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بر رفتار نوآورانه كارشناسان  حكمراني سازمانياثر  تحقيق، اين انجام از هدف
 باشد.مي كنندگي اعتماد سازمانيبا نقش تعديل وزارت ورزش و جوانان ايران

 آماري جامعه است. هدف كاربردي نظر از و پيمايشي -توصيفي تحقيق روش

 طريق از كه بودند) نفر 400(و جوانان ورزش وزارت كارشناسان تمامي شامل

شدند.  انتخاب نمونه عنوانبه نفر 230اي متناسب،طبقه  -تصادفي گيرينمونه
(اسكات و  رفتار نوآورانه استاندارد نامهپرسش سه ها ازداده گردآوري جهت

پاليسز ( اعتماد سازماني و) 2017حكمراني سازماني (حاتمله،  ،)1994بروس، 
 معادالت مدل از هاداده و تحليل تجزيه . برايشد استفاده )2010، كيوسز

 استفاده گرديد. 24 ايموس نسخه افزارنرم وسيلهبه مسير تحليل و ساختاري
رابطه مثبتي  رفتار نوآورانه با حكمراني سازماني بين داد نشان تحقيق نتايج
در رابطه بين ابعاد  گر اعتماد سازمانينقش متغير تعديلهمچنين دارد.  وجود

- يد است. بنابراين مديران سازمانأيسازماني و رفتار نوآورانه مورد ت حكمراني

هاي حكمراني سازماني، هاي ورزشي در كنار اقدامات الزم براي بهبود شاخص
بايد تالش كنند با ايجاد تغيير در ساختارها، فرآيندها، فرهنگ، تكنولوژي و 

- زمينه اعتماد ذيهاي خود، اعتماد را در فضاي سازماني تقويت و استراتژي

  نفعان به سازمان را فراهم سازند، تا باعث بروز رفتار نوآورانه كاركنان شوند.  
  

  ها  واژهكليد 
  ورزش و جوانان. وزارت ،نوآورانه ، رفتارسازماني حكمراني ،اعتماد سازماني

The purpose of this study was the effect of organizational 
governance on employees innovative behavior in ministry 
of sports and youth of iran with role modertor trust 
orgonazition. The research method was descriptive survey 
and it is one type of apply research. The statistical 
population included all employees the ministry of sports 
and youth that their number was 400 people through 
proportional stratified random sampling, and 230 people 
were selected as statistical sample. For data collection we 
used to three questionnaires of innovative behaviour scott 
and bruce (1994), organizational governance hatamleh 
(2017), and orgonazition trust paliszkiewicz (2010).  For 
data analyze, we used to structural equation modeling 
(SEM) and path analysis by the amos24 software. The 
results of the research showed that there is a positive 
relationship between organizational governance and 
innovative behavior. Also, the role of organizational trust 
moderating variable in the relationship between the 
dimensions of organizational governance and innovative 
behavior is confirmed. Therefore, managers of sports 
organizations, along with the necessary steps to improve 
organizational governance indicators, should try to make 
changes in the structure, processes, culture, technology and 
their strategies, strengthen trust in the organizational space 
and provide stakeholders with trust in the organization, to 
cause the updated their employees' innovative behavior. 
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   Abstract  چكيده
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  همقدم
هاي گذشته محققان بسياري به رفتار كاركنان در محيط در دهه
كاري توجه كرده و انواع گوناگوني از رفتار ها را مورد  هاي

 نده،يطور فزابه رياخ يهاسال در اند.تحليل قرار داده
اند. داشته ديكأت هانوع رفتار نيا تيبر اهم يغرب شمندانياند
 يو اثر بخش يياست كه كارا نيرفتار نوآورانه ا يكاربرد تياهم

و  يشدن در تحول منابع، نوآور ميسه قيرا از طر يسازمان
 رمحوميابهام و كار ت يدارا ده،يچيپ يهاطيدر مح يريپذانطباق
ها شامل مشاركت با  تالش نياز ا ييهابخشد. نمونهيارتقا م

 ،يشناسوقت ت،يبدون شكا شتريب فيهمكاران، انجام وظا
 ييجوثر از زمان، صرفهؤاستفاده م گران،يبه د  كمك داوطلبانه

ها و مثبت نشان دادن سازمان دهيدر منابع، به اشتراك گذاشتن ا
چه ). بدين لحاظ، آن580: 1994(اسكات و بروس ،  باشنديم

آموزشي به لحاظ تربيت  مؤسساتها و امروزه در بين سازمان
نيروي انساني مولد، توجه متخصصان امر را به خود جلب كرده 

گونه از كنان و متخصصان ايناست؛ رفتار خالقانه و نوآورانه كار
در كشور  ).260: 2016چانگ و همكاران، ( مؤسسات بوده است

هستند كه نقش  ييهااز جمله سازمان يورزش يهاما سازمان
باشند و بهبود يدر امر ورزش كشور را دارا م ياارزنده اريبس

ورزش كشور  شتريهر چه ب شرفتيها باعث پسازمان نيعمل ا
عالوه در دنياي به ).213: 1394و همكاران ،  مهدويشود (يم

هاي ورزشي با موارد مثل فساد، ورزش نيز زماني كه سازمان
دوپينگ، تباني در مسابقه و سوء مديريت مواجه شدند، موضوع 
-حكمراني سازماني به يك ضرورت بدل و محققان و سازمان

المللي هاي بينهاي غير ورزشي مثل شوراي اروپا، سازمان
هاي ملي ورزش المللي المپيك و سازمانورزش مثل كميته بين

هاي خود قرار در كشورهاي مختلف اين موضوع را در برنامه
هاي دادند. در واقع با توجه به اصول اساسي المپيك، سازمان
المللي ورزشي درون جنبش المپيك شامل: كميته بين

هاي كميته)؛ IFS(2المللي هاي بين)؛ فدراسيونIOC(1المپيك
ها؛ ورزشكاران؛ مربيان؛ )؛ باشگاهNOCS(3ملي المپيك 

هاي ورزشي به هاي ورزشي؛ كادر فني و ديگر سازمانحقوقدان
كه اصول بايد در مورد اين IOCرسميت شناخته شده از طريق 

حكمراني خوب در ورزش اجرا و عملياتي شود مسئوليت 
مليتي مثل شوراي  سسات فراؤبپذيرند؛ البته اين مستندات به م

). مقوله حكمراني سازماني در 6: 2013شود (الم ،اروپا داده مي
هاي مختلف سياسي جمهوري اسالمي ايران نيز در حوزه

                                                                      
1. International Olympic Committee 
2. International federations 
3. National Olympic Committees 

فرهنگي و اجتماعي كم و بيش از روند تغيير و تحوالت جهاني 
قانوني  –نصيب نخواهد ماند، زيرا نهاد هاي اجتماعي بي

اداره امور كشور همانند ديگر جوامع در هاي مسئوليتدار عهده
 نظران داخلي و خارجي قرار خواهند گرفتمعرض نقادي صاحب

). با مفروض دانستن 2003-2011(گزارش شفافيت بين المللي، 
آنها درباره ميزان  المللي و گزارشهاي بينطرفي سازمانبي

در مورد جمهوري  ،هاي حكمراني سازماني خوبتطابق شاخص
مي ايران، بايد به اين نكته اشاره شود كه موقعيت اسال

حكمراني در كشور ما نامطلوب ارزيابي شده است (گزارش 
). از آن جا كه حكمراني 2003 -2011المللي، شفافيت بين

توان سازماني مفهومي پيچيده و اقتضائي است، در هر كشور مي
ادي، آن را براساس اقتضائات و نيازهاي نهادي، فرهنگي، اقتص

سازي كرد و براي ارتقاء و بهبود آن سياسي و اجتماعي پياده
اي وجود ندارد (ميدري و هيچ نسخه از پيش تعيين شده

). بنابراين يكي از مواردي كه در كشورهاي 1382خيرخواهان، 
كشور ايران كه وضعيت حكمراني در  در حال توسعه خصوصاً
رار گيرد تالش شود، بايد مورد توجه قآن مطلوب گزارش نمي

كه نياز به براي استقرار حكمراني سازماني خوب است، طوري
بررسي و شناخت اجزاي حكمراني خوب در حوزه هاي مختلف 

شود و اين شناخت و بررسي در ابعاد مختلف فرهنگي، حس مي
تواند زمينه را براي پويايي جامعه و حركت اجتماعي، سياسي مي

المللي، زارش شفافيت بين(گ دايسوي توسعه فراهم نمبه
عنوان يك پديده فرهنگي و ). ورزش نيز به2003 -2011

اجتماعي از اين قائده مستثني نخواهد بود. بنابراين، توجه به 
هاي حكمراني سازماني در بروز رفتار نوآورانه كاركنان شاخص

وزارت ورزش و جوانان جهت بازنگري در فرآيندهاي سازماني و 
يابي به توسعه همه جانبه به همراه خواهد ستحركت در مسير د

گيري عمده مطرح واژه حكمراني سازماني با دو جهت داشت.
ها ها سازمانواسطه آنه شود: يكي به معناي فرايندهايي كه بمي

شود و ديگري نگرشي اقتصادي است كه هدايت و كنترل مي
 هاي مختلف موردله جدايي مالكيت از كنترل را در حوزهأمس

). اولين 1389معمارزاده و همكاران، ( دهدبررسي قرار مي
كار رفت در هدر آن ب "حكمراني سازماني"اي كه واژه مقاله

اشته شد كه ساختار و نگ لسيا چارديتوسط ر 1960سال 
داد هر چند كه هاي سازماني را مدنظر قرار ميتعملكرد سياس

و در  ستميمفهوم حكمراني سازماني پيشتر در اوايل قرن ب
سنتي  هاي اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته بود. در تعريفكتاب

عنوان مسيري كه از طريق آن، حكمراني سازماني، از آن به
. نمايد ياد شده استگذاران را حراست ميسازمان منافع سرمايه

اما در تعاريف نوين، حكمراني سازماني، غالب كاري يا قوانين يا 
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، ييپذيري و پاسخگووليتت مديره مسئأيهايي است كه هرويه
، مشاركت و يو اثربخش ييكارا ،(عدالت) انصاف و برابري

مين كنندگان أشفافيت را در ارتباط ميان سازمان و ذينفعانش (ت
- مالي، مشتريان، مديران، كاركنان، دولت و جامعه) تضمين مي

