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 یانجیبا نقش م یخوب بر سالمت سازمان یحکمران ریتاثهدف از این تحقیق 
 یفیپژوهش حاضر از نوع توصبود.  رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا ییپاسخگو

بوده و به لحاظ هدف  يبر مدل معادالت ساختار یو مبتن همبستگی –
پژوهش  ياست. جامعه آمار یدانیاطالعات، م يآور و روش جمع يکاربرد

 900 برابر ها آن تعدادباشد که  می وزارت ورزش و جوانانشامل تمام کارکنان 
نفر به روش تصادفی به عنوان  269جدول مورگان با توجه به بود که  نفر

 هاي پرسشنامه از ها داده ي. به منظور گردآورنمونه آماري انتخاب شدند
حکمرانی خوب مقیمی و )، 2018( استاندارد سالمت سازمانی سینگ و جها

 هی) استفاده شد. جهت تجز1398( الفتی پاسخگویی سازمانی و) 1390( رمضان
محور  انسیوار کردیرو يساختار تمعادال سازي مدل از ها داده لیو تحل

خوردار نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق از برازش مناسبی براستفاده شد. 
اثر  یبر سالمت سازمان میبه طور مستق ییخوب و پاسخگو یحکمراناست و 

بر  يخوب اثر مثبت و معنادار یحکمران نیدارد. همچن يمثبت و معنادار
بر سالمت  یکه حکمران دیمشخص گرد نیدارد. عالوه بر ا ییپاسخگو

با توجه به نتایج  دارد. ياثر مثبت و معنادار ییپاسخگو قیاز طر یسازمان
 یحکمرانتوانند با افزایش  می رانیوزارت ورزش و جوانان اتحقیق مدیران 

وزارت ورزش و جوانان یی سازمانی، سالمت سازمانی را در پاسخگوو خوب 
 ارتقا دهند. رانیا
 

 ها  واژهکلید 
 .و جوانان  وزارت ورزش یی،پاسخگو، سازمانی سالمت، خوب یحکمران

The aim of this study was to investigate the impact of good 
governance on organizational health with the mediating role 
of accountability in the Ministry of Sport and Youth of Iran. 
The present study is a descriptive-correlational based on 
structural equation modeling and practical in terms of 
purpose and is field method in terms of data collection. The 
statistical population of the study consisted of all employees 
of the Ministry of Sport and Youth of which the number 
was 900 and 269 persons were selected randomly according 
to Morgan table. In order to collect data, standard 
questionnaires of organizational health of Singh & Jha 
(2018), Good Governance of Moghimi and Ramazan (2011) 
and Olfti (2019) Organizational Accountability were used. 
Structural equation modeling of variance-based approach 
was used to analyze the data. The results showed that the 
research model has a good fit and good governance and 
accountability have a positive and significant effect on 
organizational health. Good governance also has a positive 
and significant effect on accountability. In addition, it was 
found that governance has a positive and significant effect 
on organizational health with mediating role of 
accountability. According to the results of the research, 
managers of the Ministry of Sport and Youth of Iran can 
improve organizational health in the Ministry of Sport and 
Youth of Iran by increasing good governance and 
organizational accountability. 
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به  ها آن رفع براي و اجتماعی نیازهاي اساس بر ها سازمان
 ایفا جامعه تحول و بقا در نقش مهمی بنابراین آیند؛ می وجود

 یا چندگانه وظایف انجام دادن با سازمانی هر. کنند می
 برآورده مردم و جامعه براي را خاصی یا عام تخصصی، اهداف

 و عناصر و با ارزشترین ترین گران ترین، مهم از یکی کند. می
است (عزب دفتر و رجبی  انسانی نیروي ها، سازمان اجزاي

 پویندگی و رشد، در اساسی ). نیروي انسانی نقش1398فرجاد، 
 تصور البته کند؛ می ایفا ها سازمان نابودي و شکست یا بالندگی

 بسیار دارند، برمی گام آن براي اهداف تنها سازمان افراد اینکه
که  شوند می تشکیل افرادي از ها سازمان زیرا است؛ خوشبینانه

 براي تالش بر عالوه و دارند را خویش آرزوهاي و اهداف
 آرزوهاي به دستیابی و رفع نیازها براي سازمان، اهداف تحقق

ها در  امروزه سازمان). 2016، 1کوشند (رابینز و جاج می نیز خود
 تا بتوانندد ندار نیازمدي آان کارنهمه کشورها به مدیران و کارک

کی ب. یابندبه دست نجا وسعه همهتو  دف خود براي رشدبه اه
مت المهم، وجود س نیاز براي انیرهاي مورد تن بستریاز مهم
 سالم سازمان). 1398(عظیمی و فالحی،  ی استنسازما

 حفظ خود حوزه در را خود حیات تنها نه که است سازمانی
 و یابد می گسترش و توسعه مدت دراز در بلکه کند می

و بخشد (اوزر  می بهبود را بقاي خود و مقابله هاي توانایی
 مفهوم 1950 دهه در بار نخستین اگرچه .)2019، 2همکاران
 اما گرفت، قرار استفاده مورد3 توسط آرجیریس سازمانی سالمت

 نحوه که است انسان گرایی محققان از برگرفته اساس آن
 قرار بررسی مورد 1960 دهه در را ها سازمان کارکنان با برخورد

 ). 2014، 4(ژنیدیس و تئوچاروس دادند
 و کار براي دلپذیر محیطی ایجاد سبب سازمانی سالمت

 اهداف به دستیابی و سازندگی روحیه باالرفتن کوشش،
 اهداف و مأموریت سالم، سازمان در. شد خواهد سازمانی
 که دانند می همه .است روشن افراد همه براي سازمان
 ها ارزش این و هستند کدام سازمان پذیرفته شده هاي ارزش
 مشخص را نادرست و درست و رفتارها مرزهاي که هستند

 سازمان، هاي ارزش محدوده در افراد حرکت بنابراین کنند؛ می
 از جلوگیري براي .است سالم سازمان یک سازمانی فرهنگ

