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مقدمه
ورزش، یک��ی از ارکان اساسی فعالیت  ها و برنامه ریزی  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و 
ب��ه  عنوان مقول های فرهنگی یک پدیده مفید اجتماعی محسوب می  شود که تأثیرگذاری بسیار عمیقی در توسعه 
کشور ه��ا دارد )گ��ودرزی و همکاران، 1391و قائ��دی و همکاران، 1395(. بنابراین منطق��ی به نظر می  رسد که 
توسع��ه ورزش از دغدغه ه��ای اصلی هر کش��وری از جمله جمهوری اسالمی ایران باش��د. اّما پدیده انقالب و 
 فرصتی را برای 

ً
سپ��س جنگ تحمیلی همه نهاد ه��ای جامعه از جمله ورزش را تحت تأثیر خود ق��رارداد و عمال

رسیدگ��ی عمی��ق به این موضوع باق��ی نگذاشت. بعد از پایان جنگ و شروع بازس��ازی کشور، بخش ورزش هم 
مانند سایر بخش  های اجتماعی برنامه  های توسعه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنج ساله اول توسعه )1372-

کید شده بود.  1368(، بر همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی بین مردم و به ویژه جوانان تأ
برنام��ه پنج سال��ه دوم توسع��ه )1378-1374( نیز همانند برنام��ه اول دارای یک ماده  واحده ب��ود، اما برخالف 
برنام��ه اول در این برنامه توجه بیشتری به توسع��ه ورزش و فعالیت بدنی شد. در بخش سیاست  های کلی برنامه 
پنج ساله سوم توسعه )1383-1379(، ورزش و تربیت بدنی هیچ جایگاهی نداشت، اما در قانون برنامه توسعه 
در چن��د م��ورد به این حوزه توج��ه شد و حتی در فصل 21 این قانون بخشی ب��ه تربیت بدنی و ورزش اختصاص 
یافت. برنامه چهارم توسعه )1388-1384( مشتمل بر مضامین 12 گان های بود، اما متأسفانه هیچ یک به طور 
مستقل و مجزا به ورزش و تربیت بدنی اختصاص نداشت. به عبارت دیگر، فصل یا بخشی به عنوان فصل ورزش 
و تربیت بدن��ی ب��رای ای��ن برنامه در نظر گرفته نش��ده و برنامه  های توسع��ه ورزش و تربیت بدنی در بخش  های 
مختل��ف به ویژه در بخش توسع��ه فرهنگی و به صورت بخشی ارائه گردید. در سیاست  های کلی ابالغی برنامه 
کید و توجه  پنج��م توسع��ه کشور )1394-1390(، در بخش امور اجتماعی به بخ��ش ورزش و تربیت بدنی تأ
ش��ده اس��ت؛ به طوری که در بند 18 این سیاست  ه اآمده اس��ت: »اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش 

کید بر سفر های زیارتی.....«.  فعالیت  های گردشگری با تأ
ای��ن ام��ر هرچن��د کافی به نظر نمی رسد، ول��ی خود یکی از نقاط ق��وت برنامه پنجم توسع��ه است و نشان 
از درک ض��رورت توسع��ه ورزش کش��ور و برنامه ریزیدر جه��ت آن دارد. همچنین در بسته  ه��ای اجرایی برنامه 
پنج��م و در اج��رای سیاست  ه��ای کل��ی و احکام برنام��ه، دولت در بخ��ش بسته اجرایی فرهنگ��ی و اجتماعی 
کید نموده است. در نظام تشکیالتی برنامه ریزی  برنامه  به ط��ور مشخ��ص به اهتمام به ورزش و اوقات فراغت تأ
پنج��م، ذی��ل کارگروه مشترک فرهنگ اسالمی- ایرانی کارگروه های��ی تخصصی پیش بینی شده که یکی از آن ها، 
»کارگ��روه تخصص��ی تربیت بدنی« است)گ��زارش راهبردی وزارت ورزش و جوان��ان، 1394(. در برنامه ششم 
توسع��ه )1400-1396( به پی��ش بینی تمهیدات قانونی الزم در مورد نحوه تقسی��م درآمد های تبلیغاتی ناشی از 
پخ��ش مسابقات ورزشی، اختصاص 0/27 درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش و 
واگ��ذاری اراض��ی ملی غیر کشاورزی به بخش دولتی و تعاونی اشاره  شده است )برنامه ششم توسعه در ورزش، 
1396(. در ای��ن میان، »طرح جامع ورزش کشور« در سال 1382 به عنوان اولین سند توسعه ورزش تنظیم شد. 
ای��ن سند 11 مؤلفه حمایتی برای هریک از سطوح ورزش نشان داد که مبنای نظری طراحان، توسعه همه جانبه و 
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مت��وازن سط��وح ورزش برای ایران بود- اما با شرایط موجود کشور همخوانی نداشت. به  همین دلیل این طرح از 
منظ��ر تئوریکی و عملیاتی ناکام ماند )گزارش راهب��ردی وزارت ورزش، 1394(. با این  حال، هرچند در اجرای 
سیاست  ه��ای برنام��ه اول تا پنجم توسعه بهبود نسب��ی در بعضی از ابعاد ورزش کش��ور حاصل شد، ولی وجود 
مشکالت و چالش  هایی اساسی مانند فساد در ورزش )رزاقی، 1393؛ گودرزی و همکاران، 1390و محمودی، 
1397(، ع��دم شفافیت مالی در باشگاه  های حرف��ه ای )امیرتاش، 1393(، حق پخش تلویزیونی )علی دوست 
قهفرخ��ی، 1398؛  رضائ��ی و همکاران، 1395و زارع و همکاران، 1393(، ع��دم موفقیت در خصوصی سازی 
باشگاه  ه��ای ورزشی )زارع و همکاران، 1393؛ علی دوست قهفرخی، 1398؛ محمدی مغانی، 1397و امیری 
و همک��اران، 1392(، توسعه ناکاف��ی ورزش همگانی و پایین بودن سهم ورزش در تأمین سالمت عمومی مردم 
)نسترن بروجنی و همکاران، 1397 و آصفی و همکاران، 1397(، تراز مالی منفی باشگاه  ها )رمضانی، 1386 
و الهی، 1387 به نقل از دلدار و همکاران، 1395(، خطر تعلیق ورزش کشور )روزنامه دنیای اقتصاد، 1398(، 
تغیی��رات مداوم ساخت��ار وزارت و فدراسیون  ها )سجادی و همکاران، 1395(، نظ��ام ارزیابی عملکرد ناکارآمد 
در سازمان  ه��ای ورزش��ی )زنجیرچی و همکاران، 1394و کشاورز و همک��اران، 1393(، همکاری بین بخشی 
ناکاف��ی  نهاد های تأثیرگذار ح��وزه ورزش )فراهانی و همکاران، 1397( و تعلل در تشکیل »شورای عالی ورزش 
کش��ور« )گ��زارش مرکز پژوهش  های مجل��س، 1397(، محدود بودن رشته  های صاحب م��دال و ناپایداری در 
کس��ب م��دال و رتبه )سایت دول��ت، 1396(، تعداد زیاد پروژه  های نیمه تمام و کمب��ود فضا های ورزشی و عدم 
مدیری��ت آن )سای��ت خبری همشهری آنالین، 1398و رضایی، 1397(، دسترس��ی نابرابر بانوان به تسهیالت و 
فرصت  ه��ای متناس��ب و متوازن )عابدی و همک��اران، 1397(، ضعف دیپلماسی ورزش��ی کشور )جوادی پور، 
1398؛ پیم��ان ف��ر و همک��اران، 1398( و ... نشان می  دهد که متأسفانه در کشور م��ا نهاد ورزش هنوز نتوانسته 
نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف متعالی ایفا نماید و جایگاه بایسته خویش را به دست آورد- در حالی  
ک��ه انتظ��ار می  رود پس از گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی و تغییر و تحوالتی که در ساختار 
و سیاست  های کالن نهاد متولی ورزش کشور انجام  شده است، تشکیالت ورزشی کشور منسجم و مشخص و 

