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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting good governance in the 

structure of national championship sports. The present study was a type of sequential 

exploratory project. The statistical population in qualitative part consists of faculty 

members, sports policy makers and decision makers at macro level, and in quantitative 

part, members of Strategic Council of Ministry of Sports and Youth, senior staff managers 

of Ministry of Sports and Youth, middle staff managers of Ministry Sports and Youth, and 

vice-president and secretary of sports federations. The statistical sample was selected in 

qualitative section of 15 experts to reach theoretical saturation using theoretical targeted 

techniques and snowballs. Further, in quantitative section between 5 to 10 samples were 

needed for each item, so 294 people selected statistical sample. The data collection tool 

was a semi-structured interview in qualitative part and researcher-made questionnaire in 

quantitative part. The reliability of the interviews was 0.79 by intra-subject agreement 

study. For content validity, from experts' point of view and construct validity (exploratory 

and confirmatory factor analysis), and combined reliability indices, Cronbach's alpha 

divergent and convergent validity, and structural equation modeling were used. Finally, 

the model of optimal governance in the structure of the country's championship sport with 

ten factors was presented. Therefore, it is proposed to document the governance structure 

based on the democratic structure, and support and evaluation of the government for the 

decision of the private sector and civil society, and the alignment and cooperation of all 

three sectors. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Most of the researches that sought the governance structure in the sports 

institution from 1985 to 2020 have mentioned factors such as intra-organizational 

communication, degree of bureaucracy, stable structure, specialization and 

standardization, resource allocation, and organization size (Li et al 2020; Fleta-

Asín et al 2020; Juliandiet al 2020). Also, the researcher's studies show that no 

study was found to identify the factors affecting good governance in the structure 

of championship sports in Iran. Having a model for work and activity is important 

in many areas. The model is the underlying principles and deep structure that 

support the processes of surface phenomena. Meanwhile, the researcher uses a 

mixed (qualitative-quantitative) method to identify the factors affecting good 

governance in the structure of the country's championship sport. In mixed 

exploratory research projects, the researcher seeks a context about the indefinite 

position. For this purpose, it first collects qualitative data. Doing this leads him to 

describe countless aspects of the phenomenon. Using this initial identification, it 

is possible to formulate hypotheses about the occurrence of the phenomenon under 

study. Then, in the next step, the researcher can test the hypotheses by collecting 

quantitative data. In addition, in the data collection sequence, first qualitative data 

and then quantitative data are collected. Finally, the researcher, based on the 

findings of qualitative data, tries to collect quantitative data to enable the 

generalizability of the findings. Therefore, it is necessary to identify the factors 

affecting good governance in the structure of the country's championship sports 

in a mixed way. Finally, the results of this study can provide practical solutions in 

the field of governance structure for policy makers, planners and sports decision 

makers in the country to achieve maximum performance and improve the current 

situation. 
 

Materials and Methods: 
The present study was applied in terms of purpose and was a type of research 

mixed with an exploratory approach. In the qualitative part, the Strauss and Corbin 

method was used, and in the quantitative part, the structural equation modeling 

method was used. The statistical population of the research in the qualitative part 

includes people with management experience in the country's senior sports 
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management levels, sports experts and policy makers, sports management 

professors who had articles or writings in the field of research. In addition, in the 

quantitative part, members of the Strategic Council of the Ministry of Sports and 

Youth, senior staff of the Ministry of Sports and Youth was the middle staff 

manager of the Ministry of Sports and Youth, the president, vice-president and 

secretary of the sports federations. In order to obtain the most information in the 

field of governance structure, the opinions of 15 experts were selected during a 

semi-structured interview to reach the theoretical saturation level in a completely 

non-probabilistic way, using targeted theoretical techniques and snowballs. In this 

way, semi-structured interviews were conducted with those who had the most 

information about the governance structure in championship sports due to their 

papers, field of study, and work. Therefore, sampling was continued until data 

saturation. As a result, 15 people participated in this study for the purpose of 

interviewing (considering that in the fifteenth interview, more data that cause the 

development, modification, enlargement or addition to the existing theory were 

not included in the research. In the fifteenth interview, three more interviews were 

conducted to ensure the saturation of the interviews.). In the quantitative part, 

between 5 and 10 samples were required for each item, so 294 people formed the 

statistical sample. The data collection tool was a semi-structured interview in the 

qualitative part of the interview and a researcher-made questionnaire in the 

quantitative part. 
 

Findings: 
In the good fit test, the fit of the data set was checked, which according to Table 

10, the ratio x2 to df (2.45) and the root mean square error (RMSEA) is equal to 

0.071, so the model fit was observed.. Furthermore, the indices NFI = 0.95, CFI 

= 0.98, GFI = 0.98, AGFI 97 0.97 confirmed the model fit. Therefore, the 

governance structure model is appropriate in terms of fit indicators and all 

questions and factors can be integrated in the research model. 
 

Table 1. Values of Well-Fitting Test Indices 

Variable x2 / df RMSEA NFI CFI GFI AGFI GOF 

Governance 
Structure 

2.45 0.071 0.95 0.98 0.98 0.97 0.50 
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Conclusion: 

In general, the research results showed that the factors of stable structure, fair 

structure, democratic structure, network communication, structural homogeneity, 

formulation of strategic path of participatory decision-making, evaluation and 

monitoring, systemic perspective are considered as important. The results of the 

research indicate a focus on structural balance and change in the structure of the 

championship sport from organizing tasks to strategies and processes, which 

emphasizes more on structural alignment based on capabilities and capacities. In 

this regard, the governance model in the structure of championship sports is a 

participatory and developmental model in which the consultative and enrichment 

governance system is based on the participation of decision makers and in open 

communication with all stakeholders. One of the advantages of this model is 

providing an organizational chart based on the process of value creation and 

agility in performing processes. According to the results, the use of standardized 

processes, the use of formal processes, reform of the democratic structure, the 

preparation of governance structure documents based on the democratic process, 

employee participation in decision-making, consistent decision-making of three 

government institutions, private sector and people, participation of non-

governmental organizations in decision-making, authority based on differences in 

power, imitation of successful organizations, attention to the international sports 

governance system, use of less governmental systems, reduction of intra-systemic 

conflicts, support of various institutions, lack of discrimination and defense of 

minorities, division of power, development of inter-sectoral relations, 

development of trade and legal relations, development of plans for different 

sectors, development of missions and tasks of each sector, monitoring of 

implementation, internal inspection, formation of security and anti-corruption 

committee, impact of internal forces, impact of external forces of the organization, 

the process of hiring people, supporting the private sector, providing facilities are 

suggested. One of the limitations of qualitative research is the possibility of 

different interpretations of the phenomenon under study that the present study is 

no exception to this rule. Therefore, the interpretation of the phenomenon studied 

in this research is only one of the possible and acceptable interpretations Finally, 

it is suggested that researchers review and introduce other qualitative methods 
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and, considering the challenges related to the qualitative research method 

mentioned in the Constraints section, offer innovative solutions in this method. 
 

Keywords: Championship Sports, Good Governance, Organizational Structure. 
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 مقالة پژوهشی 

  ی مطلوب در ساختار ورزش قهرمان یعوامل مؤثر بر حکمران ییشناسا

 1کشور
 

 4ارنژادیس دیجمش ،3رنژادیام دیسع ،*2یفرشاد امام،  1یاصغر غالم
 

 ران یآمل، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یآمل  الهت یواحد آ  ،ی ورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   سندهی)نو  رانیآمل، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم  ،یآمل  الهت یواحد آ  ،یورزش  تیریگروه مد  اریدانش.  2

 دانشگاه هنر  اریاستاد.  3

 ی دانشگاه آزاد اسالم  یعلم  ئتی. عضو ه4
 

 02/1400/ 30تاریخ پذیرش:                         1399/ 11/ 21تاریخ دریافت: 

 چکیده 

پژوهش   نی کشور انجام شد. ا  یمطلوب در ساختار ورزش قهرمان   یعوامل مؤثر بر حکمران   ییپژوهش حاضر با هدف شناسا 

و    گذاراناستیس  ،یعلمئتیه  یمتشکل از اعضا  یفکی  بخش  در   آماری  ۀ بود. جامع  یاکتشاف  یاز نوع مطالعات طرح متوال

وزارت   یراهبرد  یشورا ی متشکل از اعضا یدر بخش کمّ ماری آ ۀ جامع نیورزش در سطح کالن بود. همچن ران یگم یتصم

مد  جوانان،  و  مد   یستاد  یعال  رانیورزش  جوانان،  و  ورزش  رئ   یستاد  یان یم  رانیوزارت  جوانان،  و  ورزش    س،ی وزارت 

  شباع به ا   دنینفر از خبرگان بودند که تا رس 15  یفیدر بخش ک  یآمار  ۀبود. نمون  یورزش  یهاونیفدراس ریو دب   سیرئ بینا 

پنج تا    نیب   هی هر گو   یبرا  یبرفی انتخاب شدند و در بخش کمّهدفمند نظری و گلوله  هایکیاز تکن  یریگبا بهره  ینظر

  ۀمصاحب   یفیدر بخش ک  هاداده  یآوردادند. ابزار جمع  لیپژوهش را تشک  یآمار  ۀنفر نمون  294  نینمونه الزم بود؛ بنابرا   10

  79/0  یموضوعتوافق درون  مطالعۀ  روش  با  ها مصاحبه  ییا یساخته بود. پا محقق  ۀنام پرسش  یو در بخش کمّ  ساختارمندمهین 

  یی ای پا  یها( و از شاخصیدییو تأ  یاکتشاف  یعامل  لیاز نظر خبرگان و اعتبار سازه )تحل  ییمحتوا   ییروا   یبه دست آمد. برا

روا   یآلفا  ،یبیترک مدل  ییکرونباخ،  و  همگرا  و  مدل    استفاده  ی ساختارمعادالت  یسازواگرا  برازش  شاخص  شد. 

