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 چكيده

پيمايشي بود و از  - پژوهش از نوع توصيفي. هاي تيمي و انفرادي انجام گرفت هاي ورزشي رشته اين پژوهش با هدف مقايسة مدل حكمراني در فدراسيون
 CVIو  CVRي ها فرميازده تن از متخصصان در خصوص روايي محتوايي پرسشنامه با . شدمنظور ساخت پرسشنامه استفاده به» روية كورس«

فدراسيون فوتبال، واليبال، بسكتبال، هندبال، كشتي،  8نفعان  جامعة آماري تحقيق را ذي. اظهارنظر كردند و پايايي آن به روش پايايي اشتراكي تأييد شد
 3و اسمارت پي ال اس  23افزار اس پي اس اس  از نرم. عنوان نمونه انتخاب شدندنفر به 305كه از ميان آنها  دادبرداري و جودو تشكيل ميتكواندو، وزنه

. هاي تيمي و انفرادي از كيفيت مناسبي برخوردار بود هاي ورزشي رشته ها، مدل حكمراني در فدراسيون براساس يافته. ها استفاده شد براي تحليل داده
هاي تيمي و انفرادي با هم اختالف داشت، اين  هاي ورزشي رشته در مدل حكمراني در فدراسيونها بر مفهوم حكمراني  هرچند ضريب مسير تأثير عامل

رسد نظر مي در كشور ما، به ها ونيفدراسحاكم بر بدنة ...) اقتصادي، اجتماعي و (بنابراين با توجه به شرايط محيطي . اختالف از لحاظ آماري معنادار نبود
  .اوت چنداني باهم نداردتف ها ونيفدراسمدل حكمراني در 

  

  
 

  هاي كليدي واژه

  .حكمراني، روية كورس، فدراسيون، ورزش انفرادي، ورزش تيمي
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  مقدمه
طور چشمگيري  در بيست سال گذشته ورزش به

اي زمينة  تكامل يافته و نقل و انتقال ورزشكاران حرفه

هاي رقابت. تجاري شدن ورزش را فراهم ساخته است

نخبگان ورزشي، تغيير سبك زندگي و ديگر ابتكارات به 

ترغيب مشاركت مردمي در ورزش كمك كرده و زمينة 

با خودگرداني  .خودگرداني ورزش را فراهم ساخته است

هاي ورزشي و تجاري شدن آنها فساد هايي نظير  سازمان

بندي، تباني، جعل اسناد و غيره بيشتر  خواري، شرطرشوه

يجه عامل فوق، حكمراني در ورزش در در نت. شده است

گذاري جهاني در معرض خطر معرض شكست و سرمايه

به عبارت ديگر، استراتژي استقالل مالي . قرار گرفته است

هاي  ورزش تأثير منفي بر كيفيت حكمراني سازمان

المللي  براي مثال، كميتة بين). 14(ورزشي داشته است 

هاي المپيك واسطة قبول پيشنهاد بازي المپيك به

در معرض  1، به ميزباني سالت ليك سيتي2002زمستاني 

مثال ديگر به سوء مديريت در  .خواري است اتهام رشوه

ها گردد، كه طبق گفته المللي واليبال برمي فدراسيون بين

 33هاي شخصي حداقل رئيس سابق آن در كميسيون

دست  سال مسئوليت خود به 24در طول  ميليون دالر

بسيار  با اين حال، رسوايي در فيفا). 19(است آورده 

رتبة  ، مقامات عاليها گزارشتر است و براساس مفصل

 100ي خود حدود ها ونيسيكمة فوتبال در شد شناخته

 2، آدام سيلور2014در آوريل ). 17( اند گرفتهميليون دالر 

مدير مسابقات ان بي اي، در كنفرانس مطبوعاتي اعالم 

آميز و  دليل اظهارات اهانت به 3كرد دونالد استرلينگ

در ليگ، از ) تخطي از وظايف(اش هاي نژادپرستانه قضاوت

شود، همچنين مبلغ هر گونه ارتباط با ان بي اي ترد مي

ميليون دالر، برابر بيشترين مقداري كه اساسنامة ان  5/2

                                                           
1. Salt Lake City   
2. Adam Silver 
3. Donald Sterling 

بررسي . دهد، از او مصادره خواهد شد بي اي اجازه مي

، مدير مؤسسة 4توسط ريچارد الپچيك شده ليتكمگزارش 

، كه )دانشگاه فلوريدا مركزي(تنوع و اخالق در ورزش 

وتحليل اثر بيانات استرلينگ بر روي ليگ  منظور تجزيه به

ان بي اي استخدام شده بود نشان داد، بيانات استرلينگ 

هاي ترويج تنوع و شموليت ان بي چشمگيري تالش طور به

اي را تضعيف كمك كرده و به رابطة ان بي اي با 

بدنة ورزش ). 19(آسيب رسانده است  شدت بهطرفداران 

هاي مشابه در اين زمينه با چالش تناسب بهكشور ما نيز 

براي مثال، مطالعة احمدزاده، دوستي و فرزان . درگير است

هاي ، ورزش استان مازندران با چالشنشان داد) 2012(

شدن معنويت، مشكالت اخالقي و  كمرنگفرهنگي، 

اعتياد، استفاده از شعارهاي نامناسب و رواج فحاشي در 

ورزش، رواج رشوه و تباني، پوشش و آرايش نامناسب و 

ساالري، دوپينگ و  توجهي به شايسته رواج خالكوبي، بي

به ). 3(زا مواجه است استفاده از داروهاي غيرمجاز نيرو

) 1394(قانون اساسي  90گزارشي كميسيون اصل 

هاي مختلف خود با مسائل فدراسيون فوتبال در اليه

هايي چون رشوه، تباني، دوپينگ، غيراخالقي و تخلف

بندي غيرمجاز، جعل و استفاده از اسناد مجعول،  شرط

هاي خالف واقع، فرار مالياتي، مصرف الكل و  نامه تصديق

گرايي، قراردادهاي غيرواقعي روابط نامشروع، رواج خرافه

مشكالت ساختاري دست به گريبان است كه ناشي از 

عدم نظارت و اعمال وظايف مصرح ، فدراسيون ةاساسنام

سوء ، در اساسنامه از سوي مجمع فدراسيون فوتبال

نرخ  ةروي افزايش بي، مديريت و تصميمات خالف قانون

عملكرد ضعيف و توأم با ، زيكناندستمزد مربيان و با

 ياعمال نفوذ يا عدم اجرا، تبعيض اركان قضايي فدراسيون

 در). 2( است هاي مهم احكام قطعي در بعضي از پرونده

 پوش يمل ورزشكاران از تن 9 دوپينگ آزمون 2006 سال

                                                           
4. Richard Lapchick 
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 مثبت دومينيكن مسابقات به اعزامي برداري وزنه رشتة

