
 139-158،. صص 1397مرداد و شهریور ،. 49شماره                                            مطالعات مدیریت ورزشی

 

کارت  رویکرد باآموزی راهبرد فدراسیون ورزش دانش تدوین نقشة

 یازی متوازنتام
 

مهوش  ،3ابراهیم علیدوست قهفرخی ،2آبادینوش حسین رجبی، 1مهرزاد حمیدی

 4زینی زاده
 

 دانشگاه تهران مدیریت ورزشی، دانشیار. 1

 المللی کیش دانشگاه تهران پردیس بین مدیریت ورزشی،استادیار . 2

 دانشگاه تهران مدیریت ورزشی، دانشیار .3

 *دانشگاه فرهنگیان ،دکتری مدیریت ورزشی . 4
  

 11/10/1396تاریخ پذیرش:                    01/06/1396تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

آموزی کشور با استفاده از کارت فدراسیون ورزش دانش راهبردی هدف این پژوهش، تدوین نقشة

ستفاده از با ا روش پژوهش حاضر، بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی .امتیازی متوازن بود

مدیران و متخصصان آشنا با ورزش نفر از  65. جامعة آماری شامل های کیفی و کمی بودروش

سنجی ها نظرشدند و از آنآماری انتخاب  ةعنوان جامعه و نموننفر به 65اد عدبود که تآموزی دانش

در جدولی  بود کههدف  12در جلسات شورای راهبری مشتمل بر  دراسیونف راهبردیاهداف  .شد

برای طراحی پژوهش قرار گرفت.  هایهو دراختیار نمون شدنامه تنظیم صورت پرسشاتریسی بهم

گونگی ارتباط بین چ ، بیانگرمتوازن استفاده شد. مدل نهایی یاز مدل کارت امتیاز راهبردینقشة 

سطح و چهار منظر رشد و یادگیری،  چهاردر  راهبردهاسازی ر پیادهتسهیلگو  راهبردیاهداف 

 77سنجه و معیار و  27هدف راهبردی،  27است که دارای  و مشتری وری، بهرهفرایندهای داخلی

دلیل ارتباط بین به شدهتوان نتیجه گرفت که مدل ارائهمیابتکارات است. مورد اقدامات 

این  ها و ابتکارات فدراسیون در منظرهای مختلفراهبردی، سنجه انداز و راهبردها با اهدافچشم

  گرفته شود. کاربه نقشة راهبردیقابلیت را دارد که در ایجاد زمینة اجرایی 
 

 ازنمتوی کارت امتیاز ،آموزیورزش دانشفدراسیون  ة راهبردی،نقش : کلیدی گانواژ
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 مقدمه
خود جلب ز مدیران سازمان های دولتی را بهری اتوجه بسیا مدیریت راهبردیاخیر،  هایدر سال

، راهبرد یک برنامه، روش (2015) 2گرنت (. به عقیدۀ2014 ،1و فرلی هنسن روسنبرگ) کرده است

دستیابی به هدف یا اجرا است. درحقیقت، راهبرد شامل  شده برایای از اعمال طراحییا مجموعه

دهای عملیاتی و تخصیص منابع ازگاری واحس گذاری،تعیین اهداف بلندمدت، اهداف سرمایه

 .نیاز برای انجام این اهداف استمورد

از تحلیل  راهبردیکه فرایند مدیریت معتقدند  (2015) 3نیکولسون و استوارت ی، اسمیت،وه

انداز و اهداف هدایت شود، با استفاده از مأموریت، چشمحلیل داخلی و خارجی( آغاز میت) راهبرد

 . ووشود، ارزیابی مینهایتو در شودسازی مییابد، پیادهتوسعه می راهبرد، سپس شود ومی

انداز ویژه اهداف یک سازمان با یک چشم راهبردیهای که هماهنگی گاممعتقد است  (2012)4

 .برای دستیابی به مدیریت عملکرد بهینه، بسیار مهم است

ورزشی  -ویژه نهادهای آموزشیهبها و انها، سازماند که مدیران در دولتدالیل متعددی باعث شده

 ،روها نخواهد بود؛ ازاینر به حل مشکالت آنشکل سنتی دیگر قادریزی بهدریابند که برنامه

رزشی مطرح شده و -نوان یک ضرورت در نهادهای آموزشیعبه راهبردیریزی گیری از برنامهرهبه

اند که مطرح شده راهبردیریزی ه با برنامههای مختلفی در رابطدسال گذشته، رویکر 25است. در 

باعث رشد و  ،های جسمانی و ورزشیها متناسب با افزایش تقاضای شرکت در فعالیتآن بیشتر

ها، گویی به این تقاضا، جنبشکه برای پاسخنحویاند؛ بهها در سطح جهان شدهین فعالیتگسترش ا

بدنی و ورزش در این امر حاکی از اهمیت تربیتکه  اندوجود آمدههها و نهادهای مختلفی بسازمان

های همچنین، کسب موفقیتجوامع برای بهبود و ارتقای سطح سالمتی و نشاط عمومی و 

 (.1391 حمیدی، سجادی و گودرزی، سجادی،نژاد  المللی است )بین

 بین و گیردنمی انجام سهولتبه شدهتدوین راهبرد اجراى همیشهکه  دندهمى نشان مطالعاتاما 

 راهبرد که رودمى آن بیم و دارد وجود توجهىقابلخأل  هاسازمان در راهبرد اجراى و تدوین

 نداشتنتعهد ،راهبرد با کارکنان نداشتنهمسویى ملهجاز مختلفى دالیل به هاسازمان در شدهتدوین

برای  .(5200، 5)کاپالن نشود اجرا راهبرد نیافتنانتقال و الزم منابع تخصیصفقدان  ارشد، مدیریت

 ،بنابراین ها و معیارهای کلیدی ترجمه کرد؛پروژههای اجرایی، را به برنامه راهبردسازی باید جاری

                                                             
1. Rosenberg Hansen  & Ferlie 

2. Grant 

3. Hoy, Smit, Nicholson & Stewart 

4. Wu 

5. Kaplan 
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شکاف عمیقی ها آن عملیاتی ها و الیةی سازمانراهبردن به این نکته پی برد که بین الیة می توا

 راهبردیگیری های روزمره از جهتگیرین شکاف، اقدامات عملیاتی و تصمیماثر ایوجود دارد. در

 راهبردی، باید الیة بنابراین یابند؛ی متفاوت و گاه متضاد جریان میشوند و در مسیرسازمان جدا می

طریق یک ابزار پرکاربرد مدیریتی به نام تواند ازبا الیة اجرایی سازمان پیوند بخورد. این پیوند می

کارت امتیازی  (.2016، 2یوسادو، آیبارگیوزمن و رودریگوزکانجام شود ) 1کارت امتیازی متوازن

