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Abstract 
The purpose of this study was to design a model for implementing the strategies of the 

Iranian Football Federation using the balanced scorecard method. The research method is 

descriptive and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and 

in a mixed manner (quantitative and qualitative). The statistical population consisted of 

75 people in the quantitative section, including the officials of the football federation and 

delegations, the managers of the first level football clubs of the country, and the qualitative 

section, it included 12 football experts. Due to the limited membership, the statistical 

sample was equal to the community. The research tool was the Strategies Landscape 

Questionnaire. To analyze the data in the quantitative part, the frequency percentage and 

in the qualitative part, the opinions of experts, logical induction method and strategic 

council meetings were used. The findings showed that in Iran's football, there are five 

perspectives: financial, localization, customer, internal processes, and growth and 

learning. 33 strategic goals and 36 measures were determined and 39 actions and 

initiatives were developed. It can be stated that the measures such as empowerment and 

updating the knowledge of teachers, holding quality workshops on human resource 

empowerment in terms of growth and learning, will help facilitate the process 

implementation of perspective strategies, calculate the indicators and standards of 

professional football, and design and implement the native model of professional football. 

This model, due to the relationship between strategies and strategic goals, measures and 
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actions and initiatives of the Football Federation in different perspectives, in addition to 

the implementation of strategy, has the ability to create the ground for achieving the long-

term goals of football. 
 

Keywords: Strategy, Iran, Football Federation, Balanced Scorecard.  

 

Extended Abstract 

Background and Purpose  

The main purpose of this study was to design a model for implementing the 

strategies of the Iranian Football Federation using the balanced scorecard method. 

Considering that before the present study, the strategies of the Football Federation 

of the Islamic Republic of Iran had been designed, the balanced scorecard method 

was used to present the implementation of the strategies. The sub-objectives of 

this study include: 

- Determining the strategic goals of the Football Federation of the Islamic 

Republic of Iran 

- Determining the criteria and metrics of the Football Federation of the Islamic 

Republic of Iran 

- Determining the actions of the Football Federation of the Islamic Republic of 

Iran. 

This study is applied in terms of purpose. This study has been compiled to develop 

the method of implementing the strategies of the Football Federation of the 

Islamic Republic of Iran in order to develop and advance football. 
 

Materials and Methods 
The research method was descriptive and data collection was done by mixed 

method (quantitative and qualitative). Quantitative research statistical population, 

who was equal to 75 people in total, consisting of managers of Premier Football 

and Futsal League clubs (30 people), federation officials including the president 

and vice president, secretary general of the federation and officials of various 

organizations and units of the federation (14 people) and heads of football 

delegations of the provinces (31 people) .In the qualitative part of the  study, 12 

football experts of the country were purposefully selected based on knowledge 

and expertise, experience, access and willingness to cooperate. Due to the limited 

number of members, the statistical population was considered as a whole. 

Necessary information was obtained from the research community by studying 

theoretical foundations, experts' opinions, and receiving 70 questionnaires to 

determine the perspective of strategies. Preliminary data at each stage were 

discussed in the focus group (Strategic Council) and finalized. The data were 

collected in the form of library, internet and questionnaire studies, as well as 12 
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in-depth qualitative interviews from the research community in determining the 

views of the Football Federation scorecard, setting strategic goals and metrics, 

and formulating actions and initiatives to theoretical saturation. Given that before 

the present study, 11 strategies were designed for the development of the country's 

football, first, using the background literature, expert opinions and summaries in 

the steering council, the landscapes of the Football Federation were determined 

and then the strategies in the card landscaping form. A balanced score was entered 

and a quantitative sample of the research was provided as a researcher-made 

questionnaire. The perspective of each strategy was determined based on the 

opinion of the majority of the research sample (frequency percentage). In the 

quantitative part of the study, the frequency percentage, and in the qualitative part, 

the logical induction method was used for conceptualization. Then, in the 

meetings of the Steering Council of the Football Federation, strategic goals, 

measures, and initiatives of each strategy were determined. 

Findings 
Based on the study’s findings, the Football Federation has five perspectives: 

financial, localization, customer, internal processes and learning growth. Scenes 

of the strategies were as follows: 
 

Table 1- Sample views of the research on the views of the strategies of the Football 

Federation of Iran Sights 
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Indeed, the strategies included:  Three strategies of empowerment and 

productivity of managerial, technical and specialized human resources of different 

pillars and levels of the country's football, creating an integrated talent 

management system and facilitating the development of the country's football 

players and designing and establishing a moral charter for the basic, 

championship, professional and fan levels in the country; perspective of growth 

and learning consisting of three strategies for developing international interactions 

and relations with the leading countries of Asian and world football, integrating 

and aligning the country's football competition system and designing and 

establishing performance management of the federation and evaluating staff 

performance in terms of internal process; social capital development strategy 

including motivation and participation and alignment of different levels of the 

country's football stakeholders in the customer's perspective; in the perspective of 

localization, two strategies for designing and establishing local and national 

models of the country's football development and the foundation and measured 

development of the country's professional football and standardization of 

professional clubs; and two strategies of stabilization and continuation of football 

honors at the Asian and global regional levels and the strengthening of the 

marketing system, commercialization and private sector participation in the 

country's football were placed in the financial perspective. In the second phase of 

implementing the strategies of the Football Federation, 35 strategic goals were 

achieved in five areas (financial 7, localization 8, customer 2, internal processes 

8 and learning and growth of 10 strategic goals). Criteria related to the 

implementation of the strategies of the Football Federation of the Islamic Republic 

to control the achievement of the strategies and strategic goals of this federation 

were obtained 38 cases. There are 7 criteria in financial terms, 2 criteria in 

customer perspective, 8 criteria in localization perspective, 10 criteria in terms of 

internal processes, and 11 criteria in terms of growth and learning. In the final part 

of this study, the findings showed that there are 39 operational plans in the model 

of implementing the strategies of the Football Federation of the Islamic Republic. 

 

Discussion  
Kaplan considers the first step in formulating the implementation of strategies to 

determine the perspectives of the organization (Kaplan & Norton, 2011). Based 

on the study’s findings, the Football Federation of the Islamic Republic has 5 

perspectives (finance, localization, customer, internal processes and growth and 

learning). The study’s findings are consistent with the findings of Hamidi et al. 

(2016) in the National Football Academy of Iran, which achieved 5 perspectives 

on growth and learning, internal processes, customer, stakeholders and finance. 
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However, the study’s findings with the model proposed by Kaplan and Norton 

(1992), Findings of Newplovich (2015), Rodriguez et al. (2010) Hosseini Keshtan 

(2013), Keshavarz et al. (2015), Keshavarz et al. (2013) and Nasirzadeh et al. 

(2013) from four perspectives of financial, customer, internal processes and 

learning and achievement growth are inconsistent. Given that the hierarchy of 

influence in the balanced scorecard method is from the perspective of growth and 

learning to the financial perspective, it is suggested that in the first place, the focus 

of the federation be to implement the strategic goals of the growth and learning 

perspective. 

 

References:  
1. Hamidi, M., Hamidi, M., & Khabiri, M. (2016). Developing the strategic plan of the 

national football academy of Iran and designing its strategic map with BSC and ISM 

methods (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. (in 

Persian). 

2. Hosseini Keshtan, M., Ramezaninejad, R., & Hemmatinejad, M. A. (2014). 

Designing a model for evaluating Iranian Football Clubs (Unpublished doctoral 

dissertation). Guilan University, Rasht, Iran. (in Persian). 

3. Kaplan, R., & Norton, D. (2011). Strategy Map (H. Akbari et al., Trans) (3rd ed.). 

Tehran: Asia Publications. (in Persian). 

4. Keshavarz, L., Hamidi, M., Goodarzi, M., & Sajjadi, S. N. (2013). Explaining the 

implementation model of strategies of the National Olympic Committee of the Islamic 

Republic of Iran by evaluating balanced scorecard. Journal of Sports Management 

and Motor Behavior, 9(18): 15-42. (in Persian). 

5. Nasirzadeh, A., Goodarzi, M., & Farahani, A. (2013). Design and explanation of the 

executive model of the Wrestling Federation. Applied Research in Sports 

Management, 4(1): 31-42. (in Persian). 

6. Nieplowicz, M. (2015). The use of the balanced scorecard in the implementation of 

the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin. 