 .شد جريمه دالر هزار 400 ايران برداري وزنه و شد گزارش

 به اعزامي بوكس رشتة پوشان ملي از نفر 2 همچنين

 ).1( دچار شدند سرنوشت اين سيدني به 2000 المپيك

دهد، سوء مديريت همواره در نشان مي شده اشارهموارد 

تواند فرا نگرفتن ورزش وجود دارد و علت آن مي

هاي ورزشي  در سازمان 1استانداردهاي حكمراني خوب

 2توسعة اقتصادي و همكاري سازمان گزارش. باشد

 خوب حكمراني در گذاريسرمايه تأكيد دارد كه) 2004(

كرد  خواهد كمك توسعه اهداف تحقق در پيشرفت به

در اين زمينه، ثابت شده است كه پيوستن به ). 21(

استانداردهاي حكمراني خوب اثر مثبت بر عملكرد و رشد 

اي است تا حكمراني خوب همچنين وسيله .ماني داردساز

قادر است ورزش خود را در  سازمان ورزش مطمئن شود

از ). 12(پيچيده هدايت كند  شدت بهيك جهان ورزشي 

هاي سوي ديگر، نتيجة عدم حكمراني خوب در سازمان

ورزشي عواقب منفي بسياري بر جامعه دارد و مراقبت از 

ترين مسئوليت  نه و شفاف، بزرگاي مسئوالورزش به شيوه

شيوة حكمراني غيرمؤثر ). 7(هاي ورزشي است سازمان

طور كلي ضعف  تنها تأثير منفي بر ورزش دارد، بلكه به نه

در  .)4(همراه خواهد داشت  به صنعت ورزش را به اعتماد

هاي ورزشي انتفاعي و  اين زمينه محققان، سازمان

اند با توجه به شرايط تالش كرده 2000غيرانتفاعي از سال 

اهداف راهبردي، ساختار (هاي خاص خود  و پتانسيل

اصول ) سازماني و هيأت مديرة خود، مشتريان خاص

 ةرئيس كميتبراي مثال، . اي را توصيه كنندحكمراني ويژه

 حكمراني"اولين كنفرانس  ةالمپيك، در افتتاحيالمللي  بين

برگزار شد، بر اصول اروپا در  2001كه در سال  "در ورزش

و  ديتأك ،باشدپاك ساز ورزش  كه زمينهحكمراني خوب 

                                                           
1. good governance 
2. Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

كه بايد در كلية مشتركي  يها يژگيو پيشنهاد كرد

هاي ورزشي بر آن تأكيد شود عبارت است از  فدراسيون

. همبستگيو  يتشفافجويي،  تمشارك، پذيري مسئوليت

هاي ورزشي اين ل ايشان اين بود كه اگر سازماناستدال

و  شد تقويت خواهد آنها موقعيت ،اصول را رعايت كنند

ها و  ويژه باشگاه به، نفعان ورزش مزاياي بسياري به ذي

در خودگرداني " در اولين سمينار. رسدورزشكاران مي

 بر وي مجدداً نيز) 2006( "جنبش المپيك و ورزش

و تأكيد  يتشفافويژه نياز به  اهميت حكمراني خوب به

كه با است جنبش المپيك اظهار كرد، اين مسئوليت 

در سومين نشست گروه ). 5(فعاليت كند شفافيت كامل 

 6كارشناسان حكمراني خوب انجمن اتحادية اروپا كه در 

تشكيل جلسه دادند، اعضاي جلسه بر روي  2012ژوئن 

موضوع اصول حكمراني خوب در ورزش كشورهاي عضو 

كردند و در نهايت بر روي  نظر تبادلاتحادية اروپا بحث و 

دستورالعمل حكمراني . )9(اصل اساسي توافق كردند  10

توسط  2011خوب در بخش ورزش و سرگرمي در سال 

 3بريتانيا مانيپ همسازمان ورزش و سرگرمي كشورهاي 

عمل كردن : امانتداري) الف: يها مؤلفهارائه شد كه شامل 

تعريف و ) عنوان محافظ ورزش، سرگرمي، فعاليت، ببه

 تيمورمأتنظيم رسالت، ) ارزيابي نقش هيات حكمراني، ج

متوازن، فراگير و كاردان : ينيب واقع) و اهداف سازمان، د

و  ها ستميسها، استاندارد) بودن هيأت حكمران، ه

موافقت و مورد ) شفافيت و پاسخگويي، ز) ، وها كنترل

). 26(ورزش و سرگرمي است  انداز چشمتوجه قرار دادن 

 2008ي در سال ورزش يهاونيخوب در فدراس يحكمران

كنفرانس در  4اروپا يميت يهانجمن ورزشاتوسط 

 "5يميت يهاورزش ةنديگذشته و آ راثيحفاظت از م"

صورت مناسب هب ذينفعانكردن  ريدرگارائه شد كه شامل 
                                                           
3. Sport and Recreation Alliance (UK) 
4. European Team Sports Association 
5. Safeguarding the heritage and future of team 
sport Conference 
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راه  تيدر عمل و شفاف يدموكراسي، ريگ ميتصم نديدر فرا

