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تبیین اثر رهبري اخالقی بر عملکرد نوآورانه با توجه  پژوهش حاضر، هدف از

به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. 

جامعه  پیمایشی و از نظر هدف کاربردي است. - روش تحقیق، توصیفی

) بودند که از =286nآماري کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (

 ها پاسخ دادند.نامهنفر به پرسش 182 گیري تصادفی ساده، تعدادطریق نمونه

خالقی کالشون نامه استاندارد رهبري اها، از سه پرسشمنظور گردآوري دادهبه

) و عملکرد 1396( )، حکمرانی خوب احمدي و همکاران2011( و همکاران

) استفاده شد. از تحلیل عاملی براي بررسی روایی 2002( نوآورانه هوانگ و لی

یابی معادالت ساختاري با نرم افزار لیزرل، براي نامه و از مدلسازه پرسش

نشان داد که بین متغیرهاي مکنون ها ارائه مدل پژوهش استفاده گردید. یافته

ها همبستگی مثبت و معناداري وجود داشت. هاي متناظر با آنو شاخص

صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی  همچنین رهبري اخالقی به

اثر داشت. به بیانی دیگر  69/0حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه به میزان 

ت بین متغیر رهبري اخالقی و عملکرد گر مثبمتغیر حکمرانی خوب میانجی

تواند با گیري پژوهش نشان داد که رهبري اخالقی مینوآورانه بود. نتیجه

کمک حکمرانی خوب منجر به تقویت عملکرد نوآورانه در ادارات ورزش و 

  جوانان غرب ایران گردد.
  

  ها واژهکلید 

 .ورزش و جوانانرهبري اخالقی، حکمرانی خوب، عملکرد نوآورانه، وزارت 

The purpose of this study was to explain the effect of 
ethical leadership on innovative performance regarding 
the mediator role of good governance in sports and youth 
offices in west of Iran. The research method is 
descriptive-survey and applied in terms of purpose. The 
statistical population included experts from the Ministry 
of Sports and Youth of West of Iran (n = 286) who were 
selected through simple random sampling, and 182 
responded to the questionnaires. Three standard 
questionnaires, the Ethical Leadership of Calhoun et al. 
(2011), Ahmadi et al. (2017) and Innovative Performance 
of Huang and Lee (2002) were used. Factor analysis was 
used to evaluate the validity of the structure of the 
questionnaire and the structural equation modelling with 
Lisrel software to present the research model. The 
findings showed that there was a positive and significant 
correlation between the variables and the corresponding 
indices. Also, ethical leadership indirectly and through 
the mediating variable of good governance influenced 
innovative performance 0.69. In other words, the good 
governance variable was a positive mediator between the 
variable of ethical leadership and innovative 
performance. The conclusion of the research shows that 
ethical leadership could improve innovative performance 
along with good governance in sports and youth offices 
of west of Iran.  
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  همقدم

اي در ساختار ها جایگاه واال و برجستهدر دنیاي کنونی، سازمان

اند. با پیچیده شدن روز افزون و اجتماعی پیدا کرده فرهنگی

ها در جهت برآورده طور حتم نقش سازمانجوامع امروزي، به

تر شده است تر و با اهمیتها، حساسکردن انتظارات انسان

ها نیز بدون وجود ). از طرفی، سازمان1391(فردوسی و همکاران،

ها نیز آن بلکه ادارةمفهومی نخواهد داشت، ها، نه تنها انسان

ها براي ها و سازمانمیسر نخواهد بود. لذا، باید گفت انسان

زندگی اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگر هستند. زندگی اجتماعی 