). حكمراني سازماني 677: 2004ارتوك و همكاران ، مايند (ن
واسطه آن هدايت و ههاي سازمان باليتستمي است كه فعسي

شود. تالش حكمراني سازماني توسعه انصاف و كنترل مي
برابري، شفافيت و پاسخگويي سازمان است. حكمراني سازماني 

معمارزاده و ( انداي براي واژه پاسخگويي دانستهرا ترجمه
و  يكيانآير يهاطور نمونه، در مطالعه). به1389همكاران، 

به نقش افزايش درجه اعتراض و پاسخگويي  ،)2012( دومحم
توانند در در نوآوري پرداخته شده كه براساس آن افراد مي

هاي خود را آزادانه بيان كرده دور از ترس، ايدهمحيطي آرام و به
تعهد  )،1998، آزبورن (نيو از اين طريق نوآوري كنند. همچن

 يبرا يديعنوان عامل كلهبرا  يمديريت ارشد به نوآور
 4وشور و بدليمنوآورانه مورد توجه قرار داد.  يهاسازمان

و  ي، نوآوريسازمان حكمراني يهايژگيو)، به بررسي 2010(
 ميرابطه مثبت و مستق كي يردولتيغ يهاعملكرد در سازمان

 ستميراستا، س ني. در اندو عملكرد را ثابت كرد ينوآور نيب
عملكرد  يبرامهم  كننده نييممكن است تع يسازمان كمرانيح

و  يعملكرد سازمانبراي  تيشامل مسئول مرانيباشد. حك
 كياست كه نزد يسازمان يفرمانده كي و عمدتاً يريگجهت

كه  مياستدالل كن ميتوانياست. ما م تيريبه مفهوم مد
عملكرد سازماني ها ممكن است در دو سطح در ينوآور

در ارائه  يو نوآور تيريها در مدينوآور :ابديظهور  غيرانتفاعي
استفاده  يمفهوم نوآور يقالب برا نيما از ا نيخدمات و بنابرا

آن  نيروابط ممكن ب ميتوانيم ن،يكرد. عالوه بر ا ميخواه
رابطه  كي، . اوالًميري) را در نظر بگيحيتوض قيتحق( هاخوشه

 يانو عملكرد سازم يسازمان يحكمران يهايژگيو نيممكن ب
 يحكمران يهايژگيو نيب مستقيم وجود دارد. دوم، رابطه

و عملكرد  ينوآور نيوجود دارد. سوم، ب يو نوآور يسازمان
 5باكارا و رازين وجود دارد. مستقيم و مثبت رابطه يسازمان

مراني و ساختار حك ينوآور نيرابطه ب )، به بررسي2006(
 ساختار آن شركتي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه در

 به و گذاردمي ثيرأت كاركنان نوآورانه رفتار بر شركت حكمراني
 ايجاد شركت حكمراني ساختار در را تغييرات نوآوري خود، نوبه
 است بهتر نوآوري، ارتقاء براي كند، همچنين نتايج نشان دادمي

                                                                      
4. Verschuere & Beddeleem 
5. Baccara and Razin  

-ايده اجراي به مربوط گيريتصميم روند در كه افرادي تعداد

جا اهميت  چه در اين آن. يابد كاهش هستند، دخيل جديدهاي 
افزون اين پديده و نقش  رغم اهميت روزدارد اين است كه علي
ها در ايران كمتر به اين موضوع پرداخته فزاينده آن در سازمان

-گونهشده است. شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به

ال و اي است كه لزوم توجه به حل مشكالت و تنگناها در ح
شود. تركيب جمعيتي جوان كشور، خوبي احساس مي آينده به

گذراندن اوقات فراغت با ورزش و  يهاضرورت ايجاد فرصت
نيز افزايش سطوح ورزش قهرماني، پرورشي و همگاني را به 

چه در شرايط كنوني و محيط  كند. آنمراتب بيشتر و بيشتر مي
-پيش احساس مي بيش از يبدنسازمان تربيت يپيچيده و رقابت

است، زيرا مسلماً كاركنان نوآور  يشود، پرداختن به مقوله نوآور
با توجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنين 

ارائه  يهاايجاد رشد و توسعه در زمينه يشرايطي منابع را برا
جديد ايجاد  يهافراهم و شيوه يخدمات بهينه و منابع انسان

سازماني خود بر توسعه و افزايش  يبا نوآورنتيجه  كنند و در
: 2001(ويليامز،  محصوالت و خدمات جديد سازمان بيفزايند

هاي ) نيز با بررسي داده1392دولتي، درويشي و لطفي ( .)63
المللي وضعيت حكمراني در ايران را گزارش شده از سازمان بين

ين ميالدي، در ب 2008بررسي نمودند كه رتبه ايران در سال 
نيز رتبه ايران  2011و در سال  118كشور مورد بررسي  179
تواند بيانگر وضعيت ها ميبوده است، بنابراين اين رتبه 167

شد. مهرابي بانامطلوب ايران و بدتر شدن آن با گذشت زمان 
هاي ورزشي با )، به طراحي مدل حكمراني در فدراسيون1396(

يت و پاسخگويي، بعد (شفاف 8 هاي استخراج شده درشاخص
پذيري، مبارزه با فساد،  مداري، مسئوليت جويي، قانون مشاركت

رعايت موازين اخالقي، نظارت و كنترل، اثربخشي) بيان كرد 
هاي ورزشي تأثير كه اين عوامل بر رفتار حكمراني در فدراسيون

گذارند و مدل ترسيم شده در اين خصوص از كيفيت مناسبي 
اي اندكي درباره نقش اعتماد در هپژوهشبرخوردار است. 

نوآوري سازماني انجام شده است. به اعتقاد كلگ، آنسورت، 
- اپيتروپاكي و پاركر، اعتماد موجب ايجاد نوآوري در سازمان مي

هاي جديد در شود. آنها معتقدند كه اعتماد با استفاده از ايده
هاي بكر هستند، ارتباط هايي كه خواهان جذب ايدهسازمان

اداري دارد. همچنين عالقه قلبي به سازمان و اشتراك در معن
طور مؤثري ارتباط هاي جديد بهها، با پيشنهاد ايدهمنافع و زيان

). اعتماد به سرپرستان نيز در 409: 2002كلج و همكاران، دارد (
تان و تان، ايجاد رفتارهاي نوآورانه زيردستان بسيار مؤثر است (

هاي خاصي از ي موجود، فقط جنبهها). در پژوهش241: 2000
اعتماد، مورد بررسي قرار گرفته است. برخي پژوهشگران، 



 1399پاييز ، 2، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش  26

توسعه محصول جديد، برخي رفتارهاي نوآورانه و برخي نيز 
اند. با توجه به مطالب مذكور، اشتراك دانش را بررسي كرده

توان بيان كرد كه ميزان فراوان اعتماد، تأثير مثبتي بر مي
شي دانش سازماني و ايجاد نوآوري دارد، اما تنوع كيفيت، اثربخ

ها موجب شده است كه هنوز در اين زمينه، در محتواي پژوهش
طور كمبودهاي زيادي وجود داشته باشد و قابليت تعميم، به

 ج). كل160: 2008(الونن و همكاران،  جدي وجود نداشته باشد
بيشتر براي تالش  اند كهبيان كرده )،409: 2002( و همكارانش
هاي جديد و كمك به استفاده از با ايجاد ايده( ايجاد نوآوري

شود كه آنها تجارب مسئوليتي و پاسخ آنها) هنگامي انجام مي
مثبت را از ديگران داشته باشند كه اين موضوع به اعتماد بين 

 كيدر )، 2018( 6همكاران يو وچوان .كارمندان مرتبط است
 يروابط سازمان ، بهيتماد سازماناعبر روي  يمطالعه تجرب

و  ياجتماع تبادل كپارچهي دگاهيكارمند و رفتار نوآورانه از د
طور به تينشان داد كه خالق جينتا ي پرداختند.سازمان يداريپا

-يم ينيبشيپ ياعتماد سازمان قيمثبت رفتار نوآورانه را از طر
كاركنان ة رابط ميرمستقيغ رينوآورانه، تأث طيمح كيكند و 

- يم ليتعد ياعتماد سازمان قيسازمان را بر رفتار نوآورانه از طر
 حكمراني )، به بررسي ارتباط2017( 7يانگ و همكاران كند.

 تايوان به اين نتيجه رسيدند كه در در نوآوري با بيمارستان
 گيريتصميم و اطالعات شفافيت بيمارستان، حكمراني

 تسهيل است و براي گذاشته ثيرأت نوآوري بر استراتژيك
 را اطالعات شفافيت تواندمي بيمارستان مديره تأهي نوآوري،
 ها،گذاريسرمايه مورد در گيريتصميم هنگام در و دهد افزايش
 8كرفت .بخشد بهبود نوآورانه ابتكارات در استراتژيك تفكر

 ،ياسيفلسفه سبررسي حكمراني ورزش:  ا)، در تحقيقي ب2017(
- يرسوائ ،يانسان نهادهايو  هاانجمنقدرت در  عيتوز يبررس
حاكم بر ورزش هاي سازمان يباالهاي رده در را رياخ يها

 عيتوز ياسيس تيآن را در معرض شخص ،شتريب يحت ،نشان داد
 يكه مجازات برا ليدل نيبه هم ،قدرت به راه انداخته در ورزش

قدرت  عيتوز در ورزش است . الزمستين ياز آن كاف يريجلوگ
در ورزش را  ياسيكنترل قدرت س يهامدل م،يده رييرا تغ

. ميكن ينيرا در ورزش بازب مرانيحك ستميو كل س مياصالح كن
گويي )، در رساله دكتري خود به سطح پاسخ2017( 9حاتمله

اداري و حكمراني سازماني (واضح بودن و شفافيت، مشاركت 
قت، كارايي و اثر پذيري، عدالت و صدافعال، رقابت و مسئوليت

ها در ادارات آموزش و پرورش اردن از بخشي) و ارتباط آن
                                                                      
6. Chuan Yu  & et al 
7. Yang & et al 
8. Kreft 
9. Hatamleh 

 ميزانكه  ديدگاه رهبران اداري آن به اين نتايج دست يافت
در ادارات آموزش  يسازمان يو حكمران يادار ييگوپاسخ سطح

نشان داد كه  جينتا نيمتوسط بود. همچندر حد و پرورش اردن 
 حكمرانيو استفاده از  يادار ييگواستفاده از پاسخ زانيم نيب

