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Abstract
The purpose of this study was to determine the
evaluative indicators dedicated to managers' behavior
for appropriate governance in sports federations. This
research was carried out in quantitative & qualitative
steps, C-OAR-SE Procedure used in order to design
the questionnaire and identify indicators. In the first
step, appropriate
governance indicators were
identified through review of literature as well as
interview with 29 raters through which 114 indicators
were identified. In the second step, 11 expert raters
expressed their ideas about the content validity of the
questionnaire with CVI & CVR and 9 indicators were
removed in this step. The reliability of the
questionnaire was confiremed by using Comunality
test and then handed out among 305 raters and the
stakeholders of 8 selected federations. SPSS and
SMART-PLS(SEM) was used to analyze the data.
According to the results of this study, extracted
indicators were stood in eight dimentions: transparency
and accountability, participation, rule-oriented,
responsibility, fight against corruption, ethic principal,
control and monitoring and effectiveness. They could
pridicted 0.773 percent of managers' behavior for
appropriate governance. Results showed that
Transparency and accountability dimensions were the
most important one (β=4.886) and ethic principal was
the least important (β=2.966) in explanation of
appropriate governance concept in sport federations.
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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین شاخصهای ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی
 فرایند انجام پژوهش در دو مرحله.خوب در فدراسیونهای ورزشی انجام گرفت
کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسشنامه و
 شناسایی شاخصهای، در مرحله اول.شناسایی شاخصها استفاده شد
92  مصاحبه با،حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
11 ، در مرحله بعد. شاخص شناسایی شد111 ارزیابان مستقل انجام گرفت که
CVR تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخصها با فرمهای
 پایایی. شاخص در این مرحله حذف شد2  اظهار نظر کردند وCVI و
 نفر ارزیاب503 پرسشنامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار
 از نرمافزار اس پی اس اس. فدراسیون منتخب قرار گرفت8 گروهی از ذینفعان
 بر. برای تحلیل داده ها استفاده شد5  و اسمارت پی ال اس نسخه95 نسخه
 بعد شفافیت و8  شاخصهای استخراج شده در،اساس یافتههای تحقیق
، مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری، قانونمداری، مشارکتجویی،پاسخگویی
 اثربخشی قرار گرفتند که توانستند، نظارت و کنترل،رعایت موازین اخالقی
درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیونهای ورزشی را0/775
 بعد شفافیت و، میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنیها نشان داد.پیشبینی کنند
) و بعد موازین اخالقی کماهمیتترینβ=1/888( پاسخگویی بااهمیتترین بعد
.) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی بودβ=9/288(
واژههای کلیدی
. فدراسیون، حکمرانی خوب، شاخص،ورزش

 قاسم مهرابی:* نویسنده مسئول
E-mail: gh.mehrabii@ut.ac.ir

02

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره پنجم ،شماره  ،02زمستان 7931

مقدمه
از هنگام ظهور علم اقتصاد در سال های پس از جنگ
جهانی دوم ،سیاستگذاری توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز
قابل تفکیک است .دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم
شروع میشود و تا اواخر دهه  1270ادامه مییابد .این دوره
مقارن با بازسازی ویرانیهای جنگ در اروپا بود لذا نظریه
پردازان و سیاستگذارن اعتقاد به دولتی بزرگ داشتند که زمام
امور را در دست بگیرد و شرکت های دولتی به مثابه «قهرمانان
ملی» تصور میشدند .در کشورهای در حال توسعه نیز استدالل
براین بود چون بخش خصوصی توان و سرمایه مورد نیاز را
ندارد پس دولت از طریق شرکت های دولتی ،منابع الزم را
تامین کند ( .)90این دوره تا اواخر دهه  70ادامه یافت .اما
شرکت های دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف
پذیری الزم را نداشته ،در معرض فشارهای سیاسی و تورم
نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیاندهاند .در چنین
شرایطی دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار که خصوصی سازی را
یک غایت و کمال مطلوب میدانستند و خواهان کاهش سهم
دولت در تولید ناخالص داخلی و محدود کردن نقش دولت در
اقتصاد بودند به شدت رواج یافت .این رویکرد از اواخر دهه 70
توسعه یافت و کارآمدی رقابت و قیمت بازار جای تخصیص
منابع دولتی را گرفت .در این زمان بود که نگاه به دولت از
«عامل توسعه» ،به جدی ترین «مانع توسعه» تغییر یافت و
تاکید شد ،هرچه دولت کوچکتر باشد بهتر است ( .)95این دوره
که از اواخر دهه  70آغاز شده بود در اواخر دهه  20پایان یافت
و از آن پس رویکرد تازهای آغاز شد .اگر شعار دوره اول را
«دولت ،موتور توسعه» و دوره دوم را «دولت کوچک» بدانیم،
شعار دوره سوم «حکمرانی خوب »1است .در این دوره ،دولت و
بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی های
مختلفی رنج میبرند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد
بازار و دولت است .در واقع در دوره سوم ماهیت مساله تغییر
یافت .در دوره های پیشین مساله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی
آن) مطرح بود ،اما در این دوره مساله کمیت جای خود را به
کیفیت مداخله دولت داده است ( .)18یکی از حوزه هایی که به
طور مستقیم از اعمال حکمرانی خوب تاثیر میپذیرد ،حوزه
ورزش است ( .)91از آغاز قرن  ،91موارد زیادی از فساد اداری،
دوپینگ ،و تبانی در ورزش ،بهعنوان سوء مدیریت و عدم بهره-
وری در نهادهای اداره کننده ورزش محرض شده که با
حکمرانی خوب در ارتباط است .این مفهوم به سرعت در نقاط
1. good governance

