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 و ورزش وزارت در خوب حکمرانی پرسشنامة هنجاريابی و اعتباريابی

 ايران جوانان

 
  2نازنین راسخ  – 1 حسین زارعیان

  . استاديارمديريت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ايران2و1
  

 

 چکیده
وش تحقیق رایران بود.  جوانان و ورزش وزارت در خوب حکمرانی پرسشنامة هنجاریابی و هدف تحقیق حاضر اعتباریابی

 میدانیآوری و به لحاظ روش جمع یاز نوع اکتشاف تیبه لحاظ ماه ،یبه لحاظ هدف کاربرد وتوصیفی از نوع همبستگی 
 2016ال ایران در س اسالمی جمهوری جوانان و ورزش وزارت کارشناسان جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی بود.

عنوان نمونة ه بهتصادفی ساد گیرینمونه روش از استفادهنفر براساس جدول مورگان با  175( که تعداد N=320بودند )
 اردکانی ی الگوگرفته از پرسشنامة اعالییسؤال25ساختة حققآوری اطالعات از پرسشنامة مبرای جمع آماری انتخاب شدند.

اد( ارزشی لیکرتی )خیلی کم تا خیلی زی 5با طیف  (2008المپیک ) جنبش خوب حکمرانی جهانی و اصول (1387)
 =81/0سنجی الوشه تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ )وایی پرسشنامه براساس رواییاستفاده شد. ر

αمیانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )تحلیل عاملی )ها از آمار توصیفی وتحلیل دادهمنظور تجزیهدست آمد. به( به
های شاخصنتایج تحلیل عاملی،  استفاده شد. براساس لیزرلو  اس اس اس پیافزارهای نرماکتشافی و تأییدی( با استفاده از 

سازی، ن، شفافقانو بر مبتنی و ایحرفه رفتار وظایف، ارتقای و هانقش اثربخشی بر نتیجه، تأکید حصول تا تالش
عنوان هفت اصول حکمرانی خوب در وزارت افزایی بهدانش بر پاسخگویی و تأکید و بازخوردکارگروهی،  و سازیظرفیت

جوانان  وزارت ورزش و در خوب حکمرانی اصول مدلورزش و جوانان شناسایی شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که 
 ورزش وزارت در خوب مرانیحک توان گفت الگویجمهوری اسالمی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است. در نهایت می

 طراحی را نوینی نظام است، آمدهدست به اصول و هاشاخص بر مبتنی که پیشنهادی ساختاری مدل به توجه با جوانان و
 و کارامد تخصصی و عمومی خدمات ارائة برای وزارت هایظرفیت و هاتوانمندی همة از توانمی آن براساس که کندمی

 کرد. استفاده سازمان در انسانی نیروی رشد همچنین و ورزش توسعة و رشد

 

 یدیکل یهاواژه

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

                                                           
: 0912527290 نويسندة مسئول : تلفن                                       @gmail.com6663n.rasekh :mailE  
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 مقدمه
 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، 1980امروزه یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهة 

 مواجه متفاوتی و تفسیرهای تعبیر با بودن جدید سبببه خوب (. مفهوم حکمرانی1است ) 1حکمرانی خوب

 کنند و برخی دیگر آن را با عناصرشمی تعریف هایشویژگی با را آن یا نهادها افراد برخی بوده است.

 آنها واسطةبه که نهادهایی است و فرایندها ها،مکانیزم شامل رو حکمرانی خوبکنند. ازاینمی معرفی

 برآورده و را تعهداتشان اجرا، را خود قانونی دنبال، حقوق را خود ی منافعنهادهای مدن و هاگروه شهروندان

 بر که حاکمیتیخوب عبارت است از  حکمرانی، 2کافمناز نظر (. 2) کنندتعدیل می هایشان راتفاوت

 کاری وو فقدان خشونت و تبه سیاسینفعان، ثبات ذی ندایو  خارجیابعاد گوناگون )پاسخگویی  مبنای

 (.3) قابل سنجش است (فساد کنترل و قانون حاکمیت، قوانین تحمیلدولت، فقدان  اثربخشی، تروریسم

 برایده و دو راهبرد کر تعریفدولت  توانمندیخوب را براساس  حکمرانی جهانی، همچنین بانک

 افزایش دیگری و دولت هاینقشها با ظرفیت که اولی تطبیق دولت ارائه داده است توانمندسازی

 هایدارد و توانمندی متعددی وظایفدولت  کهاست  این ،راهبرداین منظور از است، که  دولت هایظرفیت

 اختصاص وظایفیخود را به  هایظرفیت باید، بنابراین ،محدود است دیگرینهاد مانند هر سازمان  این

 3اقیانوس آرامماعی آسیا و کمیسیون اقتصادی، اجت(. در این زمینه 4) دارند بیشتری اولویت کهدهد 

 ها با احترامده است؛ حکومتکرصول مهم حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین ا

 که این بردارند پایدار ةتوسعهای مؤثری در روند توانند گامدن آنها، میکرنهادن به این اصول و اجرایی 

 گیری وفاق عمومی، حقوق مساوات وانون، شفافیت، پاسخگویی، شکلاصول شامل مشارکت، حاکمیت ق

 (. حکمرانی خوب تمرین مدیریت منابع یک سازمان برای5پذیری است )اثربخشی، کارایی و مسئولیت

 جریان در جهان سراسر در نوآوری، فرایند بازسازی که کرد اذعان شده است. بایدرسیدن به اهداف تعیین

 این عمق و است. تنوع سرعت گرفتن حال در سطح جهانی در دانش تسهیم و اطالعات جریان است، و

 سازمانی، راهبردهای شکل و دهدمی افزایش جدید نوآوری هایفرصت خلق برای نوآوری را سرعت تحوالت،

 دیگر، عبارتبه کنند.می تسهیل را فرایند این روند هاحکمران و نمایان کرده اقتصادی را و محتوای روند

 طرف از نهادی چارچوب یک مورد حمایت اینکه کرد، مگر نخواهد رشد درازمدت دانشی در اقتصاد

                                                           
1. Good Governance 

2. Kaufmann 

3. ESCAP 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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اخیر توجه  ةکه در دو ده است ایتازهحکمرانی خوب از جمله مباحث (. بنابراین 6گیرد ) قرار حکمرانی

 ب را با رویکردهاحکمرانی خو ،ده است. محققانکرالمللی جهان را به خود معطوف محافل علمی و بین

اقتصادی،  ة)سیاسی، اقتصادی و انسانی( و اهداف )توسع )فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی(، ابعاد

 ایرشتهمیاناند. اما با توجه به پیچیدگی و دهکرپایدار انسانی(گوناگون تعریف  ةسیاسی و توسع ةتوسع