 يمعنادار و ، رابطه مثبتو پرورش در ادارات آموزش سازماني
 ي با عنوان)، در تحقيق2017( 10. بال بوني و همكارانوجود دارد

عنوان به يكنترل رسم زميمكانر اعتماد ب گريتعديل ريتأث"
المللي بين يهااتحاديه عملكرد در كمرانيح يهاسميمكان

درك ما از  گفت، ،"آن يخارج يو شركا ييايتاليا يهاشركت
 يچند بعد تياعتماد با در نظر گرفتن ماه يتعامل كنترل رسم

نقش  يو بررس نديو كنترل فرآ يهر دو خروج - يكنترل رسم
دو نوع  نيا نيدر رابطه ب گرتعديل ريعنوان متغاعتماد به

 رياعتماد تأثبنابراين تحاد است. متفاوت از كنترل و عملكرد ا
ارتباط كنترل  كاهشبر عملكرد اتحاد را با  يكنترل رسم

 11لي و يانگ .كندمي تعديل ،نديكنترل فرآ شيو افزا يخروج
 رو اعتماد ب يااثر دوگانه تعامل رابطه)، در پژوهشي 2017(

 تعامل دهدينشان م جينتارا بررسي كردند.  اتحاد حكمراني
به اعتماد  بيبه ترت يارتباط يو تعامل اجتماع يارتباط ياقتصاد
شود. يبر دانش منجر م يو اعتماد مبتن يبر بازدارندگ يمبتن

 ليتما ،يبر بازدارندگ يو اعتماد مبتني ارتباط ياقتصاد تعامل
-يم تيرا تقو يسلسله مراتب حقوق صاحبان سهام يبه همكار

بر  يو اعتماد مبتن يارتباط يكه تعامل اجتماع يدر حال .كند
 دهند.يسهام را كاهش م يهايدانش، احتمال انتخاب همكار

بررسي " خود با عنوان ي تحقيقهاافتهي در)، 2015( 12پارنت
 يپنج بخش اصل، "در كانادا كيالمپ يهايباز مرانيحك
 گريو د كيالمپ يهايباز حكمراني يبرا ييكانادا كرديرو
مشاركت  يتمركز بر رو. 1: يعني ه،عمد يورزش يدادهايرو
. 2 ،يشده و هماهنگ شده در سطح مل يزيربرنامه نفعانيذ

-مهارت. 3، هاي المپيككميته سازماندهي براي بازيساختار 

 . 5 و شو انتشار دان يآورجمع .4 ،يو هماهنگ يرهبر يها
در بررسي تأثير  ،)2005( 13اسميت .كرد برجسته را ينوآور

در  يسازماني بر روي نوآور برون سازماني و عوامل درون
 نشان داد كه از مجموع عوامل درون ياهاي ورزش حرفهليگ

سازماني تأثير بيشتري  سازماني، عوامل درون سازماني و برون
 سازماني كه از عوامل درونطوريبر نوآوري داشتند. به

هاي گروه، اندازه، رسميت، پيچيدگي، تمركز، رهبري، ارزش(
سن و ميزان تحصيالت كاركنان) سه عامل رسميت، تمركز و 
                                                                      
10. Balboni  & et al 
11. Li & Yang 
12. Parent 
13. Smith 
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خود رهبري بيشترين واريانس تبيين شده مربوط به نوآوري را به
از اعمال  ميطور مستقكه به ييهااز حوزه يكي .اختصاص دادند

شيلبري و ( حوزه ورزش است رد،پذييم ريثأخوب ت يحكمران
از فساد  يادي، موارد ز21از آغاز قرن  ).349: 2013همكاران، 

و عدم  تيرمدي سوء عنواندر ورزش، به يو تبان نگيدوپ ،يادار
اداره كننده ورزش محرز شده كه با  يدر نهادها وريبهره

انجمن  هيارتباط است. از زمان انتشار اعالم رخوب د يحكمران
- نيكنفرانس ب نيو اول 2000 اروپا، در دسامبر سال هياتحاد
در بروكسل،  2001سال  هيدر ورزش در فور يحكمران يالملل
و محققان  يورزش يهاسازمان ،يدولت يهااز سازمان ياريبس

خوب در ورزش  يحكمران فيتعر براي اندتالش كرده
و  يمل ،ياز اصول مشخص در سطوح متفاوت محل يامجموعه

). 235: 2010فيركينز و شيلبري، ( نديارائه نما يلمللانيب
 يكرده كه حكمران قيتصد  اياسترال يهاورزش ونيسيكم

 ازين حيصداقت و قضاوت صح ،ياثربخش در ورزش به رهبر
ثرتر، ؤم يريگمياثربخش، تصم يحكمران نيدارد. عالوه بر ا

در قبال منابع  يرپذيتيو مسئول ييگوپاسخ ،يازمانس تيشفاف
خواهد كرد. از  نيانجام شده را تضم يهاتيصرف شده و فعال

 ريثأت يحكمران يشده است كه ساختارها رفتهينظر عموم پذ
چاپليت، دارد ( يورزش يهاعملكرد سازمان يبر رو يقابل توجه

از جمله  دارد، يمتنوع هايعلت فيضع ي). حكمران177: 2008
 سك،ير تيريمتعارض، شكست مد قيسال ر،يمد تجربگييب

 يضعف داخل يطوركلبهنامناسب و  اي يناكاف يكنترل مال
ثر نه ؤم ريغ يحكمران وهيدهد. شيوكار را نشان مكسب ستميس

دارد، بلكه  كند،يم تيكه در آن فعال يبر ورزش يمنف ريثأتنها ت
همراه خواهد ورزش را به عتضعف اعتماد به صن يطوركلهب

 ي). ساختار حكمران2012كميسيون ورزش استراليا، ( داشت
و  يندرت همسان است و فرهنگ سازمانورزش به يهاسازمان

هوي و ( متنوع است زين يورزش يهاسازمان يمنابع حكمران
هاي اهميت حكمراني خوب در سازمان). 1: 2007كوسكلي، 

توان ناديده گرفت، مشابه با دنياي تجارت، ورزشي را نمي
كند هاي بزرگ ورزشي تضمين ميپايداري اقتصادي در سازمان

ها بتوانند به اهداف بلندمدت خود دست يابند، ن سازمانكه اي
كار ها در بلند مدت بهكند كه پديدهزيرا به نوعي تضمين مي

خود ادامه دهند، انطباق با حكمراني خوب نيز ابزاري است تا 
توانند خود را هاي ورزشي مياطمينان حاصل شود كه سازمان

ورزش عالوه بر در يك دنياي پيچيده ورزشي هدايت كنند. 
تقويت سالمت عمومي از طريق فعاليت فيزيكي، توانايي انتقال 

ها را دارد؛ همچنين در يكپارچگي، انسجام اقتصادي و ارزش
آورد اجتماعي سهيم بوده و زمينه تفريح و شادي را فراهم مي

 تيماه يورزش يهاسازمان ران،يدر ا ).6: 2013(الم، 
است  يوابسته به منابع مال اريبس اهآن اتيدارند و ح يانتفاعريغ

 نيا نيمأ. تشوديم نيمأدولت ت لهيوسصورت ساالنه و بهكه به
مانند كاركنان  يورزش يهاسازمان ياصل نفعانيمنابع متعدد و ذ

 يرا برا ايدهيچيپ يداخل طيمح ان،يو ورزشكاران و مرب
 ). ابهام177: 2008چاپليت، (كند يم جاديا يورزش يهاسازمان

- سازمان يذات يهايژگيو گريدر اهداف و اهداف متناقض از د

دو هدف  يورزش يهااست. در عمل اكثر سازمان يورزش يها
پرورش ورزشكاران سطح نخبه و توسعه ورزش  يعني ياصل

چالدوراي و ( كننديم يريگيمورد نظر در سطح جامعه را پ
وزارت  هيو اول يكه هدف اصل يدر حال .)81: 1981همكاران، 

در سطح جامعه  يو ارتقاء ورزش همگان جيو جوانان ترو زشور
متخصص در  يانسان يروين تيو ترب يورزش قهرمان تيو تقو
 تيترب ليدل نيدر درون كشور است و به هم يورزش يهارشته

انعكاس دهنده فلسفه  قيطور دقورزشكار نخبه ممكن است به
 قتحق زانيمسنجش  گر،يها نباشد و از طرف دآن يوجود

است. عامل  دهيچيدشوار و پ اريدر درون جامعه بس هيهدف اول
- يابهام در وزارت ورزش و جوانان م جاديكه موجب ا يگريد

 تأيه يعنيمختلف  نفعانياست. ذ يموضوع منابع انسان شود،
ها، ادارات تأهي ها،ونيفدراس ،يكاركنان داوطلب و رسم ره،يمد

با  ديو ورزشكاران با انيبداوران، مرها، ورزش و جوانان استان
كه بتوانند در نيو مشاركت داشته باشند تا ا يهمكار گريهمد

قضاوت در خصوص  ن،يارائه خدمات موفق باشند. بنابرا
موضوع است كه  نيوابسته به ا يورزش يهاسازمان يحكمران
موفق  زانيتا چه م يمتعدد سازمان هايگروه نيچن نيروابط ب

 هايتيو فعال بيرا تصو نيقوان رهيدم تأياست و چگونه ه
). به 1: 2007هوي و كوسكلي، ( كنديم تيرا هدا يرهبر
 يحكمران يهاحاضر تالش شده شاخص قيدر تحق ليدل نيهم

از  يكي عنواندر وزارت ورزش و جوانان كه به يسازمان
است و  يورزش يهاسازمان تيهدا يهاكرديرو نيترديجد

 يالملل نيب تهيچون كم يمتعدد يمللالنيب يورزش يهاسازمان
-ورزش سوني، كموزلندين يسازمان ورزش و سرگرم ك،يالمپ

 نهيقدم بوده و زم شيحوزه پ نيدر ا رهيو غ اياسترال يها
شود و با  يو معرف يياند شناسابحث را فراهم نموده كيتئور

كشور، هنوز هم در و ورزش در  يبدنتيترب تيتوجه به اهم
 يبدنتيو امور مربوط به ترب يهاي ورزشسازمان تيريمد ةنيزم

- ورزش و سازمان تيريوجود دارد. مد ييهايو ورزش، كاست

و  يتيريمد وهيضعف در ش رايدارد ز يخاص تيهاي آن اهم
 ،يطيمح راتييبا ساختار سازمان و تغ وهيش نيعدم تناسب ا