های جامع نظام ارزیابی و مدیریت راهبردی است که اهداف راهبردی را به شاخص متوازن یک

 ی رامتعادل کند تا دیدهای کلیدی متمرکز میو توجه مدیر را بر طیفی از شاخص کندمتصل می

 (.2014، 3پیترزکند )فراهم 

 کهطوریهب ؛ندارد اهمیت آن اجراى اندازۀبه راهبرد تدوین ند کهدهمى نشان زمینهایندرها پژوهش

 خوبىبه که راهبردهاییاز  درصد 10ط فق که شد مشخصد، ش انجام 1982 سال در که پژوهشی در

 فورچون در جلة، م1998ل سا در(. 1982 ،4والتر) شدند پیاده موفقیت با درعمل بودند، شده تدوین

 در هاآن ضعف خاطربه ،آمریکا در اجرایى ارشد مدیران شکست دلیل درصد 70ه ک کرد ادعا ایلهمقا

 هایشانراهبرد سازىپیاده در هاآن نشدنموفق دلیلبه بلکه وده است؛بن راهبرددر هاآن کردنفرموله

 نشان مدیر 275ز ا متشکل اىمجموعه از پژوهش یک نتایج ،همچنین .(1998، 5ویلیامز) است بوده

 یک نتایج ،همچنین .است راهبرد خود کیفیت از ترمهم مراتببهی راهبرد اجرا توانایى که داد

 مدیران،از  درصد 89ه ک داد نشان ،بود شده انجام ورزش ارشد مدیران روى که آمریکا در پژوهش

 ،راستادراین .(1954، 6دراکر)کردند  اعالم خود مدیریت کار ترینسخت را راهبردی هاىبرنامه اجراى

 گونهاین تا اندکرده معرفى محورراهبرد هاىسازمان براى را خاصى ابزارهاى مدیریت علم نمتخصصا

، کارت یکی از این ابزارها د.کنن اجرا را خود سازمان راهبرد بتوانند هاآن از استفاده با هاسازمان

 (.2005 )کاپالن، امتیازی متوازن است

هایشان راهبردو ازطریق وادارکردن مدیران به ترجمة دقیق  راهبرداجرای  ا حولوش، نظامی راین ر

، منظر 7منظر مشتری) ابتکارات اجرایی در چهار منظر متوازن ها، اهداف کمی وبه اهداف، سنجه

                                                             
1. Balanced Score Card (BSC) 

2. Quesado, Aibar_Guzman & Rodrigues 

3. Peters 

4. Walter 

5. Williams 

6. Drucker  

7. Customer Perspective 
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 ؛ ابراهیمی و1386، 4پل)نیون کند( برپا می3منظر مالی و نیز 2گیرییاد ، منظر رشد و1فرایند داخلی

  .(1388، محسنی
 ؟داران باشیماید در تعامل با سهامچگونه ب توفیقات مالی، : برایمنظر مالی

وکار مشتریان خود چگونه باید در کسب داران وبرای رضایت سهام وکار داخلی:منظر فرایند کسب

 خود پیشرو باشیم؟

 ر مسیر تغییر وهای خود دچگونه حافظ توانایی ،اندازبه چشمبرای نیل منظر یادگیری و رشد: 

 ؟توسعه باشیم

 )کاپالن و ، چگونه باید در منظر مشتریان جلوه کنیماندازکردن چشمبرای عملی مشتری:منظر 

 کاپالن و؛ 1388محسنی  ابراهیمی و ؛1386پل، نیون ؛1386نورتون،  کاپالن و ؛2003، نورتون

 (.1390نورتون،

ست. ترسیم ساختار اهداف ارت امتیازی متوازن اترین مؤلفه برای ایجاد کمهم راهبردة ترسیم نقش

دهد که وجه کارت امتیازی متوازن را تشکیل میو کاربردی سازمان، شالوده و مبنای  راهبردی

های دیگر است. ترسیم درست نقشة رت امتیازی متوازن نسبت به تکنیکتمایز نظام مدیریتی کا

تری صورت کاربردیهای ابتکاری سازمان بهها، اهداف کمی و طرحکه سنجه شودباعث می راهبرد

و  راهبردهای مختلفی درزمینة طراحی نقشة (. پژوهش1394)حمیدی و وحدانی،  انتخاب شوند

 اند.چگونگی تبیین آن انجام شده

های بسیاری های مختلف، موفقیتدرحوزه راهبردسازی زن و پیادهبا توسعه و تکامل کارت ارزیابی متوا

میلیون دالر  300کانادا بیش از  .5و تی .تی.، شرکت ای1995که در سال طوریشد؛ بهنیز مشاهده 

این شرکت مدیر ارشد  ،1995 هایش ناتوان بود. در دسامبرن عملیاتی داشت و از پرداخت بدهیزیا

روش با  جدید که راهبردبهبود و اصالح فرایندها و یک  با تمرکز بر ایی خود را تغییر داد. این مدیراجر

بر حذف ، آن شرکت عالوه1998و در پایان سال  شد، شرکت را متحول کردارزیابی متوازن هدایت می

 (. 1382، 6رابینز و دی سنزوگزارش مثبت وجوه نقد دست یافت )زیان خود به 

ی برای سودمند تنها ابزارنهکارت امتیازی متوازن  خود نشان داد که پژوهشنیز در  7جیم میکاسکا

)مالی،  دیدگاه مختلف دهد که اثربخشی شرکت ازطریق چهاربلکه اجازه می نی مدیران است،پشتیبا

                                                             
1. Internal Processes Perspective 

2. Growth and learning Perspective 

3. Financial Perspective 

4. Newon Paul  

5. A.T.V.T 

6. Rabinz & Dicenzu 

7. Michalska         
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ابتکارات ارزیابی  ها وایده طریق انطباق با اهداف ویادگیری( و از رشد و های داخلی ومشتری، فرایند

را  BSC از استفاده شرکت موفق تجربة 1000از  درصد 60، همچنین (.2005 ،1شود )میکلسا

دهند میخبر  BSCگیری کارهاز بشده در انگلیس های انجاماز تجارت درصد 57 اند.اشتهد

 (.2006 ،2)اتکینسون

گیری از بهره برایرا سازمان  راهبردتصمیم گرفت که لف ریگال هیلز سازمان ورزش گ، 2007در سال 

تیازی ی از مشاوران کارت اممندمدیران باشگاه به بهره ،راستا. دراینروش ارزیابی متوازن اجرا کند

لی، ما گیری مناسبی برمبنای چهار جنبةهای اندازههای سازمان شاخصمتوازن برای هرکدام از بخش

مدت تدوین کردند و پس از اجرای آن بهکار ومشتریان، یادگیری و رشد و فرایندهای داخلی و کسب