فعالیت  ها و اهداف در حال اجرای آن از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشد. 
بنابرای��ن لزوم تبیین عوامل مؤثر در توسعه این ابزار و بازنگری، تغییر و تحول اساسی در اهداف، سیاست ها، 
برنامه  ها و روش  های اجرایی ورزش می  تواند در نیل به اهداف و سیاست  های استراتژیک کشور مؤثر واقع گردد. 
از نظر هولیهان و وایت1 )2002( توسعه ورزشی اصطالح بحث برانگیزی است و مجموعه ای از اهداف سیاسی 
و اجتماعی را در برمی گیرد، چون برخی عقیده دارند از توسعه ورزشی باید در برآورده ساختن اهداف اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگ��ی استفاده شود. البته مبنا ه��ای منطقی مختلفی برای چنی��ن عقید های در قوانین و 
سیاست  های ورزشی وجود دارد. مهم این است که چه چیزی باید در توسعه ورزشی روی دهد یا توسعه ورزشی 
بای��د شبیه چه چیزی باشد، البته تبیین و تفسیر چگونگ��ی شکل گیری توسعه ورزشی در عمل مهم تر از هر چیز 
دیگری است. مسئله مبهم دیگر این است که چه کسی مسئولیت این فعالیت را بر عهده دارد و کجا و چگونه باید 

1. Houlihan and White 
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آن را انجام دهد؟ به دلیل روشن نبودن حدود و مرزبندی  های توسعه ورزشی و نقش  ها و مسئولیت  های مجریان 
توسع��ه ورزشی، بهتر و شایسته تر است که ای��ن کار را وظیفه گروه گسترده تری از مسئوالن ورزش دانست. البته، 
دولت  ه��ا و انجمن  ه��ای ورزشی باید تالش کنند ت��ا شیو های برای شناسایی نقش  ه��ا و مسئولیت  های مختلف 
اف��رادی تعیین کنند ک��ه در حوزه توسعه ورزشی از پایین ترین سطح تا باالترین سط��ح  فعال هستند. در این میان 
سازمان  ه��ای مختلف باید پیوستگی منطقی میان برنامه ها، سیاست  ه��ا و راهبرد های ورزشی شان برقرار سازند 
)رمضان��ی نژاد و هژبری، 1396(. تاکنون، چن��د رویکرد نظری و میدانی برای توسعه ورزش معرفی شده است، 
ام��ا هیچ ک��دام از این رویکرد ها دارای جامعیت نب��وده است )نادری نسب و همک��اران، 1390(. بنابراین، عدم 
کامیابی نهاد ورزش کشور در انجام  وظیفه  های حاکمیتی خود ما را ناچار می  سازد به دنبال الگویی جدید جهت 
کمک به توسعه ورزش کشور باشیم. بر این اساس در این پژوهش محقق، پارادایم حکمرانی مطلوب را به عنوان 
راهک��اری جامع جهت توسع��ه ورزش کشور معرفی خواهد کرد. طی یک فرآین��د طوالنی ولی رضایت بخش، 
تواف��ق گسترد های هم از طرف نهاد های بین الملل��ی در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل گرفت. 
مجموعه این تالش  ه ابه این نتیجه منجر شد که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در 
زمینه اصالحات نهادی به درستی انجام دهد باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب حکمرانی خوب 
تعری��ف می  شود )آدینه وند، 1391(. نظریه حکمران��ی خوب1 از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه 
و مدیری��ت جوامع موردتوج��ه قرارگرفته است )حشمت زاده، 1396(. این الگو مرب��وط به فرایند های سیاسی و 
نه��ادی است که نتایج الزم برای دستیابی به اهداف توسعه فراهم می  کند. بنابراین تعجب آور نیست که در حوزه 
ورزش نی��ز تأثیرگذار باشد. به این ترتیب، حکمرانی خوب، به عنوان یک پیش نیاز برای ورزش، به این ابزار کمک 
می  کن��د تا بتواند به طور کامل نقش خ��ود را به عنوان وسیل های برای ارتقای ارزش  های مثبت ایفا نماید و از این 
طری��ق به توسعه شخصی و انسجام اجتماعی یاری رسان��د. به هرحال در این تئوری، تغییر پارادایم نقش دولت 
و حکومت ه��ا بیان می  ش��ود و زمینه برای مشارکت یکسان و برابر جامع��ه مدنی، بخش خصوصی و دولت در 
فرایند تصمیم گیری فراهم می  آید و بیان کننده این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم 
شک��ل می  گیرد )مقیمی و اردکانی، 1390(. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور، بخش خصوصی اشتغال و 
درآم��د و جامعه مدنی نیز تعام��ل سیاسی و اجتماعی گروه  های فعال برای مشارکت در فعالیت  های اقتصادی، 
اجتماع��ی و سیاسی را تسهیل می  کند )نصیرخانی، 1394(. هانا ایتکونین2 و سالمیکاگنز3 )2015( به تغییرات 
ب��ه وجود آم��ده در سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی طی صد س��ال اخیر اشاره و اظهار داشتند 
توسع��ه در بخ��ش مدنی ورزش و فعالی��ت بدنی به دنبال تغییرات بزرگ در جامع��ه و سایر سازمان  های مدنی به 
وجود آمده است. همچنین از اواخر دهه 1960 اداره عمومی )بخش عمومی یا دولتی( فنالند شروع به گسترش 
ک��رد. نگ��اه ویژه، در آن زمان دسترسی ب��ه ورزش بود. بر این اساس جهت پوشش نیاز ه��ای کلیه گروه  ها تمرکز 

1. Good Governance
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روی شهرداری  ها پر رنگ شد. فرینکز1 و شیلبوری2 )2015( به بررسی ورزش در بخش غیرانتفاعی پرداختند و 
ب��ه دنبال آن بودند که چگونه سازمان  های ورزشی غیرانتفاعی می  توانند وضعیت حکمرانی خود را توسعه دهند. 
مجموع��ه اطالعات غنی که حاصل این مطالعه دو سال��ه در یک سازمان ورزشی استرالیا بود، نشان داد که عدم 
مشارک��ت ذینفعان، ناش��ی از سردرگمی مسئولیت ذینفعان به عن��وان مسائل اصلی در توسع��ه توانایی حکمرانی 
است. در این زمینه کرفت3 )2017(، با توجه به رسوایی  ها و فساد های اخیر در محیط ورزش نشان داد این گونه 
ح��وادث در سط��ح ب��االی نهاد های حاکمیت��ی ورزشی اتفاق می  افتد. ب��ه همین دلیل است که فق��ط تبلیغات و 
گاه��ی بخش��ی ب��رای جلوگیری از آن کاف��ی نیست. ضروری است ک��ه توزیع قدرت را تغیی��ر دهیم، مدل  های  آ
کنترل قدرت سیاسی در ورزش را اصالح کنیم و کل سیستم حکمرانی در ورزش را بازنویسی نماییم. جدیلیکا4 
)2020( ب��ه بررسی تاریخی تالش  های اولیه یونسکو برای مشارک��ت در مدیریت بین المللی ورزش می  پردازد 
و ب��ه ردیابی ارتب��اط یونسکو با سازمان  های بین الملل��ی ورزشی به ویژه کمیته بین الملل��ی المپیک و حکمرانی 
  IOCاقتدار 

ً
ورزش بین الملل��ی اش��اره می  کند. با این حال ، به دالیل سیاسی و ایدئولوژی��ک ، یونسکو مستقیما

