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ه��دف از این تحقیق، س��نجش اثربخش��ی فرآیند مدیریت راهبردی و تاثیر آن بر پاس��خگویی س��ازمانی در 
وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق جزو تحقیق های توصیفی– همبستگی است که به صورت میدانی انجام 
گرفته اس��ت. جامعه آماری این تحقیق ش��امل همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با توجه به استعالم 
از معاونت پش��تیبانی و منابع انس��انی تعداد کارکنان، درمجموع 800 نفر بوده اس��ت. با محاس��به حجم نمونه 
مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 260 نفر از کارمندان به روش 
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها پخش گردید که در نهایت 251 پرسشنامه برگشت 
داده ش��د. ابزار تحقیق پرسشنامه، پرسشنامه »اثربخشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی« فرید فتحی 
)1396( و پرسشنامه »پاسخگویی سازمانی« واعظی )1390( می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله 
10 نفراز اساتید متخصص در زمینه مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ به دست 
آمد که برای پرسش��نامه »اثربخش��ی مدیریت راهبردی« 0/82 و برای پرسشنامه »پاسخگویی سازمانی« 0/84 
محاس��به ش��د. نتایج تحقیق نش��ان داد که اثربخش��ی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان در وضعیت 
نامناس��بی قرار دارد. همچنین بین اثربخش��ی مدیریت راهبردی و پاسخگویی سازمانی ارتباط معناداری مشهود 
است. نتیجه آن که وزارت ورزش و جوانان نیاز به ارزیابی فرآیندهای مدیریت راهبردی و راه های اثربخش بودن 
راهبردهای خود دارد. همچنین، ضروری اس��ت که وزارت ورزش و جوانان سیس��تم پاسخگویی خود را تقویت 

کند و در راستای اهداف و راهبردهای خود قرار دهد.
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مقدمه
در دهه ه��ای اخیر ش��اهد تحقیقات گس��ترده و بحث و گفتگوی مس��تمر میان اندیش��مندان مدیریت دولتی 
درباره ش��یوه و راهب��رد تجدید حیات و نو آفرینی فرآیندهای مدیریتی در س��ازمان های دولت��ی بوده ایم. انتخاب 
چارچوب های جدید مدیریتی به تناس��ب فرهنگ و قانون اساس��ی کشورها به گونه ای که تسهیل کننده سیاست ها 
و اقدامات توس��عه ای باش��د، برای همه کشورها و به ویژه کشورهای درحال توس��عه نه فقط یک هدف، بلکه یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است )نیک نژاد، 1394(. از طرفی، سازمان ها به طور مداوم با محیطی متالطم و ناآرام 
روبه رو هستند و تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای آن ها را به مخاطره می اندازد. از این رو، سازمان ها 
 تحلی��ل کنند و با تکیه بر توانایی ها از 

