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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارائة مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزشوجوانان بود.
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی ،ازنظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و براساس
رویکرد پژوهش ،آمیخته بود .جامعة آماری این پژوهش در دو بخش کیفی ( 12مصاحبه) و کمی
(تعداد 89 :نفر) ،صاحبنظران در بخشهای مختلف وزارت ورزشوجوانان نظیر اساتید دانشگاهی
آگاه به مسئلة حکمرانی خوب و برخی از مدیران گذشته و حال وزارت ورزشوجوانان بودند .از
روش نمونهگیری طبقهای -تصادفی استفاده شد .در بخش کیفی از روش کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین ( )1998استفاده شد و در بخش کمی نیز از
روش معادالت ساختاری (نرمافزار اسمارت پی .ال .اس ).استفاده شد .یافتههای پژوهش در هر
پنج بعد شرایط زمینهای ،شرایط علّی ،شرایط مداخلهگر ،راهبرد و پیامدها بررسی شدند .نتایج
نشان داد که راهبردهای منتج از مدل که تحت تأثیر شرایط زمینهای و مداخلهگر قرار گرفتهاند
شامل :طراحی مکانیزم اصالح فاکتورهای دولت الکترونیک در وزارت ورزش ،ایجاد سند راهبردی
حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش ،مهندسی مجدد فرایندها ،مدیریت منابع انسانی و
مدیریت تغییر میباشد .بنابراین توصیه میشود که از نتایج حاصل از این پژوهش به منظور بهبود
عملکرد وزارت ورزش و جوانان استفاده گردد.
واژگان کلیدی :امکانات سختافزاری ،ارتباطات ،فساد در ورزش ،حکمرانی خوب.

1. Email: iran8898@yahoo.com
2. Email: afshari.ua@gmail.com
3. Email: zahra_alam@yahoo.com
4. Email: s.ghorbani@aliabadiau.ac.ir
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مقدمه
یکی از مباحث بسيار مهم و جدید که از دهة  1980به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده است،
موضوع حکمرانی خوب است .این مسئله بهویژه در کشورهای درحالتوسعه درراستای استقرار و
نهادینهکردن جامعة مدنی در سياستهای مربوط به اعطای کمکها از جایگاه ویژهای برخوردار شده
است .مفهوم حکمرانی خوب بهدليل جدیدبودن آن با تعبير و تفسيرهای متفاوتی مواجه بوده است؛
برخی افراد یا نهادها آن را با ویژگیهایش تعریف میکنند (کارشناسان بانک جهانی) و برخی دیگر
آن را با عناصرش معرفی میکنند (فرازمند .)125 ،1999 ،بانک جهانی بهعنوان یکی از نهادهای
بينالمللی معتبر ،در گزارشی که در سال  1989منتشر کرده است ،برای اولين بار حکمرانی خوب را
بهعنوان ارائة خدمات عمومی کارآمد نظام قضایی قابلاعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده
است (استوو .)390 ،1992 ،1تقریباً هيچ تعریف پذیرفتهشدة جهانی درمورد حکمرانی خوب وجود
ندارد (فوکویاما .)92 ،2016 ،2گاهیاوقات حکمرانی خوب تنها به اجرای مؤثر سياستها اشاره دارد
و نه به عناصری مانند پاسخگویی دموکراتيک و آزادیهای مدنی (دیجيکسترا)105 ،2017 ،3؛ اما
بهصورتکلی حکمرانی خوب در سه بعد کلی سياسی ،اقتصادی و اداری خالصه میشود (کافمن،
کری و ماستوریزی.)341 ،2010 ،4
فناوری ارتباطات و اطالعات در پشتيبانی از اجرای قوانين ،فرایندها و رفتارهایی کـه حکمرانی خوب
را تعریف میکنند ،نقشی مهم ایفا میکند .یکی از ابزارهایی کـه ادارات و سازمانها میتوانند
حکمرانی خویش را از داخل سازمان و همچنين ،کـارایی و اثربخشـی را در خارج سازمان و روابط
خود را با ذینفعان بهبود بخشند ،کاربرد فناوری ارتباطـات و اطالعات است (مقيمی و اعالیی
اردکانی .)175 ،2011 ،ازسویدیگر ،با بهرهگيری از این فناوری ،ميزان مشارکت و مردمساالری در
سازمانها نيز ارتقا مییابد (کميسيون اتحادیه اروپا .)25 ،2003 ،5درواقع ،اطالعات ،عامل حياتی
پيشرفت سازمانها و منبع تقویتکنندة تمایز رقابتی شده است (لين)98 ،2011 ،6؛ هرچند در
پژوهشی مشخص شد که ميزان آشنایی مدیران سازمانهای ورزشی با دانش فناوری اطالعات و
ارتباطات درحدمتوسط است (محمدی ،اسالمی و صالحی)1 ،2012 ،؛ بنابراین ،ابتدا مدیران
سازمانهای ورزشی باید با اصول و تکنيکهای استفاده از فناوری اطالعات آشنا شوند و سپس ،از

