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 چکیده 

بود.  جوانانودر وزارت ورزش کی خوب الکترون یمدل حکمران ةارائ هدف از انجام پژوهش حاضر، 
پیمایشی و براساس   -ها توصیفیگردآوری داده  ، کاربردی، ازنظر شیوةلحاظ هدف پژوهش حاضر از

 مصاحبه( و کمی 12) آماری این پژوهش در دو بخش کیفی  رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة

اساتید دانشگاهی   رینظ جوانانووزارت ورزشهای مختلف نظران در بخشصاحب (، نفر 89تعداد: )
. از  بودند جوانان وز مدیران گذشته و حال وزارت ورزش برخی ا  آگاه به مسئلة حکمرانی خوب و 

استفاده شد. در بخش کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و  تصادفی  -ایطبقه  یریگروش نمونه 
نیز از  استفاده شد و در بخش کمی  (1998) اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربینابی برانتخ

های پژوهش در هر  ( استفاده شد. یافته . اس . ال . افزار اسمارت پیروش معادالت ساختاری )نرم 
نتایج  . ندبررسی شد  گر، راهبرد و پیامدهاشرایط مداخله  ای، شرایط علّی،پنج بعد شرایط زمینه 

اند  گر قرار گرفتهای و مداخلهکه راهبردهای منتج از مدل که تحت تأثیر شرایط زمینهنشان داد 
  ی سند راهبرد  جادیا زش، در وزارت ور ک یدولت الکترون یاصالح فاکتورها زمی مکان یطراحشامل: 
ی و  منابع انسان ت یری مد، ندهایمجدد فرا  ی مهندسش، در وزارت ورز کیخوب الکترون یحکمران

شود که از نتایج حاصل از این پژوهش به منظور بهبود باشد. بنابراین توصیه میمی رییتغ ت یریمد
 عملکرد وزارت ورزش و جوانان استفاده گردد.  

 

 . ، حکمرانی خوب فساد در ورزش ،  ارتباطات افزاری، امکانات سخت  واژگان کلیدی:

 
 

1. Email: iran8898@yahoo.com 

2. Email: afshari.ua@gmail.com 

3. Email: zahra_alam@yahoo.com 

4. Email: s.ghorbani@aliabadiau.ac.ir 
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 مقدمه
 ه است،شد مطرحبه بعد در ادبيات توسعه  1980 ةاز ده جدید کهاز مباحث بسيار مهم و یکی 

توسعه درراستای استقرار و کشورهای درحال ویژه درله بهئاین مس موضوع حکمرانی خوب است.

ای برخوردار شده ویژه ها از جایگاهککم های مربوط به اعطایسياست مدنی در ةجامع کردنهنهادین

 ؛تفسيرهای متفاوتی مواجه بوده است با تعبير و نآ نبودجدید دليلحکمرانی خوب به  مفهوم است.

و برخی دیگر  (جهانی کبان نکارشناسا) کنندهایش تعریف میبا ویژگیرا  ننهادها آ برخی افراد یا

یکی از نهادهای  نعنواهانی بهج کبان(. 125، 1999 ،فرازمند)کنند عناصرش معرفی می را با نآ

رای اولين بار حکمرانی خوب را  ب ،است کردهمنتشر  1989ارشی که در سال زدر گ ،معتبر المللیبين

 کردهگو تعریف اداری پاسخ اعتماد و نظامات عمومی کارآمد نظام قضایی قابلخدم ةارائ نعنوابه

مورد حکمرانی خوب وجود شدة جهانی در هيچ تعریف پذیرفتهتقریباً(. 390، 1992 ،1استوو ) است

ها اشاره دارد خوب تنها به اجرای مؤثر سياست حکمرانی اوقات(. گاهی92، 2016، 2)فوکویاما ندارد

(؛ اما 105، 2017، 3)دیجيکسترا  های مدنیگویی دموکراتيک و آزادیو نه به عناصری مانند پاسخ

، )کافمن شودی خوب در سه بعد کلی سياسی، اقتصادی و اداری خالصه میکلی حکمرانصورت به

 (.  341، 2010، 4کری و ماستوریزی

حکمرانی خوب  ایی کـهیندها و رفتارهات در پشتيبانی از اجرای قوانين، فرافناوری ارتباطات و اطالع 

توانند ها میو سازمان اداراتکند. یکی از ابزارهایی کـه می ایفاد، نقشی مهم نکنرا تعریف می

را در خارج سازمان و روابط  کـارایی و اثربخشـی ،حکمرانی خویش را از داخل سازمان و همچنين

 )مقيمی و اعالیی اطالعات است فناوری ارتباطـات و دبهبود بخشند، کاربرنفعان با ذیرا خود 

در  ساالریاوری، ميزان مشارکت و مردمگيری از این فنبا بهره ،دیگر. ازسوی(175، 2011، اردکانی

واقع، اطالعات، عامل حياتی (. در25، 2003، 5)کميسيون اتحادیه اروپا یابدمی ها نيز ارتقاسازمان

هرچند در  (؛98، 2011، 6)لين تمایز رقابتی شده است کنندةها و منبع تقویتپيشرفت سازمان

های ورزشی با دانش فناوری اطالعات و سازماند که ميزان آشنایی مدیران پژوهشی مشخص ش

ابتدا مدیران ، بنابراین (؛1، 2012، مدی، اسالمی و صالحیرتباطات درحدمتوسط است )محا

، از و سپس های استفاده از فناوری اطالعات آشنا شوندهای ورزشی باید با اصول و تکنيکسازمان

 
1. Stowe 

2. Fukuyama 

3. Dijkstra 

4. Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 

5. Commission of the European Communities 

6. Lin 
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مشخص  ها استفاده کنند؛ زیرا،وب در آن سازمانسازی حکمرانی خارائه و پياده این ابزارها برای

های ورزشی شده کاهش فساد در سازمان تنهایی( عاملی برای)به ده است که حکمرانی خوبش

کند که برای رسيدن به توسعه صراحت بيان می، مصوبة مجمع عمومی سازمان ملل بهواقعاست. در

جالس جهانی است. رهبران جهان در انياز بر قانون کنی فساد، به حکمرانی خوب و مبتنیو ریشه

ح ملی و وتأکيد کردند که حکمرانی خوب و حاکميت قانون در سط 2005متحد در سال مللسازمان

 (. 168، 2010، 1متحدمللقتصادی پایدار ضروری است )سازمانالمللی برای رشد ابين

واسطة برای توسعه است که به  وبرانی خترونيک مسير دسـتيابی بـه حکمحکمرانی الک ،بنابراین

(. 21، 2013، 2)استوز و جانوسکی های فناوری ارتباطات و اطالعات هموار شده استپيشرفت

جهانی انقالب اطالعاتی و  ر عمـدةحکمرانی الکترونيک در قلـب دو تغيي ،گفتنی است که درحقيقت

کردن روش حرکت جامعه دگرگون  حـالتغييرات در انقالب حکمرانی جـای دارد کـه هر دوی ایـن 

هدف راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک، تأمين و تسهيل حکمرانی  و روش حکومت بر آن هستند.