 اقدامات باید هاي سازمان سازمانی، سالمت ضعف پیامدهاي
(داس و  کنند اتخاذ خود شرایط با متناسب محتوایی و ساختاري

 و اطمینان عدم صورت در بخواهد سازمان ). اگر2008، 5ابوت

1 Robbins & Judge 
2 Özer et al 
3 Argyris 
4 Xenidis & Theocharous 
5 Dass & Abbott 

 سالمت سازمانی به توجه کند رشد و بماند زنده پیچیدگی،
 سازمانی سالمت .)2018، 6است (سینگ و جها ضروري
 تأثیر کارکنان، روابط و عملکرد بهبود بر تواند می همچنین

ی نسازمامت الموضوع س). 2014طالبی،  کند (شاه ایجاد مثبتی
از این جنبه حائز اهمیت است که وجدان کاري و  در کشور ما

فرهنگ کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها در سطح پایین 
تري قرار دارد. فرار از کار، انگیزه کم، اتالف وقت در محل کار، 

ها و ادارات خصوصی  سرگردانی افراد در مراجعه به انواع سازمان
این دارد که ضعف در اخالق کاري در میان و دولتی، نشان از 

 ). 1395شود (خشوعی،  ها دیده می ایرانی
یکی از متغیرهایی که بر سالمت سازمانی تاثیر مثبتی دارد و 

تواند سبب تقویت سالمت در سازمان شود حکمرانی خوب  می
است. حکمرانی خوب الگویی است در جهت اصالح بخش 

تسریع مشارکت بخش خصوصی. عمومی، تقویت جامعه مدنی و 
مساله حکمرانی شیوه مدیریت و اداره کشور است که به این امر 
اشاره دارد که رابطه شهروندان با حکومت کنندگان موضوع 

هاي مطرح شده  ). شاخص2016، 7کلیدي توسعه است (فاوندز
براي حکمرانی خوب از قبیل کارآمدي بخش عمومی و عدم 

مفاهیمی هنجاري هستند و داراي  فساد، شفافیت و پاسخگویی
خاصیت هنجاري و ارزشی هستند اما باید خاطر نشان کرد که 
مفهوم خوب در این متغیر بر حسب مکاتبی که مفاهیم و 

داند نیست بلکه این دیدگاه  هاي اخالقی را نسبی می ارزش
هاي اخالقی دارد (طاهري عطار و  گرایانه به ارزش رویکرد واقع
ي اجتماعی و  حکمرانی خوب داراي دو زمینه). 1396همکاران، 

هدف اصلی، حضور هماهنگ  ي اجتماعی سیاسی است. در زمینه
ي سیاستگذاري عمومی و برقراري  نیروهاي اجتماعی در عرصه

ي سیاسی که خود بر دو قالب  عدالت اجتماعی است. در زمینه
آفرین دولت و قالب  حقوقی با خصوصیات و شخصیت توسعه

آفرینی راهبردي و کیفی است که در جهت  ی با نقشمدیریت
 هاي در سال). 2012، 8(آزیزکند تحکیم دموکراسی عمل می

اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی مهم در مدیریت بخش دولتی 
 که است مهمی نقش طۀو عمومی شده است و این مسئله به واس

انی کند. الگوي حکمر می ایفا اجتماع سالمت تعیین در حکمرانی
هاي پاسخگویی، شفافیت و حق اظهارنظر سبب  با ویژگی

گیري دولتی کارآمد و شفاف خواهد شد. دولت شفاف،  شکل
ري و قوانین و مقررات الکارآمد و درستکار مبتنی بر شایسته سا

). همانگونه که 1396(آزایی و همکاران،  ساده و روشن است

6 Singh & Jha 
7 Faúndez 
8 Azeez 
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سازي وظایف و ) نشان دادند شفاف 2020(9کیمانی و همکاران
اهمیت به جایگاه و نقش افراد و نیز استقالل کاري در سازمان 

تواند به پاسخگویی بهتر کارکنان در سازمان منجر شود.  می
) بیان کرد حکمرانی خوب در سازمان 2012( 10همچنین موریسی

گذاري خصوصی و  سبب پاسخگویی بهتر در زمینه سرمایه
همچنین نتایج  خواهد شد. پاسخگویی اقتصادي بهتر در سازمان

 خدمات خوب سبب ارائه دهد حکمرانی تحقیقات نشان می
کارآمد، خلق اعتماد و پاسخگویی بهتر در سازمان خواهد  عمومی

) نیز 2014( 12). ویان و بیکنل2010، 11شد(آالن و ریو کالرك
 اجتماعی و اقتصاد منابع مدیریت اثربخش را خوب، حکمرانی

منجر به شفافیت، پاسخگویی و عدالت در که  دانند می کشور یک
) عنوان کردند 1398عزب دفتر و رجایی فرجاد ( شود. سازمان می

که حکمرانی خوب سبب ارتقا سالمت سازمانی خواهد شد. 
 با ) نیز عنوان کردند که براي مواجهه2019( 13اپستین و گانگ

 شامل که کند منعکس را هایی سیاست باید دولت گسترده، فساد
) نیز در 1393حکمرانی خوب باشد. همچنین سلیمانی و آرین فر (

تحقیق خود عنوان کردند که الگوي حکمرانی خوب سبب ارتقا 
سالمت اداري خواهد شد. طبق نتایج تحقیقات گذشته 
پاسخگویی نیز یکی دیگر از متغیرهاي مهم در تبیین سالمت 

) نشان 2019(14سازمانی است. در این زمینه آکرت و همکاران 
دادند شفافیت در سازمان و پاسخگویی کارکنان به مدیران ارشد 

گردد.  سبب ایجاد حس اعتماد و اثربخشی مدیریت در سازمان می
سازمان نام  کی یاخالق ییها  هیبه عنوان پا ییامروزه از پاسخگو