کاهش پیدا کرد، خدمات به  قطع همکاری کارکنان ،سال، رضایت کارکنان افزایش یافت یک

درآمد  ،نهایتئه شد، کارایی سازمان بهتر شد و درورزشکاران با کیفیت بهتری نسبت به گذشته ارا

( 2013) 3کوشکان و تتیکدر پژوهشی دیگر که  (.1389طبیبی و ملکی، ) سازمان افزایش یافت

ران، منظر مالی، هوادا های فوتبال دارای چهار، این نتایج حاصل شد که باشگاهانجام دادند

رت استفاده از کادر پژوهشی درزمینة  (2014نیز ) 4تلها هستند. ایساختفرایندهای داخلی و زیر

جوانان جمهوری ترکیه به این نتیجه رسیدند که باید این وزارت وامتیازی متوازن در وزارت ورزش

 .در بعد مشتری متمرکز شود

به این نتیجه رسیدند که ا استفاده از کارت امتیازی متوازن ب( 1393سیدی ) ،های داخلیپژوهشدر 

نیز ( 1392) شته است. میرفخرالدینیآکادمی فوتبال خوزستان در منظر مشتری عملکرد خوبی ندا

بدنی یزد در دو منظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری به این نتیجه رسیدند که ادارۀ تربیت

 و منظر مشتری و مالی عملکرد مطلوبی نداشته است.و در د است عملکرد مطلوب داشته

ای توفیق در مأموریت خود، راهبرد سازمان مربوط را تدوین های ورزشی ملی بربرخی از فدراسیون

بر داشتن برنامة های یادشده عالوه، سازمانای. با چنین اندیشهاند یا درحال تهیة آن هستندکرده

های داخلی و خارجی نیز هستند و هدر عرص یموفق بال حضوردن، بهانداز شفافراهبردی و چشم

نابع دست یابند. در با حداقل انرژی و م شدهسازی راهبرد ذکرشده به هدف تعیینامیدوارند با پیاده

خود  اره کرد که با اجرای اولین برنامة راهبردیاش 5توان به انجمن المپیک مالزیاین رابطه می

وری اطالعات، کارگیری فناچون افزایش اعتبار و جایگاه، به اییه( به موفقیت2003-1993)

                                                             
1. Miklsa 

2. Atkinson 

3. Kashkan & Tatiq 

4. Ethel 

5. Malaysian Olympic Association 
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امه طبق نیازهای مندی از نیروی انسانی متخصص، بازسازی تسهیالت و امکانات، اصالح اساسنبهره

ه، تأسیس آکادمی ملی مالی، قدردانی از ورزشکاران، برگزاری کنفرانس سالیان جدید، تقویت بنیة

با  2تاکرای سنگاپورفدراسیون ورزشی سپک(. 1992، 1است )بوسلرنائل شده  المپیک و غیره

 2013 تا 2004های راهبردی خود را برای سال از رویکرد مدیریت راهبردی، برنامةگیری بهره

بر مدیریت، ، عالوهشدهسازی راهبرد تدوینبا پیاده صدد استترسیم کرد. این فدراسیون در

ملی این کشور  تاکرا را به ورزشالمللی، سپکهای بینامنة فعالیتدهی، بازاریابی و توسعة دسازمان

ومعلولی بین اهداف منظرهای ، روابط علتراهبردی این فدراسیون ورزشی تبدیل کند. در نقشة

کرای سنگاپور، اتدگیری و رشد برقرار شده است )سپکداران، مشتریان، فرایندهای داخلی و یاسهام

2004.) 

رسد که نظر میبه ،آیداده از کارت امتیازی متوازن برمیاستف تایج مطالعات درزمینةطورکه از نهمان

و  های ورزشی فراهم کندسازی راهبرد سازمانهارچوبی را برای پیادهتواند چروش ارزیابی متوازن می

ی بررس براین،را در پرکردن خأل یادشده یاری رساند و موجب موفقیت سازمان شود. افزون مدیران

ریزی راهبردی روی هایی که به برنامهدهد که درصد بسیار پایینی از سازمانشواهد موجود نشان می

شده را با موفقیت شوند که برنامة طراحی، موفق میاندخوبی تدوین کردهاند و برنامة خود را بهآورده

آموزی کشور ون ورزش دانشتوان گفت که صرفًا تدوین راهبرد در فدراسیمی ،دیگربیاناجرا کنند. به

شده در برنامه باشد؛ بنابراین، ازمان در دستیابی به اهداف طراحیتواند ضامن موفقیت این سنمی

سازی ارنشدنی در فدراسیون است، پیادهانک ضرورت اینکه تدوین راهبرددلیلازنظر پژوهشگر، به

 ناپذیر است.شده نیز اجتنابراهبرد تدوین

کند که ب میع و احوال موجود با سالیان گذشته شباهت چندانی ندارد، ایجاکه اوضایازآنجای

و در  پرورش به شکلی جدید به تفکر و اقدام بپردازدوآموزی وزارت آموزشدانش فدراسیون ورزش

ترین موقعیت برخوردار خواهد از برجسته یراهبردریزی برنامه شکید تفکر و اقدام، بیاین شکل جد

آموزی ازلحاظ فدراسیون ورزش دانش راهبردیجایگاه یا موقعیت  ،آمدهدستایج بهطبق نت بود.

های موجود توجه به فرصت که سازمان باید بامعنابدین کارانه قرار دارد؛موقعیت در منطقة محافظه

های بزرگ قرار ندهد. در این حالت باید معرض خطرهای خود را مرتفع کند و خود را درضعف

ها را ضعف حد معقول نگه دارد وها را دروری انجام دهد، فعالیتبهره زم را برای ارتقایتمهیدات ال

 راهبردییت لحاظ موقعآموزی بههای دانشمواردی هستند که فدراسیون ورزش هاترمیم کند. این

دو  ، تهاجمی تعداد شش راهبرد ،سوات مندی از تحلیل ماتریسبا بهرهخود باید به آن اهتمام ورزد. 