 ارائة جایبهالن به این مقوله پرداخته و بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی ک

د که شومبادرت  هاییو مدل های حکمرانی خوب به طراحی الگوهاهای گوناگون از ویژگیفهرست

 (. 7) دکنچندبعدی را تبیین  ةهای گوناگون این پدیدجنبه

، سیاسیپاسخگویی، ثبات ( 2008) 1خوب آرنت و عمان حکمرانی الگوی زمینة این خصوص در در

های عنوان اصول و شاخصرا به فساد کنترلقانون و  حاکمیتو مقررات،  قوانین کیفیتدولت،  اثربخشی

تواند رشد اقتصادی و توسعة انسانی را در هر ها میحکمرانی خوب بیان داشتند که هر یک از این شاخص

جامعه  یکدولت در  اثربخشیو  قانون، پاسخگویی حاکمیتبه هر اندازه که طوریسازمان ارتقا بخشد. به

یا سازمان در آن جامعه  حکمرانیباشد،  کمترو خشونت  سیاسی ثباتیبی، اضافیو فساد، مقررات  بیشتر

( در تحقیق خود به شناسایی 2016. یگانگی و معمارزاده )(8) است ترمناسب اقتصادیبه توسعة  نیل برای

(. آنان نشان دادند که از میان شش شاخص 2را پرداختند )های کابندی حکمرانی خوب در سازمانو اولویت

ترین گرایی دارای مهمگرایی و ارزشهای پاسخگویی، قانونشده حکمرانی خوب، عوامل و شاخصمطرح

( نیز حکمرانی خوب را بر مبنای هفت 2001المللی )بخش توسعة بیناولویت حکمرانی خوب بوده است. 

 ؛از فقرا پشتیبانی هایمشیخط مجری اقتصادی؛فقر و ثبات  رافع مشارکتی؛ مشیخط دارایشایستگی 

 مدیریت فردی؛ سالمتیو  امنیت کنندةتأمین ؛عادالنه صورتبهاثربخش  اساسیخدمات  کنندةتأمین

( 2012رهنورد ) (.2)امین دانست دهندة دولت پاسخگو و توسعه ملی؛ امنیت راهکارهایپاسخگویی 

گرایی، گرایی، ارزشجویی و شراکتگرایی و تعالی پایدار، مشارکتنی خوب را توسعههای حکمراشاخص

( در تحقیق خود به بررسی 2011) 2(. رودرا و سانیال9گرایی و پاسخگویی بیان کرد )گرایی، عدالتقانون

راحل حکمرانی خوب بر توسعة انسانی پرداختند و نشان دادند که حکمرانی خوب و توسعة انسانی در م

( نیز نشان دادند بهبود 2003) 3(. کناک و فنک10کند )قبلی، توسعة انسانی حاضر را تعیین می

                                                           
1. Arndt  & Oman 

2. Rudra and Sanyal 

3. Knack  and Feng, 
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(. 11های حکمرانی خوب تأثیرات مستقیمی بر توسعة اقتصادی و توسعة نیروی انسانی دارد )شاخص

حاکمیت های ( در تحقیق خود تالش کردند تا ضمن تبیین مفهوم و ویژگی2008رهنورد و عباسپور )

 (.12سازی آن نیز مدلی را ارائه دهند که با رویکرد معماری تدوین شده بود )خوب، در خصوص پیاده

  (.13( در پژوهش خود به اثرگذاری حاکمیت خوب بر توسعة اقتصادی اشاره داشته است )2015)1ریپ

 افزایش و بهبود های حکمرانی خوب در سازمان به( نیز در تحقیق خود نشان داد شاخص2016شاهین )

 (.14شود )رضایت شغلی کارکنان منجر می

 ها و از جملهرقابتی، سازمان محیط پیچیدگی و پویایی علتبه حاضر دوران از سوی دیگر در

 عوامل با هاسازمان این تعامل و ارتباط. دارند قرار ایناپیوسته تغییرات معرض در ورزشی هایسازمان

 ترمهم و المللیبین و ملی ورزشی، هایسازمان سایر و مالی حامیان خصوصی، بخش دولت، چون مختلفی

 محیطی تا اندداده هم دست به دست همگی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عوامل همه، از

 عنوانبه (2008)2المپیک المللیبین که کمیتةطوری(. به15) کنند ایجاد هاسازمان این برای را پرتالطم

 و المپیک خودمختاری جنبش سمینار خالل در ورزش حاکمیتی المللیبین نهادهای تریناصلی از یکی

 اعالم کرد. سایت را رسماً هاورزش و المپیک جنبش در بهینه حکمرانی جهانی اساسی اصول هاورزش

 هایگذاریهدف با مرجع نهاد این تأکیدی های( نیز توصیه2009المپیک ) المللیبین کمیتة رسمی

 بخش هر دو در را ورزش ملی نظام حاکمیتی سازیهمگون و پیوستار لزوم زمانی؛ مقاطع در مشخص

 افراد و نهادها ها،با توجه به مطالب مذکور، سازمان رو و(. ازاین16)ساخت  افزون غیردولتی و دولتی

 المللیبین یا ملی سطح در آنها بیشتر اما اند،کرده مطرح خوب حکمرانی برای را هاییشاخص مختلف

 یا حکومت اثربخشی مانند ایگسترده مفاهیم دارای یعنی اند،شده عنوان سازمانی سطح در کمتر و بوده

 اقتصادیتوسعة  ویژهبهتوسعه،  حکمرانی خوبدر  اصلیهدف  طور کلیبهاما غیره هستند،  و سیاسی ثبات

 کهاست  اینخوب، مهم  حکمرانی، در پردازاننظریهو  المللیبین نهادهایاز نظر  یعنیاست؛  مادیو 

 توسعه باشد این برای خوبیابزار  تواندمیمزبور  الگویاز نظر آنان،  (.17یابد )توسعه  مادیاز نظر  سازمان

 های ورزشی بتوانند بههای ورزشی نیز در این زمینه مستثنا نیستند، چراکه هر اندازه سازمانکه سازمان

 توانند از رشد اقتصادی باالتری برخوردار باشند و حتیتر باشند، میهای حکمرانی نزدیکاصول و شاخص

 تواندمی حکمرانی خوب، جامع الگوی توان توسعه بخشید. تدوینرشد بخش خصوصی در ورزش را نیز می

                                                           
1. Pere 

2. IOC 
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 به توانمی جمله د. ازادارة وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران شو شیوة در مبارکی آثار منشأ

 در موجود نهادهای کارکردهای سازیهماهنگ و باالدستی اسناد به مربوط هایتبیین هدفمند استراتژی