Quantitative Methods in Accounting and Finance, 375: 95-103.

https://ut.ac.ir/fa
https://ut.ac.ir/fa
https://ut.ac.ir/fa
https://ut.ac.ir/fa
https://guilan.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/
http://www.academicjournals.org/AJBM
http://www.academicjournals.org/AJBM
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_793.html
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_793.html
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_793.html
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_793.html
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_261.html
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_261.html
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_261.html
https://www.researchgate.net/publication/287944566
https://www.researchgate.net/publication/287944566
https://www.researchgate.net/publication/287944566


 155- 184،. صص  1401،. فرودین و اردیبهشت 71، شماره 14دوره                         مطالعات مدیریت ورزشی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 مقالة پژوهشی

کارت  با روش ایران فوتبال  های فدراسیون استراتژی سازی جاریالگوی   طراحی

 1امتیازی متوازن 
 

 4، سمیه عمادی3، سید احسان امیرحسینی2، مهرزاد حمیدی1ظهراب گوهری

 

 فارس   استان  پرورش  و  آموزش  کل  ۀادار  بدنیتربیت  دبیردکتری مدیریت ورزشی،  .  1

 مسئول(   ۀ)نویسند ایران  تهران،  تهران،  دانشگاه  ،و علوم ورزشی  بدنیتربیت   ۀدانشکد  ،شی ورز  مدیریت  دانشیار.  2

 ایران   یاسوج،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  یاسوج،  واحد  ،یورزش  مدیریت  گروه  یاردانش.  3

 ایران   داریون،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  داریون،  واحد  ورزشی،  علوم  و  بدنیتربیت   گروه  استادیار.  4
 

 09/09/1399تاریخ پذیرش:                         1399/ 03/03تاریخ دریافت: 
 

 کیده  چ

 یازی کارت امت  با روش  رانیفوتبال ا  ونیفدراس  یهایاستراتژ  سازیجاری  یالگو  یطراحهدف این پژوهش،  

و به    صورت میدانیبه  پژوهشهای  داده  .بودروش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی  بود.    متوازن 

  و سئوالن فدراسیون  مشامل    نفر  75 ، ی ر بخش کمّد  جامعه آماری.  گردآوری شد  شیوه آمیخته )کمی و کیفی( 

نفر از خبرگان فوتبال    12  ، و در بخش کیفی  کشور  فوتبالهای سطح اول  مدیران باشگاه   و  های فوتبالتئهی

تعیین مناظر  ، پرسشنامه  پژوهشابزار  برابر شد.    ة پژوهشجامع  آماری با   ةنمون  ، اعضا  دلیل محدودیتبه  .بودند

  هاینظر  در بخش کیفی ازاز درصد فراوانی و    یدر بخش کمّ  هاداده  برای تجزیه و تحلیل  .بودها  استراتژی

  نشان داد در فوتبال کشور،ها  افته یاستفاده شد.  روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی    خبرگان، 

هدف استراتژیک    33وجود دارد.    ی ریادگ یرشد و  و    ی داخل  یندهایفراسازی، مشتری،  بومیمالی،  منظر    پنج

و    یتوانمندساز  از قبیلاقداماتی    گفت کهتوان  می.  دشتدوین  اقدام و ابتکار    39  شد و  تعیین  ، سنجه  36  و

، منظر رشد و یادگیریتوانمندسازی منابع انسانی در  یفیک  یهاکارگاه یبرگزار و دانش مدرسان یروزرسانبه

استراتژی تسهیلتحقق  را  فرایندها  منظر  کرد    های  مسئوالخواهد  به  و  شاخص  یاحصا  براین  و  ها 

بومی  افوتبال حرفه  یاستانداردها مدل  اجرای  و  طراحی  و  مدل  ای  فوتبال حرفهی  این  کرد.  خواهد  کمک 

در    فدراسیون فوتبال  و ابتکارات  ها و اقداماتاستراتژیک، سنجه  ا اهدافبها  دلیل ارتباط بـین استراتژیبه
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مختل عـالوهفمنظرهای  اهداف،  تحقّـق  زمینه  ایجـاد  قابلیـت  اسـتراتژی،  اجـرای  فوتبال   تبلندمد  بـر 

 . را دارد کشور

  .متوازن یازیکارت امت،  فوتبالفدراسیون  ایران،  استراتژی،  :گان کلیدیواژ

 

 مقدمه 
از مهم   ۀتوسع رو  یورزش  ینهادها  یهابرنامه  نیترفوتبال  و  پرب  یدادهایاست    داد یرو  نیترنندهیآن 

و    ستیفوتبال  ونیلیم  246  ،یالمللنیب یهاون یعضو در فدراس  209. فوتبال با داشتن  اندجهان  یورزش

، احسانی،  نسبیشود )نادریورزش در جهان محسوب م  نیترو محبوب   نیترج یطرفدار، را  اردیلیم  4/3

حاضر(.  2011  ،امیریو    خبیری حال  محبوب   ،در  و  پرطرفدارترین  از  یکی  ایران  در  ترین  فوتبال 

تلقی میرشته  به قلظرفیتشود و  های ورزشی  برای رسیدن  المللی در افتخارات بین  ۀهای فراوانی 

پویای موجود و  ؛ بورزشی وجود دارد  ۀ سطوح ملی و باشگاهی این رشت نابراین در شرایط رقابتی و 

ا و راهکارهای  ههمچنین در پاسخ به تغییرات مداوم در ساختار این صنعت پیچیده، نیاز است که برنامه

ای مطلوب در این عرصه محقق شود فوتبال تدوین و اجرا شود تا آینده  ۀای در راستای توسعویژه

توسع  راهبردی  ایران،)سند  فوتبال  مسئوال  (.2013  ه  و  ویژه مردم  توجه  و ن  دارند  فوتبال  به  ای 

استراتژیک    ۀبرنام  در چارچوب  ناگزیر است که،  المللیبین   ۀموفقیت در عرصبرای  فدراسیون فوتبال  

     رو خواهد شد.های متعدد روبهبا چالشفوتبال کشور در غیر این صورت  ؛ به فعالیت خود ادامه دهد

بقا و رشد خود در    یها براسازمان  که  اند هاشاره کرد  (2011)  1کاپالن و نورتون   ،زمینهدر همین     

 ک یاستراتژ  تیریمد  ندیبه فرا  د یو باهستند    یمحور  یاستراتژ  رشیاز پذ  ریناگز  ، داریو ناپا  دنیای رقابتی

دهد،  نی آینده را میبیاستراتژی قبل از هر چیز امکان ارزیابی محیط و پیش  درحقیقت،.  کنند  هیتک

طور یکپارچه میل به اهداف مشترک و  دهد، در درون سازمان بهرزیابی به سازمان میافرصت خود

ها یک چارچوب هد و برای برنامهد سمت هدف معینی سوق میها را بهکند، فعالیتانسجام را فراهم می

اما    ،(2014،  2فردآر)   هددهای سازمان را افزایش میو پروژه  هادهد و نیز کیفیت تصمیمتشکیل می

کهبررسی است  آن  از  حاکی  استراتژ  90  از  شیب   ها  از  م  ها ی درصد  مواجه  از   شوند یبا شکست   و 

اغلب    زین  و در داخل کشور  یورزش  ی ها. در حوزه سازمانمانندیخود بازم  ی به اهداف اساس  یابیدست

  ی هادر برنامه  آنچه  ها بهاست و اغلب سازمان  نبوده  ری چشمگ  تیموفق  یاهی ها و استراتژبرنامه  یاجرا 

  نیو تدو  یطراحچشمگیر  یهانهیبا هزکه   است در حالی  ؛ این اندافتهیدست ناند، هخود در نظر گرفت
 

1. Kaplan & Norton 

2. Fred R 
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مطالعات نشان  .  (2015،  صفریو    ، قربانی)گودرزی  اند به مرحله اجرا بازمانده  دنیرس  اما از  اند، شده

مشکل نه استراتژی بد.    ،ها نهفته استسازی آن ها در مرحله جاری علت شکست استراتژی   دهد کهمی

متخصصان  هایی،  برای رفع چنین چالش  (. 2008اجرای بد استراتژی است )کاپالن و نورتون،    ، واقعی

ابــزارهای خا  علـم  برای سازمانص مــدیریت  را  اینمحور معرفی کردهاستراتژی   ای هی  تا  گونـه اند 

و  کاپالن    ،ا هدر بین آن   ها بتوانند استراتژی سازمان خود را اجرا کنند.استفاده از آن  هـا بـا سـازمان

برای چالش مذکور  پاسخ مناسبی را    متوازن،  رت امتیازیااع روش کـدبا ابـ  1991نورتون در سال  

عمل است    تبدیل استراتژی به  برایکارت ارزیابی متوازن تکنیکی  (.  2016،  )طیبی و ملکی   ارائه کردند

 . این تکنیک، نظامی را پیروز شد موانع اجرای استراتژی  توان بر بسیاری ازو با اجرای شایسته آن می

ها،  ترجمه دقیق استراتژی به اهداف، سنجه   مدیران به  رکردنحول اجرای استراتژی و از طریق وادا

  ،درواقع(.  2011)کاپالن و نورتون،  کند  ابتکارات اجرایی در چهار منظر متوازن بر پا می  اهداف کمی و 

اهداف استراتژیک استراتژی و  یک نظام ارزیابی و مدیریت استراتژیک است که    ،کارت امتیازی متوازن

کند  های کلیدی متمرکز مید و توجه مدیر را بر طیفی از شاخصکنجامع متصل میهای  را به شاخص

    . (68-69، 2014، 1تا دیدی متعادل فراهم آورد )پترز

ها یاری خواهد کرد. در همین  برنامهموقع بهمدیران را در اجرای ، استراتژیسازی طراحی مدل جاری

با استفاده از روش کارت امتیازی   ، ورزشی داخلی و خارجیهای  سازمان  پژوهشگران در برخی از  ،راستا

  پژوهشی ( در  2015)  2نیوپلویچ  اند. ردهاقدام کسازی  و ارائه مدل جاریپژوهش    دادنبه انجام  متوازن

سازی راهبردها، برای حمایت از توسعۀ ورزش و تفریحات با استفاده از کارت امتیازی متوازن در جاری

مشتری،  مالی،  منظر  چهار  دارای  شهر،  این  ورزش  که  رسید  نتیجه  این  به  لوبلین  شهر  در  سالم 

ارزیابی    ،(2014)  3گروه مدیریت ورزشی پلی پولز یونان .استفرایندهای داخلی و یادگیری و رشد  

کارت امتیازی متوازن در   ورزشی یونان را با استفاده از روش هایکارت امتیازی متوازن در فدراسیون

استراتژی  تفاوتارزیابی  فدراسیون ها، میزان متعادلهای میان فدراسیون ها،  اهداف  ا در تمام  هبودن 

های مالی در گزینه  ها بری ورزشی و تمرکز فدراسیون هاریزی انجمناثربخشی و برنامه  برایمناظر  