و  يبه اهداف اصل دنيدر رس ها راسازمان نيموجبات شكست ا
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 ،ياداره كردن ورزش به سازمانده آورد.يشان فراهم ميساسا
 دارد ازيبه مفهوم جدي ن يسازمان تيريو مد يساختار سازمان

اين پژوهش در پاسخ به نياز به مقوله نوآوري در حوزه ورزش و 
متوليان اين امر انجام شده تا از اين طريق اطالعات كافي را در 

هاي نو به زمينه بسترسازي مناسب سازمان براي طرح ايده
له مهم در أبراي پرداختن به اين مس .مسئوالن ارائه دهد

جمله حكمراني  ر آنها ازها، ايجاد جو و فضاي مناسب دسازمان
. با توجه به مواردي اولويت برخوردار است مطلوب در ورزش از

مثل تباني در ورزش و فساد اداري بايد به اين موضوع توجه 
ويژه داشته و وضعيت حكمراني را در وزارت ورزش و جوانان 

در  يقيكه تا حاال تحقنيو با توجه به ا مورد بررسي قرار داد
انجام  يورزش يهاو ابعادش در سازمان يسازمان يمورد حكمران
وجود  خالء در ورزش نيپركردن ا نهيزمدر  ييهاينشده و كاست

 ريتأث يبررس ق،يتحق نيرو از اهداف انجام ا ني، از ادارد
اعتماد  يگرليبر رفتار نوآورانه با نقش تعد يسازمان يحكمران
است.  رانيدر كاركنان وزارت ورزش و جوانان ا يسازمان
 بحث و گفتگو است و يهنوز برا ميمفاه نيرابطه ب نيهمچن

شود كه كدام يم دهيال پرسؤس نياز ا زين ياندهيطور فزابه
بهبود  ايو  يمنجر به نوآور يسازمانحكمراني  يهايژگيو

 يخود، برخ يقاتيبرنامه تحق شنهاديشود. ما با ارائه پيعملكرد م
نظر ، بهني. عالوه بر امينيبيرا آشكار م قيتحق يهااز چالش

، اعتماد نيمربوط به رابطه ب يكم اريبس يرسد اطالعات كليم
و  اروپا وجود دارد يهادر پژوهش يسازمان يو حكمران ينوآور

در داخل كشور نيز تا حاال تحقيقي در اين زمينه انجام نشده 
است، بنابراين محقق در پي تبيين اين رابطه در وزارت ورزش و 

  انان است.جو
  

  
  پژوهش شناسيروش
 كاربردي هدف نظر از و پيمايشي _ توصيفي حاضر  پژوهش

 ورزش وزارت كارشناسان شامل كليه پژوهش آماري جامعه است.

نمونه آماري به شيوه  بود و نفر)، 400( 1396 سال در جوانان و
 230 تعداد حجم ، به با متناسب اي طبقه - تصادفي  گيرينمونه

شدند و منظور از  انتخاب مورگان، و كرجسي جدول براساس نفر
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(مديران  و مديران –كارشناسان(رسمي و قرار دادي)  - طبقات 
 منظوربه باشند.ساي گروهها) ميؤها، معاونين، و ربخش

 جامعه از نفر 250 بين پژوهش هاينامهپرسش ها ،داده گردآوري

 سالم نامه،پرسش 230 تعداد اين از كه شد؛ توزيع نظر مورد

 ابزارهاي گرفتند. قرار استفاده مورد و در تحليل شد داده برگشت

 نامه استاندارد رفتار نوآورانهالف) پرسش نيز شامل: تحقيق
گويه كه رفتار نوآورانه را در  6)، با 1994(اسكات و بروس، 
موافقم، تا اندازه زيادي  (كامالً اي ليكرتمقياس هفت گزينه

موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، تا اندازه زيادي مخالفم، 
نامه استاندارد حكمراني سنجد. ب)پرسشمخالفم) مي كامالً

گويه  40)، با 2017سازماني و ابعاد آن در رساله دكتري (حاتمله، 
گويه، مشاركت فعال  10عد حكمراني سازماني، شفافيت كه پنج ب

 10گويه،  عدالت و صداقت  8پذيري گويه، رقابت و مسئوليت 5
اي گويه را در مقياس پنج گزينه 7گويه و كارايي و اثر بخشي 

سنجد. ج) كم) ميزياد، زياد، متوسط، كم، خيليليكرت (خيلي
)، با 2010(پاليسزكيوسز، نامه استاندارد اعتماد سازمانيپرسش

 اي ليكرتعتماد سازماني را در مقياس پنج گزينهگويه كه ا15
سنجد. مخالفم) مي نظر، مخالفم، كامالًموافقم، موافقم، بي (كامالً
 نظر از ها،نامهتعيين روايي صوري و محتوايي پرسش براي

- به شد و گيريمديريت ورزشي بهره حوزه در خبرگان و استادان

 استفاده كرونباخ آلفاي از ها نيزنامهپرسش تعيين پايايي منظور

براي  ،90/0نامه رفتار نوآورانه براي پرسش آن كه ميزان شد
نامه اعتماد پرسش براي ،93/0حكمراني سازماني  نامهپرسش

 هاداده و تحليل جهت تجزيه تحقيق اين در بود. 94/0سازماني 

نرمال  توزيع تشخيص اسميرنوف جهت از آزمون كولموگروف
استفاده از  با مسير تحليل و معادالت ساختاري مدل و هاداده
  ستفاده گرديد.ا AMOS 24و   23SPSSافزارهاي نرم

 
  ي پژوهشهايافته

  خالصه اطالعات توصيفي
ها (مرد ) درصد نمونه 3/47در پژوهش مذكور از نظر جنسيت، 

درصد  3/3درصد (زن) بودند. همچنين از نظر سني 7/52و 
سال)، بودند. از نظر  40تا 31(درصد  4/45سال) و  30(زير

درصد داراي  9/35دهندگان يعني سطح تحصيالت بيشتر پاسخ
مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد بودند. و از نظر سابقه 

درصد داراي سابقه  1/49خدمت بيشتر پاسخ دهندگان يعني 
 سال بودند. 20تا 11خدمتي 

 بهرا  مدل برازش هايشاخص مقادير آموس نتايج خروجي

 است. داده نشان زير جدول شرح

توان گفت كه ضريب مسير ، مي1مطابق با جدول شماره 
بين ابعاد حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و 

پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) و رفتار مسئوليت
-مي32/0، 23/0، 10/0، 11/0، 08/0ترتيب برابر با نوآورانه به

اين  ثير معناداري) برايأ(ضريب ت tمچنين مقدار آماري باشد. ه
 36/4، 33/3، 55/1، 60/1، 15/1ها به ترتيب برابر با لفهؤم

هاي (عدالت و لفهؤجز مقدار مباشد و چون اين مقادير بهمي
اند، لذا قرار گرفته ±96/1صداقت، كارايي و اثربخشي) در دامنه 

-لفهؤخصوص سه تا از مدار نيستند و فرضيه تحقيق در معني

هاي حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و 
شود و تنها مقدار پذيري) با رفتار نوآورانه رد ميمسئوليت
هاي حكمراني سازماني لفهؤثير معناداري دو تا از مأضريب ت

(عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) با رفتار نوآورانه (خارج از 
دند، لذا اين فرضيه تحقيق در سطح اطمينان ) بو±96/1 ةباز
هاي حكمراني سازماني (عدالت و صداقت، لفهؤدرصد م 99

ثير مثبت و معنادار داشت أكارايي و اثربخشي) بر رفتار نوآورانه ت
بارتي در حكمراني سازماني عشود. بهيد ميأيو اين دو رابطه ت

عدالت و صداقت بر رفتار نوآورانه اثر مثبت و معناداري  ؤلفةم
كارايي و اثربخشي بر رفتار نوآورانه از  ؤلفةداشت و همچنين م

نظر كاركنان وزارت ورزش و جوان اثر مثبت و معناداري داشت. 
يعني هر اندازه وزارت ورزش و جوانان نسبت به كاركنان 

زمان را باال ببرد به عدالت برقرار كند و كارايي و اثربخشي سا
-درصد ميزان رفتار نوآورانه كاركنان نيز افزايش مي 99احتمال 

با توجه به اطالعاتي كه از كاركنان وزارت ورزش و  يابد. ضمناً
هاي حكمراني در سازمان بسيار پايين لفهؤجوانان دريافت شد م

توجه ها بيلفهؤاست يعني هر اندازه مسئوالن نسبت به اين م
هاي ورزشي از حكمراني سازماني كه سازمانو زماني باشند

ثير بسزايي بر رفتار أنامطلوبي برخوردار هستند در نتيجه ت
نوآورانه كاركنان نخواهد گذاشت و حتي ممكن است باعث 
كاهش رفتار نوآورانه كاركنان شود، چون با توجه به مباني 

رخوردار نظري هر اندازه سازمان از حكمراني سازماني مطلوبي ب
يابد و باشد ميزان رفتار نوآورانه كاركنان نيز افزايش مي

كار گيرند تا با برقراري هاي ورزشي بايد تمهيداتي را بهسازمان
حكمراني خوب انگيزه كاركنان را براي بروز رفتار نوآورانه 

 افزايش دهند.
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 ضرايب استاندارد حالت در حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانهساختاري ابعاد  مدل .2 شكل

 
  ثير ابعاد حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانهأنتايج خروجي مدل در خصوص ت .1جدول 

  نتيجه  t-value  (β)مسير ضريب  مالك متغير  بينپيش متغير
  رد 147/1  076/0  رفتار نوآورانه  شفافيت

  رد  589/1  107/0  رفتار نوآورانه  مشاركت فعال
  رد  553/1  102/0  رفتار نوآورانه  پذيريرقابت و مسئوليت

  تائيد  332/3  225/0  رفتار نوآورانه  عدالت و صداقت
  تائيد  360/4  315/0  رفتار نوآورانه  كارايي و اثربخشي

  

  باشد.) مي±96/1از ( T-Statisticها باالتر بودن يد عاملأي*مالك ت
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 مدل برازش هايشاخص -2 جدول

  مدل
  ها شاخص

اثر حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانه با تعديل كنندگي اعتماد 
  نتيجه  دامنه مورد قبول  سازماني

CMIN/DF  94/1  3 < مطلوب  
CFI  92/0  90 /0>  مطلوب  
NFI  92/0  90 /0>  مطلوب  
GFI  83/0  80 /0>  مطلوب  