50/0=GOF   و    داری کشور با ده عامل ساختار پا  یمطلوب در ساختار ورزش قهرمان   یمدل حکمران   تی گزارش شد. درنها

ساختار مشترک،    ک،ی ساختار، ساختار استراتژ  یختری هم  ،ایارتباطات شبکه  ک،یباثبات، ساختار عادالنه، ساختار دموکرات

اسناد ساختار   نیتدو شودیم شنهادیپ ن ی ارائه شد؛ بنابرا  یگریو ساختار حام یستم یساختار س گو،ساختار شفاف و پاسخ
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دموکرات  ی حکمران  ساختار  تصمهم  ک، یبراساس  بخش  یرگیمیسوبودن  دولت،  نهاد  همچن  خصوصیسه  و  مردم    ن یو 

 .رد یصورت گ یردولتیغ ی مشارکت نهادها
 

 ساختار مشترک، ساختار شفاف و پاسخگو. ک،ی ساختار استراتژکلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
 فرهنگی استاجتماعی و  اقتصادی، های سیاسی،ریزی ها و برنامهرزش یکی از ارکان اساسی فعالیتو

ثیرگذاری بسیار عمیقی أ شود که تمفید اجتماعی محسوب می  ۀ پدیدیک  ای فرهنگی  مقوله عنوان  بهو  

قدیمی است    ایواژه  «حکمرانی»(.  49،  2017قائدی،    ؛ 38،  2017ودرزی،  )گ کشورها دارد  ۀر توسعب

احیا با  ازامـروزه    ،آن  یکه  به  یکی  اجتماعی  علوم  است.  مفاهیم جذاب در  ویـژه در مدیریت شده 

این اصطالح  .  مجامع دانشگاهی قرار گرفتدنظر  م   بعد به    1990  ۀاز ده  «حکمرانی مطلوب»اصطالح  

هـایـی  توان رگههای یونان باستان و بعد آن میگرچه در تفکـرات و اندیشها،  شته کاربرد نداشتدر گذ

 (. 28، 2018)صدرایی،  مشاهده کردرا  حکمرانی مطلوباز 

را اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و    حکمرانی مطلوب،  توسعه سازمان ملل  ۀبرنام  1997در سال  

مدیریت   برای  هماداری  در  کشور  یک  عمومی  تعریف    ۀامور  بر کردسطوح  مشتمل  حکمرانی   .

فر از ط اسازوکارها،  است که  نهادهایی  و  آن یندها  و تشکل  هاریـق  ابراز  شهروندان  را  منافع خود  ها 

و اختالفات را  کنند  میا  ، تعهدات و تکالیف خود را ایفکنند میحقوق قانونی خود استفاده از  ،  کنندمی

ح میانجیگری  میبا  و  کنند  ل  مطلوب(.  59،  2012صدیقی،  )رزمی  می حکمرانی  درعمل  کوشد  ، 

  از  را  هاشاخص  این   و  کند  تعیین  جامعه  یک  حکمرانی  خوبی  درجۀهایی را برای تشخیص  شاخص

المللی، بین  ینهادعنوان  ه( ب2012)  کند؛ برای مثال، بانک جهانی  پذیرسنجش ای نماگر  مجموعه   قطری

  خشونت،  با  مقابله  و   سیاسی   ثبات  پاسخگویی،   و  اظهارنظر  حقمؤلفۀ  های حکمرانی را به شش  شاخص

  )به نقل از محمودی   مداری و کنترل فساد تقسیم کرده استاثربخشی دولت، کیفیت مقررات، قانون

 (. 18، 2018، و رونقی

 این  از  تااند  کرده  ذکررا    هاییشاخص   حکمرانی مطلوب  برای  کارشناسان  و  المللیبین  نهادهای

 را   شانجامعۀ   امور  توسعهدرحال  کشورهای  حکمرانان  آیا  که  کنند  ارزیابی  را  جهان  کشورهای  طریق

 این  براساس  ، کند  عمل  هاشاخص  این  با  مطابق  کشوری  اگر  خیر.  یا   کنندمی  اداره  الگو  این  براساس
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  جهانی،  بانک مانند  المللی بین نهادهای و  جهانی هایحمایت و هاکمک ازنتیجه  در است؛ موفق الگو

،  2018،  1کلوک و دورنان   ،)ویلر  شودمی  برخوردار  پول  المللیبین  صندوق  و   متحد  ملل  توسعه  برنامۀ

: تئوری دان شده  لیمتفاوت تحل  دگاه ی سه د  با اعی  های ورزشی غیرانتفسازمانساختار حکمرانی  (.  71

لنز )عدسی( مناسبی    ها دیدگاهسازمانی. هریک از این  اطات درونحکمرانی و ارتب  هایمدلسازمانی،  

در   ساختار حکمرانی  به  مربوط  مباحث  دقیق  بررسی  برای  ارائه   هایسازمانرا  غیرانتقاعی  ورزشی 

از طریق فراکنندمی یندهای رسمیت، تمرکز،  . دیدگاه تئوری سازمانی مباحث مختلف حکمرانی را 

مباحث مربوط    ،رانیحکم  هایمدل. براساس  کند می  تحلیلشکلی ساختاری  بندی و همتخصص، طبقه 

حکمرانی   براساس خطسازمانبه  ورزشی  ذکرشدخسیستمحکمرانی،    هایمشیهای  فرایندها  و    ها 

 (. 25، 2019)مهرابی و سجادی،  شودمی تحلیل

-جویی، قانونبعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت  هشتاند  بیان کرده(  2019)  سجادیمهرابی و  

 برای   مدیران  بر رفتارساد، رعایت موازین اخالقی، نظارت و کنترل،  پذیری، مبارزه با فداری، مسئولیتم

در دنیای    (، 2019زاده و زارع دیزج )به باور بیک.  دارند  اثربخشی  ورزشی  هایفدراسیون  در  حکمرانی

خود    های سازمانند تا دانش حکمرانی بسیار مناسبی را در  اهمواره در تالش  ها سازمانرقابتی امروز  

قانون   طیو مح  یامنطقه  یاقتصاد  ۀتوسع  ند نشان داد(  2020)  2. لی، ژنگ، ژانگ و کویکنند ایجاد  

رابط است  محدود  حکمرانیساختار    نیب  ۀممکن  و  بخشدسازمان  ی مال  یهاتیسبز  ارتقا  را  .  ها 

 هستند که ارزیابی حکمرانی ورزشی در توسعۀ  ( معتقد2020)  3و مصری  مأمونجولیاندی، هندایانا،  

مشارکت    ( در مطالعات خود بیان کردند2019)  4نز ی روزل ارت  و  مونوز  ،نیآس-فلتا ورزش نقش دارد.  

  (، 2018)  5پرنت و هویبه عقیدۀ  .  ی هستندنوع ساختار حکمران  ۀکنندنییعوامل تع  یو خصوص  یعموم

 ۀ به جامع  یآشکار  ازی، نشخوب در ورز  تیحاکم  هایدستورالعمل عالقه به اصول و    شیرغم افزابه

و زبان مربوط به   تیشده از اصول حاکمتوافق   یامجموعه  جادیا  یبرا   پژوهشگرانورزش و    یالمللنیب
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ای  مطالعه( در  2015)  1. نونس، نوس و ریگو وجود دارد  یو محل  یالتی ا،  ی ، استانی ، ملیالمللن یح بوسط

، سازگاری با مسئولیتها  دید برای نظارت مستقل انجام دادند. آنیک مدل حکمرانی ج  با هدف ارائۀ

( معتقد است 2014)  2. لم کردندبر حکمرانی معرفی    مؤثرعنوان عوامل  شفافیت و استقالل قانونی را به 

( 2013)  3دارد. هالمن   تأثیرورزشی    هایپذیری و پاسخگویی بر حکمرانی سازمانساختار مسئولیت

-المنافع، دولتهای دولت فدرال مشترک، سطح مسئولیتایورزش استرال ساختار کرده است کهبیان 

گیری ساختار  جهت  (،2013)  4هالمن و پترایبه باور  کند.  های محلی را منعکس می های ایالتی و دولت

و با بسترسازی مشارکت حداکثری مردم، کلیت ساختار به ساختاری    ورزش انگلستان پایین به باالست

تبدیلنیمه تیلو   دولتی و خصوصی  و  یه  است.  عنوان( مطالعه2008)  5شده  با  مباحث    بررسی»  ای 

  . ساختار ها« انجام دادندنقش، ساختار و  رهیمد ئتیه  ۀانداز  ۀ: مسئلیورزش  های سازماندر    تیحاکم