                                                             
1. Bosler  

2. Singapore Sepaktakraw Federation 
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راهبرد شناسایی  12و درمجموع،  تدافعی و یک راهبردرقابتی سه راهبرد  ، محافظه کارانه راهبرد

فدراسیون  راهبرد 12 مجموع،روش دلفی، در وسوات  های پژوهش و تحلیل. براساس دادهشدند

  .ندآموزی تدوین شدش دانشورز

عظیمی است که رسالت ذکرشده را پذیر، قطعاً سرمایة آموز مستعد و تربیتجمعیت زیاد دانش

ختار و تشکیالتی که ، سادلیلهمینکند. بهتر میخطیرتر و وظیفة مسئوالن را در این حوزه سنگین

های ورزش قهرمانی و ملی کشور و ورود به صحنه ها و امکانات برای توسعةظرفیت بتواند از همة

تا، فدراسیون ورزش مدارس کشور راسدراینرسد. نظر میالمللی استفاده کند، امری ضروری بهبین

پرورش و وزارت ونوان تشکیالتی کارآمد و تخصصی درراستای اهداف وزارت آموزشعبه

 ریزی و نظارت با هدف توسعةهگذاری، برناموجوانان تعریف شده است تا مسئولیت سیاستورزش

پرورش  ورزشی، شناسایی وطریق مدیریت فنی و اجرایی برگزاری مسابقات را ازورزش قهرمانی 

برعهده المللی آموزی برای اعزام به مسابقات بینهای دانشسازی تیماستعدادهای ورزشی و آماده

 (.1381، آموزی کشور)سند توسعة چهارسالة فدراسیون ورزش دانش گیرد

 آموزی کشور وامید است در پژوهش حاضر، براساس روش نظرسنجی، عوامل مؤثر در ورزش دانش 

نظران و متخصصان آگاه از این امر ارائه ، از دیدگاه نخبگان، صاحبنسبت به یکدیگر هااولویت آن

های علمی و استفاده از الگوها و روش یراهبردریزی کارگیری فرایند برنامههبا بهمچنین، و  شوند

آموزی زش دانشی فدراسیون ورراهبردهای ورزشی، برنامة ویژه در سازمانهب متداول مورداستفاده

ریزی عملیاتی و برنامه راهبرداده از نسل کارت امتیازی متوازن به طراحی نقشة با استفکشور 

از گیری با بهرهکنند پژوهشگران مطالعة حاضر تالش می اساس،پرداخته شود؛ براین فدراسیون

 روش ارزیابی متوازن ۀاستفاده از منظرهای ذکرشدفدراسیون را با  شدۀتدوین راهبردهای علمی، شیوه

ی متوازن و با سازی کارت امتیازمالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی( درخصوص پیاده)

نتایج حاصل از انجام شده را ارائه کنند. امید است رذک راهبردسازی مدل پیاده ،شدهتوجه به موارد ذکر

بیشتر و ارتقای جایگاه وری د باشد و به بهرهوزی مفیآمبتواند برای فدراسیون ورزش دانش این پژوهش

ها و اهداف ورزش و آرمان کشور و رشد و همچنین، توسعةآموزی المللی ورزش دانشملی و بین

 ابتکارات، ها، اهداف کمی وکردن اهداف، سنجهبر مشخصفدراسیون کمک کند. این پژوهش عالوه

 :زیر است هایگویی به سؤالدرصدد پاسخ

آموزی نقشة راهبردی فدراسیون ورزش دانش ند؟اآموزی کدامهای عملیاتی ورزش دانشبرنامه

 چگونه است؟

عنوان یک نهاد ورزشی که متولی امر ورزش آموزی کشور به، فدراسیون ورزش دانشبنابراین

یک  سازیپیاده عهده دارد، نیازمندمهمی که بر ، با وظیفةپرورش استوموزشدر آآموزی دانش
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که مستلزم  دلیل اهمیت دارددر این حوزه، بدین راهبردیبرنامة اجرای فرایند  .است راهبردیمة برنا

وپرورش وزشهای ورزشی آمبدنی و فعالیتحل در پاسخ به شرایط محیطی تربیتبهترین راه ارائة

کشور  آموزینقشة راهبردی فدراسیون ورزش دانشبا تدوین ند بر آن شد انپژوهشگر ،روازاین است؛

مدیران این فدراسیون را  اده از مدل کارت امتیازی متوازن،شده با استفسازی راهبرد تدوینو پیاده

 آموزی یاری رساند.دانشانداز فدراسیون ورزش ها و چشمیابی به اهداف، مأموریتدر دست
 

 پژوهش شناسىروش

پژوهش حاضر  .آموزی بودشدان ورزش راهبردی فدراسیون نقشةهدف از انجام این پژوهش، طراحی 

، راهبردیمدیریت  ر روش، نوعی پژوهش آمیخته بود که در حوزۀنظ، کاربردی و ازمنظر هدفاز

 از ترکیبى آمیخته، گردآورى روش برحسب حاضر پژوهش ،همچنین. بود راهبردیازنوع مطالعات 

تطبیقی بعضی  مطالعةبراین، با بررسی مدارک )سندکاوی( از است. افزون کیفی و کمی هایپژوهش

ران و متخصصان آشنا با ورزش مدی .ای استفاده شده استهای مشابه و مطالعات کتابخانهبرنامه

 سنجی شد.ها نظرعنوان جامعه و نمونة آماری انتخاب شدند و از آنر بهنف 65آموزی به تعداد دانش

ان برحسب جنسیت است. گویپژوهش حاضر دارای پراکندگی جمعیت پاسخ ،شناختیازنظر جمعیت

 .نفر( زن بودند پنججمعیت ) درصد از 69/7گویان مرد و نفر( پاسخ 60جمعیت ) درصد از 30/92

ال بودند که باالترین درصد را س 50تا  41افراد در گروه از درصد  15/46، لحاظ میانگین سنیاز

 15/66با  ارشدرشناسیهای پژوهش دارای تحصیالت کااده است. بیشتر آزمودنیخود اختصاص دبه

 درصد( و کاردانی84/13درصد(، کارشناسی ) 46/18ترتیب تحصیالت دکتری )، بهدرصد و بعد از آن

 29تا  20که بین ند. براساس سابقة کار، بیشترین فراوانی مربوط به افرادی بود درصد( بود53/1)

سال )  10 زیر یوط به گروه سنمربو کمترین فراوانی براساس سابقة کار  سابقة کار درصد( 60سال )

هدف تعیین  12در جلسات شورای راهبری مشتمل بر  فدراسیون راهبردیاهداف  .درصد( بود 15/6

اختیار نمونة پژوهش قرار و در شدندنامه تنظیم صورت پرسشاتریسی بهو در جدولی مشدند 

، با خبرگان، متخصصان هامدت و سنجهی تعیین اهداف بلندنیز برا پژوهش کیفی بخش در. ندگرفت

 ،منظوریندب .آید دستبه موردنیاز اطالعات تا شد انجام کیفی مصاحبهفدراسیون  ظرانصاحبنو 

اشباع  ،دیگرعبارتبه نیاز یاتا دستیابی به تمام اطالعات مورد بخش کیفی پژوهش مصاحبههای

آموزان، رمانی درمیان دانشبخشی به ورزش قه، کیفیتآمدهدستبراساس نتایج به .یافت نظری ادامه

، آموزانورزش همگانی در دانش آموزی و توسعةدیابی در ورزش دانشنظام استعدا تدوین و توسعة

 .آموزی هستنداول فدراسیون ورزش دانش راهبردسه 
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 نتایج
های راهبرد، تعیین دراسیون و همچنینف راهبردیهای پژوهش شامل تعیین موقعیت یافته

