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 مقدمه

 در هاهمۀ پیشرفت که اندعقیده این بر ايعده امروزه

 علمی مدیریت با نهایت در باید علوم مختلف هايرشته

 مدیریت استقرار و پیشرفت بدون شود، راهبري و هدایت

 حاصل کنونی عظیم دستاوردهاي مختلف، هايسازمان در

 هنوز مدیریت علم ورزش، و بدنی تربیت بخش در. شودنمی

 بین عمیق شکاف و است نکرده پیدا را خود مناسب جایگاه

 خود بدنی، تربیت دانش شدن غیرکاربردي و عمل و نظر

 درستیبه موجود منابع و امکانات از که است آن دلیل

 ترینمهم از یکی کنونی قرن در شود.نمی برداريبهره

 مدیریت دانش به توجه یافته،توسعه کشورهاي هايویژگی

 رشد توسعه، پیشرفت، مهم ضروریات از یکی عنوانبه

 توجه قبل دهه سه از روازاین. است اجتماعی و اقتصادي

 ریزيبرنامه و راهبردي مدیریت به نظرانصاحب و مدیران

 یک راهبردي ریزيبرنامه فرایند. است شده جلب راهبردي

 را آن به مربوط محیط و سازمان از وتحلیلیتجزیه و نگرش

 و دهدمی توضیح را سازمان فعلی شرایط کند،می ارائه

). 10( کندمی شناسایی را آن موفقیت بر مؤثر کلیدي عوامل

 ترکیب بر زیادي تأکید امکانتا حد  راهبردي ریزيبرنامه

 به توجه و آینده و حال از ترکیبی فردي، و اجتماعی منافع

 و اجتماعی محیطی، فیزیکی، فاکتورهاي بین تعامل

 طریق از که است اينقشه نیازمند سازمان هر. دارد اقتصادي

 و بزند عالمت برود، آنجا به خواهدمی که را جایی بتواند آن

 راهبردي برنامۀ. برسد آنجا به باید چطور که دهد نشان

 ترینمهم به سازمان آن طریق از تا کندمی مهیا را مسیري

 هنگامبه تغییر، براي گرایش از حالدر عین  و برسد اهداف

 عصر در. کند جلوگیري سازمان در جدید رهبران ورود

 ارزیابی نظام وجود مدیریت، دانش شگرف تحوالت کنونی،

 از آگاهی منظوربه سازمان هر. است کرده ناپذیراجتناب را

 در ویژهبه خود هايفعالیت کیفیت و مطلوبیت میزان

 نبود. دارد ارزیابی نظامبه  مبرم نیاز پویا، پیچیدة هايمحیط

 عدم معناي به سیستم یک در کنترل و ارزیابی نظام

 شودمی تلقی سازمانیبرون و درون محیط با ارتباط برقراري

 ممکن. است سازمان مرگ در نهایت و افول آن پیامد که

 عالی مدیران توسط سازمانی، مرگ پدیدة یکبارة بروز است

 نبود دهدمی نشان مطالعات اما نشود، احساس هاسازمان

 توسعه رشد، براي الزم اطالعات انجام امکان بازخورد نظام

 سرانجام کند،می غیرممکن را سازمان هايفعالیت بهبود و

 چنین در). 7(شود می سازمانی مرگ سبب پدیده، این

 روش عنوانبه ابتدا متوازن امتیازي کارت روش شرایطی

منظور به ابزاري عنوانبه سپس و عملکرد ارزیابی نوین

 براي سیستمی بهتر عبارتیبه یا استراتژي تحقق به کمک

 دانشگاه نامصاحب استاد کاپالن رابرت توسط مدیریت،

 آمریکا در مدیریت برجستۀ مشاور نورتون دیوید و هاروارد

تدوین ) در 1397حمیدي و همکاران (). 14( شد مطرح

کشور با  يآموزنقشۀ راهبردي فدراسیون ورزش دانش

 يسازادهیپ دریافتند کهاستفاده از کارت امتیازي متوازن 

راهبردها در چهار سطح و چهار منظر رشد و یادگیري، 

مدل . از طرفی وري و مشتري استفرایندهاي داخلی، بهره

انداز و راهبردها با اهداف دلیل ارتباط بین چشمشده بهارائه

ها و ابتکارات فدراسیون در منظرهاي راهبردي، سنجه