 مدیریتی نظام ارتقای راستای در ورزش امور ادارة در مغفول هایمؤلفه و ابعاد به پیش از بیش توجه وزارت،

 تصمیمات در آنها کارگیریبه و کشور ورزش امور ادارة در موجود ارزشمند تجربیات و تدوین کشور ورزش

 را هاییشاخص مختلف افراد و نهادها ها،راهبردی ورزش اشاره کرد. با توجه به مطالب مذکور، سازمان

 سطح در کمتر و بوده المللیبین یا ملی سطح در آنها بیشتر اما اند،کرده مطرح خوب حکمرانی برای

 حکمرانی هایشاخص دارد نظر در تحقیق این رواند. ازاینشده عنوان و جوانان سازمانی چون وزارت ورزش

 کند. با توجه به اینکه بررسی باالترین سطح نهادهای  ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانان را در  خوب

 نقش همچنین و دارد کشور از خارج و داخل مختلف هایسازمان با وسیعی ارتباطات این سازمان

 به نیل راستای دارد، در کشور سرافرازی و پایدار توسعة سالمت، و ورزش سطح ارتقای در چشمگیری

 حکمرانی و بهینه عملکرد ارزیابی منظوربه هاییشاخص داشتن اختیار در نیازمند خود، سازمانی اهداف

 توجه به های حکمرانی خوب بررسی شده است. بااست که به همین دلیل در این تحقیق شاخص خوب

 ها و اصول حکمرانی خوب در هر سازمانی، این تحقیق در پی ارائةهای ذکرشده و اهمیت شاخصدیدگاه

 .مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان است

 

 شناسی تحقیقروش

 ایران از جوانان و ورزش وزارت در خوب حکمرانی پرسشنامة هنجاریابی و هدف تحقیق حاضر اعتباریابی

 به ،یبه لحاظ هدف کاربرد توصیفی و از نوع همبستگی و بود. روش تحقیق حاضردیدگاه کارشناسان 

 جامعة آماری تحقیق حاضر شامل. است میدانیآوری و به لحاظ روش جمع یاز نوع اکتشاف تیلحاظ ماه

 کارشناس، از )منظور بود 2016ایران در سال  اسالمی جمهوری جوانان و ورزش وزارت کارشناسان تمامی

 این، برعالوه دارند. کارشناس رسمی پست یا کارشناسی مدرک حداقل که اندسازمان از کارکنانی مجموعة

 این اداری مدیریت آمار به توجه اند(. بافعالیت مشغول بررسی مورد سازمان وقت درتمام صورتبه

 جدول به توجه با است و بوده نفر( N=320) حدود شرایط مذکور، دارای کارشناسان کل تعداد وزارتخانه،

 گیرینمونه روش از با استفاده که دهندمی تشکیل را پژوهش این آماری نمونة نفر( n=175) مورگان،

 ( پرسشنامهn=168) پس از توزیع پرسشنامة تحقیق حاضر، تعداد .شدند گزینش تصادفی ساده

 ی( مورد بررسی و تحلیل نهایی قراربرداربهرهی قابل هاپرسشنامهشده و نیز دادهی عودتهاپرسشنامه)
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 جهانی و پرسشنامة اصول (2009) اردکانی آوری اطالعات با استناد به پرسشنامة اعالییگرفت. برای جمع

 ارزشی 5سؤالی با طیف  25ة ساخت( از پرسشنامة محقق2008ورزش ) و المپیک جنبش خوب حکمرانی

 ، استفاده شد.دادیموانب بیشتری از موضوع تحقیق را پوشش لیکرتی )خیلی کم تا خیلی زیاد( که ج

 ، روشیهوشسنجی الییروش روااستفاده شد.  1سنجی الوشهبرای بررسی روایی پرسشنامه، از روش روایی

 +(1تا  0)امتیاز  ةدامن یو دارا پردازدمیقبل از توزیع آن  هاپرسشنامهکه به بررسی روایی محتوایی  تاس

 و گرفتورزشی قرار  تمدیری متخصصاننفر از  11در اختیار  تنخس هاپرسشنامه ترتیب که. بدیناست

 اعضا به سه خساپس ند. سپکنبیان  سؤاالتوص هر یک از صدر خرا خود  هایاز آنها خواسته شد تا نظر

 که از به سؤاالتی هوششدند. در روش ال کدگذاری یو غیرضرور غیرمفیداما ی ، ضروریصورت ضرور

 ة. نحوگیرندمیک بررسی روایی محتوایی قرار و مال داده شده ت، اهمیتاس یضرور نظرانصاحباه گددی

 گرفت: ورزشی با استفاده از فرمول زیر صورت متخصصان هاینظر یسازکمی

 

𝐂𝐕𝐑 =
𝒏𝒆 − 𝒏/𝟐

𝒏/𝟐
 

 

ne  =دانستند ضروری را سؤال یا بعد آن که است متخصصان از تعدادی. 

n/2  =دو.  عدد بر تقسیم متخصصان کل تعداد 

 توانمی و شودتأیید می پرسشنامه محتوایی ( باالتر باشد، روایی8/0از ) الوشه روش نتایج کهدرصورتی

( تأیید شد. پایایی 2CVR=87/0روایی محتوایی پرسشنامه )ها توزیع کرد. در نهایت آزمودنی بین را آن

نفر از نمونة آماری تحقیق و با استفاده از آزمون  30روی  پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعة پایلوت بر

های توصیفی )میانگین و ها از شاخصمنظور توصیف آماری دادهبهدست آمد. به α =81/0آلفای کرونباخ 

برای تأیید مدل رابطة  ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی،انحراف استاندارد( استفاده شد. برای تعیین عامل

تمامی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.  خوب حکمرانی ها با مفهوم اصولها و عاملعامل سؤاالت با

( انجام P≤05/0داری )در سطح معنا  Lisrel8.5و SPSS18افزارهای گیری از نرمهای مذکور با بهرهتحلیل

 گرفت. 

                                                           
1. Lawshe 

2. Ratio Content Validity 



 691                                    ايران جوانان و ورزش وزارت در خوب حکمرانی پرسشنامة هنجاريابی و اعتباريابی 

 

 

 های پژوهشیافته

سال  82/37 ±24/5ترتیب استاندارد سن کارشناسان بهمیانگین و انحراف نتایج تحقیق حاضر نشان داد 

( نفر 41) درصد 24زن بودند.  نفر( کارشناسان 87درصد ) 52و مرد  نفر( کارشناسان 81درصد ) 48بود. 