مختلف جهان ،با فرهنگ های متفاوت ،با تأثیرپذیری از مبانی
تئوری مختلف (مانند حکمرانی صنفی و یا حکمرانی
دموکراتیک) ،و با عناوین متفاوتی از جمله «بهترین شیوه،»9
«اصول اداره کردن »5و یا بهطور ساده «حکمرانی» رشد کرده
است ( .)95از زمان انتشار اعالمیه انجمن اتحادیه اروپا ،1در
دسامبر سال  9000و اولین کنفرانس بین المللی حکمرانی در
ورزش در فوریه سال  9001در بروکسل ،بسیاری از سازمان
های دولتی ،سازمان های ورزشی و محققان تالش کردهاند
برای تعریف حکمرانی خوب در ورزش مجموعهای از اصول
مشخص در سطوح متفاوت محلی ،ملی و بین المللی ارائه
نمایند ( .)2حکمرانی سیستمی است که توسط آن سازمان ها
مدیریت و اداره میشوند .آن بر روی اینکه سازمان چگونه قرار
است به اهدافش برسد ،نوشتن قوانین و مقررات ،فرایندهای
تصمیم گیری سازمانی ،تعیین ابزارهای بهینه سازی و نظارت
بر عملکرد ،چگونگی نظارت و ارزیابی ریسک اثرگذار است
( .)90کمیسیون ورزشهای استرالیا )9019( 3تصدیق کرده که
حکمرانی اثربخش در ورزش به رهبری ،صداقت و قضاوت
صحیح نیاز دارد .عالوه بر این حکمرانی اثربخش ،تصمیم
گیری موثرتر ،شفافیت سازمانی ،پاسخگویی و مسئولیتپذری
در قابل منابع صرف شده و فعالیت های انجام شده را تضمین
خواهد کرد .از نظر عموم پذیرفته شده است که ساختارهای
حکمرانی تاثیر قابل توجهی برروی عملکرد سازمان های
ورزشی دارد ( .)3حکمرانی ضعیف علتهای متنوعی دارد ،از
جمله بیتجربگی مدیر ،سالیق متعارض ،شکست مدیریت
ریسک ،کنترل مالی ناکافی یا نامناسب ،و به طور کلی ضعیف
داخلی سیستم کسب و کار را نشان میدهد .شیوه حکمرانی
غیر موثر نه تنها تاثیر منفی بر ورزش که در آن فعالیت میکند،
دارد ،بلکه بطور کلی ضعیف اعتماد به صنعت ورزش را به
همراه خواهد داشت ( .)9در این راستا محققین ،سازمان های
ورزشی انتفاعی و غیر انتفاعی تالش کردهاند با توجه به شرایط
و پتانسیل های خاص خود (اهداف استراتژیک ،ساختار سازمانی
و هیات مدیره خود ،مشتریان خاص) اصول حکمرانی ویژهای را
از سال  900توصیه نمودهاند بهعنوان مثال ،اصول بنیادی
حکمرانی خوب در ورزش و جنبش المپیک ،6از سوی کمیته

9. Best practice
5. principles of conduct
1. Council of the European Union
3 . Australian Sports Commission
8. Basic Universal Principles of Good Governance of the
Olympic and Sports Movement
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بین المللی المپیک 1در کنگره المپیک سال  9008تصویب شد
( )11و کدهای اخالق الزام آوری «به ویژه شفافیت ،مسئولیت
پذیری و پاسخگویی» در سال  9010ارائه شد ،و در نهایت در
سال  9011یک اصل اساسی پنجمی توسط کمیته بین المللی
المپیک به منشور المپیک اضافه شد :سازمان های ورزشی در
جنبش المپیک باید حقوق و تعهدات بهکارگیری اصول
حکمرانی خوب را تضمین نمایند ( .)8در سومین نشست گروه
کارشناسان حکمرانی خوب انجمن اتحادیه اروپا که در تاریخ 8
ژوئن  9019تشکیل جلسه دادند ،اعضاء جلسه بر روی موضوع
اصول حکمرانی خوب در ورزش بر اساس اسناد قوانین ملی و
ارزشهای موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بحث و
تبادل نظر کرند و در نهایت بر روی  10اصول اساسی حکمرانی
خوب در ورزش اروپا توافق کردند ( .)15یک گروه کاری
حکمرانی ورزشی در بلژیک ( 2 )9011اصل ( -1نقش بدنه
حاکمران -9 ،ساختار ،مسئولیت و پاسخگویی -5 ،عضویت و
اندازه بدنه حاکمران-1 ،دموکراسی ،انتخابات و انتصاب ها-3 ،
شفافیت و ارتباطات -8 ،تصمیم گیری و تجدید نظر -7 ،تضاد
منافع -8 ،تشریک مساعی ،و  -8شناخت دیگر منافع)
حکمرانی خوب در سازمان های ورزشی را توسعه داده است
( .)17آکتان و اوزلر ،)9008( 9شاخصه هایی مانند نمایندگی،
مشارکت و بازرسی ،جامعه مدنی کار آمد ،قانون مداری،
مدیریت غیرمتمرکز ،شفاف و وضوح ،مسئولیت پذیری ،کیفیت
و اخالق ،قوانین و محدودیت ها و سرانجام سازگاری با انقالب
دیجیتالی را مولفه های حکمرانی خوب میدانند ( .)1الم5
( )9011معتقد است ،هرچند که حکمرانی مفاهیمی از قبیل
مسئولیتپذیری ،سیاست و قوانین ،ارتباط ،شفافیت را در بر
میگیرد ،مولفه اصلی آن تصمیم گیری میباشد (.)17
کمیسیون ورزش استرالیا ( )9019شش اصل اساسی؛ الف)
ترکیب هیئت مدیره ،نقشها و قدرت ،ب) فرآیندهای هیئت
مدیره ،ج) سیستمهای حاکمرانی ،د) گزارش و عملکرد هیئت
مدیره ،ه) گزارش و رابطه ذینفعان ،و) اخالق و مسئول تصمیم
گیری را معرفی کرده است ( .)9چپلت و ام آر کانجیک در سال
 9015هفت بعد؛ سفافیت سازمانی ،شفافیت گزارشات،
نمایندگی ذینفعان ،فرایند دموکراتیک ،مکانیزم کنترل،
امانتداری و یکپارچگی و اتحاد را برای حکمرانی بهتر سازمان