  برنامه استراتژیک به طراحی  با روش کارت امتیازی متوازن،  (  2014)   4داگیلو    یتر.  کردند یونان طراحی  

استقالل   ربکردند. در این برنامه  اقدام  وزارت ورزش و جوانان ترکیه    2017تا    2014ی  هاسال  برای

 

1. Peters  

2. Nieplowicz  

3. Greece Polypoles Sports Management Group 

4. Yeter & Dagl 
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( با  2009)  1جمن دارکریوم انگلیس همچنین اند.  شتأکید  کشور ترکیه از منابع دولتی  ورزش  بیشتر  

المپیک   از بازیلندن، استراتژی بهره   2012توجه به برگزاری  المپیک را  مندی  و    کردطراحی  های 

استراتژی به اجرای  تدوینمنظور  مشتری،  های  مالی،  منظر  چهار  از  متوازن  ارزیابی  روش  با  شده 

یادگیری     بیان کرد که  پژوهشی ( در  2009)  2کریمادیس   . و رشد استفاده کردفرایندهای داخلی و 

به  امتیازی متوازن  از معیارهای کارت  ادارۀ ورزش دانشگا  منظوراستفاده  ب  ی روش  ،ارزیابی   رای مؤثر 

تثبیت و استقرار راهبردهای این بخش از دانشگاه است. همچنین در ها در  ها و ضعفشناسایی قوت

ابعاد رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی موفقیت چشمگیری را نشان    ،ورزش دانشگاه  بخش ادارۀ

امیرحسینیی عماد  . دادند انسان  استراتژی  ی( در طراح2019)  حمیدیو    ،  وزارت ورزش و   یمنابع 

  ، یداخل  یندهایفرا  ،یریادگی ه مناظر رشد و  ب  کارت امتیازی متوازن  یهابا روش و اجرای آن  جوانان  

اقدام    37و  کردند    نییسنجه تع  31  و  کیهدف استراتژ  26و سپس    افتند یدست    یورو بهره  نفعانیذ

ابتکار تدو بابایی و   . دکردن  نیو  ورزش   ۀهای توسعاستراتژی   سازیادهیپ   در (  2018کشاورز )  خالقی 

و رشد و    رییادگی   ،یداخل  ندهاییا، فریمال به مناظر    متوازن  ازییکارت امت  کردیبا رو  رانیا  ی قهرمان

 ن ی از ب ییاجرا رانیو مد هاون یفدراس هایت یولئمس شیافزاها دریافتند که دست یافتند. آن ارتباطات

تعامل  ی و  قهرمان  مرتبط با ورزش  ی های دانشگاهپژوهش  تیبهبود وضع،  ها دانشگاه  یعلمتئیه  ضایاع 

اجرای   ،یی در منظر ارتباطاتدانشجو  هاینامهانیپا  و   هارساله  تیهدا  برای  ی بدنتیهای ترببا دانشکده

، وحدانیهای منظر فرایندهای داخلی و تحقق استراتژی منظر مالی را تسهیل خواهد کرد.  استراتژی 

های  بدنی و فعالیت( در تدوین نقشۀ استراتژی تربیت 2017)  علیدوست قهفرخیو    حمیدی، خبیری

هدف استراتژیک را تحلیل   10  ،ورزشی وزارت آموزش و پرورش با استفاده از کارت امتیازی متوازن

آموزی افزایش تحقیق و توسعه، ایجاد نهضت داوطلبی در ورزش دانش»های استراتژیک هدف کردند. 

در منظر رشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن جای   «ایمدرسهو گسترش ارتباطات درون و برون 

وری،  سازی و در منظر بهرهتوسعۀ سواد حرکتی و سبک زندگی سالم در منظر اجتماعی  اهداف داشتند.  

حمیدی، حمیدی   ها قرار گرفتند. وری در فعالیتاهداف استقرار و توسعه مدیریت عملکرد و توسعۀ بهره

های  های آکادمی ملی فوتبال، استراتژی سازی استراتژی ( در طراحی نقشه و جاری2016)  خبیریو  

به پنج منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی،    ،احی و استقرار نظام آموزش مدارس فوتبال کشورطر

های اجتماعی و رفتارهای اخالقی و  فعان و مالی دست یافتند. ترویج و ارتقای مهارتنمشتری، ذی 

وآموزه  جوانمردانه  بازی  حرفه  های  صالحیت  تعیین  و  توانمندسازی  و  استقرار  مربیان  مدیران،  ای 
 

1. British Darkarium Society 

2. Kriemadis   
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های جلب رضایت و حمایت فدراسیون استراتژی  ،در منظر رشد و یادگیری  استعدادیابان فوتبال پایه

های نوین و  مندی از فناوریای و بهرهنفع اصلی، ترویج و تحکیم ارتباطات رسانهعنوان ذی فوتبال به

در منظر   ها و سایر نهادهای مرتبطهای متقابل با آموزش و پرورش، باشگاهو همکاریتوسعه مشارکت  

و  بهرهظرفیت  هایاستراتژی  فرایندهای مشتری گرا  بازاریابی،  توسعۀ  مالی،  از ظرفیت  سازی  مندی 

عنوان به  ن و  تعالی وجهه و استقرار حقوقی، تشکیالتی و اداری آکادمی ابخش خصوصی و خدمات خیر

مالیاستراتژی  منظر  یافتند.    های  آقاییعبداللهیدست  پژوهشی 2014)  خبیریو    ، حمیدی،  در   )

ورزشی سپاهان اصفهان دریافتند که در این باشگاه، چهار منظر مالی، مشتری،  -باشگاه فرهنگی  بارۀدر

( در  2014)  نژادتیو هم  نژاد، رمضانیدارد. حسینی کشتان  فرایند داخلی و یادگیری و رشد وجود

های فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد کارت امتیازی پژوهشی به طراحی مدل ارزیابی عملکرد باشگاه

ها به چهار منظر پیشنهادی کاپالن و نورتون )مالی، مشتری، فرایندهای داخلی  متوازن پرداختند. آن

یافتند.   رشد( دست  و  یادگیری  تبیین مدل 2013)  ینهاافرو    ، گودرزینصیرزادهو  و  ( در طراحی 

اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی دریافتند که فدراسیون کشتی دارای چهار منظر مالی، مشتری،  

مندى  افزایش بهرهنشان داد که اهداف  ها  پژوهش آنهای  یافته  .استفرایند داخلی و یادگیری و رشد  

وسعه نظام تدن،  شفدراسیون با رویکرد تخصصى  بهبود ساختار نیروى انسانى،  ظرفیت علمى کشور  از

تحقق اهداف    هب  ،که در منظر رشد و یادگیری قرار دارند  فدراسیون  و ارتقاى نیروى انسانى  آموزشى

فدراسیون و   افزایش تعامل و ارتباط بین،  المپیک  ورزش و رئیس کمیته ملى  هاى وزیرجلب حمایت

مافزایش کرسىو    هاهیئت داخلی کمک    ى در ورزش کشتىالمللبین  ثرؤهاى  فرایندهای  منظر  در 

و افزایش   مربیان کشور  ینظام جذب حفظ و ارتقا  مستمر  عۀتدوین و توساهداف  . همچنین  خواهد کرد

کرد.   خواهد  تسهیل  جامعه  در  را  کشتی  فدراسیون  مقبولیت  حمیدی، کشاورزسطح  و    گودرزی  ، 

ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن    ۀهای کمیتاستراتژی سازی  ( در تبیین مدل پیاده2013)  سجادی

یافتند رشد دست  و  یادگیری  و  داخلی  فرایندهای  مالی، مشتری،  منظر  پیاده.  به چهار  سازی برای 

اقدام    221هدف کمی و    127سنجه،    127هدف استراتژیک،    41  ، ملی المپیک  ۀهای کمیتاستراتژی 

 .  دشو ابتکار تدوین 

مط از سازمان برخورداری    لزوم  ،ذکرشدهلعات  امرور  ورزشی  فوتبالجهای  فدراسیون  برنامه   مله  از 

به  ی  های ورزشی داخلتعدادی از سازمان  ،حال بااین؛  استکرده  استراتژیک و روش اجرای آن را آشکار  

هایی  سازماندر    .ارائه شده استمدل اجرایی  اما برای تعداد اندکی    اند،اقدام کردهاستراتژی  طراحی  

صورت دستورالعمل و در حد تدوین باقی  ها به، استراتژی اندمند نبودهبهره   مدل اجرایی استراتژی  از  که
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روش اجرا در حد تدوین باقی    نشدندلیل ارائهد اما بهشکه طراحی    هایی یکی از برنامهمانده است.  