رشد و  منظردر های مربوط به هر منظر )راهبردتعیین ها، بندی آن( و اولویتراهبرد 12) فدراسیون

در و  راهبرد، در منظر مشتری سه راهبرددر منظر فرایندهای داخلی سه  ،راهبردچهار  یادگیری

(، تعیین راهبردیهدف  27) راهبردهر  راهبردیند(، تعیین اهداف قرار گرفت راهبردظر مالی دو من

(، هدف 27) (، تعیین اهداف کمی مربوط به هر سنجهسنجه 27) های مربوط به هر هدفسنجه

و  راهبردی اقدام( برای تحقق اهداف برنامه و 77) اقدامات و ابداعات ها،کردن برنامهمشخص

ین برای تعی .بود BSCآموزی با تکنیک های فدراسیون ورزش دانشراهبردمدل اجرایی  درنهایت،

آوری جمعیند از روش کمی، از تکنیک دلفی برای فرا های هر منظرراهبردتعیین  تعداد مناظر و

ظر پژوهش ننظران آگاه از مقوالت مدهای کیفی با نخبگان وصاحبها با استفاده از مصاحبهداده

 شود.استفاده می

 هبردیرا، اهداف  BSCسازی راهبردها براساس مدلهای فدراسیون برای پیادهراهبردپس از تعیین 

، معیارهای سپس .آموزی ترسیم شدهای دانشفدراسیون ورزش راهبردتعیین شدند و نقشة 

های متمرکز اهداف گروه از مصاحبة استفاده ها( باسنجه) راهبردیگیری دستیابی به اهداف اندازه

اساس عملکرد بهترین تجارب، اهداف کمی بر ،شورای راهبری در جلسة. نددست آمدکیفی به

تیابی به کلیدی برای دس یاقدامات ،و در پایانند تعیین شد راهبردهاانداز و ات تاریخی، چشمعاطال

 در منظر مالی )حمایت مالی(،راهبرد شده، دو تدوین راهبرد 12از مقادیر مطلوب مشخص شدند. 

 ی ویادگیردر منظر  راهبردچهار  یند داخلی،در منظر فرا راهبردسه  در منظر مشتری، راهبردسه 

چهار منظر دارای آموزی فدراسیون ورزش دانش کهنشان داد  های پژوهشیافته قرار دارند.رشد 

 .استیندهای داخلی و یادگیری و رشد مالی، مشتری، فرا

ماتریس اول برای  ه شد.ریزی راهبردی کمی استفاد، دو مرتبه از ماتریس برنامهدر این پژوهش

و  (جدول شمارۀ یک) ندبود WOکه همان راهبردهای  یونرتر فدراسبندی دو راهبرد باولویت

 .آموزی بودای فدراسیون ورزش دانشتمام راهبردهبندی ماتریس دوم برای اولویت

نظام بازاریابی  ةکارانه، راهبرد تدوین و توسعراهبرد محافظه برنامه ریزی راهبردی کمّی در ماتریس

 65/4 با جمع ،الی فدراسیون و جذب حامیان مالیم تنوع بخشی به منابع و آموزیدر ورزش دانش

آموزی و ی فدراسیون ورزش دانشدر اولویت اول و راهبرد استقرار حقوقی، قانونی، تشکیالتی و مال

 د.ناولویت بعدی قرار دار در 20/4با جمع  ،های تابعهتئهی
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 WO      ماتریس ارزیابی – 1 جدول                                                            

swot ضریب اهمیت 
Wo1 Wo2 

 جمع نمره جمع نمره

S1 0.09 1 0.09 2 0.18 

S2 0.09 1 0.09 2 0.18 

S3 0.09 2 0.18 4 0.36 

S4 0.08 2 0.16 2 0.16 

S5 0.08 3 0.24 2 0.16 

W1 0.09 4 0.36 3 0.27 

W2 0.09 3 0.27 2 0.18 

W3 0.08 2 0.16 4 0.32 

W4 0.09 4 0.36 3 0.27 

W5 0.07 2 0.14 4 0.28 

W6 0.07 2 0.14 4 0.28 

W7 0.08 2 0.16 4 0.32 

 2.96 ----- 2.35 ----- 1=∑ داخلی

O1 0.08 2 0.16 2 0.16 

O2 0.09 1 0.09 1 0.09 

O3 0.07 2 0.14 1 0.07 

O4 0.09 2 0.18 1 0.09 

O5 0.08 3 0.24 1 0.08 

O6 0.07 3 0.21 1 0.07 

O7 0.07 2 0.14 1 0.07 

T1 0.08 1 0.08 1 0.08 

T2 0.07 3 0.21 1 0.07 

T3 0.07 2 0.14 1 0.07 

T4 0.07 2 0.14 1 0.07 

T5 0.07 3 0.21 2 0.14 

T6 0.09 4 0.36 2 0.18 

 1.24 ----- 2.30 ----- 1=∑ خارجی

 4.20 ----- 4.65 ----- ----- جمع کل
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 آموزیهای فدراسیون ورزش دانشراهبردها، اهداف راهبردی و سنجهها، منظر -2جدول

 هاسنجه راهبردها منظر ردیف

1 
رشد و 

 یادگیری

استقرار حقوقی، قانونی، تشکیالتی و مالی 

 های تابعهآموزی و هیئتفدراسیون ورزش دانش

توسعة نظام آموزش و توانمندسازی علمی و 

 عملی مربیان و داوران

المللی و اخذ های بینتباطات و فعالیتتوسعة ار

 المللیهای بینکرسی

 سازمانیتوسعه و گسترش ارتباطات درون و برون

 های استانیتعداد هیئت

 تعداد مصوبات مالی

 ها و مجامعتعداد حضور در نشست

نامة همکاری با تعداد تفاهم

 هافدراسیون

2 
فرایندهای 

 داخلی

 آموزیانشتوسعة نظام داوطلبی در ورزش د

تدوین و توسعة نظام استعدادیابی در ورزش 

 آموزیدانش

ارتباطات  سازی روابط عمومی وتوسعه و بهینه

 ایرسانه

 شدهآموز داوطلب جذبتعداد دانش

 شدهآموز استعدادیابیتعداد دانش

 های استعدادیابیتعداد کمیته

پوشش شناسنامة آموز تحتتعداد دانش

 ورزشی

 مشتری 3

بخشی به ورزش قهرمانی درمیان کیفیت

 آموزاندانش

توسعة ورزش تربیتی و پرورشی و ارتقای فرهنگ 

 آموزانجوانمردی در دانش

 آموزانهای ورزش همگانی در دانشتوسعة برنامه

 پوشش مسابقاتآموز تحتتعداد دانش

 شدههای اعزامتعداد تیم

 شدهتعداد کاپ اخالق توزیع

 مالی 4

نظام بازاریابی در ورزش تدوین و توسعة 

بخشی به منابع مالی وتنوع آموزیدانش

 فدراسیون و جذب حامیان مالی

 توسعة نظام مدیریت عملکرد در فدراسیون

 های ارزیابیتعداد شاخص

شده در کمیتة میزان اعتبار جذب

 بازاریابی

 شدهتعداد کمیتة بازاریابی تشکیل
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 آموزینقشة راهبردی فدراسیون ورزش دانش – 1 شکل