و اقداماتشان  ها  ینسبت به خط مش دیها با  . سازمان شود یبرده م
مردم  يمردم و برا لهیبه وس یدولت يها  سازمان . پاسخگو باشند

. رابطه  ها پاسخگو باشند  در برابر آن ستیبا یو م شوند یم جادیا
 دهد یرا شکل م ییپاسخگو ستمیس ، هرونداندولت و ش نیب
مردم ساالر  يها  نظام زیوجه تما نیتر مهم.  )2018، 15کریستی(

در قبال  تیقبول مسئول، وجه پاسخگو بودن آن و  را  آن ریاز غ
جهت نظارت بر قدرت و  يابزار یی. پاسخگو اند مردم دانسته

است و از جنبه  یعموم اراتیاز سو استفاده از اخت يریشگیپ
در  .دارد يامروز نقش محور یاسیس يها  در همه نظام ینظارت

 يبرا یبه عنوان چارچوب توان یرا م ییپاسخگو یقلمرو سازمان
 کیدر سطوح مختلف  ها  سمی، و مکان ار، رفت نگرش فیتوص

9 Kimani et al 
10 Morrissey 
11 Allan A, Rieu-Clarke 
12 Vian & Bicknell 
13 Epstein & Gang 
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 زانیعبارت است از م یعموم ییپاسخگو  . سازمان به کار برد
و  ها  تیفعال یکه سازمان جهت انجام برخ ییبه وعده نها يبندیپا

 17نیکاپتیانسنس و  . از نظر )2015، 16زاموفنخدمات داده است (

و  ها  تیمجموع فعال" يحاو ییپاسخگو ستمیس زی) ن2016(
 ستفادها یسازمان یکپارچگیارتقاء  ياست که برا یخاص يها ابزار

 ییاصطالح پاسخگو  .  )2016، نیکاپتیانسنس و ( "شود یم
مسئوالن و مراجعه کنندگان بر  انیمعموال به رابطه خوب م

به  شهیهم ییپاسخگو). 2015، 18عزیز و همکاران( گردد یم
تضمین تحقق حقوق  ،یبودجه عموم تیریمد ،یانجام امور عموم

اطاعت از  نیاز سوء استفاده و فساد، و همچن يریافراد، جلوگ
 ).2015، 19لورنچو( شود یقانون مربوط م تیحاکم

 را  یهمراه باشد اعتماد عموم تیاگر با شفاف ییپاسخگو
ها را بهبود  داده، عملکرد شینموده، مشارکت افراد را افزا تیتقو

). نظام 2003، 20مولگاناد (را ارتقاء خواهد د يور و بهره
 یقانون ریغ يها ها موجب کاهش رفتار  در سازمان ییپاسخگو

دولت را موظف  ییپاسخگو تی. در واقع مسئول خواهد شد
که  ییها تیخود در مورد فعال یقانون فیوظا طهیدر ح کند یم

بدهد و  حیها توض  آن یقانون ندگانیبه مردم و نما دهد یانجام م
و نحوه مصرف  ولتد یبودجه عموم یمنابع مال زانیدر مورد م

 آن اسناد و مدارك معتبر 
 فهیوظ يدر ادا يا  نقش عمده ي. گزارشگر کند هیارا

طالب نیا و ( کند یم فایا کیجامعه دموکرات کیدر  ییپاسخگو
و  حیصح ، قیدق ییپاسخگو ستمیس کیوجود  . )1393اکرمی، 

در  رانیو پاسخگو بودن کارکنان و مد يادار ستمیدر س امدکار
حقوق  عییاز تض تواند یاست که م یسطوح از جمله عوامل یتمام

زیرا بدون پاسخگویی افراد قادر   دینما يریارباب رجوع جلوگ
خواهند بود که هر کاري را که دوست دارند انجام دهند و در 
نتیجه چنین وضعی آشوب و شکست سازمان خواهد بود (حسنی، 

) عنوان کرده است که 1399). در این راستا رحیمی صادق (1393
کارکنان اداره کل ورزش و  سازمانی سالمت پاسخگویی بر

تاثیر مثبت داشته و باعث ایجاد شفافیت در سازمان جوانان 
) نیز عنوان کردند که 1397شود. معدنی و همکاران ( می

دارد.  پاسخگویی تاثیر مثبتی بر افزایش سطح سالمت سازمانی
) نیز عنوان نموده است که پاسخگو بودن به 1396یعقوبی (

ها و  مراجه کنندگان، بهبود و تسریع در پاسخگویی به رسانه

16 Zumofen 
17 Janssens & Kaptein 
18 Aziz et al 
19 Lourenço 
20 Mulgan 
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ها و واحدهاي نظارتی  افکار عمومی و پاسخگویی به دستگاه
هاي هان  شود. طبق یافته سبب ارتقا حکمرانی خوب در کشور می

) نیز پاسخگویی سازمانی تاثیر مثبتی بر توسعه 2019( 21و یانگ
هاي سالمت سازمانی از  منابع انسانی به عنوان یکی از مولفه

 ما کشور در طریق دادن مسئولیت و استقالل کارکنان دارد.
 بسیار نقش که هاي هستند سازمان جمله از ورزشی هاي سازمان
 این عمل بهبود و دباشن می دارا را کشور ورزش امر در اي ارزنده

. لذا شود می کشور ورزش بیشتر چه هر باعث پیشرفت ها سازمان
تواند گام  ها می  شناسایی پیش نیازهاي بهبود عملکرد این سازمان

ها داشته باشد. طبق بررسی ادبیات و  مهمی در ارتقاء عمکلرد آن
پیشینه تحقیق در این زمینه پاسخگویی و سالمت سازمانی نه 

شود  شود بلکه سبب می موجب بهبود عملکرد سازمان میتنها 
بتواند نقش  وزارت ورزش و جوانان چون هاي ورزشی هم سازمان

خود در جهت توسعه و پیشرفت ورزش کشور را بخوبی ایفاکند. 
ها نیاز به  جهت تحقق پاسخگویی و سالمت سازمانی، سازمان