رایی  گتخصص  د( معتقد است فراین1985)  6دارد. اسالک  تأثیرشی  زهای ورنچابک بر حکمرانی سازما

ت  با مطالعۀ چهار هیئ(  1995)  7اسالک و برتهای ورزشی ارتباط دارد.  سازمانساختار حکمرانی    با

توجهی در   درخورحکمرانی ملی ورزشی کانادا آمیس دریافتند که مباحث ساختاری مختلف نقش  

تفاوت    موجب  ییگرامختلف راندمان و تخصص  یکه فشارها  یطورها دارند. به  کشمکشبروز تضادها و  

براساس  156،  2000،  8)اسمیت   شودمیها  آن  انیو کشمکش م متغیرهای    هایارزش (.  سازمانی و 

  ی بندطبقه  زیرا به سه گروه متما  یمل   یحکمران  هایئتیه  یطراح(  2008)  9مایلز  ، سازمانی  ساختار

اجرا  زیکرد: طرح م اثاث مسطح و دفتر  دادن های سازمانی شامل میزان جهتارزش  .ییآشپزخانه، 

و منافع خصوصی  وسعت    براساس  و  انجامفعالیتعمومی، محدوده  ورزش های  و  جامعه  میان  شده 

  شدهاستفادهای و معیارهای  حرفهگیری توسط کارکنان  ای، میزان درگیری افراد در فرایند تصمیمحرفه 

 
1. Nunes, Nunes & Rego 

2. Lam 

3. Hallmann 

4. Hollmann & Petrae 
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6. Slack 

7. Amis, Slack & Berret 

8. Smithe 

9. Miles 
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رویکرد مشابهی را در   (1994)  1. تودوراکی و هنریازمان برای ارزیابی سطح کارایی هستندتوسط س

به خود  هیئکار  توسعۀ  پذیرفتند.  منظور  انگلیس  ملی  حکمرانی  هیئتآنت  از  گروه  شش  های  ها 

و در   طراحی شده بودند 2حکمرانی ملی را شناسایی کردند که براساس ساختارهای سازمان مینزبرگ

 متغیر بودند.  ،طیفی از بروکراسی ماشینی تا ساختارهای ساده 

دنبال ساختار حکمرانی در نهاد متولی ورزش به  2020تا    1985هایی که از سال  در بیشتر پژوهش

درونبودند ارتباطات  مانند  عواملی  به  تخصص،  پایدار،  ساختار  بروکراسی،  درجۀ  و  گراسازمانی،  یی 

اندازۀ و  منابع  تخصیص  همچنین    استانداردسازی،  است.  شده  اشاره  های بررسیبراساس  سازمان 

مطلوب در   یبر حکمران  مؤثرعوامل    ییشناساای در زمینۀ  تاکنون مطالعه  پژوهشگر مطالعۀ حاضر،

  هاحوزهداشتن یک مدل برای کار و فعالیت در بسیاری از  . در ایران یافت نشد  یساختار ورزش قهرمان

سطحی را   هایپدیدهمثابۀ اصول زیربنایی و ساختار عمقی است که فرایندهای  اهمیت دارد. مدل به

مطلوب در ساختار  یحکمرانپژوهشگر مطالعۀ حاضر برای شناسایی عوامل مؤثر بر .  کندمیپشتیبانی 

قهرمان )کیفی  کشور  یورزش  آمیخته  روش  کرد.  -از  استفاده  طرحکمی(   تۀ آمیخ  پژوهش   ایهدر 

گردآوری    به  ابتدا وی    است؛ بر این اساس،  نامعین  موقعیت  دربارۀ  ایزمینه  درصدد  گرپژوهش  اکتشافی، 

کند. با  پدیده هدایت می   از  ماریش های بیمرحله او را به توصیف جنبه  این .  ردازدپ های کیفی میداده

فراهم    شده مطالعهۀ  بروز پدیددربارۀ    هایی فرضیه  دیبنز این شناسایی اولیه، امکان صورت استفاده ا

 را  هافرضیه  یکمّ  ایهتواند از طریق گردآوری دادهپژوهشگر می  بعد  ۀآن، در مرحل  از  پس.  ودشمی

دادهداده  گردآوری  توالی  در  ،آن  بر  وهالع   کند.آزمون   ابتدا  سها  و  کیفی  کمی   هایداده  پسهای 

می یافت  پژوهشگر  درنهایت،.  وندشگردآوری  کند  می  سعی  کیفی  هایداده  از  حاصل  ایههبرمبنای 

  مؤثرعوامل    یی شناسابنابراین  کند؛  ها را میسر  پذیری یافتهردآوری کند تا تعمیمی را گهای کمّداده

  کشور به روش آمیخته ضرورت دارد. نتایج این پژوهش   یمطلوب در ساختار ورزش قهرمان  یبر حکمران

زمینۀتواند  می در  کاربردی  سیاست  راهکارهای  اختیار  در  حکمرانی  برنامهساختار  و  گذاران،  ریزان 

 ارائه دهد.  ن ورزش کشور برای رسیدن به بیشترین عملکرد و بهبود اوضاع کنونی گیراتصمیم
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2. Minsberg 



 207                                                                         ...رمطلوب د یعوامل مؤثر بر حکمران ییشناسا: امامی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 پژوهش روش

در بخش    بود.  یاکتشاف   کردیبا رو  آمیخته  هایپژوهشکاربردی و از نوع    ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف 

سازی معادالت ساختاری استفاده  و در بخش کمّی از روش مدل  1کوربین  و  استراس  روشکیفی از  

کالن ورزش   تیریدر سطوح مد  تیریمد  ۀسابق  یافراد دارا  ،در بخش کیفیپژوهش    یآمار  ۀجامع  شد.

پژوهش    نۀیدر زمکه  بودند    یورزش  تیریمد   دیاسات  و همچنین  گذاران ورزشاستیکشور، خبرگان و س

 ی شورا  یاعضا  یپژوهش در بخش کمّ   یآمار  ۀجامع  تألیفاتی بودند. همچنین  ای   ها مقالهحاضر صاحب  

  یستاد  یانیم  رانیوزارت ورزش و جوانان، مد  یستاد  یعال  رانیوزارت ورزش و جوانان، مد  یراهبرد

آوردن  دستبه  برای.  ندبود  یورزش  یهاون یفدراس  ریو دب  سیئربی نا  س،یوزارت ورزش و جوانان، رئ

حوز در  اطالعات  حکمرانیۀ  بیشترین  ط  15  هاینظر  ،ساختار  در  خبره  افراد  از    ۀ مصاحب   ینفر 

  های تکنیکاز    یریگو با بهره  یراحتمالیبه شکل کامالً غ   یبه اشباع نظر  دنیتا رس  افتهیساختارمه ین

 ۀ تألیفات، رشته و زمین ۀواسطه بهبه این ترتیب از کسانی کبه دست آمد؛  برفی  هدفمند نظری و گلوله

، انتخاب  در ورزش قهرمانی داشتند ساختار حکمرانی ۀکاری بیشترین اطالعات را در زمین تحصیلی و 

  ها داده  اشباع  زمان  تا  گیریبنابراین نمونه  انجام شد؛  هاآنبا    یافتهساختارهای نیمهو مصاحبهشدند  

شرکت در مصاحبه مشارکت داشتند. گفتنی است در  منظور  نفر به   15یافت. در این پژوهش،    ادامه

ری موجود  شدن به تئوشدن یا اضافهتربزرگبیشتری که سبب توسعه، تعدیل،    ۀدادمصاحبۀ پانزدهم  

نش  شود، وارد  پژوهش  اما به  گرفت،  صورت  نظری  اشباع  پانزدهم  مصاحبۀ  در  درواقع،  منظور به  د. 

  نیب  ه یهر گو  یبرا  ی در بخش کمّ  بۀ دیگر نیز انجام گرفت. سه مصاح  ، هااطمینان از اشباع مصاحبه

در    هاداده  یآوردادند. ابزار جمع  لیرا تشک  یآمار  ۀنفر نمون  294  نیبنابرا  ؛ نمونه الزم بود  10تا  پنج  

 ساخته بود.محقق  ۀپرسشنام ی ساختارمند و در بخش کمّمه ین ۀمصاحب  یفیبخش ک
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 شوندگان مصاحبه تخصص وضعیت -1جدول 
Table 1- Expertise Status of the Interviewees 

 تخصص 
Specialty 

 فراوانی
Abundance 

 درصد فراوانی 
Frequency 

 اساتید مدیریت ورزشی 
Professors of Sports Management 

7 46.66 

مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و رؤسای  

 ها فدراسیون
Senior Managers of the Ministry of Sports and 

Youth, National Olympic Committee and 

Presidents of federations 

6 40 

 مدیریت راهبردی 
Strategic Management 

2 13.34 

 جمع 
Total 

15 100 

 

 

یک،  شمارۀ  در جدول  مندرج  نتایج  مدیریت  شرکتاز  درصد    66/46  براساس  اساتید  کنندگان 

 هاونیفدراس یساؤو ر  کیالمپ  یمل  ۀتیارشد وزارت ورزش و جوانان و کم  رانیمد درصد    40  ورزشی و