اصول  جيتروي، و فساد ادار يبا نژادپرست مبارزه، ندهيآ

 يمسائل اجتماع يور كردن بر كار، جوانمردانه يباز

قاچاق / دادوستد ،ييشوپول ،يخشونت، فساد ادار(

 ،يرقانونيغ يهابندي شرط ت،يامن ،يفرع گيل يها ميت

از  يدور ض،ياشكال تبع گريو د ينژادپرست ،يهراس گانهيب

فدراسيون ). 11(است ) نگيو مبارزه با دوپ يساز هيحاش

كدهاي عملياتي ) 2006( 1المنافع مشتركبازي كشورهاي 

يي، رو گشادهتواضع، يكپارچگي، هدفمندي، پاسخگويي، 

ها و صداقت، عدم تبعيض را براي همة اعضاي سازمان

ي حكمراني قرار دارند، پيشنهاد ها تيموقعافرادي كه در 

تحت عنوان  ورزشدر خوب  يحكمرانهاي كد ).8(داد 

 يمل ةتيكمتوسط  2005سيزده نكته و توصيه در سال 

تدوين شد كه شامل  2ي هلندمل ونيو فدراس كيالمپ

 نيو تدو فيتعر، اتحاد در درون سازمان هايشاخص

ي ها استيخوب و سالم س ةادارقوانين و مقررات، / استيس

در  تيأه ياعضا يارتباط هايكدي، ساختار سازماني، مال

، ارتباطات، تيأالتزام و تعهد به هي، عموممجمع جلسات 

 ةانيجلسات سال ،تيأه ايعضا شدن ازكارافتادههاي گام

، رانيو مد رهيمد تيأه ياضحقوق اعمديره،  تيأه

ي، تدوين و در جلسات عموم رهيمد تيأه تيمسئول

 ،يجنس تيآزار و اذ ه،يتنبي ها دستورالعملتنظيم 

با مالحظة تمام اصول  ).10(است  ينژادپرست و ضيتبع

حوزة ورزش، روشن در  2000حكمراني منتشره از سال 

ند، با هم تداخل دارند، ا شود كه آنها اغلب به هم وابسته مي

بر اين، بسياري از آنها  عالوه. ي قابليت اجرا ندارندراحت به

شايان توجه است كه . گيري نيستندي قابل اندازهراحت به

اند، بدون شده بيان) بايد(عنوان توصيه بسياري از اصول به

شود و يه به تعهد و التزام تبديل ميتوضيح كه كدام توص

گرفته  هاي فراوان انجام با تالش). 6(بر ديگري اولويت دارد 
                                                           
1. Commonwealth Games Federation 
2. Dutch 

كدهاي حكمراني خوب براي  اگرچهدر اين زمينه، 

المللي  هاي ورزشي هم در سطح ملي و هم بينسازمان

وجود دارد، ولي كدهاي حكمراني كه از سوي عموم 

. ي ورزشي وجود نداردها پذيرفته شده باشد، در سازمان

عالوه، اصول حكمراني بايد با ويژگي خاص هر سازماني  به

ي فاحشي بين ها تفاوتتناسب داشته باشد، چون 

از اين . ها از نظر ساختاري و فرهنگي وجود داردسازمان

هاي ورزشي كه مسئوليت حكمراني در فدراسيوننظر، 

دن تسهيالت و كرتوسعة رشتة ورزشي خود و فراهم 

- ، از اهميت ويژهبر عهده دارندامكانات براي ورزشكاران را 

داخلي با موضوع نحوة  اي برخوردار است و تحقيق

. ستا انجام نگرفته هاي ورزشي كشور فدراسيون حكمراني

شد محقق تصميم به  سببو ضرورت موضوع  اهميت

هاي ورزشي كشور طراحي مدل حكمراني در فدراسيون

يي كه از نظر ساختاري و ها تفاوتبا توجه به . بگيرد

ي تيمي و انفرادي وجود ها ورزشفرهنگي بين فدراسيون 

راي مثال، بازي جوانمردانه و احترام به حريف در بدارد، 

ورزش كشتي از جايگاه خاصي برخوردار است، اما در 

يي كه از خارج مرزها وارد ها ورزشورزش فوتبال و ساير 

 تر كمرنگ ها ارزش، اين اند افتهكشور شده و توسعه ي

ي ديگري مثل شهرت، كسب ها ارزشاند و در عوض  شده

درآمد بيشتر و غيره در جايگاه باالتري در نزد متوليان اين 

رو ارائة مدل كلي براي بهبود  ازاين. قرار دارد ها ورزش

ممكن است كمي از  ها ونيفدراسحكمراني در تمامي 

، در اين مطالعه سعي بنابراين. واقعيت فاصله داشته باشد

ي ها ورزششده ضمن معرفي مدل حكمراني در فدراسيون 

تيمي و انفرادي مقايسة بين دو مدل نيز بررسي شود و 

سؤال اصلي تحقيق اين است كه آيا مدل حكمراني در 

ي انفرادي متفاوت ها ورزشي تيمي با ها ورزشفدراسيون 

   .است؟
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  روش تحقيق
 روش از. بود پيمايشي –توصيفي نوع از پژوهش روش

 )24( 2يا روية كورس) 2002( 1روسيتر مقياس تكوين

ها استفاده منظور ساخت پرسشنامه و شناسايي سنجه به

كارگيري معيارهاي شش اليه به  روية كورس با به. شد

هاي تركيبي و انعكاسي و همچنين  تشخيص ديدگاه

اين رويه . پردازدسؤالي و چندسؤالي مي هاي تك مقياس

صورت يك فرايند از شش مرحلة مجزا تشكيل شده  به

بندي  دسته و سازه تعريف براي مطالعه، اين در. است

حكمراني و حكمراني در  حوزة پيشين مطالعات مفهوم از

 بنابراين مفهوم اصلي اين پژوهش. شد استفاده ورزش

است كه مفهوم » هاي ورزشيحكمراني در فدراسيون«

هاي مختلفي  است و مؤلفه) فتهشكل يا(انتزاعي تركيبي 

نفر از متخصصان  29ها،  منظور شناسايي مؤلفه به .دارد

و افراد داراي سابقة مديريت در ) استادان دانشگاه(

-، دبير و رؤساي كميتهسيرئ بينا(هاي ورزشي فدراسيون

انتخاب و از آنها  3عنوان ارزياب مستقلبه) هاي تخصصي

گيري هاي ممكن را كه به شكل خواسته شد تا تمام جنبه

كند،  هاي ورزشي كمك مي حكمراني خوب در فدراسيون

عالوه آنها به سؤاالت، به  براساس پاسخ. بيان كنند

هاي اضافي در بررسي پيشينة تحقيق، محقق به  يافته

در  هاي حكمراني شاخص از جنبه 114اي با  فهرست اوليه

پس از آن فهرست توسط محقق بازنگري . ورزش رسيد

هايي كه با هم همپوشاني يا تداخل داشتند،  شد، شاخص

هاي  شاخصي با جنبه 81حذف شدند و يك مجموعة 

شاخصي  81در مرحلة دوم فهرست . متمايز ايجاد شد

مجدد به پانل متخصصان ارائه و از آنها خواسته شد تا نظر 

جنبه كه آيا واقعاً اعتقاد دارند به ايجاد خود را در مورد هر 

                                                           
1. Rossiter 
2. Construct Definition, Object classification, 
Attribute classification, Rater Entity, Scale 
Formation and Enumeration (C-OAR-SE) 
3. individual rater 