شوند. به نظر مداخالتی دارند تا به کمک آن به این اهداف نائل 
ها طبق آنچه از پیشینه  رسد حکمرانی خوب در سازمان می

ها در این زمینه کمک  تواند به سازمان تحقیق بدان رسیدیم می
انتظار از وزرات ورزش کشور چون حکمرانی خوب دارند.  کند هم

.  باشدداشته در جهت توسعه و پیشرفت کشور  یاقدامات رود یم
 ژهیبه و نفعان ياز ذ ياریدر مقابل بس زیوزارت ورزش و جوانان ن

عملکرد خود باشد و اعتماد  يپاسخگو دیمرز بوم با نیجوانان ا
پاسخگویی و  اهمیتلذا .  دهد شیوزارت افزا نیرا به ا یعموم

وزارت ورزش و جوانان براي ایفاي رسالتی  در سالمت سازمانی
هکاري در این پژوهش به دنبال را که بر عهده دارد باعث شد که

که  ییاز آنجاجهت ارتقاء سالمتی سازمانی در این وزرات باشیم. 
که بر هستند  یعوامل حکمرانی خوب و پاسخگویی سازمانی از

کمبود  نیو همچن تاثیر مثبت دارند سالمت سازمانی زانیم
 يها  در سازمان حکمرانی خوب و پاسخگویی نهیدر زم ها پژوهش

اثر حکمرانی پژوهش تالش خواهد شد تا  نیلذا در ا ، یورزش
خوب با نقش میانجی پاسخگویی بر سالمت سازمانی در وزارت 

 .ورزش و جوانان ایران مورد بررسی قرار گیرد
 

  پژوهش روش شناسی
بر مدل  یو مبتن همبستگی – یفیپژوهش حاضر از نوع توص

و روش  يبوده و به لحاظ هدف کاربرد 22يمعادالت ساختار
پژوهش حاضر  ياست. جامعه آمار یدانیاطالعات، م يآور جمع

21 Han & Hong 
22 SEM 

 تعدادباشد که  می وزارت ورزش و جوانانشامل تمام کارکنان 
 269جدول مورگان با توجه به که  باشند می نفر 900 برابر ها آن

. به نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند
اندارد سالمت است هاي پرسشنامه از ها داده يمنظور گردآور

مولفه  هفتو  هیگو 19 با) 2018( سازمانی سینگ و جها
انسانی،  منابع توسعه ،روابط خوشایند قدرت ،اثربخشی مدیریتی(

)، هاي سازمانی، نوآوري و روحیه گرایش به تیم، ارزش
 6و با  هیگو 35) با 1390( حکمرانی خوب مقیمی و رمضان

وظایف، ارتقا ارزش  ها و نتیجه گرایی، اثربخشی نقشمولفه (
پرسشنامه  و )ها، شفاف سازي، ظرفیت سازي و پاسخگویی

مولفه  8و  هیگو 39) با 1398( الفتی پاسخگویی سازمانی
عملکردي،  مالی، پاسخگویی ، پاسخگوییپاسخگویی اداري(

قانونی،  اجتماعی، پاسخگویی اخالقی، پاسخگویی پاسخگویی
دموکراتیکی)  ییفناوري و پاسخگو و اي رسانه پاسخگویی

 پاسخ نوع از ها سواالت پرسشنامه یاستفاده شده است. تمام
شد به  يگذار ارزش کرتیل یپنج ارزش اسمقی براساس و بسته
را به خود اختصاص  5تا  1از  يازیکه هر پاسخ امت يطور

نفر از  8از نظرات  يرگی با بهره شتر،یب نانیاطم ي. براداد یم
شدند و ابهامات  ینبازبی ها پرسشنامه ت،یریرشته مد دیاسات
 ییو محتوا يظاهر ییروا انگریامر ب نیبرطرف شد. ا تا ها آن

 ها داده لیو تحل هی. جهت تجزباشد یم يقابل قبول ابزار گردآور
 يساختار تمعادال سازي (مدل یو استنباط یفتوصی آمار از
 ايه هیفرض نیمحور) استفاده شد. عالوه بر ا انسیوار کردیرو

 Smartو با استفاده نرم افزار  05/0در سطح خطاء  قیتحق
PLS 3.2.8 دیگرد لیو تحل هیتجز. 

 
 ي پژوهشها یافته

 هاي تحقیق توصیف جمعیت شناختی نمونه. 1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 88/56 153 مرد جنسیت
 12/43 116 زن

 تحصیالت

فوق دیپلم و 
 63/12 34 پایین تر

 69/35 96 کارشناسی
 12/43 116 کارشناسی ارشد

 56/8 23 دکتري

 سابقه کاري

 75/13 37 سال 5زیر 
 68/22 61 سال 10تا  6
 43/36 98 سال 20تا  11
                                                                       14/27 73 سال به باال 20
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توصیفی متغیرهاي  اطالعاتتحقیق در بخش هاي  فتهیا
%) از پاسخ  88/56نفر ( 153 شناختی نشان داد؛ جمعیت

اند. میزان  %) بوده 12/43نفر زن ( 116دهندگان مرد و 
 116دهندگان کارشناسی ارشد با فراوانی  تحصیالت اکثر پاسخ

%)  56/8نفر ( 23ها دکتري با  %) و کمترین آن 12/43نفر (

سال  20تا  11دهندگان بین  فراوانی بود. سابقه کاري اکثر پاسخ
 37سال با فراوانی  5ها زیر  %) و کمترین آن 43/36(نفر  98با 

 %) بوده است. 75/13نفر (
 

 گیري مدل اندازه
 

  
 مدل معادالت ساختاري تحقیق در حالت معناداري. 1شکل 

 
 96/1از  Zبا توجه به شکل باال، تمامی ضرایب معناداري

ها و روابط  امر معنادار بودن تمامی مولفهبیشتر هستند که این 
 2شود. جدول  تایید می 95/0میان متغیرها را در سطح اطمینان 