ً
بای��د جایگاه فعلی خود را بشناس��ند، توانایی ها و ضعف های خود را دقیقا

فرصت های محیطی اس��تفاده نمایند و خود را برای برخورد با تهدیدها آم��اده کنند)فروزنده دهکردی، 1390(. 
در واق��ع، هماهنگ��ی با تغییرات و ش��رایط محیط یکی از مهم تری��ن عوامل برای حفظ وجودی و اثربخش��ی در 
سازمان هاس��ت؛ بدین معنی که برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرآیند های کاری 
و رفتاری اصالح ش��ود و به راحتی بتوان بر فرایند ها مدیریت نمود )موغلی و پیرانی، 1393(. یکی از مهم ترین 
دس��تاوردهای هماهنگ��ی و آمادگی در برابر تغییرات محیطی برای س��ازمان ها، تعامل مس��تمر با محیط برای به 
حداقل رس��اندن پیچیدگی های ناش��ی از تغییر است. بنابراین، س��اختار و ویژگی های محیطی که سازمان در آن 
قرار دارد، برای هر س��ازمانی بسیار مهم است )کربشوغلو1، 2017(. در عرصۀ بسیار پیچیده فعالیت های امروز 
س��ازمان ها، تعدد عوامل تأثیرگذار، س��رعت تغییر و تحوالت، عالقه مندی س��ازمان ها به کسب موفقیت و بقای 
بلندم��دت، برنامه ری��زی راهبردی2 و مدیری��ت راهبردی3 را ضرورت��ی اجتناب ناپذیر کرده اس��ت. مدیران بدون 
بهره گیری از تفکر راهبردی و سیستمی و ترسیم دورنمای آینده سازمان خود قادر به رهبری و هدایت صحیح در 
این عرصۀ پیچیده نیس��تند. در این عصر از پیش��رفت علم و فناوری، برنامه ریزی راهبردی، ابزاری سودمند برای 
مدیران و کارشناسان سازمان ها و رشته فعالیت های مرتبط است )حمیدی زاده، 1388(. مدیران امروزی جهت 
افزایش اثربخشی و غلبه بر چالش های محیطی که بر توانایی سازمان ها برای کسب سود و توسعه فعالیت ها تأثیر 
می گذارد، فرایند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرار دا ده اند. آن ها بر این باورند که فرایند مذکور به بهینه سازی 
موفقیت سازمان در محیط رقابت کمك می کند و این توانایی را به آنها می دهد که تغییرات و دگرگونی ها را دقیق تر 
پیش بینی نمایند و آمادگی سازمان در مقابل رویدادها و رخدادهای غیرقابل انتظار داخلی و خارجی افزایش یابد 
)هیوز، 1392(. س��ازمان های ورزش��ی و در راس آنها وزارت ورزش و جوانان با ش��ناخت کامل از تجهیزات و 
امکانات و محدودیت های خود برای رس��یدن به اهداف بزرگ )چش��م انداز( در س��ایه منابع و وحدت رویه ها و 
فرآیند ها، رویکرد برنامه ریزی راهبردی را انتخاب و تدوین کرده اند. البته با این تفکر راهبردی که داش��تن برنامه 
راهبردی و تدوین آن موجب تضمین برنامه های عملیاتی س��ازمان های ورزش��ی نمی تواند باش��د تا به موفقیت 
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مطلوب خود دست یابد. طی سالیان متمادی برنامه های راهبردی زیادی در سطح وزارت ورزش تدوین گردیده 
اس��ت، ولی درصد باالیی از این برنامه ها نتوانس��ته موانع موجود در ورزش را رفع و اهداف و رس��الت های بلند 
مدت را تحقق بخش��د )کاپالن، 1386(. رهبران س��ازمان های ورزش��ی موفق با اتخاذ سبک رهبری مناسب و با 
اجرای دقیق فرایند های مدیریت راهبردی می توانند در جهت تحقق اهداف و تعالی س��ازمان ورزش��ی از جمله 
پاس��خگویی سازمانی باشند. لذا برای دستیابی به چنین وضعیتی، سازمان های ورزشی نیازمند مدیرانی با تفکر 
راهبردی خواهند بود تا این مهارت را در س��طح س��ازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان های ورزشی 

خلق کنند)ژائو، 2012(. 
از نظر معناشناسی، واژه »راهبرد« )استراتژی( ریشۀ یونانی دارد و ابتدا به صورت )استراتگوس(1 و به مفهوم 
یک نقش )یک فرمانده در نقش فرماندهی ارتش( به کار می رفت و پس ازآن به معنای )هنر یک فرمانده نظامی( 
تعبی��ر ش��د. راهبرد در حدود 450 س��ال پیش از می��الد به معنای مه��ارت مدیریتی)اداره، رهب��ری و قدرت( به 
کار می رفت. این واژه در زمان اس��کندر)330 س��ال پی��ش از میالد( به مهارت به کارگی��ری نیروها برای غلبه بر 
مقاومت و مخالفت و ایجاد یک نظام یکپارچه دولت جهانی اشاره داشت )آنسف2، 2017(. مدیریت راهبردی 
را می ت��وان »هن��ر و عل��م تدوین، اج��را و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که س��ازمان را قادر می س��ازد به 
هدف های بلندمدت خود دست یابد« تعریف کرد. فرایند مدیریت راهبردی دربرگیرنده سه مرحله اصلی است: 
تدوی��ن راهبرد ها، اجرای راهبرد ها و ارزیابی راهبرد ها )ابراهیمی، 1394(. ماحصل اجرای راهبرد های صحیح 
و ارزیابی دقیق آنها در حقیقت پاس��خگویی س��ازمانی سازمان های ورزشی در همه عرصه هاست؛ به طوری که 
به نقل از رفیع زاده ، رمزک در مدلی پاس��خگویی را در چهار مولفه س��ازمانی، قانونی، حرفه ای و سیاس��ی پی 
می گیرد و بیان می دارد که پاس��خگویی برای تامین س��ه هدف عمده یعنی به عنوان تضمین کننده منافع عمومی، 
ابزاری برای بهبود خدمات دولتی و کنترل دولت اس��ت. دس��تیابی به نظام پاس��خگویی مناس��ب از اهداف کلی 
سازمان های ورزشی است. هر صاحب نظری به فراخور برداشت، تجربه و تحلیل خود، جنبه های مشخصی از 