 تخصص مدیریت راهبردی داشتند.درصد  34/13 بودند و همچنین

د. به همین  موضوعی دو کدگذار استفاده شپایایی مصاحبه از روش توافق درون منظور بررسی  به 

عنوان همکار پژوهش در  ی مدیریت ورزشی درخواست شد تا بهمقطع دکتر  یور از یک دانشجومنظ

مصاحبه به روش تصادفی انتخاب شد که نتایج  سه    گذاری در پژوهش حاضر مشارکت کند.بخش کد

این   موضوعی باده است. همچنین درصد پایایی درونگزارش ششمارۀ دو کدگذاری دو نفر در جدول 

 ه شد: رمول محاسبف
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 هاپایایی داده -2  جدول
Table 1- Expertise Status of the Interviewees 

 عنوان مصاحبه 

Interview 

Title 

 تعداد کل کدها 

Total Number 

of Codes 

 تعداد توافقات 

Number of 

Agreements 

 عدم توافقات 

Disagreements 

 پایایی بازآزمون 

Re-test 

Reliability 

 مصاحبۀ اول 
First 

Interview 

17 7 10 0.82 

 مصاحبۀ دوم 
Second 

Interview 

18 7 11 0.77 

 مصاحبۀ سوم 

Third 

Interview 

23 10 13 0.86 

 0.79 34 23 58 جمع 
 

  استفاده شد. پس از تجزیه استراس و کوربین  از روش کدگذاری  ها  مصاحبهتجزیه و تحلیل    برای

 و   لیکرت  ایدرجه پنج  مقیاس  براساس  ایگزینهپنج  سؤال  62ای با  ها، پرسشنامۀ اولیهو تحلیل داده

پنج، چهار، سه، دو    ترتیببه  امتیازهای  با   کم  خیلی  و   کم   متوسط،  زیاد،   زیاد،   خیلی  هایگزینه  دارای

 سنجیاستفاده شد و برای روان شوندگان  بررسی روایی محتوا از نظر مصاحبه برای    .شد  تدوینو یک  

-عامل   تأییدمنظور اطمینان از روایی سازه و تحلیل عاملی اکتشافی به کار رفت. به  های پژوهشسازه

ا استفاده از آزمون تحلیل عامل  ها بقبل )تحلیل عامل اکتشافی(، عامل   شده در مرحلۀهای شناسایی

تحلیل  از    برای بررسی مدل مفهومی پژوهش،مچنین  . هتأییدی به روش مربعات جزئی به کار رفتند

 2اس.الیپو    23  نسخۀ  1اس اسپیهای اسافزارنرم  سازی معادالت ساختاری و مدل  کاربردمسیر با  

 . ۀ سه استفاده شدنسخ

 

 

 

 
1. SPSS 

2. PLS 
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 نتایج 

صورت بهرا  باز    یها به متن، کدگذارمصاحبه  یسازادهیبعد از پ   ، پژوهشگراول  در این پژوهش در مرحلۀ

ه دست آمد.  کد ب  214  مصاحبه،  15داد. در نتیجۀ کدگذاری باز اولیه از  انجام    یدیکل  میکدگذار مفاه

کدگذاری محوری   ،دوم  بود. در مرحلۀ  107های باز نهایی  تعداد کد  ، سازی کدهای مشابهپس از خالصه

  هاویژگیدر سطح    هامقوله دادن  وند یو پ   هامقوله  یدهربط  ندیافر  به  حله پژوهشگرانجام شد. در این مر

و سر    اد حاصل از کدگذاری باز تدوین شدندها و ابع ، ویژگیهامقوله در این مرحله  پرداخت.    و ابعاد

. در این مرحله تمامی کدهای باز نهایی  ند تا دانشی وسیع دربارۀ روابط ایجاد شودجای خود قرار گرفت

 شدند و با ادبیات پژوهش مقایسه شدند.  زبینیدوباره با
 

 مقولة محوری و کدهای باز نهایی -3جدول 
Table 3- Axis Category and Final Open Source 

 ی محوری هامقوله

Axial Categories 

 کدهای باز نهایی 

Final Open Source Code 
 ساختار پایدار 

Stable Structure 
فرایندهای  . استفاده از 1

 استانداردشده 

 . استفاده از فرایندهای رسمی 2

 . ثبات مدیریتی 3

 گیری. ثبات در تصمیم4

 شده ی تدوینهابرنامه. ثبات 5

 نهادهای دولتی های . کاهش تعارض6

 نهادی . انسجام درون8

 ساختار دموکراتیک 
Democratic Structure 

 اصالح ساختار دموکراتیک .1

ساختار حکمرانی  تدوین اسناد   .2

 براساس فرایند دموکراتیک 

 بخشی همبستگی بین .3

 . پاسخگویی به جامعۀ مدنی 4

 . دسترسی به ابزار اطالعات 5

 
 ریختی هم

Homomorphism 

 ی قدرت هاتفاوتاختبار براساس  .1

 ی موفق هاسازمانتقلید از   .2

 توجه به ساختار حکمرانی جهانی  .3

 همسوبودن با نظام جهانی  .4

المللی  حاکمیت بینتوجه به نظام   .5

 ورزش 

 استفاده از نظام حکمرانی افناعی  .6
 ساختار مشترک 

Common Structure 
 مشارکت شغلی  .1

 تفیض اختیار .2

 مشارکت مردمی  .3

مشارکت کارکنان در   .4

 گیریتصمیم 

مشارکت نهادهای غیردولتی در   .5

 گیریتصمیم 

 گیریاتحاد و یکپارچکی در تصمیم .6

 فرهنگ همگرایی  .7
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گیری سه نهاد  همسوبودن تصمیم .8

 دولت، بخش خصوصی و مردم 

 
 ساختار سیستمی 

Systemic Structure 

 توسعۀ نهادهای مردمی .1

های کمتر  کارگیری سیستمبه .2

 دولتی

 سازی شغلی غنی  .3

 در طول زمان  رییدرنظرداشتن تغ .4

 ها هی رو. مکانیزم  5

تکرارشونده   یدرنظرگرفتن الگوها. 6

 ی تک یدادهایرو  یجاهب 

 سیستمی درون های تعارض. کاهش 7

 
 ساختار عادالنه 

Justly Structure 
 تساوی حقوق  .1

 نفان توجه به منافع ذی .2

 توجه به منافع جمعی  .3

 تخصیص عادالنه منابع  .4

 حمایت از نهادهای مختلف  .5

 نبود تبغیض و دفاع از اقلیت  .6

 تقسیم قدرت  .7

 ی اارتباطات شبکه
Network 

Communication 

 بخشی همکاری بین .1

 سازمانی ارتباطات درونتوجه به  .2

 سازمانی توجه به ارتباطات برون .3

 بخشی توسعۀ روابط بین .4

 توسعۀ روابط تجاری و قانونی  .5

 فرایند تخصص گرایی 
The Process of 

Specialization 

 مدیریت منابع انسانی  .1

 بگیر کارگیری کارکنان حقوقبه .2

 

 ساختار استراتژیک 
Strategic Structure 

ی  هابخشتدوین برنامه برای  .1

 مختلف 

تدوین مأموریت و وظایف هر   .2

 بخش 

 تبیین موضوعات استراتژیک  .3

 ها یاستراتژتوسعۀ   .4

 ساختار شفاف 
Transparent Structure 

 بستر قانونی  .1

 اصالح قوانین  .2

 احترام به قوانین  .3

 کنترل مالی  .4

 شفافیت در تدوین قراردادها  .5

 نظارت بر اجرا  .6

 بازرسی داخلی  .7

کمیتۀ امنیت و مبارزه با  تشکیل  .8

 فساد 

 گیری براساس منافعجهت

 خصوصی و عمومی
Orientation Based on 

Private and Public 

Interests 

 نیروهای داخلی سازمان  ریتأث. 1

 نیروهای خارجی سازمان  ریتأث. 2

 

 . فرایند استخدام افراد 3
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 گری ساختار حامی
Support Structure 

 خصوصی . حمایت از بخش  1

 . ارائۀ تسهیالت 2

 گذاری . تشویق به سرمایه3

 المنفعه عام ی هاکمک. 4

 وکارهای جدید . حمایت از کسب5

 . توجه به منافع جمعی 6

 

شمارۀ   جدول  می  هسنتایج  که  نشان  ساختار    12دهد  باثبات،  و  پایدار  ساختار  قبیل  از  مقوله 

-ساختار سیستمی، ساختار عادالنه، ارتباطات شبکهریختی ساختار، ساختار مشترک،  دموکراتیک، هم

تخصص فرایند  منافع  ای،  براساس  گیری  جهت  شفاف،  ساختار  استراتژیک،  مسیر  تدوین  گرایی، 

 گری در بخش کدگذاری محوری شناسایی شدند. خصوصی و عمومی و همچنین ساختار حامی

یند انتخاب اکدگذاری انتخابی عبارت است از فردر مرحلۀ سوم کدگذاری انتخابی صورت گرفت.  