را ب��ه چال��ش نمی کشد و روش  های متمایز محدود کردن قدرت سیاسی در ورزش بین المللی را نشان می  دهد. 
م��ا و کورش��ت 5)2019( به بررس��ی حکمرانی در سوپر لیگ چین و حل چالش و اخت��الف بین کنترل دولت و 
جه��ت گی��ری بازار این  لیگ پرداختند و اظهار داشتند این لی��گ هنوز هم با مشکالت قابل توجهی در مدیریت 
روبروس��ت که ناش��ی از واگرایی در تعیین اهداف و ناکارآمدی سازمانی اس��ت. مطالعات انجام شده در داخل 
کش��ور پیرام��ون موضوع پژوهش حاضر،  شام��ل سه بخش است: بخشی از ای��ن پژوهش  ها مانند پژوهش  های 
آهوی��ی )1396(، جمشی��دی )1396(، مهراب��ی )1396( و قدمی )2015( به بررس��ی وضعیت شاخص  های 
حکمران��ی خوب در سازمان  های ورزشی کشور پرداخته اند. بخ��ش دوم این پژوهش  ها مربوط به پژوهش  های 
حوزه حکمرانی است که خارج از محیط ورزش انجام شده است. برای مثال می  توان به مطالعه رفیعی )1391( 
اش��اره ک��رد که سازمان  های مردم نه��اد را در زمره مهم ترین بخ��ش جوامع مدنی به حس��اب آورد و اظهار داشت 
توانایی  ها و تأثیرگذاری این سازمان  ها در حدی است که به جد می  توان سازمان  های مردم نهاد را بازوان دولت  ها 
و عام��الن توسعه و پیشرف��ت جامعه قلمداد نمود. بخش س��وم مطالعات، مربوط ب��ه پژوهش  هایی است که در 
ح��وزه ورزش انجام شده و به بررسی مسائل و دغدغه  های حکمران��ی پرداخته اند، اما با عنوان حکمرانی انجام 
نشده ان��د. ب��رای مثال، پژوهش سج��ادی )1395( به بررسی اصول اصالح ساخت��ار تشکیالت ورزش کشور و 
توسع��ه ورزش پرداخته و کاه��ش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش غیردولتی، را از مهمترین این اصول 
دانست��ه است. فراهانی و همکاران )1397( نیز از سازمان  های مردم نهاد ورزشی به عنوان نیرو های پنهانی برای 
کمک به دولت در جهت توسعه ورزش یاد کردند. بنابراین با توجه به چالش های یاد شده که نهاد ورزش کشور 

1. Lesley Ferkins 
2. Shilbury
3. Lev Kreft
4. Jedlicka
5. Ma and Kurscheidt
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 بخشی قلمداد شود و مسئولیت پذیری یک دستگاه 
ً
ب��ا آن روبروس��ت، توسعه این نهاد نمی تواند یک هدف صرفا

 توسعه ورزش کشور محص��ول روابطی پویا و پیچیده است و در 
ً
اجرای��ی یا وزارتخان��ه کفایت  نمی کند. اساسا

نتیج��ه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکرد های سازمان یافت های است که طیف وسیعی از بازیگران و ذینفعان 
را در ب��ر می گی��رد. بدین ترتیب، بر اس��اس الگوی حکمرانی مطلوب ب��ه دنبال شناسایی عوام��ل موثر بر ایجاد 
سازوک��ار ارتب��اط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهاد های دولتی، بخش خصوصی و جامعه 

مدنی هستیم. 

روش شناسی پژوهش
روش تحقی��ق حاضر از منظر ماهی��ت داد ها از نوع کیفی نظریۀ داده بنیاد ی��ا زمینه یابی1 با رویکرد اشتراوس 
و کوربی��ن2 )2008( از منظ��ر هدف بنیادی و از منظر روش گ��ردآوری داده  ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. 
جامع��ه آم��اری این پژوهش را کلیه افراد خبره و فعال در سه بخ��ش دولتی و عمومی، خصوصی و مدنی صنعت 
ورزش کشور تشکیل می  دهند که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطالعات، 
مطالع��ات کتابخانه ای و مطالع��ه اسناد )بخش ورزش برنامه  ه��ای توسعه کشور، برنامه جام��ع توسعه ورزش، 
اساسنامه  ه��ای فدراسیون  ه��ای ورزشی، گزارش  های مرک��ز پژوهش  های مجلس ش��ورای اسالمی، برنامه  های 
راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان، مصاحبه  های افراد خبره با رسانه  ها با موضوع پژوهش( و مصاحبه  های زنده 
عمیق و باز با افراد نمونه آماری است. در این راستا ابتدا سواالت مصاحبه و ابزار اولیۀ گردآوری داده  ها طراحی 
گاه، راهنمای  و راهنم��ای مصاحب��ه تدوین شد. پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با هر ی��ک از صاحب نظران آ
مصاحبه را برای آنان ارسال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه  های کیفی عمیق و نیمه ساختارمند با صاحب نظران 
از موض��وع پژوه��ش، به عمل آمد. شایان ذکر است به منظور ثبت اطالع��ات حاصل از مصاحبه ها، عالوه بر 
نکت��ه ب��رداری، از دستگاه ویژۀ ضبط صدا  نیز استفاده شد. به دلیل مسائل اخالقی پژوهشگر قبل از شروع هر 
مصاحب��ه، برای ضبط مصاحبه از مصاحبه شوندگان اج��ازه گرفته بود. مدت زمان مصاحبه  ها متفاوت و مکان 

مصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. 
در ای��ن پژوهش، ب��ا 25 نفر مصاحبه اکتشافی و مصاحب��ه نیمه ساختار یافته انجام ش��د. همچنین عالوه بر 
مصاحب��ه، رفتار واقعی آن ه��ا از طریق مشاهده عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرف��ت تا حتی االمکان از بروز 
اطالع��ات غیرواقعی جلوگیری شود. مقوله  های نظری اولیه تحقیق در پایان مصاحبه هفدهم ساخته شدند و از 
مصاحب��ه هف��دم به بعد، از مصاحبه  ها به عنوان معیار ارزیابی مفاهیم و مقوله  های قبلی استفاده گردید و و از آن 
جایی که در مصاحبه  های جدید داده  های با ارزش مشاهده نگردید، در مصاحبه بیست و پنجم به اشباع نظری 
دس��ت یافت��ه شد. اشباع نظری، مرحله ای است که در آن داده  ه��ای جدیدی در مورد مقوله پدید نیاید و روابط 
بی��ن مقوله  ه��ا برقرار و تأیید شده باشد. جه��ت اعتباربخشی به نتایج تحقیق، به بررس��ی روایی و پایایی یافته  ها 

1. Grounded theory (GT)
2. Strauss & Corbin
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پرداخته ای��م. در ای��ن پژوهش، از منابعی نظیر مصاحبه با اساتید و دانشجوی��ان دکتری و خبرگان حوزه ورزش 
استف��اده ش��ده اس��ت. این پژوهش توسط 2 نف��ر از اساتید مورد مطالعه و بازبینی ق��رار گرفته و مواردی جهت 
اص��الح ی��ا تغییر نظریه بیان ش��ده است. با حسابرسی دقیق صاح��ب نظران از تمامی داده  ه��ای خام، تحلیل 
ش��ده، کدها، مق��والت، فرا یند مطالعه، اهداف اولیه و سؤاالت، پایای��ی داده  ه او درستی تمام گام  های تحقیق 
م��ورد تأیید قرار گرف��ت. عالوه بر این، در تحقیق کنونی از روش تواف��ق درون موضوعی- برای محاسبه پایایی 
مصاحبه  های انجام گرفته - استفاده شده است. برای محاسبه پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی 
دو کدگذار )ارزیاب(، از یك کارشناس خبره درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش )کدگذار( در پژوهش 
مشارک��ت کن��د. از طریق میزان توافقات و ع��دم توافقات موجود در کدگذاری  ها در ی��ك فاصله زمانی کوتاه و 
مشخ��ص، شاخ��ص ثبات برای آن تحقیق محاسبه می  شود. درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص 
پایایی تحلیل به کار می  رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده و نتایج حاصل از آن در جدول  1نشان داده 
شده است. چنان که در این جدول مشاهده می  شود، تعداد کل کد های ثبت شده برابر 245، تعداد کل توافقات 
بی��ن ای��ن کد ها 98 و تع��داد کل عدم توافقات بین این کد ه��ا 41 می  باشد. پایایی بین دو کدگ��ذار با استفاده از 
فرم��ول ذک��ر شده 77 درصد است و به دلیل اینکه از می��زان تایید شده در مطالعات کیفی یعنی 60 درصد باالتر 

بوده، بنابراین پایایی پژوهش مورد تایید است.