1. Stowe
2. Fukuyama
3. Dijkstra
4. Kaufmann, Kraay & Mastruzzi
5. Commission of the European Communities
6. Lin
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این ابزارها برای ارائه و پيادهسازی حکمرانی خوب در آن سازمانها استفاده کنند؛ زیرا ،مشخص
شده است که حکمرانی خوب (بهتنهایی) عاملی برای کاهش فساد در سازمانهای ورزشی شده
است .درواقع ،مصوبة مجمع عمومی سازمان ملل بهصراحت بيان میکند که برای رسيدن به توسعه
و ریشهکنی فساد ،به حکمرانی خوب و مبتنیبر قانون نياز است .رهبران جهان در اجالس جهانی
سازمانمللمتحد در سال  2005تأکيد کردند که حکمرانی خوب و حاکميت قانون در سطوح ملی و
بينالمللی برای رشد اقتصادی پایدار ضروری است (سازمانمللمتحد.)168 ،2010 ،1
بنابراین ،حکمرانی الکترونيک مسير دسـتيابی بـه حکمرانی خوب برای توسعه است که بهواسطة
پيشرفتهای فناوری ارتباطات و اطالعات هموار شده است (استوز و جانوسکی.)21 ،2013 ،2
گفتنی است که درحقيقت ،حکمرانی الکترونيک در قلـب دو تغيير عمـدة جهانی انقالب اطالعاتی و
انقالب حکمرانی جـای دارد کـه هر دوی ایـن تغييرات درحـال دگرگونکردن روش حرکت جامعه
و روش حکومت بر آن هستند .هدف راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک ،تأمين و تسهيل حکمرانی
برای همة گروهها؛ یعنی دولت ،جامعة مدنی و بنگاههای کسبوکار است (وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات( 3هند) .)187 ،2010 ،درمجموع ،هـدف از حکمرانی خوب الکترونيک ،افزایش سادگی،
اخالقمداری ،پاسخگویی ،مسئوليتپذیری و شفافکردن حکمرانـی خـوب اسـت؛ بنـابراین،
هدفهای حکمرانی الکترونيک شبيه به هدفهای حکمرانی خوب هستند (پریاکاروپان،2010 ،4
.)256
حکمرانی خوب الکترونيک ،نوعی ابزار الکترونيکی اسـت کـه بهکمک فناوری اطالعات و ارتباطات
برای تأمين و تقویت حکمرانی خوب بهکار میرود (کوفمن .)14 ،2009 ،5حکمرانی خوب
الکترونيک ،کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در بخـشهای دولتی و عمومی با هدف بهبود
ارائة اطالعات و خدمات به همة ذینفعان ،ترغيب آنها بـه مشارکت در فرایندهای تصميمگيری و
الزام دولت به پاسخگویی بيشتر و عملکردهای کاراتر و شفافتر اسـت (زوار و فينگر.)359 ،2010 ،6
حکمرانی خـوب الکترونيک چنـد مؤلفـة اصلی دارد کـه عبارتاند از :مشارکتیبودن ،اجماعمحوری،
پاسخگویی ،شفافيت ،مسئوليتپذیری ،کارایی و اثربخشی ،جامعيت و تبعيض قائلنشدن ميان