اعتبار این روابط، و تکمیل   ، تأییدهابندیمند آن با دیگر دستهکردن نظامبندی اصلی، مرتبطه دست

کدگذاری   یجاساس نتابر انتخابی کدگذاری د.دارننیاز بیشتری  ۀصالح و توسعبه اکه  هاییبندیدسته 

محوری را به شکل    ۀکه مقولترتیباینبه  ؛اصلی نظریه پردازی است  ۀکدگذاری محوری، مرحل و باز

  هایی مقولهو    کند میرا در چارچوب یک روایت ارائه  و آن روابط    دهد میربط    ها مقوله مند به دیگر  نظام

شده است ارائه  در جدول شمارۀ پنج    نتایج  .کندمیبیشتری نیاز دارند، اصالح    ۀرا که به بهبود و توسع

 .  ندشد  ییشناسا ساختار حکمرانیبر  مؤثرعنوان عوامل عامل به 10که 

ها جامعۀ هدف پژوهش یعنی ورزش  که از طریق آن   کندمیسازوکارهایی را عنوان  نتایج تحقیق  

آمده  دستهب  هایمؤلفه و با توجه به  کند  میرا شناسایی    حکمرانی مطلوبنیازهای ساختار    قهرمانی 

 د.تواند گام بردارمیکسب بهبود ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی کشور  راستایدر 

 محورهای نهایی -5جدول 
Table 5- The Final Axes 

و با ثبات  داریساختار پا  .1  ساختار عادالنه  .2 

ک یدموکرات ساختار .3 ی اشبکهساختار  .4   

ساختار   یختریهم .5 ک ی استراتژ ساختار .6   

 ساختار شفاف  .8 ساختار مشارکتی  .7

سیستمی  ساختار .9 ی گریساختار حام .10   
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آمده  دستبه  KMOقدار  شمارۀ شش، مجدول  مندرج در  های  با توجه به یافتهدر بخش کمّی  

نشان می  707/0 مقدار  این  نمونهکه    دهد است.  بهتعداد  پژوهش  عاملی کفایت های  تحلیل  منظور 

انجاممی و  داده  دادنکند  برای  عاملی  مدتحلیل  امکان های  است  نظر  میپذیر  دادهو  به  توان  را  ها 

  =   Sig  ،886/8830  =   001/0داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت )  های پنهان کاهشعامل  ایمجموعه 

χ2  )زیادد بین گویهده نشان می از سایر مراحل ازاین  وجود دارد؛  ها همبستگی  استفاده  ادامه و  رو 

 است. مجازلیل عاملی تح

 اُلکين -مِير-كيسرو   بارتلت هاینتايج آزمون -6جدول 

Table 6- Bartlett and Kaiser–Meyer-Olkin Tests Results 

 پیش فرض 
Statistics 

 مقدار 
Measures 

 اُلکین -مِیر -کیسر  کفایت حجم نمونۀ مقدار 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of Sampling Adequacy 

0.707 

 آزمون کرویت بارتلت 

Bartletts’s Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 8830.886 

df 1891 

Sig 0.001 
 

نتایج   به    68/67درمجموع شامل    پرسشنامه  هایالؤس  شمارۀ هفت،   مندرج در جدولبا توجه 

دهد که بار عاملی تمامی  نشان می  ها الؤنتایج بار عاملی س؛ بنابراین  شودمیدرصد از کل واریانس  

 در حد قابل قبول است.ها الؤس
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 های ابزار پژوهشهای سؤالاشتراك -7جدول 
Table 7- Common Research Tool Questions 

 ها مؤلفه 
Components 

ه سؤال
 ا

Que
stion

s 

ساختار  
 مشترک
Com
mon 

Struct
ure 

ساختار  
 شفاف 

Trans
parent 
Struct

ure 

ساختار  
 پایدار 

Stable 
Struct

ure 

هم 
 ریختی 
Struct

ure 
Disor
der 

ساختار  
سیستم

 ی
Syste
mic 

Struct
ure 

ارتباطا 
ت  
 ی اشبکه

Netw
ork 

Com
munic
ation 

ساختار  
گ حامی
 ری

Supp
ort 

Struct
ure 

ساختار  
استرات 
 ژیک 

Strate
gic 

Struct
ure 

ساختار  
 عادالنه 
Justly 
Struct

ure 

ساختار  
دموکرا 
 تیک

Demo
cratic 
Struct

ure 

1 0.812          
2 0.820           
3 0.799           
4 0.767           
5 0.766           
6 0.761           
7 0.760           
8 0.760           
9   0.745         
10   0.735         
11   0.765         
12   0.762         
13   0.644         
14   0.643         
15   0.501         
16     0.850        
17     0.801        
18     0.708        
19     0.705        
20     0.701        
21     0.669        
22      0.718       
23      0.714       
24      0.711       
25      0.682       
26      0.641       
27       0.783      
28       0.731      
29       0.769      
30       6.79      
31       0.747      
32        0.618     
33        0.617     
34        0.600     
35        0.573     
36         0.799    
37         0.796    
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38         0.767    
39         0.516    
40          0.838   
41          0.826   
42          0.627   
43          0.577   
44           0.930  
45           0.923  
46           0.933  
47            0.723 
48            0.709 
49            0.614 

Perc
entag
e of 
varia
nce 

11.47 10.94 9.42 7.43 7.29 6.47 5.94 5.42 4.43 4.29 

Cum
ulati
ve 

varia
nce 

67.68 

 

 همۀ برای  ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای  مقادیر شمارۀ هشت،  جدولمندرج در   با توجه به نتایج

 شده،واریانس استخراج  متوسط شاخص مقادیر به توجه بااست؛ بنابراین   قبول قابل پژوهش متغیرهای

 .شودمی تأیید همگرا روایی
 

 متغیرهای برای شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص و ترکیبی پایایی کرونباخ،  آلفای مقادیر -8 جدول

 پژوهش
Table 8- Cronbach's Alpha Values, Combined Reliability and Mean Variance 

Index Rxtracted for Research Variables 

 ها مؤلفه
Components 

 کرونباخ  آلفای
Cronbach's 

Alpha 

 ترکیبی پایایی
Combined 

Reliability 
AVE 

 معناداری  سطح

Significance 

Level 
 ساختار مشترک 

Common Structure 
0.93 0.94 0.68 0.001 

 ساختار شفاف و پاسخگو 

Transparent and 

Responsive Structure 
0.83 0.87 0.50 0.001 

 ساختار پایدار و با ثبات 
Stable and Stable 

Structure 
0.88 0.91 0.63 0.001 

 ریختی ساختار هم
Structure Disorder 

0.86 0.90 0.65 0. 001 



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش ت یریمطالعات مد                                                             216

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 ساختار سیستمی 
Systemic Structure 

0.87 0.90 0.66 0.001 

 ای ارتباطات شبکه
Network 

Communication 
0.79 0.86 0.62 0.001 

 گری ساختار حامی

Support Structure 
0.82 0.89 0.67 0.001 

 ساختار استراتژیک 
Strategic Structure 

0.83 0.89 0.67 0.001 

 ساختار عادالنه 
Justly Structure 

0.79 0.88 0.72 0.001 

 ساختار دموکراتیک 
Democratic Structure 

0.79 0.88 0.72 0.001 

 

مؤلفۀ ساختار  با    8تا    1  هایای سؤالهشود که تمامی رابطهمشخص می  شمارۀ نُهبا بررسی جدول  

مؤلفۀ ساختار با   26تا    22  ،پایدارساختار    مؤلفۀبا   21تا    16  ،ساختار شفاف  با مؤلفۀ  15تا    9  ،مشترک

با   39تا    36ای،  با مؤلفۀ ارتباطات شبکه   35تا    32مؤلفۀ ساختار سیستمی،  با    31تا    27  ریختی،هم

با مؤلفۀ ساختار عادالنه و   46تا  44با مؤلفۀ ساختار استراتژیک،  43تا  40گری، مؤلفۀ ساختار حامی

ساختار    49تا    47 مؤلفۀ  آمد  دموکراتیک،با  به دست  و بر  همچنین  .ند معنادار  رابطه  میزان  اساس 

Value-T،  شود مشخص می  شمارۀ نُهشده در جدول  انه با مفهوم ساختار حکمرانی قیدگ های دهعامل

 . شوند لی با مقیاس ساختار حکمرانی تأیید میبین هر عامل ک ها دال بر رابطۀکه تمامی رابطه
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 گیری( ها )مدل اندازهها با مؤلفهارتباط بین شاخص -9جدول  
Table 9- Relationship between Indicators and Components (Measurement Model) 

 شاخص 
Indicat

or 

 مؤلفه 

Component 

بار  

 عاملی

Fact

or 

Load 

 ضریب تعیین 
The 

Coefficient 

of 

Determinati

on 

خطای  

 معیار 

The 

Standa

rd 

Error 

T-Value 

با    میزان رابطه

ساختار  

 حکمرانی 
The 

Extent of 

the 

Relations

hip with 

the 

Governan

ce 

Structure 

1 

 ساختار مشترک 

Common 

Structure 

0.67 1.25 

 

 

 

 

0.19

3 

 

0.17 12.4

2 

17.2
3 0.19 

2 0.48 0.58 0.31 5.86 

3 0.53 0.49 0.33 6.50 

4 0.66 0.51 0.34 10.7

7 

5 0.64 0.61 0.28 10.6

1 

6 0.53 0.59 0.27 7.17 

7 0.61 0.63 0.27 9.27 

8 0.69 0.45 0.40 11.3

2 

9 

 ساختار شفاف 

Transparent 

Structure 

0.67 0.29 

 