1. International Olympic Committee
9. Aktan & Ozler
5. Lam
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های ورزشی بین المللی یادآور میشوند ( ،)8کارول )9008( 1با
برشمردن ارزشهایی چون مشارکت ،شفافیت ،پاسخگویی و
عقالنیت بهعنوان شاخصهای حکمرانی خوب ،بر این باور
پایبند است که این نوع حکمرانی به طور گسترده ای ،متأثر از
الگو های ساختاری اروپایی مثل قانون اداری فرانسه ،حقوق
عرفی انگلیس ،اصل تناسب آلمان و دادگاه اداری اسکاندیناوی
میباشد که تنها برای کشورهای توسعه یافته مناسب به نظر
میرسد ( .)5اما هنگامی که تمام اصول حکمرانی منتشر از
سال  ،9000در حوزه ورزش را مورد مالحضه قرار دهید روشن
است که آنها اغلب به هم وابسته ،با هم تداخل و هم پوشانی
دارند و به راحتی قابلیت اجرا ندارند ( .)8عالوه بر این ،ساختار
حکمرانی سازمان های ورزش به ندرت همسان است و فرهنگ
سازمانی و منابع حکمرانی سازمان های ورزشی نیز متنوع است
( .)19در ایران ،فدراسیونهای ورزشی ماهیت غیرانتفاعی دارند
و حیات آنها بسیار وابسته به منابع مالی است که به صورت
ساالنه و به وسیله دولت تامین میشود .از طرف دیگر ،بخش
ناچیزی از درآمدهای فدراسیونها نیز از طریق حامیان مالی و
کمکهای مردمی بهدست میآید .تامین این منابع متعدد و
ذینفعان اصلی فدراسیونهای ورزشی مانند ورزشکاران و
مربیان ،محیط داخلی پیچیدهای را برای فدراسیونها ایجاد
میکند ( .)3ابهام در اهداف و اهداف متناقض از دیگر ویژگی
های ذاتی فدراسیونهای ورزشی است .در عمل اکثر
فدراسیونهای ورزشی دو هدف اصلی یعنی پرورش ورزشکاران
سطح نخبه و توسعه ورزش مورد نظردر سطح جامعه را پیگیری
میکنند ( .)1در حالیکه هدف اصلی و اولیه فدراسیونهای
ورزشی ترویج و ارتقاء رشته ورزشی خود در درون کشور است و
به همین دلیل تربیت ورزشکار نخبه ممکن است به طور دقیق
انعکاس دهنده فلسفه وجودی آنها نباشد و از طرف دیگر،
سنجش میزان تحقق هدف اولیه در درون جامعه بسیار دشوار و
پیچیده است .عامل دیگری که موجب ایجاد ابهام در
فدراسیونهای ورزشی میشود ،موضوع منابع انسانی است.
ذینفعان مختلف یعنی هیئت مدیره ،کارکنان داوطلب و رسمی،
داوران ،کادر فنی و ورزشکاران باید با همدیگر همکاری و
مشارکت داشته باشند تا این که فدراسیونها بتوانند در ارائه
خدمات موفق باشند .ضمناً ذینفعان دیگری نیز با فدراسیون-
های ورزشی همکاری میکنند که فعالیتهایشان شامل تامین
منابع و دریافت کننده خدمات است و انتظارات قانونی نیز دارند
1. Carol
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که برون دادهای فدراسیونهای ورزشی برایشان قابل قبول
باشد ( .)99عالوه بر این ،رقابتهای نخبگان ورزشی ،تغییر
سبک زندگی و دیگر ابتکارات به ترغیب مشارکت مردمی در
ورزش کمک کرده است و تعداد فزایندهای از مردم میخواهند
با پتانسیلهای متفاوت در تمام سطوح در ورزش درگیر شوند.
ذینفعان ورزش عالقه (و انتظار) زیادی برای مشارکت در
فعالیتهای سیاستگذاری و جهت دادن به آینده ورزش دارند و
متمایلند دیدگاههای آنها شنیده و بطور مناسب در تصمیم
گیری بدنه ورزش انعکاس یابد و همچنین دسترسی زنان به
موقعیتهای رهبری در سازمانهای ورزشی افزایش یابد.
بنابراین ،قضاوت در خصوص حکمرانی سازمانهای ورزشی
وابسته به این موضوع است که روابط بین چنین گروههای
متعدد سازمانی تاچه میزان موفق است و چگونه هیات مدیره
قوانین را تصویب و فعالیتهای رهبری را هدایت میکند (.)19
به همین دلیل در تحقیق حاضر تالش شده شاخصهای
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی که بهعنوان یکی از
جدیدترین رویکردهای هدایت سازمان های ورزشی است و
سازمان های ورزشی بین المللی متعددی چون کمیته بین
المللی المپیک ،سازمان ورزش و سرگرمی نیوزلند ،1کمیسون
ورزش های استرالیا و غیره در این حوزه پیش قدم بوده و زمینه
تئوریک بحث را فراهم نموده اند شناسایی و معرفی شود.
روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود .در این
مطالعه از روش تکوین مقیاس روسیتر )9009( 2یا رویه
کورس 5بهمنظور ساخت پرسشنامه و شناسایی شاخصها
استفاده شد .در این رویه به منظور تعریف سازه مبانی نظر
تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و از طریق مصاحبه از
خبرگان (ارزیابان مستقل) سنجه ها شناسایی میشود و در
نهایت به روش شناختی سنجه ها دسته بندی و ابعاد شکل
میگیرد .لذا در این مطالعه ،در مرحله اول  92نفر از متخصصان
(اساتید دانشگاه) و افراد دارایی سابقه مدیریت در فدراسیونهای
ورزشی (نایب رئیس ،دبیر ،روسای کمیتههای تخصصی) به-
عنوان ارزیاب مستقل 4انتخاب و از آنها خواسته شد تا تمام
اجزای ممکن که بر رفتار مدیران برای شکل گیری حکمرانی
1. Sport and Recreation New Zealand
9. Rossiter
5. Construct Definition, Object classification, Attribute
classification, Rater Entity, Scale Formation and Enumeration
)(C-OAR-SE
1. Individual rater