1. United Nations
2. Estevez & Janowski
3. Ministry of Communication & IT
4. Periakaruppan
5. Kaufmann
6. Zwahr & Finger

46

مطالعات مدیریت ورزشی ،دوره  ،11شماره  ،56مهر و آبان1398

شهروندان (تساوی حقـوق و جامعيت در حکمرانی) ،قـانونمحوری (حاکميت قانون) و بهکارگيری
فناوری اطالعات و ارتباطات (گرونلوند و هوران.)32 ،2004 ،1
بهصورتکلی ،یکی از حوزههایی که حکمرانی خوب میتواند در آن نقش داشته باشد ،بخش ورزش
است (کميسيون اتحادیه اروپا)25 ،2003 ،؛ اما ارتباط و چگونگی پيوند بين ورزش و پيادهسازی
حکمرانی خوب و بهخصوص حکمرانی خوب الکترونيک در آن ،به بررسیهای بسيار نياز دارد.
پژوهشهایی در حوزة حکمرانی در سازمانهای ورزشی انجام شدهاند؛ ازجمله اینکه شيلبری ،ابویل
و فرکينز )2016( 2در پژوهشی به بررسی موانع و چالشهای پيادهسازی حکمرانی در سازمانهای
ورزشی پرداختند .آنها دریافتند که با استفاده از فناوریهای الکترونيک و اینترنت میتوان تعدادی
از موانع پيش روی ایجاد حکمرانی خوب را در سازمانهای ورزشی برطرف کرد .گریرت و گرول3
( )2013در مطالعهای با عنوان «بررسی حکمرانی خوب در  35سازمان ورزشی المپيک» با ارزیابی
نحوة حکمرانی در فدراسيون بينالمللی هندبال ،انجمن ورزشکاران اروپا ،اتحادیة ژیمناستيک اروپا و
غيره ،شواهدی تجربی از پاسخگونبودن مقررات در کميتههای المپيکی بهخصوص در پاسداری از
عملکرد سازمانها ،بهواسطة نبودن معيار اهداف و شفافنبودن توزیع و تأمين وجه بين اعضا را
گزارش کردند .در بيشتر سازمانهای ورزشی موردمطالعه ،یک هيئت تصميمگيری وجود نداشت که
بهصورت رسمی سهم مسلم اعضا در آن مشخص باشد .با موردمالحظه قراردادن اعضای هيئتمدیرة
سازمانهای ورزشی ،یافتهها نشان داد که سلطة غيرواقعی و ترجيحی (بیمورد) قارة اروپا وجود دارد
و همچنين ،کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن برتری دارند .بهعالوه ،اصل محدودیت زمانی برای
تصاحب پستها بهشدت بهواسطة مبادالت قدرت تهدید میشود .الم )2014( 4در مطالعهای با
عنوان «نقش حکمرانی در سازمانهای ورزشی» که به روش کتابخانهای انجام داد ،با مرور سایر
پژوهشهایی که در این حوزه انجام شده بودند ،حکمرانی را تماميت فرایندی که یک گروه از افراد
تصميم میگيرند بر آن اساس عقایدشان را جمعبندی کنند و بهکار گيرند ،تعریف میکند .وی
فرایند تصميمگيری حکمرانی را شامل ذینفعان یکدست و بندبند یک سازمان میداند که بر
چگونگی تصميمسازی و عملکرد نهایی سازمان اثر میگذارند .از دیدگاه وی ،حکمرانی خوب در
ورزش باید این اصول را در برگيرد -1 :انواع نقش بدنة حکمرانیکننده؛  -2ساختار ،مسئوليت و
پاسخگویی؛  -3دموکراسی ،انتخابات و انتصابات؛  -4شفافيت و ارتباطات؛  -5تشریک مساعی یا
همکاری.
1. Gronlund & Horan
2. Shilbury, Oboyle & Ferkins
3. Geeraert & Groll
4. Lam
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هنگامیکه تمام اصول منتشرشده از سال  2000در حوزة ورزش را مالحظه میکنيم ،روشن میشود
که اغلب آنها به هم وابسته هستند یا با هم تداخل دارند و بهراحتی قابليت اجرا ندارند و
عالوهبراین ،بسياری از آنها بهراحتی قابلاندازهگيری نيستند .این نيز قابلتوجه است که بسياری از
اصول بهعنوان توصيه بيان شدهاند؛ بدون این توضيح که کدام توصيه تبدیل به تعهد و التزام میشود
(چپلت و کابلر -مبوت)2013 ،1؛ بنابراین ،کدهای حکمرانی خوب برای سازمانهای ورزشی هم در
سطح ملی و هم در سطح بينالمللی وجود دارد؛ ولی کدهای حکمرانی خوب الکترونيک بهدرستی
طراحی نشدهاند و به آنها پرداخته نشده است .افزونبراین ،با توجه به تفاوتهایی که در سازمان-
های مختلف ورزشی در ابعاد و زوایای گوناگون وجود دارند ،نمیتوان یک قانون خاص را برای همة
سازمانها پياده کرد؛ بنابراین ،بررسی سازمانهای ورزشی بهصورت مجزا بيشازپيش ضروری است.
همچنين ،ازآنجاییکه پژوهشهای داخلی و خارجی درخصوص حکمرانی خوب الکترونيک در
سازمانهای ورزشی انجام نشدهاند ،پرداختن به این موضوع از اهميت ویژهای برخوردار میباشد؛
بنابراین ،بررسی و تدوین چهارچوبی که بتوان در سایة آن حکمرانی خوب و ترکيب آن با فناوری
اطالعات و ارتباطات که درقالب مفهوم حکمرانی خوب الکترونيک مطرح است را در سازمانهای
مختلف اجرا کرد ،از ضروریات است .بهخصوص سازمانهای ورزشی که با توجه به ماهيت خود که
در سایة منشور المپيک باید دارای روح جوانمردی و به دور از هرگونه بیاخالقی باشند ،بيشتر باید
موردتوجه قرار گيرد؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر به بررسی و پاسخگویی به این سؤال پرداخته
میشود که حکمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانة ورزشوجوانان که از مهمترین نهادهای ورزشی
کشور است ،دارای چه ابعاد و ساختاری است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر شيوة گردآوری دادهها ،توصيفی -پيمایشی بود؛ زیرا،
هيچگونه دستکاریای در متغيرها و عوامل صورت نگرفت .همچنين ،این پژوهش براساس رویکرد
پژوهش ،آميخته بود و بستر این مطالعه ،وزارت ورزشوجوانان ایران درنظر گرفته شد .در مرحلة
اول ،برای ساخت مدل از روش کيفی تحليل محتوا و برای آزمون مدل از روش کمی توصيفی-
تحليلی و ازنوع همبستگی مبتنیبر مدل معادالت ساختاری استفاده شد .روش پژوهش آميخته
ازنوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کيفی و سپس کمی بود .ابزار مورداستفاده در این پژوهش بعد
از انجام مصاحبه و رسيدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل  69گویه و درقالب پنج مؤلفة کلی
شرایط علّی ،شرایط زمينهای ،شرایط مداخلهگر ،پدیدة اصلی ،اقدامات و پيامدها بهصورت
1. Chappelet & Kubler-Mabbott
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پنجگزینهای ليکرت (خيلی زیاد = پنج امتياز تا خيلی کم = یک امتياز) تدوین شد .اساتيد
دانشگاهی آگاه از مسئلة حکمرانی خوب و برخی مدیران حوزة ورزش جامعة آماری بخش کيفی این
پژوهش را تشکيل دادند و مصاحبهها به تعداد  12مورد تاحد اشباع نظری ادامه یافتند .جامعة
آماری پژوهش کمی نيز برخی از مدیران گذشته و حال وزارت ورزشوجوانان و کارکنان وزارت
ورزشوجوانان ایران بودند .بدیهی است که جامعه در بخش کيفی و کمی یکسان است و مبنای
بخش کيفی ،اشباع نظری در مصاحبههای انجامشده است؛ ازاینرو ،پژوهشگر پس از جمعبندی و
کدگذاری بخش کيفی ،ابزار مستخرج را بين نمونههای بخش کيفی و بخش کمی ارجاع نموده و
سپس دریافت کرده است.
بهدليل نبود اطالع دقيق از تعداد متخصصان و خبرگان آشنا در این حوزه ،از فرمول نمونهگيری از
جامعة نامحدود استفاده شد:
)𝑞(𝑝 𝑧 2