)وزارت ارتباطات و فناوری  وکار استهای کسبدولت، جامعة مدنی و بنگاه یعنی ؛هابرای همة گروه

ی، ادگف از حکمرانی خوب الکترونيک، افزایش سوع، هـددرمجم(. 187، 2010)هند(،  3اطالعات

بنـابراین،  ؛کردن حکمرانـی خـوب اسـتپذیری و شفافگویی، مسئوليتپاسخ داری،ماخالق 

، 2010، 4)پریاکاروپانهستند حکمرانی خوب  هایهدفالکترونيک شبيه به  یحکمران هایهدف

256 .) 

کمک فناوری اطالعات و ارتباطات به اسـت کـه یالکترونيکحکمرانی خوب الکترونيک، نوعی ابزار 

حکمرانی خوب (. 14، 2009، 5)کوفمن رودکار میبرای تأمين و تقویت حکمرانی خوب به

عمومی با هدف بهبود  ی وای دولتهی اطالعات و ارتباطات در بخـشهاالکترونيک، کاربرد فناوری

گيری و فرایندهای تصميم ارکت دربـه مش هاترغيب آننفعان، ذی همةعات و خدمات به ارائة اطال

(. 359، 2010، 6)زوار و فينگر تر اسـتگویی بيشتر و عملکردهای کاراتر و شفافالزام دولت به پاسخ

محوری، بودن، اجماعمشارکتی د از:انحکمرانی خـوب الکترونيک چنـد مؤلفـة اصلی دارد کـه عبارت

ن نشدن مياو تبعيض قائل پذیری، کارایی و اثربخشی، جامعيتمسئوليتگویی، شفافيت، پاسخ

 
1. United Nations 

2. Estevez & Janowski 

3. Ministry of Communication & IT 

4. Periakaruppan 

5. Kaufmann 

6. Zwahr & Finger 
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کارگيری )حاکميت قانون( و به وریمحی(، قـانونشهروندان )تساوی حقـوق و جامعيت در حکمران

 (. 32، 2004، 1)گرونلوند و هوران  فناوری اطالعات و ارتباطات

، بخش ورزش تواند در آن نقش داشته باشدمیهایی که حکمرانی خوب یکی از حوزه ،کلیصورت به

سازی اما ارتباط و چگونگی پيوند بين ورزش و پياده(؛ 25، 2003کميسيون اتحادیه اروپا، ) است

نياز دارد. های بسيار به بررسیمرانی خوب الکترونيک در آن، خصوص حک حکمرانی خوب و به 

، ابویل ریلبشياینکه جمله اند؛ ازانجام شده های ورزشیحکمرانی در سازمان هایی در حوزةپژوهش

های سازی حکمرانی در سازمانهای پياده( در پژوهشی به بررسی موانع و چالش2016) 2و فرکينز

 ی دتوان تعداو اینترنت می های الکترونيکبا استفاده از فناوریدریافتند که  هاورزشی پرداختند. آن 

  3گرولو  گریرت. های ورزشی برطرف کرداز موانع پيش روی ایجاد حکمرانی خوب را در سازمان

« با ارزیابی سازمان ورزشی المپيک 35بررسی حکمرانی خوب در »عنوان  ای بامطالعه ( در2013)

ژیمناستيک اروپا و ، انجمن ورزشکاران اروپا، اتحادیة المللی هندبالبين حکمرانی در فدراسيون نحوة

خصوص در پاسداری از  کی بهيهای المپ مقررات در کميته گونبودناز پاسخ تجربی یشواهد غيره،

را اعضا  نبودن توزیع و تأمين وجه بينشفافنبودن معيار اهداف و  واسطةبه ،هاعملکرد سازمان

که وجود نداشت گيری یک هيئت تصميم ،مطالعههای ورزشی موردسازمان در بيشتر. گزارش کردند

 مدیرة. با موردمالحظه قراردادن اعضای هيئت ن مشخص باشدمسلم اعضا در آصورت رسمی سهم به

اروپا وجود دارد  مورد( قارةها نشان داد که سلطة غيرواقعی و ترجيحی )بییافته ،های ورزشیسازمان

، اصل محدودیت زمانی برای عالوهی دارند. بهکارکنان زن برترکارکنان مرد نسبت به ، و همچنين

ای با در مطالعه( 2014) 4المشود. مبادالت قدرت تهدید می واسطةشدت بهها بهتصاحب پست

، با مرور سایر ای انجام دادکه به روش کتابخانه «های ورزشینقش حکمرانی در سازمان»عنوان 

، حکمرانی را تماميت فرایندی که یک گروه از افراد بودندهایی که در این حوزه انجام شده پژوهش

 کند. ویتعریف می ،کار گيرندبندی کنند و بهگيرند بر آن اساس عقایدشان را جمعتصميم می

داند که بر بندبند یک سازمان می نفعان یکدست وگيری حکمرانی را شامل ذیفرایند تصميم

، حکمرانی خوب در از دیدگاه وی گذارند.مان اثر میازی و عملکرد نهایی سازسچگونگی تصميم

ساختار، مسئوليت و  -2کننده؛ انواع نقش بدنة حکمرانی -1ول را در برگيرد: اصاین ورزش باید 

ریک مساعی یا تش -5شفافيت و ارتباطات؛  -4دموکراسی، انتخابات و انتصابات؛  -3گویی؛ پاسخ

 . همکاری

 
1. Gronlund & Horan 

2. Shilbury, Oboyle & Ferkins 

3. Geeraert & Groll 

4. Lam 
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 شودروشن می کنيم،در حوزة ورزش را مالحظه می 2000منتشرشده از سال تمام اصول که هنگامی

دارند و راحتی قابليت اجرا نهستند یا با هم تداخل دارند و به ها به هم وابستهکه اغلب آن