خوب در فدراسیونهای ورزشی کمک میکند را بیان نمایند .بر
اساس پاسخ های آنها به سواالت ،بهعالوه یافتههای اضافی در
بررسی پیشینه تحقیق ،محقق به یک لیست اولیه با 111
شاخص از جنبه های حکمرانی در ورزش رسید .پس از آن
لیست توسط محقق بازنگری شد ،شاخصهای که با هم
هپوشانی یا تداخل داشتند حذف گردید و یک مجموعه 81
شاخصی با جنبه های متمایز ایجاد شد .در مرحله دوم لیست
 81شاخصی مجدد به پانل متخصصان ارائه شد و از آنها
خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر جنبه که آیا واقعاً اعتقاد
دارند به ایجاد حکمرانی خوب در فدراسیون ها کمک میکند،
بیان نمایند .برای این ،منظور نظر آنها از طریق یک مقیاس سه
نقطه ای ( = 1قطعاً به ایجاد حکمرانی خوب کمک نمیکند)) ،
 = 9ممکن است به ایجاد حکمرانی خوب کمک کند) و (= 5
به ایجاد حکمرانی خوب کمک میکند) جمع آوری شد .بر
اساس پاسخ آنها ،میانگین نمره برای هر یک از شاخص
محاسبه شد .در دور سوم ،دوباره شاخص به متخصصان ارائه
شد و به منظور بازخورد از دور دوم؛ میانگین و توزیع پاسخ دور
قبلی برای هر شاخص به متخصصان ارائه شد .هدف از دادن
بازخورد اطمینان از پاسخ متخصصان بود ،و آنها در این مرحله
مجبور شدند پاسخ خود را ارزیابی و بازنگری کنند .در ادامه،
شاخصهای که میانگین نمره کمتر از  9/0کسب کردند به-
عنوان "قطعاً به ایجاد حکمرانی خوب کمک نمیکند" در نظر
گرفته شد و از روند تحلیل در کنار گذاشته شد (در مجموع 15
شاخص) .با استفاده از روش اکتشافی ذهنی که برای طبقه
بندی داده های کیفی بهکار میرود (کالنینگ88 )1223 ،5
شاخص در  8بعد اولیه قرار گرفت ( .)13این  8بعد محتوای
مفهومی بخش های شکل دهنده رفتار حکمرانی خوب در
ورزش را نشان میداد .هدف از این طبقه بندی کاهش مقدار
داده ها نبود ،بلکه شناسایی شاخصهای که از لحاظ محتوا به
هم نزدیک بودند و بهدست آوردن درک درستی از ابعاد اولیه
شکلگیری حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی بود .ابعاد
مشخص شده نشان داد که شفافیت و پاسخگویی2( 6
شاخص) ،مشارکت جویی 2( 7شاخص) ،قانون مداری2( 8
شاخص) ،مسئولیت پذیری 8( 9شاخص) ،کنترل فساد2( 10
3. Kleining
8. Transparency & Accountability
7. participation
8. Rule of Law
2. Responsibility
10. Control of Corruption
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شاخص) ،رعایت موازین اخالقی 2( 1شاخص) ،کنترل و
نظارت 7( 2شاخص) و اثربخشی 8( 3شاخص) منابع کلیدی
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی است .در مرحله بعد،
از شاخصهای استخراج شده فرمهای  CVR1و  CVI3تهیه
در اختیار  11نفر از ارزیابان خبره 6قرار گرفت ( 3نفر
متخصص 7که محتوای بحث مورد نظر را به لحاظ نظری می
شناختند و در مورد موضوعات مرتبط با تحقیق ،پژوهش انجام
داده بودند 3 .نفر آگاه 8از نمونهای که ابزار برای آنها طرحی
شده بود و  1نفر متدولوژیست که در زمینه طراحی پرسشنامه
کار کرده بود و مباحث نظری و علمی اندازه گیری آن را می
شناخت) و نظرات تخصصی آنها درباره محتوای پرسشنامه،
براساس پیشنهاد الوشه )1273( 2با طیف  5ارزشی لیکرت
«گویه ضروری است« ،»10گویه مفید است ولی ضروری
نیست »11و «گویه ضرورتی ندارد »19دریافت شد ( )12و بر
اساس پیشنهاد والتز و باسل )1281( 15نظر آنها در مورد
«مربوط بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه بر
اساس یک طیف  1ارزشی لیکرت دریافت شد ( )98و
شاخصهای که نمره الزم را کسب نکردند کنار گذاشته شدند
(در مجموع  2شاخص) .پرسشنامه نهایی با  32گویه براساس
مقیاس  3ارزشی لیکرت (از کامالًمخالفم=  1تا کامالً موافقم =
 )3تنظیم و در اختیار  503نفر ارزیاب گروهی 14از ذینفعان 8
فدراسیون ورزشی منتخب فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،هندبال از
ورزش های تیمی و کشتی ،تکواندو ،وزنه برداری و جودو از
ورزش های انفرادی قرار گرفت .این فدراسیونها بهصورت غیر
تصادفی هدفدار انتخاب شدند و مالک انتخاب فدراسیونهای
ورزشی ،وجود لیگهای منظم داخلی و شرکت فعال در رقابت-
های بین المللی بود .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه از

1. Ethic principal
9. control & monitoring
5. Effectiveness
1 . content validity ratio
3 . content validity index
8 . Expert raters
7 . Content expert
8 . Lay expert
2 . Lawshe
10 . Essential
11 . Useful but not essential
19 . Not necessary
15 . Waltz & Bausell
11 . Group raters
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شاخص پایایی اشتراکی 13استفاده شد که ضرایب تمام عاملها
باالتر از 0/3بود .از  987پرسشنامه جمع آوری شده  7مورد به
علت نداشتن شرایط مناسب (مخدوش ،ناخوانا و حذف آدم های
بیتفاوت) از تحلیل کنار گذاشته شد و در نهایت  980پرسش-
نامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .با توجه به اینکه
داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت
جمع آوری شده بود از چولگی 18و کشیدگی 17به منظور بررسی
نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد .به علت طبیعی نبودن
توزیع دادهها ،ترکیبی بودن ساختار مقیاس اندازهگیری و
همچنین تعداد زیاد گویه ها (پیچیدگی مدل اندازه گیری) از
نرمافزار اسمارت پی ال اس نسخه  5برای تحلیل مسیر و مدل
سازی و روابط بین سازههای مدل استفاده شد.
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد ،از کل نمونه مورد بررسی
 ٪87مرد و  ٪51زن بودند ٪98 .در دامنه سنی  90تا  50سال،
 ٪51در دامنه سنی  51تا  10سال ٪91 ،در دامنه سنی  11تا
 30سال ٪19 ،در دامنه سنی  31تا  80سال ٪5 ،در دامنه سنی
 81تا  70سال قرارداشتند .همچنین یافته ها نشان داد٪95 ،
دارای مدرک تحصیلی دیپلم ٪93 ،دارای مدرک تحصیلی فوق
دیپلم ٪51 ، ،دارای مدرک تحصیلی لیسانس ٪13 ،دارای
مدرک تحصیلی فوق لیسانس ٪1 ،دارای مدرک دکتری بودند.
به منظور بررسی روایی سازه مقیاس ،داده های جمع آوری شده
در نرمافزار اسمارت پی ال اس وارد و مدل اندازگیری آن با 32
شاخص ترسیم شده که چهار شاخص به علت نداشتن
همگرایی الزم (وزن کمتر از  ) ±1/81با سازه خود از مدل
حذف شد و مدل اصالح شده با  33شاخص مجدد ترسیم شد
که خوشبختانه تمامی شاخصها از شرایط مناسبی برخوردار
بودند و روایی سازه تامین شد.

13 . Comunality
18 . skewness
17 . kurtosis
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شکل  .7مدل اندازه گیری اصالح شده در حالت تخمین استاندارد

شکل  .1نشان می دهد ،شاخصهای مورد مطالعه می-توانند
بیش از 0/77درصد رفتار حکمرانی خوب در فدراسیونهای
ورزشی را پیشبینی کنند ( .)R2= 0/775به عبارت دیگر
هشت بعد (متغیر های برونزا) در مجموع می توانند 0/775
درصد از کل واریانس متغیر آزمون (حکمرانی خوب) را تبیین و

 0/997درصد واریانس باقی مانده مربوط به متغیرها و
شاخصهای است که در متغیر آزمون تاثیر داشته ولی از طریق
این پژوهش شناسایی نشده است.