برای   نسب و همکاراننادری  2010که در سال    بودبرنامه استراتژیک فدراسیون فوتبال کشور    ،ماند 

  با توجه به اینکه  بنابراین  ؛ بردن بهرهپیاده نشد و فوتبال کشور از آن اما   کردند، طراحی ساله پنج  ۀدور

استراتژیک    اخیراً کشور  فدراسیونبرنامه  وبه   فوتبال  استتدوین    روزرسانی  یازده  و    شده  دوباره 

برنامه استراتژی قبلی فدراسیون فوتبال که مثل    شتاین دغدغه وجود دا،  ستراتژی طراحی شده استا

از  و   نبرنامهدیگر  بسیاری  اجرا  استراتژیک،  الگوی  روازاین   شود؛های  تبیین  و  سازی جاری   طراحی 

دنبال طراحی مدل  حاضر به  پژوهش  بنابراین  ؛ شدمی  احساسشدت  فدراسیون فوتبال به ی  هااستراتژی 

روابط علت و معلولی    تابود    کارت امتیازی متوازنی فدراسیون فوتبال با روش  هاسازی استراتژی جاری 

تعیین    هاآن  پیاده  و  کندرا  مدل  ارائه  در  با  را  فوتبال  فدراسیون  مدیران  و  مسئوالن  برنامه،  سازی 

 رساند.  یاریاین فدراسیون  استراتژیک برنامه کردنعملیاتی
 

   پژوهشوش ر
کاربرد  یلتحلی-یفیتوص  ، پژوهشروش   هدف،  لحاظ  به  ح  یو  در  استراتژ  طهیو  بود.   کیمطالعات 

  ،ی در بخش کم  پژوهش  یآمار  ۀجامع ( انجام شد.  یفیو ک  ی )کم  ختهیاطالعات به روش آم  یآورجمع 

  سیئر شامل ونی فدراس ننفر(، مسئوال 30فوتبال و فوتسال ) لیگ برتر ی هاباشگاه رانیمتشکل از مد

نفر( و   14)  ونیمختلف فدراس  یها و واحدها سازمان  نو مسئوال  ون یکل فدراس  ریدب  س،یئرو نواب

  12  ،پژوهش  یفیدر بخش ک  .نفر بودند  75  در مجموع  ،نفر(  31ها )فوتبال استان  یهاتئیه  یساؤر

صورت براساس دانش و تخصص، تجربه، دسترسی و تمایل به همکاری به  نفر از خبرگان فوتبال کشور

در    نهشمار به عنوان نموورت تمامصبه  آماری  ۀجامع  ،اعضا   تیمحدود  لیدلبه  هدفمند انتخاب شدند.

 ۀ پرسشنام  70دریافت    و  خبرگان  های نظری،  نظر  ی مبان  ۀمطالع  قینظر گرفته شد. اطالعات الزم از طر

  ی در هر مرحله در گروه کانون هیاول ی هابه دست آمد. داده  پژوهشاز جامعه  ها استراتژی  تعیین منظر

ی فدراسیون  دشورای راهبر.  شد  ییبحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نهاورد  ( میراهبرد  ی)شورا

نفر عضو   دو  ون،یفدراس  رکلیدب  ،رئیس بانواناول و نایب  سیئربی نا  ون،یفدراس  س یئشامل رفوتبال  

 ون یارشد سابق فدراس ننفر از مسئوال یک ون،یفدراس یمطالعات راهبرد تهیمسئول کم سه،یئرتئیه

و پرسشنامه   ینترنتیا  ،یاکتابخانه  ۀصورت مطالعبه  پژوهش  یهاداده  دانشگاه بودند.  دیاسات  از  نفر  دوو  

تعیین مناظر کارت امتیازی    نهیدر زم   پژوهش  ۀاز جامع  یفیک  قیمصاحبه عم  12تعداد    نیو همچن

 یتا حد اشباع نظرها و تدوین اقدامات و ابتکارات  فدراسیون فوتبال، تعیین اهداف استراتژیک و سنجه 
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فوتبال کشور طراحی   ۀتوسع  برایاستراتژی    11حاضر،    پژوهشاینکه پیش از  به    توجهبا  گردآوری شد.  

نظر،  بودشده   پیشینه،  از  استفاده  با  جمع  هایابتدا  و  راهبرخبرگان  شورای  در  مناظر دبندی  ی 

د شدرج    کارت امتیازی متوازندر فرم تعیین مناظر    هااستراتژی د و سپس  شفدراسیون فوتبال تعیین  

به نمون  ساختهمحقق   ۀپرسشنامصورت  و  اختیار   استراتژی منظر هر    .قرار گرفتپژوهش    کمی  ۀدر 

در   و در بخش کمی از درصد فراوانی   د.ش مشخص)درصد فراوانی(    نۀ پژوهشنمو بیشتربراساس نظر 

شورای جلسات  در    سسپسازی استفاده شد.  نظور مفهوممبخش کیفی از روش استقرای منطقی به

ها استراتژی کدام از  هر، سنجه ها واقدامات و ابتکارات  اهداف استراتژیک  ،فدراسیون فوتبال  یدراهبر

 تعیین شد.  
 

 نتایج 
  درصدبیست و چهار    . درصد زن بودندهشت  مرد و    ،یآمار  ۀدرصد از نمون  92  ، پژوهش  ی در بخش کم

  32و    ارشدکارشناسیمدرک    یدرصد دارا  44،  یدکتر  یدانشجو  ا ی  یمدرک دکتر  ینمونه، دارا  از

از   یشترسابقه کار ب  یدارا  ،پژوهش  یآمار  ۀدرصد از نمون  69بودند.    کارشناسیمدرک    یدرصد دارا

  پژوهش   یفیدر فوتبال بودند. در بخش کمدیریت  سال    10متر از  سابقه ک  یدارا  د، درص  31سال و    10

  85/42،  یمدرک دکتر  یدرصد دارا  85/42درصد زن بودند.    3/14درصد مرد و    7/85)خبرگان(،  

  ۀسابق  یدرصد دارا  85/92بودند.    کارشناسی مدرک    یدارا  3/14و     ارشدکارشناسیمدرک    یدارا

در    تیریمد  ۀسال سابق  10درصد از خبرگان، کمتر از    15/7در فوتبال و    تیریسال مد  10از    شیب

   .ندفوتبال داشت

و  پژوهش ۀابتدا با درنظرگرفتن پیشین استراتژیک فدراسیون فوتبال کشور، ۀبا توجه به تدوین برنام  

مناظر    ،. نتایج نشان داد در فدراسیون فوتبالدشمناظر فدراسیون فوتبال تعیین  ،  خبرگانهای  نظر

ا در فرم  هاستراتژی   یادگیری وجود دارد. سپسسازی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و  مالی، بومی

قرار گرفت.    پژوهش   کمی  ۀدر اختیار نمون  ورت پرسشنامهصد و بهش درج    هااستراتژی   رظتعیین من

  براساس نظر  گیرند، در کدام منظر قرار می  هااستراتژی از  هرکدام  و اینکه  ها  استراتژی ظر  امنتعیین  

 درج شده است. یک   ۀنتایج در جدول شمار )درصد فراوانی( مشخص شد.   پژوهشکمی  ۀنمون بیشتر
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 ای فدراسیون فوتبال ایران همناظر استراتژیبارۀ دیدگاه نمونة تحقیق در -1جدول شماره 
Table 1- Sample Views of the Research on the Views of the Strategies of the 

Football Federation of Iran 
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Design and 

Implementation of 

local and Dational 

Models of Football 

Development in 

the Country 

مدل    یطراح استقرار  و 

فوتبال    ۀتوسع  یو مل  یبوم

 کشور

5 7.14 44 61.42 7 10 3 4.28 12 17.14 

Development of 

Social Capital, 

Motivation and 

Participation and 

Alignment of 

Different Levels of 

Stakeholders 

 ،یاجتماع  یۀسرما  ۀتوسع

و    زه یانگ مشارکت  و 

مختلف    ییهمسو سطوح 

 نفعان ی ذ

7 10 7 10 39 55.71 12 17.14 5 7.14 

Strengthening the 

Marketing, 

Commercialization 

and Private Sector 

Participation in the 

Country's Football 

بازار  میتحک   ، یابینظام 

مشارکت    یسازی تجار و 

در فوتبال  یبخش خصوص

 کشور

65 92.85 3 4.28 0 0 2 2.85 0 0 
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Table 1- Sample Views of the Research on the Views of the Strategies of the Football Federation of Iran 

Sights 
 مناظر 

 

 
Strategy 

 استراتژی 

Financial 

 مالی 

Localization 

 بومی سازی 

Customer 

 مشتری

Internal 

Processes 

 فرایندهای داخلی 

Growth and 

Learning 
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Consolidation and 

Continuation of 

Football Honors at 

the Asian and 

Global Levels 

استمرار   یساز داریپا و 

در  فوتبال  افتخارات 

 ی و جهان ییایسطوح آس

47 67.14 12 17.14 10 14.28 8 11.42 3 4.28 

Established and 

Measured 

Development of 

the Country's 

Professional 

Football and 

Standardization of 

Clubs 

  دهیسنج  ۀو توسع  یزیریپ

حرفه و کشور    یافوتبال 

 ها باشگاه  یستانداردسازا

8 11.42 39 55.71 5 7.14 10 14.28 8 11.42 

Integrating and 

Aligning the 

Country's Football 

Competition 

System 

و   یسازپارچه کی

نظام    کردنهمسو

 مسابقات فوتبال کشور 

2 2.85 1 1.42 12 17.14 51 72.85 4 5.71 
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Table 1- Sample Views of the Research on the Views of the Strategies of the Football Federation of Iran 

Sights 
 مناظر 

 

 
Strategy 

 استراتژی 

Financial 

 مالی 

Localization 

 بومی سازی 
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Internal 

Processes 
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Design and 

Implementation of 

Ethical Charters at 

Different Levels of 

Football 

منشور    یطراح استقرار  و 

در سطوح مختلف    یاخالق

 فوتبال

1 1.42 1 1.42 6 8.57 20 28.57 42 60 

Creating an 

Integrated Talent 

Management 

System and 

Facilitating the 

Development of 

the Country's 

Football Players 

  ۀ کپارچینظام    جادیا

  ل یاستعداد و تسه  تیریمد

 کنانیباز  یترق  ریمس

 فوتبال کشور

2 2.85 1 1.42 5 7.14 16 22.85 45 64.28 

Design and 

Implementation of 

Performance 

Management of the 

Federation and 

Staff Performance 

Evaluation 

 تیریو استقرار مد  یطراح

و    ونیعملکرد ارکان فدراس

 عملکرد کارکنان  یابیارز

2 2.85 2 2.85 4 5.71 60 85.71 2 2.85 
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Table 1- Sample Views of the Research on the Views of the Strategies of the Football Federation of Iran 