 

 گیریهنتیج و بحث

 آموزیورزش دانشفدراسیون  ازجمله کشور ورزشی هایسازمان از بسیاری آوردنروی به توجه با

 نداشتن دلیلهب فدراسیون یهای راهبردهبرنام بیم از اجرانشدن ،راهبردی هایبرنامه تدوین برای

راهبردی فدراسیون ورزش  برنامة اجرانشدن ونچهم راهبردی هایبرنامه اجرایی هایلمد

 در نورتون و کاپالن توسط BSC سوم نسل اینکهه ب توجه با ؛ بنابراین،شدمی آموزی احساسدانش

 در واست  شده معرفی سازمانی هایراهبرد سازیهپیاد کارآمد هایمدل از یکی عنوان به 2002 سال

 ابزار این از است، برخوردار چشمگیری موفقیت از و است شده گرفته کاربه مختلف هایسازمان

 اجرای تدوین در گام اولین ،کاپالن نظربه .شد استفاده فدراسیون راهبردهای اجرای براى مدیریتی

 که داد نشان پژوهش هاییافته ،اساسبراین ؛است ظرنمورد سازمان منظرهای تعیین هاراهبرد

 رشد و یادگیری و داخلی هایدینفرا مشتری، مالی، منظر چهار دارای موزیآورزش دانش فدراسیون

  .است

های یئتتوان تبیین کرد که هشت هدف توسعه و تحکیم هشده میینبراساس نقشة راهبرد تدو

یت امور توسعه و تقوآموزی، فدراسیون ورزش دانش تشکیالتی و ها، استقرار حقوقیورزشی استان
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های آموزشی مربیگری در معلمان ها و دورهآموزی، توسعة کارگاهزش دانشمالی فدراسیون ور

وسعة ارتباطات ، تبدنیهای آموزشی داوری در معلمان تربیتها و دورهتوسعة کارگاه بدنی،تربیت

 ،های ورزشیاطات و تعامالت با سایر فدراسیونارتب المللی، توسعةهای بینالمللی، افزایش کرسیبین

ای در وجه رشد و عنوان اهداف راهبردی زمینهری و رشد فدراسیون ورزش مدارس بهیادگی در منظر

 یادگیری جای دارند.

که توسعة سازمان ورزش شهرداری تهران نشان داد  در طراحی نقشة راهبردی (1391نژادسجادی )

بتنی بر م ، ترویج نهضت ورزش همگانی و توسعةنظام تبلیغی و آموزشی نهضت داوطلبی، توسعة

رشد و یادگیری بودند. های مبتنی بر وجه دارها در ورزش شهروندی، راهبرددانایی و ارتقای استان

 خوانی دارد.در دو عامل با پژوهش حاضر هم پژوهش

شوند. در ی رشد پایدار در سازمان محسوب میساختاری برای برقرارشده، اقداماتی زیراهداف حاصل

م و مؤثر نهادها و عوامل سهی توجه به مشارکت و تعامل همة»، ورشپروسند تحول بنیادین آموزش

دنی عنوان یکی از اصول اساسی در ساخت زیستی و ب، به«بدنی متربیاندرزمینة سالمت و تربیت

توسعة »و « هااطات و تعامالت با سایر فدراسیونارتب توسعة» رو، تبیین هدفذکر شده است؛ ازاین

د دیگر اهداف فدراسیون در پیشبر ینقش بسیار ایعنوان عوامل زمینهبه، «المللیارتباطات بین

سند تحول بنیادین  15-4د. این هدف منطبق با راهکار ندارآموزان کشور ورزش دانش

و ارتقای شأن حین خدمت افزایی مستمر معلمان دردانش»وپرورش است که در آن راهکار بر آموزش

ها هدف راهبرد توسعة کارگاه نشان دهنده رسیدن بهکه  ده استتأکید ش« هاو منزلت اجتماعی آن

ای هش ارتباطات و تعامالت سازمانی ازجمله جلب مشارکت. گسترهای آموزشی معلمان استو دوره

جهت توسعه و آموزان درها، مؤسسات دولتی و غیردولتی و اولیای دانشمالی و معنوی سازمان

راستای ارتقای کیفی فضا و تجهیزات و ذب منابع درمالی فرصتی را برای جتقویت امور 

جهت های آموزشی معلمان درها و دورهبع انسانی ایجاد خواهد کرد. توسعة کارگاهتوانمندسازی منا

از اهداف اساسی و کلیدی راهبردی فدراسیون عنوان یکی ، بهتقویت و توانمندسازی منابع انسانی

 .اف فدراسیون ذکرشده استآموزی و درجهت پیشبرد اهدورزش دانش

(، اهداف 1994) شرکت نفت موبیل ابطه مشاهده شد که هدف نیروی کارآماده و دارای انگیزۀردراین

ها و توانمندسازی کارکنان فناوری عملیات، کاهش شکاف مهارت های مکانیزه، ارتقایارتقای سیستم

های راهبردی در هارت(، هدف کسب توسعه و حفظ م1999) نقل شهر شارلوتوادارۀ حمل

ف پیشرفت اساتید، مدیریت فناوری )استفاده، ارتقا و کاربرد(، (، اهدا2004) تکهای هایشرکت

گستردۀ برنامة یادگیری، تدوین نظام ارزیابی برای نوآوری، تدوین مستمر و  های آموزشی/نوآوری

جربی مدیریتی و دف ت(، ه2006) بودن تجهیزات فیزیکی دانشگاه ماساچوستو مناسب راهبردی
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 (، اهداف آموزش مستمر و پیشرفتة2006) رای سنگاپورتکسنجی ورزش سپکانتصابات و حمایت

های ورزشی شهر های مستمر توسعة تقاضا برای شرکت در فعالیتکارکنان و تالش و کوشش

نتیجه گرفت  توان، میاساس؛ برایندر منظر یادگیری و رشد قرار دارند ،(2006) گرانیدای اسپانیا

راستای زی با تدوین چنین اهداف راهبردی در منظر یادگیری و رشد، درآموفدراسیون ورزش دانش

ها بتواند مندی از آنع انسانی، سازمانی، عملیاتی و علمی است تا با بهرهسطح مناب افزایش دانش در

انداز خود گام ردها و چشم، در مسیر تحقق راهبشدهباط با اهداف سایر منظرهای تدوینارت برعالوه