 .بودند باالتر و کارشناسی ارشد( نفر 49) درصد 29 و کارشناسی( نفر 78) درصد 47 تر،کاردانی و پایین

 ( بود. نتایج96/13 ±35/7ترتیب )بهسابقة خدمت کارشناسان میانگین و انحراف استاندارد همچنین 

و  =92/0Zحکمرانی خوب )مفهوم اصول های اسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع داده کولموگروف آزمون

63/0P=.طبیعی بود ) 

 دهد. را نشان می االتؤو انحراف استاندارد س میانگین، 1 جدول 

 سؤال به مربوط میانگین ترینپایین و 4 سؤال به مربوط میانگین باالترین ،1 جدول نتایج به هتوج با

 .است 12

 االتؤو انحراف استاندارد س میانگین .1 جدول

 شمارة

 الؤس 
 میانگین الؤس

انحراف 

 استاندارد

 62/0 73/4 است. شده مشخص افراد هایمسئولیت و گرفته صورت سازمان افراد بین مناسب کار تقسیم 4

 شده تبیین آنها برای دهند نشان عملشان و رفتار در کارکنان رودمی انتظار که هاییارزش 9

 است.

70/4 77/0 

 71/0 61/4 کند.می تشویق سازمان جاری مسائل در کردن و درگیر در مشارکت را افراد سازمان 16

 64/0 59/4 کند.می منتشر مدیریت سیستم اثربخشی از ایساالنه روشن گزارش سازمان 14

 60/0 58/4 برد. پی توانمی سازمان سوی از خدمات کاربران به شدهارائه خدمات کیفیت به 2

 عمل آن به و شده درک کارکنان طرف از شده مشخص سازمان برای که وظایفی تمامی 6

 شود.می

52/4 73/0 

 و مطرح را خود شکایت خدمات بهبود و تصمیمات در تجدیدنظر منظوربه توانندمی مردم 22

 .کنند دریافت مناسب بازخور

51/4 69/0 

 65/0 44/4 کنند. لحاظ هاگیریتصمیم در را خود نظرهای تا دارد وجود افراد برای کافی هایفرصت 21

 72/0 42/4 پاسخگوست. سازمان در تصمیماتی چه به و کسی چه که است مشخص دقیقاً 24

 80/0 37/4 برند.می کاربه خود اعمال در را رفتاری استانداردهای سازمان مدیران و رؤسا 11

افزایی های دانشرشد و توسعة کمی و کیفی کارکنان برای مدیران حائز اهمیت است و بر دوره 25

 تأکید دارند. 

36/4 69/0 

 67/0 33/4 دارد. وجود شفافی و روشن توضیح دهد،می انجام سازمان آنچه خصوص در 1

 صداقت رهبری، ظرفیت کیفیت کاری، خود، شایستگی شغلی، هایتوانایی براساس مدیران 7

 شوند.می  انتخاب تجربه و

32/4 75/0 
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 االتؤو انحراف استاندارد س میانگین .1 جدولادامة 

 شمارة

 الؤس 
 میانگین الؤس

انحراف 

 استاندارد

 81/0 31/4 دارند. مشارکت است، سازمان منافع با مرتبط که هاییگیریتصمیم در کارکنان 17
 70/0 25/4 است. شده سازیشفاف سازمان بودجة کردهزینه نحوة و منابع تخصیص 3

ها و تصمیمات سازمان که مرتبط به های کافی برای سؤال مردم در خصوص برنامهفرصت 21

 آنهاست، وجود دارد.

20/4 74/0 

 63/0 17/4 دارند.  توفیق خود دانش کردن روزبه و هامهارت توسعة در سازمان مدیران و کارکنان 18

 خوب مشاوره و روزبه اطالعات مبنای بر اتخاذشده تصمیمات که برد پی روشنیبه توانمی 13

 است. بوده

16/4 81/0 

 77/0 12/4 هستند. مدیریت به پاسخگو کارمندان همه و اجرایی بدنه به پاسخگو مدیریت 23

 62/0 11/4 کنند.می پیروی عمل در سازمانی و اخالقی هایارزش به کارکنان 30

 برای مناسب و از ابزار کنندمی تعیین گیریاندازه باقابلیت و روشنیبه مدیران اهداف سازمان را 8

 کنند.استفاده می ارزیابی

07/4 68/0 

 71/0 06/4 دارد. وجود خدمات کاربران و مردم نظرهای از آگاهی برای مناسبی هایمکانیزم 5

 از موردنظر افراد به و شناسایی را الزم هایمهارت با افراد کارکنان استخدام فرایندهای سازمان 15

 کند.می پیدا دسترسی جامعه متن

04/4 76/0 

 82/0 01/4 کرد. پیدا دسترسی سازمان پاسخگویی و نیازها تأمین برای الزم اطالعات به توانمی راحتیبه 19

 63/0 97/3 است.  بوده چه آن دالیل و شده اتخاذ تصمیماتی چه که برد پی روشنیبه توانمی 12

 

 تحلیلو مربوط به استفاده از روش  نیازمورد  هایفرضپیش تمامی که دهدمینشان  2جدول  نتایج

در مرحلة بعد با استفاده از چرخش واریماکس و با قرار دادن بار عاملی مبنا به  شده است. رعایت عاملی

  ، تعداد هفت عامل شناسایی شد.5/0میزان 

 

 اوکلینو  ير می – کیسرآزمون بارتلت و  . نتايج2 جدول

فرضپیش  مقدار 

 893/0 حجم نمونه( کفایت)اوکلینو  یر می – کیسرمقدار 

 کرويتآزمون 

 بارتلت

 291/4492 کایمقدار مجذور 

 612 آزادی ةدرج

 001/0* معناداریسطح 

 

 تا تالشعامل  برای واریانس درصدهای کهدهد نشان می 3در جدول  شدهارائه عاملی تحلیل نتایج

عامل  برای، 023/11برابر با  وظایف و هانقش اثربخشی بر تأکیدعامل  برای، 185/21برابر با  نتیجه حصول



 693                                    ايران جوانان و ورزش وزارت در خوب حکمرانی پرسشنامة هنجاريابی و اعتباريابی 

 

 

عامل  برای، 837/8برابر با  سازیشفافعامل  برای، 581/9برابر با  قانون بر مبتنی و ایحرفه رفتار ارتقای

عامل  برایو  905/4برابر با  پاسخگویی و بازخوردعامل  برای ،011/7برابر با  کارگروهی و سازیظرفیت

 تمامی عاملیبار  که دهدمینشان  سؤاالت عاملیبار  نتایج. است 371/2برابر با  افزاییدانش بر تأکید

 درصد واریانس تجمعیمدل براساس مجموع  این پیشگوییتوان در مجموع  .بوددر حد قابل قبول  سؤاالت