جدول 1: نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار

پایایی باز آزمون 
)درصد(

تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

73 21 42 115 P1 1

86 12 37 86 P5 2

71 8 19 53 P12 3

77 41 98 254 کل

با توجه به استفاده از روش کیفی نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده  های حاصل 
از مصاحب��ه  ه ااز فرایند کدگ��ذاری سیستماتیک  شامل سه مرحلۀ کدگذاری  ب��از، محوری و گزینشی استفاده 
ش��د. در ط��ی کدگذاری باز، مت��ن مصاحبه  ها عالمت گذاری و ایده  های تک��راری شناخته شد. مفاهیم شامل 
کلمه  ها و عبارت  هایی بود که در حوزۀ حکمرانی ورزشی از نظر نمونه  های پژوهش منعکس می  شد. کدگذاری 
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و بررس��ی مفاهی��م تکرار شده تا رسیدن به اشباع ادامه پیدا ک��رد. در مرحلۀ بعد کدگذاری محوری مفاهیم در 
ی طبقه بندی شدند. در کدگذاری انتخابی، ارتب��اط مقوالت با پدیده محوری در قالب 

ّ
قال��ب مقوله شرای��ط عل

نظریه روایت می  شود.

یافته های پژوهش
الف- یافته  های توصیفی: مشخصات فردی مصاحبه شوندگان

جدول 2  فراوانی و درصد ویژگی  های فردی مصاحبه شوندگان را نشان می  دهد.

جدول2: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

سابقه کارتخصصسطح تحصیالتجنسیتحوزه فعالیت
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ب- یافته  های استنباطی
ب��رای شناسای��ی عوامل علی موثر بر تحقق حکمرانی مطل��وب در ورزش کشور به کمک نتایج مصاحبه  های 
عمی��ق ب��ا مصاحب��ه شونده ه��ا، کدگذاری  ها به شرح زی��ر استنباط شد. ای��ن مرحله از روش نظری��ه داده بنیاد، 
بالفاصل��ه بع��د از اولین مصاحبه انجام شده است. به عبارت دیگ��ر، در فرایند مصاحبه، ضمن تشریح مفهوم 

حکمرانی ورزشی مطلوب و اهمیت آن، سواالت زیر مطرح گردید:
• به نظر شما وضعیت موجود حکمرانی ورزشی کشور چگونه است؟	
• به نظر شما چه عواملی در شکل گیری حکمرانی ورزشی مطلوب می  تواند موثر باشد؟	

سپس پس از هر مصاحبه، شروع به پیدا کردن کدها، مفاهیم و انتخاب برچسب  های مناسب برای آن  ها و 
ترکیب مفاهیم مرتبط کرده ایم .در مرحله بعد، کد های اولیه که از دل متن مصاحبه  ها استخراج شد )جدول 3( 
به علت تعداد فراوان آن ها به کد های ثانویه و سپس چند کد ثانویه تبدیل به یك کد مفهومی شدند )جدول 4(. 

در ادامه نیز کد های مفهومی تبدبل به مفاهیم و مقوالت شد )جدول 5(. 
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جدول3: نمونه مصاحبه

کد ها یاولیه ( خام) متن مصاحبه با مصاحبه شونده 3

- رسمیت بخشیدن به تشکل  های بخش  های اجتماعی
- تمایز قائل شدن بین بخش انتفاعی و غیرانتفاعی و غیردولتی

- افزایش حس اعتماد بین سه رکن
- تعریف به رسمیت شناختن بر مبنای حقوق مالکیت

- تضمین حقوق مالکیت
- تسهیل بهره مندی از خدمات

-  تعیین چارچوب مالیات در ورزش
- تعیین ساختار مناسب برای احقاق حقوق مالکیت در ورزش

- کاهش هزینه  های حقوق مالکیت
- تعیین چارچوب برای مالکیت  های غیرملموس 

به نظر من در رابطه با این مطلبی که اشاره کردید، اگر بخواهیم بین دولت 
ب��ه معنای حاکمیت، بخش خصوصی یعنی بخ��ش خصوصی انتفاعی و 
بخ��ش اجتماعی یعنی بخش خصوص��ی غیرانتفاعی کن��ار همدیگر قرار 
بگیرند، اولین شرط آن که دولت تشکل  های بخش اجتماعی را به رسمیت 
بشناس��د. اکنون در کشور ما دولت  ها به علل مختلف تشکل  های مردمی 
را ب��ه رسمی��ت نمی شاسند. ب��رای مثال، دولت فک��ر می  کند تشکل  های 
اجتماع��ی، ق��درت دولت را کاه��ش می  دهند و یا می  توانن��د برای دولت 
ناامن��ی ایج��اد کنند و ی��ا می  توانند رقیب بخش خصوص��ی تلقی شوند و 
بخش��ی از بازار را از بخش خصوصی بگیرند. به هر علتی دولت می  تواند 
مخال��ف تشکیل بخ��ش اجتماعی )غیردولتی غیرانتفاع��ی( باشد. به نظر 
م��ن اولین شرط تعامل این سه بخش این است که دولت بخش غیردولتی 
متشک��ل را، چه انتفاعی و چه غیرانتفاع��ی باید به رسمیت بشناسد. یعنی 
حقوق مالکی��ت اینجا مهم است. یعنی بخش غی��ر دولتی بتواند از فوائد 
مالکی��ت فردی استفاده کند و کس��ی قدرت نداشته باشد آن را بگیرد. پس 
اولین شرط به رسمیت شناختن بخش غیردولتی و بخصوص غیرانتفاعی و 
مسبوق بر این، به رسمیت شناخته شدن و تضمین حقوق مالکیت است. 

حاص��ل تجزیه و تحلیل داده  ه��ای به دست آمده از مصاحبه ها، 254 کد اولیه یا باز بود. بعد از ادغام این 
ک��د ه ابراس��اس همپوشانی، 155 کد باقی ماند. با مقایسه مداوم کد ها و داده  های خام براساس تشابه و تفاوت، 
کد ه��ای مشاب��ه در قالب 22 کد مفهومی، کنار هم قرار گرفتن��د و دسته بندی اولی های از کد ها به دست آمد. 

مصادیق و مفاهیم به دست آمده در  8 مقوله اصلی دسته بندی شدند.
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جدول4: بخشی از نتایج حاصل از کدگذاری محوری در مورد شرایط علی

