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 چکیده
هاي انع و محدودیتشناسایی موبا هدف  پژوهش حاضري ورزشی، هاسازمانبا توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در 

روش تحقیق از نوع ک الگو انجام گرفته است. و ارائۀ راهکار در قالب ی هاي ورزشیسازماندر اجراي نظام پاسخگویی 
 عامل 9صورت هدفمند نظرخواهی شد و ورزش به ةخبرگان حوزاستادان و نفر از  25بود که در بخش کیفی از  ترکیبی

نظام  يعنوان موانع اجرابهکارکردي، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردي، رفتاري و ساختاري  شامل موانع قانونی،
و کارکنان وزارت ورزش و جوانان  نفر از مدیران 211، نیز در بخش کمی. شد ییشناسا یورزش يهاسازماندر  ییپاسخگو

مدیریت  تاداناستفاده از نظر اس د. روایی پرسشنامه باپژوهش پاسخ دادن ۀپرسشنام گیري در دسترس، بهروش نمونه به
شافی نیز آزمون تحلیل عاملی اکتمحاسبه شد.  88/0بررسی و پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ  و خبرگان ورزشی

جز به هالگوي پیشنهادي پژوهش نشان داد ک تحلیل مسیر آزمون ساختۀ پژوهش حاضر را تأیید کرد.پرسشنامۀ محقق
هاي ورزشی سازمان، اثر مثبت و معناداري بر موانع پاسخگویی پژوهش در شدهییشناسامتغیرهاي ، تمامی موانع محیطی

هاي پژوهش ا توجه به یافتهب درصد است. 47با  موانع کارکرديدر این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به گذارند و می
تالش کنند تا  شدهییشناساشود براي رفع موانع زشی کشور پیشنهاد میهاي ورسازمانحاضر به مسئوالن و مدیران 
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 مقدمه

از یک سو در مقابل  ، که در آنهاي مختلف با نوعی تعارض و دوگانگی مواجهندسازماندر دنیاي امروز 

هاي آنان پاسخگو باشند و از کنند و باید در برابر نیازهاي مختلف احساس مسئولیت میسازمانمردم و 

کند که در عمل ممکن است هایی میها و شیوهالمللی آنان را وادار به اعمال روش، الزامات بینسوي دیگر

هاي ند که باید به تقاضااها در شرایطیسازمانبنابراین . )1مغایر خواست و انتظارات شهروندان باشد (

. پاسخگویی، ابزار اصلی )2پاسخگو باشند ( غیره ها ورسانه ،نفعان از جمله شهروندانروزافزون تمام ذي

 الزامیو بخش  استخدمات ضروري به مردم  ۀهاي دولتی و ارائمشیریزي و اجراي خطبرنامه منظوربه

، وجه پاسخگو ساالر از غیر آن راهاي مردمترین وجه تمایز نظام. مهم)3رود (شمار میهاي مدرن بهحکومت

نظارت بر قدرت و پیشگیري  براي. پاسخگویی ابزاري اندبودن آن و قبول مسئولیت در قبال مردم دانسته

هاي سیاسی امروز نقش محوري نظام ۀنظارتی در هم ۀاستفاده از اختیارات عمومی است و از جنبءاز سو

، و ، رفتارعنوان چارچوبی براي توصیف نگرشتوان بهدر قلمرو سازمانی پاسخگویی را می. )4(دارد 

) پاسخگویی عبارت 2001( 1از نظر براون و مور .)5( کار بردها در سطوح مختلف یک سازمان بهمکانیسم

. )6ها و خدمات داده است (انجام برخی فعالیت منظوربهی که سازمان نهای ةاست از میزان پایبندي به وعد

خاصی است  ها و ابزار) نیز سیستم پاسخگویی حاوي مجموع فعالیت2016(و همکاران  2هوکستارااز نظر 

ها موجب کاهش سازماننظام پاسخگویی در . )7شود (یکپارچگی سازمانی استفاده می يکه براي ارتقا

وظایف  ۀکند در حیطرا موظف می سازماندر واقع مسئولیت پاسخگویی . هاي غیرقانونی خواهد شدرفتار

ها توضیح دهد و در به مردم و نمایندگان قانونی آن ،دهدهایی که انجام میقانونی خود در مورد فعالیت

. گزارشگري ارائه کندمصرف آن اسناد و مدارك معتبر  ةعمومی دولت و نحو ۀمورد میزان منابع مالی بودج

. ادارات دولتی ایران نیز )8کند (دموکراتیک ایفا می ۀپاسخگویی در جامع ۀاي در اداي وظیفنقش عمده

ند و تحول سیستم پاسخگویی در آنها امري ضروري اتغییرات محیطی کم و بیش مشابهی ۀدر حال تجرب

ها موجب افزایش پاسخگویی در سازمانهاي پاسخگویی رسمی و پیشرفت در سیستم. وجود تحول است

با وجود اهمیت نظام پاسخگویی در  .)9( ه استشده و نتایج مثبت را براي کشور در پی خواهد داشت

گیرد و هاي ورزشی مورد توجه کافی قرار نمیسازمانشود که این مهم در ها، اما مشاهده میسازمان

. براي آن است موانعجراي سیستم پاسخگویی نیاز به شناخت براي اموانعی بر سر اجراي آن وجود دارد. 

                                                           
1. Brown & Moore  
2. Hoekstra  
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هایی در زمینۀ موانع پژوهش .شود، نخست ادبیات مرتبط بررسی میموانع و اجزاي پاسخگوییشناسایی 

) با 1385هاي مختلف صورت گرفته است. نتایج تحقیق میرسپاسی و باقرزاده (پاسخگویی در سازمان

، نشان دادند که سه مانع ساختاري، محیطی »هاي دولتیسازماناسخگویی در شناسی نظام پآسیب«عنوان 

) ابعاد ساختاري، اخالقی، 1392محبوبی ( ).10اند (شناسی نظام پاسخگویی دخیلو کارکردي در آسیب

 عنوان متغیرهاي اثرگذار بر پاسخگویی شناسایی کردرسانی و عملکردي را بهفرهنگی، مالی، قانونی، اطالع

، مالی و ، ساختاري، عملکردي، اخالقی، ابعاد سیاسی) در تحقیق خود1393. آقایی کلشتري ()9(

داري در ارسانی پاسخگویی نقش معنپاسخگویی قانونی را معرفی کرد. همچنین ابعاد فرهنگی و اطالع

) نشان داد که 1395کیا و مالنظري (. نتایج تحقیق اسماعیلی)11( بینی وفاداري مشتریان نداشتپیش