 ) را λبارهاي عاملی (
دهد. بنابر نتایج بدست  ها نشان می براي هریک از مولفه

) از نقطه 873/0 – 385/0ها ( آمده مقدار بارهاي عاملی مولفه
 96/1ا نیز از نقطه برش ه و مقدار آماره تی آن 3/0برش 

 ).P>05/0بزرگتر بود (
 میان رابطه شدت میزان که است عددي مقدار عاملی بار

 طی را مربوطه (شاخص) آشکار متغیر و متغیر پنهان (سازه) یک
 عاملی بار هرچه مقدار کند. می مشخص مسیر تحلیل فرآیند

 آن باشد، بیشتر مشخص سازه یک با رابطه در شاخص یک
(داوري و  کند می ایفا سازه آن تبیین در سهم بیشتري شاخص

باشد ضعیف است و  3/0). اگر بار عاملی کمتر 1397رضازاده، 
قابل قبول  6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین  از آن صرف نظر می

، 23باشد بسیار مطلوب است (کلین 6/0تر از  است و اگر بزرگ

23 Kline 

 شود، می مشاهده سه شمارة جدول در که ). همان گونه2014
 ها پرسش بارهاي عاملی ضرایب اعداد تمامی پژوهش، مدل در

 با ها شاخص واریانس که بدین معنا باشد؛ ) می7/0( از بیشتر
مناسب  نشان دهندة و مطلوب بوده در حد ها آن به مربوط سازة
ابزار  ییروا دییجهت تأ ن،یا عالوه بر .است معیار این بودن
محتوا از  یی(روا محتوا ییروا ،ییاز سه نوع روا يرگی اندازه

 ییروا ،قرار گرفت) دییاز خبرگان مورد تأ ینظرسنج قیطر
 25(که با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده 24همگرا

 و فورنل (با استفاده از روش 26واگرا ییو رواشود)  سنجیده می
 نییتع . به منظورالرکر سنجیده شده است) استفاده شده است

 بیکرونباخ و ضر يآلفا بیضر اریاز دو مع زیپرسشنامه ن ییایپا
 یی وایپا جیچهار، نتا ةدر جداول شمار. شد استفادهمرکب  ییایپا

 همگرا ارائه شده است. ییروا
 

24 Convergent Validity 
25 Average Variance Extracted (AVE) 
26 Divergent Validity 
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 تحلیل میزان پایایی و روایی. 2جدول 

 وضعیت tآماره  بارعاملی متغیر آشکار سازه

 سازمانی سالمت

 مطلوب 337/46 883/0 مدیریتی اثربخشی
 مطلوب 643/78 911/0 قدرت خوشایند روابط

 مطلوب 476/48 864/0 انسانی منابع توسعه
 مطلوب 604/51 899/0 تیم به گرایش

 مطلوب 202/63 913/0 سازمانی هاي ارزش
 مطلوب 173/61 893/0 نوآوري
 مطلوب 892/20 769/0 روحیه

 خوب حکمرانی

 مطلوب 911/20 785/0 گرایی نتیجه
 مطلوب 615/46 888/0 وظایف و ها نقش اثربخشی

 مطلوب 098/69 901/0 ها ارزش ارتقا
 مطلوب 672/86 905/0 سازي شفاف

 مطلوب 638/17 757/0 پاسخگویی
 مطلوب 376/75 905/0 سازي ظرفیت

 پاسخگویی
 سازمانی

 مطلوب 800/33 817/0 اداري پاسخگویی
 مطلوب 311/52 867/0 مالی پاسخگویی

 مطلوب 982/64 900/0 عملکردي پاسخگویی
 مطلوب 148/105 924/0 اخالقی پاسخگویی
 مطلوب 825/81 919/0 اجتماعی پاسخگویی

 مطلوب 740/38 848/0 قانونی پاسخگویی
 مطلوب 666/38 841/0 فناوري و اي رسانه پاسخگویی

 مطلوب 661/41 853/0 دموکراتیکی پاسخگویی

 
 مدل روایی و پایایی ضرایب .3 جدول

 متغیرها
آلفاي 
 کرونباخ

پاپایی 
 ترکیبی

روایی 
 همگرا

 738/0 944/0 928/0 حکمرانی خوب
 769/0 959/0 949/0 سالمت سازمانی

 760/0 962/0 955/0 پاسخگویی سازمانی
 

 اي و سنجه ییایسنجش پا يبرا ياریکرونباخ مع يآلفا
) محسوب یدرون ي(سازگار یدرون يداریپا یابیارز يمناسب برا

 کی نیب یهمبستگ زانینشانگر م یدرون يداری. پاگردد یم
توسط  یبیترک ییایمربوط به آن است. پا يها سازه و شاخص

آن نسبت به  يشد و برتر یرف) مع1974( 27ورتس و همکاران
نه به صورت  ها سازه ییایاست که پا نیکرونباخ در ا يآلفا

27 Werts et al 

 گریکدیبا  شانیسازه ها یمطلق بلکه با توجه به همبستگ
. مقدار مالك )1974، 28گردد (ورتس و همکاران یمحاسبه م

 7/0 يباال یبیترک ییایو پا خکرونبا يمناسب بودن آلفا يبرا
 زانیم یهمگرا به بررس یی). روا1397داوري و رضازاده، است (

پردازد.  یهر سازه با سواالت (شاخص ها) خود م یهمبستگ
 5/0را  AVE شاخص ) مقدار مناسب1981( 29فورنل و الرکر

واگرا  یی. روا)1981، فورنل و الرکر( کرده اند یبه باال معرف
 ریپنهان آن مدل با سا ریمتغ يرهایافتراق مشاهده پذ زانیم

که  یسنجد. در صورت یموجود در مدل را م يرهایمشاهده پذ
 يشتریب یمربوط به خود همبستگ هاي ک سازه با شاخصی

واگرا مناسب مدل  ییروا گر،ید هاي داشته باشند تا با سازه
 ).1397داوري و رضازاده، (شود  یم دییتا

 