کد های مفهومیکد های ثانویهردیف

فقدان ابهام در نقش دستگاه های دولتی 1 
حکمروایی بی ابهام

عدم حاکمیت دوگانه و هرج و مرج در تصمیمات نهاد های دولتی 2 

نیاز به مشارکت و وجود عزم ملی برای توسعه 3 
دولت توسعه گرا

توجه به ترکیب سه عامل نیروی کار، سرمایه، اندیشه به عنوان پیش نیاز های توسعه 4 

اعتمادحرکت دولت به سمت پوشش  های حمایتی بخش غیردولتی )خصوصی و مدنی( 5 

مدیریت دقیق و اجرای قرارداد ها 6 
نظام اداری کارآمد

توجه به اقتصاد سیاسی به عنوان عامل بحران اقتصادی در شرایط فعلی 7 

جلوگیری از تشکیل واحد های مجزا در هریک از سازمان  ها 8 
ساختار مطلوب

کاهش و حذف تشکیالت عریض و طویل اداری 9 

همخوانی سیاست ها با محیط اجرا 10 
دانش محوری

انسجام در سیاستگذاری و اجرا 11 

همخوانی دانش و تجربه افراد در سه بخش دولت/ جامعه مدنی/ بازار 12 

هم شناختی نهادی کاهش تفاوت سن نهادی در بخش دولت/ جامعه مدنی/ بازار 13 

یکسان سازی پارادایم معرفتی 14 

کاهش تغییرات پی در پی قوانین و عدم پایداری قوانین 15 
قانون محوری

جلوگیری از بی حرمت شدن و ضایع شدن قانون توسط خود قانونگذار 16 

پیش بینی ضمانت اجرای قانون هنگام تدوین قانون 17 
کیفیت قوانین

وجود قوانین پخته و کارشناسی 18 

نبود تبعیض در تصمیم ها، انتخاب  ها و... 19 
فقدان تبعیض

جلوگیری از انتخاب افراد بر اساس وابستگی به اشخاص 20 

 عدم سوء استفاده از ارزش  های اخالقی 21 

اخالق مداری تامین عدالت از سوی دولت 22 

افزایش احترام به مردم 23 

شکل گیری مساله ورزش به مساله عمومی 24 
اولویتسازی امر ورزش

توجه به جنبه سالمت محور بودن فعالیت بدنی در نزد سیاستمداران 25 
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کاهش هزینه مبادله 26

بازار پیشران کارایی داشتن سازوکار های مبادله سریع، ارزان و راحت 27

آزادسازی نرخ ارز 28

حذف عوامل رکود ساختاری موثر بر بازار 29
نشاط بازار

حذف عوامل رکود نهادی موثر بر بازار 30

عدم رقابت دولت با بازار و جامعه مدنی 31
رقابت صحیح

عدم مالکیت و دخالت دولت بر تمام حوزه  های ورزش 32

وجود مرجع خاصی برای هماهنگی نهاد ها 33
هماهنگی نهادی

عدم وجود نگاه جزیره ای 34

گاهی بخشی به تولیدکنندگان جزء در رابطه با سازوکار مشارکت در تولید 35 ضرورت آ

همکاری بین بخشی شناخت ویژگی های تعامل و همکاری بین بخشی 36

التزام متولیان و سیاستگذاران ورزش به مشارکت ذینفعان 37

وجود تغییرات پی در پی و عدم شکل گیری حافظه جمعی 38
حافظه جمعی

عدم شکل گیری قرارداد های بلند مدت است 39

مداخله حق انحصاری دولت 40

دست درازی دولت افزایش چند برابری سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت نسبت به نرخ رشد اقتصادی 41

وجود فشار های بیرونی برای توزیع منابع 42

بازتولید مناسبات ناکارآمد در دستگاه  های دولتی 43

مناسبات ناکارآمد عدم چابکی نهاد های مدنی و اقتصادی 44

عدم وجود یک نگاه متوسط به نهاد دولت 45

نبود تعهد نسبت به از بین بردن زمینه های تحریم 46
منفعت گزینی

وجود نگرش نخبه گریزی از سوی مسئوالن 47

ابهام در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 48
چشم انداز مشترک

فعالیت  های جزیره ای دستگاه  های دولتی 49

پ��س از تعیین کد های مفهومی، مرحل��ه ساخت مقوالت کلی شرایط علی است که در جدول  5 ارائه شده 
است:
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جدول5: شکل دهی مقوالت اصلی شرایط علی )کدگذاری گزینشی(

کد های مفهومیمقوالت اصلی

حکمروایی توسعه گرا

حکمروایی بی ابهام

دولت توسعه گرا

چشم انداز مشترک

ساختار اداری کارآمد

اعتماد

نظام اداری کارآمد

ساختار مطلوب

حافظه جمعی

دست درازی دولت

مناسبات ناکارآمد

دانش- محوری نهادی
دانش محوری

هم شناختی نهادی

حاکمیت قانون
قانون محوری

قوانین با کیفیت

اخالق گرایی

فقدان تبعیض

جمع گزینی

عدالت مداری

اولویت سازی امر ورزشتعالی سازی نهاد ورزش

اقتصاد مقاوم

بازار پیشران

نشاط بازار

رقابت صحیح

برهم کنش نهادی
هماهنگی نهادی

همکاری بین بخشی

ی م��ورد مطالعه در این پژوه��ش، حاکی از وجود 22 ک��د مفهومی شامل 
ّ
مطاب��ق ب��ا ج��دول 5، شرایط عل

»حکمروای��ی بی ابه��ام«، »دولت توسعه گرا«، »چشم ان��داز مشترک«، »اعتماد«، »ساخت��ار مطلوب«، »نظام 
اداری کارآم��د«، »حافظ��ه جمعی«، »ع��دم دست درازی دول��ت«، »مناسبات ناکارآم��د«، »دانش محوری«، 
»ه��م شناخت��ی نهادی«، »قانون مح��وری«، »قوانین با کیفی��ت«، »فقدان تبعی��ض«، »جمع گزینی«، »عدالت 
محوری«، »اولویت سازی امر ورزش«، »بازار پیشران«، »نشاط بازار«، »رقابت صحیح«، »هماهنگی نهادی« 
و »همک��اری بین بخشی« می  باشد. همچنین این کد های مفهومی در قالب 8 مقوله اصلی »حکمروایی توسعه 
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گ��را«، »ساختار اداری کارآمد«، »دانش محوری نه��ادی«، »حاکمیت قانون«، »اخالق گرایی«، »تعالی سازی 
نهاد ورزش«، »اقتصاد مقاوم« و »برهم کنش نهادی« خالصه گردید.

بحث و نتیجه گیری
مقول��ه حکمروای��ی وسعه گرا، شامل کد ه��ای مفهومی حکمروای��ی بی ابهام، دولت وسعه گ��را و چشم انداز 
مشترک است. در واقع این گونه فرض شد که اگر در بخش دولتی و عمومی ورزش شاهد حاکمیت دوگانه نباشیم 
و وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه عنوان نماینده دولت ویژگی های یک دولت وسعه گرا که پیش نیاز تحقق حکمرانی 
مطل��وب و توسعه است را داشته باشد و همچنین سه رک��ن توسعه صنعت ورزش کشور دولت )وزارت ورزش و 
جوان��ان(، بازار )باشگاه ها، تولید کنندگان ورزشی( و جامعه مدنی )هیات  های ورزشی، انجمن  های هواداری، 
رسانه  ه��ای ورزش��ی( دارای ه��دف و چشم ان��داز مشترک و مشخصی باشن��د، آنگاه باید منتظ��ر ظهور عالئم و 
نشانه های توسعه ورزش شد. یافته   های پژوهش کرمی و علیبیگی )1394( وجود رابطه معنی دار بین چشم انداز 
مشت��رک از آینده و شاخص  های سرمایه اجتماعی )اعتماد اجتماعی، هنجار ها و شبکه ها( در توسعه کارآفرینی 
کشاورزی و همچنین رابطه معنی داری بین اعتماد اجتماعی، هنجارها  و شبکه  ها در توسعه کارآفرینی کشاورزی 
را تایی��د کرد. همچنی��ن حشمت زاده )1396( بیان کرد در مقابل هر شاخ��ص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از 
فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص  ها می  شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ 
سیاسی بیش از گذشته توجه شده و اقداماتی عملی در راستای اصالح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت 
صورت گیرد. همچنین باید با صراحت نقش دولت را در عدم تحقق حکمرانی خوب پذیرفت و انتظار داشت 
ک��ه ب��ه عنوان بازیگر اصلی، زمین��ه تحقق حکمرانی خوب را فراهم نماید. فرینک��ز و شیلبوری1 )2015( نشان 
دادن��د ع��دم مشارکت ذینفعان، ناشی از سردرگم��ی مسئولیت ذینفعان به  عنوان مسائ��ل اصلی در توسعه توانایی 
حکمران��ی است. کد های »اعتماد«، »نظام اداری کارآمد«، »ساختار مطلوب«، »شکل گیری حافظه جمعی«، 
»دست درازی دولت« و »مناسبات کارآمد« در قالب مقوله ساختار اداری کارآمد طبقه بندی شدند. در این زمینه 
مظفری و همکاران )1391( بیان کردند ورزش ایران به دلیل مالکیت گستردۀ دولتی و ساختار انحصاری بازار 
متحم��ل لطمه  ه��ای فراوانی شده است. انگرام و اوبویل2 )2018( پیرامون وضعیت کنونی حکمرانی ورزش در 
استرالیا به ویژه در مورد ساختار هیئت مدیره در سطح سازمان  های ملی ورزش این کشور و چالش  های عمده ای 
ک��ه بر س��ر راه حکمرانی این ن��وع سازمان  ها وجود دارد اظه��ار داشتند: »چالش  های عم��ده ای در مورد ترکیب 
هیئت مدی��ره، استقالل، عملک��رد و ارزیابی وجود دارد. این موضوعات انعکاسی از فشار های ناشی از نهاد های 
دولت��ی و اعضای ای��ن سازمان  ها در میان سایر ذینفعان است. در واقع این مقال��ه به نوعی به دست درازی دولت 
)نهاد ه��ای دولتی و عمومی متولی ورزش( در مدیریت نهاد های غیردولتی ورزش اشاره دارد«. همچنین کرف3 
)2017( نشان داد برای پیش گیری از فساد در ورزش فقط مجازات کافی نیست، بلکه الزم است توزیع قدرت، 