دلیل فقدان ، مقاومت کارکنان به، عامل اصلی ایجاد تضادهاهکنندگان دانشگاغیرمرتبط اداره ۀدانش و رشت

یند ا، نبود مدیران خبره براي نظارت بر فرهاهخیرکنندأنخست ت ۀکننده و رتبترین خنثی، مهممهارت

وري بخش دولتی را در سه دسته فراگیر، موانع بهره اي) در مطالعه2004( 1آمونز. )12( تحول بوده است

). 13بندي کرد (دسته موانع و مشکالت فردي و موانع و مشکالت سازمانی، موانع و مشکالت محیطی

به این نکته  »المللی ورزشیهاي بینموانع پاسخگویی در حوزه«) در پژوهشی با عنوان 2016( 2پیلک

المللی المپیک و فیفا، امکان بین ۀخصوص در کمیتمالی باال در ورزش، به اشاره کرد که با توجه به گردش

آید وجود میبهي زیادمدیران آن، فساد مالی  نبودن وجود دارد که در صورت پاسخگو زیاديفساد مالی 

هاي غیردولتی پرداخت. نتایج نشان ) در تحقیقی به بررسی موانع پاسخگویی سازمان2016( 3والش ).14(

کنندگان، بندي نیازهاي مراجعهکارکنان در دسترس، کیفیت کارکنان و مدیران، رهبري و اولویت تعداد داد

) حاکی از آن بود که 2017( 4نتایج تحقیق کوانسان ).15( ندهستها موانع نظام پاسخگویی در سازمان

پاسخگویی نیز کمک  اطالعات مفید براي سازمان، به سیستمبر فراهم کردن عالوهبندي عملکرد بودجه

بینی پاسخگویی و رضایت شغلی پیشرا بر اي گانه) اثر ابعاد شخصیت پنج2017( 5. رویل)16( ندکمی

پذیري و ، توافقگرایی، برونگانه (وجدانپنج عوامل. نتایج نشان داد که چهار عامل از کردآنها بررسی 

رضایت  ،احساس پاسخگویی در میان آنها ۀدر نتیج و هستندپاسخگویی  ةکنندبینیپیشثبات احساسی) 

                                                           
1. Ammons  
2 . Pielke 
3 .Walsh 
4. Cuganesan  
5. Royle  
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) با هدف بررسی پاسخگویی در بخش مدیریت 2017( 1پانانگان ۀ. مطالع)17( یافتشغلی افزایش می

. نتایج نشان داد که هنوز گرفتانجام کشور اندونزي جوانان ورزش و اي ثانویه در وزارت آموزش حرفه

هاي پایین و استاندارد رد، انتقال و حذف دفتر اصلی وجود دایرساختز ،مانند فقدان امکانات هاییضعف

و همچنین ساختار  یست. قرارگیري افراد در ساختار سازمانی براساس صالحیت آنها ندست آمدبه

و  2کیهمچنین  ).18( ها طوالنی و پیچیده استدهد که رویهبوروکراسی اداري نشان میو بوروکراتیک 

هاي تجاري پاسخگویی سازمانی در میان مدیران شرکت«)، در پژوهش خود با عنوان 2019همکاران (

بیشتر هاي خصوصی که وضعیت پاسخگویی مناسب نیست و این وضعیت در شرکت نددریافت »انگلستان

 ).19( است نمایان

ۀ تلفی در زمینهاي مخپژوهش ،شودمیمشاهده  یو خارج یداخل قاتیکه در تحقگونههمان

هاي مختلف صورت گرفته است، اما کمتر به بررسی شناسایی موانع و سازماندر ، پاسخگویی

در  یتحقیقات چنینکمبود هاي ورزشی پرداخته شده است و سازمانهاي اجراي پاسخگویی در محدودیت

پاسخگویی که براي تمامی سیستم همچنین الگوي ثابتی براي . خوردهاي ورزشی به چشم میسازمان

نفعان خود باید سیستم ها و ذيها با توجه به نوع فعالیتسازمانو  ردوجود ندا ،ها یکسان باشدسازمان

آنجا که وزارت ورزش و جوانان رسالت عظیمی بر عهده دارد  از .نندکپاسخگویی مناسب را در سازمان برپا 

رود اقدامات ، انتظار میاست ا و نهادهاي ورزشی کشور اثرگذارهو بیش از هر نهاد دیگري در تحول ساختار

. اهمیت ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان براي ایفاي ها در جهت توسعه و پیشرفت کشور باشدآن

پاسخگو . شده که توجه به نظام پاسخگویی آنها بسیار حائز اهمیت باشد سبب ،رسالتی که بر عهده دارند

دهندة تصویر مناسبی از سازمان و تواند انعکاسها میمان و شفافیت در روند اجراي فعالیتبودن یک ساز

تنها موجب نارضایتی شود، بلکه تواند نهکنندة وجهۀ مثبت آن باشد و برعکس، پاسخگو نبودن میتقویت

قدان یا کاهش ها شود. بنابراین، فهاي مثبت در سایر حوزهسبب تخریب وجهۀ آن سازمان با وجود تالش

هاي ورزشی، کاهش کارایی و اثربخشی سازمان و اتالف منابع ملی و سازمانی را در سازمانپاسخگویی در 

هاي ورزشی برقرار شود، سازماندرستی در که پاسخگویی سازمانی بهاز طرفی، درصورتی پی خواهد داشت.

 ۀارائسهوي، عمدي یا  صورتبهء کاربرد جلوگیري از سو، اطمینان از عملکرد درست و مطابق با برنامه

و رجوع هر دستگاه کسب رضایت ارباب و احقاق حقوق، مراتب اداريدر سلسلهها حیح گزارشصموقع و به

                                                           
1. Panannangan 
2 . Keay 
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را در پی خواهد داشت. با توجه به چالش مربوط به ضعف در عدم شفافیت حیح قوانین و مقررات صاجراي 

بندي به همین سبب، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتهاي کشور، و پاسخگویی در اغلب سازمان

منظور تعمیم به سایر موانع پاسخگویی در میان کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور به

 هاي ورزشی صورت گرفته است.سازمان

 

 شناسیروش

بود.  (SEM)ساختاري  معادالت مدل بر پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) و پیمایشی و مبتنی

اي، مقاالت و سپس شناسایی متغیرهاي تحقیق در بخش کیفی، ابتدا با مطالعات اسنادي، کتابخانه براي

 اینکه به توجه با شد.نظران در این حیطه استفاده مدیریت ورزشی و مدیران و صاحبتادان اس هاياز نظر

 ،الگوي مفهومی براي نظام پاسخگویی بود ۀها و ارائها و نیز روابط بین آن، تعیین متغیرتحقیق هدف اصلی