جدول  .7معادالت اندازه گیری و بررسی روایی سازه
عامل ها
شفافیت و پاسخگویی

یی

جو

کت

شار

وزن شاخصها

سطح معناداری

تورم واریانس

انتشار اساسنامه و چارت سازمانی فدراسیون از طریق وب سایت یا سایر مجاری ارتباطی
انتشار قوانین و مقررات ،نقشها و مسئولیتهای فدراسیون از طریق وب سایت یا سایر مجاری ارتباطی
انتشار رسالت ،ماموریت ،ارزشها ،اهداف استراتژیک فدراسیون از طریق وب سایت یا سایر مجاری ارتباطی
انتشار گزارش کلی فعالیتهای سالیانه فدراسیون از طریق وب سایت یا سایر مجاری ارتباطی
انتشار گزارشات سالیانه کمیتههای دائمی فدراسیون (فنی ،آموزش و غیره) از طریق وب سایت یا سایر مجاری
ارتباطی
انتشار مصو بات جلسات (مجمع عمومی ،هئیت رئیسه و غیره) در صورتجلسات و در صورت لزوم رسانه ها (نشست
خبری و غیره)
انتشار بیوگرافی و اطالعات نحوه ارتباط با اعضاء هئیت رئیسه و مجمع عمومی از طریق وب سایت یا سایر
مجاری ارتباطی
داشتن برنامه تکریم ارباب رجوع ،و پاسخ به آنها بصورت حضوری یا سایر مجاری ارتباطی
وجود نظام جمع آوری انتقادها و پیشنهادها و به کارگیری آن
نماینده داشتن ورزشکاران در کمیتههای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری فدراسیون

نتیجه گیری

شاخصها

1/705
9/315
9/728
9/855
1/011

0/000
0/019
0/003
0/002
0/000

5/975
1/201
1/198
1/115
1/108

***
**
***
***
***

7/987

0/000

1/181

***

8/501

0/000

5/378

***

1/221
5/755
5/033

0/000
0/000
0/009

1/858
9/982
1/198

***
***
***

م
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قانون مداری
مسئولیت پذیری
کنترل فساد
موزاین اخالقی
نظارت و کنترل

نماینده داشتن همراهان ورزشکاران (مربیان ،کارگزاران ،و غیره) در کمیتههای مختلف تصمیم گیری و قانون
گذاری
نماینده داشتن داوران در کمیتهای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری فدراسیون
نماینده داشتن باشگاهها در کمیتههای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری فدراسیون
نماینده داشتن لیگها در کمیتههای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری فدراسیون
نماینده داشتن هواداران ،دواطلبان و دیگر ذینفان در کمیتههای مختلف تصمیم گیری و قانون گذاری
برگزاری منظم جلسه مجمع عمومی (حداقل یکبار در سال) ،هئیت رئیسه و کمیته اجرایی (چند مورد در سال)
انتصاب یا انتخاب اعضاء کمیته ها (اجرایی و قانون گذاری) براساس فرایند پیشبینی شده در اساسنامه و بدون
دخالت عوامل خارجی
داشتن آئین نامه مفصل (با جزئیات) برای کاندیداتوری سرپرستیها
تصمیم گیری کمیتهها (اجرایی و قانون گذاری) با استقالل اندیشه و آزادی رای (محرمانه) اعضاء
قابل حمایت بودن تصمیمهای اتخاذ شده کمیتهها (اجرایی و قانون گذاری) بر مبنای گزارشات مکتوب و سنجه-
های مشخص
انتصاب اعضاء کمیتهها برای یک دوره مشخص و محدود (محدودیت در دوره تصاحب پست؛ مثالً  1ساله)
انتصاب اعضاء کمیتهها در یک دوره سنی مشخص و محدود (محدودیت سن؛ مثالً بین  53تا  80سال)
فراهم نمودن فرصتهایی مناسب برای توسعه ورزش خود در سطح پایه و حرفه ای
تشکیل کمیته فنی یا گروه کاری (کمیسیونهای موضوعی و یا مطالعهای ،هیاتهای مشاوره و غیره) برای دریافت
مشاوره در مورد مسائل و امور تخصصی
تدارک برنامههای آموزشی برای ذینفعان اصلی خود و اطالع رسانی صحیح در این خصوص
تالش در جهت توسعه اصول و ارزشهای انسانی (انصاف ،بازی جوانمردانه و غیره) و جلوگیری از رواج ضد ارزش-
ها (تبانی ،تقلب و غیره)
تالش در جهت جهان عاری از دوپینگ و تبعیض نژادی
محترم شمردن اصول توسعه پایدار و متعهد بودن به سیستم مدیریت محیطی (مانند ایزو  )11000در رویدادهای
ورزشی بزرگ
انتشار گزارشات سالیانه حسابرسی مالی (داراییها ،بدهیها ،درآمدها و هزینهها) بر اساس شاخصهای استاندارد
بین المللی ( )IAS2) ، (IFRS1و امثال آن
برخورداری از رویهای روشن و مشخص در عملیات کاری و تجاری
انجام تمام عملیات مالی فدراسیون فقط از طریق حسابهای قانونی بانکی
برگزاری مناقصه ،مزایده یا ترک تشریفات برای عقد قرار دادهای خرید و فروش
انتشار دریافتیهای (پاداش و غیره) سالیانه رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون (دبیرکل ،خزانه دار و غیره)
انتشار دریافتیهای (پاداش و غیره) سالیانه اعضاء کمیته اجرایی فدراسیون (هئیت اجرایی ،کمیتهها و غیره)
داشتن فرآیندی روشن برای دریافت هدایا و بخشش افراد یا سازمانها به فدراسیون
متعهد بودن فدراسیون به جلوگیری از تجمل گرایی ،اسراف و تبذیر و گسترش فرهنگ قناعت
در نظر داشتن حریم خصوصی افراد هنگام نشست خبری و رسانهای کردن برنامهها و گزارشات
تالش در راستای تقویت و توسعه تفکر جهادی به منظور صیانت از ارزشهای انقالب
تالش و اهتمام به رعایت ظواهر اسالمی (حجاب و  )...در راستای منشور اخالقی و رفتاری
حفظ حرمت ماه مبارک رمضان ,عاشورا حسینی و سایر مناسبتهای دینی در برنامه ریزیها
کاهش هزینههای غیر ضرور و بازنگری مداوم فرآیندهای انجام کار
مشخص بودن مقاماتی(اشخاص حقوقی) که رسماً حق امضاء دارند و میتوانند توافق نامه ها و قراردادها را امضاء
کنند
برخورداری از یک سیستم مدیریت ریسک (مثل  )coso3و کنترل یکپارچه داخلی
برخورداری از یک نظام ممیزی اسناد ( مثل ،بازرسی ،دیوان محاسبات یا عناوین مشابه) ،به منظور بررسی اسناد
مالی فدراسیون در پرداخت حق الزحمه و سایر هزینهها
وجود نظام رسیدگی به شکایات (کمیته انضباطی ،کمیته اخالق یا عناوین مشابه) در راستای انجام وظایف
داشتن چارچوبی مشخص برای درخواست تجدید نظر شکایات و احقاق حق
همکاری تمام و کمال با بازرسان قانونی (مجلس شورای اسالمی ،بازرسی کل کشور و غیره)
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0/000