از  توجه است که بسياری گيری نيستند. این نيز قابلاندازهراحتی قابلها بهنبسياری از آ ،اینبرعالوه

 شودکه کدام توصيه تبدیل به تعهد و التزام می؛ بدون این توضيح اندعنوان توصيه بيان شدهاصول به 

هم در های ورزشی کدهای حکمرانی خوب برای سازمان، بنابراین (؛2013، 1مبوت -بلر)چپلت و کا

درستی ولی کدهای حکمرانی خوب الکترونيک به المللی وجود دارد؛بيندر سطح سطح ملی و هم 

-هایی که در سازمان، با توجه به تفاوتبراینها پرداخته نشده است. افزونو به آناند نشده طراحی

  توان یک قانون خاص را برای همة د، نمینهای مختلف ورزشی در ابعاد و زوایای گوناگون وجود دار

. ازپيش ضروری استصورت مجزا بيشهای ورزشی بهبررسی سازمان، بنابراین ها پياده کرد؛سازمان

خصوص حکمرانی خوب الکترونيک در های داخلی و خارجی درپژوهشه کییآنجا، ازهمچنين

 باشد؛ای برخوردار می، پرداختن به این موضوع از اهميت ویژهاندنشده های ورزشی انجامسازمان

فناوری حکمرانی خوب و ترکيب آن با  هارچوبی که بتوان در سایة آنبررسی و تدوین چ ،بنابراین

های مطرح است را در سازمان الب مفهوم حکمرانی خوب الکترونيک قاطالعات و ارتباطات که در

با توجه به ماهيت خود که  های ورزشی کهخصوص سازماناز ضروریات است. به ،مختلف اجرا کرد

ند، بيشتر باید اخالقی باشگونه بیز هرمردی و به دور اباید دارای روح جوان در سایة منشور المپيک

بررسی و پاسخگویی به این سؤال پرداخته   پژوهش حاضر بهدر  ،رواین موردتوجه قرار گيرد؛ از

ترین نهادهای ورزشی جوانان که از مهموخوب الکترونيک در وزارتخانة ورزش  که حکمرانی شودمی

 ، دارای چه ابعاد و ساختاری است؟ کشور است

 

   شناسی پژوهشروش
؛ زیرا، پيمایشی بود -توصيفی ،هاگردآوری داده ، کاربردی و ازنظر شيوةلحاظ هدفپژوهش حاضر از

نگرفت. همچنين، این پژوهش براساس رویکرد  متغيرها و عوامل صورت ای درگونه دستکاری هيچ

 در مرحلة. وجوانان ایران درنظر گرفته شدپژوهش، آميخته بود و بستر این مطالعه، وزارت ورزش 

 -از روش کمی توصيفی اول، برای ساخت مدل از روش کيفی تحليل محتوا و برای آزمون مدل

ه شد. روش پژوهش آميخته ی استفادبر مدل معادالت ساختارتحليلی و ازنوع همبستگی مبتنی

استفاده در این پژوهش بعد کمی بود. ابزار مورد نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کيفی و سپساز

کلی  گویه و درقالب پنج مؤلفة 69ی تدوین شد که شامل از انجام مصاحبه و رسيدن به اشباع نظر

صورت دة اصلی، اقدامات و پيامدها بهپدیگر، ای، شرایط مداخلهی، شرایط زمينهشرایط علّ

 
1. Chappelet & Kubler-Mabbott 
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اساتيد  امتياز( تدوین شد. )خيلی زیاد = پنج امتياز تا خيلی کم = یک ای ليکرتگزینهپنج

جامعة آماری بخش کيفی این  ورزش و برخی مدیران حوزة حکمرانی خوب مسئلة گاهی آگاه ازدانش

 ةجامع. ندحد اشباع نظری ادامه یافتمورد تا 12ها به تعداد پژوهش را تشکيل دادند و مصاحبه 

و کارکنان وزارت  جوانانواز مدیران گذشته و حال وزارت ورزش برخی  زين یپژوهش کم یآمار

ی و مبنا بخش کيفی و کمی یکسان استمعه در جاکه . بدیهی است بودندجوانان ایران وورزش 

بندی و ، پژوهشگر پس از جمعروشده است؛ ازاینانجامهای اشباع نظری در مصاحبه  ،بخش کيفی

های بخش کيفی و بخش کمی ارجاع نموده و ، ابزار مستخرج را بين نمونهکدگذاری بخش کيفی

  سپس دریافت کرده است.

گيری از  نمونهاطالع دقيق از تعداد متخصصان و خبرگان آشنا در این حوزه، از فرمول دليل نبود به

 : استفاده شدة نامحدود جامع

 

𝑛 =  
𝑧2𝑝(𝑞)

𝑑2= 
(1.96)2.0.5(0.5)

0.12 

 در این فرمول:

 n ؛مطالعه= تعداد نمونة مورد  

Z ( مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان =α - 1)؛ 

P ؛= برآورد نسبت صفت متغير در جامعه  

q برآورد نسبت عدم موفقيت = ( صفت متغير در جامعه یاp – 1)؛ 

d  مجاز.= ميزان اشتباه 

درنظر گرفته شد  96/1برابر با   tدرصد و فرض توزیع طبيعی، ميزان 95با توجه به سطح اطمينان 

و  5/0 با برابر q ،تبع آنو به 5/0برابر با  pنبودن واریانس جامعه، است. همچنين، با توجه به مشخص

نياز ، حجم نمونة موردترتيبدرنظر گرفته شده است؛ بدین 1/0( برابر با dاز )ميزان اشتباه مجنيز 

صورت صحيح  نامه بهپرسش 89نفر بود که از این تعداد،  96برای این پژوهش در بخش کمی برابر با 

تصادفی استفاده  -ایگيری طبقهدر این بخش از روش نمونه که شدند و تحليل شدند بازگردانده

 شد.