Sights 
 مناظر 

 

 
Strategy 

 استراتژی 

Financial 

 مالی 

Localization 

 بومی سازی 

Customer 

 مشتری

Internal 

Processes 

 فرایندهای داخلی 
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Empowerment and 

Efficiency of 

Managerial, 

Technical and 

Specialized 

Human Resources 

of Football Pillars 

بهره   یتوانمندساز   یورو 

انسان   ، یتیریمد  یمنابع 

تخصص  یفن ارکان    یو 

 فوتبال

1 1.42 1 1.42 1 1.42 3 4.28 65 92.85 

Development of 

International 

Interactions and 

Relations with 

Countries with 

Leading and 

Leading Football 

تعامالت و مراودات  ۀتوسع

کشورها  یالمللنیب   ی با 

پبسصاحب و   شرویک 

 فوتبال

0 0 3 4.28 5 7.14 56 80 6 8.57 

 

داد  ننتایج   گرفتند:  های  ی ژاستراتاین  شان  قرار  یادگیری  و  رشد  منظر  استمرار   یسازداریپا در  و 

و مشارکت بخش   یسازیتجار  ،یاب ینظام بازار  میتحک  ؛ی و جهان  ییایافتخارات فوتبال در سطوح آس

  ۀتوسع  یو مل  ی و استقرار مدل بوم  یطراحهای  استراتژی   ؛در منظر مالی   در فوتبال کشور  یخصوص

در منظر   ها باشگاه  یاستانداردساز  ؛کشور  یافوتبال حرفه  دهیسنج  ۀو توسع  یزیریپ   ؛فوتبال کشور

  نفعانیسطوح مختلف ذ  ییو مشارکت و همسو  زه یانگ  ، یاجتماع   ۀیسرما  ۀتوسع  استراتژی  ؛سازیبومی

ب  ۀتوسعهای  استراتژی   ؛در منظر مشتری مراودات  سبک و  صاحب  یبا کشورها  یالمللنیتعامالت و 
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مد  یطراح  ؛فوتبال  شرویپ  استقرار  فدراس  تیریو  ارکان  ارز  ونیعملکرد  کارکنان  یابیو    ؛عملکرد 

های  استراتژی   ؛در منظر فرایندهای داخلی  نظام مسابقات فوتبال کشور  کردنو همسو  یسازپارچه کی

استعداد و    تیریمد  ۀکپارچینظام    جادیا  ؛در سطوح مختلف فوتبال  یو استقرار منشور اخالق  یطراح

و    ی فن  ،ی تیریمد  یمنابع انسان   یور و بهره  یتوانمندساز  ؛فوتبال کشور  کنان یباز  ی ترق  ریمس  لیتسه

   .ارکان فوتبال یتخصص

در   سازیمنظور مفهومبه ،یری از روش استقرای منطقیگهای کیفی و بهرهمصاحبه  شدن پس از انجام

راهبرجلسات   فوتبالد شورای  فدراسیون  استراتژیک  ، ی  تعیینو سنجه   اهداف  و    شد   ها  اقدامات  و 

ۀ دو تا شمارۀ شش  ول شماراد. نتایج در در جدشن  ها تدویسازی استراتژی پیادهبرای  ابتکارات الزم  

نُه  سنجه و  پنج  هدف استراتژیک،  هفت    ، های منظر مالیسازی استراتژی جاریبرای    ه است. شددرج  

 ده است.شدرج  ۀ دو د. نتایج در جدول شمارشاقدام و ابتکار تدوین 
 

 ها و اقدامات و ابتکارات منظر مالی فدراسیون فوتبال ، اهداف استراتژیک، سنجهمناظرتعیین  -2جدول  
Table 2 - Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Actions and Initiatives 

of the Financial Perspective of the Football Federation 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and 

Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy 

ظر
من

 

L
a

n
d

sc
a

p
e

 

کسب درآمد  سنجی  ظرفیت-

ناشی از بازاریابی و حق  

 پخش 

کسب درآمد    ۀتدوین برنام-

های  متناسب با ظرفیت

 شده شناسایی

کارگیری و آموزش  به-

 بازاریابان مجرب 

حرکت   برای تدوین طرحی  -

سازی  سوی خصوصیبه

 های بزرگ باشگاه

برای  مردان  تعامل با دولت-

 سازی طرح پیاده

میزان درآمد ناشی  -

بازاریابی فوتبال  از 

 کشور 

  یهاتعداد باشگاه-

  یاهگی ل یخصوص

 ی احرفه

درآمد   زانیم-

از   یناش  ونیفدراس

و   یطیمح غاتیتبل

 ی گذارصحه

میزان درآمد   -

فدراسیون ناشی از  

 حق پخش تلویزیونی 

فزایش درآمد ناشی از  ا-

تبلیغات محیطی و  

 گذاری صحه

افزایش درآمدهای ناشی  -

 بازاریابی فدراسیون از 

های  افزایش باشگاه-

خصوصی در لیگ  

 فوتبال  ایحرفه

افزایش درآمد  -

فدراسیون از محل حقوق  

 فدراسیون 

افزایش درآمد  -

فدراسیون ناشی از حق  

 پخش تلویزیونی 

 

 

تحکیم نظام  

بازاریابی،  

سازی و  تجاری

مشارکت بخش  

خصوصی در  

 فوتبال کشور 

ی 
مال

 

F
in

an
ci

al
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Table 2 - Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Actions and 

Initiatives of the Financial Perspective of the Football Federation 

 ابتکاراتاقدامات و 
Actions and 
Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy ظر

من
 

L
a

n
d

sc
a

p
e

 

 استخدام مربیان کیفی -
مسابقات   دادنانجام-

 ثر ؤتدارکاتی م
گذاری در فوتبال  سرمایه -

 کودکان و نوجوانان 

اول   ی هاتعداد مقام-
 یی ایتا سوم آس

اول   ی هامقام تعداد-
 ن تا سوم جها

ای  هافزایش مقام-
 در سطح آسیا  احرازشده 

های  افزایش مقام-
 احرازشده در سطح جهان 

پایدارسازی و  
استمرار  
افتخارات  
فوتبال در  

سطوح آسیایی  
 و جهانی 

ی 
مال

 
F

in
an

ci
al

 

  

  اقدامهفت  ـسنجه و هـشت  ،هدف اـستراتژیکهفت    ،ـسازیهای منظر بومیـسازی اـستراتژیجاری برای

  ده است.ۀ سه ذکر شجدول شمارد. نتایج در شو ابتکار تدوین  
 

سازی فدراسیون  ها و اقدامات و ابتکارات منظر بومیر، اهداف استراتژیک، سنجهظتعیین منا -3جدول 

 فوتبال
Table 3- Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Actions and Initiatives 

of the Localization Perspective of the Football Federation 
 اقدامات و ابتکارات

Actions and 
Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy ظر

من
 L
a

n
d

sc

a
p

e
 

استانداردها و    یاحصا-
های ساختاری و  شاخص
 افزاری فوتبالسخت

مطالعه تطبیقی برنامه و روش  -
های کشورهای  کار فدراسیون

های  پیشرو فوتبال و لیگ
معتبر با فدراسیون و لیگ برتر  

منظور یادگیری  کشور به
 المللی بین

ارائه طرحی به دولتمردان  -
منظور تسهیل در واگذاری  به

 ها ورزشگاه

تعداد مطالعات  -
 فوتبال یقیتطب

اقدامات    نی بهترتعداد  -
 شده احصاء

  یبوم  یارهایتعداد مع-
 شده احصاء

  یهاتعداد کارگاه-
  یبرگزارشده مدل بوم

 فوتبال

ها و  شاخص  یاحصا-
استانداردهای فوتبال  

 ای حرفه
ها و  نامهافزایش آیین-

مقررات مربوط به  
 ای فوتبال حرفه

افزایش آگاهی منابع  -
انسانی فوتبال با اصول  

 ای ورزش حرفه
فزایش ساختار،  ا-

تجهیزات و اماکن  
 ای فوتبال حرفه

 
ریزی و  پی

  ۀتوسع
سنجیده  
فوتبال 

ای کشور  حرفه
و 
زی  سااستاندارد 
های  باشگاه
 ای حرفه

ی
وم

ب
ی 

ساز
 L
o

ca
li

za
ti

o
n
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سازی ها و اقدامات و ابتکارات منظر بومیتعیین مناظر، اهداف استراتژیک، سنجه -3جدول ادامة 

 فدراسیون فوتبال 
Table 3- Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Actions and 

Initiatives of the Localization Perspective of the Football Federation 
 اقدامات و ابتکارات

Actions and 
Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy ظر

من
 

L
a

n
d

sc
a

p
e

 

ارتباط با مراکز پژوهشی و  -
 علمی دانشگاهی 

بازدیدهای میدانی از  -
نام فوتبال    های صاحبباشگاه

 کشور 
فوتبال از   ۀجذب مشاور توسع -

 کشورهای پیشرو 
  کردنسازی، عقالییاجتماعی-

و تفهیم مدل فوتبال بومی  
 ملی

  ی هاتعداد شاخص-
 ی افوتبال حرفه

ها و  نامهنییتعداد آ-
 یامقررات ورزش حرفه

  یهاتعداد کارگاه-
با اصول   ی آشناساز

 ی اورزش حرفه
  یتعداد استانداردها-

 شده نییتع

افزایش مطالعات  -
 تطبیقی فوتبال

رین  تمهم یاحصا-
اقدامات عرصه جهان  

 فوتبال
معیارهای    یاحصا-

 فوتبال بومی 
های  برگزاری دوره-

آموزشی مدل بومی  
 فوتبال کشور 

 
 