ها مستلزم همکاري، همیاري و برآوردن نیازهاي متقابل انسان

ها و تخصص ۀاست. این امر منجر به تقسیم کار، توسع

و بر پیشرفت کمی، کیفی و آثار و نتایج  هاي مختلف شدهمهارت

او را در قالب نهادها،  ۀآن افزوده و روابط اجتماعی و سازمان یافت

ها و واحدهاي کم و بیش تخصصی گسترش مؤسسات، سازمان

  ).1383و توسعه داده است (قاسمی نژاد، سیادت 

اقتصادي  ءبدنی بخش مهمی از توسعهتوسعه ورزش و تربیت

هاي راهبردي در برنامهء اي است و ارائههر جامعهاجتماعی در –

هاي مختلف آن اهمیت خاصی دارد. دستاوردها و بخش

اي گسترده دارد و موجب رونق ورزش دایره ءپیامدهاي توسعه

شود، بر این مبنا که پیروزي اقتصادي و شکوفایی اجتماعی می

 هاي ورزشی، موضوعی اساسیرقابت ءها در عرصهملتء پیوسته

ها هاي ورزشی مانند بیشتر سازماناست. در هزاره سوم، سازمان

رقابت جهانی  ءها براي بقا و دوام در عرصهو نهادهاي دیگر حوزه

به سازمانی راهبرد محور تبدیل شدند، چرا که تفکر راهبردي، در 

هاي زاینده و پاینده براي سازمان است جوي چرخهوجست

زهاي ضروري جامعه که در ). یکی از نیا1390(لشکربلوکی،

هاي توسعه و پیشرفت اجتماعی نقش مهمی دارد، ورزش برنامه

بدنی است. دست آوردهاي تربیتی، بهداشتی، سالمتی، و تربیت

بدنی و ورزش روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و.... تربیت

اي چند بعدي در جامعه عنوان مقولهموجب شده است تا ورزش به

بدنی سابق) زارت ورزش و جوانان (سازمان تربیتمطرح شود و و

عنوان متولی ورزش کشور تأسیس گردد. امور مربوط به به

بدنی و ورزش بر عهده این سازمان نهاده شده است. ادارات تربیت

ها زیر نظر وزارت ورزش و کل ورزش و جوانان در سطح استان

 همیت و). با توجه به ا1384کنند (سجادي،جوانان فعالیت می

جایگاه ورزش و مسائل اجتماعی در جامعه، وزارت ورزش و 

جوانان به مثابه متوالی امر ورزش نقش اصلی را در توسعه، ترویج 

و رشد ورزش در بعد ورزش همگانی و قهرمانی به عهده دارد و 

هاي ورزشی کشور الزمه رسیدن به اهداف ذکر شده در سازمان

                                                                                                                                                    
1. Zehir 

ند و در صورت مؤثر عمل طور مؤثر عمل کنهاین است که ب

نمودن خواهند توانست سیستم ورزشی کشور را به طور موفقیت 

آمیزي مدیریت کنند و به اثربخشی مطلوب نزدیک شوند (عیدي 

له تا آنجا است که امروزه اهمیت این مسأ ).1390پور و همکاران،

هاي چشمگیري در حوزه ورزش در کشورهایی که پیشرفت

شود (ویناند و مطلوب ورزش نام برده میاند از حاکمیت داشته

) که در آن به مواردي مانند عدالت و 2019انانوستوپولوس، 

برابري، تنوع جنسی و تعادل در حوزه توزیع امکانات و خدمات 

ورزشی به همه جامعه و مهمتر از آن مسئولیت اجتماعی در حوزه 

رشوه ) و مواردي مانند فساد، 2017کید شده (آدریانس، أورزش ت

کنند و ناکارآمدي را مخل حاکمیت مطلوب ورزشی تعریف می

هاي یري محیطگشکل امروزه با ). 2015(برایتبارث و همکاران، 

توانند به فعالیت خود ادامه هایی میپیچیده رقابتی، تنها سازمان

هاي مهم سازمانی همچون دهند که عملکرد خود را در قابلیت

هاي نوآورانه، منبعی فعالیتنوآوري تقویت کنند. انجام 

ها با تکیه کند. سازمانناپذیر براي مزیت رقابتی فراهم میپایان

وري و بهبود وضعیت اقتصادي بر نوآوري در پی افزایش بهره

اشاره  ). عملکرد نوآورانه،1392خود هستند (مرادي و همکاران،

الت، آها، ابزاربه توانایی سازمان براي این که اولین کاربر ایده

ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات ها، برنامهها، خط مشیسیستم

). عملکرد نوآورانه از 2008، 1و همکاران جدید باشد دارد (زهیر

شود. بدین معنی که تبدیل طریق دروندادهاي نوآورانه تعریف می

سازمان در  آورانه با عملکردداده به خروجی و سرانجام خروجی نو

) 2018همین اساس کریسنزي و گاگلیاردي (ارتباط است. بر 

ثیرگذار بر عملکرد نوآورانه را معرفی هاي تأترین شاخصمهم

کید دارند أکنند. آنها بر عواملی همچون تحرك جغرافیایی تمی

گذارد. این تحرك باعث ثیر میأکه بر خلق یک محیط نوآورانه ت

مایت انتشار دانش در سطوح مختلف سازمانی شده و منجر به ح

از شبکه کنشگران درون سازمان شده که در نهایت به تحرك 

ها، کارکنان در شرکت شود. غالباًعملکردهاي نوآورانه منجر می

دریافت کنندگان منفعل دانش هستند و توجه اندکی به 

هاي شرکتی و محیطی داشته و تالش چندانی براي بومی ظرفیت

رهبري جایگاه  هايسازي دانش ندارند. تحرك محیطی و نقش

کند (فوري مهمی براي مقابله با این شکل از منفعل بودن ایفا می

  ).2011و هال، 

 ، عملکرد2003هرچند بر طبق نظریه کمپ و دیگران  

نوآورانه به این دلیل که خروجی نوآورانه به همراه عملکرد 

گذار باشند، هاي نوآورانه تأثیرسازمان ممکن است بر روي هزینه

طورکلی عملکرد د به چند دسته تقسیم شود. اما بهتوانمی
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اقتصادي یک سازمان ممکن است بر روي سه مرحله شرکت 