آن را موردتجزیه و تحلیل قرار می دهد. 
اصطالح پاسخگویی اشاره بر مسئولیت ها، نتایج و پیامدهای خاص آن را دارد )رفیع زاده و منوریان، 1388(. 
کات و ماری3 )2015( پاس��خگویی را اس��اس ان��دازه گیری عملکرد، ارزیابی و گزارش ده��ی می دانند و اعتقاد 
دارند که پاس��خگویی باید به عنوان مالکی جهت اندازه گیری عملکرد، گزارش دهی و ارزیابی در س��ازمان های 
دولتی و غیرانتفاعی مورد اس��تفاده قرار گیرد. پاس��خگویی در حقیقت به عنوان یکی از عوامل مردمی کردن نظام 
اداری اس��ت. ابزارهای مختلفی برای پاس��خگو س��اختن کارکنان بخش عمومی وجود دارد. به کارگیری همزمان 
ابزارهای مختلف ازس��وی س��ازمان، به عنوان مفهومی چندبعدی در جهت نیل به نظام پاسخگویی مناسب، هم 
محتمل و هم مطلوب اس��ت )مصطفایی 1392(. پاسخگویی در اصل پاسخگو بودن افراد در قبال تصمیمات و 
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عملکردهایشان می باشد. ،سیستم های پاسخگویی می توانند به عنوان سیستم های کنترل و شکل دهی به رفتار در 
جهات از قبل تعیین ش��ده برای رس��یدن به اهداف و اثربخشی سازمان تعریف شوند )هال1 و همکاران، 2009(. 
یک سازمان وقتی پاسخگو می باشد که تشخیص دهد قول انجام چیزی یا کاری را داده است و مسئولیتی قانونی 
و اخالقی در جهت انجام آن وعده به بهترین و کامل ترین وجه ممکن را پذیرفته است )جانسن2، 2018(. بدون 
پاس��خگویی افراد قادر خواهند بود که هر آن چیزی را که دوس��ت دارند، انجام دهند )هال3 و همکارن، 2007(. 
معصوم��ی و همکاران )1395( در پژوهش��ی ب��ا عنوان »شناس��ایی و اولویت بندی موانع مدیری��ت راهبردی در 
وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون های ورزشی« با اس��تفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی – فازی نشان دادند 
که عوامل مدیریتی، تخصیص منابع، نیروی انس��انی، ادراکی، ارتباطی، اجرایی، راهبردی، ارزیابی و فرهنگی به 
ترتیب به عنوان موانع مهم و موثر در مدیریت راهبردی وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون های ورزشی هستند. 
با توجه به نتایج، عوامل مدیریتی مهم ترین و تاثیرگذارترین مانع و عوامل فرهنگی، کم اهمیت ترین مانع محسوب 
می شوند. خلیلی شورینی و محضری )1393( نیز دریافتند که موانع بازدارندگی در اجرای راهبردها شامل موانع 