1. Ferkins & Shilbury
2. Ingram & O’Boyle 
3. Kreft
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اصالح مدل  های کنترل بر روی قدرت سیاسی در ورزش و در کل سیستم حکمرانی در ورزش را مورد بازنگری 
ق��رار دهی��م. همچنین سجادی )1395( نشان داد عوامل ساختار بوروکراتیک، ابهام در وظایف، تداخل وظایف 
و پراکندگ��ی وظایف به عدم انسجام و یکپارچگ��ی ساختار ورزش کشور منجر می  شود. نتایج پژوهش رضوی 
)1384( نی��ز ب��ر تداخل وظایف و م��وازی کاری در ورزش کش��ور اذعان دارد. یافته  ه��ای مطالعه جوادی پور 
)1394( ب��ر روش��ن نب��ودن تقسیم کار مل��ی بین سازمان  ه��ا و نهاد های مختل��ف مرتبط ب��ا ورزش قهرمانی و 
عدم همک��اری سازمان  ها و نهاد های موجود در ورزش قهرمانی و دخالت سازمان  های سیاست گذار در ورزش 
قهرمانی در امور اجرا اشاره کرد. محمدزاده و همکاران )1396( نیز بر این باورند که با وجود توافق عمومی در 
م��ورد نقش دولت در اقتص��اد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کاال ه��ا و خدمات عمومی، هنوز در زمینه 
می��زان دخال��ت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. تئوری  های متناقض متعددی در این مورد بسط یافته اند که 
تنه��ا از طریق بررسی  های تجربی می  توان درب��اره آن  ها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می  شود که 
اث��ر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیس��ت؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه 
دول��ت ب��ا حکمرانی خوب و عملکرد اقتص��ادی، از داده  های آماری 50 کشور منتخب جه��ان برای دوره زمانی 
سال  ه��ای 1996ت��ا 2013 استفاده  شده و ب��ا رویکرد داده  های تابلویی پویا به برآورد م��دل اقدام گردیده است. 
نتای��ج نشان داد که اندازه دولت اثر منفی و معن��ی داری بر روی شاخص  های حکمرانی خوب دارد. همچنین بر 
اس��اس ب��رآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار و حکمران��ی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی 
رش��د اقتصادی دارد. بررسی اث��رات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می  دهد که اندازه دولت از 
کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می  کند. کاهش حجم دولت و محدود کردن 
ح��وزه دخال��ت آن در اقتصاد، از پیشنهاد  های سیاست��ی مطالعه حاضر است. یالقوز آغاج��ی و محسنی زنوزی 
)1393( نی��ز اظه��ار داشتند ب��ه طور کلی نظ��ام اداری هر حکومت��ی نشان دهنده نگرش دولت ب��ه نحوه اداره و 
مدیری��ت آن کشور می  باشد و نقش نظ��ام اداری در ساختار های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر 
آن در تحق��ق اه��داف نظام  های کالن جامعه به قدری حائز اهمیت است که ب��دون داشتن نظام اداری کارآمد و 
اثربخ��ش دستیابی ب��ه اهداف مدنظر عملی نیس��ت. در سال  های اخیر اصالح نظ��ام اداری و بهبود مدیریت به 
عنوان پیش نیاز اصلی رشد و توسعه کشور و یک هدف اساسی پیگیری می  گردد؛ به طوری که کیفیت و اثربخشی 
مدیریت نظام اجرایی به عنوان عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه  های توسعه و کامیابی و رفاه ملت  ها ضروری 
ب��ه نظ��ر می  رسد. چاپلت1 )2017( در مورد دول��ت کارآمد اظهار می  دارد با اینکه مفه��وم حکمرانی در محافل 
ورزشی روز به روز فراگیرتر می  شود، با این حال این مفهوم به تنهایی از عهده درمان بیماری  های صنعت ورزش 
برنمی آید. برای صحه گذاری بر این واقعیت می  توان به فساد و تبانی در ساختار فیفا و کمیته بین المللی المپیک 
اش��اره ک��رد. وی اضافه می  کند برای حل مسئله نیاز به یک قانون گسترده تر است که این امر با همکاری بین یک 
دولت وسعه گرا تحقق می  یابد. پیرنت و هوی2 )2018( در زمینه تأثیر اصول حکمرانی بر عملکرد سازمان  های 

1. Chappelet
2. Parent & Hoye
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ورزشی در یک پژوهش مروری، مطالعات موردی در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند از بین 
تمامی اصول و شاخص  های حکمرانی فقط بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد سازمانی ارتباط وجود دارد و بین 
ی دانش- محوری نهادی، شامل دو 

ّ
سای��ر اصول حکمرانی و عملکرد سازمانی ارتباط��ی مشاهده نشد. مقوله عل

 در 
ً
کد »دانش- محوری« و »هم شناختی نهادی« است. منظور از این مقوله آن است که با توجه به محیط دائما

ح��ال تغیی��ر و دگرگون امروزی و ل��زوم نوآوری برای توسعه، دانش و مدیریت دان��ش می  تواند این معضل را حل 
نمای��د. ه��م شناختی نهادی نیز به این معنی است که ذینفعان موج��ود در هر سه رکن توسعه هم باید به مدیریت 
دان��ش مجه��ز شوند و عالوه بر آن نسبت به یکدیگر نی��ز دانش و شناخت کافی داشته باشند. این دانش نهادی به 
ای��ن ام��ر کمک می  کند که از تصمیمات آتی یکدیگر اطالع پیدا کنن��د و واکنش معقولی را نشان بدهند. در این 
راست��ا یافته  ه��ای تحقیق سعیدپور و همکاران )1396( نشان داد که اعمال عناصر و مؤلفه  های مدیریت دانش به 
بهبود عملکرد سازمان میانجامد. هیل1 )2016( نیز بر نقش دانش در بخش مدیریت کالن ورزش صحه گذاشته 
و در م��ورد حکمران��ی ورزشی بیان داشته که ادبیات نظری این ح��وزه در مباحث دانشگاهی  کم است. همچنین 
فریکن��ز و شیلب��وری2 )2012( نش��ان دادند که بین نظ��ام حکمرانی و رهب��ری اشتراکی هیئت رئیس��ه به ویژه در 
سازمان  های غیردولتی ارتباط وجود دارد. فرضیه اصلی آن  ها این بود که رشته مدیریت ورزشی در زمینه موضوع 
رهب��ری و حکمران��ی ادبی��ات کمی دارد و رهبری جمع��ی و مشارکتی موضوعی است ک��ه در تقاطع حکمرانی و 
رهبری قرار دارد و باعث پیشرفت هر دو حوزه کاری می  شود. در صنعت ورزش »حاکمیت قانون« حدی است 
ک��ه نمایندگ��ان )عاملین( ب��ه قوانین و اساسنامه  ه��ای فدراسیون  ها اطمینان داشته و همچنی��ن نهاد های ناظر به 
برخورد با تخلفات و تخطی از قوانین و مقررات پایبند باشند. مقاله کامسا و ام بچ3 )2004( نشان داد اجرای 
ضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت، فقدان یک جامعه مدنی قوی و دخالت  های سیاسی مهم ترین 
عوامل بازدارنده در توسعه این کشور ها بودند. والتر و تاکون4 )2018( نیز بیان کردند با اینکه اصول حکمرانی 
در سال  ه��ای اخیر گسترش یافته، با این حال تحقیق��ات دانشگاهی در مورد اینکه چرا هیئت  مدیره  ها مقررات را 
اتخاذ و اجرا می  کنند محدود است. آن  ها در این تحقیق بر بخش غیرانتفاعی ورزش انگلستان تمرکز کردند و به 
ای��ن مسئله توجه نمودند که چرا قوانین توسط هیات مدی��ره یک سازمان ورزشی غیرانتفاعی پذیرفته  شده اند. در 
پای��ان پژوهش آن  ها تشخیص دادند که تصویب اولیه یک قان��ون، راهی برای ایجاد مشروعیت خارجی است و 
پس از تصویب، قانون می  تواند مشروعیت داخلی را تقویت کند و نگرش اعضای هیئت مدیره را نسبت به اینکه 
ی مهم بر 