اثرگذار باشد. تصمیم براي نوآوري، خروجی نوآوري و خروجی 

اي که با نوآوري و عملکرد شرکت در ارتباط است نوآوري

طورکلی عملکرد نوآورانه دو بعد دارد، ). به2014، 2(لوفستن

). عملکرد نوآورانه، 2013، 3گیارایی و سودآوري نوآوري (زهک

اقدامات نوآورانه فنی در یک  گیري دانش واشاره به ارزیابی بهره

سازمان دارد. در مجموعه، در تعاریف عملکرد نوآورانه دو معنا و 

تر است، به دانش فنی، مفهوم وجود دارد. مفهوم اول که کلی

اشاره دارد. بر این اساس عملکرد  عملیات نوآورانه و خالقانه

تواند عملکرد اقتصاي، اجتماعی، محصول و عملکرد نوآورانه می

طور فرآیندي را نیز بیان کند. بنابراین، عملکرد نوآورانه به

اي، متکی بر مدیریت اثربخش فرآیند نوآوري است و عمده

ها بپردازند. شناسایی، توسعه، حمایت و تخصیص منابع و قابلیت

تر است، عملکرد نوآورانه اشاره بر تعداد در مفهوم دوم که جزئی

شوند یعنی محصوالت اختراعاتی دارد که به بازار معرفی می

 4ن(چ هاي فرآیندي یا تدابیر جدید شرکتجدید، سیستم

ها براي این که از قافله رقابت عقب نمانند، سازمان ). 2012،

ها معطوف مدیریت آن توجه خود را به رهبران سازمانی و سبک

هاي متفاوتی تواند سبکاند. مدیر در نقش رهبر سازمان میکرده

را در هدایت نیروي انسانی انتخاب کند. الگوهاي رفتاري مناسب 

مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوي 

ها را از شغل و حرفه شود و میزان رضایت آندر کارکنان می

). بروان و تروینو 1382راد، (مصدق دهدیش میخویش افزا

عنوان نشان دادن رفتار مناسب هنجاري از رهبري اخالقی را به

هاي فردي، ارتباطات بین فردي، و ترویج این قبیل طریق فعالیت

تقویت و "رفتارها به پیروان از طریق ارتباطات دو طرفه، 

). 1392اند (محمدي و همکاران، تعریف کرده "گیريتصمیم

هایی را براي ها و مشخصهپژوهشگران در آثار مختلف ویژگی

هاي مثبت اند. برخی از این ویژگیذکر کرده "رهبر خوب"