گیري هدفمند استفاده شد که نفر از استادان و خبرگان در این حیطه با استفاده از روش نمونه 25از 

نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش  6نفر از استادان مجرب هیأت علمی مدیریت ورزشی،  9شامل 

عنوان متغیر به 9 ن و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود کهنفر از مدیرا 10و جوانان و 

شامل موانع  . این متغیرهادشهاي ورزشی شناسایی سازمانپاسخگویی در هاي اجراي موانع و محدودیت

سؤال براي  70قانونی، محیطی، کارکردي، فرهنگی، سازمانی، ساختاري، رفتاري، مدیریتی و فردي بود که 

د. شبراي آن طراحی  یسؤال 50 ۀدر نهایت پرسشنامطراحی شد که با نظر استادان راهنما و مشاور،  آن

و کارکنان وزارت ورزش و جوانان  آماري تحقیق حاضر شامل تمام مدیران ۀهمچنین در بخش کمی، جامع

عاونت نیروي . تعداد کارکنان رسمی شاغل در این وزارتخانه براساس گزارش مبود 1397کشور در سال 

با روش پرسشنامه  250. تعداد استکارمند رسمی و قراردادي  900انسانی وزارت ورزش و جوانان حدود 

وتحلیل آماري صحیح دریافت و در تجزیه ۀپرسشنام 211و در نهایت  دشتوزیع گیري در دسترس نمونه

مدیریت ورزشی لحاظ شده و پایایی آن نیز از طریق  استادان. روایی این ابزار با استفاده از نظر شداستفاده 

توان می. دست آمددرصد به 88تحقیق،  ۀآلفاي کرونباخ محاسبه شده است که ضریب آن براي پرسشنام

 دهد. نتایج آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش را نشان می 1گیري باالست. جدول پایایی ابزار اندازه گفت
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 هاي ورزشیسازمانپرسشنامۀ موانع پاسخگویی در  آلفاي کرونباخ .1 جدول
 پایایی کل پایایی گویه متغیر

78/0 موانع قانونی  

88/0  

76/0 موانع محیطی  

82/0 موانع کارکردي  

87/0 موانع فرهنگی  

81/0 موانع سازمانی  

66/0 موانع ساختاري  

81/0 موانع رفتاري  

80/0 موانع مدیریتی  

88/0 موانع فردي  
 

 مربوط عوامل و ابزار داخلی ساختار شناسایی ساخته بودن ابزار پژوهش، برايدلیل محققهمچنین به

 کفایت براي از حاکی (KMO)و اوکلین  کیزرمیر آزمون نتایج شد. استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از آن به

 انجام براي موردنظر متغیرهاي همبستگی داد نشان بارتلت کرویت همچنین آزموناست؛  نمونه حجم

 است. مناسب عاملی تحلیل

 اوکلین و کیزر میر و بارتلت آزمون نتایج .2جدول 
فرضپیش  مقدار 

 813/0 مقدار کیزرمیر (کفایت حجم نمونه)

 آزمون کرویت بارتلت

77/6348 مقدار مجذور کاي  

 1225 آزادي ۀدرج

 001/0 سطح معناداري

 
 

 ندبود 5/0تمامی سؤاالت داراي بار عاملی باالي  که داد اکتشافی نشان عامل تحلیل آزمون این، برعالوه

  دارد. شدهاستفاده ۀکه نشان از تأیید پرسشنام
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 موانع پاسخگویی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، کیزرـ میرـ اولکین و بارتلت براي هریک از  .3 جدول
 بار عاملی هاسؤال

  موانع قانونی
 61/0 کمبود توجه به قانونگذاري در زمینۀ پاسخگویی سازمانی

 85/0 نبود نظام مؤثر پیشگیري در برخورد با پاسخگو نبودن مدیران یا کارکنان
 82/0 اداري در زمینۀ پاسخگویی سازمانیقوانین و مقررات در و شفاف نبودن  ابهام

 84/0 پاسخگوییآگاهی نداشتن مدیران و کارکنان از قوانین مربوط به 
 50/0 اجراي قوانین هاي وجود ضمانت نبود

  موانع محیطی
 72/0 هاي اخالقی در آننزول سالمت نظام اداري و ارزش

 64/0 ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیراننبود نظام شایسته
 74/0 ورزشیهاي سازمانجایی مداوم آنها در نبود ثبات در مدیریت و جابه

 60/0 نبود آموزش کافی در زمینۀ پاسخگویی سازمانی براي کارکنان
 71/0 دهی مالکیت متمرکز و اعمال محدودیت بر گزارش

  موانع کارکردي
 67/0 مدیران به اجراي قوانین  نبودن پایبند

 84/0 مبناي ارتباطات شخصی برمد اکارگیري مدیران ناکارو به انتصاب
 82/0 سازمانیهاي اطالعات و فعالیتمحرمانه و سري بودن برخی 

 81/0 مدانبودن نظام اطالعاتی دقیق و روز
 62/0 ی و ارزیابی ضعیففقدان سازوکارهاي نظارت

 64/0 عات معتبرالبه اطکارکنان و برخی مدیران  نداشتن دسترسی
  موانع فرهنگی

 74/0 )گراتحکم ۀرئیس و مرئوسی (مدیریت آمرانسنتی  ۀرابط
 70/0 گري مردمضعف در فرهنگ مطالبه

 70/0 خویشحقوق شهروندي آگاه نبودن مردم از 
 73/0 اعتقاد نداشتن مسئوالن به پاسخگویی به عموم 

 69/0 ضعف فرهنگ سازمانی مبتنی بر پاسخگویی
  موانع سازمانی

 50/0 محوري نبودن در جذب نیروي انسانی متخصصعدالت
 74/0 تمرکز قدرت در رأس سازمان

 79/0  اهداف سازمانی مشخص و روشن دلیل نبودابهام در پاسخگویی به
 81/0 ها در سازمان دلیل تداخل وظیفهابهام در پاسخگویی به

 81/0  کارکنان و مدیران در سازمان به آموزش یتوجهکم
 81/0 هاي ورزشیسازمانساالري در نبود نظام شایسته
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موانع آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، کیزرـ میرـ اولکین و بارتلت براي هریک از  .3 جدولادامۀ
 پاسخگویی 

 بار عاملی هاسؤال
  يساختار موانع

 75/0 یا بلعکس)از باال به پایین  پاسخگوییمثالً (ساختار قدرت در سازمان 
 84/0 مکرر مدیران ییجاجابهواضح نبودن عملکرد به دلیل 
 78/0 ها مسئولیت مشخص نبودن شرح وظایف و