)(1.96)2 .0.5(0.5

𝑑2

0.12

= 𝑛=

در این فرمول:
 = nتعداد نمونة موردمطالعه؛
 = Zمقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان ()α - 1؛
 = Pبرآورد نسبت صفت متغير در جامعه؛
 =qبرآورد نسبت عدم موفقيت صفت متغير در جامعه یا ()1 – p؛
 =dميزان اشتباه مجاز.
با توجه به سطح اطمينان  95درصد و فرض توزیع طبيعی ،ميزان  tبرابر با  1/96درنظر گرفته شد
است .همچنين ،با توجه به مشخصنبودن واریانس جامعه p ،برابر با  0/5و بهتبع آن q ،برابر با  0/5و
نيز ميزان اشتباه مجاز ( )dبرابر با  0/1درنظر گرفته شده است؛ بدینترتيب ،حجم نمونة موردنياز
برای این پژوهش در بخش کمی برابر با  96نفر بود که از این تعداد 89 ،پرسشنامه بهصورت صحيح
بازگردانده شدند و تحليل شدند که در این بخش از روش نمونهگيری طبقهای -تصادفی استفاده
شد.
دادههای کيفی پژوهش ازطریق فرایند کدگذاری تحليل شدند .مراحل تحليل دادهها بهصورت
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری (مدل پارادایمی اشتراوس و کوربين) و کدگذاری گزینشی (انتخاب
یک مقولة محوری بهعنوان مقولة اصلی و مشخصکردن ارتباط بين هریک از مقولههای محوری)
انجام شدند و با عرضة پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی از نظریة درحالتکوین پایان یافتند
(بازرگان.)95 ،2008 ،
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در بخش کمی از دو روش آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصيفی از
ميانگين و درصد فراوانی برای بيان ویژگیهای جمعيتشناختی پژوهش استفاده شد .همچنين ،از
شاخصهای کشيدگی و چولگی برای بررسی توزیع دادهها (طبيعی یا غيرطبيعیبودن) استفاده شد
و برای بررسی و پاسخ به سؤالهای پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازهگيری و مدل ساختاری ،از
نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 1.نسخة  20و اسمارت پی.ال.اس 2.نسخة  2/0استفاده شد.
دالیل استفاده از نرمافزار واریانسمحور پی.ال .اس :جاوریس ،اسکات و مککنزی)2003( 3
( )2012و مککنزی ،پادساکف و چریل )2005( 4در پژوهشهای خود ذکر کردند که بهتر است
برای پژوهشهای اکتشافی و کيفی ،ابتدا از پی.ال.اس .برای بررسی سؤالهای پژوهش استفاده شود؛
زیرا ،هنوز مدل پژوهش در مرحلة بلوغ قرار ندارد .درصورتیکه مدل پژوهش با نرمافزارهای
واریانسمحور (پی.ال.اس ).تأیيد شد ،در پژوهشهای بعدی از نرمافزارهای کوواریانسمحور استفاده
شود .در این پژوهش نيز مدل پژوهش را مبانی نظری تأیيد میکند؛ ولی بهدليلآنکه مدلی جدید
است و هنوز به بلوغ نرسيده است ،از نرمافزارهای واریانسمحور پی.ال.اس .استفاده میشود.
پایایی و روایی در پی.ال.اس .در دو بخش سنجيده می شود :الف -بخش مربوط به مدلهای
اندازهگيری؛ ب -بخش مربوط به مدل ساختاری .پایایی مدل اندازهگيری بهوسيلة ضرایب بارهای
عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی ارزیابی میشود .بار عاملی ازطریق محاسبة مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر این مقدار برابر یا بيشتر از مقدار 0/7
(سختگيرانهترین حالت بهدليل استفاده از نرمافزار واریانسمحور) شود ،مؤید این مطلب است که
واریانس بين سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگيری آن سازه بيشتر است و پایایی
درمورد آن سازه قابلقبول است .همچنين ،درخصوص روایی محتوا نيز با استفاده از فرمهای
رواییسنجی شاخص روایی محتوایی 5و شاخص نسبت روایی محتوایی 6روایی تأیيد شد .مقدار
شاخص نسبت روایی محتوایی با توجه به تعداد اساتيد ( 10نفر) برابر با  0/74و مقدار شاخص روایی
محتوایی بيشتر از  0/79بهدست آمد؛ بنابراین  ،روایی محتوای ابزار پژوهش حاضر تأیيد شد .روایی
واگرا و همگرا که به معادالت ساختاری مربوط هستند سنجيده شد .همچنين ،در بخش تحليل
مصاحبهها از نرمافزار مکس کيودیای 7نسخة  12استفاده شد.
1. SPSS
2. Smart PLS
3. Javris, Scott & MacKenzie
4. MacKenzie, Podsakoff & Cheryl
)5. Content Validity Index (CVI
)6. Content Validity Ratio (CVR
7. Max QDA
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نتایج
نتایج حاصل از  12مصاحبه که تاحد اشباع نظری ادامه یافتند و ازطریق تحليل محتوا و کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی درقالب پنج مؤلفة کلی شرایط علّی ،شرایط زمينهای ،شرایط مداخلهگر ،پدیدة
اصلی ،اقدامات و پيامدها تحليل شدند ،ارائه میشود.
نتایج بخش کيفی پژوهش (براساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربين) نشان داد که پدیدة اصلی،
مدل حکمرانی خوب الکترونيک وزارت ورزشوجوانان است .موجبات علّی شامل دسترسی به
اینترنت ،نياز ورزش به تسریع فرایندها ،نياز به سرعت در ارتباطات و نياز به پاسخگویی هستند.
شرایط زمينهای نيز در دو سطح خرد و کالن بهترتيب شامل قوانين ،عوامل اقتصادی ،عوامل سياسی
و عوامل ساختاری (زیرساختی) هستند .شرایط مداخلهگر نيز شامل اینترنت ،امکانات سختافزاری،
دیدگاه راهبردی مدیران و فرهنگسازی است .راهبردها (اقدامات) شامل طراحی مکانيسم اصالح
عوامل دولت الکترونيک در وزارت ورزش ،ایجاد سند راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت
ورزش ،مهندسی مجدد فرایندها ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت تغيير هستند .پيامدها نيز شامل
اثربخشی و کارایی ،طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونيک پایدار ،حاکميت اخالق ،بهبود روند امور
ورزشی ،تسریع در فرایندها ،حذف بوروکراسی ،تسریع در ارتباطات درونسازمانی ،تشریک مساعی،
شفافيت ،مسئوليتپذیری و پاسخگویی هستند.
در شکل شمارة یک ،مدل پارادایمی حکمرانی خوب الکترونيک وزارت ورزشوجوانان نشان داده
شده است.