مدیریتی، برنامه ریزی، فردی و سازمانی و در نهایت موانع محیطی است.
معتدل و جعفری منش )1392( در تحقیقی با عنوان »سنجش اثربخشی برنامه ریزی راهبردی« به این نتیجه 
رسیدند که عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده برای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، به دلیل شکاف در 
عملک��رد ای��ن مناظر بود. به منظور کاهش حداکثری ش��کاف موجود در مناظر، ابتدا ب��ه رتبه بندی عوامل ایجاد 
ش��کاف در هریک از مناظر پرداخته شد و س��پس به کمک برنامه ریزی آرمانی، بهترین گزینه ها برای کاهش این 
ش��کاف های عملکردی، انتخاب و پیش��نهاد گردید. در واقع، سازمان های ورزشی در راستای کسب موفقیت در 
میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باش��د؛ به طوری که ضمن شناس��ایی 
عوامل و تحوالت محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت، تاثیر آن ها بر س��ازمان و ورزش و نحوه تعامل س��ازمان 
با آن ها مش��خص ش��ود. این نوع برنامه ریزی در واقع همان ب����رنامه ریزی راهبردی اس��ت که با بررسی محیط 
خارجی و داخلی س��ازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و قوت ها و ضعف های داخلی را شناس��ایی می کند 
و با در نظر داش��تن ماموریت س��ازمان، اهداف بلندمدت را برای س��ازمان تنظیم می کند و برای دس��تیابی به این 
اه��داف، از بین گزینه های راهبردی اقدام به انتخ��اب راهبرد هایی می کند که با تکیه بر قوت ها و رفع ضعف ها، 
از فرصت های پیش آمده به نحو شایس��ته اس��تفاده و از تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجرای صحیح، باعث 
موفقیت س��ازمان در میدان رقابت ش��ود. اگر سازمان ها می خواهند همس��و با تغییرات و دگرگونی های فناورانه، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی در محی��ط داخلی و خارجی فعالیت کنند باید نگرش جامع و راهبردی داش��ته باش��ند و 
الزام��ات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. بنابراین، بررس��ی س��نجش اثربخش��ی فرآیند مدیری��ت راهبردی و تاثیر 
آن بر پاس��خگویی س��ازمانی می تواند کمک نماید تا مس��والن وزارت ورزش و جوانان ضمن آشنایی با اهمیت 
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پاسخگویی سازمانی، یکی از عوامل تاثیرگذار آن را بشناسند. 
با اینکه تحقیقات زیادی در مورد اثربخش��ی مدیریت راهبردی و موانع آن انجام ش��ده اس��ت، اما تحقیقات 
کمی پیرامون نتایج اثربخشی مدیریت راهبردی انجام شده است که در این پژوهش به دنبال آن هستیم. با توجه 

به موارد یاد شده و اهمیت پاسخگویی در سازمان، این پژوهش درصدد پاسخگویی به دو سوال زیر است:  
آیا فرآیند مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان اثربخش بوده است؟ 

تاثیر آن بر پاسخگویی سازمانی چیست؟

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی پژوهش
روش این تحقیق بر اساس استراتژی توصیفی - همبستگی، از حیث هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی 
اس��ت. جامعه آماری این تحقیق ش��امل همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان اس��ت که با توجه به اس��تعالم از 
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی تعداد کارکنان، درمجموع 800 نفر بوده است. با محاسبه حجم نمونه موردنیاز 
برای تحقیق با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 260 نفر از کارمندان به روش نمونه گیری 
تصادفی س��اده انتخاب ش��دند و پرسش��نامه بین آنها پخش گردید که در نهایت 251 پرسش��نامه برگش��ت داده 
ش��د. ابزار تحقیق، پرسش��نامه »اثربخش��ی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزش��ی« فرید فتحی )1396( و 
پرسش��نامه »پاسخگویی سازمانی« واعظی )1390( می باش��د. به منظور بررسی روایی، پرسشنامه های تحقیق 
در اختیار 10نفر از اس��اتید متخصص در زمینه مدیریت ورزش��ی قرار گرفت و با اعمال تغییرات ونظرات اساتید 
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محترم روایی پرسش��نامه ها تایید گردید. برای محاس��به ضری��ب پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ اس��تفاده 
ش��د؛ چنان که پرسش��نامه به 25 نف��ر از افراد جامعه آماری داده ش��د و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش��نامه 
اثربخش��ی مدیریت راهبردی 0/82 و برای پرسش��نامه پاسخگویی س��ازمانی 0/84 به دست آمد- گفتنی است 
که پایایی پرسش��نامه های فوق در پژوهش هایی که قبال توس��ط خود پژوهش��گران انجام گرفته به ترتیب 0/88 و 
0/85 بوده و به تایید رس��یده اس��ت. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و 
اس��تنباطی استفاده گردید. برای سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه 
از آمار توصیفی همانند تنظیم جدول توزیع فراوانی، درصدها، محاس��به ش��اخص های پراکندگی نظیر میانگین، 
انحراف معیار و رسم نمودارها بهره گیری شد. به منظور برآورد پارامترها و پیش بینی آن از آمار استنباطی استفاده 
گردید. چون هدف این تحقیق تعیین همبستگی و پیش بینی متغیرهاست، از روش های آماری آزمون کلموگروف 
اس��میرنف، تی تک نمونه، همبس��تگی پیرس��ون و رگرس��یون خطی س��اده دو متغیره بهره گیری شد. برای تحلیل 

اطالعات و محاسبه نتایج از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 استفاده شد.