  .بوددرصد  913/64برابر با  هاعامل

 یاصل هایمؤلفه یعامل لیتحل .3جدول 

ار
شم

 ة
ال

سؤ
 

  هاعامل

ل 
صو

 ح
 تا

ش
ال

ت

جه
تی

 ن

ر 
د ب

کی
تأ

ی
ش

خ
رب

اث
 

ش
نق

 و ها
ف

ظاي
و

 

ار 
فت

ی ر
قا

رت
ا

فه
حر

ی 
تن

مب
 و 

ی
ا

ون
قان

ر 
 ب

ف
فا

ش
ی

از
س

 

ت
فی

ظر
 و 

ی
از

س

ی
وه

گر
ار 

 ک

 و 
رد

خو
از

ب

ی
وي

خگ
اس

 پ

ر 
د ب

کی
تأ

ش
دان

ی
زاي

اف
 

1 782/0        

2 655/0        

3 673/0        

4  583/0       

5  606/0       

6  574/0       

7  681/0       

8  698/0       

9   790/0      

10   743/0      

11   778/0      

12    690/0     

13    712/0     

14    664/0     

15     735/0    

16     719/0    

17     768/0    

19      695/0   

20      743/0   

21      707/0   

22      796/0   

23      811/0   

24      767/0   
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 یاصل هایمؤلفه یعامل لیتحل .3جدول ادامة 

ار
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ی
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ت
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س

ی
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ار 

 ک
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رد
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ی
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خگ
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ر 
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کی
تأ

ش
دان

ی
زاي

اف
 

18       647/0  

25       685/0  

درصد 

 واریانس
185/21  023/11  581/9  837/8  011/7  905/4  371/2  

درصد 

 واریانس

 تجمعی

913/64  

 

     

 
و  نتیجه حصول تا تالشمربوط به عامل  میانگین باالترین شود،میمالحظه در جدول  طورکههمان

 است. پاسخگویی و بازخوردهم مربوط به عامل  میانگین ترینپایین

 

 های حکمرانی خوبعاملو انحراف استاندارد  میانگین .4جدول 

عامل ةشمار  انحراف استاندارد میانگین عامل 

68/4 نتیجه حصول تا تالش 1  60/0  

45/4 وظایف و هانقش اثربخشی بر تأکید 2  52/0  

39/4 قانون بر مبتنی و ایحرفه رفتار ارتقای 3  57/0  

52/4 سازیشفاف 4  48/0  

61/4 کارگروهی و سازیظرفیت 5  63/0  

03/4 پاسخگویی و بازخورد 6  54/0  

28/4 افزاییدانش بر تأکید 7  51/0  

 

  وجود دارد. رابطه هاعاملبا هر یک  هاگویه تمامیبین  که شودمیمشخص  ،5 جدول بررسیبا 
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 اصول حکمرانی خوب هایعاملها و شاخص بینارتباط . 5جدول 

 هاعامل سؤال
میزان 

 رابطه

 ضريب

 تعیین
T-value نتیجه 

 عامل اول 1سؤال

 حصول تا تالش)

 (نتیجه

 تأیید 17/12 58/0 74/0

 تأیید 37/9 56/0 71/0 2سؤال 

 تأیید 88/11 58/0 73/0 3سؤال 

 4سؤال 

 عامل دوم

 اثربخشی بر تأکید)

 (وظایف و هانقش

 تأیید 24/8 35/0 54/0

 تأیید 78/7 31/0 51/0 5سؤال 

 تأیید 65/10 36/0 57/0 6سؤال 

 تأیید 16/6 40/0 46/0 7سؤال 

 تأیید 18/7 39/0 41/0 8سؤال 

 عامل سوم 9سؤال 

 ایحرفه رفتار ارتقای)

 (قانون بر مبتنی و

 تأیید 44/6 35/0 46/0

 تأیید 60/5 34/0 42/0 10سؤال 

 تأیید 12/5 31/0 43/0 11سؤال 

 12سؤال 
 عامل چهارم

 سازی()شفاف

 تأیید 19/9 51/0 62/0

 تأیید 88/9 54/0 67/0 13سؤال 

 تأیید 81/7 44/0 56/0 14سؤال 

 عامل پنجم 15 سؤال

 سازی)ظرفیت

 کارگروهی( و

 تأیید 21/9 58/0 75/0

 تأیید 48/8 53/0 69/0 16 سؤال

 تأیید 30/9 55/0 70/0 17 سؤال

 19 سؤال

 ششمعامل 

 (پاسخگویی و بازخورد)

 تأیید 28/6 29/0 37/0

 تأیید 09/5 31/0 41/0 20 سؤال

 تأیید 77/6 30/0 39/0 21 سؤال

 تأیید 03/6 34/0 43/0 22 سؤال

 تأیید 63/4 28/0 40/0 23 سؤال

 تأیید 47/7 35/0 48/0 24 سؤال

 هفتمعامل  18 سؤال

 بر تأکید)

 (افزاییدانش

 تأیید 19/12 55/0 62/0

 تأیید 94/10 52/0 59/0 25سؤال 

 

 و بود نامناسب شاخص یک برازش، خوبی آزمون برای ذکرشده شاخص نه از ،6 جدول به توجه با

 .  است مناسب برازش، هایشاخص لحاظ از مدل بنابراین. کرد تأیید را تناسب شاخص هشت
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 اصول حکمرانی خوب های مدل تناسب مجموعه داده نتايج آزمون خوبی برازش .6جدول 

 نتیجه آمدهدستبهمقدار  مالک شاخص 

 دییتأ 14/2 3زیر  dfبه  2xنسبت 
1RMSEA  دییتأ 078/0 08/0زیر 

2 GFI   دییتأ 95/0 90/0باالی 
3 AGFI  دییتأ 91/0 90/0باالی 

4 NFI  دییتأ 90/0 90/0باالی 
5 NNFI  دییتأ 93/0 90/0باالی 

6 CFI  دییتأ 92/0 90/0باالی 
7 IFI  دییتأ 93/0 90/0باالی 

8 RFI دییتأعدم 88/0 90/0 باالی 
9PNFI   دییتأ 94/0 90/0باالی 

 

 
 د( کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حالت استاندارTotal) اصول حکمرانی خوب. مدل کلی 1شکل 

                                                           
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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، 73/0( برابر با F1نتیجه ) حصول تا دهد بار عاملی استانداردشده عامل تالشنشان می 1نتایج شکل 

 قانون بر مبتنی و ایحرفه رفتار ارتقای، عامل 64/0( برابر با F2وظایف ) و هانقش اثربخشی بر عامل تأکید

(F3 برابر با )عامل شفاف62/0 ،( سازیF4 برابر با )و سازی، عامل ظرفیت69/0 ( کار گروهیF5 برابر با )