شکل  -1مدل پاردایمی حکمرانی خوب الکترونیک وزارت ورزشوجوانان
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در ادامه ازطریق نرمافزار اس.پی.اس.اس .به تحليل ویژگیهای جمعيتشناختی نمونههای پژوهش و
سپس ،به تحليل نتایج حاصل از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس.
به سؤالهای پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
نتایج پژوهش در بخش جمعيتشناختی نشان داد که  69درصد از نمونههای پژوهش را آقایان
تشکيل دادند 42 .درصد از نمونههای پژوهش بيش از  10سال سابقة فعاليت داشتند .همچنين،
بيشترین درصد فراوانی تحصيالت مربوط به کارشناسی ( 48درصد) بود.
طبق گفتة هير 1و همکاران ( ،)2012برای تعيين توزیع طبيعی دادهها از چولگی و کشيدگی
استفاده شد .نتایج نشان داد که چولگی بين  3و  -3و کشيدگی بين  5و  -5قرار دارد .برای بررسی
برازش مدلهای اندازه گيری ،سه معيار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود و پایایی
از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ  ،پایایی ترکيبی و پایایی اشتراکی
انجام میشود .مقدار مالک برای مناسببودن ضرایب بارهای عاملی  0/7است .برای تمامی سؤالها،
اکثر ضرایب بارهای عاملی سؤالها بيشتر از  0/7است؛ ولی در هفت سؤال این مقدار کمتر از 0/7
بهدست آمد که در اینجا هفت سؤال حذف شدند .مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی
متغيرها در هر پنج متغير ،باالتر از  0/7است که حاکی از پایایی مناسب مدل است .در این پژوهش
پایایی متغيرها درحدمطلوب قرار دارد .ازآنجاییکه پایایی تأیيد میشود ،میتوان به بررسی فرضيهها
توسط معادالت ساختاری پرداخت و نتيجه قابلتعميم به کل جامعة موردنظر است .معيار دوم از
بررسی مدلهای اندازهگيری ،روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر متغير با سؤالهای
(شاخصها) خود میپردازد .با توجه به روش فورنل و الرکر که مقدار مناسب برای ميانگين واریانس
استخراج شده 2را  0/4به باال معرفی کردهاند ،برای تمامی پنج متغير ،مقدار ميانگين واریانس
استخراج شده بيشتر یا مساوی  0/4است .روایی واگرا سومين معيار بررسی برازش مدلهای اندازه-
گيری است که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول (سؤالهای مربوط به هر متغير نسبت به
خود آن متغير همبستگی بيشتری دارند تا نسبت به متغيرهای دیگر) و دوم (معيار مهم دیگری که
با روایی واگرا مشخص میشود ،ميزان رابطة یک متغير با سؤالهایش در مقایسة رابطة آن متغير با
سایر متغيرها است؛ بهطوریکه روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یک متغير در
مدل تعامل بيشتری با سؤالهای خود دارد تا با متغيرهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح
قابلقبول است که ميزان ميانگين واریانس استخراج شده برای هر متغير بيشتر از واریانس اشتراکی

1. Hair
)2. Average Variance Extracted (AVE

مطالعات مدیریت ورزشی ،دوره  ،11شماره  ،56مهر و آبان1398

52

بين آن متغير و متغيرهای دیگر در مدل باشد) تأیيد شدند .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ ،پایایی
ترکيبی و ميانگين واریانس استخراج شده در جدول شمارة یک گزارش شده است.
جدول  -1آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده
عوامل مدل
موجبات علّی
شرایط زمينهای
شرایط مداخلهگر
راهبردها
پيامدها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده

0/802312
0/746534
0/879857
0/831562
0/736152

0/784623
0/798456
0/845316
0/779653
0/984652

0/658745
0/712342
0/798423
0/843153
0/687562

بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگيری ،نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.
همانگونهکه قبالً اشاره شد ،بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگيری ،به سؤالها
(متغيرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغيرهای پنهان همراه با روابط ميان آنها بررسی میشود .در
ادامه ،مدل ساختاری پژوهش بعد از حذف سؤالها (برازشیافته) در شکل شمارة دو آورده شده
است .همچنين ،شکل ضرایب تی همان مدل در شکل شمارة سه گزارش شده است.

شکل  -2مدل ساختاری پژوهش
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شکل  -3ضرایب تی مدل ساختاری پژوهش

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معيار استفاده میشود که اولين و اساسیترین
معيار ،ضرایب معناداری ت یا همان مقادیر تی 1هستند .درصورتیکه مقدار این اعداد بيشتر از 0/95
شود ،نشاندهندة صحت رابطة بين متغيرها و درنتيجه ،تأیيد روابط در سطح اطمينان  1/96است؛
البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان میدهند و شدت رابطة بين متغيرها را
نمیتوان با آنها سنجيد.
جدول  -2ضرایب مسیر و ضرایب معناداری تی (مقادیر تی) روابط
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