عبارتند از: شخصیت، صداقت، درستی، نوع دوستی، قابل اعتماد 

هاي مهم رهبر که همواره مورد بودن  و عدالت. یکی از ویژگی

مداري است. مفهوم خالقتوجه بوده است، رهبري بر مبناي ا

رهبري اخالقی نخستین مفهومی نیست که اهمیت اخالق را 

هاي رهبري براي رهبران سازمانی مشخص کرده است. در سبک

نیز بر اهمیت  "رهبري تحول آفرین" و "ايرهبري مراوده"نظیر 

کید شده است؛ اما اختالفاتی در ویژگی اخالق مداري أاخالق ت

 )،5،2008(هوف وهاتوگ ها وجود داردکرهبر در هر یک از سب

                                                                                                                                                    
2. Lofsten 
3. Zheng 
4. Chen 

کنند که در تبیین مفهوم رهبري اخالقی بر این نکته تمرکز می

گیري و تأثیرگذاري بر رهبران چگونه از قدرت خود در تصمیم

)، رهبري اخالقی 6،2006کنند (رسیسکدیگران استفاده می

شود. جوامع امروزي منجر به حکمرانی خوب در سازمان می

اي که گونهتعالی هستند به یابی به رشد، توسعه ودست نیازمند

یابی به تعالی و کمال در زندگی بشري و در سطح گوناگون دست

شود. در این میان (فردي، خانوادگی، سازمانی، ملی) دنبال می آن

یکی از سطوح بسیار مؤثر در توسعه جوامع، سطح سازمانی تعالی 

 ازمانی تحقق بپذیرد، توسعۀعالی ساي که اگر تاست. به گونه

 1990در پی خواهد داشت. در اواخر دهۀ  کالن جامعه را نیز

محافل سیاست گذاري اقتصادي مانند بانک جهانی، برنامه 

عمران سازمان ملل، سیاستی به عنوان حکمرانی خوب را به 

). 1383کلید معماي توسعه و تعالی مطرح کردند (حیدري،  ۀمنزل

یی است در جهت اصالح بخش عمومی، حکمرانی خوب الگو

تقویت جوامع مدنی و تسریع مشارکت بخش خصوصی، 

هاي بانک جهانی از حکمرانی خوب در نتیجه تغییر سیاست

سازي دولت به توانمند سازي دولت مطرح شده رویکرد کوچک

هاي بانک جهانی در است که خود زاییده تجربه ناموفق سیاست

بوده  1990اوایل  و 1980ي ر دههکشورهاي بلوك شرق در اواخ

است. توجه به این تغییر رویکرد جهانی به مقوله حکمرانی است 

له حکمرانی أتصریح کرد که مس 1989که بانک جهانی در سال

شیوه مدیریت و اداره کشور است یعنی رابطه شهروندان با 

).  2016 7حکومت کنندگان موضوع کلیدي توسعه است (فواندز،

تواند یک نقشه راه یا مبنایی براي کمرانی خوب میدرك بهتر ح

قضاوت در خصوص فرآیندهاي آتی اصالحات نهادي و تکامل 

). از جمله 1390در بخش دولتی فراهم کند (شیروانی و رجبی،

ها و گرایی، اثر بخشی نقشابعاد حکمرانی خوب شامل: نتیجه

گویی سازي، پاسخسازي، ظرفیتها، شفافوظایف، ارتقاي ارزش

هاي مطرح شده براي حکمرانی است،  باید بیان کرد که شاخص

عدم فساد، شفافیت و  خوب از قبیل کارآمدي بخش عمومی و

هایی که تحت ویژگی ،پاسخگویی مفاهیمی هنجاري هستند

شوند، داراي عنوان اجزاء و ارکان حکمرانی خوب انتحاب می

). اما باید 1386ارزش هستند (دباغ و نفري،خاصیت هنجاري و 

توضیح داد که مفهوم خوب در این جا بر حسب مکاتبی که 

داند، نیست. به عبارت هاي اخالقی را نسبی میمفاهیم و ارزش

دیگر این دیدگاه رویکرد واقع گرایانه به ارزش اخالقی دارد 

  ). 1390(فرکوش،

5. Hough  and Hartog 
6. Resick 
7. Foandez 
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دهاي اخالقی در )، معتقدند که رون2018نیمتو و بجینارو (

رهبري سازمانی بهترین استراتژي بازاریابی براي پیشبرد سازمان 

هاي رقابتی سازمان منافاتی ندارد بلکه است و نه تنها با مزیت

باعث بهبود وضعیت سازمان در رقابت با سایر رقبا خواهد شد. 

طور عام، ) اخالق سازمانی را در سطوح مختلف، به2017وانس (

هاي اتخاذ سطح مدیریت سازمان، در سطح استراتژيدر عمل، در 

کننده و کاربران شده، اخالقیات بازار و اخالقیات به سمت مصرف

کنند. در هر خدمات و نسبت به همکاران و کارکنان مطرح می

هاي خاصی وجود یک از این سطوح قواعدي رفتاري و ارزش

). در 2013، دارد که بایستی به آنها احترام گذاشته شود (پاستین

این میان نقش رهبري اخالقی در اجراي این قواعد در سطوح 

  مختلف اهمیت بسزایی دارد. 

هاي درگیر در ویژه سازماناز سوي دیگر حوزه ورزش و به

هاي مختلف اجتماعی، ها و گروهآن، به علت روابط پایدار با بخش

اي و چه ورزش همگانی اهمیت چه در سطح ورزش حرفه

کند. با توجه به این که وظایف ادارات ورزش و پیدا میمضاعفی 

جوانان شامل: توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی، 

هاي تحقیقاتی در استعدادیابی و کشف افراد مستعد، تعیین حوزه

و موفقیت در این مسیر  می باشد هاي مختلف ورزش و...بخش

و هدایت این مسیر نیازمند استقرار حکمرانی خوب در این ادارات 

توسط مدیران یا رهبران اخالقی جهت نیل به این اهداف تعیین 

هاي انجام شده این شده براساس اسناد باالدستی و هدف گذاري

باشد. از طرفی، عملکرد مطلوب در زمان حاضر مجموعه می

نیازمند نوآوري در ارائه خدمات به ذینفعان کلیدي این ادارات 

هاي ورزشی ی، مربیان، ورزشکاران، باشگاههاي ورزشتأیعنی هی

باشد، لذا براساس مطالب فوق و متغیرهاي عنوان شده، و غیره می

له اصلی تحقیق تبیین اثر رهبري اخالقی  بر عملکرد نوآورانه أمس

با در نظر گرفتن نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش 

ها و پیشنهاداتی باشد تا بتوانند راه کارو جوانان غرب کشور می

 ها در این زمینه ها ارائه دهند.  براي تجلی این وزارتخانه

  

  روش شناسی پژوهش

پیمایشی و از نظر هدف کاربردي است. -پژوهش حاضر، توصیفی

جامعه آماري پژوهش را، کلیه کارشناسان ادارت ورزش و جوانان 

است، تشکیل نفر  286که تعدادشان  1396غرب ایران در سال 

یري تصادفی گنفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه 182و تعداد  داد