 بود. 59/0برابر با  (F7افزایی )دانش بر و عامل تأکید 54/0( برابر با F6پاسخگویی ) و ، عامل بازخورد72/0

 

 
 در حالت معناداری ( کارکنان وزارت ورزش و جوانانTotal) اصول حکمرانی خوبمدل کلی . 2شکل 

 
( برابر با F1نتیجه ) حصول تا دهد بار عاملی در حالت معناداری عامل تالشنشان می 2نتایج شکل 

 و ایحرفه رفتار ارتقای، عامل 85/10( برابر با F2وظایف ) و هانقش اثربخشی بر ، عامل تأکید89/12

 و سازی، عامل ظرفیت95/11( برابر با F4سازی )، عامل شفاف46/10( برابر با F3) قانون بر مبتنی

افزایی دانش بر و عامل تأکید 8( برابر با /F6پاسخگویی ) و ، عامل بازخورد54/12( برابر با F5کارگروهی )

(F7 برابر با )د.  بو 77/9 

 

 گیرینتیجه بحث و

 تدافعی هایواکنش و اقتصادی مثبت هایفرصت به ایفعاالنه واکنش باید هاسازمان شدن،جهانی  عصر در

 از برخورداری نیازمند هاچالش این به دهند. پاسخگویی نشان خود از اقتصادی منفی فشارهای به نسبت

است. در نتیجه این تحقیق با هدف تدوین مدل اصول حکمرانی  جامعه کالن سطح در صحیح حکمرانی
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 عاملیبار  که دهدمینشان  سؤاالت عاملیبار  نتایجخوب در وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است. 

 نتیجه، تأکید حصول تا های تالشبراساس نتایج شاخصهمچنین  .بوددر حد قابل قبول  سؤاالت تمامی

 و سازیظرفیتسازی، قانون، شفاف بر مبتنی و ایحرفه رفتار یف، ارتقایوظا و هانقش اثربخشی بر

عنوان هفت عامل در اصول حکمرانی خوب افزایی بهدانش بر پاسخگویی و تأکید و بازخوردکارگروهی، 

 هاعامل درصد واریانس تجمعیمدل براساس مجموع  این پیشگوییتوان شناسایی شدند که در مجموع 

(، یگانگی و معمارزاده 18()2012بوده است. نتایج همسو با یافته مقیمی و اعالیی )درصد  913/64برابر با 

 که مقیمی و اعالییطوری( است. به10()2011( و رودرا و سانیال )8()2008(، آرنت و عمان )2()2017)

و  راییگنتیجهسازی، سازی، شفافها و وظایف، ظرفیتپاسخگویی، اثربخشی نقشهای ( شاخص2012)

و  قوانین کیفیتدولت،  اثربخشی، سیاسیگویی، ثبات پاسخ( 2008و یا آرنت و عمان )ها ارتقای ارزش

های چون پاسخگویی، ( نیز شاخص2017و یگانگی و معمارزاده ) فساد کنترلقانون و  حاکمیتمقررات، 

(. براساس 2اند )داشته های حکمرانی خوب بیانعنوان اصول و شاخصگرایی را بهگرایی و ارزشقانون

نتایج شاخص اول در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل تالش تا حصول نتیجه 

های حکمرانی ( است که یکی از شاخص18()2012شناسایی شد. نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی )

 ای و در هر سازمانیزمینهر هر د موفقیت طور کلی امروزهخوب را نتیجه و تالش بیان نکرده است. به

در راه رسیدن  چنانکهاست.  در جهت دستیابی به نتیجه و رسیدن به اهداف مرهون همت، تالش و پشتکار

 ند که با تصمیم مناسببرخوردار بسیاری هایتوانمندی ها، نیروی انسانی ازبه اهداف ورزشی در سازمان

با . گیردمیشکل  ها و تالش و کوششتوانمندیو احساس  هاضعف، جبران هاقوتبر  تکیهخوب در پرتو 

های ورزشی رسید و هم توان هم به موفقیت سازمانتالش و کوشش است که در سایة حکمرانی خوب می

اینکه در مسیرهای ورزش و توسعة ورزش در مراحل چهارگانه به کارایی و اثربخشی الزم رسید، چراکه 

 موردنظراز همه نظر نسبت به حصول نتایج  سازماناین است که  شیخوب در سازمان ورز هدف حکمرانی

کارا، اثربخش و اخالقی، آن را به اجرا  یخدمات متقاعد کند، و با روش و ورزشکاران و کاربران افرادبرای 

، دارای وزارت ورزش و جوانانحکمرانی قرار گیرد.  هایفعالیتتمام  ةسرلوح داین اصل بای ازین رو درآورد.

که برای حکمرانی امری ضروری است  در راه رسیدن به توسعة ورزشی اهداف و مقاصد مربوط به خود

های مادی و معنوی ، پرورش ورزشکاران، حمایتمناسب، خوب باکیفیتخدمات  ةو شامل ارائ آیدمینظر به

ده از منابع موجود تالش و کوشش در جهت دستیابی به کارایی و حصول نتیجه بر استفا روغیره است. ازاین
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در وزارت ورزش و جوانان برای تأمین نیازهای ورزشکاران و مربیان و افراد و همچنین رضایت افراد و 

 های تحت بررسی است.  نمونه

 کارگروهی و سازیظرفیتدر اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل  دوم شاخص

، نیاز ورزشی های( است. امروزه سازمان18()2012اعالیی )شناسایی شد. نتایج همسو با یافتة مقیمی و 

باال دارند تا بتوانند، آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل نمایند. کارگزاران  و ظرفیت بامهارتبه افرادی 

نیاز است را در نظر بگیرند. برای  در زمینة ورزش گوناگون هایموقعیتکه برای کارها و  هاییمهارت دبای

های ورزشی استفاده کردهمتخصصان و تحصیلاز  دبای های ورزشیسازمانافتن افراد مناسب و الیق، ی

شده  هامهارت افزاییهم موجبدر نهایت  هاکردهمتخصصان و تحصیلقرار گرفتن افراد از  روکنند. ازاین

رساند. مییاری  و جمعی و رسیدن به توسعة ورزش را در دسترسی به اهداف فردی ورزشی و سازمان

شوند، دارای نظریات و های مختلفی که در مقاطع گوناگون وارد سازمان میکردههمچنین افراد و تحصیل

پویایی و نوآوری و خالقیت در سازمان شده و  موجب، هاایدهکه مجموع این  های گوناگونی هستندایده

به معنای استفاده هرچه دیگر، حکمرانی خوب از سوی  .بردمیسطح دانش و ایستایی آن را در سازمان باال 

که طوریاست. بهالزم  هایمهارتبا  و متخصصان مدیران، در استخدام افراد ةبالقو هایتواناییبیشتر از 

و دارای ظرفیت باالیی  نحو احسن انجام دهندرا به وظایفشانمدیران به مهارت و دانشی نیاز دارند تا 

تواند در توسعه و ظرفیت باال در ایجاد حکمرانی خوب در وزارت ورزش می در نتیجه کار گروهی باشند.