. كند، بيان كنندها كمك مي حكمراني خوب در فدراسيون

 1(اي  نقطه براي اين، منظور نظر آنها از طريق مقياس سه

=  2(، )كندقطعاً به ايجاد حكمراني خوب كمك نمي= 

=  3(و ) ممكن است به ايجاد حكمراني خوب كمك كند

. آوري شد جمع) كندوب كمك ميبه ايجاد حكمراني خ

براساس پاسخ آنها، ميانگين نمره براي هر يك از 

در دور سوم، دوباره شاخص به . ها محاسبه شد شاخص

منظور بازخورد از دور دوم،  متخصصان ارائه شد و به

ميانگين و توزيع پاسخ دور قبلي براي هر شاخص به 

ان از هدف از دادن بازخورد اطمين .متخصصان ارائه شد

پاسخ متخصصان بود، و آنها در اين مرحله مجبور شدند 

در ادامه،  .پاسخ خود را ارزيابي و بازنگري كنند

كسب كردند،  0/2هايي كه ميانگين نمرة كمتر از  شاخص

 "كندقطعاً به ايجاد حكمراني خوب كمك نمي"عنوان به

در (در نظر گرفته شد و از روند تحليل كنار گذاشته شد 

با استفاده از روش اكتشافي ذهني ). شاخص 13 مجموع

رود، كار ميهاي كيفي به بندي داده كه براي طبقه) 18(

بعد محتواي  8اين . بعد اوليه قرار گرفت 8شاخص در  68

دهندة حكمراني در ورزش را  هاي شكل مفهومي بخش

ها  بندي كاهش مقدار داده هدف از اين طبقه. دادنشان مي

هايي كه از لحاظ محتوا به هم  سايي شاخصنبود، بلكه شنا

دست آوردن درك درستي از ابعاد اولية  نزديك بودند و به

. هاي ورزشي بود گيري حكمراني خوب در فدراسيونشكل

 9( 4شده نشان داد كه شفافيت و پاسخگويي ابعاد مشخص

 9( 6مداري ، قانون)شاخص 9( 5جويي ، مشاركت)شاخص

 9( 8، كنترل فساد)شاخص 8( 7پذيري ، مسئوليت)شاخص

، كنترل و )شاخص 9( 9، رعايت موازين اخالقي)شاخص

                                                           
4. transparency & accountability 
5. participation 
6. rule of law 
7. responsibility 
8. control of corruption 
9. ethic principal 
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منابع ) شاخص 8( 2و اثربخشي) شاخص 7( 1نظارت

در  .هاي ورزشي است كليدي حكمراني خوب در فدراسيون

 CVR3هاي  شده فرم هاي استخراج مرحلة بعد، از شاخص

 5نفر از ارزيابان خبره 11تهيه شد و در اختيار  CVI4و 

كه محتواي بحث موردنظر را به  6متخصص 5(قرار گرفت 

شناختند و در مورد موضوعات مرتبط با لحاظ نظري مي

اي از نمونه 7فرد آگاه 5. تحقيق، پژوهش انجام داده بودند

متخصص  1كه ابزار براي آنها طراحي شده بود و 

زمينة طراحي پرسشنامه كار كرده بود شناسي كه در  روش

و ) شناختگيري آن را مي و مباحث نظري و علمي اندازه

نظرهاي تخصصي آنها دربارة محتواي پرسشنامه، براساس 

) 1981( 9و والتز و باسل) 21) (1975( 8پيشنهاد الوشه

هايي كه نمرة الزم را كسب  دريافت شد و شاخص) 27(

كنار ) 79/0نمرة  CVIدر  و 59/0نمرةه CVR در(نكردند 

پرسشنامة نهايي با ). شاخص 9در مجموع (گذاشته شدند 

از خيلي زياد (ارزشي ليكرت  5گويه براساس مقياس  59

ارزياب  305تنظيم و در اختيار ) 1=تا خيلي كم  5= 

ورزشي منتخب قرار  فدراسيون 8نفعان  از ذي 10گروهي

 ت فدراسيوننفعان هش جامعة آماري تحقيق را ذي. گرفت

ورزشي منتخب فوتبال، واليبال، بسكتبال، هندبال از 

برداري و جودو از  هاي تيمي و كشتي، تكواندو، وزنه رشته

در اين . دادتشكيل مي) 1جدول (هاي انفرادي  رشته

پنج ) 13) (2011(و همكاران  11مطالعه براساس نظر هير

رد شد ازاي هر گويه يا متغير قابل مشاهده برآو نمونه به

درصد افت هنگام  4، و با احتمال )295=59×13(

                                                           
1. control & monitoring 
2. effectiveness 
3. content validity ratio 
4. content validity index 
5. expert raters 
6. content expert 
7. lay expert 
8. Lawshe 
9. Waltz & Bausell 
10. group raters 
11. Hair 

صورت نامه بهپرسش 305مجموع  ها در آوري داده جمع

 .فدراسيون توزيع شد 8نفعان  اي نسبي بين ذي طبقه

آوري  مورد جمع 287شده  هاي توزيع از كل پرسشنامه

علت نداشتن شرايط مناسب از تحليل كنار  مورد به 7و 

منظور  به 13و كشيدگي 12چولگي از شاخص. گذاشته شد

افزار اسمارت پي  ها و از نرم بررسي نرمال بودن توزيع داده

 . براي مدلسازي استفاده شد 3ال اس نسخة 

                                                           
12. skewness 
13. kurtosis 
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  هاي ورزشي منتخبتوزيع جامعة آماري تحقيق در فدراسيون. 1جدول 
  جمع  اعضاي فدراسيون  ورزشكاران  مربيان  داوران  فدراسيون

 1339 71 296 477 495  كشتي

 547 60 230 123 134  برداري وزنه

 1733 73 482 568 610  تكواندو

 1834 67 390 734 643  واليبال

 2792 57 825 983 927  بسكتبال

 3073 58 1080 993 942  هندبال

 1016 42 360 321 293  جودو

 3699 79 1116 1321 1183  فوتبال

 16033 507 4779 5520 5227  جمع

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
هاي  منظور بررسي روايي سازة مقياس، داده به

افزار اسمارت پي ال اس وارد و مدل  شده در نرم آوري جمع

سنجه  4شده كه  شاخص ترسيم 59گيري آن با  اندازه

وزن كمتر از (علت نداشتن همگرايي الزم با سازة خود  به

سنجه  55شده با  از مدل حذف شد و مدل اصالح) 96/1±

 .مجدد ترسيم شد

 

  
  ي تيمي در حالت معناداري ضرايبها ورزشمدل حكمراني در فدراسيون . 1شكل 
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  ها بر مفهوم حكمراني خوباثر عامل. 2جدول 
 T- Values P- Values ضريب مسير مسير