ّ
هیئت مدی��ره ب��ه خوبی کنترل شده است را نیز بهب��ود ببخشد. مقوله مهم دیگری که به عن��وان شرط عل

تحق��ق حکمران��ی ورزشی مطلوب کشور عمل می  کند، بحث »اخالقگرایی« ب��ه منزله فقدان تبعیض و منفعت 
گزین��ی و عدالت مح��وری است. حشمت زاده و همک��اران )1396( اشاره کردند که بخ��ش عمده ای از موانع 
فرهنگ سیاسی تأثیرگذار بر حکمرانی خوب ناشی از نگرش  های فردی و رفتاری ایرانیان بوده که در طول تاریخ 

1. Hill
2. Ferkins & Shilbury
3. Kumssa & Mbeche
4. Walters & Tacon
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در نه��اد جامع��ه ب��ه وجود آمده است. از آنجا که هی��چ برنامه منسجمی تاکنون ب��رای پرداختن به رفع این نوع 
مشک��الت و اصالح��ات رفتاری وجود نداشت��ه و از طرفی بی نظمی  های موجود در جامع��ه و ناکارآمدی  های 
موج��ود در سط��ح نظام سیاسی اجازه پرداختن دولت به این ن��وع مشکالت را نداده است، لذا ضرورت دارد این 
موضوع در چارچوب برنامه  های منسجم برای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یك عامل 
زی��ر بنائ��ی و تأمین کننده شرایط حضور م��ردم در عرصه تحقق حکمرانی خوب از اهمی��ت مناسب برخوردار 
باشد. مهم ترین اقدام در این زمینه، آموزش عمومی به جامعه است که باید در چارچوب یك نظام مشخص و 
هدفمن��د ب��ه ص��ورت رسمی و برای سط��وح مختلف جامعه به مورد اج��را گذاشته شود. در ای��ن زمینه باید از 
ظرفی��ت آموزه  ه��ای دینی و نیز ظرفیت  های معقول فرهنگ سیاسی ایران استفاده شود تا نظام تربیت انسان  های 
خالق، مشارکت جو و جمع گرا پایه گذاری شود. همچنین بقائی سرابی )1394( می گوید جوامعی ک�ه در آن  ها 
شهرون��دان در ص��ورت وج��ود تضاد بین بهتری��ن گزینه منافع ف��ردی و بهترین گزینه منافع جمع��ی، تقدم را ب�ه 
ارض��ای بهترین گزینه فردی قائل می  شوند، با صفاتی نظی��ر فردگرایی خودخواهانه، ناامن، قطعه ای، ناکارآمد و 
غی��ره، م��ورد تشخیص قرار می  گیرند. در چنین جوامعی شهروند تنها ب�ه عنوان ماشین نیاز تصور می  شود. منابع 
جمع��ی صرف پاسخگویی ب���ه نیاز های سیری ناپذیر افراد می  شود. در این حالت هر چه تعداد شهروندان مقیم 
در ی��ک ناحی��ه شهری بیش�تر می  شود و هر چه زم��ان پیشتر می رود، هزینه  های جمع��ی کنشگران جمعی نظیر 
شهرداری ه��ا، ب�ه طور سرسام آوری فزون��ی می  گیرند. شهروندانی پرتوقع، تنب��ل، س�ودجو و بی تفاوت حاصل 
بالندگی چنین نظامی اس�ت؛ نظامی ک�ه در آن کنترل  های رسمی هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ عمق افزایش 
می یابد و دولت و شهرداری ها م�ورد بی مهری قرار می  گیرند، چرا که ه�م در برآوردن توقعات ش�هروندان و ه�م 
در کنت���رل سودجویی ها و هنجارشکنی های ش�هروندان مورد بحث دچار شکست می  شوند و لقب دولت  های 
ناکارآم��د را ب�ه خ��ود می  گیرند. عالوه بر آن، جامعه تکه پاره می  شود. همچنین یافته  های پژوهش طاهری عطار 
و همکاران )1396( نشان داد ابعاد رهبری اخالقی با جنبه  های متفاوت حکمرانی خوب رابطه معناداری دارد و 
هم��واره تنظیم فعالیت  ها در چارچوب اخالقی، صداقت و درستی، اعتماد و تالش در جهت ارتقای کارکنان در 
سازم��ان، مبین برخ��ی از جنبه  های حکمرانی خوب نظیر شفاف سازی، ارتق��ای ارزش  ها و پاسخگویی خواهد 
ب��ود. موس��وی و همک��اران )1397( نیز اظه��ار داشتند اخالق انس��ان را به تکامل روحی و درون��ی می  رساند و 
حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت جامعه، به اداره جامعه انسانی می  پردازد. چگونه اخالق 
 یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نف��س است و ارتباط با خداست و درون گرای��ی در آن متجلی است با 

ً
ک��ه عمدت��ا

 
ً
حکمران��ی مدیریت جامعه که ب��ه امور مردم در همه ابعاد می  پردازد در هم تنیده و ب��ه هم پیوسته باشند و اساسا
چگون��ه اس��ت ک��ه در دل حکومت و حاکمیت سیاس��ی، حکمت عملی اخ��الق نقش آفرین باش��د؟ با بررسی 
شاخص  های حکمرانی مطلوب به خوبی متوجه می  شویم که اساس همه آن  ها بر اخالق اسالمی متمرکز است. 
 هم��ه شاخص  های حکمرانی خوب 

ً
ل��ذا اخالق و حاکمی��ت، هیچ تنازع و تعارضی ب��ا همدیگر ندارند و اتفاقا

مبتنی بر اخالق هستند. خاندوزی )1385( نیز بیان کرد روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با 
بیشترین نزدیکی ب���ه مؤلفه های اخالق اسالمی ارائه می  شود. بخشوده )1385( اظهار می  کند توسعه مفهومی 
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 در 
ً
واالتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه است و کشور هایی که از درآمد سرانه باالتری برخوردارند، الزاما