 81/0 نامناسب بودن ساختارهاي کنترلی 
 81/0 نامطلوب بودن ساختارهاي تشکیالتی

 96/0 نبود شفافیت در شرح وظایف
  موانع رفتاري

 52/0 در زمان پاسخگوییمشکالت فردي  توجه بیشتر به مسائل شخصی و
 51/0 نداشتن نگرش مثبت در خصوص پاسخگو بودن  

 59/0 هاي دموکراتیکمافوق به زیردستان و پایبند نبودن به روشتحمیل نظرات 
 71/0 مشارکت در امور سازمان  درکارکنان به فقدان اعتماد کامل 

 81/0 بین مدیر با کارکنان کم ارتباط 
 76/0 ارتباطات  در برقراري ضعف

  مدیریتیموانع 
 80/0 ریزي دقیق و واضح نبودن پاسخگویی در قبال وظایفنداشتن برنامه

 85/0 نبود ثبات مدیریتی
 75/0 و ترس از پاسخگویی به خاطر گزارش عملکرد پایین ضعف مدیریتی 

هاي سازماندلیل ناملموس بودن خدمات در مشخص پاسخگویی بههاي نبود شاخص
 ورزشی

81/0 

 81/0 کنترل کافی مدیران بر کارکناننداشتن 
  موانع فردي

 81/0 در سازمانوجود جو بدبینی و نبود اعتماد متقابل 
 81/0 ت پاسخگویی در سازماندانش و مهارت کافی جه ۀمحدود بودن دامن

 81/0 گزارش کار و دادن اطالعات به مافوق یا زیردست به نداشتن تمایل
 81/0 و ترس از دست دادن شغل امنیت شغلی نبود

 81/0 سازمان کارکنان پایین بودن میزان صداقت و درستی
 81/0 شغلی یلیمینارضایتی و ب
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) غیره راي انجام این پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، همبستگی، تحلیل عاملی، آلفاي کرونباخ وب

آزمون تحلیل مسیر  پیشنهادي تحقیق ازآزمون الگوي  منظوربه و 20نسخۀ  Spss افزاربه کمک نرم

 شد. استفاده 24 ۀنسخ Amosافزار نرم ۀلیوسبه

 

 هاي پژوهشیافته

درصد را  45 آماري، ةنفر نمو 211دهد که از هاي پژوهش نشان میتوزیع فراوانی مشخصات فردي نمونه

 . همچنیندرصد متأهل بودند 82درصد مجرد و  18درصد را مردان تشکیل دادند که از این بین  55زنان و 

داراي  درصد 8ارشد و  درصد کارشناسی 44کارشناسی،  درصد 41مدرك کاردانی،  درصد 7 تعداداز این 

 مدرك دکتري بودند. 

هاي تحقیقهاي فردي نمونه. توزیع فراوانی ویژگی4جدول   
 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر

 جنسیت
45/0 94 زن  

 تحصیالت

7/0 14 کاردانی  

55/0 117 مرد 41/0 88 کارشناسی   

وضعیت 

 تاهل

18/0 37 مجرد 44/0 92 کارشناسی ارشد   

82/0 174 متأهل 8/0 17 دکتري   

 سن

سال 30زیر   5 2/0  

 سابقۀ کار

سال 5زیر   24 11/0  

سال 31-40  88 42/0 سال 10تا  6   55 26/0  

سال 41-50  83 39/0 سال 20تا  11   71 34/0  

سال 50 باالي  35 17/0 سال به باال 20   61 29/0  

 

هاي پژوهش استفاده هدادتعیین توزیع نرمال بودن  برايلموگروف اسمیرنوف وهمچنین از آزمون ک

، است 05/0شد. نتایج نشان داد که سطح معناداري متغیرهاي اصلی تحقیق باالتر از سطح معناداري 

شود. جدول ها از آمار پارامتریک استفاده میهدادوتحلیل و براي تجزیه طبیعی دارندها توزیع هدادبنابراین 

دهد. هاي آماري پژوهش نشان میبین متغیرهاي اصلی پژوهش را در بین نمونه معیار انحراف میانگین، 5

بیشترین میانگین را در میان متغیرهاي پژوهش داشته است  موانع فرديشود، طورکه مشاهده میهمان

هاي آماري پژوهش کسب کردند. ) را از منظر نمونه10/3ترین میانگین (نیز پایین موانع رفتاري) و 10/4(
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سنجی میان متغیرهاي تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد؛ منظور ارتباطبههمچنین 

پاسخگویی ا متغیرهاي پیشنهادي پژوهش ببین  يمعنادارمثبت و د، ارتباط شوکه مشاهده میگونههمان

 وجود دارد و تنها با موانع محیطی رابطۀ معناداري مشاهده نشد.سازمانی 

 
 متغیرهاي پژوهش همبستگیو  معیار انحراف میانگین، .5جدول 

 M S.D متغیر
 همبستگی پیرسون

 موانع پاسخگویی سازمانی
 سطح معناداري

01/4 موانع قانونی  74/0  25/0  001/0  

20/3 موانع محیطی  86/0  03/0  621/0  

93/3 موانع کارکردي  76/0  69/0  001/0  

85/3 موانع فرهنگی  86/0  69/0  001/0  

76/3 موانع سازمانی  80/0  70/0  001/0  

79/3 موانع ساختاري  61/0  64/0  001/0  

10/3 موانع رفتاري  68/0  55/0  001/0  

55/3 موانع مدیریتی  88/0  53/0  001/0  

10/4 موانع فردي  76/0  54/0  001/0  

 
د. سطح معناداري این آزمون با شاز روش تحلیل مسیر استفاده  الگوي پیشنهادي پژوهشدر آزمون 

 اطمینان باشد، در 96/1د. اگر ضریب استاندارد تی بیشتر از شومشخص می )C.Rضریب استاندارد تی (

موانع جز نشان داده شده است، به 6جدول  و 1که در شکل گونهمعنادار خواهد بود. همان درصد 95

. در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط شدند دیی، تمامی مسیرهاي مدل پیشنهادي پژوهش تأمحیطی

 درصد است. 47با  موانع کارکرديبه 
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 پیشنهادي پژوهش ضرایب استانداردشده متغیرهايافزار ایموس براي آزمون خروجی نرم .1شکل 

 
 نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش .6جدول 

 Estimate S.E. C.R. P مسیر
284/0 موانع پاسخگویی ←موانع قانونی    068/0  58/15  001/0  

472/0 موانع پاسخگویی ←  موانع کارکردي   055/0  88/25  001/0  
009/0 موانع پاسخگویی ←  موانع محیطی  059/0  50/0  617/0  