حكمراني ←شفافيت و پاسخگويي  227/0  723/4  001/0  

حكمراني ←جويي  مشاركت  145/0  372/4  001/0  

حكمراني ←مبارزه با فساد   153/0  714/3  001/0  

حكمراني ←نظارت و كنترل   094/0  643/3  001/0  

حكمراني ←مداري  قانون  147/0  596/3  001/0  

حكمراني ←پذيري  مسئوليت  148/0  219/3  001/0  

حكمراني ←اثربخشي   226/0  985/2  001/0  

حكمراني ←موازين اخالقي  086/0  839/2  001/0  

 
 

 t Valuesدهد، مقدار نشان مي 2و جدول  1شكل 

جويي، قانون  شفافيت و پاسخگويي، مشاركت(ها تمام عامل

پذيري، مبارزه با فساد، رعايت موازين  مداري، مسئوليت

خارج از ) اخالقي، نظارت و كنترل و اثربخشي سازماني

در تبيين ها  رو اثر تمام عامل ازاين. است ±96/1بازة 

 . شودحكمراني خوب تأييد مي

است  75/0باالي  R2دهد، مقدار نشان مي 3جدول 

توانند بيش مي زا برونهاي دهد متغيركه اين امر نشان مي

يا حكمراني در فدراسيون  زا درونرفتار متغير  76/0از 

 . ي كنندنيب شيپهاي تيمي را ورزشي

توانند عبارت ديگر، هشت عامل در مجموع مي به

. درصد از كل واريانس متغير آزمون را تبيين كنند 763/0

برآورد شده است  180/0براي متغير حكمراني  Q2مقدار 

دهد، مدل ساختاري از كيفيت مناسبي كه نشان مي

است كه نشان  GOF=392531/0برخوردار است و مقدار 

  .دهد، مدل كلي كيفيت مناسبي داردمي
 

  هاي تيميكيفيت مدل حكمراني در فدراسيون ورزش. 3جدول 
ها شاخص  R2 Q2 GOF 

 392531/0 180/0  763/0 مقدار

  
 t Valuesدهند، مقدار  نشان مي 4و جدول  2شكل 

جويي، قانون  شفافيت و پاسخگويي، مشاركت(ها تمام عامل

پذيري، مبارزه با فساد، رعايت موازين  مداري، مسئوليت

خارج از ) اخالقي، نظارت و كنترل و اثربخشي سازماني

ها در تبيين  رو اثر تمام عامل ازاين. است ± 96/1بازة 

  .شودحكمراني خوب تأييد مي

  

  
 

 . 
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  هاي انفرادي در حالت معناداري ضرايب مدل حكمراني در فدراسيون ورزش. 2شكل 

  
  ها بر مفهوم حكمراني خوباثر عامل. 4جدول 

 T- Values P- Values ضريب مسير مسير
حكمراني ←شفافيت و پاسخگويي  215/0  364/4  001/0  

حكمراني ←جويي  مشاركت  112/0  226/4  001/0  

حكمراني ←مبارزه با فساد   129/0  918/3  001/0  

حكمراني ←نظارت و كنترل   107/0  830/3  001/0  

حكمراني ←مداري  قانون  146/0  686/3  001/0  

حكمراني ←پذيري  مسئوليت  160/0  219/3  001/0  

حكمراني ←اثربخشي   198/0  946/2  001/0  

حكمراني ←موازين اخالقي  142/0  725/2  001/0  

  
است كه اين  75/0از  تر نييپا R2مقدار  5در جدول 

-مورد مطالعه مي يزا برونهاي دهد متغيرامر نشان مي

يا حكمراني در  زا درونرفتار متغير  67/0توانند بيش از 

عبارت  به. ي كنندنيب شيپهاي انفرادي را فدراسيون ورزش

درصد از  679/0توانند ديگر هشت عامل در مجموع مي

براي  Q2مقدار . كل واريانس متغير آزمون را تبيين كنند

- برآورد شده است كه نشان مي 178/0متغير حكمراني 

دهد، مدل ساختاري مدل از كيفيت مناسبي برخوردار 

دهد، است كه نشان مي GOF=361354/0است و مقدار 

  .مدل كلي كيفيت مناسبي دارد

  

  هاي انفراديكمراني در فدراسيون ورزشكيفيت مدل ح. 5جدول 
شاخص          R2 Q2 GOF 

 361354/0 178/0  679/0 مقدار
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  هاي تيمي و انفراديمقايسة دو مدل حكمراني در فدراسيون ورزش. 6جدول 
هاي ورزش  هاي تيميورزش  مسير

  انفرادي
T-

Values 
P-

Values  
  گيري نتيجه

خطاي 
  استاندارد

ضريب 
  مسير

خطاي 
  استاندارد

ضريب 
  مسير

 ←شفافيت و پاسخگويي
 حكمراني

053/0  227/0  068/0   رد  278/0  086/1  125/0 

026/0 حكمراني ←جويي  مشاركت  145/0  053/0   رد  533/0  625/0  112/0 
086/0 حكمراني ←مداري  قانون  147/0  073/0   رد  994/0  007/0  146/0 

048/0 حكمراني ←پذيري  مسئوليت  148/0  067/0   رد  890/0  138/0  160/0 
047/0 حكمراني ←كنترل فساد   153/0  052/0   رد  767/0  296/0  129/0 

088/0 حكمراني ←موازين اخالقي  086/0  097/0   رد  712/0  369/0  142/0 
073/0 حكمراني ←نظارت و كنترل   094/0  084/0   رد  918/0  103/0  107/0 

097/0  حكمراني ←اثربخشي   226/0  089/0   رد  864/0  172/0  125/0 
  200 =n 80 =n        
  

از  كدام چيه T-Valuesدهد، مقدار نشان مي 6جدول 

توان رو مي ، ازاينستين ±96/1مسيرها خارج از بازة 

نتيجه گرفت هرچند ضريب مسير مدل حكمراني در 

هاي انفرادي با ضريب مسير مدل فدراسيون ورزش

، اين استهاي تيمي متفاوت حكمراني فدراسيون ورزش

توان  بنابراين مي. ستيناختالف از لحاظ آماري معنادار 

هاي نتيجه گرفت مدل حكمراني در فدراسيون ورزش

هاي ورزش تيمي انفرادي با مدل حكمراني در فدراسيون

  .ستيندر جامعة نظري از نظر آماري متفاوت 

  