 
0.16

2 

0.20 11.0

3 

14.1
1 0.36 

10 0.59 0.22 0.54 8.19 
11 0.62 0.33 0.45 8.19 

12 0.62 0.45 0.35 10.3

6 
13 0.58 0.19 0.53 8.35 
14 0.64 0.13 0.60 7.87 

15 0.64 0.27 0.50 11.3

7 

16 
 ساختار پایدار 

Stable 

Structure 

0.67 1.32  

 
0.13

6 

0.15 12.0

1 
14.4

4 0.23 17 0.56 0.67 0.23 7.24 

18 0.51 0.38 0.41 6.54 

19 0.68 0.29 0.53 10.4

5 
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20 0.57 0.54 0.26 8.16 

21 0.60 0.24 0.50 9.36 

22 
هم  ساختار 

 ریختی 
Structure 

Disorder 

0.65 1.15 
 

 
0.12

2 

0.10 9.35 
 
 
 

13.1
2 

0.30 

23 0.63 0.75 0.16 8.15 

24 0.59 0.71 0.18 6.95 

25 0.66 0.14 0.43 10.4

7 

26 0.64 0.14 0.43 9.06 

27 

 ساختار سیستمی 
Systemic 

Structure 

0.65 1.32  

0.13

1 

0.23 10.0

6 

 
 
 

13.2
5 

0.27 

28 0.66 0.38 0.41 12.1

2 

29 0.67 0.47 

 

0.41 11.1

8 

30 0.66 0.27 0.57 12.0

5 

31 0.66 0.48 0.40 9.24 

 ی اارتباطات شبکه 32
Network 

Communicat

ion 

0.66 1.28 
 

0.10

0 

0.19 9.89  
13.0

9 
 

0.26 
33 0.68 0.33 0.48 1.46 

34 0.58 0.26 0.52 7.35 

35 0.60 0.19 0.38 7.85 

ساختار   36

 گری حامی

Support 

Structure 

0.64 1.20  

 

0.10

3 

0.12 10.7

8 
 

13.9

9 

 

 

0.28 37 0.68 0.46 0.30 8.74 

38 0.62 0.22 0.47 9.39 

39 0.60 0.46 0.31 8.33 

40 
ساختار  

 استراتژیک 
Strategic 

Structure 

0.73 1.07 
 

 
0.11

5 

0.45 14.1

7 

12.2
9 0.98 

41 0.61 0.14 0.56 7.88 

42 0.74 0.13 0.55 13.5

8 

43 0.67 1.07 0.045 11.0

5 

44 
 ساختار عادالنه 

Justly 

Structure 

0.64 1.35  

 
0.07

9 

0.23 7.08 

12.2
3 0.95 

45 0.63 0.21 0.51 7.64 

46 0.71 0.19 0.51 11.5

9 

ساختار   47

 دموکراتیک 

Democratic 

Structure 

0.63 1.40 
 

0.08

2 

0.26 8.86 
 

24.0
2 

0.99 
48 0.63 0.18 0.53 7.19 

49 0.78 0.17 0.53 14.7

4 
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 1خوبی )نیکویی( برازشآزمون  

،  10  شمارۀ   شود که با توجه به جدولها بررسی میداده  ۀبرازش، تناسب مجموع   نیکوییدر آزمون  

 071/0  با ( برابر  RMSEA)  2میانگین مجذور خطای تقریبی  ۀو ریش  45/2برابر با    dfبه    2xنسبت  

 NFI3 ،98/0=CFI =95/0های بنابراین مدل از برازش الزم برخوردار است. همچنین شاخص است؛

4  ،98/0=  GFI5   97/0  و=  AGFI6 بنابراین مدل ساختار حکمرانی از   ؛ برازش مدل را تأیید کردند

توانند در مدل  ده میشهای مطرحو عامل  هاو تمامی سؤال  استهای برازش مناسب  لحاظ شاخص

 . رندیپژوهش کنار هم قرار بگ
 های آزمون نیکویی برازش مقادیر شاخص -10جدول 

Table 10- Values of Well-Fitting Test Indices 
 متغیر

Variable 
2x / df RMSEA NFI CFI GFI AGFI GOF 

 ساختار حکمرانی 
Governance 

Structure 
2.45 0.071 0.95 0.98 0.98 0.97 0.50 

 

 

 
1. Goodness of Fit Statistic 

2. Root mean square Error of Approximation 

3. Normed Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 

Adjusted Goodness of Fit Index 6.   
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد  -1 شکل

 Figure 1- Structural Model of Standard Research 

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری -2 شکل

 Figure 2- Structural Model of Research in a Significant Way 
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 گیریبحث و نتیجه 
بر ساختار حکمرانی ورزش   مؤثرتدوین ساختار استراتژیک از جمله عوامل  پژوهش نشان داد    نتایج

مدیران   ییتوانا  ندهست  معتقد  ( همسو با نتایج پژوهش حاضر2010)  1یلبریش  و  نزیفرک  .استقهرمانی  

کردن  ریو درگ  یامنطقه  یبا نهادها  شتریمشارکت ب  جادیتواند با ایم  کیاستراتژ  یهاتیاولو  بیدر تصو

 ت یقابل  ۀتوسع  و موجب  ابدی  شیاست، افزا  یامنطقه  ییتوانا  ۀدنبال توسعقدرت که به  میتقس  کردیرو

وورزش  یها در سازمان  مدیران  کیاستراتژ باور  .  شودی  او منطقه  ی مل  حکمرانی  ۀرابط  ی  و    لریوبه 

ذکر   هایی شاخص  حکمرانی مطلوب  یها براو کارشناسان آن  یالمللنیب  ینهادها  (،2018)همکاران  

امور   توسعهدرحال یرانان کشورهاحکم  ا یکنند که آ  ی ابیجهان را ارز  ی کشورها  قیطر  ن یتا از ا  کردند 

  ،عمل کند   هاشاخص  نیابا  مطابق    یاگر کشور  .ریخ  ا ی  کنند میالگو اداره    نیاساس ارا بر  شانجامعۀ

مانند    یالمللنیب  یو نهادها  یجهان  هایحمایتو    هاکمک از    جهیدر نت   است؛ الگو موفق    نیمطابق ا

 .شودمیپول برخوردار   یالمللنیملل متحد و صندوق بۀ توسع ۀبرنام  ،یبانک جهان 

بر ساختار حکمرانی ورزش    مؤثرثبات از جمله عوامل  پژوهش نشان داد که ساختار پایدار و با  نتایج

حاضر،    .استقهرمانی   پژوهش  نتایج  با  پتراهمسو  و  معتقد2013)  یهالمن   ی رگیند جهتهست  ( 

ساختار به   تیکل  مردم  یمشارکت حداکثر  یو با بسترساز  ستبه باال  نییپا  ساختار ورزش انگلستان

(، ساختار  2006)  2تیوارد و نیکلسونیاسبه باور  است.    شده   لیتبد  یو خصوص  دولتیمهین  یساختار

پذیرفته توسط  حکمرانی  بهو  هایسازمانشده  غیرانتقاعی  به  خاطر گستردرزشی  واکنش کند  و  گی 

سیاسی یا بازی قدرت در میان    هایآسیبمعرض  دلیل قرارگرفتن درتغییرات ایجادشده در بازار و به

 3مرمانیزست.  روای روبهگسترده   ، با انتقادهایاعضا و اعمال محدودیت بر تمایل سازمان برای تغییر

و    یاستانداردساز  ، ییگراتخصص  ی شامل با کمک ابعاد مختلف ساختار سازمانند  هست ( معتقد1989)

بود.    جادیا  ییتمرکزگرا مهم  افتند ی در  هاآنشده  ارتباط    ساختار   ۀدهند شکل  ی رهایمتغ  نیب  یکه 

اثر م  یرانتفاع یغ   یورزش  هایسازمان  یقیحق پا  یبر طراح  یهموجود دارد و امکانات  و   داریساختار 

مؤلفه  را به شش    یحکمران  هایشاخص  ،المللین یب  یوان نهادنع ( به2012)  یبانک جهان .باثبات دارد
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مقررات،   تیفیدولت، ک  یو مقابله با خشونت، اثربخش  یاسیثبات س  ،ییحق اظهارنظر و پاسخگو  شامل

  ،شدهنیودت   هایبرنامهثبات  با  شود  میپیشنهاد  ؛ بنابراین  کرده است  میو کنترل فساد تقس  مداریقانون

رمانی را در  ی بتوان ساختار حکمرانی ورزش قهنهادانسجام درونی و  دولت  ی نهادهاهای  کاهش تعارضا

 . کردجهت پایداری و ثبات حفظ 

بر ساختار حکمرانی ورزش   مؤثرنشان داد که ساختار دموکراتیک از جمله عوامل  پژوهش  نتایج  

بر ساختار حکمرانی ورزش    مؤثرریختی ساختار از جمله عوامل  است. نتایج نشان داد که همقهرمانی  

استدالل    .استقهرمانی   هممیچنین  که  عوامل    ریختیشود  از  ناشی  است  ممکن  مؤثر  ساختاری 

براساس تفاوت از  زمانی و غیرههای سااجباری )اجبار  )تقلید  تقلیدی  های موفق داخلی و سازمان(، 