رده کشور های توسعه یافته تلقی نمی شوند. این امر داللت بر آن دارد که مفهوم توسعه دربرگیرنده اجزای دیگری 
مث��ل کاه��ش فقر، توزیع عادالنه درآمد ها و ... هم هست که در یک نگاه کل تر به دنبال دستیابی به اموری است 
ک��ه مدنظر توسعه می  باشد. از البه الی سخنان مصاحبه شوندگان و مشاه��ده رفتار مدیران حوزه ورزش استنباط 
گردید، یکی از دالیل عدم توسعه یافتگی ورزش، اولویت نداشتن امر ورزش برای مسئوالن سیاسی ارشد کشور 
است. در مورد این متغیر، پژوهشی در کشور انجام نشده است، اما با توجه به شواهد و قرائن می توان پی برد که 
کی��د در قانون اساسی کشور، کماکان ورزش ج��زو الویت  های کشور  در جمه��وری اسالم��ی ایران  علی رغم تأ

نیست:
شاهد1: گزارش مرکز پژوهش  های مجلس )1397( مبنی بر عدم کامل اجرای قوانین باالسری مانند اصل 3 

قانون اساسی و اصل 44 در ارتباط با تربیت بدنی رایگان و خصوصی سازی ورزش. 
شاهد2 : تغییرات زیاد در مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان و انتخاب مدیران ارشد بخش ورزش از سایر 

حوزه ها. 
 الیحه اهداف، 

ً
شاه��د 3: فق��دان قانون جدید- قانون فعلی ورزش ایران مصوب س��ال 1350 است و جدیدا

وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسالمی منتظر رأی اعتماد است.
 شاهد4: بودجه کم وزارت ورزش و جوانان در مقایسه با رسالت و مأموریتی که برای آن تعریف شده است. در 
این مورد مرکز پژوهش  های مجلس)1397( در گزارشی به این واقعیت اشاره می  کند که ورزش ایران طی سالیان 
متم��ادی از جهت گیری، اولوی��ت و باید ها و نباید های مستدل و مدون برخوردار نب��وده است و نگاه سلیقه ای، 
 سیاس��ی و نیز عدم برنامه ریزی وسرمایه گ��ذاری درازمدت ضربات مهلکی بر 

ً
کلیش��ه ای و ژورنالیستی و بعضا

پیکره این پدید مهم فرهنگی-اجتماعی وارد ساخته است)گزارش مرکز پژوهش  های مجلس،1397(. 
عامل موثر بعدی از نگاه مصاحبه شونده  ها »اقتصاد مقاوم« است که شامل ابعاد بازار پیشران، نشاط بازار و 
رقاب��ت صحیح است. با توجه به شرایط سیاسی کشور و عامل تحریم، اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگویی است 
ک��ه ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و ت��وان تحریم شکنی، با رویکرد عقب راندن نظام سلطه، 
پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا است )حسین پور، 1395(. سجادی و همکاران )1395( تقویت 
بخ��ش خصوصی را از مهم ترین اصولی می دان��د که باید برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیالت ورزش 
ای��ران رعای��ت شوند. خداد کاشی )1388( نی��ز بیان می  کند نظریۀ نئوکالسیک، رقاب��ت را یک موقعیت تعادلی 
می  پندارد و آن را بر اساس ساختار بازار و تعداد بنگاه  ها و شباهت آن  ها تعریف می  کند. از سوی دیگر، منتقدان 
ای��ن نظری��ه همچون هایک، شومپیتر و روژن معتقدند رقابت فرایندی است که ب��ا تغییر دائمی، ابداع و ن�وآوری 
 تعادل ویژگی رقابت نیس��ت. رقابت، فرایندی است پویا برای کش��ف ناشناخته  ها که در 

ً
هم���راه اس��ت و اساسا

کید  طی آن روش  های تولید و محصوالت برتر معرفی می  شوند. مخ�الفان نظری�ه نئوکالس�یک رقابت به جای تأ
ب��ر همگن��ی محصول و شباهت بنگاه  ه��ا معتقدند هر بنگاه در بازار ب�رای ک�سب مزی��ت رقابتی می  باید قادر به 
تغیی��ر ویژگی  های خود باشد و محص��ول و خدمات خود را ب�ه ش�کلی متفاوت از سایر رقبا ارائه دهد. همچنین 
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طاهرپ��ور و رجبی )1394( اظهار داشتند طی دو ده��ه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی 
اثرگ��ذاری ساخت��ار سیاسی بر برونداد های اقتص��ادی تمرکز بیشتری داشته اند. است��دالل می  شود هر چه درجه 
رقاب��ت سیاسی باال باش��د، احتمال اتخاذ سیاست  های کارشناسی شده و پخت��ه افزایش می یابد و مجلس نقش 
اصل��ی خ��ود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت اس��ت را به نحو بهتری بازی می کند و این تأثیر مثبتی بر رشد 
اقتص��ادی دارد. ایتکوئی��ن1 )2015( نیز بر چالش رقابت و ایج��اد فضای تضاد بین دولت و بخش خصوصی در 
ورزش اشاره  و پیشنهاد می  کند با توجه به فرهنگ متمایز ورزش  های مختلف نقش دولت و بخش خصوصی نیز 

باید مطابق با آن  ها باشد. 
ی »برهم کنش نه��ادی« است. این مفهوم ب��ه معنی همکاری و 

ّ
یک��ی دیگ��ر از مقوالت در بخش شرای��ط عل

 در الگوی حکمران��ی خوب نظام سیاس��ی با ماهیت 
ً
هماهنگ��ی ذینفع��ان صنع��ت ورزش کشور است. اساس��ا

کیف��ی و راهب��ردی در عرصه اجتماعی حضور پیدا می  کند. وزارت ورزش و جوان��ان و کمیته ملی المپیک نقش 
مزاح��م و انحص��اری خود را به نقشی راهب��ردی و تسهیل کننده تغییر می  دهن��د. وزارت ورزش و جوانان سطوح 
گوناگون اداره و سازمان دهی خود را بر پایه تسریع کنندگی و تسهیل دهی، بنیان گذاری و هدایت می  کند. نیرو ها 
و گروه  ه��ای اجتماع��ی ورزش مثل باشگاه ه��ا، فدراسیون ها، هیئت  های ورزشی و ... ب��ا تعامل و تقابل اصولی 
شکل دهن��ده صنعتی همساز و هماهنگ ب��رای حرکت در جهت توسعه هستند. بدین س��ان اعتماد و همکاری و 
ساخت��ار شبک های بر مبنایی سازمان یافته در تمام سطوح زمینه را برای شکل گیری و گسترش سرمایه اجتماعی 
فراه��م می  کند و ورزش کشور با این سرمای��ه اجتماعی مسیر توسعه را آسان تر طی می  کند. در این زمینه مارتین 
جی. استاپ2 )2003( خاطرنشان می  کند شاخص  های اقتصادی نشان می  دهد در کشور هایی که دولت ارتباط 
م��داوم و تعاون��ی گونه با بخش خصوصی دارد موفقی��ت اقتصادی بیشتری دارند. عالوه ب��ر این، کشور هایی که 
ارتب��اط دوستان��ه- شغلی بین بخش عمومی و خصوصی دارند تمایل به پاسخ مثبت به اصالحات سیاسی بیشتر 
اس��ت. در بیشت��ر کشور های در حال  توسع��ه- جایی که ارتباط بین بخش عموم��ی و خصوصی بیشتر بر اساس 
بدگمان��ی مشخص شده تا همکاری و مشارکت- همک��اری بیشتری برای تحریک رشد اقتصادی الزم است. در 
رابط��ه باثب��ات  و مشارکت،  کالیوپ��ی سوتیریادو3 )2009( نیز نش��ان داد در مواجه با ناپای��داری و وابستگی به 
مناب��ع مالی دولتی، ذینفعان ورزش به دنبال منابع دیگری هستند. ساختار ورزش استرالیا انعطاف پذیر و توانایی 

سازگاری با هرگونه تغییرات محیطی را به واسطه همکاری ذینفعان دارد. 
در پای��ان بای��د یادآور شد با توجه ب��ه تغییرات سریع شرایط محیطی، عوامل یاد ش��ده ممکن است در شرایط 

فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بر تحقق حکمرانی ورزشی تاثیرگذار باشند. 

1. Itkonen 
2. Staab, M 
3. Sotiriadou
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