397/0 پاسخگوییموانع  ←  موانع فرهنگی   058/0  79/21  003/0  
286/0 موانع پاسخگویی ←   موانع سازمانی  052/0  71/15  001/0  

334/0 موانع پاسخگویی ←موانع مدیریتی    057/0  35/18  001/0  
359/0 موانع پاسخگویی ←  موانع فردي  055/0  73/19  001/0  

294/0 موانع پاسخگویی ←  موانع رفتاري  062/0  11/16  001/0  
245/0 موانع پاسخگویی ←موانع ساختاري   068/0  47/13  001/0  

 
مسیر  t ةدهد که مقدار آمارپاسخگویی سازمانی نشان می موانع، آزمون الگوي 6با توجه به جدول 

است، یعنی در سطح  96/1تر از مقدار و بزرگ 58/15بر نظام پاسخگویی سازمانی برابر  موانع قانونی

معناداري بر نظام پاسخگویی سازمانی دارد و مقدار تأثیر برابر  ریتأث قانونیدرصد پاسخگویی  95اطمینان 

پاسخگویی  از موانعدرصد  28، موانع قانونیدر  کاهشمعنا که به ازاي یک واحد درصد است. بدین 28با 
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موانع جز اثر اثر معنادار خود را نشان دادند؛ به صورتنیسایر مسیرها هم بد .یافتخواهد  کاهشسازمانی 

است که میزان اثر  617/0است، داراي سطح معناداري  50/0که برابر با  tکه با توجه به مقدار  محیطی

قابل مشاهده  6متغیرهاي الگوي پیشنهادي در جدول  تأثیراتد. نتایج تمامی شآن تأیید ن 009/0پایین 

 است. 

 عاملی تحلیل افزار ایموس براي آزمون برازش الگوي پیشنهادي پژوهشنتایج خروجی نرم ادامه در

 نشان هاداده براي را مدل مناسب برازش آماري، هاياساس شاخص ب بررسی شد که پرسشنامه تأییدي

 دهد.می

 

 پژوهشتحلیل مسیر الگوي پیشنهادي  برازش هايشاخص .7 جدول
 CFI NFI GFI AGFI RMSEA X2/df شاخص
88/0 میزان  91/0  93/0  92/0  093/0  809/2  
90/0 مالك  90/0  90/0  90/0 05/0کمتر از   3کمتر از    

 
صورت مستقیم بر متغیر به 8کیفی،  ۀدر مصاحب شدهییمتغیر شناسا 9از  که نتایج نشان داد

اثر معناداري نداشت).  موانع محیطیپاسخگویی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار بودند (تنها بعد 

 هاي ورزشیسازماندر الگوي نظام پاسخگویی در  شدهییبندي متغیرهاي شناساتاولویدر نهایت، براي 

 هايمیانگین به توجه با شود،می مشاهده 8 جدول در طورکههمان. شد استفاده فریدمن آزمون از

موانع فردي، کارکردي، ساختاري، ترتیب شامل به آنها بندياولویت مذکور، عامل نه براي آمدهدستبه

خی  ةآمار مقدار متغیر، هر هايداده ترتیببه سازمانی، قانونی، فرهنگی، رفتاري و مدیریتی است. همچنین

آمده، دستاست. با توجه به اینکه سطح معناداري به دهش ارائه و داري محاسبهامعن سطح و آزادي ۀدرج دو،

فریدمن در جدول  آزمون د. نتایجشوها تأیید میها و اولویتاست، فرض متفاوت بودن رتبه 05/0کمتر از 

  قابل مشاهده است. 8
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 فریدمن آزمون نتایج اساسرب سازمانیپاسخگویی  موانع بنديرتبه .8 جدول

ةآمار میانگین رتبه متغیر رتبه دو خی  ۀدرج  داريامعن آزادي   

17/7 موانع فردي 1  

12/659  8 001/0  

84/6 موانع کارکردي 2  

43/6 موانع ساختاري 3  

18/6 موانع سازمانی 4  

81/4 موانع قانونی 5  

96/3 موانع فرهنگی 6  

85/3 موانع رفتاري 7  

03/3 موانع مدیریتی 8  
 

 گیريبحث و نتیجه
بندي موانع شناسایی و اولویتها، پژوهش حاضر با هدف سازمانتوجه به اهمیت پاسخگویی در  با

مصاحبۀ کیفی  اساسپاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. در این پژوهش برنظام 

مانع قانونی، محیطی، کارکردي، فرهنگی، سازمانی،  9گرفته با استادان و نخبگان در این زمینه صورت

سؤال  50ساختاري، رفتاري، مدیریتی و فردي براي موانع پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان در قالب 

بندي فریدمن نشان داد که موانع فردي در رتبۀ اول موانع پاسخگویی در رتبهطراحی شد. نتایج آزمون 

). همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که 17/7ر دارد (میانگین رتبۀ وزارت ورزش و جوانان قرا

درصدي بر موانع پاسخگویی در میان کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان ایفا  36این مانع اثر 

درصد از موانع پاسخگویی در سازمان کاهش  36واحد کاهش موانع فردي،  1کند؛ یعنی به ازاي می

)، 2016، والش ()2004آمونز (، )1395کیا و مالنظري (اسماعیلی ین یافته با نتیجۀ تحقیقیابد. امی

 همان موانع و مشکالت فردي). 12،13،15،18،17همخوانی دارد ( )2017رویل () و 2017( پانانگان

 موانع فرديگیرد. می سرچشمه و کارکنان که از ویژگی شخصیتی، نگرش و رفتار مدیران است موانعی

محدود بودن در سازمان، وجود جو بدبینی و نبود اعتماد متقابل  عبارت از در این پژوهش شدهییشناسا

گزارش کار و دادن اطالعات به  به نداشتن تمایلبراي پاسخگویی در سازمان، دانش و مهارت کافی  ۀدامن

 میزان صداقت و درستیپایین بودن و ترس از دست دادن شغل،  امنیت شغلی مافوق یا زیردست، نبود

، با بر پاسخگویی سازمانی رگذاریشناسایی موانع فردي تأث. شغلی یلیمینارضایتی و بسازمان و  کارکنان
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الزم است تا با برگزاري و توسعۀ کمی  رونیتواند بسیار مؤثر باشد. ازاتوجه به نقش مهم عوامل انسانی می

وري و پیشرفت هاي ورزشی زمینۀ افزایش بهرهسازمانران براي کارکنان و مدی آموزشیهاي و کیفی کالس

 . رفته شوددرنظر گ پاسخگویی مناسبمنظور تشویق و ترغیب کارکنان به و سازمانی فراهم شود

مانع کارکردي نیز در رتبۀ دوم موانع پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان قرار داشت که میانگین 