)بین هنجارگونه  یا  افراد    متأثرالمللی(  یا  متخصصان  باشد.  ایحرفهاز  بهسازمان(  ورزشی  ویژه  های 

گذاری  المللی حکمرانی قرار دارند، به میزان زیادی به سرمایه بینوح ملی و  که در سط  هاییسازمان

. این نیروهای دهندمیهای دولتی تمایل نشان  دولتی نیازمند هستند و اغلب به پذیرفتن دستورالعمل

اند های مشابه در مباحث حکمرانی سوق دادهحل پذیرش راهسوی  های ورزشی را بهسازمان اجباری  

آرایش سواری ای که در مرکز اسب ( در مطالعه2006)  1ی ساختاری مشابه است. هوی هاکه شامل 

داد  انجام  در    هایسازمانریختی ساختاری در سطوح  فقدان همکرد که  عنوان    ،استرالیا  و  ورزشی 

 مشهود است.  کامالًسطوح باالتر 

ورزش قهرمانی بر ساختار حکمرانی    مؤثرنشان داد ساختار سیستمی از جمله عوامل  پژوهش  نتایج  

فعالیت    مدترثرتر و کارآؤهر سازمان برای آنکه بتواند مکه    توان عنوان کردمیدر تبیین این نتایج    .است

نبه  جاهمه ، فرما باشد که ادراکی کلیکند، الزم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکم

سازمان   از  را  و سیستماتیک  دیدگاه  نوع  این  آورد.  نگرش  اندنامیده  «سیستمی  نگرش»فراهم  در   .

تبعات و اثرات حرکات   ۀنگر، همکلی  صرفاًنگر و نگرش  یئجز  صرفاًخالف نگرش  سیستمی به سازمان بر

  برای   نیز  چونان پزشکی که با تجویز یک کپسول، یک قرص  شود؛میدر سازمان بررسی    هاتصمیمو  

 ساختار سیستمی  .تا ساختار و سیستم بدن دچار مشکل نشود  کندتجویز میرفع عوارض کپسول  

در شناسایی نیازها    یعنی؛  کند میفراهم    به اهداف متفاوترا  مؤثر و اقتصادی    آمد،پاسخگویی کارمکان  ا
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ب تأکید کرد و    هایسازمانفرایند مدیریت منابع انسانی در    ه باید  برای مدیریت  همچنین  داوطلبی 

ارزش برای  را به چیزی باها  آنکرد،  رای موفقیت را شناسایی  عات حیاتی بال عات باید اطالموفق اط

،  ی اطمینان حاصل کرد. شناسایی نیازهای اطالعاتها  بدیل کرد و از دسترسی آسان به آنسازمان ت

اط اساس مدیریت سیستم  و  به الپایه  از سیستم  اگر شناخت  زیرا  است؛  داوطلبی  انجام  عاتی  خوبی 

مؤثر تعامل  اطالعات  نشود،  سیستم  مدیریت  و  داوطلبان  آمد   ی بین  نخواهد  ران مدیبنابراین    ؛پیش 

  عاتی، الدر ابعاد اطای  گستردهعات  ال اط  ا عملیاتی بچه  چه اجرایی و    ورزشی در سطوح مختلف مدیریتی 

عملیاتی غیرهاقتصادی،  در    شوندمیرو  روبه  و  تصمیمبیشتر  و  نیازمند  صرف  مواقع  با  گیری صحیح 

  و  ها متیسس  یریکارگهب،  نهادها  ۀتوسع . در این زمان ورزش مدیران ورزشی با  هستندکمترین زمان  

 بگذارند.  تأثیربر ساختار حکمرانی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی   توانندمیی شغلی  سازیغن

حکمرانی ورزش قهرمانی    بر ساختار  مؤثرگر از جمله عوامل  ساختار حامینشان داد  پژوهش  نتایج  

نیز بیان کردند که   ها آن ( همخوانی دارد. 2000)1الکساندر نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعۀ  .است

بر این فرض استوار    کار یک شرکت یا سازمان  پیشرفته در حمایت از پذیرش طرز  هایاستدالل  ارائۀ

شود. از میمالی    هایبحرانغیرانتفاعی از    هایسازمانسبب حفاظت بیشتر    ایشیوهاست که چنین  

های حکمرانی ملی در هر ورزش نقش خود را در حمایت  ت( ذکر کرد هیئ2003)  2سوی دیگر، مایلز 

کنند. همچنین ایفا می  خود  نفعاننظر ذیمد  منافع جمعی براساس منافع  یجوواز درخواست و جست 

ی در ساختار حکمرانی بر عهده دارند، برای پشتیبانی  لهای اصقشهایی که ن ویژه آنهریک از اعضا به

برای تحریک اعضا  هایایدهاز خالقیت و   مؤسسات های حکمرانی ملی  ی باشگاه و هیئتمورد نیاز 

  ی با از بخش خصوص  تیحما  . در ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی مواردی از قبیلاندورزشی حیاتی

باید   دی جد  یکارهاواز کسب   تیحماو    المنفعهعام  هایکمکی،  گذارهیسرما  قیتشوو    التیتسه  ۀارائ

 نظر قرار گیرد. مد

بر ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی  مؤثرای از جمله عوامل ارتباط شبکهپژوهش نشان داد نتایج 

).  است سجادی  و  مهرابی  عقیدۀ  رابطۀ1397به  بینفدراسیونبین    (،  ورزشی  مراکز های  المللی، 
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از باال به پایین عمل   مراتبرزشی در سطوح مختلف به شکل سلسله و  هایسازمانحکمرانی ملی و  

  هایی مشابه از شبکۀ لهای ورزشی همچنان به شکفدراسیون .  است  ایشبکه صورت  هبلکه ب  کند، نمی

که با آن در ارتباط هایی  شبکه نوع    کنند و هر فدراسیون براساسمیسازمانی استفاده  ترک درون مش

کند؛ بنابراین نتایج پژوهش به  یریت یا حکمرانی متفاوت عمل میدر مباحثی چون کنترل و مد  است،

می دلیل  شود:    تواندچند  س  -1تأیید  شبکه  ستمیدر  بهره  یانامنظم   ر یسا  ظرفیتاز    یریگامکان 

  ی وجودر جست   یاشبکه   ارتباط  -2،  شبکه( اطراف وجود دارد  ۀدهندلیکدام از عناصر تشک)هر  ینودها

  ۀند یهم رفتار آ  در تعامل با  یریگمیکوچک تصم  ینهادها  یااست. در ساختار شبکه   نهیبه  یهامیتصم

. کوچک است  جینتا   تیبزرگ در فکر تثب  ج ینتا  یجابه  یاشبکه  ارتباط  - 3و    زنند یرا رقم م   ستمیس

تصم  یامجموعه   یاشبکه  ارتباطدر   تصم  های میاز  بر  سازندمیبزرگ    یمیکوچک  اساس  و حرکت 

مدیران باید به موضوعات همکاری   ،. در بحث ساختارشودیراستا انجام مکوچک و هم  میتصم  نیچند

 .توجه کنندورزشی   هایسازمانی در برون سازمان  ارتباطات و  یسازمان ارتباطات درونبخشی، بین

.  استبر ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی    مؤثرتار عادالنه از جمله عوامل  ساخنتایج نشان داد  

اهتمام نیروی انسانی و  بر  زیرا    ؛مخرب بر روند توسعه و بالندگی دارد  یعدالتی اثریدرواقع، ادراک ب

کارک مینان  انگیزش  بیگذاردتأثیر  غیرمنصفان.  توزیع  و  ستاده   ۀعدالتی  و  سازمان  دستاوردها  های 

رمز    بنابراین رعایت عدالت  شود؛میآنان  تالش و فعالیت  شدن  و کم  کارکنان  ۀموجب تضعیف روحی

حال این بحث مطرح است که اگر  .  بقا و پایداری جریان توسعه و بالندگی سازمان و کارکنان آن است

دارج ترقی راحتی مگونه تالشی و بهکارکنان مشتاق بالندگی و پیشرفت دریابند که دیگران بدون هیچ

و نوعی    شودنمی، انصاف و برابری در سازمان رعایت  یابندمیو به سطوح باالتر ارتقا  کنند  میرا طی  

ا  ام  ،و کوشش بیشتر اجتناب ورزندعدالتی بر سازمان حاکم است، احتمال دارد آنان نیز از تالش  بی

کارکنان برای   هایفعالیتت و  اقداما  ،درستی در سازمان رعایت شوداگر الزامات عدالت و برابری به 

این اساس در    هرگونه پاداش، تشویق و ترفیع بر  ،های خویش و سازمان لحاظ شودتوانمندی   ۀتوسع

گوناگون    هایجنبه ، رضایت از  کنندساس و ادراک  کارکنان نیز این عدالت را اح  ۀنظر گرفته شود و هم

 .شودمیچندان ی در کارکنان دوبه پیشرفت و ترق  تمایل احتماالً یابد ومیکار افزایش  
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بر ساختار حکمرانی ورزش   مؤثراختار شفاف و پاسخگو از جمله عوامل  پژوهش نشان داد سنتایج 

ا و تداوم حیات هر سازمانی در محیط متالطم  شرط بق  توان گفتاست. در تبیین این یافته میقهرمانی  