 صورت بهها داده لي. مراحل تحلندتحليل شد کدگذاری ندیفرا قیطرکيفی پژوهش از هایداده

)انتخاب  ینشیو کدگذاری گز )مدل پارادایمی اشتراوس و کوربين(محوری کدگذاری باز، کدگذاری 

 های محوری( یک از مقولهکردن ارتباط بين هرعنوان مقولة اصلی و مشخصیک مقولة محوری به 

 ندیافتپایان  نیتکودرحال ةیاز نظر یتجسم ریتصو ای یمنطق میپارادا ةعرض باو شدند انجام 

 (.95، 2008)بازرگان، 
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آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصيفی از  روشاز دو بخش کمی در 

از  ،همچنينپژوهش استفاده شد.  شناختیجمعيت هایو درصد فراوانی برای بيان ویژگی ميانگين

شد بودن( استفاده )طبيعی یا غيرطبيعی هابررسی توزیع داده های کشيدگی و چولگی برایشاخص

از  ،گيری و مدل ساختاریپژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه هایسؤالو برای بررسی و پاسخ به 

 .استفاده شد 0/2نسخة  2و اسمارت پی.ال.اس. 20نسخة  1اس.پی.اس.اس. افزارهاینرم

 ( 2003) 3کنزیو مک، اسکات یسرواج :اس .المحور پی.افزار واریانسدالیل استفاده از نرم

که بهتر است   ندکرد د ذکرخو هایدر پژوهش (2005) 4چریل ، پادساکف و کنزیمک و (2012)

؛ پژوهش استفاده شود هایسؤال یبررس یبرا پی.ال.اس. از بتداا ،یفيو ک یاکتشاف هایپژوهش یبرا

 افزارهایکه مدل پژوهش با نرمیصورتدر .بلوغ قرار ندارد ةپژوهش در مرحل هنوز مدل زیرا،

استفاده  محورانسیواروک افزارهایاز نرم یبعد هایشد، در پژوهش دیي( تأ پی.ال.اس.) محورانسیراو

 دیجد یآنکه مدلليدلبه یول کند؛یم دیيتأ  ینظر یمبانمدل پژوهش را  زيپژوهش ن نیشود. در ا

 .شودیاستفاده م .اس.ال.پی محورانسیوار افزارهایاست، از نرم دهيو هنوز به بلوغ نرس است

 هایمدل به مربوط بخش -الف: شود می سنجيده بخش دو درپی.ال.اس.  در روایی و پایایی 

 بارهای  ضرایب وسيلةه ب گيریاندازه مدل پایاییساختاری.  مدل به مربوط بخش -گيری؛ باندازه

 همبستگی  مقدار محاسبة ازطریق عاملی بارشود. ارزیابی می ترکيبی پایایی و کرونباخ آلفای عاملی،

  0/ 7 مقدار از بيشتر یا برابر مقدار اگر این که شودمی محاسبه سازه آن با سازه یک هایشاخص

 که است مطلب این یدمؤ ،شودمحور( افزار واریانسدليل استفاده از نرمترین حالت بهگيرانه)سخت 

 پایایی و است بيشتر سازه آن گيریاندازه خطای واریانس از آن هایو شاخص سازه بين واریانس

های نيز با استفاده از فرم محتواخصوص روایی ، درقبول است. همچنينقابل سازه آن درمورد

. مقدار روایی تأیيد شد 6ییمحتوا ییشاخص نسبت رواو  5شاخص روایی محتواییسنجی روایی

شاخص روایی و مقدار  74/0برابر با  نفر( 10ا توجه به تعداد اساتيد )بیی محتوا ییشاخص نسبت روا

، روایی محتوای ابزار پژوهش حاضر تأیيد شد. روایی بنابراین دست آمد؛به 79/0بيشتر از  محتوایی

در بخش تحليل  ،. همچنينواگرا و همگرا که به معادالت ساختاری مربوط هستند سنجيده شد

 استفاده شد. 12 نسخة 7ای مکس کيودیافزار ها از نرممصاحبه
 

1. SPSS 

2. Smart PLS 

3. Javris, Scott & MacKenzie 

4. MacKenzie, Podsakoff & Cheryl 

5. Content Validity Index (CVI) 

6. Content Validity Ratio (CVR) 

7. Max QDA 
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 نتایج
ادامه یافتند و ازطریق تحليل محتوا و کدگذاری  حد اشباع نظریمصاحبه که تا 12نتایج حاصل از 

گر، پدیدة ای، شرایط مداخلهی، شرایط زمينهکلی شرایط علّ درقالب پنج مؤلفة ، محوری و انتخابیباز

  شود.شدند، ارائه می تحليل پيامدها، اقدامات و اصلی

اصلی،  مدل پارادایمی اشتراوس و کوربين( نشان داد که پدیدة اساس)بر نتایج بخش کيفی پژوهش

شامل دسترسی به  یموجبات علّ وجوانان است.کمرانی خوب الکترونيک وزارت ورزش مدل ح

. پاسخگویی هستند ر ارتباطات و نياز بهاینترنت، نياز ورزش به تسریع فرایندها، نياز به سرعت د

ترتيب شامل قوانين، عوامل اقتصادی، عوامل سياسی ای نيز در دو سطح خرد و کالن بهشرایط زمينه

افزاری، گر نيز شامل اینترنت، امکانات سخت)زیرساختی( هستند. شرایط مداخله و عوامل ساختاری

م اصالح ل طراحی مکانيس)اقدامات( شام . راهبردهاسازی استمدیران و فرهنگ راهبردییدگاه د

، ایجاد سند راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت دولت الکترونيک در وزارت ورزش عوامل

شامل  ت منابع انسانی و مدیریت تغيير هستند. پيامدها نيزورزش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیری

يت اخالق، بهبود روند امور ، حاکمداریپا کيخوب الکترون یمدل حکمران یطراحاثربخشی و کارایی، 

ی، تشریک مساعی، سازمانع در ارتباطات درونورزشی، تسریع در فرایندها، حذف بوروکراسی، تسری

 . پذیری و پاسخگویی هستندشفافيت، مسئوليت

وجوانان نشان داده وزارت ورزش  مدل پارادایمی حکمرانی خوب الکترونيکدر شکل شمارة یک، 

  است.شده 

 
 جوانانووزارت ورزش کیخوب الکترون یحکمران پاردایمیمدل  -1 شکل
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های پژوهش و شناختی نمونههای جمعيتبه تحليل ویژگی اس.پی.اس.اس. افزارطریق نرمدر ادامه از

 اسمارت پی.ال.اس.  افزاراستفاده از نرمها با نامهآوری پرسشبه تحليل نتایج حاصل از جمع ،سپس

 های پژوهش پاسخ داده خواهد شد. به سؤال

های پژوهش را آقایان درصد از نمونه 69شناختی نشان داد که نتایج پژوهش در بخش جمعيت

، فعاليت داشتند. همچنين سال سابقة 10های پژوهش بيش از درصد از نمونه  42 تشکيل دادند.