کیا و مالنظري اسماعیلی)، 1385میرسپاسی و باقرزاده (نتایج تحقیق این یافته با بود.  84/6رتبۀ آن 

یعنی  کارکرديپاسخگویی  .)16،15،12،10( ) همخوانی دارد2017) و کوانسان (2016( والش، )1395(

برخی از موانع بخشند. باالدست را تحقق میمدیران هاي ورزشی تا چه حد اهداف و انتظارات سازمان

مبناي  مد براناکار و کارکنان کارگیري مدیرانو به در این پژوهش شامل انتصاب شدهییشناساکارکردي 

 نداشتن دسترسیو  سازمانیهاي اطالعات و فعالیتمحرمانه و سري بودن برخی  ،ارتباطات شخصی

 نبودن پایبندی، ارزیابی ضعیف و فقدان سازوکارهاي نظارت، عات معتبرالبه اطکارکنان و برخی مدیران 

هاي ورزشی سازمانبهتر است عملکرد  کارکردي براي بهبود پاسخگوییبود.  مدیران به اجراي قوانین

همچنین کارکرد کرد.  يوري مقایسه و الگوبردارراز از نظر بهرهتهاي ورزشی موفق همسازمانموجود را با 

صی به مدیران باالدست گزارش ي مشخهايبندزمانهاي ورزشی باید براساس سازمانمدیران و کارکنان 

شود.  ارائههاي الزم داده شده و مشوق فشانیوظاهاي الزم در زمینۀ پاسخگویی در حیطۀ شود و آموزش

ریزي جامعی درنظر برنامههاي ورزشی مورد توجه قرار گیرد و براي آنها سازماندر چنین مواردي اگر 

 پاسخگویی قابل قبولی خواهد داشت. کارکرديآن سازمان در بعد  گمانبی گرفته شود،

رتبۀ سوم را در بین موانع پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان  43/6مانع ساختاري نیز با میانگین 

 پانانگان) و 1392)، محبوبی (1385بندي فریدمن داشت. میرسپاسی و باقرزاده (رتبهکشور در آزمون 

ساختار یک ). 10،9،18ساختاري در مدل خود اشاره کرده بودند () نیز در پژوهش خود به موانع 2017(

شده هاي شناختهوظیفه به سازمانهاي ت که طی آنها فعالیتنسهایی داتوان مجموعه راهسازمان را می

اي هاي ورزشی کشور ساختار پیچیدهسازمان. )20شود (می تأمین هماهنگیها وظیفه این میان و تقسیم

د موفق عمل نتواننمی جامعه،براي خدمت به عموم  شکبی ،ین ساختار در درون به نظم نرسددارند و تا ا

و سیستم را از  دهندد، به چارچوب و مقررات خود رسمیت نمگر اینکه ساختار خود را نظم بخش کنند،

وهش در این پژ شدهییشناسابرخی از موانع ساختاري  د.نهاي خود مطمئن سازلحاظ تمرکز بر برنامه

، مکرر مدیران ییجاجابهدلیل ، واضح نبودن عملکرد بهنامطلوب بودن ساختارهاي تشکیالتیشامل 

و نبود شفافیت در شرح  نامناسب بودن ساختارهاي کنترلی، هامسئولیت مشخص نبودن شرح وظایف و
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سازمانی،  خصوص ساختارهیندهاي سازمانی باگیري فرشکلاهمیت ساختار سازمانی در وظایف بود. 

یند توانمندسازي اآن بر فر تأثیراتمنابع انسانی در سازمان و توجه بیشتر به رابطه و  ۀهاي توسعشیوه

شدید کار، عدم انعطاف در  هایی چون تمرکزطلبد. در واقع ساختارهاي سنتی با ویژگیکارکنان را می

گیرد، رك و پویایی را از کارکنان میبرابر تغییرات محیط، کنترل تردد و شکل مکانیکی خود، هرگونه تح

اهمیت دادن به هایی چون اي و ویژگیهاي سازمانی پویا و ارگانیک با اشکال شبکهدر مقابل، ساختار

، انعطاف باال، کاهش عدم اطمینان محیطی و گرایش يریگمی، عدم تمرکز در تصمرجوعهاي اربابخواسته

بنابراین هر ساختاري  .)9( کندمی ي فرایند توانمندسازي فراهمتري براي اجراقوي ۀزمین یبه خودکنترل

یند توانمندسازي ا. ساختاري براي اجراي فرنیستیند توانمندسازي کارکنان امستعد و مناسب اجراي فر

مساعد براي متغیرهاي آن  بستريهاي توانمندسازي را بپذیرد و مناسب خواهد بود که عوامل و شاخص

 باشد. 

بندي فریدمن براي شناسایی موانع پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان را رتبهآزمون  رتبۀ چهارم

) هم 2017( پانانگان) و 2016( پیلک، )2004آمونز (در اختیار داشت.  18/6مانع سازمانی با میانگین 

هاي تپاسخگویی سازمانی به نظار). 18،14،13وجود موانع سازمانی را در پژوهش خود گزارش کردند (

پاسخگویی سازمانی مبتنی بر روابط فرادست و فرودست است که براساس شود. درونی سازمان گفته می

موانع سازمانی شناسایی دالیل اهمیت آن مدیران باید بر عملکرد کارکنان فرودست نظارت داشته باشند. 

وظایف و وضعیت  یروزرسانهاي ورزشی را شاید بتوان کمبود منابع انسانی متخصص و عدم بهسازماندر 

و نبود ساختار سازمانی مناسب در با اصول و حیطۀ صحیح پاسخگویی  چندان مطلوب آشنایی کارکناننه

 موانع و مشکالت سازمانی. هاي ورزشی دانستسازماندر  پاسخگویی يزیرسطوح براي برنامه تمامی

وري از سازمانی به آنها در بهره يرگذاریو میزان تأث هستندها سازمانموانعی با درجات متفاوت در اغلب 

محور نبودن در جذب نیروي در پژوهش حاضر شامل عدالت شدهییشناساموانع کند. سازمان دیگر فرق می

اهداف سازمانی مشخص  دلیل نبود، ابهام در پاسخگویی بهتمرکز قدرت در رأس سازمانانسانی متخصص، 

با توجه به هاي ورزشی بود. سازمانساالري در در سازمان و نبود نظام شایسته هاو تداخل وظیفه و روشن

 يهامدیران براي رفع این مانع اقدام کنند و به تدوین و توسعۀ برنامه شودمیپیشنهاد این یافته نتایج 

اسب براي بینی و ایجاد ساختار سازمانی مندر تمام سطوح سازمانی، پیش پاسخگوییعملیاتی و راهبردي 