1/108

***

5/578
3/511
3/007
5/813
1/998
3/190

0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1/189
1/028
1/791
1/818
1/120
1/108

***
***
***
***
***
***

3/182
3/188
1/003

0/000
0/000
0/000

1/151
1/138
1/190

***
***
***

5/001
3/881
8/120
1/021

0/005
0/000
0/000
0/000

1/171
1/138
1/111
1/900

***
***
***
***

8/911
3/235

0/000
0/000

1/911
1/180

***
***

1/119
1/501

0/000
0/000

1/155
1/059

***
***

9/187

0/051

9/171

**

9/282
3/921
8/911
1/997
5/081
1/901
9/728
5/881
5/103
1/087
5/871
9/811
1/859

0/005
0/000
0/000
0/000
0/009
0/000
0/003
0/000
0/009
0/000
0/000
0/002
0/000

1/013
1/228
1/113
1/150
1/051
9/117
1/078
1/180
1/227
1/080
1/112
1/290
1/173

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

9/553
5/881

0/090
0/000

1/072
1/192

**
***

1/773
3/319
9/730

0/000
0/000
0/008

1/979
1/955
1/021

***
***
***

1 . International Financial Reporting Standard
9 . International Accounting Standard
5 . Common internal control model
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اثربخشی سازمانی

برخورداری فدراسیون از یک وجهه عمومی مناسب و توان حفظ آن
تدارک منابع مالی خوب و هزینه اثربخش آن
دست یابی به نتایج مطلوب در کسب مدال و افتخار آفرینی
داشتن کرسیهای بین المللی مناسب و تالش در جهت حفظ و توسعه آن
تعامل و ارتباط مناسب با دولت و در حین حال حفظ استقالل خود
ارائه خدمات مناسب و برآورده کردن انتظارات ذینفعان
برخورداری اعضای فدراسیون از تخصص و تجربه الزم برای اداره و انجام امور
برخورداری فدراسیون از یک سیستم مناسب شناسایی ،جذب و پرورش استعدادها

جدول  .1نشان میدهد ،مقدار وزن تمام شاخصها از بازه 1/81
الی  -1/81خارج است (α=0/10؛ آزمون دو دامنه) .لذا شرط
اول روایی همگرایی تامین شده است .همچنین مقدار توارم
واریانس ( )VIFتمام شاخصها کوچکتر از  0/3است لذا هیچ
یک از شاخصهای باهم همخطی ندارند و هر یک از سوالها
از دیگر سواالت مجزا است و شرط دوم روایی سازه در اندازه
گیری ترکیبی نیز برقرار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف نهایی این پژوهش شناسایی شاخصهای ارزیابی رفتار
مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی بود که
مطالعه در سال  1523انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد،
شفافیت و پاسخ گویی مهمترین عامل بهبود رفتار مدیران برای
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی است (.)β= 0/930
هدف اصلی از شفافیت ،افزایش اگاهی ها و اطالعات ذینفعان
از تصمیمات و سازوکارهای فدراسیون است ،بدین معنی که
ذینفعان فدراسیونهای ورزشی میبایست از سیاست ها و
اقدامات فدراسیون آگاهی داشته باشند ( .)11شفافیت یعنی؛
امکان دسترسی به اطالعات بهصورت آزادانه برای عموم و
جلوگیری از هرگونه ابهام و پنهانکاری است ( .)1برای ایجاد
رابطه مطلوب بین دولت و مردم و برای تحقق هدف فوق
رعایت اصل"حق آگاه شدن" و" آزادی اطالعات" ضروری
است ( .)11وقتی سیاست ها و تصمیم گیری ها شفاف و روشن
نباشد کسانی که پشت پرده در تصمیم گیری ها و گفتگو های
میان رهبران و احزاب نقش دارند .بستری برای ورود عناصر
ناسالم در حوزه قدرت فراهم میکنند ( .)3امیر المومنین (ع) در
توصیه های خود به مالک اشتر میفرمایند ... « :هرگاه مردم
تصور کردند که تو از راه حق منحرف شده و ظلمی به آنان روا
داشتهای آشکارا با آنان سخن بگو ،عذر خویش را درباره آنچه
که باعث بدبینی شده با آنان در میان بگذار و با حاضر شدن در
میان مردم ،آنان را از بدگمانی برهان» ( .)91لذا براساس
یافتههای تحقیق به منظور ارتقاء شفافیت فدراسیونهای
ورزشی باید اساسنامه و چارت سازمانی ،قوانین و مقررات ،نقش