یافته های پژوهش
با توجه به نتایج تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، اطالعات به صورت جدول و نمودار ارائه می گردد.

جدول1: آمار توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها

سابقه کارمدرک تحصیلیجنسیتمولفه

دکتراارشدکارشناسیزنمردمتغیر
کمتر از 10 

سال

بیشتر از 10 

سال

15398160838116135تعداد

6139623534654درصد

نتای��ج جدول 1 نش��ان داد که 39 درصد از پاس��خ دهندگان زن و 61 درصد مرد بودن��د. همچنین، یافته های 
مربوط به تحصیالت نش��ان داد که 62 درصد مدرک کارشناس��ی، 33 درصد کارشناسی ارشد و 5 درصد مدرک 

دکترا داشتند. به عالوه، 54 درصد پاسخ دهندگان دارای سابقه کاری باالی 10 سال بودند.
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نمودار 1: جنسیت آزمودنی های پژوهش

نمودار 2: مقطع تحصیلی آزمودنی های پژوهش

نمودار 3: سابقه کاری آزمودنی های پژوهش
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از آزم��ون تی تک نمونه ای برای بررس��ی وضعیت اثربخش��ی مدیریت راهب��ردی در وزارت ورزش و جوانان 
استفاده شد. نتایج در جدول 2 نشان داده شده است:

جدول 2: نتایج آزمون تی تک نمونه ای )اثربخشی مدیریت راهبردی(

متغیر
آماره )3(

سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیمیانگین آماریمیانگین

3/0520/003-2/8733242واضح بودن راهبردها

3/7020/001-2/7943242بینش در اهداف و مأموریت ها

2/8320/005-2/8553242توجه به ذینفعان

2/5790/011-2/8733242هم راستاسازی

5/4080/001-2/7163242ارزش آفرینی برای سازمان

2/0900/038-2/9013242تطابق با ساختار

2/4360/016-2/8763242تخصص گرایی

4/0760/001-2/7873242رضایت کارکنان

3/01832420/4010/689ایجاد فضای نوآوری

4/7190/001-2/7873242مشارکت پذیری

1/6120/108-2/9143242توسعه منابع انسانی دانش محور

3/9160/018-2/7943242ایجاد تعهد

38520/001-2/8653242انعطاف پذیری

3/9770/001-2/8513242اثربخشی مدیریت راهبردی

با توجه به نتایج آزمون،  اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان به طور معناداری در وضعیت 
 ،Sig=0/003( همچنی��ن مولفه های واضح ب��ودن راهبردها .)t=-3/977 ،Sig=0/001( نامناس��ب ق��رار دارد
 ،Sig=0/005( توج��ه به ذینفعان ،)t=-3/702 ،Sig=0/001( بین��ش در اه��داف و مأموریت ها ،)t=-3/052
-5/408 ،Sig=0/001( ارزش آفرینی برای سازمان ،)t=-2/579 ،Sig=0/011( همراستاسازی ،)t=-2/832
=t(، تطاب��ق با س��اختار )t=-2/090 ،Sig=0/038(، تخصص گرای��ی )t=-2/436 ،Sig=0/016(، رضایت 
 ،Sig=0/018( ایجاد تعهد ،)t=-4/719 ،Sig=0/001( مشارکت پذیری ،)t=-4/076 ،Sig=0/001( کارکنان
t=-3/916( و انعط��اف پذیری )t=-3/852 ،Sig=0/001( در وضعیت نامناس��ب ق��رار دارند. دیگر نتایج هم 
نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میانگین به دست آمده با میانگین آماری )میانگین بهینه( در نظر گرفته در 
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 ،Sig=0/108( و توس��عه منابع انس��انی دانش محور )t=0/401 ،Sig=0/689( متغیرهای ایجاد فضای نوآوری
t=-1/612( مشاهده نشد. بنابراین در وضعیت متوسط قرار داشتند. 

برای بررس��ی روابط علی و معلولی بین اثربخش��ی مدیریت راهبردی به عنوان متغیرهای مس��تقل )پیش بین( 
و پاسخگویی سازمانی به عنوان متغیر وابسته )مالک( از آزمون رگرسیون ساده به روش همزمان استفاده شد.

