهداف را در سازمانهای ورزشی خسهیل کدد؛ دوم ایدکه درک عامۀ مردم و ذینفعان
ایو است که بخنهای مخ لف ورزشی حکمرانی ضعیفی دارندف بهعالوه ح ی اگر رسواییهای بزرگ در
ورزش مس قیماً به فدراسیونهای ورزشی داللت نکددا اما چدیو رسواییهایی میخواند اثر مدفی بزرگی بر
خصورات عموم مردم داش ه باشدا چراکه ذینفعان و بهخصوص عامۀ مردم بیو سازمانهای ورزشی خفکیکی
قائل نیس دد و ح ی گاهی موارد رسوایی را خعمیم میدهددف بدابرایو اگر قواعد حکمرانی خوب بهدرس ی
اجرایی شوندا کمک خواهد کرد خا ایو دیدگاههای مدفی که به ورزش آسیب میرساندا بیاثر شوند ()1ف
ن ایج ایو ش،وهن بر چهار مؤلفۀ اصلی شفافیتا دموکراسیا بازرسی و خوازنا و همبس گی برای
حکمرانی خوب ورزشی خأکید د اشتف ن ایج بررسی نیز حاکی از ایو بود که حکمرانی ورزشی از دیدگاه
شرکتکدددگان در حد شاییوخر از م وسط ( 38درصد) قرار داردا الب ه شایان ذکر است که نمیخوان ادعا
کرد کسب ام یاز باال در ایو شاخ

ح ماً مانع بروز فساد میشودا اما میخوان گفت در نبود شاخ های

حکمرانی خوبا اح مال فرصتطلبی و رف ارهای غیراخالقی افزاین یابدف بهعالوه همواره فشار از سوی
حامیانا انجمو باشگاهها و بازیکدانا اسپانسرهاا رسانههاا دولتا سازمانهای بیوالمللی ورزش و در نهایت
بهدلیل عمومیت ورزش از سوی کل جامعه برای بهسازی و اصالحاتا بر روی هر کسی که در حوزۀ ورزش
درگیر استا وجود دارد ()23ف
نظر به ایدکه کمی ۀ بیوالمللی المپیک ( )2017در بیانیۀ نشست لوزانا مهمخریو راه مقابله با فساد
در ورزش را خرویج اصول شفافیتا یکپارچگی و حکمرانی خوب در سازمانهای ورزش میداند و شیروی از
باالخریو اس انداردهای اصول حکمرانی خوب خوسط سازمانهای درون جدبن المپیک را خواس ار است
()29ا بهنظر میرسد فدراسیونها ی ورزشی کشور باید با قبول و اجرای کدهای حکمرانی ورزشی زمیدۀ
شیشگیریا خشخی

و مقابله با فعالیتهای مرخبط با فساد در ورزش را فراهم آورندف
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همچدیو اقدامات دیگری که میخواند سازمانهای ورزشی کشور از جمله فدراسیونها را در مسیر
 خهیۀ طرح جامع و نقشۀ راه برای:حکمرانی خوب قرار دهدا شیشدهاد میشودف ایو اقدامات عبارتاند از
عملیاخی شدن حکمرانی خوب؛ خبییو اهداف و ارزشهای حاکم بر موضوع حکمرانی خوب؛ خعییو
شاخ ها و معیارهای سدجن موقعیت و میزان موفقیت اصول حکمرانی؛ ایجاد بس رهای الزم بهمدظور
اعمال حق اظهارنظر و اخخاذ روشهایی بهمدظور خشویق ذینفعان به اظهارنظر؛ برنامهریزی مداسب
بهمدظور بهبود ارخباطات بیرونی با ذینفعان؛ ایجاد رویههایی برای اس قالل کمی ۀ اخالق و قدرت اجرایی
در کمی ۀ اخالق؛ خدویو برنامههای دقیق و اخ صاص مدابع برای خوسعۀ ورزش در مداطق محروم و روس اهاا
شذیرش برنامههای مسئولیت اج ماعی؛ شش یبانی مالی و ایجاد گروهها و شبکههایی که با همکاری و
مشارکت دانشگاههاا سازمانها و مؤسسات مخ لف از جمله کمی ۀ ملی المپیکا وزارت ورزش به خحقیقات
یهای حکمرانی خوب بپردازندف،میانرش های و بیوفرهدگی بهمدظور خدویو و شیادهسازی اس راخ
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