28 Werts   & et al 
29 Fornell & Larcker 
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 الرکر و فورنل روش به واگرا روایی جدول ماتریس .4 جدول

 متغیرها
حکمرانی 

 خوب
سالمت 
 سازمانی

پاسخگویی 
 سازمانی

 - - 859/0 حکمرانی خوب
 - 877/0 811/0 سالمت سازمانی

 872/0 872/0 795/0 پاسخگویی سازمانی
 

هاي  سازه تمامی اصلی قطر مقادیر باال، با ماتریس مطابق
 سازمانی از سازمانی و پاسخگویی خوب، سالمت حکمرانی

امر  این که است بیشتر ها آن با سایر سازه همبستگی مقدار
 نشان را گیري اندازه مدل خوب برازش و مناسب واگراي روایی

دهد. مقدار اساسی ارزیابی متغیرهاي مکنون درون زا،  می
دهد چند درصد از  باشد. این شاخص نشان می ضریب تعیین می

پذیرد و  زا صورت می زا توسط متغیر برون تغییرات متغیر درون
سه مقدار شود.  متغیر برون زا محاسبه نمیاین مقدار براي 

نشان از اندازه اثر کوچک،  بیبه ترت 35/0و  15/0، 02/0
 6در جدول  .دارد گریسازه بر سازه د کیمتوسط و برزگ 

 زا نشان داده شده است. مقادیر ضریب تعیین متغیرهاي درون
 

 میزان ضریب تعیین متغیرهاي درون زا. 5 جدول

 )R2ضریب تعیین ( متغیر
 799/0 سالمت سازمانی

 7006310 پاسخگویی سازمانی
 

سازمانی  سالمت ریمربوط به دو متغ نییتع بیضر ریمقاد
که  700/0و 826/0برابر است با  بیبه ترتسازمانی  پاسخگویی
 متغیرهاي درون زا، اندازه اثرمربوط به  نییتع بیمقدار ضر

و  دهد نشان میمتغیر برون زا بر متغیرهاي درون زا را بزرگ 
 مدل است. ينشان از برازش مناسب مدل ساختار

مدل  ییتوانا یبه بررس زین يمدل ساختار تیفیک شاخص
. باشد یم یکردن به روش چشم پوش ینیب شیدر پ يساختار

 ییتوانا نیا يریاندازه گ اریمع نیو شناخته تر نیمعروف تر
مالك  نیاست که بر اساس ا سلریگا -استون  Q2شاخص 

را  یانعکاس يمکنون درون زا يرهایمتغ ينشانگرها دیمدل با
که  دهد یصفر نشان م يباال Q2 ریکند. مقاد ینیب شیپ

 شیپ توانایی مدل و اند شده يمشاهده شده خوب بازساز ریمقاد
 یدر صورت ی). به عبارت2009، 30هنسلر و همکاراندارد ( ینیب

30 Henseler & etl 

پنهان  ریداشتن متغ به دست آمده با در نظر ریمقاد هیکه کل
 تیفیک از يشده مثبت باشد مدل ساختار انعکاسی زا درون
سالمت  يبه دست آمده برا Q2 ریبرخوردار است. مقاد یمناسب

 باشد یم 446/0پاسخگویی سازمانی  يو برا 570/0 سازمانی
کردن  ینیب شیدر پ يمناسب مدل ساختار تیفیکه نشان از ک

 دارد. 
 یمربوط به سنجش کل اریمع زیبرازش ن ییکوین شاخص

 نیکه توسط ا یمعن نیاست. بد يمعادالت ساختار هاي مدل
و  يرگی برازش بخش اندازه یپس از بررس تواند یمحق م ار،یمع

را  یپژوهش خود، برازش بخش کل یمدل کل يبخش ساختار
توسط  اری). مع1397و رضازاده،  ي(داور دیکنترل نما زین

 ریو طبق مدل ز دی) ابداع گرد2004و همکاران ( نهاوستن
 . گردد یمحاسبه م

GoF= √𝐶𝐶𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑠𝑠×𝑅𝑅2 

 یاشتراک ریمقاد نیانگیشاخص، مجذور مقدار ضرب م نیا
) سه 2009است. وتزلس و همکاران ( نییتع بیضر نیانگیو م

 ف،یضع ریبه عنوان مقاد بیرا به ترت 36/0و  25/0، 01/0مقدار 
نموده اند .با توجه به  یشاخص معرف نیا يبرا يمتوسط و قو

برازش  ازبرازش نشان  ییکویشاخص ن اری، مع675/0مقدار 
مدل  هاي مدل را دارد. دامنه مطلوب شاخص يقو یکل

بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده  يرگی اندازه
 دیگر عبارت به شوند، می حمایت پژوهش هاي توسط داده

 داللت ها شاخص همگی و است برقرار مدل به ها داده برازش
 دارند. يتارساخ معادله مدل مطلوبیت بر
 

 يساختار مدل
پژوهش  نیشده ا نیتدو هاي فرض يمدل معادله ساختار جینتا

را در  قیتحق يمدل معادله ساختار 2کرد. شکل  تیرا حما
مجموع اثرات  6دهد و جدول شماره  نشان می يحالت معنادار

 دهد. را نشان می قیپنهان تحق يرهایمتغ نیب
دهد که حکمرانی  نشان می 6نتایج گزارش شده در جدول 

خوب و پاسخگویی به طور مستقیم بر سالمت سازمانی اثر 
مثبت و معناداري دارد. همچنین حکمرانی خوب اثر مثبت و 
معناداري بر پاسخگویی دارد. عالوه بر این مشخص گردید که 

سالمت سازمانی از طریق پاسخگویی اثر مثبت و حکمرانی بر 
 معناداري دارد.
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 مدل معادالت ساختاري تحقیق در حالت استاندارد. 2شکل 

 
 برآورد اثرات مستقیم بین متغیرهاي تحقیق. 6جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