 درصد( بود.  48) مربوط به کارشناسی بيشترین درصد فراوانی تحصيالت

ها از چولگی و کشيدگی داده توزیع طبيعیبرای تعيين (، 2012) و همکاران 1هير طبق گفتة

 بررسی  برایقرار دارد.  -5و  5و کشيدگی بين  -3و  3استفاده شد. نتایج نشان داد که چولگی بين 

شود و پایایی می استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معيار سه گيری، اندازه هایبرازش مدل

 ترکيبی و پایایی اشتراکی پایایی ، کرونباخ آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه از

، هاالتمامی سؤ برای. است 7/0 عاملی بارهای ضرایب بودنمناسب برای مالک . مقدارشودانجام می

 7/0این مقدار کمتر از  ؛ ولی در هفت سؤالاست 7/0 ازبيشتر  هاسؤال  عاملی بارهای ضرایباکثر 

 ترکيبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط . مقدارنددهفت سؤال حذف ش اینجا که در دست آمدبه

 پژوهش در این .است مدل مناسب پایایی از حاکی که است 7/0 از باالتر متغير، پنج هر در متغيرها

 هافرضيه بررسی به توانمی ،شودمی یيدتأ  پایایی کهییازآنجا .دارد قرار درحدمطلوب متغيرها پایایی

 از دوم معيار .است موردنظر جامعة کل به تعميمقابل جهو نتي پرداخت ساختاری معادالت توسط

 هایبا سؤال متغير هر همبستگی بررسی به که است همگرا روایی گيری،اندازه هایمدل بررسی

ميانگين واریانس  برای مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه با .پردازدمی خود ها()شاخص

ميانگين واریانس  مقدار متغير، پنج تمامی برای اند،کرده معرفی باال به 4/0 را 2استخراج شده

-اندازه هایمدل برازش بررسی معيار سومين واگرا روایی .است 4/0 مساوی یا بيشتراستخراج شده 

 به نسبت متغير هر به مربوط هاین پژوهش در هر دو بخش روش اول )سؤالکه در ای است گيری

 که دیگری مهم )معيار دیگر( و دوم متغيرهای به نسبت تا دارند بيشتری متغير همبستگی آن خود

 با متغير آن رابطة مقایسة در هایشسؤال  با یک متغير رابطة ميزان ،شودمی مشخص واگرا روایی با

 در متغير یک که است آن از حاکی مدل یک قبولواگرای قابل روایی کهطوری به است؛ متغيرها سایر

 سطح در وقتی واگرا روایی .دیگر متغيرهای با تا دارد خود هایسؤال با بيشتری تعامل مدل

 اشتراکی  واریانس از بيشتر متغير برای هرميانگين واریانس استخراج شده  ميزان که است قبولقابل

 
1. Hair 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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، پایایی نتایج مربوط به آلفای کرونباخ .باشد( تأیيد شدند مدل در دیگر متغيرهای و متغير آن بين

 . در جدول شمارة یک گزارش شده استميانگين واریانس استخراج شده و ترکيبی 

 
 میانگین واریانس استخراج شدهآلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  -1جدول 

 میانگین واریانس استخراج شده پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  عوامل مدل

 658745/0 784623/0 802312/0 یموجبات علّ

 712342/0 798456/0 746534/0 ایشرایط زمينه

 798423/0 845316/0 879857/0 گرشرایط مداخله

 843153/0 779653/0 831562/0 راهبردها

 687562/0 984652/0 736152/0 پيامدها

 

. رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت ،گيریاندازه هایمدل برازش بررسی از بعد 

 هاسؤال  به گيری،اندازه هایمدل برخالف ساختاری مدل بخش شد، اشاره قبالً کهگونههمان

در  .شودمی بررسی هاآن ميان روابط با همراه پنهان متغيرهای تنها و ندارد کاری )متغيرهای آشکار(

آورده شده  شمارة دوکل شیافته( در ها )برازشاز حذف سؤال  بعدساختاری پژوهش  مدل ،ادامه

 گزارش شده است.  ، شکل ضرایب تی همان مدل در شکل شمارة سههمچنيناست. 

 
 ساختاری پژوهشمدل  -2شکل 
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 ضرایب تی مدل ساختاری پژوهش -3شکل 

 

ترین اساسی و اولين که شودمی استفاده معيار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 95/0 ازبيشتر  اعداد این مقدار کهدرصورتی هستند. 1مقادیر تی همان یا ت داریمعنا ضرایب معيار،

 ؛ است 96/1 اطمينان سطح در روابط یيدتأ  ،نتيجهدر و متغيرها بين رابطة صحت دهندةنشان شود،

 را متغيرها بين رابطة شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته

 سنجيد. هاآن با تواننمی
 

 ( روابطتی )مقادیرتی  داریمسیر و ضرایب معنا ضرایب -2جدول 

 تی مقدار ب مسیریضر متغیر وابسته متغیر مستقل

 078/8 631/0 اصلی پدیدة موجبات علی

 486/3 258/0 راهبردها اصلی پدیدة

 080/3 354/0 راهبردها ایشرایط زمينه

 880/2 224/0 راهبردها گرشرایط مداخله

 411/40 845/0 پيامدها راهبردها

 
1. T-Values 
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هستند،  58/2بيشتر از  مه این مقادیروجه به اینکه هبا ت تی مقدار دوشمارة  جدول به توجه با

  همة روابط حاضر در مدل پژوهش تأیيد شدند. 99/0بنابراین در سطح 

. دهندة ميزان باالی آن استدست آمد که نشانبه  39/0 بيشتر از رهای وابستهبرای متغي 2Rمقدار 

درمورد یکی  2Q که مقدارو درصورتی  کندبينی مدل را مشخص میاین معيار قدرت پيش: 2Q مقدار

قدرت  دهندةترتيب نشان، بهکندکسب  را 32/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار از متغيرهای درون

برای   . این معياراست مربوط به آنزای بينی ضعيف، متوسط و قوی متغير یا متغيرهای برونپيش

بينی )مستقل( در پيش زادهد متغيرهای برونکه نشان می است 32/0زا بيشتر از متغيرهای درون

یيد أ حدودی بار دیگر تتامتغيرهای وابسته قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را 

 .کندمی

 یيدتأ  با و شودمی ساختاری و گيری اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل برازش مدل کلی:

 عنوان به که 36/0و  25/0، 01/0مقدار  سه .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش

 حصول همچنين،  و اندشده عرفی 1شاخص نيکویی برازش  برای قوی و متوسط ضعيف، مقادیر

 .هستند مدل قوی کلی برازش دهندةنشان ،شاخص نيکویی برازش برای 36/0يشتر از مقادیر ب

 

 گیری بحث و نتیجه
 که هر سازمانیهای ورزشی باید با روحية منشور المپيک در تطابق باشد. درصورتیساختار سازمان

به ایجاد قی در ورزش است که همين امر اخالول منشور فعاليت کند، دارای روحية بیخارج از اص

، در ورزش روسيه، مدیران ورزش برای مثال شود؛میمنجر های ورزشی حکمرانی بد در سازمان

به از اعمال دوپينگ ساختاریافته را دربين ورزشکاران کشورشان مشاهده کردند که  های بارزینمونه

وپينگ، البته د. در ایران نيز شاهد اعمال دمنجر شالمللی اعمال محروميت حضور در مسابقات بين

گوناگون بررسی شود. مسلم است های ایم که باید علت آن در پژوهشیافته بودهصورت ساختارنه به

های اخالقید، نباید شاهد بیناصول حکمرانی خوب، حاکم باش های ورزشیدر سازمانکه اگر 

ضای بستر تعریف به اقت دبای ست کها هنجاری حاصطال کحکمرانی خوب یالبته  سازمانی باشيم؛

(. 48، 2007)رهنورد و عباسپور،  است نيازازپيش سازی حکمرانی خوب بيشبه بومی بنابراین، ؛شود

بر عملکرد شرکت و رشد اثری مثبت ردهای حکمرانی خوب دیگر، پيوستن به استانداازسوی 

کند که اقتصادی تأکيد می (. سازمان همکاری و توسعة129، 0082، 2ایلور)برون و کاقتصادی دارد 

شود و ، باعث استفادة کارآمدتر از منابع میزیرا ها تشویق شود؛سازمانحکمرانی خوب در 
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 )سازمان همکاری و توسعة کندفراهم میای عملکرد مناسب بازار رقابتی بررا نفس الزم اعتمادبه

های ورزشی مطمئن ای است تا سازمانحکمرانی خوب وسيله  ی،طرف(. از198، 2004، 1اقتصادی

 (. 120، 2013، 2)گریرارت  ورزش هدایت کنند انند ورزش خود را در دنيای پيچيدةتوشوند که می

ارد و توجهی در بيشتر جامعه دهای ورزشی عواقب منفی قابلحکمرانی خوب در سازمان نتيجة نبود

)چپلت  های ورزشی استترین مسئوليت سازمانبزرگ ،و شفاف مسئوالنه صورتمراقبت از ورزش به 

با توجه  های ورزشی انتفاعی و غيرانتفاعیرو، پژوهشگران سازماناین از (؛230، 2008، و کوبرمبوت

توان به اصول اند که میتوصيه کرده 2000سال  ای را ازاصول حکمرانی ویژه ،های خودبه قابليت

المللی  بين يتةسوی کمخوب در ورزش و جنبش المپيک اشاره کرد. این اصول ازبنيادی حکمرانی 

خصوص ویژه دربه 2010آور این کميته در سال های اخالقی الزامو کمک 2009المپيک در سال 

ر سال منشور المپيک د اصل پنجم الحاقی به ،پذیری و پاسخگویی و همچنينمسئوليتشفافيت، 

اصول کارگيری بش المپيک باید حقوق و تعهدات بههای ورزشی در جنکه سازمانبراینمبنی 2011

 (. 156، 2011، 3المللی المپيکبين )کميتة منعقد شد حکمرانی خوب را تضمين کنند،

عاملی تواند می و حکمرانی خوبيب فناوری اطالعات شد، ترک ، با توجه به مطالبی که ذکربنابراین

های سازمان دیگر، در همةسوی . ازهای ورزشی باشد که باید بررسی شودبهبود عملکرد سازمان برای

وجوانان کشور که مسئوليت  ویژه وزارت ورزشغيرانتفاعی فعال در کشور و بهورزشی انتفاعی و 

ن حاکم تلفی برای حکمرانی در آعهده دارد، اصول مخهای مختلف ورزش کشور بردر حوزه زیادی

زة اصلی ورزش و جوانان برعهده جوانان که اهداف بسياری در دو حووهستند؛ ازجمله وزارت ورزش 

 - اساس آن شکل گرفته استوجوانان از اصول و اهدافی که بردارد؛ بنابراین، تابعيت وزارت ورزش

ث و های گوناگون موردبحباید در پژوهش -مطابق با معيارهای حکمرانی خوب استکه همگی 

از مزایای دیگر استفاده از  ،. همچنينبعاد و زوایای آن بيشتر روشن شودو ا بررسی قرار گيرد

رجوعان سازمان، رضایت اربابتوان می وجوانانمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانة ورزش حک

)مالی،  هاسازی در تمامی قسمتشفاف سازمان، جلوگيری از فساد در بدنة ورزش و کارکنان

بررسی ابعاد و ساختارهای  ،پژوهش حاضرانجام هدف از  ،بنابراین یریتی و غيره( را برشمرد؛مد

  ترونيک در وزارت ورزش و جوانان بود.حکمرانی خوب الک

انی خوب الکترونيک در  سازی حکمر ی حاکم بر پيادهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط علّ

ت و سرعت ارتباطا، ندهایفرا عیورزش به تسر ازين، نترنتیبه ا یدسترسجوانان شامل ووزارت ورزش 
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افزاری در کشور، افزاری و نرم. امکان دسترسی به امکانات سختهستندیی به پاسخگو ازين

که فرایندها و انجام امور  شودی دولتی و غيردولتی باعث میهادر سازمان ،يننکلی و همچصورت به

استفاده صورت مناسب که از این امکانات بهشته باشد. درصورتیها سرعت بيشتری دادر سازمان

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در  ،واقعشوند. درری از امور با کندی انجام مینشود، بسيا

(؛ زیرا، مشخص 88، 2010لمانی و موتاب، )سها است این سازمان هایهای ورزشی از ملزومسازمان

 ارتباط است های ورزشی دراستفاده از فناوری اطالعات با اثربخشی کارکنان سازمان شد که

که  هستندبيانگر آن نيز های مرتبط پژوهش(. 1، 2011، )سبحانی، هنری، شهالیی و حاتمی

دهد تا و اجازه می دهدمیوتحليل اطالعات را کاهش آوردن و تجزیهدستاطالعات هزینة به فناوری