هاي نامهها پرسشمنظور گردآوري دادهساده انتخاب شدند. به

نفر از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی  200پژوهش بین 

نامه سالم برگشت داده شد پرسش 182توزیع شد که از این تعداد 

                                                                                                                                                    
8. Statistical Package for Social Sciences 

تند. ابزارهاي تحقیق نیز شامل: و در تحلیل مورد استفاده قرار گرف

)، 2011نامه رهبري اخالقی کالشون و همکاران (الف) پرسش

نامه شامل ابعاد (انصاف، رهنمودهاي اخالقی، این پرسش

باشد و بر گیري فردي، اشتراك قدرت، شفافیت نقش) میجهت

تایی لیکرت ساخته شده است (خیلی زیاد، زیاد، مبناي طیف پنج

عد انصاف، سؤاالت ب 5 الی 1، خیلی کم)،  سؤاالت تا حدودي، کم

عد رهنمودهاي ب 13تا  10االت ؤگیري فردي، سعد جهتب 9تا  6

 تا 20عد اشتراك قدرت و سؤاالت ب 19تا  14 االتؤاخالقی، س

نامه محقق ساخته سنجد ب) پرسشبعد شفافیت نقش را می 24

نامه پرسش)، این 1396( حکمرانی خوب احمدي و همکاران

اصلی شفافیت، بازرسی و توازن، فرآیندهاي ۀ لفؤشامل چهار م

نماگر براي توصیف  30دموکراتیک و همبستگی و همچنین 

عوامل اصلی حکمرانی خوب بود. ج) براي سنجش عملکرد 

عد ( نوآوري ب 2)، با 2002لی ( هوانگ و ءنامهنوآورانه از پرسش

عملکرد نوآورانه را در طول گویه،  5اجرایی، نوآوري فنی) و با 

مخالفم، مخالفم، نظري  اي لیکرت (کامالًمقیاس پنج درجه

سنجد.  براي اطمینان از اعتبار موافقم) می ندارم، موافقم، کامالً

نفر از استادان و خبرگان در حوزه مدیریت  10محتوا، از نظر 

از ها نیز نامهگیري شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشبهره

آلفاي کرونباخ استفاده شد، که میزان آن براي رهبري اخالقی 

 88/0، براي عملکرد نوآورانه 83/0، براي حکمرانی خوب 86/0

ها از آزمون بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده

ها و کالموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده

افزارهاي ه از نرممعادالت ساختاري و تحلیل مسیر با استفاد

SPSS8  8,70و  22نسخه
9 LISREL .استفاده گردید 

  

  هاي پژوهش یافته

هاي توصیفی حاکی از آن بود که وضعیت تأهل کارشناسان یافته

درصد کارشناسان  30/0وزارت ورزش و جوانان ایران به مقدار 

درصد  57/0. باشنددرصد کارشناسان متأهل می 70/0مجرد و 

درصد کارشناسان را زن تشکیل  43/0کارشناسان مرد و 

درصد کارشناسان داراي مدرك  10/0در این میان دهند. می

درصد کارشناسان داراي مدرك  57/0دیپلم و فوق دیپلم، 

درصد کارشناسان داراي مدرك کارشناسی  26/0 کارشناسی،

اند. سن درصد کارشناسان داراي مدرك دکتري بوده 6/0ارشد، 

-40درصد بین  44/0سال،  20درصد کارشناسان کمتر از  26/0

 50درصد باالي  8/0 سال، 41-50درصد بین  22/0سال،  31

 5تر از درصد کارشناسان کم 18/0سابقه کاري  سال سن دارند.

سال،  6-10درصد سابقه کاري کارشناسان بین  26/0سال، 

9. Linear Structural Relationship 
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رشناسان باالي درصد کا 26/0سال،  11-15درصد بین  30/0

   سال سابقه کاري دارند. 15

ها با استفاده از تحلیل عامل در پژوهش حاضر اعتبار سازمان

ییدي مورد استفاده واقع شده است و تنها درونداد در تحلیل أت

   باشد.عاملی ماتریس همبستگی بین متغیرها می

مدل ساختاري پژوهش را در حالت  2و  1هاي نتایج شکل

گیري ضرایب و معناداري نشان داده است. از مدل اندازه استاندارد 

توان این برداشت را نمود که بین متغیرهاي استاندارد شده می

ها همبستگی مثبت و هاي متناظر با آنمکنون و شاخص

داري وجود دارد. ضرایب استاندارد شده در واقع بیانگر معنی

ها و ن عاملضرایب مسیر یا بارهاي عاملی استاندارد شده بی

تر خواهند بود. باشند. ضرایب بارهاي عاملی قوينشانگرها می

براي داشتن روایی باید بین سازه و بعد و شاخص عد و بین ب

همبستگی مثبت و معناداري وجود داشته باشد. بنابراین، مدل 

ها تخمینی استاندارد که از تطبیق دو ماتریس کواریانس مدل داده

مین واقعی پارامترهاي مدل را نشان حاصل شده است، تخ

  دهد. می

  