طراحی و  
استقرار مدل  
بومی و ملی  

فوتبال    ۀتوسع
 کشور 

ی
وم

ب
ی 

ساز
 L
o

ca
li

za
ti

o
n

 

اقدام و ابتکار  چهار ســنجه و دو  ،هدف اســتراتژیکدو   ،ســازی اســتراتژی منظر مشــتریجاری برای

 شمارۀ چهار ذکر شده است. د. نتایج در جدول  شتدوین  

 

 فوتبال   ونیفدراس یا و اقدامات و ابتکارات منظر مشترهسنجه ک، یر، اهداف استراتژظمنا نییتع -4جدول 
Table 4- Determining the Areas, Strategic Goals, Measures and Actions and 

Initiatives of the Customer Perspective of the Football Federation 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy 

ظر
من

 

la
n

d
sc

a
p

e
 

دهی قهرمانان در کاشتن نهال  شرکت-

 محیطیو توجه به امور مربوط به زیست

قهرمانان در حمایت از مردم  شرکت -

 ا ه در حوادث و بحران

نامه ملی ارکان فوتبال  میثاق ۀهیت-

 کشور در مسیر اهداف استراتژیک 

نفعان  تعداد ذی-

 کنندهمشارکت

تعداد هواداران  -

 نندهکمشارکت

نفعان  افزایش مشارکت ذی-

فدراسیون در رویدادهای اجتماعی  

 شده فراخوانده ۀالمنفعه و خیری عام

افزایش تعداد هواداران  -

های  کننده در برنامهمشارکت

 فدراسیون 

اجتماعی،  ۀ سرمای   ۀتوسع

انگیزه و مشارکت و  

همسویی سطوح مختلف  

 نفعان فوتبال کشور ذی

ی
تر

مش
 C
u

st
o

m
er
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 10سنجه و هشت  ،هدف استراتژیکهشت   ،های منظر فرایندهای داخلی سازی استراتژی جاری  برای

 ده است. شدرج   ارۀ پنجد. نتایج در جدول شمشاقدام و ابتکار تدوین 
 

  یندها یها و اقدامات و ابتکارات منظر فراسنجه   ک،یر، اهداف استراتژ ظمنا  نییتع -5جدول 

 فوتبال          ون یفدراس یداخل
Table 5 - Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Measures and 

Initiatives of the Internal Processes of the Football Federation 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and 

Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy 

ظر
من

 

L
n

d
sc

a
p

e
 

  ۀکارها در حوز کردنتقسیم-

ها و  ارگان همۀفوتبال با 

 های کشور سازمان

تعیین نقش هر بخش در نظام  -

 فوتبال  ۀیکپارچ 

های  واگذاری مسابقات رده-

سنی به وزارت آموزش و  

 پرورش

و   دادهایتعداد رو -

و   یمسابقات تدارکات

 دوستانه 

  یرویتعداد تبادالت ن -

  یبا کشورها  یانسان 

 سبک صاحب

  ی هایتعداد کرس-

و   فایاحرازشده در ف

کنفدراسیون فوتبال  

 آسیا

رویداهای هماهنگ  -

 شده با نظام هماهنگ 

افزایش مشارکت  -

ها  ها و ارگانسازمان

های ورزش  ددر رویدا

 پایه 

 

سازی  پارچهکی

  کردن و همسو

نظام مسابقات  

 فوتبال کشور 

ی 
خل

 دا
ی

ها
ند

رای
ف

 

In
te

rn
al

 P
ro

ce
ss

es
 

های آموزش  برگزاری دوره-

میزان   ۀن، تعیین ساالناممیز

 پیشرفت برنامه 

های ارزیابی به  اعزام تیم-

، تجلیل از بخش های  هااستان

 موفق 

های  تدوین دستورالعمل-

 خودارزیابی و ارزیابی بیرونی 

و   نا زیتعداد مم-

ارکان   ۀژی و ابانی ارز

 ون یفدراس

  یهایاب ی تعداد ارز-

از ارکان   یدان یم

 فوتبال کشور 

  ی اهتعداد شاخص-

از   ی اب ی ارز ۀشداحصاء

 ک ی استراتژ ۀ برنام

ن  اافزایش تعداد ممیز-

 ارزیابی  ۀو ارزیابان ویژ

افزایش ارزیابی و  -

های میدانی از  نظارت

 ارکان فوتبال کشور 

های  شاخصی  احصا-

  ۀارزیابی مهم از برنام 

 استراتژیک 

 

طراحی و  

استقرار  

مدیریت  

عملکرد ارکان  

فدراسیون و  

ارزیابی عملکرد  

 کارکنان 

ی 
خل

 دا
ی

ها
ند

رای
ف

 

In
te

rn
al

 P
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ce
ss
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ها و اقدامات و ابتکارات منظر  سنجه  ک،یر، اهداف استراتژظمنا  نییتع - 5جدول ادامة 

 فوتبال           ونیفدراس  یداخل ی ندهایفرا
Table 5 - Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Measures and 

Initiatives of the Internal Processes of the Football Federation 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and 

Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy 

ظر
من

 

L
n

d
sc

a
p

e
 

های مشترک  مبادله تفاهم نامه-

های ملی و  با فدراسیون

 های معتبر باشگاه

ای و  های منطقهائتالفتشکیل -

 ها ای برای کسب کرسیقاره

های  شناسایی دقیق گزینه-

 مربیان خارجی و داخلی 

  ۀتدارک دیدارهای دوستان-

 فوتبال با کشورهای پیشرو 

تعداد رویدادهای  -

شده با نظام  هماهنگ

 یکپارچه 

ها و  تعداد سازمان-

های فعال در  ارگان

 رویدادهای ورزش پایه 

ا و  افزایش رویداده-

مسابقات دوستانه و  

ها و  تدارکاتی با باشگاه

های ملی  تیم 

کشورهای  

 سبک صاحب

افزایش تبادالت  -

نیروی انسانی مشخص  

 با کشورهای پیشرو

های  افزایش کرسی-

 برتر احرازشده 

 

توسعه تعامالت  

و مراودات بین  

المللی با  

کشورهای  

صاحب سبک و  

 پیشرو فوتبال

ی 
خل

 دا
ی

ها
ند

رای
ف

 

In
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ss
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اقدام و   11ـسنجه و  11  ک،یهدف اـستراتژ  نُه  ،یریادگیمنظر رـشد و   یهایاـستراتژ  یـسازیجار برای

 .است  دهشدرج  ۀ ششها در جدول شمارافتهی.  دش  نیابتکار تدو
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  ی ریادگیها و اقدامات و ابتکارات منظر رشد و  سنجه   ک،ی، اهداف استراتژ مناظر  نییتع -6جدول 

 فوتبال  ونیفدراس
Table 6- Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Measures and 

Initiatives of the Football Federation's Growth and Learning Perspective 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and 

Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy ظر

من
 

la
n

d
sc

a
p

e
 

ۀ  تدوین کدهای اخالقی ویژ-

  ومربیان  مدیران،

 های ملی های تیمفوتبالیست

های  برگزاری دوره-

توجیهی  -آموزشی

های انضباطی و  نامهآیین

اهش رفتار  برای ک اخالقی 

غیراخالقی مربیان و  

 ورزشکاران 

  یاخالق  یتعداد کدها-

  ان،یمرب  ران،یمد ۀژیو

 داوران و  ورزشکاران 

درصد کاهش  -

 ناهنجار  ی رفتارها

  ی هاتعداد دوره-

  ی رفتارها یآموزش

 ه ی در فوتبال پا ی اخالق

کدهای اخالقی   یاحصا-

 سطوح مختلف فوتبال  ۀویژ

کاهش رفتارهای ناهنجار  -

 و غیراخالقی و خشونت 

های  افزایش شاخص-

 اخالقی در فوتبال پایه 

 

طراحی و  

استقرار  

منشور  

اخالقی در  

سطوح  

مختلف  

 فوتبال

ی 
یر

دگ
 یا

د و
رش

 

G
ro

w
th

 a
n

d
 L

ea
rn

in
g

 

کیفی مربیان ویژه    یرتقاا-

 استعدادیاب و استعدادپرور 

  ۀ گان افزایش مناطق نه-

اندازی لیگ  استعدادیابی راه

  برایای  صورت منطقهبه

  و بیشترسنین یازده سال 

 )سن طالیی( 

عامل با آموزش و پرورش  ت-

و واگذاری اجرای مسابقات  

 پایه 

پرورش استعدادها تحت  -

ریزی مرکز  نظارت و برنامه

 ملی فوتبال 

فعال   یهاتعداد باشگاه-

 ه یدر فوتبال پا 

تعداد نخبگان برآمده  -

 ی اب ی از نظام استعداد

تعداد مدارس فوتبال  -

 ه یپا

  ی هاتعداد جشنواره-

فوتبال   یاب یاستعداد 

 ه یپا

های  اشگاهبافزایش -

کننده در توسعه  مشارکت

 فوتبال پایه 

افزایش مدارس فوتبال  -

 پایه 

افزایش مربیان  -

استعدادیاب و استعدادپرور  

های سنی فوتبال  رده ۀویژ

 پایه 

ها و  افزایش جشنواره-

مسابقات پایه و غربالگری  

 استعدادها 

افزایش نخبگان پرورش  -

یافته از نظام استعدادیابی  

 فوتبال

 

 