روابط  ایجاد موجب خود این که کنند فراهم تیمی را کارهای انجام هایباید زمینه بسیار مؤثر باشد. مدیران

 انجام در تیمی و کار همکاری فضای ایجاد کلی طوربه. شد خواهد آنان حمایت جلب و همکاران با بهتر

شد. براساس نتایج شاخص  خواهد افزاییظهور هم زمینة ایجاد موجب کاری، استرس کاهش ضمن ، کارها

وظایف نتیجه  و هانقش اثربخشی بر سوم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل تأکید

( 19()2012رجبی فرجاد )( و شیروانی و 18( )2012شناسایی شد. نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی )

های حکمرانی خوب در استقرار دولت بیان عنوان یکی از شاخصها و وظایف را بهاست که اثربخشی نقش

 در وزارت ورزش فعالیت تنظیم برای ابزاری عنوانبه خوب حکمرانی ها ازکردند. اثربخشی و کارایی نقش

حکمرانی توان گفت که (. در تبیین نتایج می5شود )می یاد بهبود توسعه و منابع از استفادة کارا راستای

 .وابسته به آن است هایمسئولیتو  هانقشخوب مستلزم روشن و واضح بودن تمام وظایف حکمرانی و 

باشد و شفافیت در  نقششانباید طوری رفتار کنند که مطابق با  مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

چراکه  شود،میافزایش شانس بهبود اجرای نقش  موجبباط با دیگران، بو چگونگی ارت نقششانمورد 
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 کسی چه اینکه و حکمرانی سیستم کارکرد نحوة از بیشتر آگاهی جهت در نفعانذی به هانقششفافیت 

. شفافیت در این مورد، شانس مدیران و دیگران را کندمی شایانی کمک پاسخگوست، چیزی چه قبال در

که انتظار انجام  هاییمحدودیتو در مورد  دهدمیافزایش  دیگرانرؤسا در قبال  هایمسئولیتاز درک 

  .دهدمیآن را داریم، آگاهی 

سازی نتیجه شناسایی شاخص چهارم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل شفاف

( است که 20()2014ر و همکاران )پو( و صفایی18()2012شد. نتایج همسو با یافتة مقیمی و اعالیی )

 آزاد جریان معنی به شاخص شفافیت را از عوامل حاکمیت خوب در سازمان معرفی کردند. شفافیت،

 اصلی مبنای که شفافیت شاخص (.5است ) برای همه آن، به آسان و سهل دسترسی قابلیت و اطالعات

 باشد داشته قرار مطلوبی در وضعیت شاخص این که اگر است مردم و وزارت ورزش بین اعتمادسازی برای

حکمرانی  دیگر هایجنبه این صورت در که کرد خواهند نگاه متفاوت دیدی با نهاد ورزش کشور به مردم

. است برانگیزچالشدر حکمرانی، پیچیده و  گیریرو تصمیمازاین پذیرفت. خواهند تحقق در وزارت ورزش

و بلندمدت داشته باشد.  مدتمیان، باید افق شودمیاذ که اتخ ورزشی هایاستراتژیتصمیمات و 

از آگاهی کافی برخوردار باشند.  های ورزشیگیریتصمیماعضای دخیل در  مدیران و دمنظور بایبدین

. اگر تصمیمات شفاف و هستند تصمیماتشان، دارای نیازهای قانونی در جهت انتشار ورزشی هایسازمان

مناسب، واضح و مشاوره  باکیفیتاست. اطالعات  پذیرامکان راحتیبهند، ارزیابی آنها نیز شوواضح تدوین 

براساس نتایج اتخاذشده را کاهش دهد.  هایتصمیمنحو چشمگیری خطر و ریسک به تواندمیمناسب، 

 بر مبتنی و ایحرفه رفتار شاخص پنجم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل ارتقای

( به نقل از حسینی تاش 2001المللی )بخش توسعة بین قانون نتیجه شناسایی شد. نتایج همسو با یافتة

 ةحکمرانی خوب در توسع هاینشانه ( است. یکی از2( )2017و یگانگی و معمارزاده ) (7( )2015و واثق )

ای در فتارهای حرفهرو زیرساخت  مشیخطمشترک این است که بخشی از فرهنگ سازمانی،  هایارزش

 دبای مدیران ورزش روازاینانتقال یابد.  های ورزشیسازمانبه تمام کارمندان و اعضای  وزارت ورزش

 دبای هاارزشبرای سازمان و اعضای آن اتخاذ کند. این  ایهای حرفهارزش یتدابیری را در ایجاد و ارتقا

را در مورد رفتار افراد و  کارکنان و ورزشکاران و مردمانتظار  دباالتر از نیازهای قانونی باشد. آنها بای

روی تفکر خود  را پیشای های حرفهداده و ارزش، انعکاس کنندمیرا کنترل آنان که خدمات  هاییگروه

، استفاده کند ها در مسیر صحیح ورزش و پیشرفت آنگیریتصمیمهدایت  منظوربهقرار دهد و از آنها 

. گذاردمیو اعضای آن  وزارت ورزش و جوانان، تأثیر بسزایی بر شهرت و اعتبار ایحرفهرفتار  چراکه
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ر ازاین شکل دهند.و مطابق با قانون پاسخگویی به سازمان  ةخود را بر پای ایهای حرفهرفتار دهمچنین بای

کارکنان  قحقو از حمایت کامل برگیرندة در که است قوانین از ایعادالنه چارچوب نیازمند خوب، حکمرانی

 ورزشی پس از انعقاد یک قرارداد شود، چراکه اگرمی اجرا ایشایسته صورتبه و بوده وزارت در و ورزشکاران

 آن وزارت یا سازمان ورزشیدهندة وجود حکمرانی ضعیف در نشان ،نتوان چندان به اجرای آن امید داشت

  است.