مقدار تی

موجبات علی
پدیدة اصلی
شرایط زمينهای
شرایط مداخلهگر
راهبردها

پدیدة اصلی
راهبردها
راهبردها
راهبردها
پيامدها

0/631
0/258
0/354
0/224
0/845

8/078
3/486
3/080
2/880
40/411
1. T-Values
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با توجه به جدول شمارة دو مقدار تی با توجه به اینکه همه این مقادیر بيشتر از  2/58هستند،
بنابراین در سطح  0/99همة روابط حاضر در مدل پژوهش تأیيد شدند.
مقدار  R2برای متغيرهای وابسته بيشتر از  0/39بهدست آمد که نشاندهندة ميزان باالی آن است.
مقدار  :Q2این معيار قدرت پيشبينی مدل را مشخص میکند و درصورتیکه مقدار  Q2درمورد یکی
از متغيرهای درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/32را کسب کند ،بهترتيب نشاندهندة قدرت
پيشبينی ضعيف ،متوسط و قوی متغير یا متغيرهای برونزای مربوط به آن است .این معيار برای
متغيرهای درونزا بيشتر از  0/32است که نشان میدهد متغيرهای برونزا (مستقل) در پيشبينی
متغيرهای وابسته قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را تاحدودی بار دیگر تأیيد
میکند.
برازش مدل کلی :مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گيری و ساختاری میشود و با تأیيد
برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان
مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی برای شاخص نيکویی برازش 1عرفی شدهاند و همچنين ،حصول
مقادیر بيشتر از  0/36برای شاخص نيکویی برازش ،نشاندهندة برازش کلی قوی مدل هستند.
بحث و نتیجهگیری
ساختار سازمانهای ورزشی باید با روحية منشور المپيک در تطابق باشد .درصورتیکه هر سازمانی
خارج از اصول منشور فعاليت کند ،دارای روحية بیاخالقی در ورزش است که همين امر به ایجاد
حکمرانی بد در سازمانهای ورزشی منجر میشود؛ برای مثال ،در ورزش روسيه ،مدیران ورزش
نمونههای بارزی از اعمال دوپينگ ساختاریافته را دربين ورزشکاران کشورشان مشاهده کردند که به
اعمال محروميت حضور در مسابقات بينالمللی منجر شد .در ایران نيز شاهد اعمال دوپينگ ،البته
نه بهصورت ساختاریافته بودهایم که باید علت آن در پژوهشهای گوناگون بررسی شود .مسلم است
که اگر در سازمانهای ورزشی اصول حکمرانی خوب ،حاکم باشند ،نباید شاهد بیاخالقیهای
سازمانی باشيم؛ البته حکمرانی خوب یک اصطالح هنجاری است که باید به اقتضای بستر تعریف
شود؛ بنابراین ،به بومیسازی حکمرانی خوب بيشازپيش نياز است (رهنورد و عباسپور.)48 ،2007 ،
ازسویدیگر ،پيوستن به استانداردهای حکمرانی خوب اثری مثبت بر عملکرد شرکت و رشد
اقتصادی دارد (برون و کایلور .)129 ،2008 ،2سازمان همکاری و توسعة اقتصادی تأکيد میکند که
حکمرانی خوب در سازمانها تشویق شود؛ زیرا ،باعث استفادة کارآمدتر از منابع میشود و
)1. Goodness of Fit (GOF
2. Brown & Caylor
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اعتمادبهنفس الزم را برای عملکرد مناسب بازار رقابتی فراهم میکند (سازمان همکاری و توسعة
اقتصادی .)198 ،2004 ،1ازطرفی ،حکمرانی خوب وسيلهای است تا سازمانهای ورزشی مطمئن
شوند که میتوانند ورزش خود را در دنيای پيچيدة ورزش هدایت کنند (گریرارت.)120 ،2013 ،2
نتيجة نبود حکمرانی خوب در سازمانهای ورزشی عواقب منفی قابلتوجهی در بيشتر جامعه دارد و
مراقبت از ورزش بهصورت مسئوالنه و شفاف ،بزرگترین مسئوليت سازمانهای ورزشی است (چپلت
و کوبرمبوت)230 ،2008 ،؛ ازاینرو ،پژوهشگران سازمانهای ورزشی انتفاعی و غيرانتفاعی با توجه
به قابليتهای خود ،اصول حکمرانی ویژهای را از سال  2000توصيه کردهاند که میتوان به اصول
بنيادی حکمرانی خوب در ورزش و جنبش المپيک اشاره کرد .این اصول ازسوی کميتة بينالمللی
المپيک در سال  2009و کمکهای اخالقی الزامآور این کميته در سال  2010بهویژه درخصوص
شفافيت ،مسئوليتپذیری و پاسخگویی و همچنين ،اصل پنجم الحاقی به منشور المپيک در سال
 2011مبنیبراینکه سازمانهای ورزشی در جنبش المپيک باید حقوق و تعهدات بهکارگيری اصول
حکمرانی خوب را تضمين کنند ،منعقد شد (کميتة بينالمللی المپيک.)156 ،2011 ،3
بنابراین ،با توجه به مطالبی که ذکر شد ،ترکيب فناوری اطالعات و حکمرانی خوب میتواند عاملی
برای بهبود عملکرد سازمانهای ورزشی باشد که باید بررسی شود .ازسویدیگر ،در همة سازمانهای
ورزشی انتفاعی و غيرانتفاعی فعال در کشور و بهویژه وزارت ورزشوجوانان کشور که مسئوليت
زیادی در حوزههای مختلف ورزش کشور برعهده دارد ،اصول مختلفی برای حکمرانی در آن حاکم
هستند؛ ازجمله وزارت ورزشوجوانان که اهداف بسياری در دو حوزة اصلی ورزش و جوانان برعهده
دارد؛ بنابراین ،تابعيت وزارت ورزشوجوانان از اصول و اهدافی که براساس آن شکل گرفته است -
که همگی مطابق با معيارهای حکمرانی خوب است -باید در پژوهشهای گوناگون موردبحث و
بررسی قرار گيرد و ابعاد و زوایای آن بيشتر روشن شود .همچنين ،از مزایای دیگر استفاده از
حکمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانة ورزشوجوانان میتوان رضایت اربابرجوعان سازمان،
کارکنان سازمان ،جلوگيری از فساد در بدنة ورزش و شفافسازی در تمامی قسمتها (مالی،
مدیریتی و غيره) را برشمرد؛ بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی ابعاد و ساختارهای
حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت ورزش و جوانان بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط علّی حاکم بر پيادهسازی حکمرانی خوب الکترونيک در
وزارت ورزشوجوانان شامل دسترسی به اینترنت ،نياز ورزش به تسریع فرایندها ،سرعت ارتباطات و
1. Organization for Economic Cooperation and Development
2. Geeraert
3. International Olympic Committee
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نياز به پاسخگویی هستند .امکان دسترسی به امکانات سختافزاری و نرمافزاری در کشور،
بهصورتکلی و همچنين ،در سازمانهای دولتی و غيردولتی باعث میشود که فرایندها و انجام امور
در سازمانها سرعت بيشتری داشته باشد .درصورتیکه از این امکانات بهصورت مناسب استفاده
نشود ،بسياری از امور با کندی انجام میشوند .درواقع ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
سازمانهای ورزشی از ملزومهای این سازمانها است (سلمانی و موتاب)88 ،2010 ،؛ زیرا ،مشخص
شد که استفاده از فناوری اطالعات با اثربخشی کارکنان سازمانهای ورزشی در ارتباط است
(سبحانی ،هنری ،شهالیی و حاتمی .)1 ،2011 ،پژوهشهای مرتبط نيز بيانگر آن هستند که
فناوری اطالعات هزینة بهدستآوردن و تجزیهوتحليل اطالعات را کاهش میدهد و اجازه میدهد تا
سازمان از هزینههای مربوط به جمعآوری و توزیع اطالعات و همچنين ،هزینههای بیرویة مدیریت
بکاهد و کارایی ساختار خشک سازمان را دگرگون کند (محمدی و همکاران.)1 ،2012 ،
پژوهش های زیادی به بررسی نقش و اهميت رایانه و فناوری اطالعات در انجام وظایف و پروژههای
ورزشی پرداختهاند و همگی بر این مسئله تأکيد داشتهاند که رایانه تأثير چشمگيری بر بهبود
عملکرد سازمانهای ورزشی دارد (کوليس .)19 ،2000 ،1این پژوهشها اذعان کردهاند که استفاده