ایجاد نظام  

  ۀیکپارچ 

مدیریت  

استعداد و  

تسهیل 

مسیر ترقی  

بازیکنان  

 فوتبال کشور 

ی 
یر

دگ
 یا

د و
رش

 

G
ro

w
th

 a
n
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 فوتبال  ونیفدراس
Table 6- Determining Areas, Strategic Goals, Measures and Measures and 

Initiatives of the Football Federation's Growth and Learning Perspective 

 اقدامات و ابتکارات
Actions and 

Initiatives 

 هاسنجه
Gauges 

 اهداف استراتژیک 
Strategic Goals 

 استراتژی
Strategy 

ظر
من

 

la
n

d
sc

a
p

e
 

های  برگزاری کارگاه-

های آموزشی کیفی  دوره

 المللی ملی و بین

های توجیهی  برگزاری دوره-

و بازآموزی داوری و  

 مربیگری 

روزرسانی  توانمندسازی و به-

 دانش مدرسان 

ها  استفاده بهینه از مهارت-

و تجربیات مربیان برجسته  

 شاغل در کشور 

 ی احرفه انیتعداد مرب -

تعداد داوران  -

 ی المللنیب 

  ی هاتعداد دوره-

  ان یمرب  ژهیو یآموزش

 ی مل یهام یت

  یهاتعداد کارگاه-

  تیر یمد  یآموزش

 فوتبال

 

ای  افزایش مربیان حرفه-

 در سطح کالس جهانی 

کیفی  افزایش سطح -

 داوران کشور 

های هدفمند  افزایش دوره-

و کیفی ارتقای سطوح  

 مربیان 

 

توانمندسازی  

وری  و بهره

منابع انسانی  

مدیریتی،  

فنی و 

تخصصی 

ارکان و  

سطوح  

مختلف  

 فوتبال

ی 
یر

دگ
 یا

د و
رش

 

G
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w
th
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n

d
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 گیریه جبحث و نتی
ممکن است   اما بدون ارائه روش اجرا  ،اند کردهاقدام  به تدوین برنامه استراتژیک    ها سازمانبسیاری از  

با زحمت فراوان طراحی شده برنامه   بنابراین ؛  ، پیاده نشود یا ناقص و ضعیف اجرا شوداست  ای که 

اجرای صحیح برنامه استراتژیک و کاهش هدررفت    برایها  اجرای استراتژی   ۀشیوسازمان از  برخورداری  

نسل سوم کارت    2002، کاپالن و نورتون در سال  به همین منظور  ؛ رسدبه نظر میضروری    ، منابع

کردند  های سازمانی معرفی  سازی استراتژی های کارآمد پیادهعنوان یکی از مدلبه را  امتیازی متوازن  

سازمان در  شو  گرفته  کار  به  مختلف  است.  های  بوده  برخوردار  چشمگیری  موفقیت  از  و   بارۀ درد 

انجام گرفته است و بیم    «فوتبال  ۀطراحی استراتژی توسع»با عنوان    پژوهشیفدراسیون فوتبال نیز  

  پژوهش  بنابراین  ؛ و در حد تدوین باقی بماند  شودا اجرا نهرود که همچون بسیاری از برنامهآن می

ا  ونیفدراس  یهای استراتژ  ییاجرا  یالگو  نییو تب  یطراح  حاضر با هدف کارت با روش    رانیفوتبال 

   امتیازی متوازن انجام شد.
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براساس .  داندها را تعیین منظرهای سازمان میاولین گام در تدوین اجرای استراتژی (  2011)کاپالن  

مشتری،  ازی،  سبومیمنظر )مالی،  پنج  های پژوهش، فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی دارای  یافته

حمیدی و همکاران مطالعۀ  های  با یافتههای پژوهش  . یافتهاستداخلی و رشد و یادگیری(  های  فرایند

ا با مدل  ام   ،ردمنظر دست یافته بودند همخوانی داپنج  آکادمی ملی فوتبال ایران که به    بارۀدر  (2016)

  نژاد همتی  و  نژاد، رمضانیحسینی کشتان  ،مطالعاتای  ه(، یافته1992پیشنهادی کاپالن و نورتون )

نصیرزاده2013)  سجادیو  کشاورز، حمیدی، گودرزی  (،  2014)   و  (2013)  یان فراهو    ، گودرزی(، 

دست یافتند  یادگیری و رشدکه به چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و  ( 2015نیوپلویچ )

حمیدیعمادیپژوهش  های  یافتههمچنین    و و  امیرحسینی  و  2019)   ،  رشد  منظرهای  به  که   )

همخوانی ندارد. در فدراسیون    ،یافتنددست  اجتماعی ۀتوسعو وری بهرهیادگیری، فرایندهای داخلی، 

در   سازی نیز وجود دارد. فوتبالبومیبر چهار منظر پیشنهادی کاپالن و نورتون، منظر  فوتبال عالوه

بسیاری از کشورها   کهتاآنجا  است،ورزشی مطرح  ۀ  و فراتر از یک رشت  است  بسیار فراگیر شده  جهان

  ۀکشورها برنام  بیشترهای فوتبال  فدراسیون   . از طرفیدآورناین ورزش را ورزش اول خود به حساب می

ویژهتوسعه  اجرایی  الگوی  و  قای  با  متناسب  ظرفیتابلیتای  و  ها،  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  و  ها 

برداری و الگوگیری از برنامه و  رو ضمن مطالعه، بهرهازاین  ؛ اندفرهنگی خاص کشور خود تدوین کرده

بومی منظر  پیشرو و صاحب سبک،  فوتبال کشورهای  پیشرفت  اجرایی  منظر  الگوی  به چهار  سازی 

  ی هاقابلیتها، امکانات، فرهنگ، باورها و  تا متناسب با ظرفیتپیشنهادی کاپالن و نورتون اضافه شد  

  ؛ل کشور را در مسیر توسعه یاری دهدو فوتبا  بد استقرار یا  فوتبال  ۀمدل بومی و ملی توسع  کشور،

باشگاه  ر،ای کشوفوتبال حرفه  ۀتوسعه سنجید  ،یزیرپیهای  استراتژی   بنابراین ای  هاستانداردسازی 

سازی قرار گرفته  در منظر بومی  فوتبال کشور  ۀاستقرار مدل بومی و ملی توسعطراحی و    ،ایحرفه 

همچنین احصا  است.  قبیل  از  منظر  این  با  متناسب  استراتژیک  عرصه مهم  یاهداف  اقدامات  ترین 

احصا احصا  یفوتبال،  فوتبال ملی،  فوتبال حرفهصخشا  یمعیارهای  آیینهای  افزایش  و نامهای،  ها 

ها و  ای و سنجهای و افزایش ساختار، تجهیزات و اماکن مورد نیاز فوتبال حرفهفوتبال حرفهمقررات  

سازی در فدراسیون فوتبال، ضروری  یبنابراین وجود منظر بوم  شده است؛ها تدوین  ابتکارات متناظر آن 

رسد  نظر می  . بهشودها کمک  فوتبال کشور به تسهیل اجرای استراتژی   ۀو منطقی بود تا در مسیر توسع

مشخص سنجه با  تعیین  ادامه  در  و  راهبردی  اهداف  تعیین  امکان  مناظر،  برای شدن  منطقی  های 

ها در  تفکیک استراتژی  ،ها در فدراسیون فوتبال فراهم آید. درواقعگیری میزان اجرای استراتژیاندازه

پنج فراهم خواهد  ۀگانمناظر  فوتبال  فدراسیون  برای  را  امکان  این  استراتژی   یادشده  به  آورد که  ها 
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و به فرایندهای عملیاتی نزدیک شود    ودگویی پرهیز شاز کلی  وند،اهداف استراتژیک مناسب ترجمه ش

های فدراسیون، مبنا و اساس تعیین چارچوب کاری بر ایجاد زمینه مناسب برای تدوین سنجهو عالوه

 .  شود ستفادهاالمللی ملی و بین مطابق با شرایط و وضعیت واقعی فوتبال کشور در سطوح مختلف

شده  اف منظرهای تعیینرد کارت امتیازی متوازن، تعیین اهددومین گام در اجرای استراتژی با رویک 

سازی ، بومیهفت هدف استراتژیکگانه )مالی  هدف استراتژیک در مناظر پنج  33  ،. درمجموعاست

و هشت هدف استراتژیک    فرایندهای داخلی  دو هدف استراتژیک،  مشتری  ،هشت هدف استراتژیک

بیانگر تعادل نسبی بین  پژوهش  های  یافته  .تعیین شده استهدف استراتژیک(  نه  یادگیری و رشد  

تعیین اهداف  تناسبتعداد  و  تنوع  تعداد،  و  بود  مناظر  در  تعیینها  شده  با    پژوهشاین    ۀشدداف 

مدلیافته اجرایی  های  )های  سجادی  و  گودرزی  حمیدی،  و  ،  (2013کشاورز،  گودرزی  نصیرزاده، 

(  2019عمادی، امیرحسینی و حمیدی )( و   2016)  خبیریو    ، حمیدیحمیدی(،  2013فراهانی )

های فدراسیون فوتبال با روش رسد در طراحی مدل اجرایی استراتژی همخوان است. درواقع به نظر می

ای ناشی از اهداف استراتژیک مناسب مانند افزایش درآمدزایی در فوتبال حرفه  کارت امتیازی متوازن،

باشگاه افزایش  تلویزیونی،  بازاریابی و حق پخش  افزایش مقامتبلیغات محیطی،  های  های خصوصی، 

ای، افزایش  ن و ارزیابان، افزایش ارزیابی و نظارت میدانی، افزایش مربیان حرفهاده، افزایش ممیزشاحراز