  گيريبحث و نتيجه
هدف نهايي اين پژوهش مقايسة مدل حكمراني در 

هاي تيمي با مدل حكمراني در  فدراسيون ورزش

 مطالعه در سال كهبود هاي انفرادي  فدراسيون ورزش

هاي تحقيق نشان داد، هرچند يافته. جام گرفتان 1395

هاي ورزشي انفرادي و تيمي مدل حكمراني در فدراسيون

با هم ) ضريب مسير هاي عاملي ووزن(از نظر ظاهر 

ند، اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نيست ا متفاوت

)05/0P> .(رسد علت اين امر را بايد در همگن نظر مي به

هاي هدفمند و انتخاب فدراسيون( شده انتخاببودن نمونة 

ي منظم و ها گيلمناسب از لحاظ داشتن  عملكردداراي 

ي نظرسنجدر دو گروه، ) يمرز بروني ها رقابتشركت در 

فقط داوران، مربيان، (نفعان مشابه و محدود  از ذي

و همچنين روش ) هاورزشكاران و اعضاي فدراسيون

و استفاده از ) افزار اسمارت پي ال اس نرم(ها تحليل داده

 يريگ نمونهروش 

هرچند . جو كردو جست) 1آزمون بوت استراپ(خودكار 

هاي تيمي و انفرادي يونرفت چون در فدراسانتظار مي

-نظر مي نفعان متفاوت با انتظارات متنوعي درگيرند، به ذي

بودجة  نيتأم(ها در محيطي مشابه رسد چون فدراسيون

، قوانين و مقررات و اساسنامة مشابه، فرهنگ ازيموردن

كنند،  فعاليت مي) و غيره ها ونيفدراساسالمي حاكم بر 

تماالً به پذيرش انطباق اين فشارها با همديگر اح

هاي حكمراني بسيار مشابه منجر شده، و چارچوب

 . سازماني شكل گرفته است) ريختيهم( 2ايزومورفيسم

ي آن در ها تياولوي حكمراني و ها شاخص نيبنابرا

 طور مشابه  هاي مختلف تيمي و انفرادي به فدراسيون

                                                           
1. Bootstrap re-sampling procedure 
2. Isomorphism 
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. شودتواند مورد توجه قرار گيرد كه در ادامه بحث ميمي

 هاي تحقيق نشان داد، شفافيت و پاسخگوييديگر يافته

هاي  عامل مؤثر بر حكمراني خوب در فدراسيون نيتر مهم

كه با ) 2β=  125/0و  1β= 227/0(ورزشي است 

، چپلت و ام ار )2008( 1هاي چپلت و كوبرمبوت يافته

 يهاسازمان). 6،  7(همخواني دارد ) 2013( 2كانجيك

مؤثر  يهاگامشفافيت،  يراستاالمللي در  بينورزشي 

نسخه كيالمللي المپ بين ةتيمثال كم رايب. اند برداشته

را در صفحات وب  كيمنشور المپ ديو جد يميقد يها

 ؛است يقرار داده و قابل دسترس كيمركز مطالعات المپ

 ك،يالمپ يهايباز يسازمانده نياسناد شامل قوان گريد

منتشر و در  1999از سال  شتريب اتيو جزئ يامزدن ةپروس

 قياز طر زيسازمان ناين  يچارت سازمان .دسترس است

 اتيو نشر) عموم ينه دسترس( تيريمد يكتاب راهنما

 2009-2010گزارش  انيدر م .منتشر شده است يعلم

سازمان در قالب اين اهداف  ت،يرسالت، مأمور) 43ص (

. منتشر شده است 2008از سال  2009-2012 ةبرنام

ند و ا دوره توقف در دسترس كيجلسات بعد از  صورت

 ؛گذشته چاپ شده است كيالمپ يةدستورجلسات در نشر

 اتيها مشخص و نشر نامه هفته و مطبوعات منتشرشده

 بار كيهر دو سال  و ندا سال در دسترس نياز چند شيب

. شودياز طرف سازمان منتشر م يانيو م ييگزارش نها

بدون  ييدئويخوراك و قياز طر 1999ها از سال  نشست

 شوديمنتشر م IOC يشده توسط اعضا سؤاالت مطرح

المللي  در راستاي پاسخگويي نيز در كميتة بين ).6(

صورت كتابچه هب ها ونيسيكم ياعضا يوگرافيبالمپيك، 

 .سازمان قرار گرفته است نيا تيسا و در وب شدهمنتشر 

كتابچه  قياعضا از طر نيبا ا) تماس(اطالعات ارتباط 

بسيار جامع و كاملي  تيسا وبو منتشر شده،  ساله همه

و خبرنگاران به جلسات كميته  نگاران روزنامهايجاد و 
                                                           
1. Chappelet & Kübler-Mabbott 
2. Mrkonjic 

بحث در جلسات اين سازمان حتي توسط . شونددعوت مي

شود و آرشيو ثبت و ضبط مي مداربستهتلويزيون 

موزة المپيك در دسترس است و مستندات كميته در 

هاي ورزش در سطح جهان از الگوي بسياري از سازمان

IOC  هاي ورزشي  بنابراين فدراسيون .)7( اند بردهبهره

منظور  اعم از تيمي و انفرادي بايد تمام تالش خود را به

نفعان  ي اصل شفافيت و پاسخگويي نسبت به ذيريكارگ به

منظور بهبود حكمراني در  عامل ديگر به. كار گيرندخود به

 1β=  145/0(جويي است  هاي ورزشي مشاركت فدراسيون

 اروپا يميت يهاانجمن ورزشكه با نتايج ) 2β= 112/0و 

همخواني دارد ) 2013(و چپلت و كوبرمبوت ) 2008(

صورت مستقيم يا از طريق تواند بهمشاركت مي). 7، 11(

نهادهاي مشروع، واسط ميان دولت و آنها يا نمايندگان 

عنوان هاي حكمران بهبدنه). 23، 25(منتخب باشد 

امانتدار بايد قدرت حكمراني ورزش خود را شناسايي و 

و توسط  شده واگذاراين قدرت اصوالً به اعضا . حفظ كنند

از طريق سيستم  ميرمستقيغصورت مستقيم يا آنها به

 مستلزم خوب حكمراني ).22(شود نيابتي اعمال مي

 فرايند در هاگروه نمايندة همة حضور و فراگير مشاركت

 و سالمت پاسخگويي، نيز و ها يريگ ميتصم و سازي تصميم

 اهداف كردن دنبال و ها كنش تصميمات، در شفافيت

 ). 20( است مشترك

 المللي المپيك، كرسي در اين زمينه در كميتة بين

 كميسيون ورزشكاران در بدنة اجرايي اين سازمان عضو

 ايجاد شده، 2009كميسيون همراهان از سال . دارد

 كميتة ملي المپيك 15كميسيون داوران وجود دارد، 

 طور رسمي از سال به) هامعادل باشگاه براي فدراسيون(

 ليگ براي(فدراسيون معادل  15نمايندگي دارند،  1999

 نمايندگي دارند و انجمن 1999از سال ) فدراسيون

 ي المپيك در كميسيون ورزشكاران نماينده داردها تهيكم

 . و يك كميسيون ورزش همگاني نيز وجود دارد
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در فيفا نيز كميسيون ورزشكاران، داوران، بازاريابي و 