  

  مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد. 1شکل 
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  مدل ساختاري در حالت معناداري. 2شکل

  

در این مدل میزان روابط بین سازه و بعد و شاخص عد و ب

باشد،  30/0که رابطه باالي شود. در صورتینشان داده می

توان گفت سؤاالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار می

است. همان طور گفته شد، مدل تخمین استاندارد بدین جهت 

شود که با داشتن ضرایب همبستگی دوتایی امکان ارائه می

سازد. اما در باب ها و بین ابعاد را فراهم میمقایسه بین شاخص

توان براساس بزرگی یا کوچکی این ین ضرایب نمیمعناداري ا

ضرایب استفاده نمود، بلکه باید از شاخص تی جهت تعیین 

 معناداري این ضرایب مسیر استفاده نمود. 

شود که بدانیم آیا  مدل اعداد معناداري به این دلیل ارائه می

 است یا  عد و رابطه بین بعد و شاخص معنادار  رابطه بین سازه و ب

یا همان        ناداري  عداد مع نادار  T-Valueخیر. مدل ا ، میزان مع

ــان می     دهد چنانچه مقدار آن      بودن هریک از پارامترها را نشـ

ــد، پارامترهاي مدل معنادار    96/1بزرگتر از قدر مطلق عدد  باشـ

ــتند. با توجه به این که اعداد معناداري پارامترهاي مدل از            هسـ

ــتبزرگ 1,96قدر مطلق  ــیات متغیر مربوطه به تر اس ، لذا فرض

 شود.آن تأیید می

هاي مدل پژوهش از ، شاخص1توجه به مقادیر جدول  با

، نشان 1باشد. نتایج جدول شماره برازش مناسب برخوردار می

) df/2xهاي نسبت خی دو  به درجه آزادي (دهد که شاخصمی

)، شاخص نیکویی CFI، شاخص تناسب تطبیقی (22/2برابر با 

)، شاخص NFI)، شاخص برازش هنجاري (GFIبرازش (
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) در حالت مطلوب و جذر برآورد AGFIنیکویی برازش انطباقی (

در حد مطلوبی  1/0) کمتر از RMSEAواریانس خطاي تقریب (

قرار دارند، بدین معنی که مدل تحقیق حاضر داراي برازش 

 هاي حاصل از تحقیق مدل نظريمطلوبی است و به عبارتی داده

 .کنندپژوهش را حمایت و تأیید می

  

  نتایج شاخص هاي برازش مدل تحقیق. 1 جدول

/df2X P.Value NFI AGFI GFI CFI RMSEA شاخص 

  فرضیه اول  082/0  96/0  97/0 95/0  98/0  0001/0  22/2

 دامنه مورد قبول  >1/0  <90/0  <90/0  <90/0 <90/0  >05/0 >3

 نتیجه مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب

 
  نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري در خصوص متغیرهاي تحقیق. 2جدول 

 نمره T  ضریب تأثیر غیر مستقیم  ضریب تأثیر مستقیم  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  06/3  69/0  32/0 نوآورانه عملکرد  رهبري اخالقی

  53/4  -  49/0  نوآورانه عملکرد  حکمرانی خوب

 31/8  -  77/0 بحکمرانی خو  رهبري اخالقی

  

، ضریب استاندارد بین دو متغیر 2براساس نتایج جدول شماره 

و بین حکمرانی  32/0رهبري اخالقی و عملکرد نوآورانه برابر با 

-Tاست، با توجه به مقدار  49/0خوب و عملکرد نوآورانه برابر با 

Value  اند، لذا قرار گرفته 96/1تمامی مسیرها در بازه بیشتر از

مامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و معنی می توان بیان کرد که ت

توان نتیجه گرفت که رهبري اخالقی با توجه دار است، پس می

  به نقش میانجی حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه اثر دارد.

  

  گیريبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش، تبیین اثر رهبري اخالقی به واسطه 

ادارات وزارت ورزش حکمرانی خوب برعملکرد نوآورانه کارکنان 

نتایج تحقیق نشان داد اثري که  کشور بود.  و جوانان غرب

صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی رهبري اخالقی به

است.  به  69/0گذارد برابر حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه می