جدول 3: خالصه مدل رگرسیون اثربخشی مدیریت راهبردی و پاسخگویی سازمانی

مدل 

رگرسیون

یب  ضر

همبستگی

یب  ضر

تعیین

یب تعیین  ضر

تعدیل شده

خطای استاندارد 

برآورد

دوربین 

واتسون
F

سطح 

معناداری

0/5910/3500/3330/3461/87820/6960/001همزمان

نتایج ضریب همبستگی جدول 3 نشان می دهد که در حالت کلی بین اثربخشی مدیریت راهبردی و پاسخگویی 
سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد )R=0/591 ،Sig=0/001(. همچنین، ضریب تعیین )R2( که بیانگر درصد 
تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر مالک توسط متغیر پیش بین است، نشان می دهد که 33/3 درصد از واریانس 
کل تغییرات پاسخگویی سازمانی به اثربخشی مدیریت راهبردی و 76/7 درصد به عوامل خارج از مدل مذکور 
مربوط می شود. به عالوه، با توجه به معناداری مقدار F=20/696 ،Sig=0/001( F( می توان نتیجه گرفت که مدل 
رگرس��یونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل )اثربخشی مدیریت راهبردی( و متغیر وابسته )پاسخگویی سازمانی( 
مدل خوبی بوده و اثربخش��ی مدیریت راهبردی قادر اس��ت تا میزان تغییرات پاسخگویی سازمانی را تبیین کند.

جدول 4: نتایج تحلیل رگرسیون بین اثربخشی مدیریت راهبردی و پاسخگویی سازمانی

رگرسیون همزمان
ضرایب تأثیر استاندارد نشده

ضرایب تأثیر 

مقدار Tاستاندارد شده
سطح 

معناداری BStd. ErrorBeta

1/2810/1657/7590/001عرض از مبدأ

0/1840/0580/2653/180/002اثربخشی مدیریت راهبردی

 )T=3/18 ،Sig=0/002( با توجه به جدول 4 نتایج رگرسیون نشان می دهد که اثربخشی مدیریت راهبردی
 )β=Beta( اثر مثبتی بر پاس��خگویی س��ازمانی در وزارت ورزش و جوانان دارد. ضرایب تأثیر اس��تاندارد ش��ده
کمک می کنند تا سهم نسبی متغیر مستقل یا متغیرهای مستقل )اثربخشی مدیریت راهبردی( در تبیین تغییرات 
متغیر وابس��ته )پاس��خگویی س��ازمانی( را مش��خص کرد؛ چنان که هر چه مقدار ضریب بتای یک متغیر بیشتر 

باشد، نقش آن در پیش بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر خواهد بود.
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بحث و نتیجه گیری
امروزه در تمامی س��ازمان ها به راهبردهایی نیاز اس��ت که بتواند میزان اثربخشی را افزایش دهند و در ارتکاب 
رفتارهای غیرحرفه ای، بازدارندگی ایجاد نمایند. راهبردهای کنش��ی و واکنش��ی ش��امل موارد متنوعی اس��ت که 
می تواند موجب استقرار سالمت اداری و پاسخگویی در سازمان های دولتی همچون سازمان های ورزشی شود. 
در این تحقیق به بررس��ی اثر بخشی فرایند مدیریت راهبردی بر پاسخگویی سازمانی پرداخته شد. برای این کار 
260 نفر از کارمندان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها پخش گردید که در 