میزان 
 اثر

 معناداري

سالمت  حکمرانی خوب
 001/0 321/0 سازمانی

 001/0 795/0 پاسخگویی حکمرانی خوب

سالمت  پاسخگویی
 001/0 618/0 سازمانی

 
 برآورد اثرات غیرمستقیم بین متغیرهاي تحقیق. 7جدول

متغیر 
 مستقل

متغیر 
 میانجی

متغیر 
 وابسته

میزان 
 اثر

 معناداري

حکمرانی 
سالمت  پاسخگویی خوب

 001/0 491/0 سازمانی

 
 گیري بحث و نتیجه

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب با نقش 
میانجی پاسخگویی بر سالمت سازمانی در وزارت ورزش و 
جوانان ایران بود. نتایج فرضیه اول نشان داد حکمرانی خوب بر 

داري دارد که با نتایج مبارك و  پاسخگویی تاثیر مثبت و معنی
خوانی دارد. همانگونه که مبارك و آذرپیوند  ) هم1388آذرپیوند (

اند یک حمکرانی خوب با تکیه بر ثبات  ) بیان داشته1388(
سیاسی، اقتصادي و حاکمیت قانون و کیفیت بوروکراسی منجر 

گردد. وزارت ورزش و جوانان باید به  به پاسخگویی بهتر می
ه به تحقق چون توج هاي حکمرانی خوب هم قدري شاخص

اهداف، توجه به شایسته ساالري، سرلوحه قراردادن اصول 
اخالقی را کارگیرد که براي پاسخگو بودن در قبال عملکرد خود 

کند  مانعی نداشته باشد. در واقع حکمرانی خوب ایجاب می
پاسخگویی افزایش یابد زیرا یک حکمران خوب طالب آن است 

عموم برساند.  عمکلرد موفقیت آمیز خود را به اطالع
تواند  پاسخگویی وزارت ورزش در پی یک حکمرانی خوب، می

هاي مختلفی باشد از جمله پاسخگویی مالی و نحوه  در حیطه
؛ 1387هزینه کرد بودجه عمومی در سازمان (ملک ساداتی، 

)؛ پاسخگویی در رابطه با 1387صباغ کرمانی و باسخا، 
)، 1383(میدري و خیرخواهان،  هاي اجرایی سیاست

). از طرفی 1396مداري و شفافیت (آرایی و همکاران،  قانون
حکمرانی  است. حکمرانی خوب مفهوم ابعاد دیگر از پاسخگویی

بخش  هر آن در که کند می پیشنهاد را اختیار اعمال از ترکیبی
گیران  تصمیم همچنین باشد. می نیز پاسخگو اختیار، میزان به
 خواهند مسؤل و سخگوپا عمومی مسائل به نسبت بخش هر

وزارت ورزش و جوانان نیز باید  .)1398بود (آهنی و همکاران، 
هی ورزشی که زیر  به واسطه حکمرانی خوب بر کلیه سازمان

نظر دارد موجبات پاسخگویی آنان را فراهم آورد و در این راه 
تواند از پاداش و تنبیه نیز استفاده نماید تا اذهان عمومی در  می

مسائل مالی، اداري، عمکلردي، اجتماعی، قانونی و رابطه با 
هاي  اخالقیِ وزرات ورزش و جوانان و پیشبرد برنامه و فعالیت

ورزشی کشور روشن گردد. نتایج فرضیه دوم نشان داد 
حکمرانی خوب بر سالمت سازمانی تاثیر مثبت معنی داري دارد 

هري و )، طا2016)، فاوندز (2019که با نتایج اپستین و گانگ (
)، سلیمانی و آرین فر 1396)، آزایی و همکاران (1396عطاري (
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) 2019خوانی دارد. همانگونه که اپستین و گانگ ( ) هم1393(
 باید دولت گسترده، فساد با عنوان کردند براي مواجهه

حکمرانی خوب باشد،  شامل که کند منعکس هایی را سیاست
دولتی نیز از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک نهاد 

دارد براي  ) نیز بیان می2016قائده مستثنی نیست. فاوندز (
سالمت سازمانی، حمکرانی خوب الزم است. یک حکمرانی 

اند  )، بیان نموده1396خوب همانگونه که طاهري و عطاري (
کارآمدي بخش عمومی و عدم فساد، شفافیت و پاسخگویی 

) 1396( و همکاران اییرمفاهیمی هنجاري هستند. از طرفی آ
هاي پاسخگویی،  با ویژگیهاي حکمرانی خوب را  ویژگی

ري و قوانین و مقررات الشایسته سا ،شفافیت و حق اظهارنظر
اند. در وزارت ورزش و جوانان نیز  معرفی کردهساده و روشن 

هاي حکمرانی خوب، منجر به ایجاد و  باید با بکارگیري ویژگی
بدین صورت منابع عمومی در این  بهبود سالمت سازمانی شد تا

خانه به درستی صرف امور ورزش کشور گردد. وزارت  وزارت
بایست با توجه به حیطه اختیارات خود بر میزان  ورزش می

هاي ورزشی زیردستی نظارت کند و میزان  گیري سازمان نتیجه
تحقق اهداف ورزشی کشور را پیگیري نماید. این وزارت باید با 

ته ساالري و به دور از روابط قدرت امور ورزشی تکیه بر شایس
کشور را پیش ببرد تا بتوان شاهد سالمت سازمانی در این 
وزارت و پیرو آن پیشبرد هرچه بهتر امور ورزشی در کشور شد. 
همچنین نتایج فرضیه سوم نشان داد پاسخگویی بر سالمت 

و  داري دارد که با نتایج اپستین سازمانی تاثیر مثبت و معنی
  ،)2018کریستی ( )،2019)، هان و هونگ (2019گانگ (

، عزیز و همکاران )2015، لورنچو ()2016( نیکاپتیانسنس و 
خوانی دارد. بی تردید  ) هم1397)، معدنی و همکاران (2015(

یکی از عناصر بسیار مهم پاسخگویی، بهبود و خط مشی 
ن است. ارتقاي سالمت سازمانی در ادرات ورزش و جوانان ایرا