الزام ، ، بهبود منابع انسانی از طریق بازنگري اساسی در وضعیت نیروي انسانیروابط عمومیمدیریت 

 مداکارپاسخگویی  ها، استقرار نظامسازمانمد از طریق تقویت روابط عمومی اها به پاسخگویی کارسازمان
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سازمانی و هاي ین مقررات، بخشنامهادواري عملکرد، تدوهاي مستقیم و بازبینیهاي نظارت در سازمان،

رضایت  همچنین اعمال شاخصو  کنددیگر سازوکارهاي نظارتی که اختیارات کارکنان را محدود می

 .عنوان معیاري عملکردي براي ارزیابی بپردازنددر سازمان به کنندگان و مدیران باالدستمراجعه

سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان  پاسخگوییموانع  پنجم ۀدر پژوهش حاضر رتبنیز قانونی  موانع

ها سازمانهم به نقش موانع قانونی در ) 1393) و آقایی کلشتري (1392محبوبی (داشت.  81/4با میانگین 

. پاسخگویی قانونی )9-11(اند ها الزم برشمردهسازمانپاسخگویی در براي وجود آن را  اشاره داشتند و

براساس استانداردها و  هاي ورزشیسازمانزیرا رسیدگی قانونی امور ، ی استآشکارترین نوع پاسخگوی

هدف آن انطباق عملکرد با  وهاي بیرونی بر عملکرد نظارت ةرندیدربرگو گیرد موازین قانونی صورت می

هاي نظارت مانندویژه هاي الزامات قانونی و قوانین اساسی است. این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی

بیرونی براي رسیدگی به شکایات استخدامی صورت هاي و بازرسی يامالی و برنامههاي ، ممیزيستمرم

گذاري در زمینۀ در این پژوهش شامل کمبود توجه به قانون شدهییشناسا). موانع قانونی 9( گیردمی

و  ابهاما کارکنان، پاسخگویی سازمانی، نبود نظام مؤثر پیشگیري در برخورد با پاسخگوي نبودن مدیران ی

اداري در زمینۀ پاسخگویی سازمانی، آگاهی نداشتن مدیران و کارکنان قوانین و مقررات در شفاف نبودن 

هاي ورزشی سازمان روبود. ازاین قوانین یاجرایهاي وجود ضمانت از قوانین مربوط به پاسخگویی و نبود

زائد اداري را کاهش دهند، چراکه با تدوین قوانین تشریفات  بهبود پاسخگویی بهتر است قوانین و براي

تر صورت خواهد گرفت. همچنین اگر اجراي تر و ساده، شفاف، گویا و کوتاه، پاسخگویی نیز شفافساده

گیر احترام به قانون همه ۀالزم ،سا و مدیران پیگیري شودؤالزام قانونی داشته باشد و از طرف ر ،قوانین

 تر خواهد بود.و پاسخگویی نیز در چارچوب همان قوانین شفاف شودمی

در رتبۀ ششم موانع پاسخگویی در وزارت ورزش  96/3پس از موانع قانونی، موانع فرهنگی با میانگین 

. )9( دکر) از جمله کسانی بود که بعد فرهنگی را در الگوي خود لحاظ 1392محبوبی (و جوانان قرار دارد. 

توان ) که می11، نقش فرهنگ را در پاسخگویی سازمانی تأیید نکرد ()1393( یی کلشتريآقااما تحقیق 

پاسخگویی فرهنگی به تفاوت سازمان ورزشی با محیط کاري بانک که جامعۀ آماري آنها بود، نسبت داد. 

مورد  هايهاي ورزشی تا چه حد به انتظارات، مشارکت در امور کارکنان، حمایت از ارزشسازمانیعنی 

در  شدهییشناساموانع فرهنگی آنها را درنظر دارند.  شناختیجمعیتقبول آنها و تا چه حد خصوصیات 

گري مردم، آگاه نبودن مردم ، ضعف در فرهنگ مطالبهرئیس و مرئوسسنتی  ۀرابطاین پژوهش عبارت از: 

ف فرهنگ سازمانی خویش، اعتقاد نداشتن مسئوالن به پاسخگویی به عموم و ضعحقوق شهروندي از 



 157                                                     هاي ورزشیسازمانپاسخگویی در  موانع بنديو اولویت شناسایی 

 

مناسب و مستمر براي مخاطبان و مسئوالن  یرسانانع باید اطالعوبراي رفع این ممبتنی بر پاسخگویی. 

سبب افزایش آگاهی و دانش ها و حدود پاسخگویی، شیوهدر خصوص  یرسانزیرا اطالع ،امر صورت گیرد

 به فرهنگ یاعتباربخشخواهد شد. عنوان فرهنگی در میان کارکنان نهادینه و به مخاطبان خواهد شد

هاي سازمانپاسخگویی در  فرهنگمناسب براي پاسخگویی، به مرور زمان  جو سازمانیپاسخگویی با ایجاد 

هاي ورزشی کشور سازمانرا در  سازمانیتواند پاسخگویی رعایت موارد باال میورزشی شکل خواهد گرفت. 

 .دکنتسهیل 

موانع رفتاري مدیران و کارکنان نیز از دیگر موانع پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان بود. والش 

شدند  ادآورعنوان یکی از موانع پاسخگویی ینیز این مانع را در پژوهش خود به) 2017رویل () و 2016(

ده کررا کسب  هفتمرتبۀ هاي ورزشی کشور سازمانحاضر این نوع پاسخگویی در  ۀدر مطالع). 17-15(

مطلوبی ندارد. موانع پاسخگویی رفتاري به شخصیت و نحوة رفتار و برخورد وضعیت گفت  توانکه می است

خود است. موانع  فیوظادر حیطۀ  خدمات ۀارائ به هاي ورزشی در پاسخگوییسازمانمدیران و کارکنان 

در زمان مشکالت فردي  شخصی و توجه بیشتر به مسائلدر این پژوهش شامل  شدهییشناسارفتاري 

مافوق به زیردستان و پایبند  هايتحمیل نظرپاسخگویی، نداشتن نگرش مثبت در زمینۀ پاسخگو بودن، 

بین کم ارتباط ، مشارکت امور سازمان در کارکنانبه فقدان اعتماد کامل هاي دموکراتیک، نبودن به روش

 فهرستدر کنار تدوین  ند. براي رفع این موانع بایدبود ارتباطات در برقراري ضعفو  مدیر با کارکنان

ها به رفتارهاي این ارزش ةکنندانیهایی که بها و آموزشهیرو و رفتاري کارکنان، اخالقی يهاارزش

هاي ورزشی سازماندر  رفتاري معضالتبهترین راه براي اداره کردن . متناسب باشد نیز ایجاد شود