نقش بسزایی   یحکمران  در افزایش ساختاراست و آنچه    ساختار حکمرانیارتقای    ،روزیام   ۀو آشـفت

ارزدارد، س است  ی ابیاختار  نظارت  است  .  و  نظارت  ی ابیارز  ساختار بدیهی  به    با   و    هایویژگیتوجه 

  ، درواقع  . داشته باشد   تواند میسازمان    ۀبر توسع  مالحظه   درخور  یادی و محیطی خود اثر، ابعواییمحت

بهرهخال  هایسازمانآنچه   و  سازمانق  سایر  از  را  متمایز  ور  همین  کندمیها    ساختارهای  ویژگی، 

م  یحکمران بهاست که  است.  آن  و جایگاه  بهناسب موقعیت  ارتقهرحال، کوشش   ای ساختار منظور 

ختاری  سا هاینارساییامکان کشف  ،با توجه به ساختار و تشکیالت سازمان ورزش قهرمانی یحکمران

را فراهم   انجام  کند مینهفته در آن  برای  را  ادار  دادنو کارکنان  آماده    ۀمـؤثر وظـایف و  امور  بهتر 

 .کندمی

بر ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی    مؤثرساختار مشارکتی از جمله عوامل  پژوهش نشان داد  نتایج  

ها از  کنند تا در برابر آنفاده میت استالکی از راهکارهایی که اغلب مدیران برای غلبه بر مشکی .است

ی  هامدیریت مشارکتی یکی از روشاست.    اریاخت  ضیتفی و  کردن از مشارکت شغلاستفاده  ، اشندپ هم ن

همیت . ا شودمیمنظور حفظ حیثیت انسانی و بهبود کار به کار گرفته  مدیریت منابع انسانی است که به

،  یک دهه قبل  2و جیمز پست  1همچون لی پرستون  پژوهانی است که دانشقدری  بهمدیریت مشارکتی  

مراتب سازمانی و  پدیدآمدن سلسله  ،بالنخستین انق  . ب در مدیریت خواندندالسومین انق  مشارکت را

انق و    ، بالدومین  مالکیت  از  مدیریت  بودایحرفهجدایی  آن  نسب،  ی ،کالنیقهفرخ  ی قربان)   شدن 

نهادن به کارهای گروهی موجب تجمع افکار کت و ارج مشار(. از سوی دیگر  2019 ،یفتح  و  یاراحمدی

 ای نتیجه خواهان نیل به چنین  ها سازمانامور به بهترین وجه است. اگر  دادن همۀو انجام هاتواناییو 

میسر است  مهم زمانی امر این . کت خود برآیند ایجاد انگیزه و جلب مشار دنبالبه د ناگزیر بای ،هستند

ر تحقق دعامل مؤثر    مثابۀعنوان ابزار و وسیله، بلکه بهها در فرایند کار، نه بهباشند انسانکه باور داشته  

لذت    کردنکه کار را بار تلقی نکنند، بلکه از کار  کنند ها رفتار  آن  با   طوریاهداف سازمانی هستند و  
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در دنیای صنعتی  که  ببرند و پذیرای مسئولیت باشند و در جهت بهبود آن بکوشند. مدیریت مشارکتی  

  ی ، یک نظام نوین مدیریتشودمیگوناگون مدیریت یاد    های شیوه   ۀبی در عرضالعنوان انقکنونی از آن به

تحو که  ادارالت  است  در  را  عمیقی  به  شود  میامور سبب    ۀکیفی  و  و  پربهاترین  که  انسانی  منابع 

بهسازمان    ۀ سرمای  ترینمستهلک غیر رسیدن  برای  بنابراین  باشد.؛  مشاگتصمیم  می  در  یری  رکتی 

ارج شاید  حکمرانی  به  ساختار  شغل نهادن  مردم،  اری اخت  ضیتفی،  مشارکت  مشارکت  ی،  مشارکت 

 . مفید باشد  یریگ میدر تصم ی دولتریغ  یمشارکت نهادها  ی وریگمیکارکنان در تصم

گذاری دولتی، نوع ساختار عضویتی که به  ورزشی برمبنای میزان سرمایه   هایسازمانکلی  طوربه

همچنین  حکمرانی اعتبار خواهند یافت.    هایفعالیتگیری و  گیرند و موانع مشارکت در تصمیممیکار  

را از سطوح  کردن، عملیات خود  ایندهای حکمرانی، مدیریت و ادارهبرمبنای حضور افراد داوطلب در فر 

ی و  گرایبودن، تخصصها براساس سطح رسمیسازماناین  هرچند    کنند؛میالمللی بنا  محلی تا بین

ورزشی نشانگر طبیعت متنوع   هایسازمانبندی  ها برای طبقهتالشند.  تمرکز ساختارهای متفاوتی دار

بیشتر  عنوان صنعت ورزش در جهت هرچه ها بهسازماناین    در تمام سطوح سیستم ورزشی است.  هاآن 

سازمانی و تضاد منافع،    هایکشمکش  نظیر ظرفیت زیادای  ترده گسمباحث ساختاری  شدن با  ریتجا

ییرات گسترده های حکمرانی و تغمشیتغییر فرایندهای درونی، اثرهای خطو    ایحرفهنیاز به مدیریت  

 د.  نصنعتی سروکار دار

داد   نشان  پژوهش  پاعوامل  نتایج  با  داری ساختار  دموکراتو  ساختار  عادالنه،  ساختار    ک، یثبات، 

تدو  ی ختریهم  ،ایشبکهارتباطات   و    ی ابیارز  ، یمشارکت  یریگمیتصم  ،کیاستراتژ  ریمس  نیساختار، 

ند.  دار تأثیرگری بر ساختار حکمرانی ورزش قهرمانی کشور یساختار حام و یستمیس دگاهینظارت، د

سازماندهی  هرمانی از  ورزش ق  حاکی از تمرکز بر تعادل ساختاری و تغییر جهت ساختار  نتایج پژوهش

به بهاستراتژی   سویوظایف  بیشتر  که  فرایندهاست  و  برهم  ها  ساختاری  و    هاقابلیتاساس  ترازی 

کید دارد. در این راستا مدل حکمرانی در ساختار ورزش قهرمانی یک مدل مشارکتی و ها تأظرفیت

حکمر  ایتوسعه  نظام  ساختار،  این  در  که  مبتنیاست  اغنایی  و  مشورتی  مشارکانی  ت  بر 

همۀتصمیم با  باز  ارتباط  در  و  سازمانی نفعان  ذی  گیرندگان  چارت  ارائۀ  مدل  این  مزایای  از  است. 

   . شدن فرایندهاستآفرینی و چابکی در انجامبراساس ارزش 
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اصالح  ی،  رسم  یندهایاستفاده از فرا،  شدهاستاندارد  یندهایاستفاده از فرا  با توجه به نتایج پژوهش، 

مشارکت کارکنان در  ،  کیدموکرات  ندیاساس فرابر  یاسناد ساختار حکمران  نیو تد،  کیساختار دموکرات

نهاد دولت، بخش خصوص  یریگم یبودن تصمهمسوی،  ریگمیتصم نهادها،  و مردم  یسه    یمشارکت 

توجه به ،  موفق   هایسازماناز    دی تقل،  قدرت  های تفاوتاساس  ار بریاختی،  ریگمیدر تصم  یدولتریغ 

حاکم تعارضی،  دولتکمتر  ی هامتسیس  یریکارگهب،  ورزش  یالمللنیب  تینظام    هایکاهش 

روابط   ۀتوسع،  قدرت  میتقس،  تیو دفاع از اقل  ضینبود تبغ،  مختلف  یاز نهادها   تیحمای،  ستمیسدرون

و    تیمورأ م  نیتدو ،  مختلف  هایبخش  یبرنامه برا  نیتدو ی،  و قانون  یروابط تجار   ۀتوسعی،  بخشنیب

  یروهاین  تأثیر  ،و مبارزه با فساد   تی امن  ۀتیکم  لیتشکی،  داخل  یبازرس،  نظارت بر اجرا،  هر بخش   فیوظا

افراد  ندیفرا  ،سازمان  یخارج  یروهاین  تأثیر،  سازمان  یداخل  ی و از بخش خصوص  تیحما،  استخدام 

کان تفاسیر مختلف از های کیفی، امهای پژوهش یکی از محدودیت .  شودمیپیشنهاد    ،التیتسه   ۀارائ

در این پژوهش،    شدهطالعهگرفته از پدیدۀ متفسیر صورتبدیهی است که  است و    شده ررسیبپدیدۀ  

های شود پژوهشگران روشدر پایان پیشنهاد می  .آن است  بارۀ از تفاسیر ممکن و پذیرفتنی درتنها یکی  

کیفی که در    پژوهشهای مربوط به روش  کیفی را بررسی و معرفی کنند و با توجه به چالش  دیگر

 .نوآورانه در این شیوه ارائه دهند هایی حلراهاشاره شد،  ها محدودیتبخش 
 

 قدردانی  و تشکر

 به هر نحوی پژوهش این تحقق  در که عزیزانی  دانند، از تمامینویسندگان این مقاله بر خود الزم می

 . نمایندقدردانی   و تشکر اند،مشارکت داشته
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