1/802
8/117
8/178
1/781
1/250
3/197
7/983
1/191

0/071
0/000
0/000
0/078
0/000
0/000
0/000
0/000

1/887
1/920
1/581
1/991
1/917
1/393
1/213
9/901

*
***
***
*
***
***
***
***

و مسئولیت هر یک از کارکنان ،رسالت ،ماموریت و اهداف
فدراسیون ،گزارش کلی فعالیت های ساالنه و مصوبات جلسات
مجمع عمومی و هئیت رئیسه خود را از طریق وب سایت،
نشست خبری و سایر مجاری ارتباطی به اطالع ذینفعان خود
برسانند .از سوی دیگر پاسخگویی یک امر حیاتی برای
حکمرانی خوب است و این عامل در کنار عامل شفافیت ،عنصر
مهم مشروعیت بخشی به حکمرانی و مشوق همکاری و
مشارکت مردم و گروه ها با حکومت است ( .)8در حالت کلی
هر سازمانی باید در قبال کسانی که به واسطه کارهای انجام
شده در سازمان از آن تاثیر میپذیرند ،پاسخگو باشد ( .)18در
اندیشه حکومتی امام علی(ع) پاسخگویی به مثابه ضرورت و
یک شاخص جاویدان و همیشگی برای ایجاد و استمرار
حکمرانی خوب است؛ به گونه ای که نبود آن را منشاء تباهی
حکمرانی میداند (.)97
پاسخگویی در نهج البالغه به دو صورت بیان میشود)1 :
پاسخگویی کارگزاران در برابر خداوند )9 ،پاسخگویی آنها در
قبال مردم .در نگرش امیرالمومنین (ع) آگاهی از امور کشور
حق مردم است و پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم وظیفه
حاکم شمرده میشود .در همین راستا امام علی (ع) در بخشی از
نامه خود به مالک اشتر میفرمایند ... « :براى کسانى که به تو
نیاز دارند ،زمانى معین کن که در آن فارغ از هر کارى به آنان
بپردازى .براى دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین ،مجلسى
که همگان در آن حاضر توانند شد .در برابرشان فروتنى نمایى و
بفرماى تا سپاهیان ،یاران ،نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند
تا سخنگویشان بىهراس و بىلکنت زبان سخن خویش بگوید
که من از رسول اهلل (ص) بارها شنیدم که مىگفت ... « :پاک و
آراسته نیست امتى که در آن ،زیردست نتواند بدون لکنت زبان
حق خود را از قوى بستاند».
پس تحمل نماى و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور
ساز» ( .)91براساس یافتههای تحقیق به منظور ارتقاء
پاسخگویی فدراسیونهای ورزشی باید بیوگرافی و نحوه ارتباط
ذینفعان با اعضای هئیت رئیسه و مجمع عمومی خود را از
طریق وب سایت و سایر مجرای ارتباطی منتشر نمایند .به
منظور تکریم ارباب رجوع برنامه داشته باشند و نظامی به

تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی

منظور جمع آوری و بکارگیری انتقادات و پیشنهادات پیشبینی
کنند .عامل دیگر به منظور بهبود رفتار مدیران برای حکمرانی
خوب در فدراسیونهای ورزشی مشارکت جویی است (0/959
= .)βمشارکت سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب به شمار می-
رود .منظور از مشارکت ،قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها
و سهیم شدن ذینفعان در قدرت است (.)2
مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تأیید سیاست
های آنان محدود نمیشود .بلکه فرایندی است که در آن
ذینفعان و مسئوالن در تصمیم گیری و اجرا سهیم میشوند
( .)18مشارکت مردم میتواند به صورت مستقیم و یا از طریق
نهادهای مشروع ،واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان منتخب
باشد ( .)10البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی ،الزاماً به
معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسیب پذیر و
عوام در اتخاذ سیاست ها به منظور کسب محبوبیت بیشتر1
نیست بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق
ابزارهای تعریف شده محقق شود ( .)17حکمرانی خوب مستلزم
مشارکت فراگیر و حضور نماینده همه گروه ها در فرایند تصمیم
سازی و تصمیم گیری ها و نیز مستلزم پاسخگویی ،سالمت و
شفافیت در تصمیمات ،کنش ها و دنبال کردن اهداف مشترک
است (.)7
در نگرش امیرالمومنین(ع) ،مشارکت شهروندان دارای مفهوم
عمیق است و بیانگر مبنای نظری اعتقاد امام به لزوم
برخورداری حکومت از پشتوانه مردمی است ( .)98ایشان حضور
و مشارکت مردم را یکی از عوامل اساسی در پذیرش حکومت
میدانست .خطاب به مالک اشتر میفرمایند ...« :با دانشمندان،
فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان بحث کن که مایه
آبادانى و اصالح شهرها و برقرارى نظم و قانون است« (.)91
به منظور بهبود مشارکت در فدراسیونهای ورزشی میبایست
ورزشکاران ،همراهان (مریبان و غیره) ،داوران ،باشگاه ها ،لیگ
ها ،هواداران ،داوطلبان و کمیته های برگزاری رویدادهای
ورزشی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند تا عالوه بر
اطالع از سیاست ها انگیزه الزم برای اجرایی کردن آنرا هم
داشته باشند.
براساس یافتههای تحقیق ،عامل دیگر بهبود رفتار مدیران برای
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی افزایش نظارت
وکنترل میباشد ( .)β= 0/138یکی از شاخصهای دموکراسی
و حکمرانی خوب ،سطح باالی نظارت پذیری است و بین
1 . Populism
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نظارت پذیری و اصالح ،پویایی و کارآمدی هر سیستم ارتباط و
پیوندی مستقیم وجود دارد ( .)1در دنیای پیچیده امروز ،هیچ
نظامی نمیتواند بیتوجه به نظارت باشد .هرچه نظارت پذیری
بیشتر باشد ،اصالحات و رفع خطاها بیشتر میشود و سیستم
میتواند مقتدرانه و با کارآمدی بیشتر به پیش رود ( .)8امام
علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر میفرمایند ...» :رفتار
کارگزاران را بررسى کن و خبررسانان راستگو و وفا پیشه بر
آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان سبب
امانت دارى و مهربانى با رعیت خواهد بود .از همکاران نزدیکت
سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و
گزارش خبررسانان تو هم آن خیانت را تأیید کرد به همین
مقدار گواهى قناعت کرده او را کیفر کن و آنچه از اموال که در
اختیار دارد از او باز پس گیر و او را خوار دار» (.)91
در این راستا مشخص بودن مقاماتی که رسماً حق امضاء دارند،
برخورداری فدراسیونهای ورزشی از نظام ممیزی اسناد ،وجود
نظام رسیدگی به شکایات و سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
کمک کننده خواهد بود و همکاری تمام و کمال با بازسان
قانونی این فرآیند را تسهیل خواهد کرد .مبارزه با فساد عامل
دیگر موثر بر حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی است
( .))β= 0/158فساد به معنای سوء استفاده از قدرت عمومی یا
حکومت در جهت منافع فردی ،گروهی یا طبقاتی است .عدم
سوء استفاده از قدرت عمومی و مبارزه قاطع با تمامی ظواهر
فساد از مؤلفه های حکمرانی خوب بشمار میرود ( .)91فساد
باعث تخریب حکومت ،بی اعتمادی سیاسی و بحران
مشروعیت ،شکاف و جدایی مردم و جامعه از دولت ،ضعف و بی
انسجامی یا واگرایی شدید در جامعه میشود ( .)95در ساحت
هستی شناختی و فلسفی دین اسالم نیز سالمت اخالقی و
دوری از فساد و فسق از ویژگی ها و الزامات مهم حکمرانان
است (.)18
امام علی (ع) در بسیاری از خطبه ها و نامه هایشان خطاب به
حاکمان بر مسئله مقابله با فساد ،عدم سوء استفاده از اموال
عمومی و برخورد قاطع با افراد فاسد تأکید داشتند و خطاب به
یکی از کارگزاران خود میفرمایند ... « :همانا من ،به راستی به
خدا سوگند میخورم که اگر به من گزارش کنند در اموال
عمومی خیانت کردی ،کم یا زیاد ،چنان بر تو سخت گیرم که
کم بهره شده و در هزینه عیال ،درمانده و خوار و سرگردان
شوی» ( .)91در این راستا اقداماتی چون برخورداری
فدراسیونهای ورزشی از رویه ای روشن در عملیات کاری،
انجام عملیات مالی از طریق حساب های قانونی ،داشتن
فرایندی روشن برای دریافت هدایا ،انتشارت گزارشات سالیانه
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حسابرسی مالی و دریافتی های اعضای هئیت رئیسه و کمیته
ها میتواند زمینه جلوگیری از فساد را در فدراسیون ها فراهم
نماید .براساس یافتههای تحقیق عامل دیگر به منظور بهبود
حکمرانی در فدراسیونهای ورزشی قانون مداری یا حاکمیت
قانون است ( .)β= 0/151قانونمندی و حاکمیت قانون ،جوهره
و روح حکمرانی خوب است و بدون آن ،حکمرانی کالبدی بی
روح ،فاقد پاسخگویی و کارآمدی خواهد بود ( .)8اما این مفهوم،
متأسفانه ملعبه دست عوام فریبان و قدرت جویان فاقد عواطف
انسانی شده است ،آنان با ظاهری قانونگرا ،اهداف تنگ نظرانه
فردی و گروهی خود را با زد و بندها ،توجیه های ظاهراً منطقی
و تفسیرهای تنگ نظرانه در پس نقاب قانونگرایی پنهان می-
سازند ( .)97حاکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی بی-
طرفانه است که غیر مغرضانه اجرا شود ( .)10خصوصاً باید
حقوق افراد و در رأس آن حقوق اقلیت ها حفظ شود و اجرا
قانون باید بیطرفانه باشد .قانونگرایی مهمترین و بنیادی ترین
عنصر در یک جامعه مدنی با ثبات است و زمانی که یک مقام
سیاسی در موقعیتی قرار گیرد و رفتار متأثر از قانون را نپذیرد،
قانون را به شیوه مطابق میل خود تفسیر کند ،هرج و مرج روی
خواهد داد (.)98
امیرالمومنین (ع) وجود حکومت جائر را بر نبود حکومت و نبود
قانون ترجیح میدهد و بر لزوم حکومت و قانونمندی در بستر
یک جامعه توحیدی تأکید میکند .همچنین در راستای
قانونمندی و حق طلبی در نامه خود به مالک اشتر میفرمایند:
«  ...حق و قانون را درباره کسی که الزم است اجرا کن ،بدون
توجه به اینکه آن شخص از نزدیکانت به شمار آید» ( .)91لذا
به منظور بهبود قانون مداری در فدراسیونهای ورزشی می-
بایست جلسات مجمع عمومی ،هئیت رئیسه و کمیته ها بطور
منظم برگزار گردد .انتصابات ها برای یک دوره زمانی محدود و
براساس فرایندهای پیشبینی شده در اساسنامه باشد و
همچنین تمام تصمیم کمیته ها با استقالل اندیشه و رای
محرمانه انجام پذیرد .مسئولیت پذیری عامل دیگری است که
برای حکمرانی بهتر فدراسیون ها باید به آن توجه شود (0/118
= .)βدر حکمرانی خوب سازمان ها و نهادها باید در خدمت
ذینفعان باشند و در قبال وظایف محوله مسئول باشند ( .)19هر
مشکلی یا بحرانی میبایست در بخش مربوطه مدیریت شود و
هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی در قبال آن خود را
مسئول نداند ( .)17براساس یافتههای تحقیق ،فدراسیونهای
ورزشی باید درقبال مسئولیت های قانونی خود از قبیل فراهم