د که اهداف  شهای هدفمند کیفی ارتقای مربیگری و داوری و افزایش مربیان استعدادیاب تعیین  ورهد

(، نصیرزاده،  2013کشاورز، حمیدی، گودرزی و سجادی )  مطالعاته در  شدیادشده با اهداف تعیین

( و  عمادی، امیرحسینی و حمیدی 2016(، حمیدی، حمیدی و خبیری )2013گودرزی و فراهانی )

آورد  همخوانی دارد. همچنین اهداف استراتژیک فدراسیون فوتبال این قابلیت را به وجود می(  2019)

 . کند تبدیل پذیر سنجشها را به اهداف عملیاتی و تا استراتژی 

استراتژی  اجرای  ایراندر سومین گام  با مدنظر قراردادن های فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی   ،

تعیین سنجهاهداف  شد. شده،  تعیین  هدف  هر  برای  مناسب  نتایج    های  تعداد  ،  پژوهش براساس 

اسالمی برای کنترل دستیابی  های فدراسیون فوتبال جمهوری  های مربوط به اجرای استراتژی سنجه 

سنجه، در منظر هفت  . در منظر مالی  بود  سنجه  36،  ها و اهداف استراتژیک این فدراسیونبه استراتژی 

بومی دو  مشتری   سنجه و در   10  سنجه، در منظر فرایندهای داخلیهشت  سازی  سنجه، در منظر 

یادگیری   و  رشد  دا  11منظر  و سنخیت سنجه شت  سنجه وجود  نوع  از  هاکه  برخی  با  یادشده   ی 

،  (2016حمیدی، حمیدی و خبیری )(،  2019)  حمیدی  و  ، امیرحسینیعمادی  هایپژوهشای  هسنجه 

کشاورز،  (،  2014)  ، حمیدی، آقایی و خبیری(، عبداللهی 2013)کشاورز، حمیدی، گودرزی و سجادی  
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سجادی   و  گودرزی  )  و  (2013)حمیدی،  فراهانی  و  گودرزی  با    همخوان(،  2013نصیرزاده،  است. 

با سنجهسنجه   ۀمقایس پژوهش حاضر  پیشینهای  پژوهشهای یادشده در  اذعان کرد که  می  ۀ  توان 

تابع و هادی استفاده شده    ۀشده، از هر دو سنجهای این پژوهش با موارد گفتهر همخوانی یافتهبهعالو

فوتبال و تعداد و    ۀتوان دریافت که این پژوهش توجه کافی به جوانب مختلف توسعرو میازاین   ؛است

بنابراین چنین رویکردی این اطمینان را برای   ؛را داشته است  ها با اهداف استراتژیکاسب سنجه تن

اصالح    برایها، بازخورد کافی  نامهکه در صورت ضعف و کاستی در اجرای بر  خواهد داشتمدیران  

آمده در فدراسیون فوتبال این قابلیت  دستهای بهتوان اذعان کرد که سنجه طورکلی میوجود دارد. به

های  و افقکند  گیری  انداز و رسالت فدراسیون را اندازهرا دارد که میزان پیشرفت و دستیابی به چشم

میانکوتاه و  مدت،  سنجه مدت  ارزیابیبلندمدت،  ارزیابی  های  بهبود،  و  یادگیری  آموزش،  کننده، 

ها وجود دارد که برای مدیریت فدراسیون فوتبال ضروری سازی در آنعملکرد، مالی و عملیاتی و بومی

 است.

کدام  هر  ۀشددستیابی به اهداف تعیینبرای  اقدامات و عملیات متعددی    ، هر منظر  در گام آخر برای 

یافتهها  راتژی است   از شد.  استراتژی   هاتدوین  اجرای  مدل  در  که  داد  فوتبال نشان  فدراسیون  های 

عمادی، مطالعات  های  تهکه نتایج پژوهش با یاف  داشتعملیاتی وجود    ۀبرنام  39  ،جمهوری اسالمی

(، عبداللهی، حمیدی، آقایی و  2016(، حمیدی، حمیدی و خبیری )2019امیرحسینی و حمیدی )

( سجادی  2014خبیری  و  گودرزی  حمیدی،  کشاورز،  فراهانی  و    (2013)(،  و  گودرزی  نصیرزاده، 

کارت امتیازی متوازن این زمینه را   ،است. درواقع همخوان  ،در سازمان ورزشی انجام شد ( که 2013)

های عملیاتی متناسب و متوازن آورد که اقدامات، ابتکارات و برنامهبرای فدراسیون فوتبال به وجود می

قبیل  این  از    هایی ال ؤبا هر منظر، هر استراتژی و هر هدف استراتژیک را تعیین کند و پاسخگوی س

  ،طورکلیبه  ؟انجام دهدچه کاری باید انجام شود؟ چطور باید اجرا شود؟ چه زمانی و چه کسی  باشد:  

و شیو زمان  و  از وظایف هر بخش  را  فوتبال  فدراسیون  اقدامات،  این  آن   ۀتدوین  برای هاجرای  را  ا 

های فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران استراتژی   کند.المللی آگاه میهای بینموفقیت در عرصه 

 در پژوهش   شده کارت امتیازی تدوینیک مدل اجرایی داشت که مدل    به  نیاز  ،برای تسهیل اجراشدن

سنجه  استراتژیک،  اهداف  دارای  که  مناسب  حاضر  ابتکارات  و  اقدامات  و  ب  است،ها  را  امکان   ه این 

و فوتبال کشور را در   کنندشده را اجرا  های تدوینمسئوالن فدراسیون خواهد داد که بتوانند استراتژی 

 ها را نخواهند داشت. برنامهچگونگی اجرای بیم  دیگرپایدار و پیشرفت قرار دهند و  ۀمسیر توسع



 181                                                ... فوتبال ونیفدراس یهایاستراتژ یسازیجار  یالگو یطراح: گوهری

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

دادن استراتژی، ضمن نشان سازی  الگوی پیاده  نیستند.موفق  اجرای استراتژی  در  بسیاری از مدیران   

به استراتژی،  یک  مدیراناهداف  با  مخاطبان  خوبی  می  و  برقرار  تحقق  و    کند ارتباط  و  اجرا  مسیر 

در    کند. میان تدوین استراتژی و اجرای آن را پر می  ۀفاصل  عبارتیبه  ؛ دهدها را نشان میاستراتژی 

برای فدراسیون فوتبال کشور،راحی ط  استراتژی  الگوی به   شده  برای دستیابی  را  مدیران فدراسیون 

 .  یاری خواهد دادظر نمد  اهداف کالن

به    منظر رشد و یادگیریمراتب اثرگذاری در روش کارت امتیازی متوازن از  با توجه به اینکه سلسله

سازی اهداف  جاری   اول، تمرکز فدراسیون بر  ۀشود که در وهلپیشنهاد می  ،است  مالیسمت منظر  

یادگیری   و  رشد  منظر  و  زیرا    ؛ باشداستراتژیک  اجرایی  ارکان مدیریتی،  آگاهی  و  دانش  افزایش  به 

 ر گتسهیل  اهد بود و نقشخواهداف دیگر مناظر اثرگذار  درک و اجرای  و بر    خواهد شدمنجر  ورزشکاران  

می  همچنین  .دکرخواهد  ایفا    را فوتبال  شود  پیشنهاد  فدراسیون  ویژهکه  بتوجه  سازی جاری   های 

زیرا   کند؛  در فوتبال کشور  یو مشارکت بخش خصوص  یسازی تجار  ، یابینظام بازار  میتحک  استراتژی

و از طرفی منابع    استاجرای بسیاری از اقدامات و ابتکارات در مناظر مختلف به منابع مالی وابسته  

های منظر رشد و  استراتژی اجرای  بنابراین پس از    ؛و با نوسان همراه استاست    مالی دولتی محدود

 درآمدزایی و بازاریابی در اولویت اقدام قرار گیرد.      ۀری، مقولیادگی

استراتژیک و روش اجرای برنامه اهمیت   ۀهای ورزشی از برنامها ازجمله سازمانبرخورداری سازمان 

است دارد. یکی از ابزارهای رایج برای طراحی روش اجرای برنامه استراتژیک، کارت امتیازی متوازن  

سازی  پیادهها را در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری  ی ژاسترات  والًمکه مع

اقع  وو در  شدی به مناظر پیشنهادی کاپالن و نورتون اضافه  سازمنظر بومی  پژوهش،در این    .کند می

آمد دست  به  منظر  امکانات،    ؛ پنج  جغرافیایی،  وضعیت  با  آن  اجرای  روش  و  برنامه  تطابق  زیرا 

کردن مدل توسعه نهایت بومیدرهای درونی و بیرونی و ها و قابلیتظرفیت  ،های کالنذاری گسیاست

وتبال با برخورداری از الگوی  فدراسیون ف  بخشد.ورزشی را قوت میفوتبال کشور، توسعه این رشته  

دغدغ پژوهش  استراتژی    جاری دیگر  ب  ۀحاضر،  تکیه  با  و  داشت  نخواهد  اجرا  و    رچگونگی  اهداف 

 به اهداف توسعه  پژوهش، این  در  شده  دوینسازی اقدامات و ابتکارات تیادهشده و پ های تعیینسنجه 

 فوتبال کشور دست خواهد یافت.   کردنای و حرفه
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 تشکر و قدردانی 
پارتمان آموزش فدراسیون فوتبال، ریئس اول فدراسیون، مسئول و دبیر داز همکاری رئیس و نایب

 شود.  میتقدیر   همکاری کردند،  پژوهش این   دادندر انجامکه خبرگان و اعضای شورای راهبردی 
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