نهایت 251 پرسشنامه برگشت داده شد.
 همانگون��ه ک��ه در یافته ه��ای پژوهش مالحظه گردی��د، متغیرهای پیش بین از جمله واض��ح بودن راهبردها، 
بینش در اهداف و ماموریت، توجه به ذینفعان، همراس��تا س��ازی، ارزش آفرینی برای س��ازمان، تطابق س��اختار، 
تخصص گرایی، مشارکت پذیری، ایجاد تعهد، انعطاف پذیری و در نهایت خود اثربخشی مدیریت راهبردی در 
وزارت ورزش در وضعیت نامناس��ب قرار دارند و تنها توس��عه منابع انس��انی دانش محور و ایجاد فضای نوآوری 
در وضعیت متوس��ط بودند. آنچه موجب بقای س��ازمان های دارای ارتباط مس��تقیم با نهضت بهزیستی، تربیتی 
و اصالح��ی از جمل��ه وزارت ورزش و جوانان- که عالوه بر پاس��خگویی به جوانان، بای��د به کل جامعه نیز باید 
پاس��خگو باش��ند- می شود، ش��فاف بودن راهبردهاس��ت. لذا راهبردهای وزارت ورزش و جوانان باید بر اساس 
واقعیات و داده های واقعی اتخاذ گردند و روش��ن نمایند که در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی بر اس��اس کدام 
سیاستگذاری ورزشی عمل می نمایند. ازنتایج پژوهش لیندستد1 و نارین2 )2007( می توان دریافت که وزارت 
ورزش و جوان��ان را زمان��ی می توانی��م ش��فاف بنامیم که افراد درون و بی��رون آن بتوانند  به منظور ش��کل دادن به 
نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایند های درون آن سازمان، اطالعات مورد نیازشان را به دست آورند. همچنین 
آنها اعتقاد دارند که در س��ازمان ها به خصوص س��ازمان های ورزش��ی باید تئوری اصیل و وکیل عملیاتی ش��ود؛ 
بدین معنی که ش��فافیت از جمله ابزارهای در دس��ترس اصیل برای کنترل وکیل می باشد. این ابزار به وکیل اجازه 
نمی دهد که خط مش��ی هایی که تنها در جهت منافع خود می باش��د، دنبال کند. در حقیقت می توان گفت اصل 
ایده استفاده از شفافیت در جهت مبارزه با فساد اداری است. سازمان شفاف، سازمانی است که ذینفعان داخلی 
و خارجی آن می توانند اطالعات مورد نیاز خود را به منظور بررس��ی فعالیت ها و پروس��ه های درون س��ازمان به 
دس��ت آورند )س��ید نقوی و همکاران، 1392(. نظریه پردازان و مدیران معتقدند که تالش س��ازمان برای رسیدن 
به اهداف، خود مس��تلزم ش��ناخت کارکنان از اهداف و ماموریت های سازمان می باشد. بنابراین مشارکت منابع 
انس��انی و نگاه تخصصی به آن مطابق با س��اختار و ارزش آفرینی برای وزارت ورزش و جوانان و ایجاد رضایت 
کارکن��ان که در نهایت منجر به افزایش تعهد س��ازمانی منابع انس��انی خواهد ش��د، راهب��ردی مطمئن در وزارت 
ورزش و جوانان اس��ت )همت��ی عفیف و همکاران، 1392( . همچنین با توجه ب��ه دیگر یافته های این پزوهش، 
اکث��ر متغیر های پی��ش بین که می توانند مدیریت راهبردی وزارت ورزش و جوانان را اثر بخش کنند در حد کمتر 

1. Lindstedt
2. Naurin
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از میانگی��ن و خیل��ی ضعیف قرار داش��تند که ب��ا نتایج پژوهش ه��ای حقیقی فرد و هم��کاران )1387(، قرونه و 
همکاران)1391( و شمس)1395( همسوست. شاید دلیل همسو بودن نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های 
دیگر این اس��ت که مشارکت منابع انس��انی و دیگر مولفه های یاد شده در این پژوهش- اگر دارای فرایند اجرایی 
صحیح باش��ند- موجب رضایت کل منابع انس��انی در س��ازمان می شود که خود  تعهد س��ازمانی را باال می برد 
و به��ره وری س��ازمانی را افزایش خواهد داد. خروجی این فرایند موجب پاس��خگو بودن هر س��ازمانی از جمله 

سازمان های ورزشی خواهد بود. 
توس��عه منابع انس��انی، یکی دیگر از مهمترین مولفه های متمایز کننده س��ازمان های اثر بخش و س��رآمد از 
دیگر نهادها و موسس��ات اجتماعی به ش��مار می رود؛  به طوری که دانشمندان مدیریتی اعتقاد دارند که پایداری 
و مان��دگاری س��ازمان ها در رقابت های مل��ی و بین المللی و پیش��تازی آنها در عرصه های خدم��ات، اقتصاد و 
فناوری مرهون پرداختن به توسعه منابع انسانی دانش محور و متخصص به عنوان یکی از سیاست های راهبردی 
سازمان است )خلیل نژاد و همکاران،1395(. نتایج این پژوهش در ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی و اثر 
بخش��ی و رابطه متقابل آنها با یافته های چاترجی و همکاران)2017(، حسین پور و همکاران)1396( و کاوسی 
و همکاران)1389( همس��و اس��ت. آنها اعتقاد دارند که سرمایه انسانی نقش مهمی در اثر بخشی عملکرد دارد. 
همجنین به نظر آنها توس��عه منابع انس��انی دانش محور فعالیتی اس��ت نظام مند که دارای هدف رشد و بالندگی 
اس��ت. اینکه اثربخش��ی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان در وضعیت نامناس��بی ق��رار دارد با نتایج 