از رایانه و سيستمهای اطالعاتی و عملياتی موجب نظاممندشدن دادههای سازمان میشود .اهميت و
نقش فناوری اطالعات بهعنوان عاملی پرقدرت در تغييرات اقتصادی و اجتماعی موجب شده است تا
سرمایهگذاریهای زیادی برای توسعة آن صورت گيرد .اگر تالش مناسبی برای به کارگيری صحيح
فناوری اطالعات و محور قراردادن آن در برنامههای توسعهای سازمانهای ورزشی انجام گيرد ،می-
تواند فرصت بزرگی برای رشد و توسعة ورزش کشور فراهم کند (محمدی و اسماعيلی،2016 ،
.)555
همچنين ،نتایج نشان داد که شرایط زمينهای در دو سطح خرد (قوانين) و کالن (عوامل اقتصادی،
عوامل سياسی ،عوامل ساختاری (زیرساختی)) تفکيکشدنی هستند .درواقع ،به شرایط خاصی که بر
راهبردها تأثير میگذارند ،زمينه (بستر) گفته میشود و تميز آنها از موجبات علّی مشکل است .این
شرایط را مجموعهای از مفاهيم ،طبقهها یا متغيرهای زمينهای تشکيل میدهند و درمقابل ،شرایط
علّی مجموعهای از متغيرهای فعال هستند .گاهیاوقات متغيرهای بسيار مرتبط را ذیل موجبات
(شرایط) علّی و متغيرهایی با ارتباط کمتر را ذیل زمينی (بستر) حاکم طبقهبندی میکنند (بازرگان،
 .)120 ،2008در پژوهش مقدسی ،منيان ،قلیپور و حسنزاده ( )2016نيز شرایط زمينهای خرد و
کالن بهعنوان شرایط زمينهای مطرح شده بود .آنها در پژوهش خود با عنوان «طراحی مدل
حکمرانی خوب الکترونيک در حوزة آموزش الکترونيک ایران» به بررسی مدل حکمرانی خوب
1. Collis
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الکترونيک در حوزة آموزش الکترونيک ایران پرداختند؛ بنابراین ،نتایج این قسمت با نتایج پژوهش
مقدسی و همکاران ( )2016همراستا است .درواقع ،با بررسی محيط اقتصادی ،سياسی ،ساختاری و
همچنين ،قوانين حاکم بر وزارت ورزشوجوانان و بررسی نقصانهای احتمالی موجود در وزارتخانه،
میتوان شرایط مناسبی برای پيادهسازی اصول حکمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانه ایجاد کرد.
همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد که شرایط مداخلهگر در روند ایجاد حکمرانی خوب الکترونيک در
وزارت ورزشوجوانان شامل اینترنت ،امکانات سختافزاری ،دیدگاه راهبردی مدیران و فرهنگسازی
میشوند .شرایط مداخلهگر شرایطی ساختاری هستند که مداخلة سایر عوامل را تسهيل یا محدود
میکنند و صبغة علّی و عمومی دارند (بازرگان)125 ،2008 ،؛ بدینمعنیکه اگر وضعيت اینترنت در
وزارتخانه شرایطی مطلوب نداشته نباشد ،امکان برقراری ارتباط با بخشهای مختلف امکانپذیر
نخواهد بود و درصورتیکه وضع يت پهنای باند اینترنت در وزارتخانه از شرایط مطلوبی برخوردار
باشد ،انجام امور با سرعت بيشتر و بدون اختالل انجام میشود .همچنين ،درصورتیکه مدیران در
ادارة امور مربوط به وزارتخانه دیدگاه راهبردی نداشته نباشند ،اهداف حکمرانی خوب الکترونيک در
وزارتخانه محقق نخواهند شد؛ زیرا ،اص ول حکمرانی خوب الکترونيک منوط به داشتن تفکر راهبردی
و بلندمدت در مدیران ارشد سازمان هستند .درنهایت ،درصورتیکه فرهنگ استفاده از فناوری
اطالعات درراستای پيادهسازی حکمرانی خوب در وزارتخانه بهدرستی انجام نشود و همچنان تمایل
کارکنان به استفاده از تکنيکهای قدیمی و دستی در مراودات اداری باشد ،امکان پيادهسازی اصول
حکمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانه وجود نخواهد داشت .همچنين ،شيلبری و همکاران ()2016
نيز به اهميت وجود اینترنت و بستر الزم برای برقراری ارتباطات اینترنتی برای حصول نتایج مربوط
به حکمرانی تأکيد کردهاند؛ بنابراین ،نتایج این قسمت نيز با نتایج پژوهشهای مقدسی و همکاران
( )2016و شيلبری و همکاران ( )2016همراستا است.
نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای پيش روی پيادهسازی حکمرانی خوب الکترونيک در
وزارتخانه شامل طراحی مکانيسم اصالح عوامل دولت الکترونيک در وزارت ورزش ،ایجاد سند
راهبردی حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت ورزش ،مهندسی مجدد فرایندها ،مدیریت منابع
انسانی و مدیریت تغيير هستند .درواقع ،راهبردها بيانگر رفتارها ،واقعيتها و تعامالت هدفداری
هستند که تحتتأثير شرایط مداخلهگر و زمينة (بستر) حاکم حاصل میشوند (بازرگان،2008 ،
 .)132با توجه به شرایط مداخلهگر و زمينهای حاکم بر پيادهسازی اصول حکمرانی خوب الکترونيک
در وزارت ورزشوجوانان باید راهبردهایی اتخاذ شوند؛ بدینصورتکه میتوان با اصالح عوامل دولت
الکترونيک در وزارتخانه ،امکان پيادهسازی حکمرانی خوب الکترونيک را ایجاد کرد .همچنين،
درصورتیکه سند راهبردی حکمر انی خوب الکترونيک در وزارت ورزش تنظيم شود ،مسير پيش رو
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و برنامههای آیندة وزارتخانه برای رفع نواقص و مهياکردن امکانات الزم مشخص میشوند؛ اما با
پيادهسازی اصول مهندسی مجدد ،می توان شاهد بهبود روند امور بود .در پژوهشی که درزمينة
مهندسیمجدد و ارتباط آن با دولت الکترونيک انجام شده است ،مدلی با عنوان «کاوری» 1ارائه شده
است که از این مدل برای الکترونيککردن کامل فرایند اخذ اقامت استفاده شده است (راداکوماری،2
 .)203 ،2011درحالحاضر ،بحث دولت الکترونيک بسيار مطرح است و دراینراستا از مهندسی-
مجدد فرایندها بسيار میتوان بهره برد .نمونههای فراوانی درسراسر جهان برای ایجاد دولت
الکترونيک3وجود دارند که مهندسی مجدد را بهکار بردهاند (سيفرت و چانگ.)3 ،2009 ،4
درمجموع ،مهندسی مجدد بهعنوان ابزاری پرکاربرد در بازطراحی بخش دولتی و عمومی کشورهای
مختلف جهان استفاده میشود (شهپرتوفيق و دلدار .)143 ،2017 ،مدیریت صحيح منابع انسانی نيز
با بهکارگيری اصول بازطراحی مهندسی مجدد و همچنين ،استفاده از آخرین دستاوردهای فناورانة
موجود ميسر میشود .درنهایت ،استفاده از مدیریت تغيير که همراستا با بهکارگيری مهندسی مجدد
در وزارتخانه است ،میتواند بهعنوان راهبرد مطرح شود.
همچنين ،نتایج نشان داد که پيامدهای حاصل از بهکارگيری راهبردها میتوانند شامل طراحی مدل
حکمرانی خوب الکترونيک پایدار ،اثربخشی و کارایی ،حاکميت اخالق ،بهبود روند امور ورزشی،
تسریع در فرایندها ،حذف بوروکراسی ،تسریع در ارتباطات درونسازمانی ،تشریک مساعی ،شفافيت،
مسئوليتپذیری و پاسخگویی باشد .لم )2014( 5در مطالعهای با عنوان «نقش حکمرانی در سازمان-
های ورزشی» که به روش کتابخانهای انجام داد ،با مرور سایر پژوهشهایی که در این حوزه انجام
شده بودند ،حکمرانی را فرایندی که یک گروه از افراد تصميم میگيرند بر آن اساس عقایدشان را
جمعبندی کنند و بهکار گيرند ،تعریف میکند و فرایند تصميمگيری حکمرانی را شامل ذینفعان
یکدست و بندبند یک سازمان میداند که بر چگونگی تصميمگيری و عملکرد نهایی سازمنان اثر
میگذارند .از دیدگاه وی ،حکمرانی خوب در ورزش باید اصول انواع نقش بدنة حکمرانیکننده،
ساختار ،مسئوليت و پاسخگویی ،دموکراسی ،انتخاب و انتصابها ،شفافيت و ارتباطات و تشریک
مساعی یا همکاری را دربرگيرد؛ بنابراین ،نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش لم ()2014
همراستا است.