AGFI  82/0  80/0>  مطلوب  
RMSEA 045/0  1/0<  مطلوب  

 

 
  ضرايب استاندارد حالت در گري اعتماد سازماني (پايين)ساختاري ابعاد حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانه با تعديل مدل .3شكل

  
 درجه دو به كاي شاخص كه دهدمي نشان ،2شماره جدول نتايج

)، CFI( 14تناسب تطبيقي شاخص ، 94/1برابر با   CMIN/DFآزادي
) NFI( 16هنجاري برازش ، شاخصGFI)( 15برازش نيكويي شاخص

                                                                      
14. Comparative Fit Index 
15. Goodness of Fit Index 
16. Norm Fit Index 

 جذر و مطلوب حالت ) در (17AGFIبرازش انطباقي نيكويي و شاخص

حد  در 1/0 از كمتر RMSEA)( 18تقريب برآورد واريانس خطاي
 حاضر داراي برازش تحقيق مدل كه معني بدين دارند، مطلوبي قرار

                                                                      
17. Adjusted Goodness – of – fit Indexes 
18. Root Mean Square Error of Approximation 
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 مدل نظري از تحقيقحاصل  هايداده عبارتيبه و است مطلوبي

  كنند.مي يدأيت و حمايت را تحقيق
توان گفت كه ضرايب مسير ، مي3مطابق با جدول شماره 

بين ابعاد حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و 
پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) و رفتار مسئوليت

، -30/0، -15/0، 01/0، -29/0ترتيب برابر با نوآورانه به
ثير معناداري) أ(ضريب ت tباشد. همچنين مقدار آماري مي20/0

، -86/1، 09/0، -17/3ترتيب برابر با ها بهلفهؤاين م براي
ثير معناداري أباشد. چون مقادير ضريب تمي 34/2، -39/3

 ± 96/1پذيري) در دامنه (مشاركت فعال، رقابت و مسئوليت
ن دو رابطه اعتماد سازماني پايين اثر اند، لذا در ايقرار گرفته

كه ميزان عبارتي در حكمراني سازماني وقتيداري ندارد. بهمعني
هاي (شفافيت، عدالت و لفهؤاعتماد سازماني پايين است تنها م

صداقت، كارايي و اثربخشي) بر رفتار نوآورانه اثر مستقيم و 
ها لفهؤاين مثير معناداري ، چون مقدار ضريب تأمعناداري داشتند

   ) قرار داشت. ±96/1 ء(خارج از بازه
توان گفت كه ضرايب مسير بين ، مي4مطابق با جدول شماره 

- ابعاد حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و مسئوليت
- پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) و رفتار نوآورانه به

باشد. همچنين مي 31/0، 23/0، 24/0، 20/0، 28/0ترتيب برابر با 
ترتيب برابر ها بهلفهؤاين م ثير معناداري) برايأ(ضريب ت tمقدار آماري

ثير باشد. و چون ضريب تأمي 40/2، 01/1، 89/0، 94/0، 37/2با 
پذيري، عدالت هاي (مشاركت فعال، رقابت و مسئوليتلفهؤمعناداري م

دار نيستند. ولي ذا معنيقرار گرفته اند، ل ± 96/1و صداقت) در دامنه 
ثير معناداري شفافيت و كارايي و اثربخشي با رفتار أمقدار ضريب ت

كه ها زمانيلفهؤ) بودند. بنابراين اين م±96/1 ةنوآورانه (خارج از باز
ثير معناداري دارند. به أاعتماد سازماني باال است بر رفتار نوآورانه ت

حكمراني سازماني در وزارت ورزش هاي لفهؤعالوه به اين دليل كه م
كنندگان بسيار ضعيف گزارش شده و حتي و جوانان از نظر شركت

اين ميزان آن قدر ضعيف يا به عبارتي حكمراني سازماني در اين 
سازمان بسيار ضعيف تشخيص داده شده كه با اعتماد سازماني باال 

معناداري داشته  ثيرأها نتوانسته بر رفتار نوآورانه تلفهؤنيز بعضي از م
باشند كه اين باعث كاهش رفتارهاي نوآورانه در وزارت ورزش و 

ها فهؤلتوجهي مسئوالن به اين مبي اين امر جوانان مي شود و دليل
عبارتي در حكمراني سازماني در وزارت ورزش و جوانان مي باشد. به
يي ي شفافيت و كاراهامؤلفهوقتي كه اعتماد سازماني باال است تنها 

- و اثربخشي بر رفتار نوآورانه از نظر كاركنان وزارت ورزش و جوان به
ترتيب اثر مثبت و معناداري داشت. يعني در وزارت ورزش و جوانان 

كند و هر چه اعتماد سازماني باالتر باشد شفافيت افزايش پيدا مي
شود. در رابطه بين منجر به بروز رفتارهاي نوآورانه در كاركنان مي

ي و اثربخشي بر رفتار نوآورانه، اعتماد سازماني باالتر موجب كاراي
شود و در نتيجه منجر به افزايش كارايي و اثربخشي بيشتر مي

شود. مديران رفتارهاي نوآورانه كاركنان وزارت ورزش و جوانان مي
هاي ورزشي بايد با فراهم كردن زمينه فرهنگ اعتماد سازي سازمان

هاي خود مهيا سازند البته با ماني را در سازماندر كاركنان اعتماد ساز
سازي قوانين و مقررات و پاسخگويي ي از قبيل شفافيپيش نيازها

يري و همچنين با پذنفعان سازمان و مسئوليتمديران در قبال ذي
برقراري عدالت در بين كاركنان باعث بهبود كارايي و اثربخشي 

جديد و رفتارهاي  يهاايدههاي ورزشي شوند كه زمينه بروز سازمان
 نو و ابتكاري را براي كاركنان فراهم كنند.

كنندگي اعتماد سازماني در رابطه بين در خصوص نقش تعديل
ي حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و هامؤلفه

پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) با رفتار مسئوليت
وزارت ورزش و جوانان با توجه به نتايج جدول نوآورانه در كاركنان 

- مؤلفههاي بين توان گفت: متغير اعتماد سازماني تمام رابطه، مي5

ثير قرار داده و أي حكمراني سازماني و رفتار نوآورانه را تحت تها
كند، يعني بين اعتماد سازماني پايين با اعتماد سازماني تعديل مي

 بارزي وجود دارد و چون اين اختالفها اختالف باال در اين رابطه
- و معنادار است. پس نتيجه ميz-score  )±96/1 ء(خارج از بازه

ي حكمراني هامؤلفهتواند رابطه بين گيريم اعتماد سازماني مي
توان گفت سازماني و رفتار نوآورانه كاركنان را تعديل كند. يعني مي

زماني باالتر باشد در وزارت ورزش و جوانان هر چه ميزان اعتماد سا
ثير أدرصد ميزان رفتار نوآورانه كاركنان نيز تحت ت 99به احتمال 

  گيرد.قرار مي

  
  گري اعتماد سازماني پايينثير (ابعاد حكمراني سازماني) بر رفتار نوآورانه با تعديلأنتايج خروجي مدل در خصوص ت .3جدول

 تحقيق فرضيات
 غير برآورد

 استاندارد
 خطاي
 معيار

 نسبت
 بحراني

 برآورد
 استاندارد

 داريمعني

  002/0  -286/0  -174/3  126/0  -399/0  رفتار نوآورانه --->شفافيت 
  930/0  014/0  088/0  082/0  007/0  رفتار نوآورانه --->مشاركت فعال 
  063/0  -153/0  -859/1  089/0  -166/0  رفتار نوآورانه --->پذيري رقابت و مسئوليت

  0001/0  -297/0  -392/3  102/0  -346/0  رفتار نوآورانه --->عدالت و صداقت 
  019/0  200/0  339/2  110/0  258/0  رفتار نوآورانه --->كارايي و اثربخشي 
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 ضرايب استاندارد حالت در گري اعتماد سازماني (باال)ساختاري ابعاد حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانه با تعديل مدل .4شكل

  
  گري اعتماد سازماني باالثير (ابعاد حكمراني سازماني) بر رفتار نوآورانه با تعديلأنتايج خروجي مدل در خصوص ت .4جدول

 تحقيق فرضيات
 غير برآورد

 استاندارد
 خطاي
 معيار

 نسبت
 بحراني

 برآورد
 استاندارد

 داري معني

  018/0  281/0  367/2  199/0  471/0  رفتار نوآورانه --->شفافيت 
  345/0  202/0  944/0  354/0  334/0  رفتار نوآورانه --->مشاركت فعال 
  372/0  243/0  893/0  459/0  410/0  رفتار نوآورانه --->پذيري رقابت و مسئوليت

  273/0  227/0  097/1  389/0  427/0  رفتار نوآورانه --->عدالت و صداقت 
  016/0  309/0  403/2  261/0  628/0  رفتار نوآورانه --->كارايي و اثربخشي 
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پذيري، عدالت و ي حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و مسئوليتهامؤلفهكنندگي اعتماد سازماني بين نتايج اثر تعديل .5جدول 
  صداقت، كارايي و اثربخشي) با رفتار نوآورانه

  متغير ها
  اعتماد باال  اعتماد پايين

z-score برآورد 
 برآورد  داري معني  استاندارد

  داري معني  استاندارد

  *** 938/6  018/0  281/0  002/0  -286/0  رفتار نوآورانه --->شفافيت 
  *** 671/2  345/0  202/0  93/0  014/0  رفتار نوآورانه --->مشاركت فعال 
  *** 79/3  372/0  243/0  063/0  -153/0  رفتار نوآورانه --->پذيري رقابت و مسئوليت

  ** 002/2  273/0  227/0  0001/0  -297/0  رفتار نوآورانه --->عدالت و صداقت 
  *** 805/2  016/0  309/0  019/0  200/0  رفتار نوآورانه --->كارايي و اثربخشي 

  
 گيري بحث و نتيجه

نوآورانه نتايج تحقيق نشان داد حكمراني سازماني بر رفتار 
ثير مثبتي دارد. ضريب أكاركنان وزارت ورزش و جوانان ت

استاندارد بين ابعاد حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، 
پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) رقابت و مسئوليت
 ،23/0، 10/0، 11/0، 08/0ترتيب برابر با و رفتار نوآورانه به

ثير معناداري) (ضريب تأ tدار آماري باشد. همچنين مقمي 32/0
، 33/3  ،55/1  ،60/1، 15/1ترتيب برابر با به هامؤلفهاين  براي