بیانی دیگر متغیر حکمرانی خوب متغیر رهبري اخالقی و عملکرد 

  کند. گري میصورت مثبت میانجینوآورانه را به

تواند باعث کید بر رهبري اخالقی میأها تبراساس یافته

حکمرانی خوب و در نهایت عملکرد نوآورانه شود. نتیجه این 

د شده است. یکأتحقیق همچنین توسط پژوهشگران مختلفی ت

یافتند که )، به این نتیجه دست1396براي مثال عطار و همکاران (

هاي متفاوت حکمرانی خوب رابطه ري اخالقی با جنبهابعاد رهب

ها در چارچوب معناداري دارد و باید بیان کرد، همواره تنظیم فعالیت

اخالقی، صداقت و درستی، اعتماد و تالش در جهت ارتقاي 

کارکنان در سازمان، مبین برخی از جنیه هاي حکمرانی خوب نظیر 

خواهد بود. طبرسا و  ها و پاسخگوییسازي، ارتقاي ارزششفاف

ایش یافتند که رهبران بخاطر افز)، به این نتایج دست1396فاضلی (

کنند. ي مانند انگیزه استفاده میاسطح عملکرد کارکنان از رویه

چون عملکرد نهایی سازمان منوط به عملکرد هر فرد آن سازمان 

توان گفت که عملکرد خوب کارکنان در موفقیت هست، می

اي را دارد. بنابراین رهبري اخالقی هم بر بهبود ش عمدهسازمان نق

عملکرد و هم بر پرورش و حمایت حس روانی کارکنان مؤثر است. 

کید بر نقش رهبري اخالقی بر أ) نیز با ت2019لموئین و همکاران (

کید أحکمروایی خوب و نتایج حاصل از آن بر نوآوري سازمانی ت

رهبري اخالقی، قابل اعتماد  دارند که اشکال اخالقی رهبري مثل

موجی از عالیق و توجهات را در  21و خدمتگذار در قرن 

گیر شدن هاي موفق به خود جلب کرده است. همهسازمان

رویکردهاي رهبري اخالق محور، از سوي دیگر منجر به نوعی 

همپوشان شده است که این امر  رویکردهاي نظري متنوع و گاهاً

هاي حساس مانند ورزش در برخی حوزه بازتاب دهنده اهمیت آن

  بوده است.

هاي به همین دلیل مفهوم رهبري اخالقی یکی از زیرشاخه

اي مهم لهأها به مسرفتارهاي اخالقی است که اخیراً در سازمان

طور تبدیل شده است. البته تا به امروز، در عرصه پژوهش به

رهبران  یکپارچه و منظم درباره این متغیر تحقیق نشده است.

پذیر و درستکار شناخته اخالقی افرادي پایبند به اصول، جامعه

اصول هاي متعادل و خوب پیرامون تصمیمغالباً شوند که می
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کنند معیارهاي گیرند، با پیروانشان ارتباط برقرار میمیاخالقی 

ها را به کار ها و تنبیهکنند و پاداشاخالقی شفاف را تنظیم می

محیطی سالم و با بهره وري باال در سازمان ایجاد کنند برند تا می

کند ). رهبري اخالقی، رهبري را توصیف می2006(براون، تروینو، 

گیري که براساس اعتقاد به آن چه درست یا نادرست است، تصمیم

کنند که به کند. رهبران اخالقی افراد را طوري هدایت میمی

شود. رهبران ماهیتاً در می ها احترام گذاشتهحقوق و جایگاه آن

موقعیتی از قدرت اجتماعی قرار دارند و رهبران اخالقی بر این نکته 

هایی کنند که چگونه قدرت اجتماعی خود را در تصمیمتمرکز می

اي که دهند و شیوهکنند، اقداماتی که انجام میکه اتخاذ می

ک و برند (رسیدهند به کار میدیگران را تحت تأثیر قرار می

). رهبري اخالقی و ترویج و توسعه آن در همه 2006دیگران، 

ها قرار دارد، سطوح مدیریت، در رأس دستور کار بسیاري از سازمان

رود چنین رهبرانی آثاري مثبت داشته باشند چرا که انتظار می

). رهبران اخالقی منافع جمعی را بر منافع فردي 2001(کانونگو،

). رهبران اخالقی خود 2006همکاران،دهند (ریسک و ترجیح می

دانند و نگران اثرات نفعان مسئول میرا در قبال ارتقاء منافع ذي

رفتار خود بر محیط اطراف ازجمله افراد، جامعه و محیط زیست 

هستند. رهبران باثبات و پایدار فراتر از منافع شخصی خود عمل 

ه کاري فکر کرده و به تأثیر اقدامات خود فراتر از محدوده گرو

دهند که نسبت به رفاه جامعه دلسوز هستند کنند و نشان میمی

). رهبران اخالقی، الگوهاي نمونه 2011(کالشون و همکاران، 

هستند که به ایجاد و حفظ روابط مثبت با زیردستشان توجه دارند. 

منفی  ۀتوان گفت که حالت عصبی (عصبی بودن) رابطبنابراین می

). رهبران اخالقی 1391دوست، دارد (یزدانبا رهبري اخالقی 

سازند، ها، انتظارات و اهداف عملکردي را روشن میمسئولیت

رود و در ها چه انتظاري میدانند از آناي که زیردستان میگونهبه

رسد (کالشون و چه زمانی عملکردشان به حد انتظار می

هاي ینه). از این رو رهبري اخالقی با ایجاد زم2011همکاران،

آورد و در نهایت عملکرد مناسب حکمرانی خوب را به ارمغان می

هاي ورزشی از جمله ادارات مدیریت بر ارگاننوآورانه را در پی دارد. 