با توجه به اين نتايج، ). 6(ها وجود دارد ساير كميسيون

هاي ورزشي ايران نيازمند توجه مستمر به فدراسيون

از طرف . نفعان متعدد خود هستند ها و نيازهاي ذينقش

نفعان مهم خود  ي ذيبند تياولوديگر، آنها به شناسايي و 

تعيين نوع رابطة آنها براي دستيابي به اهداف سازماني و 

همچنين، آنها بايد به اين پرسش پاسخ دهند . نياز دارند

هاي نفعان بر فعاليت كه چگونه هر كدام از اين ذي

هاي تحقيق، عامل  براساس يافته. رگذارنديتأثفدراسيون 

هاي ورزشي  ديگر بهبود حكمراني در فدراسيون

و  1β=  145/0( استحاكميت قانون  مداري يا قانون

146/0  =2β (هاي انجمن اتحادية اروپا  كه با يافته

 ي هلندمل ونيو فدراس كيالمپ يمل ةتيكم، )2012(

حكمراني خوب نيازمند ). 9، 10(همخواني دارد ) 2005(

طرفانه است كه غيرمغرضانه اجرا هاي قانوني بيچارچوب

در رأس آن حقوق خصوص بايد حقوق افراد و  به. شود

طرفانه باشد ها حفظ شود و اجراي قانون بايد بياقليت

 هر كميته المللي المپيك، نشست در كميتة بين). 15(

سال برگزار  در طول بار 5 تا 4 اجرايي ساله و هيأت

ي ريگ يرأاعضاي هيأت اجرايي با  1999از سال . شود مي

در  شده نييتعفرايندهاي جزئي  براساسمخفي و 

ة كانديداتوري اولين بار نام نييآ. شونداسنامه انتخاب مياس

، شده  تيتقوبازنگري و  2013تدوين و در  2001در سال 

ي مخفي ريگ يرأبا  ها ونيسيكمدر  ها يريگ ميتصمعمدة 

 شهر ميزبان انتخاب براي مثال، براي. گيردانجام مي

ندارد، محدوديت  حق رأي كشور همان عضو المپيك

 به اين شكل است كه رئيس 1999از سال  تصاحب پست

حداكثر  IOCاجالس  اعضاي سال، 4+  8 حداكثر مدت

 مطالعاتي فرصت از پس تنها سال و 4+  4 مدت يك

 براي آن اعضاي شوند، انتخاب مجدد توانندمي دوساله

 مجدد حق انتخاب اما شوند،مي انتخابساله  هشت دورة

هشتاد سال بود كه  1999حداكثر سن تا سال . وجود دارد

 20 حدود. تعيين شده است سال هفتاداز آن سال به بعد 

زن هستند، اما اروپا  اجالس اي او سي اعضاي از درصد

 در و هاي اجالس،نماينده را در كرسي هنوز هم بيشترين

هاي مذكور در فيفا كمتر شاخص. دارد ارشد مديران ميان

ها شده است، مثالً گزارشي از ارزيابي نامزدي رعايت

منتشر نشده است، اعضاي كميتة اجرايي توسط 

توانند به اند و ميكنفدراسيون خودشان معرفي شده

هيچ . ي دهندرأنامزدي كشور خودشان براي جام جهاني 

محدوديت زماني و سني براي تصاحب پست وجود ندارد و 

يك مردها تسلط بيشتري المللي المپ نسبت به كميتة بين

همچنين اروپا هنوز هم بيش از ديگر مناطق . بر فيفا دارند

در هيأت اجرايي و در ميان مديران ارشد نماينده دارد 

هاي  مداري در فدراسيونمنظور بهبود قانون رو به ازاين). 6(

رئيسه و  تيأهورزشي بايد جلسات مجمع عمومي، 

بايد براي يك  انتصابات .طور منظم برگزار شود به ها تهيكم

در  شده ينيب شيپدورة زماني محدود و براساس فرايندهاي 

بايد با  ها تهيكمهمچنين تمام تصميم . اساسنامه باشد

مبارزه با . ي محرمانه انجام پذيردرأاستقالل انديشه و 

هاي  فساد عامل ديگر مؤثر بر حكمراني بهتر در فدراسيون

انجمن ). 2β=  129/0و  1β=  153/0(ورزشي است 

و فدراسيون بازي ) 2008( اروپا يميت يهاورزش

نيز بر روي اين عامل ) 2006( المنافع مشترككشورهاي 

يكي از مباحثي كه در دهة اخير ). 11،  8( اند نمودهتاكيد 

خيلي در حوزة ورزش مورد بحث و بررسي پژوهشگران 

ست كه خود ة رواج فساد در بدنة ورزش امسئلقرار گرفته، 

IOC گزارش كميسيون اصل . نيز از اين عيب مبرا نيست

و ) 1394(قانون اساسي در مجلس شوراي اسالمي  90

نيز وجود فساد در ورزش ) 2012(و همكاران  احمدزاده

در اين زمينه، از سال ). 2، 3(كنند كشور را تأييد مي

 بار كسال ي 2المللي المپيك هر  ، كميتة بين2000
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هاي مالي خود را ها و حسابملي از برنامهگزارش كا