جز ثير معناداري اين مقادير بهأباشد و چون ضريب تمي 36/4
ي (عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) در هامؤلفهمقدار 
رضيه دار نيستند و فاند، لذا معنيقرار گرفته ±96/1دامنه 

ي حكمراني سازماني هامؤلفهتحقيق در خصوص سه تا از 
پذيري) با رفتار (شفافيت، مشاركت فعال، رقابت و مسئوليت

ثير معناداري دو تا از أشود و تنها مقدار ضريب تنوآورانه رد مي
ي حكمراني سازماني (عدالت و صداقت، كارايي و هامؤلفه

) بودند، لذا اين ±96/1 ةبازاثربخشي) با رفتار نوآورانه (خارج از 
ي حكمراني هامؤلفهدرصد  99فرضيه تحقيق در سطح اطمينان 

سازماني (عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) بر رفتار نوآورانه 
شود. يعني يد ميأيثير مثبت و معنادار داشت و اين دو رابطه تأت

هر اندازه وزارت ورزش و جوانان نسبت به برقراري حكمراني 
درصد ميزان رفتار  99زماني مطلوب تالش كند به احتمال سا

با توجه به اطالعاتي  يابد. ضمناًنوآورانه كاركنان نيز افزايش مي
كه از كاركنان وزارت ورزش و جوانان دريافت شد اين سازمان 
از حكمراني سازماني نامطلوبي برخوردار است و زماني كه چنين 

اي م باشد، كاركنان انگيزههاي ورزشي حاكشرايطي در سازمان
براي شركت در رفتارهاي نوآورانه نخواهند داشت و حتي 

ها شود و با توجه به ممكن است باعث كاهش رفتار نوآورانه آن
ها از حكمراني سازماني مطلوبي مباني نظري هر اندازه سازمان

يابد د ميزان رفتار نوآورانه كاركنان نيز افزايش مينبرخوردار باش

سازي كار گيرد تا بتواند با پيادهسازمان بايد تمهيداتي را بهو 
اي بروز رفتار نوآورانه ههاي حكمراني خوب زمينهشاخص

از اين طريق موجبات كارايي و  و كاركنان را فراهم كند
بدان  نياوجود آورد. هاي ورزشي را بهاثربخشي عملكرد سازمان

هر اندازه نسبت به هاي ورزشي كه مديران سازمانمعنا است 
هاي تر و اين اصول در سازماناصول حكمراني سازماني آگاه

 ورزشي قابليت اجرا داشته باشند باعث بروز رفتار نوآورانه
بررسي وضعيت . شود يمو تقويت عملكرد سازمان كاركنان 

كنندگان در پژوهش نشان حكمراني سازماني از ديدگاه شركت
تر از حد )، پايين69/2 ± 66/0ني (داد، ميانگين حكمراني سازما

متوسط بود، بر اين اساس ميانگين ابعاد حكمراني سازماني 
 ، رقابت61/2 ± 77/0فعال  ، مشاركت75/2 ± 68/0(شفافيت 

 ± 76/0، عدالت و صداقت 70/2 ± 76/0پذيري مسئوليت و
تر از حد )، بسيار پايين70/2 ± 73/0اثربخشي  و ، كارايي66/2

كه با توجه به گزارش وضعيت نامطلوب و بسيار  متوسط بود.
پايين حكمراني سازماني در وزارت ورزش و جوانان، اثر بسيار 
ضعيفي بر رفتار نوآورانه كاركنان دارد كه اين اثر معنادار نيست. 

هاي ورزشي را تقويت بنابراين بايد وضعيت حكمراني در سازمان
رانه كاركنان و بهبود و توسعه دهيم تا شاهد ارتقاء رفتار نوآو

هاي ورزشي باشيم. همسو با يافته اين پژوهش عملكرد سازمان
المللي در مورد جمهوري هاي بينهاي سازماندر گزارش

اسالمي ايران در حوزه عمومي و دولتي نيز موقعيت حكمراني 
گويي و هايي مانند شفافيت، حق اظهار نظر و پاسخدر شاخص

- ارزيابي شده بود (گزارش شفافيت بينمشاركت و.... نامطلوب 

يانگ هاي همسو با يافته). نتايج تحقيق 2003 -2011المللي، 
 بود. )،2017( 21)، حاتمله2017( 20كرفت)، 2017( 19و همكاران

تر از ولي در اين تحقيق ميزان حكمراني سازماني بسيار پايين

                                                                      
19. Yang & et al 
20. Kreft 
21. Hatamleh 
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 ي تحقيقهاافتهيدر  )، 2015( 22پارنت .ميانگين گزارش شد
، نكاتي را "در كانادا كيالمپ يهايباز مرانيحكررسي ب"

 حكمراني يبرا ييكانادا كرديرو يپنج بخش اصل كرد، برجسته
عمده، تمركز بر  يورزش يدادهايرو گريو د كيالمپ يهايباز
شده و هماهنگ شده در  يزيربرنامه نفعانيمشاركت ذ يرو

، المپيكهاي كميته سازماندهي براي بازيساختار  ،يسطح مل
و  شو انتشار دان يآورجمع ،يو هماهنگ يرهبر يهامهارت
كه با يافته اين تحقيق مطابقت ندارد چون در  است ينوآور

هاي مستبدانه و وزارت ورزش و جوانان بيشتر از سبك
شود و اصول حكمراني سازماني در اين دموكراتيك استفاده مي

 23و همكاران جيرارت. وزارت قابليت اجرا پيدا نكرده است
خوب  كمرانيحبررسي " ي تحقيقهاافتهي و نتايجدر )، 2014(

 بدنه 35 از ليو تحل هي: تجزيالمللنيورزش ب يهادر سازمان
د كه عدم تعهد ندهينشان م ،"كيورزش المپ حكمراني
عملكرد  و طور خاصبه، بدنه حكمراني ورزشدر  يحسابرس

عدم  ريتحت تأثها به شدت عضو آن يهانظارت بر سازمان
بودجه به  عيدر توز تيو شفاف ينيعو  يكل يارهايوجود مع

 نيترمهم ، مسلماًتوازنو  كنترلبا توجه به  و است ي خوداعضا
ما  ياخالق مستقل است. بررس يهاتهيكم عدم وجود ،لهأمس

مشاركت ورزشكار  ،بدنه حكمراني ورزشدهد كه اكثر ينشان م
به اتفاق  بيقر تيحال، در اكثر نيكرده است. با ا نهيرا نهاد
به آنها داده نشده  يرسم يريگميها، سهم قدرت تصمسازمان

تسلط  ،يياجرا (نهادهاي) هاتأيه ياست. با توجه به اعضا
مقامات  برتري نيبر قاره اروپا و همچن يقوم ادرست و غلطن

 مرانيحككه با يافته اين تحقيق همخواني دارد.  مرد وجود دارد
ف و اهداسازمان  كياست: چگونه  عمده موضوعمربوط به سه 

 تأيه چگونهدهد، يرا توسعه م كياستراتژ هايگيريجهت
 نانيكند تا اطميسازمان عملكرد سازمان را نظارت م رهيمد

و نحوه  كندبرآورده ميرا  كياهداف استراتژ نيحاصل كند كه ا
. ازمان استي سمنافع اعضا يندر بهتر رهيمد تأيعملكرد ه

 حكمراني) نقش الف( :مانند ياصول ديخوب ورزش با مرانيحك
 ،يوكراس) دمج( ،جوابگوييها و تي) ساختار، مسئولب، (بدنهبر 

انسجام و ) هو ارتباطات و ( تي) شفافدانتخابات و انتصابات، (
 يهاثر در سازمانؤم ايخوب  مرانيارائه حك باشد. يهمبستگ

-كنندگان شركتاز مشاركت يعيوس فيط ليبه دل ،يورزش

كنندگان شامل شركت نياست. ا زيكار چالش برانگ كيكننده، 
 نهادهاي ،يتجارريو غ يتجار يهاها، سازمانافراد و باشگاه

                                                                      
22. Parent 
23. Geeraert & et al 

باشند. يم يالمللنيو ب يمل ،يدر سطح محل آموزشو  يآموزش
مختلف در  يهاتيمنافع و اولو يطور معمول داراها بهگروه نيا

در ورزش  ريدرگ يهاداخل و خارج از ورزش هستند. تمام گروه
 ليكه در آنها دخ ييهاداشته باشند كه ورزش نانياطم ديبا

ند. كنيم حكمراني يطور مؤثر و عادالنه در هر سطحهستند، به
نقش و  سخوب در ورزش براسا كمرانيمنظور، ح نيا يبرا

(شكلي  تيكنندگان و شفافشركتة مشخص هم يهاتيمسئول
ها، تيها و مسئولنقش نيا نيينحوه تع نيارتباط) و همچن از

حسيني و  .است يقيحق يهاآن توسط سازمان ينظارت و اجرا
 حوزه در تهران شهرداري رفتار )، به مطالعه1396همكاران (

- گويه مورد در خوب حكمروايي اصول براساس همگاني ورزش

 همگاني ورزش حوزه شهري، در بخو حكمروايي اصل 7هاي 
 گيري، كارايي،تصميم مراتب سلسله پايداري، اصول :شامل كه

 و دنيممشاركت ،امنيت پاسخگويي، و شفافيت برابري،

 نحوه و رفتار . لذاپرداختند شهروندي در سطح نامطلوبي است

 تمامي در ورزش همگاني ةحوز در تهران شهرداري مديريت

است كه با نتايج تحقيق حاضر  نامطلوب حكمروايي اصول
كنندگي اعتماد باشد. در خصوص نقش تعديلهمسو مي

ي حكمراني سازماني با رفتار هامؤلفهسازماني در رابطه بين 
)، z-score=  94/6نوآورانه (شفافيت با رفتار نوآورانه (

، رقابت و )z-score = 67/2مشاركت فعال با رفتار نوآورانه (
)، عدالت و z-score=  79/3پذيري با رفتار نوآورانه (مسئوليت

)، كارايي و z-score=  00/2صداقت با رفتار نوآورانه (
) در كاركنان z-score=  81/2اثربخشي با رفتار نوآورانه (

توان گفت: متغير نتايج ميوزارت ورزش و جوانان با توجه به
ني سازماني و هاي بين ابعاد حكمرااعتماد سازماني تمام رابطه
كند، يعني بين اعتماد سازماني پايين رفتار نوآورانه را تعديل مي