رویة مدیریت های بیهزینه ،آوری و توزیع اطالعات و همچنينهای مربوط به جمعهزینه سازمان از

 (. 1، 2012)محمدی و همکاران،  ساختار خشک سازمان را دگرگون کند کارایی بکاهد و

 هایهای زیادی به بررسی نقش و اهميت رایانه و فناوری اطالعات در انجام وظایف و پروژهپژوهش

چشمگيری بر بهبود   که رایانه تأثيراند تأکيد داشتهاند و همگی بر این مسئله پرداختهورزشی 

استفاده که اند اذعان کرده ها(. این پژوهش19، 2000، 1)کوليس دارد ورزشی هایعملکرد سازمان

و  شود. اهميتهای سازمان میشدن دادهمندنظام های اطالعاتی و عملياتی موجباز رایانه و سيستم

تا تغييرات اقتصادی و اجتماعی موجب شده است  عنوان عاملی پرقدرت درنقش فناوری اطالعات به

صحيح کارگيری  اگر تالش مناسبی برای به های زیادی برای توسعة آن صورت گيرد.گذاریسرمایه

-رد، میام گيهای ورزشی انجسازمان ایهای توسعهدادن آن در برنامهفناوری اطالعات و محور قرار

، 2016)محمدی و اسماعيلی،  کند برای رشد و توسعة ورزش کشور فراهمتواند فرصت بزرگی 

555 .) 

 ،یعوامل اقتصاد) ( و کالننيقوان) ای در دو سطح خردنتایج نشان داد که شرایط زمينه ،همچنين

به شرایط خاصی که بر  ،واقعشدنی هستند. درتفکيک ( (یرساختی)ز یعوامل ساختار ،یاسيعوامل س

ی مشکل است. این ها از موجبات علّشود و تميز آن)بستر( گفته می گذارند، زمينهراهبردها تأثير می

، شرایط مقابلدهند و درای تشکيل میها یا متغيرهای زمينهای از مفاهيم، طبقهشرایط را مجموعه

 غيرهای بسيار مرتبط را ذیل موجبات اوقات متای از متغيرهای فعال هستند. گاهیمجموعه علّی

)بازرگان،  کنندبندی می)بستر( حاکم طبقههایی با ارتباط کمتر را ذیل زمينی )شرایط( علّی و متغير

ای خرد و شرایط زمينه( نيز 2016)زاده پور و حسنش مقدسی، منيان، قلی(. در پژوه120، 2008

طراحی مدل »در پژوهش خود با عنوان ها ای مطرح شده بود. آنعنوان شرایط زمينهکالن به

دل حکمرانی خوب به بررسی م «الکترونيک ایران  خوب الکترونيک در حوزة آموزشحکمرانی 
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نتایج این قسمت با نتایج پژوهش  ،بنابراین ران پرداختند؛آموزش الکترونيک ای الکترونيک در حوزة

با بررسی محيط اقتصادی، سياسی، ساختاری و  ،واقعراستا است. در( هم2016) همکارانمقدسی و 

های احتمالی موجود در وزارتخانه، جوانان و بررسی نقصانو، قوانين حاکم بر وزارت ورزش همچنين

  کترونيک در وزارتخانه ایجاد کرد.ب السازی اصول حکمرانی خوتوان شرایط مناسبی برای پيادهمی

انی خوب الکترونيک در  گر در روند ایجاد حکمرنتایج پژوهش نشان داد که شرایط مداخلههمچنين، 

ی سازفرهنگن و رایمد راهبردی دگاهیدافزاری، امکانات سختت، نترنیاجوانان شامل ووزارت ورزش 

سایر عوامل را تسهيل یا محدود  ساختاری هستند که مداخلةی شرایط  گر. شرایط مداخلهشوندمی

که اگر وضعيت اینترنت در معنی(؛ بدین125، 2008)بازرگان،  عّلی و عمومی دارند کنند و صبغةمی

 پذیرامکان های مختلفنباشد، امکان برقراری ارتباط با بخشوزارتخانه شرایطی مطلوب نداشته 

يت پهنای باند اینترنت در وزارتخانه از شرایط مطلوبی برخوردار که وضعدرصورتی نخواهد بود و

که مدیران در ، درصورتی . همچنينشودباشد، انجام امور با سرعت بيشتر و بدون اختالل انجام می

نباشند، اهداف حکمرانی خوب الکترونيک در  دیدگاه راهبردی نداشتهامور مربوط به وزارتخانه  ادارة

ول حکمرانی خوب الکترونيک منوط به داشتن تفکر راهبردی اص ند شد؛ زیرا،وزارتخانه محقق نخواه

نگ استفاده از فناوری که فره. درنهایت، درصورتیهستندو بلندمدت در مدیران ارشد سازمان 

درستی انجام نشود و همچنان تمایل رتخانه بهازی حکمرانی خوب در وزاساطالعات درراستای پياده

سازی اصول مراودات اداری باشد، امکان پيادههای قدیمی و دستی در کارکنان به استفاده از تکنيک

( 2016) شيلبری و همکاران ،همچنين. يک در وزارتخانه وجود نخواهد داشتحکمرانی خوب الکترون

یج مربوط رای برقراری ارتباطات اینترنتی برای حصول نتانيز به اهميت وجود اینترنت و بستر الزم ب

 مقدسی و همکاران هاینتایج این قسمت نيز با نتایج پژوهش ،بنابراین اند؛به حکمرانی تأکيد کرده

  راستا است.هم( 2016) و شيلبری و همکاران( 2016)

سازی حکمرانی خوب الکترونيک در  روی پياده نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای پيش

ایجاد سند ، دولت الکترونيک در وزارت ورزش عواملم اصالح طراحی مکانيسوزارتخانه شامل 

مدیریت منابع ، مهندسی مجدد فرایندها، راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت ورزش

داری ها و تعامالت هدفعيتراهبردها بيانگر رفتارها، واق ،واقعمدیریت تغيير هستند. درو  انسانی

، 2008)بازرگان،  شوند)بستر( حاکم حاصل می گر و زمينةتأثير شرایط مداخلهد که تحتهستن

انی خوب الکترونيک  سازی اصول حکمر ای حاکم بر پيادهگر و زمينه(. با توجه به شرایط مداخله132

دولت عوامل توان با اصالح که میصورت بدینوجوانان باید راهبردهایی اتخاذ شوند؛ در وزارت ورزش 