1. KAVERI
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درنهایتاینکه ،مشخص شد که موجبات علّی بر راهبردها ،شرایط زمينهای بر راهبردها ،شرایط
مداخلهگر بر راهبردها و راهبردها بر پيامدها اثر معنادار دارند؛ بنابراین ،برای پيادهسازی مطلوب
اصول حکمرانی خوب الکترونيک در وزارتخانة ورزشوجوانان باید موجبات علّی ،شرایط زمينهای و
شرایط مداخلهگر بهدرستی شناسایی شوند تا تأثير مطلوبی بر راهبردها بگذارند و درنهایت راهبردها،
پيامدهای مطلوب و موردنظر برنامهریزان را داشته باشد.
بهصورتکلی ،تاکنون مشخص شده بود که پيادهسازی اصول حکمرانی خوب در سازمانهای مختلف
و ازجمله سازمانهای ورزشی از ضروریات مدیریت این سازمانها است و پژوهشهای گوناگون این
موضوع را تأیيد و بر آن تأکيد کرده بودند؛ اما پژوهش حاضر نشان داد که عالوهبر پيادهسازی اصول
حکمرانی خوب در سازمانها و بهخصوص سازمانهای ورزشی ،باید به اصول حکمرانی خوب
الکترونيک نيز توجه و دقت شود؛ بنابراین ،بهصورتکلی برای پيادهسازی اصول حکمرانی خوب
الکترونيک در وزارت ورزشوجوانان ایران ،باید هریک از شرایط علّی ،زمينهای ،مداخلهگر ،راهبردها
و پيامدها مدنظر قرار گيرند .مدل نهایی و برازششدة پژوهش در شکل شمارة چهار نمایش داده
شده است.

شکل  -4مدل نهایی و برازششدة حکمرانی خوب الکترونیک وزارت ورزشوجوانان
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Abstract
The purpose of this study is to present a model of good electronic governance in
the Ministry of Sports and Youth. The present research is applied in a descriptivesurvey method in terms of data collection method and is mixed according to
research approach. The statistical population of this research is divided into two
qualitative sections (12 interviews) and a quantity sections (89) that is some
experts in various departments of the Ministry of Sport and Youth such as:
Academic professors aware of the issue of good governance, some past and
present managers of the Ministry of Sport and Youth. Stratified random sampling
method was used. In the qualitative section, an open, axial and selective coding
method was used based on the Strauss and Corbin Paradigm model, and in the
quantity sections of the structural equation method (Smart-PLS software). The
research findings were investigated in each of the five dimensions of the
underlying conditions, causal conditions, interventional conditions, strategy and
outcomes. The results showed that the strategies resulting from the model that
were influenced by contextual and confounding conditions included: designing a
mechanism for reforming e-government factors in the Ministry of Sport; Change
management. Therefore, it is recommended to use the results of this study to
improve the performance of the Ministry of Youth and Sports.
Keywords: Hardware Facilities, Communications, Corruption in Sport, Good
Governance.
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