گيري وجود ها اختالف چشمبا اعتماد سازماني باال در اين رابطه
توان گفت نقش دارد و اين اختالف معنادار است، پس مي

د است أييها مورد تكنندگي اعتماد سازماني در اين رابطهتعديل
شود و با توجه به بررسي يد ميأيق در اين مورد تو فرضيه تحقي

كنندگان در پژوهش وضعيت اعتماد سازماني از ديدگاه شركت
تر از )، پايين90/2 ± 74/0نشان داد، ميانگين اعتماد سازماني (

 اين مورد در عدم رضايت كاركنان از نشان حد متوسط بود كه

داري بين نيثير معداد ضريب تأ باشد. نتايج نشانمتغير مي
با رفتار نوآورانه در اعتماد سازماني پايين  حكمراني سازماني

- ) مي05/0) و در اعتماد سازماني باال برابر با (-03/0برابر با (

ثير أباشد، بنابراين متغير حكمراني سازماني بر رفتار نوآورانه ت
داري در اعتماد سازماني ثير معنيداري ندارد. و ضريب تأمعني

بين ابعاد حكمراني سازماني (شفافيت، مشاركت فعال، پايين 
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پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و اثربخشي) رقابت و مسئوليت
، -30/0، -15/0، 01/0، -29/0ترتيب برابر با و رفتار نوآورانه به

داري در اعتماد ثير معنيأباشد. همچنين ضريب تمي20/0
(شفافيت، مشاركت سازماني باال بين ابعاد حكمراني سازماني 

پذيري، عدالت و صداقت، كارايي و فعال، رقابت و مسئوليت
، 24/0، 20/0، 28/0اثربخشي) و رفتار نوآورانه به ترتيب برابر با 

باشد. نتايج تحقيقات زير با يافته اين تحقيق مي 31/0، 23/0
ميانجي  )، نقش1395پور و همكاران (باشد: اديبهمسو مي

 سازمان، فرد تناسب ميان رابطة در آورينو خلق در اعتماد

كرد. موسوي  يديتأ را نوآورانه رفتاركاري و شغل فرد تناسب
تأثير شفافيت سازماني "تحت عنوان  نامه خود)، در پايان1392(

بر اعتماد سازماني با تبيين نقش جو سازماني در اداره ارشاد 
بر به اين نتيجه رسيد كه شفافيت سازماني  "استان تهران

ثيرگذاري را أثيرگذار بوده و جو سازماني اين تأاعتماد سازماني ت
باشد: كند. نتايج تحقيق با تحقيقات زير همسو مي تعديل مي

كه  ندنشان داددر پژوهشي  )،2018( 24چوان يو و همكاران
 ياعتماد سازمان قيطور مثبت رفتار نوآورانه را از طربه تيخالق

 ةرابط ميرمستقيغ رينوآورانه، تأث طيمح كيكند و يم ينيبشيپ
 ياعتماد سازمان قيكاركنان سازمان را بر رفتار نوآورانه از طر

و اعتماد  ياخالق يرهبر)، بين 2014( 25. پوستيتكنديم ليتعد
-يمعنمثبت و  يرابطه آمار كي ،يسازمان يبر نوآور يسازمان

را در  ياز اعتماد سازمان يجزئ يگريانجيمي وجود داشت و دار
كند. يم ديأيت ،يسازمان يو نوآور ياخالق يرهبر نيرابطه ب

هاي المللي و گزارشهاي بينطرفي سازمانمفروض دانستن بي
 در كشورهاي در حال توسعه خصوصاً سازمانيآنها، حكمراني 

-كشور ايران كه وضعيت حكمراني در آن مطلوب گزارش نمي

حاصل  سازمانيحكمراني  شود بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
تعامل سه ركن اصلي يعني دولت، جامعه مدني و بخش 

آل جامعه مدني و بخش خصوصي است، در شرايط ايده
خصوصي بايد با دولت همكاري داشته و البته توان مذاكره با 
دولت را داشته باشند، نيازهاي خود را مطرح سازند و منابع را 

كن است شرايط همكاري تأمين نمايند. در حوزه اقتصاد مم
دولت و بخش خصوصي تا حدودي نهادينه شده باشد اما 

كه بخش خصوصي با جامعه ها براي اينشرايط و زير ساخت
اي مثل ورزش ايفاي نقش كنند فراهم مدني بتوانند در حوزه

نيست، زيرا بخش خصوصي حضور و در نتيجه اقتدار چنداني در 
نيز در حوزه ورزش تعريف ورزش ندارد، جامعه مدني مقتدري 

دارد، پس  يهانشده است، ولي بخش دولتي توانمندي و برتري

                                                                      
24. Chuan Yu  & et al 
25. pucetaite 

در همه ابعاد ورزش بسيار تأثيرگذارتر از دو ركن ديگر  طبيعتاً
كارگيري منابع تواند در بهعنوان مثال دولت ميخواهد بود. به

تأثيرگذاري بيشتري داشته و  ي ورزشيهاسازمانانساني در 
نمايد، ها ايفاء ميدولتي نقش نهايي را در انتخاب فشار بخش

سطح و  در اين شرايط بخش خصوصي با جامعه مدني چون هم
توانند نقش خود را ايفاء راحتي نميهدولت نيستند ب عرضهم

نمايند. در اين زمينه خبرگان نيز بر تبعيت بخش ورزش و 
از ساختار سياسي قدرت در ايران و كافي  ي ورزشيهاسازمان

در حالي كه در . ها تأكيد داشتندنبودن استقالل در اين سازمان
عمل نقش و اندازه دولت در برخي از امور اقتصادي، فرهنگي، 

تر از حد معمول بوده و اجتماعي، خدماتي و زيربنايي، بزرگ
- همين امر سبب شده تا نقش نظارتي و حاكميتي دولت تحت

گري قرار گيرد و با اين حجم عظيم از الشعاع امور تصدي
هاي دولت در مواردي حتي از وظايف اصلي خود نيز باز فعاليت

ها از جمله حوزه رسد در بسياري حوزهنظر ميبماند. بنابراين به
گذار نياز است تا در اين مرحله،  حكمراني ورزشي به يك مرحله

اي حمايت از بخش هدولت با فراهم آوردن زيرساخت
، عدم ي ورزشيهاسازمانخصوصي، تقويت استقالل داخلي 

ها زمينه در ورزش، تقويت جامعه مدني و رسانه تدخالت سياس
در بحث  خوب را فراهم نمايد.سازماني ورود به حكمراني 

هاي مند كردن رويهتواند قاعدهشفافيت يكي از اين بسترها، مي
دو  وزارت ورزش و جوانانانين در لي قوكطورهحكمراني باشد. ب

المللي، بين ملي و ) قوانين منطبق بر اساسنامه1دسته هستند: 
 ) قوانين داخلي2گيرد؛ كه استثناهاي زيادي را دربر نمي

عنوان گردد. به. عمده مشكل به قوانين داخلي باز ميسازمان
مثال در زمينه عدم شفافيت مالي، عوامل مختلفي دخيل 

له مشخص نبودن مبناي أا دليل عمده اين مسهستند، ام
محاسباتي و عدم وجود دستورالعمل تعريف شده براي قراردادها، 

كارول، باشد (ميها فدراسيونسازمان و هاي ها و پرداختپاداش
هاي ورود به بحث ). بنابراين يكي از چهارچوب187: 2006

در  حكمراني خوب در ورزش، وجود قوانين و مقررات شفاف هم
بحث مالي و هم در زمينه ساختاري و اجرايي است، اگر اين 
زيرساخت شكل بگيرد استانداردها نيز قابليت تطبيق پيدا 

وجود يك سيستم نظارتي براي جلوگيري از تمركز  خواهند كرد.
هاي ورزش بسيار مهم است طوري كه قدرت در سازمان

الم، نمايد (گيري قوي، مستقل و فارغ از نفوذ را تضمين تصميم
وسيله آن در اين رابطه طراحي سيستمي كه به). 6: 2013

نفعان ها و ذيت اجرايي، كميتهأهي كاركنان و قدرت بين رئيس،
بنابراين  ).5: 2011فيليپس، تفكيك شود پيشنهاد شده است (

حكمراني نفعان در بحث مندي ذيتوزيع قدرت و رضايت
ت بسترسازي صورت جزء مواردي است كه الزم اس سازماني
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سازمان نفعان يك بگيرد. الزم به ذكر است كه همه مردم ذي
بندي خاصي نيز در مورد ذي نفعان نيستند، اما تقسيم ورزشي

عنوان سهامدار اصلي ايفاي صورت نگرفته است و دولت به
نمايد. در عمل نيز ارتباطات مديران فقط با بخش نقش مي

نفعان را عامل ، چرا كه ذيگيردباالدستي و دولت صورت مي
بينند. جهت بسترسازي مراحل ثيرگذار در حكمراني خود نميأت

-نفعان بخشذي سازمان ورزشي) در هر 1 ،زير بايد طي شود

نفعان بنا بر تأثيرگذاري و ) ذي2بندي و مشخص گردند؛ 
ها و تفويض ) با برگزاري دوره3بندي شوند، تأثيرپذيري اولويت

) مديران براساس 4ان تأثيرگذار توانمند شوند و نفعاختيار ذي
گو بوده و در جهت رضايت ها پاسخها به اين بخشاولويت

حكمراني مورد بعدي جهت بسترسازي  ايشان گام بردارند.
گردد له ارزيابي بازميأبه مس وزارت ورزش و جواناندر  سازماني
هاي ارزيابي شاخص نفع نباشد و ثانياًارزياب كننده ذي كه اوالً

مرتبط باشد. تشكيل دادگاه حكميت ورزش نيز يكي از 
خواهد بود، اما  سازمانيها در راستاي حكمراني بسترسازي

بخش حاكميت ورزش در اين زمينه ضعيف عمل نموده و با 
گذشت زمان زيادي از مطرح شدن تشكيل اين دادگاه، عينيت 

هادي در پيدا نكرده است. دليل اصلي براي تشكيل چنين ن
گردد. طوري مي حوزه ورزش، در واقع به بحث تضاد منافع باز

كه مسائلي مربوط به تضاد منافع كه جنبه اختالفي و 
همچنين در  غيركيفري دارد در دادگاه حكميت مطرح شوند.