کردن زمینه توسعه ورزش خود ،تشکیل کمیته های تخصصی
و آموزش ذینفعان پاسخگو باشند و در راستای مسئولیت های
اجتماعی خود چون توسعه ارزش های انسانی ،پیشگیری از
دوپینگ و تبعیض نژادی و محترم شمردن اصول توسعه پایدرا
گام بردارند .براساس یافتههای تحقیق ،عامل دیگر موثر بر
حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی ،اثربخش سازمانی
است ( .)β=0/102حکمرانی خوب ،مشروط به خروجی خوب و
مستمر برای مردم یا کارآمدی است .در حکمرانی خوب ،هدف
حکومت به حداکثر رساندن رفاه عمومی ،جلب رضایت مادی و
معنوی شهروندان و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است
(.)1
هر حکومتی که موفق به تحقق این اهداف شود آن حکومت
کارا و اثربخش تلقی خواهد شد .کارایی و اثربخشی به توانایی
حکومت در قانونگذاری ،قضاوت و تصمیمات مدیریتی در باب
عدالت و قانونمندی متکی است ،عالوه براین چگونگی ارائه
خدمات عمومی به همگان ،نشان دهنده صالحیت و شایستگی
کارگزاران است ( .)10کارایی و اثربخشی حکمرانی خوب ،به
معنای آن است که فرآیندها و نهادها در راستای نیاز جامعه
عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع ببرند ( .)8از جمله مولفه
های الزم و ضروری دیگر برای اثربخشی و کارایی حکومت در
نهج البالغه عبارتند از :تامین امنیت فراگیر ،نگرش ویژه به
رشد و بالندگی شهروندان به لحاظ مادی و معنوی و همچنین
تامین رفاه عمومی است (.)18
در این راستا فدراسیونهای ورزشی میبایست منابع مالی الزم
را جذب و بهصورت اثربخش هزینه کنند ،برای دست یابی به
کرسی های بین المللی تالش کنند ،استعدادهای ورزشی را
شناسایی و آنرا پرورش دهند و در حین حفظ استقالل خود
ارتباط سازنده ای با دولت داشته باشند و تمام تالش خود را به-
منظور توسعه ورزش و کسب مدال بهکار گیرد .رعایت موازین
اخالقی آخرین عاملی است که فدراسیونهای ورزشی باید به
آن توجه نمایند ( .)β= 0/088با توجه به اسالمی بودن کشور
ما فدراسیونهای ورزشی در این زمینه میبایست فرآیند های
انجام کار را بهصورت مداوم بازنگری و هزینه های غیر
ضروری را کاهش دهند ،در برنامه ریزی های خود مناسب
های دینی را در نظر داشته باشند و ظواهر اسالمی و توسعه
تفکر جهادی را بهمنظور سیانت از ارزش های انقالب در
اولویت امور خود قرار دهند و همچنین در نشست های خبری و
گزارشات خود حریم خصوصی افراد را در نظر داشته باشند.
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