اما آنچه مهم است ایجاد یک نظام پاسخگویی جامع و متوازن 
است که بر اساس آن کارکردهاي پاسخگویی محقق و از بروز 
کژ کارکردهاي آن جلوگیري گردد. همانگونه که معدنی و 

ها واحد ارزیابی  ) بیان نموده اند اگر در سازمان1397همکاران (
توان از  سخگو باشند میعملکرد و واحد رسیدگی به شکایات پا

طریق خدمت رسانی بهتر و نیز رسیدگی به شکایات منجر به 
بهبود خط مشی ارتقاي سالمت سازمانی و شفافیت سازمانی 
شد.لذا وزارت ورزش و جوانان نیز باید در زمینه نحوه عملکرد 
خود و میزان تحقق اهدافش در زمینه ورزش کشور پاسخگو 

هاي ارباب رجوعان خود  واستهبوده و از طرفی پاسخگوي خ
دارد آنچه در حمکرانی سبب  ) نیز بیان می2016باشد. فاندوز (

گردد الگوي خوب است که بتوان از  می  تقویت سالمت سازمانی

طریق آن رابطه بین شهروند و مردم توسعه و بهبود یابد، وزارت 
ورزش و جوانان نیز باید در هدایت سکان ورزشی کشور 

) بیان نمودند باید 2019اپستین و گانگ ( همانگونه که
هایی اتخاذ کنند که با تکیه بر پاسخگویی و شفاف  سیاست

سازي هرگونه امور ورزشی مربوطه سبب برقراري سالمت 
ها شوند. از آنجا که وزارت  سازمانی و جلوگیري از سوء استفاده

ورزش یک سازمان دولتی است و به وسیله مردم براي مردم 
 ییامروزه از پاسخگو ها پاسخگو باشد، گردد باید بدان یایجاد م

که   شود یسازمان نام برده م کی یاخالق ییها  هیبه عنوان پا
تواند اط طریق ایجاد یکپارچگی در سازمان، رابطه خوب  می

تضمین تحقق  ،یبودجه عموم تیریمد میان مسئوالن و مردم،
منجر به سالمت  از سوء استفاده و فساد يریحقوق افراد، جلوگ

سازمانی در وزارت ورزش و جوانان گردد. در پایان نتایج فرضیه 
چهارم نشان داد حکمرانی خوب بر سالمت سازمانی از طریق 
پاسخگویی اثر مثبت و معناداري دارد. همانگونه که ذکر 
کردیک حکمرانی خوبی موجبات پاسخگویی سازمان را فراهم 

بناي شایسته ساالري، آورد، زیرا حکمرانی خوب بر م می
شود و به تبع آن  ها و تحقق اهداف سازمانی بنا می ارزش

  گونه ترسی از برمال شدن پاسخگویی را بدون هیچ
ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی بیان شد  کاري پنهان

حکمرانی خوب منجر به سالمت سازمان خواهد شد و در پرتو 
روابط معین و منابع  حکمرانی خوب کارهاي سازمان اثربخش،

یابند که در پرتو آن شاهد نوآوري و روحبه  انسانی توسعه می
باال در سازمان خواهیم شد. لذا شاهد آن بودیم که حکمرانی 
خوب چگونه بر پاسخگویی و سالمت سازمان تاثیر مثبت دارد. 
حکمرانی خوب از جمله مباحث مطرح در زمینه توسعه 

پژوهشگران و اندیشمندان کشورهاست. در دو دهه اخیر 
هاي گوناگونی از حکمرانی  اقتصادي، سیاسی و اجتماعی روایت

). دراین تحقیق بر آن 1396خوب بدست آورده اند (یعقوبی، 
تواند منجر  بودیم که حکمرانی خوب به واسطه پاسخگویی می

به سالمت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان گردد. در واقع 
توانند به واسطه  زرات ورزش و جوانان میمدیران و مسئوالن و

حکمرانی خوب منجر به پاسخگویی و شفاف سازي اذهان 
عمومی شوند و از طرفی همانگونه که پیشتر نیز بیان شد 

توان  گردد. می پاسخگویی خود منجر به سالمت سازمانی می
چنین برداشت کرد که حکمرانی خوب شاید به تنهایی تاثیر 

ازمانی ندارد و به واسطه پاسخگویی و کاملی بر سالمت س
هاي کاملی از سالمت سازمانی را  شفاف سازي است که نشانه

شود به  توان در سازمان مشاهده نمود. لذا پیشنهاد می می
کارگیري حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان به جاي 
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پذیرد،  یک هدف منفرد و مقطعی که الزاما در زمانی پایان می
یک خط مشی بلند مدت در نظر گرفته شود. همچنین به عنوان 

از آنجایی که حمکرانی خوب گذر از رهبري حکمرانی سنتی 
هاي  است، باید کارکنان وزارت ورزش و دیگر سازمان

زیرمجموعه این وزارت به کار گرفته شوند و در تعیین اهداف و 
نحوه پاسخگویی مشارکت داده شوند تا بدین صورت 

از یک نظام واحد پیروي کرده و در نتیجه  هایی پاسخگویی
 به امروزه خوب سالمت سازمانی نیز تضمین گردد. حکمرانی

 کشورهاي در حکمرانی سنجش وضعیت دستگاه یک مثابه

 هاي شاخص اساس بر کشورها رود و می کار به دنیا مختلف
شوند (آهنی  می بندي رتبه و دستگاه ارزیابی این در شده تعیین

چگونگی  پژوهشگران گردد می پیشنهاد .)1398 و همکاران،
پاسخگویی،  ویژه به خوب حکمرانی هاي شاخص بهبود روند

 توجه مورد را ورزش کشور، در فساد کنترل و قانون حاکمیت
اکنون  هم از آینده، در ها شاخص این افت دالیل تا قرار دهند

 حکمرانی خوب روند روي پیش مسائل و گیرد قرار بررسی مورد
 .گردد مرتفع کشور وزارت ورزش و جوانان در
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