سازي اصول نظارت نيز بايد ، شفافحكمراني سازمانيبحث 
هاي يد شاخصمند شود. پس بامورد توجه قرار گرفته و قاعده

) در مرحله نخست قواعد، 1تخصصي ارزيابي تعريف شوند: 
ها و استانداردها تعريف شوند، زيرا قواعد و مقررات، سياست

ها يا به عبارت ديگر وظايف و مقررات تعيين كننده نقش
) مرحله بعد آگاهي از فرآيند و 2گران است. هاي كنشمسئوليت

واقع آگاهي از  ها است، دركميت و كيفيت اجراي قواعد و نقش
) در مرحله سوم ناظرين 3شوند يا خير؟ كه قواعد اجرا مي اين
آمده را با مقررات و استانداردهاي دستهتوانند اطالعات بمي

تعيين شده تطبيق دهند و مشخص نمايند كه ميزان انطباق 
سازي مرحله اجرا با تصميمات اتخاذ شده در مرحله تصميم

هاي دموكراتيك در حوزه ورزش نيز، نياز به يهرو چقدر است؟
هايي براي گذر از حاكميت و ورود به حكمراني خوب بسترسازي

دارد. در اين زمينه سه زير شاخص اصلي مطرح است: اولين 
ت حاكمه در أقدم، دموكراتيك كردن واقعي انتخاب هي

هاي اخذ ها است؛ قدم بعدي دموكراتيزه كردن شيوهسازمان
نفعان مطرح له مشاركت يا عدم مشاركت ذيأكه مس تصميات

 گويي مرتبط است.هاي پاسخاست و مورد آخر به دستوالعمل

اي تعريف شود كه فقط شامل پاسخ به گونههگويي بايد بپاسخ
-نفعان، بخش خصوصي يا جامعه مدني نباشد و بهشكايت ذي

ي ريزعنوان يك ابزار مديريتي مطرح شود. طوري كه با طرح
گويي اثربخش استفاده از نظرات و پيشنهادات يك سيستم پاسخ

نفعان فراهم گردد. البته تا زماني كه هاي ديگر و ذيبخش
گويي نتايج ملموسي در پي نداشته باشد معنا و مفهومي در پاسخ

نخواهد داشت. البته در اين  سازمانيجهت بهبود حكمراني 
، آموزش ICTهايي مثل توسعه زمينه نيز نياز به زيرساخت

-مديران و تغيير عادات فرهنگي رايج وجود دارد. در بحث پاسخ

به هر سه ركن  سازمانگو بودن له بعدي، پاسخأگويي مس
يعني دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي  سازمانيحكمراني 

 سازماناست، البته بايد اهميت برابر به هر سه ركن داده شود و 
گويي بداند. همچنين خود را ملزم به پاسخ در برابر سه ركن

تواند از مصاديق شفافيت و نفعان ميدهي ادواري به ذيگزارش
خصوص هنفعان نيز بدر حوزه ورزش ذي. گويي باشدپاسخ

، بايد اين مهارت داشته باشند كه سازماناعضاي مجمع عمومي 
صورت مستقيم يا غيرمستقيم از در سايه اين فرصت به

هايي كه به آنها ن ارشد در قبال وظايف و مسئوليتمسئولي
له أگويي داشته باشند. كه اين مسمحول شده ، انتظار پاسخ

خالصه: با توجه به نتايج اين پژوهش  نيازمند آموزش است.
وضعيت حكمراني سازماني در وزارت ورزش و جوانان نامطلوب 

ه رعايت گزارش شد كه مديران اين وزارتخانه بايد توجه ويژه ب
عدالت در سازمان و ايجاد انگيزه براي رقابت سالم در سازمان و 

پذيري كاركنان در قبال كارها و مشكالت سازمان كه مسئوليت
گويي مديران سازي در سازمان و پاسخاين موارد جزء با شفاف

يابد و براي اين كه در محيط نفعان تحقق نميدر مقابل ذي
زارت ورزش و جوانان بتوانند جايگاه پيچده و رقابتي، امروزه و

المللي مطرح كنند و كارايي ورزش ايران را در سطح ملي و بين
شان باال ببرند نياز به كاركنان خالق و و اثربخشي را در سازمان

نوآور دارند كه يكي از اصول اين برنامه راهبردي توجه به نحوه 
و هدايت مديريت نيروي انساني و كنترل رفتارهاي كاركنان 

آنها در مسير درست است. بنابراين بايد مديران و مسئوالن 
عنوان الگوي رفتاري براي سايرين با وزارت ورزش و جوانان به

احترام گذاشتن و اعتماد متقابل فرهنگ اعتمادسازي را در 
سازمان بنيان نهند كه بتوان از اين طريق افكار مثبت كاركنان 

سوق داد و تعهد سازماني را در  هاي وزارترا به سمت برنامه
ها و افكار جديد خود كاركنان ايجاد كرد و كاركنان بتوانند ايده

را بيان كنند و نسبت به مسئوالن انتقادات سازنده داشته باشند 
هاي ورزشي زنده و از اين طريق روح نوآوري را در سازمان

ها، كنند. مديران با توجه به نيازهاي كاركنان و حمايت از آن
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ثبات در رفتار و كردار خود، فراهم كردن جو اخالقي در سازمان 
و فرهنگ اعتمادسازي در سازمان و احترام متقابل، ايجاد روابط 
صميمانه ميان كاركنان و مديران، با رعايت اين موارد در 

توانند زمينه بروز رفتار نوآورانه كاركنان را فراهم سازمان مي
به  ايگونهبه گرفتن اين موارد نظر در با آورند. بنابراين مديران

 محرك تحقق كه بايد بپردازند، خود فضاي سازمان طراحي

 به اين طريق و شوند در سازمان رفتارهاي نوآورانه كاركنان

كنند. در  را تضمين امروز محيط متالطم در خود استمرار بقاي
نهايت مديراني اثربخش خواهند بود كه عامل اعتماد را در 

ها روابط خود گسترش دهند؛ زيرا هر چه از ميزان ثبات سازمان
شود، پيوندهاي محكم اعتماد در عصر تكنولوژي كاسته مي

هاي بروكراتيك در تشريح انتظارات و است كه جايگزين نقش
هاي ). بنابراين مديران سازمان1386شود (عبدالباقي، روابط مي

اقدامات الزم براي  ورزشي مانند هر سازمان ديگري، در كنار
گويي، بايد تالش كنند با هاي اثربخشي و پاسخبهبود شاخص

ايجاد تغيير در ساختارها، فرآيندها، فرهنگ، تكنولوژي و 
هاي خود، اعتماد را در فضاي سازماني تقويت و زمينه استراتژي

 شوديم شنهاديپنفعان به سازمان را فراهم سازند. اعتماد ذي
و  شنهاداتينظام پ جاديا قياز طر اي ورزشيهسازمان رانيمد

كارها و  ناموفق، راه ايهاي موفق تجربه ها،دهيهاي فكر، ااتاق
آوري و را جمع حوزه نيدر ا ديهاي جدها و استراتژينوآوري

 شناختي جمعيت مشخصات به توجه با قرار دهند. يمورد بررس
 سطح با و جوان كاركناني داراي جوانان و ورزش وزارت

 براي را پويايي محيط مشخصات اين كه هستند باال تحصيالت
 به. آوردمي وجودبه جوانان و ورزش وزارت در دانش خلق

 مسيرهايي طريق از شودمي توصيه شده ياد سازمان مديران
 از پس بازنگري جلسات يا فكري طوفان جلسات برگزاري مانند
 نظرات و هاايده ابراز براي ترس از دور به و آزاد فضايي اقدام،

 هرگاه :اجتماعي مسئوليت احساس .كنند فراهم جوان كاركنان

 نسبت سازمان مديريت كه كنند حاصل اطمينان سازمان، افراد

 مقابل در بودن گوپاسخ به و ندكمي مسئوليت احساس آنها به

 پيدا سازمان نسبت به مثبتي احساس اشد،بمي جامعه حساس

 و شودمي بيشتر اعتماد، اطمينان و جو، اين پرتو در و كنندمي
شود بنابراين توصيه مي .يابدمي تعديل اعتماديبي فضاي

ي براي بهبود وضعيت حكمراني سازماني در يهامديران برنامه
وزارت ورزش و جوانان رعايت كنند، مواردي مانند: تبيين 

هاي حاكم بر موضوع حكمراني سازماني، تهيه اهداف و ارزش
ح جامع و نقشه راه براي عملياتي شدن حكمراني سازماني. طر

سازي، منظور يكپارچهتدوين قوانين و مقررات الزم به
سازي شرايط جهت جريان آزاد اطالعات سازي و سادههماهنگ

منظور بهبود شفافيت، مشاركت دادن كاركنان در تصميمات به
كاركنان، پذيري در سازمان، ايجاد رقابت سالم و حس مسئوليت

-هاي بينرعايت عدالت و برابري. توافق مشترك با سازمان

ها و استانداردهاي منظور استفاده از بهترين تجربهالمللي به
مشترك در زمينه حكمراني سازماني. ايجاد بسترهاي الزم به 

هايي جهت تشويق منظور اعمال حق اظهار نظر و اتخاذ روش
ها غيرمستقيم، افزايش تالشنفعان به اظهار نظر مستقيم و ذي

هاي مسئولين وزارت ورزش در جهت تشكيل دادگاه و حمايت
هاي دقيق و اختصاص منابع براي توسعه حكميت ورزش. برنامه

كارهاي ورزش در مناطق محروم و روستاها تدوين نموده و راه
رفع تبعيض و ايجاد عدالت را در حوزه ورزش زنان مورد توجه و 

هاي هند. توسعه استانداردهاي مربوط به فناوريرسيدگي قرار د
كارگيري آنها در وزارت ورزش و جوانان. ايجاد و جديد و الزام به

هايي كه با همكاري و ها و شبكهپشتيباني مالي از گروه
سسات مختلف از جمله ؤها و مها، سازمانمشاركت دانشگاه

اي و رشتهها به تحقيقات ميان كميته ملي المپيك، فدراسيون
هاي سازي استراتژيمنظور تدوين و پيادهبين فرهنگي به

حكمراني سازماني بپردازند. توجه به نقش حكمراني سازماني به 
عنوان عاملي مناسب براي ارتباطات درون و برون سازماني به 

گويي، ايجاد نفعان، پاسخمنظور ايجاد شفافيت، مشاركت ذي
 نظارتي كميتة تشكيلسازمان، عدالت و كارايي و اثربخشي در 

. تالش در راستاي بهبود اعتماد سازماني، وزارتخانه در شفافيت
  پذيري شخصي و سازمان.ارتباطات باز، انعطاف
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