، . همچنينرانی خوب الکترونيک را ایجاد کردسازی حکمرونيک در وزارتخانه، امکان پيادهالکت

 انی خوب الکترونيک در وزارت ورزش تنظيم شود، مسير پيش رو حکمرکه سند راهبردی درصورتی 
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شوند؛ اما با امکانات الزم مشخص می ياکردنخانه برای رفع نواقص و مهوزارت های آیندةو برنامه

توان شاهد بهبود روند امور بود. در پژوهشی که درزمينة می سازی اصول مهندسی مجدد،پياده

ارائه شده  1«کاوری»عنوان  ، مدلی بااست د و ارتباط آن با دولت الکترونيک انجام شدهمجدمهندسی

، 2یند اخذ اقامت استفاده شده است )راداکوماریکردن کامل فراالکترونيککه از این مدل برای  است

-مهندسیراستا از ت الکترونيک بسيار مطرح است و دراینبحث دول ،حاضر(. درحال203، 2011

سراسر جهان برای ایجاد دولت های فراوانی درنمونه توان بهره برد.یندها بسيار میمجدد فرا

(. 3، 2009، 4اند )سيفرت و چانگکار بردههمجدد را ب که مهندسید نوجود دار3الکترونيک 

و عمومی کشورهای عنوان ابزاری پرکاربرد در بازطراحی بخش دولتی ، مهندسی مجدد بهمجموعدر

ریت صحيح منابع انسانی نيز مدی (.143، 2017)شهپرتوفيق و دلدار، شود مختلف جهان استفاده می

ستاوردهای فناورانة استفاده از آخرین د ،احی مهندسی مجدد و همچنينکارگيری اصول بازطربا به

گيری مهندسی مجدد کارراستا با بهاستفاده از مدیریت تغيير که همشود. درنهایت، ميسر می موجود

  عنوان راهبرد مطرح شود.تواند به، میدر وزارتخانه است

طراحی مدل  ند شاملتوانمی کارگيری راهبردهابهنشان داد که پيامدهای حاصل از نتایج  ،همچنين

، بهبود روند امور ورزشی، اثربخشی و کارایی، حاکميت اخالق  حکمرانی خوب الکترونيک پایدار،

ی، تشریک مساعی، شفافيت، سازمانروکراسی، تسریع در ارتباطات درونتسریع در فرایندها، حذف بو

-نقش حکمرانی در سازمان»عنوان  ای با( در مطالعه4201) 5لمپذیری و پاسخگویی باشد. مسئوليت 

هایی که در این حوزه انجام ، با مرور سایر پژوهشای انجام دادکه به روش کتابخانه «های ورزشی

گيرند بر آن اساس عقایدشان را فرایندی که یک گروه از افراد تصميم میشده بودند، حکمرانی را 

نفعان گيری حکمرانی را شامل ذیکند و فرایند تصميمتعریف می ،گيرند کاربندی کنند و بهجمع

و عملکرد نهایی سازمنان اثر  گيریداند که بر چگونگی تصميمبندبند یک سازمان می یکدست و

کننده، حکمرانی حکمرانی خوب در ورزش باید اصول انواع نقش بدنةاز دیدگاه وی،  گذارند.می

ریک ، شفافيت و ارتباطات و تشهاویی، دموکراسی، انتخاب و انتصابگخساختار، مسئوليت و پاس

( 2014) نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش لم ،بنابراین مساعی یا همکاری را دربرگيرد؛

  راستا است.هم
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ای بر راهبردها، شرایط ی بر راهبردها، شرایط زمينهمشخص شد که موجبات علّ ،اینکهدرنهایت

سازی مطلوب ، برای پيادهبنابراین ند؛دار دارعناراهبردها بر پيامدها اثر مگر بر راهبردها و مداخله

ای و ی، شرایط زمينهات علّبموجباید  وجوانانورزش  مرانی خوب الکترونيک در وزارتخانةاصول حک

راهبردها،  د و درنهایتنتا تأثير مطلوبی بر راهبردها بگذار درستی شناسایی شوندگر به شرایط مداخله

 ریزان را داشته باشد. نظر برنامهپيامدهای مطلوب و مورد

های مختلف سازی اصول حکمرانی خوب در سازمانکه پياده ، تاکنون مشخص شده بودکلیصورت به

های گوناگون این و پژوهش ها استهای ورزشی از ضروریات مدیریت این سازمانجمله سازمانو از

سازی اصول بر پيادهش حاضر نشان داد که عالوهپژوه تأیيد و بر آن تأکيد کرده بودند؛ اماموضوع را 

وب اصول حکمرانی خ های ورزشی، باید بهخصوص سازمانها و بهحکمرانی خوب در سازمان

انی خوب  سازی اصول حکمرکلی برای پيادهصورت ، بهبنابراین الکترونيک نيز توجه و دقت شود؛

گر، راهبردها ای، مداخله یک از شرایط عّلی، زمينهوجوانان ایران، باید هردر وزارت ورزش  الکترونيک

نمایش داده  شمارة چهارپژوهش در شکل  شدةمدل نهایی و برازش د. نو پيامدها مدنظر قرار گير

 شده است. 

 
 جوانانووزارت ورزش کیخوب الکترون یحکمران شدةنهایی و برازشمدل  -4شکل 
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Abstract 

The purpose of this study is to present a model of good electronic governance in 

the Ministry of Sports and Youth. The present research is applied in a descriptive-

survey method in terms of data collection method and is mixed according to 

research approach. The statistical population of this research is divided into two 

qualitative sections (12 interviews) and a quantity sections (89) that is some 

experts in various departments of the Ministry of Sport and Youth such as: 

Academic professors aware of the issue of good governance, some past and 

present managers of the Ministry of Sport and Youth. Stratified random sampling 

method was used. In the qualitative section, an open, axial and selective coding 

method was used based on the Strauss and Corbin Paradigm model, and in the 

quantity sections of the structural equation method (Smart-PLS software). The 

research findings were investigated in each of the five dimensions of the 

underlying conditions, causal conditions, interventional conditions, strategy and 

outcomes. The results showed that the strategies resulting from the model that 

were influenced by contextual and confounding conditions included: designing a 

mechanism for reforming e-government factors in the Ministry of Sport; Change 

management. Therefore, it is recommended to use the results of this study to 

improve the performance of the Ministry of Youth and Sports. 

 

Keywords: Hardware Facilities, Communications, Corruption in Sport, Good 

Governance. 
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