که ورزش و جوانان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به آن

گیري در هاي ورزشی از عوامل اصلی تصمیممدیران سازمان

هاي شوند، لذا توجه به مهارت و قابلیتسوب میها محسازمان

تواند به میزان چشمگیري بر مدیریتی آنان و تقویت آن، می

آنجا حمایت  موفقیت ورزش کشور تأثیرگذار باشد. این ادعا از

ها در عصر شود که براساس پیشینه تحقیق، موفقیت سازمانمی

سته است. ها وابهاي مدیریتی مدیران سازمانحاضر به قابلیت

ها صرفاً از طریق کسب دانش و معلومات کسب این قابلیت

                                                                                                                                                    
10. Mandalitel 

جانبه مدیران شود، بلکه مستلزم توسعه همهاي حاصل نمیحرفه

ها است. در ابعاد مهارتی، شخصیتی و تحول در نگرش و رفتار آن

 میان در رهبران اخالقی بایستی هايارزش و هاویژگی در واقع

 تغییر براي عامالنی عنوانبه خود نمدیرا و تسري یابد مدیران

از طرفی   باشند. سازمانی با عملکرد نوآورانه سمت به سازمان جو

حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداري را بر عملکرد نوآورانه دارد. 

) معتقدند که مدیریت 2019در همین زمینه روستیادي و پرامونو (

ازمان براي هاي ورزشی به معناي تقویت سمطلوب در سازمان

نفعان آن، یعنی ورزشکاران است و از این رو یک توانمندي ذي

یابی به این هایی براي دستمدیریت اخالقی بایستی استراتژي

اهداف طراحی کند. بنابراین حاکمیت مطلوب در زمینه ورزش باید 

توانند به خوبی در جهت این امر را تضمین کند که مدیران می

ها عمل کرده و چگونگی زشی و اعضاء آنهاي ورمنافع سازمان

شود. بنابراین یابی به این اهداف به شکل اثرگذاري رصد میدست

حاکمیت مطلوب به معناي شفافیت، ارائه فرآیندهاي دموکراتیک، 

هاي ورزشی نیز نقش محوري دارند. نظارت و تعادل در سازمان

بري قابل محور رهها تنها با اتخاذ رویکردهاي اخالقاین حوزه

). به همین دلیل است که 2012باشند (کمیسیون اروپا، حصول می

رود تا بتوانند حاکمیت مطلوب هاي ورزشی انتظار میاز سازمان

شان پیاده کنند که شامل منابع سازمانی را براي منابع سازمانی

هاي ها، و فعالیتریزي، تسهیالت و زیر ساختانسانی، بودجه

). با ارائه الگوهاي 2016سوایودي و همکاران، شود (ایبرنامه می

رود تا اهداف حاکمیت مطلوب سازمانی در ورزش، انتظار می

  ثر و کارایی قابل حصول شود. ؤسازمانی به شکل م

از سوي دیگر باید دقت شود که ورزش، به این دلیل که ارائه 

دهنده سالمت اجتماعی و فیزیکی در جامعه است، این توانمندي 

هاي اجتماعی خاصی را به جامعه ارائه دهد و را دارد تا ارزش

تواند به همبستگی اجتماعی بیشتري منجر شود. از نتایج آن می

مدیران سازمان اصول  شود رهبران ورو پیشنهاد میاین 

تشویق سهامداران و ایجاد .1حکمرانی خوب که شامل: 

ها براي کل سازمان و . ترویج ارزش2 ،پاسخگویی واقعی

. عملکرد اثربخش 3 ،دهنده حکمرانی خوب از طریق رفتارنشان

. تمرکز بر اهداف 4 ،شدهوضوح تعریفهاي بهدر عوامل و نقش

کنندگان ها براي شهروندان و مصرفهاي سازمانو خروجی

 و گیري شفاف، آگاهانه و مدیریت مخاطرات. تصمیم5 ،خدمات

ت حاکمِ براي اثربخشی بیشتر أ. توسعه ظرفیت و قابلیت هی6

سازي کنند هاي خود پیاده) است در سازمان102004(آماندالیتل،

تواند منجر به دهد که آن میشان میو تحلیل حکمرانی خوب ن

عملکرد نوآورانه ترکیبی از  .بهبود عملکرد نوآورانه شود
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هاي صورت گرفته هاي کلی سازمان درنتیجه تالشموفقیت

هاي مختلف کارگیري جنبهجهت نو کردن و بهبود دادن و به

اي رهبري دوره ۀلذا، در پایان مطالع .نوآوري در سازمان هست

عملکرد نوآورانه با متغیر میانجی حکمرانی خوب در اخالقی و 

ادارات ورزش و جوانان با توجه به نقش اساسی این متغیرها در 

تر هایی که پایینها و ارتقاء سطح آیتمموفقیت یا شکست سازمان

  گردد.از حد مطلوب هستند، پیشنهاد می
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