دريافت  دستمزدي و حقوق كند، رئيس كميتهمنتشر مي

صورت مفصل در قالب به هاي اقامتهزينه اما كند،نمي

، دريافتي و پاداش شده ارائههاي مالي در گزارش ادداشتي

از طريق  است و موجود مالي گزارش مديران اجرايي در

 گزارش صورتبه www.guidestar.org تيسا وب

بر  ماليات غيرانتفاعي قابل دسترسي است و اين سازمان از

است و از  معاف المپيك ميزبان كشور و سوئيس درآمد

ها و افراد فرايند براي دريافت هداياي سازمان 1999سال 

مناقصات زير نظر رئيس ). 16(روشني طراحي كرده است 

شود، اما براي عموم برگزار مي المللي المپيك كميتة بين

 ندرت بهبرخالف اي او سي فيفا . مردم در دسترس نيست

كند و دو بخش رسانه و بازاريابي از مناقصه استفاده مي

در ). 6(كنند دارد كه تحت نظر دبير كل فيفا فعاليت مي

هاي  اين زمينه اقداماتي چون برخورداري فدراسيون

ليات كاري، انجام عمليات ي روشن در عما هيروورزشي از 

ي قانوني، داشتن فرايندي روشن ها حسابمالي از طريق 

ي ساليانة ها گزارشبراي دريافت هدايا، انتشارات 

ي اعضاي هيأت رئيسه و ها يافتيدرحسابرسي مالي و 

تواند زمينة جلوگيري از فساد را در مي ها تهيكم

هاي تحقيق، عامل  براساس يافته. فراهم سازد ها ونيفدراس

هاي ورزشي افزايش  ديگر بهبود حكمراني در فدراسيون

 در). 2β= 107/0و  1β=  094/0( است و كنترلنظارت 

-بي نظارت تواند بهنمي نظامي هيچ امروز، پيچيدة دنياي

اما تحقيقات تجربي اندكي در مورد نقش . باشد توجه

نتفاعي و چگونگي نظارت آنها بر هاي غيرا نظارتي هيأت

 ازيموردنهاي اجرايي و چگونگي شناسايي اطالعات فعاليت

مطالعة خاصي . وجود دارد نفعانشان يذهاي از سوي گروه

هاي شده توسط هيأت هاي نظارتي تقبل در مورد نقش

 به گزارش). 15( ستينورزشي غيرانتفاعي در دسترس 

- اين زمينه سازماندر ) 2013(چپلت و ام ار كانجينگ 

المللي المپيك و  المللي مثل كميتة بين هاي ورزشي بين

فيفا يك سيستم مديريت ريسك و كنترل يكپارچة داخلي 

و فيفا از  2006المللي المپيك از سال  دارند؛ كميتة بين

منظور بررسي  از يك نظام مميزي اسناد به 2012سال 

نظام رسيدگي  2002اسناد مالي برخوردارند؛ فيفا از سال 

در اين خصوص مشخص ). 6(به شكايات ايجاد كرده است 

بودن مقاماتي كه رسماً حق امضا دارند، برخورداري 

هاي ورزشي از نظام مميزي اسناد، وجود نظام  فدراسيون

رسيدگي به شكايات و سيستم مديريت ريسك يكپارچه 

خواهد بود و همكاري تمام و كمال با بازرسان  كننده كمك

پذيري  مسئوليت. وني اين فرايند را تسهيل خواهد كردقان

 ها ونيفدراسعامل ديگري است كه براي حكمراني بهتر 

). 2β=  160/0و  1β=  148/0(بايد به آن توجه شود 

-مسئوليت اصلي بدنة حكمراني در ورزش بنا نهادن نقش

هايي براي ورزش، توسعه و ترويج آن، گسترش وجهه و 

محبوبيت آن و درگير كردن هرچه بيشتر افراد در آن 

اين اهداف فقط با حكمراني خوب و از طريق ). 19( است

ي، تشريك طرف يباصول دموكراسي، استقالل،  نيتأم

در هر حال ). 14(مساعي و شفافيت قابل دستيابي است 

هاي ها و فعاليتيانية روشني از نقشبدنة حكمراني، بايد ب

حكمراني . ها فراهم كنداعضاي خود و فعاليت ديگر گروه

تدوين و اصالح قوانين ) خوب نياز به جدايي بين نقش الف

اتخاذ تصميم، و ) عنوان عملكرد قانوني و بورزشي به

اقدام اجرايي در خصوص مديريت منابع مالي و رويدادهاي 

هاي نسبي، بر اين، خارج از موقعيت عالوه. ورزشي دارد

نقش و مسئوليت تمام مجامع، كميته، كميسيون و تمام 

دهند، بايد هاي ديگر كه بدنة حكمراني را تشكيل ميگروه

زنجيرة روشني از مسئوليت و پاسخگويي را فراهم سازند 

ي ها تيمسئول در قبالهاي ورزشي بايد  فدراسيون). 15(

كردن زمينة توسعة ورزش خود،  قانوني خود مانند فراهم

نفعان پاسخگو  ي تخصصي و آموزش ذيها تهيكمتشكيل 
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ي اجتماعي خود چون ها تيمسئولباشند و در راستاي 

ي انساني، پيشگيري از دوپينگ و تبعيض ها ارزشتوسعة 

. نژادي و محترم شمردن اصول توسعة پايدار گام بردارند

ثر بر حكمراني هاي تحقيق، عامل ديگر مؤ براساس يافته

هاي ورزشي، اثربخش سازماني است  خوب در فدراسيون

)226/0  =1β  2=  125/0وβ .(مشروط خوب، حكمراني 

 در. كارامدي است يا مردم براي مستمر و خوب خروجي به

 رفاه رساندن حداكثر به حكومت هدف خوب، حكمراني

 حمايت و شهروندان معنوي و مادي جلب رضايت عمومي،

در اين زمينه ). 20(است  شهروندان بنيادين حقوق از

-هاي ورزشي بايد منابع مالي الزم را جذب و به فدراسيون

ي ها يكرسي به ابيدستصورت اثربخش هزينه كنند، براي 

المللي تالش كنند، استعدادهاي ورزشي را شناسايي و  بين

پرورش دهند و در حين حفظ استقالل خود ارتباط  آن را

-ولت داشته باشند و تمام تالش خود را بهي با دا سازنده

رعايت  .كار گيرندمنظور توسعة ورزش و كسب مدال به

هاي  موازين اخالقي آخرين عاملي است كه فدراسيون

). 2β=142/0و  1β=086/0(ورزشي بايد به آن توجه كنند 

-و فدراسيون بازي) 2008(هاي تيمي اروپا انجمن ورزش

منظور  نيز به) 2006( المنافع مشتركهاي كشورهاي 

 اند دهاستقرار حكمراني خوب بر روي اين عامل تأكيد كر

اعضاي حاضر در كنگرة حكمراني و خودگرداني ). 11،8(

تأكيد داشتند كه  2008در جنبش المپيك در سال 

را همواره در نظر  IOC هاي ورزشي منشور اخالقيسازمان

ي آور الزامداشته باشند و قوانين و كدهاي اخالقي 

هاي اخالقي و انساني منظور ترويج و توسعة ارزش به

با توجه به اسالمي بودن كشور ما ). 16(تدوين كنند 

هاي ورزشي در اين زمينه بايد فرايندهاي انجام  فدراسيون

ي ها نهيهزصورت مداوم بازنگري كنند و كار را به

ي خود ها يزير برنامهغيرضروري را كاهش دهند، در 

ديني را در نظر داشته باشند و ظواهر  يها مناسبت

منظور صيانت از اسالمي و توسعة تفكر جهادي را به

همچنين . ي انقالب در اولويت امور خود قرار دهندها ارزش

ي خود حريم خصوصي ها گزارشي خبري و ها نشستدر 

  .افراد را در نظر داشته باشند
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