تحقیقات فتحی و همکاران)1396( و نیک نژاد)1395( همخوان است. 
نتای��ج ای��ن پژوهش نش��ان داد که انعط��اف پذیری قان��ون تأثیر معنی داری بر اثربخش��ی مدیری��ت راهبردی 
وزارت ورزش و جوان��ان دارد. یک��ی از راه ه��ای مدیریت مش��تریان و افزایش رضایت آن ها، س��رمایه گذاری بر 
روی س��رویس پاسخگویی است. خدمات پاسخگویی به س��ازمان ها اجازه می دهد تا تمام کانال های ارتباطی 
خود را به طور س��ازمان یافته و موثر مدیریت و بهینه س��ازی کنند. خدمات پاس��خگویی چه در قالب خدمات 
اتوماتیک)سرپرس��ت های خودکار، سیس��تم های پس��ت صوتی و یا سیستم های پاس��خگویی صوتی تعاملی( و 
چ��ه در قالب مس��ئول پذیرش مجازی زن��ده یا خدمات پلت فرم اینترنتی )پاس��خ به ایمیل خ��ودکار، نظارت بر 
رسانه های اجتماعی و یا وب چت زنده( می توانند مزایای لجستیکی تاثیرگذاری را برای سازمان ها داشته باشند. 

پاسخگویی سازمانی زمان را برای سازمان ها به منظور پرداختن به نگرانی های دیگر آزاد می کند. 
به طور کلی، فرایند بهینه مدیریت راهبردی موجب پاسخگویی سازمانی خواهد شد و اینگونه می توان اسنباط 
کرد که پاس��خگویی سازمانی، یکی از اصلی ترین اهداف اثر بخشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 
است که با نتایج تحقیقات معصومی و همکاران)1395( و جانسن)2018( همخوانی دارد. وزارت ورزش برای 
تحقق این انتظار باید مکانیسم ها، شیوه ها و ترتیباتی را اتخاذ کند که درعملیاتی کردن راهبردهای ورزشی تاثیر 
گذار باش��ند)ابراهیمیان و همکاران،1390(. بدین ترتیب مشخص است که ساختار سازمان وتوانایی مدیران آن 

نقش مهمی را در پاسخگویی اجتماعی سازمان ایفامی کند. 
امروزه، س��ازمان های ورزش��ی به واس��طه افزایش رقابت جهانی و پیش��رفت پیچیدگی فناوری بسیار بیش از 
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گذش��ته به جلب نظر مربیان، مدیران، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان، مش��تریان، مالکان باش��گاه ها وش��رکای 
س��رمایه گذاری وابسته اند و نیاز شدیدی به یك سیستم پاس��خگو دارند. پاسخگویی در حال گذر از شکل های 
قدیم��ی تفویض اختیار، مس��ئ���ولیت و حس��اب خواهی ب��ه نظام های مدیریت کارآمد و پاسخگوس��ت. هدف 
اصلی چنین رویکردهای مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین و مقررات باش��د، تحقق اهداف س��ازمان، افزایش 
پاس��خگویی به مخاطب و بذل توجه به هزینه ها و اس��تفاده از منابع محدود به موثرترین ش��کل ممکن است. از 

این رو، پاسخگویی بخشی از رفتار سازمانی محسوب می شود.
 لذا توصیه می ش��ود تعارض و دوگانگی بین احس��اس مس��ئولیت در مقابل مردم و نهادهای اجتماعی جهت 
تامی��ن نیاز های م��ردم با الزامات بین المللی و نیروهای جهانی که افراد را وادار به اعمال روش و سیاس��ت هایی 
می کند که در عمل ممکن است با خواست و انتظارات مشتریان مغایر باشد، از طریق عملیاتی کردن مولفه های 

به دست آمده از این پژوهش به حداقل ممکن رسانده شود. 
یکی از از محدودیت های موجود در جامعه ورزشی مدرن امروزی، فقدان دانش و اطالعات کافی در حوزه  
پاسخگویی سازمانی است که پیشنهاد می گردد طرحی ملی همراه با مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام گیرد 

تا نتایج آن بتواند راهگشای بسیاری از مشکالت سازمان های ورزشی باشد.
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