افزایی نتیجه دانش بر ان عامل تأکیدشاخص ششم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوان

افزایی در سازمانی و تأکید بر دانش دانش( است. 21()2008شناسایی شد. نتایج همسو با یافته عرضه )

 استفادة با تا سازدمی قادر را هاسازمان کلیدی قابلیت یک عنوانبه ها و وزارت ورزش و جوانانسازمان

 تقلید اجازة و کنند حرکت خود رقبای از جلوتر نوآور هایروش از استفاده نیز با و هایشانداشته از مفید

که دانش را در راستای  دانندیمیی هاتیفعال( دانش را شامل همة 2007و همکاران ) 1ندهند. گرینر آنها به

کار ی محیطی و باقی ماندن در بازار رقابت بههاچالشمنظور مقابله با رسیدن به اهداف سازمانی و به

های مدیریت دانش )خلق و انتقال که افزایش مؤلفه کندیم( بیان 2008(. همچنین عرضه )22) ردیگیم

و همچنین با افزایش  دهدیمدانش( در سازمان تربیت بدنی میزان انتقال دانش در سازمان را افزایش 

ویژه ، بههاسازماندر عصر حاضر، .(21) ابدییمنش جدید نیز افزایش میزان انتقال دانش، میزان خلق دا

ی به اهداف ابیدستی و احتمالی هافرصتاستفاده از  ی،طیمح داتیتهدی مقابله با برای ورزشی هاسازمان

ی را سازمانیی و مسائل و ابعاد مختلف شناسای را درونی هایتوانمندو  هاتیظرفی، ناچارند سازمان

به  دیباورزشی  رانیمد دیتردبینقاط قوت بپردازند.  تیتقوکنند و به  میترمها را ، ضعفندی کنموشکاف

عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب در سازمان مشخص کنند تا بتوانند در مسیر افزایی را بهتأکید بر دانش

کارکنان در وزارت ورزش  افزاییرو بررسی وضعیت دانش و تأکید بر دانشازاینتوسعه به موفقیت برسند. 

 تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در ظرفیت نوآوری و تحقیق و توسعة ورزش می

پاسخگویی نتیجه  و شاخص هفتم در اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان عامل بازخورد

پور ( و صفایی23()2013)( آدینه وند و همکاران 18()2012شناسایی شد. نتایج با یافتة مقیمی و اعالیی )

های ( همسوست. ایشان در تحقیقات خود نشان دادند پاسخگویی یکی از شاخص20()2014و همکاران )

 های کارکنان و ورزشکاران و افراد در حوزة تحت بررسیخواسته و نیازها حکمرانی خوب است. مدیران باید

                                                           
1. Greiner  
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 از شاخص پاسخگویی دهند. نشان خود از اسبمن پاسخ و واکنش آن به نسبت هم و بپذیرند و دریابند را

 بدون پاسخگویی شاخص کهطوریبه هاست،شاخص دیگر با ارتباط در و خوب حکمرانی مهم هایشاخص

شمار نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به، پاسخگویینیست.  اجراشدنی قانون حاکمیت و شفافیت وجود

 هایفعالیتنوع تصمیمات و  برحسب ،اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است رود.می

خدمات خود  ةکیفیت ارائ ةاز نحو وزارت ورزشبرای اینکه از سوی دیگر، و افراد متغیر است.  هاسازمان

 هایه از نظراستفاد روازاینآگاهی یابد، نیازمند سیستمی است تا از فرایند کاری خود بازخورد بگیرد، 

 مهم هایشاخص از رو بازخورد و پاسخگویی،ازاین .است، از جمله موارد بازخورد ورزشکارانو  کارکنان

 البته ندارند. بهبود جز راهی دیگر هایاز شاخص بسیاری شکبی باشد، مناسبی سطحی در اگر است که

 که دارد را توان این باز باشد، مناسبیسطح  در پاسخگویی هرچه که داد قرار توجه مورد باید نکته را این

کنند،  برقرار ارتباط ورزشی مدیران با راحتیبه بتوانند افراد که ارتباطی ایسامانه وجود ارتقا یابد. آن سطح

همچنین با تدوین برنامة راهبردی و ارائة آن در توسعة  .تواند بسیار مؤثر باشددر توسعة این شاخص می

توان ی و با برگزاری ایجاد جلسات و دعوت از ورزشکاران و قهرمانان ملی نیز میورزش قهرمانی و همگان

 ها مؤثر باشد.در توسعة شاخص

همچنین  وجود دارد. رابطه هاعامل از با هر یک هاگویه تمامیبین  که شدمشخص براساس نتایج 

 هایشاخصاز لحاظ  اصول حکمرانی خوبهای مدل نتایج آزمون خوبی برازش تناسب مجموعه داده

( 8()2008(، آرنت و عمان )2()2017انگی و معمارزاده )گیاست. نتایج همسو با یافتة برازش، مناسب 

( در تحقیق خود 2010این خصوص کمیجانی و سالطین ) ( است. در24()2010وکمیجانی و سالطین )

داری بر توسعة اقتصادی نانشان دادند که مدل شاخص کیفیت حکمرانی خوب دارای اثرگذاری مثبت و مع

. الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که (24)دارد 

توان از کند که براساس آن میآمده است، نظام نوینی را طراحی میدست ها و اصول بهمبتنی بر شاخص

عمومی و تخصصی کارامد و رشد و توسعة ورزش های وزارت برای ارائة خدمات ها و ظرفیتهمة توانمندی

ها و اصول حکمرانی خوب و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد. با توجه به این شاخص

توان گفت که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نقش مهمی در بهبود توسعه دارد. حکمرانی خوب روایتی می

ها، ارتقای رفتارهای خگویی، شفافیت، تالش و کوشش، ظرفیتافزایی، پاسنو از مفاهیمی چون دانش

جا ها در یکدهد که همة این اهداف و ارزشدست میای و... است که در عین حال چارچوبی بهحرفه

 توسعة از اعم ورزش در تمام امور همسویی اهداف توسعة و همگرایی حداکثر ایجاد شوند و باجمع می
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تواند در بهبود سالمت ها میشناسایی عوامل و شاخص .شودمی دنبال فرهنگی و سیاسی اجتماعی اقتصادی

تبع های وزارت ورزش و بهانداز و مأموریتتبع آن ارتقای نقش آن در تحقق چشماداری و سازمانی و به

و  خوب حکمرانی تراثربخش و بهتر اجرای برای آن موفقیت و توسعة ورزش بسیار راهگشا باشد. لیکن

ترین مهم روی بر بیشتر را تمرکز خود شود وزارت ورزشمی پیشنهاد باالتر به کارایی رسید برای همچنین

منظور به حکمرانی خوب شاخص به توجه .دارند پرداخته شد، معطوف آنها به این مطالعه در که هاشاخص

 هایاز فعالیت حاصل دانش و نوآوری افزایش موجب تواندکه می نوآوری و خالقیت فضای بسترسازی

 شایسته، به عملکرد دستیابی منظورهمچنین به .است جدی و توسعه در ورزش نیز شود، ضرورتی تحقیق

 شوند. نهادینه اداری و حقوقی چارچوب درون دقت دربه پاسخگویی شفاف هایباید سیستم
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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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