صورت گروهی گرفته به، اخالقیات ةت است. بهتر است تصمیمات حوزسگام نخجلوگیري از وقوع آنها در 

گیري تصمیمناعادالنه در روند  تعصباتدخالت  ةشود تا احساس تعلق کارکنان به آن افزایش و تردید دربار

 یابد. هاي ورزشی بهبودسازمانطریق با کاهش موانع رفتاري، پاسخگویی سازمانی در تا بدین کاهش یابد

بود.  03/3رتبۀ آخر موانع اثرگذار بر پاسخگویی سازمانی مربوط به مانع مدیریتی با میانگین 

نیز در پژوهش خود مانع مدیریتی را در پاسخگویی  )2016( پیلکو  )1395کیا و مالنظري (اسماعیلی

ر مدیران ارشد در براب ورزشیهاي سازماناین پاسخگویی در درون ). 12-14سازمانی دخیل دانست (

 يو امر ناپذیرکنندة مدیریت در میزان پاسخگویی سازمان انکاراهمیت و نقش تعیین. گیردصورت می

 ،، تأثیر بسزایی در تعهد سایر کارکنانپاسخگویی يبدیهی است. اعتقاد راسخ مدیران سازمان به ارتقا

ن دارد، بنابراین اعمال او الگوي سازما پاسخگوییپذیري و انگیزش آنها در مسیر بهبود مسئولیت سنح
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 ، اغلبمدیریتی يهاکشور انتصاب افراد در پست ورزشیهاي سازمان. متأسفانه در بوددیگران خواهد 

شود. نمیگیرد و توجه چندانی به شایستگی و توان مدیریتی افراد سیاسی آنها صورت می ۀبراساس سابق

نباید انتظار زیادي از مدیران در جهت  حاکم است،شک وقتی چنین شرایطی در انتصاب مدیران یب

مدیریتی در این پژوهش شامل نبود ثبات مدیریتی، نداشتن  شدهییشناساموانع داشت. درست  پاسخگویی

سبب و ترس از پاسخگویی بهضعف مدیریتی ریزي دقیق، واضح نبودن پاسخگویی در قبال وظایف، برنامه

مشخص پاسخگویی هاي نبود شاخصرل کافی مدیران بر کارکنان و گزارش عملکرد پایین، نداشتن کنت

شود، مدیران هاي ورزشی بود. به همین سبب پیشنهاد میسازماندلیل ناملموس بودن خدمات در به

هاي مدیریتی گمارده شوند و براي حصول به نتایج و اهداف موردنظر، به آنها در پست براساس شایستگی

هاي مدیران ارشد و نیز کارکنان و افراد درستی بتوانند پاسخگوي خواستهتا بهزمان کافی داده شود 

 زیردست خود باشند.

براي موانع نظام پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان تنها مانع محیطی  شدهییشناساعامل  9از بین 

)، 1385سی و باقرزاده (تأیید نشد و اثر معناداري بر موانع پاسخگویی سازمانی نداشت که با یافتۀ میرسپا

) که 18،13،10) که مانع محیطی را اثرگذار دانسته بود، همخوانی ندارد (2017( پانانگانو  )2004آمونز (

توان به بستر مناسب ورزش براي پاسخگویی و فشار سیاسی کمتر و ثبات بهتر نسبت به این نتیجه را می

 ها نسبت داد. سازمانسایر 

 را بافتی و فضا ،در این پژوهش شدهییشناسا متغیرهاي دهدمی نشان ذکرشده موانع به کلی نگاه

 ساختن برطرف روازاین ،کندهاي ورزشی بیشتر میسازمانمشکالت پاسخگویی را در  که آورندمی وجودبه

 ماهیت. دارند کشور جاري سیستم و فرهنگ در ریشه موانع این چراکه طلبد،می را ملی همت و عزم، آنها

 راه سر از براي مناسب راهکارهاي ۀارائ همچنین و زیربنایی موانع شناخت که دهدمی نشان موانع این

 تحت را هاي ورزشیسازمانسایر خدمات  کیفیت پاسخگویی، به یتوجهبی .است ضروریات از آنها برداشتن

تعیین ضوابط و مقررات و تدوین معیارهاي  وضمن بازنگري در قوانین  روازاین دهد.می قرار ریتأث

د با دایر شوپیشنهاد می هاي ورزشیسازمانوزارت ورزش و جوانان و پاسخگویی براي مدیران و کارکنان 

است، جامعه و ورزشکاران هاي ورزشی رسالت اصلی که همانا رضایت سازماندن واحد پاسخگویی در کر

کارکنان در  تمام براي مختلف ابعاد در علمی پاسخگویی هايهدور اجراي و طراحیشود، همچنین  تقویت

پاسخگویی  ۀکمیت هاي ورزشی،سازمانبخش روابط عمومی بر عالوه و گیردآموزشی قرار  ۀاولویت برنام

 برابرایجاد و نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی چه در داخل سازمان و چه در  همچنیند. شونیز اضافه 
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 میزان سنجش منظوربه اي منظمدوره صورتبه هاسازمانسطوح سازمان، و ارزیابی مراجعان در تمام 

توجهی به رفع این موانع، شاهد نزول پاسخگویی و نهادینه شدن بی صورت در .شودمی توصیه پاسخگویی

 هاي ورزشی به جامعه خواهیم بود.سازمانصورت فرهنگی در میان مدیران و کارکنان آن به
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Abstract 
Regarding the importance of responsiveness in sport organizations, this 
study aimed at identifying barriers and limitations of implementing the 
accountability system in sport organizations and providing a strategy in the 
form of a model. The research method was mixed and the viewpoints of 25 
sport professors and experts were purposively collected in the qualitative 
phase and 9 factors were identified as barriers to the implementation of the 
accountability system in sport organizations: legal, functional, environmental, 
cultural, organizational, managerial, individual, behavioral and structural. In 
the quantitative phase, 211 managers and employees of the Ministry of Sport 
and Youth responded to the research questionnaire by convenient sampling 
method. The validity of the questionnaire was evaluated using the viewpoints 
of sport management professors and experts, and its reliability was calculated 
to be 0.88 by Cronbach's alpha. The exploratory factor analysis also confirmed 
the researcher-made questionnaire. Path analysis of the proposed research 
model suggested that except for environmental barriers, all the variables 
identified in the research had positive and significant effects on the 
accountability barriers of sport organizations. The highest amount of effect 
was related to functional barriers (47%). According to the findings of this 
study, it is recommended that officials and managers of sport organizations of 
Iran should try to obviate the identified barriers so that the effectiveness of the 
sport organizations can be enhanced. 
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