 .ها دست یابدبردارد و به آن

وطلبان در کارگیری داهب شدۀهفت هدف شناسایی های پژوهش،، براساس یافتهحاضر در نقشة

ی نظام آموزی، طراحو نگهداری داوطلبان در ورزش دانشحفظ  آموزی، توسعه،ورزش دانش

ها، طراحی و های استعدادیابی ورزشی در استانآموزی، ایجاد کمیتهاستعدادیابی در ورزش دانش

های آموزی در رسانههای ورزش دانشآموزان، توسعة برنامهتوسعة سامانة شناسنامة ورزشی دانش

یندهای آموزی در منظر فرامرتبط با ورزش دانش هایختلف، گسترش افکارسنجی در موضوعم

 در ارائة نقشة راهبرد( 2013) وزکنیوکسل و ج د.نداخلی فدراسیون ورزش مدارس وجود دار

 ورزشی و های اجتماعی وفعالیتآموزان در نشان دادند که مشارکت فعال دانش خدمات آموزشی

، اهداف منظر فرایندهای داخلی هستند که با پژوهش حاضر س و عملکرد آکادمیکتعالی تدری

ها، جاد ظرفیت در زیرساختشد که ای مشاهده وهش حاضربا نتایج پژ در رابطه خوانی دارند.هم

 (، اهداف برتری در توسعة1999) نقل شهر شارلوتوهای مثبت با جامعة ادارۀ حملافزایش تماس

های ها یا نوآوریادگیری، نوآوری و تعالی در برنامة درسی، معرفی برنامههای یمهارتیادگیری و 

برداری ی افزایش دسترسی و بهرهزمانی برا(، اهداف ایجاد جدول 2006) جدید دانشگاه ماساچوست

ای برای مؤسسهها، ارائة خدمات درونی و درونات ورزشی، افزایش هماهنگی فعالیتاز امکان

گذاری مستمر برای حفظ و نگهداری و ارتقای وسایل و ی ورزشی در گرانیدا، سرمایههارقابت

که های عملکرد واهداف محر های کنونی و بالقوۀافزایی دربین فعالیتامکانات ورزشی، هم

دیریت اداری، فنی و اقتصادی، توسعة تقاضا برای شرکت در و بهبود وضعیت م استراتژیک

یندهای شده در منظر فراراهبردی یافت با اهداف (،2006) های ورزشی شهر گرانیدای اسپانیافعالیت

 د.نخوانی دارآموزی همداخلی فدراسیون ورزش دانش

توسعة ، آموزی به مسابقات آسیایی و جهانیهای دانشهای تیمعة اعزامتوس راهبردیچهار هدف 

ستان و کشور، توسعه و طراحی نظام های ورزشی در سطوح مدرسه، اکیفی مسابقات و رقابت

نمردی و اخالق در فرهنگ جوا آموزان قهرمان، توسعةة تشویق، ترغیب مربیان و دانشیکپارچ

های فدراسیون قرار دارند. اهداف یادشده از ترجمة راهبردشتری در منظر م ،آموزورزشکاران دانش
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 جوانمردی و ارتقای فرهنگ بخشی به ورزش قهرمانی، توسعة ورزش تربیتی و پرورشی،کیفیت

 اند. دست آمدهآموزان بههای ورزش همگانی در دانشرنامهب توسعة

(، 1999) یمارستان کودکان دوکبیمارستان به دیگران در ب معرفی و توصیة، هدف ،رابطهدراین

های (، محصوالت بدیع شرکت1999) نقل شهر شارلوتوتقویت مبانی شهروندی در ادارۀ حمل

کیفیت در دانشگاه التحصیل بایفیت و فارغ(، اهداف تربیت دانشجویان با ک2004) تکهای

منظر مشتری  دیراهبربا اهداف  ،دانها قرار گرفته( که در منظر مشتری آن2006) ماساچوست

 آموزی همسو هستند.فدراسیون ورزش دانش

بهبود کیفیت ورزشکاران برگزیده،  یراهبرد، اهداف تاکرای سنگاپور، فدراسیون سپکهمچنین

درصدی همة  50بیان همة سطوح، افزایش اعضا، افزایش تعداد داوطلبان، افزایش بهبود کیفیت مر

ایش تعداد افزتاکرا و و پسر برای شرکت در ورزش سپک خترآموزان دها، افزایش مشارکت دانشتیم

 (.2006 تاکرا،)سپک قرار داده است تاکرا را در منظر مشتریمربیان و بازیکنان رشتة سپک

با منظر مشتری به اهداف راهبردی این های مرتبط ورزش مدارس با ترجمة راهبردفدراسیون  

بر کمک به دستیابی راهبردهای ها عالوهام به آنکرده است که توجه و اقد یندی اتخاذمنظر، فرا

 کنندق اهداف منظر مشتری را فراهم میکه تحقاست هایی مرتبط با این منظر، زمینة تدوین سنجه

، با کمک د. همچنیننکنمیبرطرف )جامعة ورزش قهرمانی( را  ها و نیازهای مشتریانتهو خواس

 -الت مشتریان فدراسیون و حفظ رابطة بلندمدت بردحل مناسبی برای حل مسائل و مشکها راهآن

آموزی سازی راهبرد فدراسیون ورزش دانش، موجب پیادهنهایتکند و درها ایجاد میبرد را با آن

 .شودمی

دو راهبرد تدوین و توسعة نظام بازاریابی در ورزش  نشان داد که از ترجمة پژوهشنتایج 

نظام  توسعة اسیون و جذب حامیان مالی ونابع مالی فدربخشی به متنوع راهبرد وآموزی دانش

 تدوین و توسعة آموزی، سه هدف راهبردیدر منظر مالی فدراسیون ورزش دانشمدیریت عملکرد 

مالی فدراسیون و جذب حامیان مالی و بخشی به منابع تنوع ،آموزیبازاریابی در ورزش دانشنظام 

راهبردی ذکرشده  اهداف د.نآیدست میفدراسیون بهام مدیریت عملکرد در نظ همچنین، توسعة

آموزی با منظر مالی ای برای تحقق راهبردهای مرتبط با فدراسیون ورزش دانشدنبال ایجاد زمینهبه

دستیابی  دنبال هدایت فدراسیون برای، اهداف راهبردی بهدیگرعبارتدر یک دورۀ زمانی هستند. به

فدراسیون در جایگاه گرفتن مدت و قرارزمانی بلند تلف در یک دورۀهای مخبه استقالل مالی با روش

جوی ایجاد رشد و واین اهداف در جست ،واقعالمللی هستند. درهای بینبندی بازیمناسب در رده

ها، دستیابی به رشد آموزی هستند. معمواًل در بسیاری از سازمانوری در فدراسیون ورزش دانشبهره

ورکه در اهداف راهبردی منظر مالی، ادارۀ طشود. همانمالی اتخاذ می در منظروری و بهره
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 تکهای تولیدی های(، شرکت1998) (، بانک ملی ایاالت متحده1999) نقل شهر شالوتوحمل

(، رویکرد 2006) تاکرای سنگاپور(، فدراسیون ورزش سپک2006) (، دانشگاه ماساچوست2004)

، ارائة 2006 رودریگرز بولیوار،،( 2006) گرانیدای اسپانیاهای ورزشی در شهر توسعة فعالیت

( در 2004) چینگ بین لین (، پژوهش2006) فاکسهای ورزشی و تفریحی در پارک فیرفعالیت

( در 2008) های تندرستی و آمادگی جسمانی و پژوهش دانیل دی دلینیرابطه با طراحی باشگاه

اصول حسابداری ورزشی با رویکرد  ، درزمینة(2008) بخش ورزش دانشگاه کان نکتیکوت استروس

خوانی حاضر هم های پژوهشمالحظه هستند و با یافتهگونه اهداف قابلکارت امتیازی متوازن این

 دارند.

بر داشتن دید ، اهداف راهبردی منظر مالی باید عالوهدر روش کارت امتیازی متوازن ،واقعدر

جهت شد. این فدراسیون درنیز داشته باشده های تدوینبلندمدت، هماهنگی الزم را با راهبرد

جاد توازن بین سایر ای برهایی که عالوهتواند در تهیة نسخهابی به اهداف منظر مالی خویش، میدستی

برای کنترل میزان تحقق راهبردهای مرتبط با منظر مالی  عنوان معیاری دقیقها بهمنظرها از آن

به اجرای راهبردهای فدراسیون، دستیابی به بر کمک شایان وه، عالنهایتاستفاده شود و در

 انداز و مأموریت فدراسیون ورزش مدارس را نیز تسهیل کند.چشم

برای هر منظر  های مناسبسنجه ،شدهقراردادن اهداف تعییننظردر گام بعدی الزم است با مد

در منظر  نجه،س چهارر مالی دهد که فدراسیون در منظهای پژوهش نشان میتدوین شوند. یافته

سنجه  نُه منظر یادگیری و رشددر سنجه و  هفت یندهای داخلیهفت سنجه، در منظر فرامشتری 

های با یافته ،ن و نورتونهای پیشنهادی مدل کاپالبر هماهنگی با سنجهها عالوهدارد. این سنجه

نتایج پژوهش نشان داد  د.ننی دارخوا( هم1389) فراهانی( و کشاورز و 2006) ستهاوباینمطالعات 

د که نمتعددی انجام گیر در هر منظر باید اقدامات ،فدراسیونی راهبردکه برای دستیابی به اهداف 

 . انددست آمدهمورد اقدامات و ابتکارات مختلف به 77در این پژوهش 

رت امتیازی متوازن با کمک کا ،آموزیفدراسیون ورزش دانش انداز و راهبرد، چشمراهبردی برنامة 

ها، ، سنجهراهبردیبه اهداف  ،یندهای داخلی و یادگیری و رشدر مالی، مشتری، فرادر چهار منظ

کنترل درک و قابلبرای هر فردی قابلکه  اندهای عملیاتی ترجمه شدهاهداف کمی، اقدامات و برنامه

اختیار فدراسیون ورزش مدارس در حاضربا توجه به اینکه چنین ابزاری درحال بنابراین، خواهد بود؛

به یک تصمیم مدیریتی بستگی دارد و شاید خیلی سخت و  قرار گرفته است و اجرای آن صرفاً

که رعایت آموزی انداز فدراسیون ورزش دانشتحقق چشم ،نظر نرسد، درصورت اجرای آندشوار به

امید آموزی جامعة ورزش دانشبه  ها، اصول و موازین اخالقی و در باالترین سطح، دستیابیارزش

ترویج  ،جوییهای ارزشمندی همانند توسعة مشارکتمحوری از ویژگیتوجه به مدرسه بااست که 
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رد اهداف خود به جایگاهی جهت پیشبمداری تبعیت کند. این فدراسیون دراخالق مداری ورضایت

المللی ای و افتخارات بینرسانه ،های برتر کشور در صحنة اجتماعیعنوان یکی از فدراسیونرفیع به

ش کارت امتیازی متوازن در هر رو البته خیلی دور از دسترس نخواهد بود؛ زیرا،برسد که 

شور بسیار موزی کآوکاری نتیجة مثبت دارد و امید نتیجة مثبت آن در فدراسیون ورزش دانشکسب

ورزشی مختلف اعم از ورزشی و غیر هایهایی که سازمانبراین، با توجه به موفقیتزیاد است. افزون

آموزی وجود دارد که فدراسیون ورزش دانش، این اطمینان اندداشته از کاربرد کارت امتیازی متوازن

ها و راهبردای از ( به بخش عمده1396-1400های )سالراهبردی  کشور نیز در پایان دورۀ برنامة

آموزی با رویکرد فدراسیون ورزش دانشرد راهببا مدل اجرای  ،انداز مدنظر این فدراسیونچشم

BSC  .برسد 

طی  شود فدراسیون ورزش مدارس با حفظ شورای راهبردی،می با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد

ها جرای آنا کند و زمینةتر بررسی های تدوین شده را دقیقها و نقشهبرنامه ها،راهبردجلساتی همة 

از اهداف مرتبط با  هاتحقق آن برایاتی خود را مبنای کار قرار دهد و های عملیرا فراهم کند، برنامه

ها و منابع ، امکان حمایتربط استفاده کند. همچنینهای ذیهای بخشدادن فعالیتآنان برای جهت

های فراهم آورد. ضروری است اولویتشده شدن نقشة تدوینموردنیاز را برای شروع و اجرایی

ند و با اعمال ن و ورزشکاران فدراسیون قرار گیربه رفتار مسئوالدادن ی جهتمبنایی برا راهبردی

 .ی فراهم شودراهبرد نقشةاجرای  وری زمینةمدیریت بهینة منابع انسانی و ارتقای بهره
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Abstract  

The purpose of this study was to designing a strategy map of student sport 

federation by Balance Score Card. Research method was descriptive survey and 

applied. The research population was consisted of 65 persons including managers, 

professionals in the area of student sport federation were selected as statistical 

population and sampleand they were surve. Strategic goals were 12 goals 

determined in strategic council meeting and was set in the matrix in the form of a 

questionnaire, then was given to research samples. To designing a strategy map 

was used method Balance Score Card (BSC). The final model showed relationship 

between strategic goals in five levels and four perspectives: growth and learning, 

internal processes, productivity, and customer and has 27 strategic objectives, 27 

measures and 77 measures. Ultimately it can be concluded that, suggested model 

has potentiality of being applied in practicing strategies due to the relationship 

between the prospects and strategies with strategic goals, the measures and 

initiatives of the federation in different perspectives, in addition to implementing 

the strategy, are capable of creating the ground for the realization of the goals of 

the federation. 
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