نقشۀ  مختلف این قابلیت را دارد که در ایجاد زمینۀ اجرایی

) نیز در 1398). راسخ و همکاران (3رود (کار راهبردي به

طراحی نقشۀ راهبردي پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از 

که دو استراتژي  تکنیک کارت امتیازي متوازن اعالم کردند

در منظر مالی، پنج استراتژي در منظر مشتري، چهار 

ژي در استراتژي در منظر فرایندهاي داخلی و یک استرات

 ۀنتیج آنچه در وگیرند منظر رشد و یادگیري قرار می

وجود ابزاري براي  ،آیددست میها بهسنجه ياحصا

گیري عملکرد پژوهشگاه علوم ورزشی است که از آن اندازه

). کوزما 4( سازمان نائل آمد راهبرديطریق بتوان به اهداف 

 در وکارکسب) در تحقیقی به بررسی نظام 2018و انودي (
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 کارت چگونه دهند نشان کردند تالش و پرداختند ورزش

 جهت ورزش، سازماندهی به تواندیم متوازن امتیازي

 کردند بیان آنها کمک کند. راهبردي اهداف کردن عملیاتی

 کسب بین ارتباط يهایدگیچیپ فهم به هاکلوپ مدیران که

. دارند نیاز آن از خارج و ورزش میدان داخل در موفقیت

 براي را مطلوبی چارچوب متوازن امتیازي کارت رویکرد

 توصیف تحقیق این هدف .آوردمی فراهم تحلیلی چنین

 در متوازن امتیازي کارت سازيپیاده هايفرصت و هاچالش

 جهت الزم بینش ایجاد و غیرانتفاعی هايسازمان

 موردي ۀمطالع طریق از ياحرفه ورزش در آن يریکارگبه

 به تحقیق این نتایج. بود مجارستان هندبال يهاباشگاه در

 بین توازن و راهبردي اهداف با ارتباط در مدلی ایجاد

 و ورزشی مطلوب نتایج کسب در هم نفعان،ذي انتظارات

نیا ). ابطحی16( منجر شد تجاري هايموفقیت کسب در هم

 هاياداره عملکرد ارزیابی منظور) به1393و همکاران (

 امتیازي کارت رویکرد کشور يهادانشگاه بدنی تربیت

 جذب مالی بعد در دادند نشان و بستند کاربه را متوازن

 منظوربه اجرایی يهابرنامه مشتري منظر در دولتی، منابع

 و مدیریت داخلی فرایندهاي منظر در مشتري، مشارکت

 ضریب از رشد معیار یادگیري و رشد منظر در و يزیربرنامه

 شدهارائه پیشنهادي کارت همچنین .است برخوردار باالتري

 براي توانمند ابزاري همچون تواندیم پژوهش این در

 بدنی تربیت هاياداره راهبردهاي تدوین و ارزیابی

). 1( گیرد قرار هااداره این مدیران اختیار در هادانشگاه

 عملکرد ارزیابی به )2014( همکاران و سیدي همچنین

 کارت اساسبر خوزستان فوالد باشگاه فوتبال آکادمی

 که داد نشان تحقیق این نتایج. پرداختند متوازن امتیازي

 داخلی، فرایندهاي منظر از خوزستان فوالد فوتبال آکادمی

 منظر از ولی ،است خوبی شرایط در رشد و یادگیري و مالی

 ).19یی دارد (هاکاستی مشتري

 از زیادي درصد که است آن بیانگر تحقیقات بررسی

 با اند،کرده استفاده متوازن ارزیابی روش از که هاییسازمان

 به رو سازمانازاین اند،شده مواجه چشمگیري موفقیت

 ابعاد تمام گیرياندازه برعالوه تا داشت خواهد نیاز سیستمی

 رسالت به دستیابی در نیز را سازمان موفقیت میزان سازمان،

 همچنین سیستم این. کند گیرياندازه خود اندازچشم و

 کمک راهبردي ریزيبرنامه در سازمان مدیران به تواندمی

 منظوربه نوین ابزاري متوازن امتیازي کارت). 2( کند شایانی

 سازمان عملکرد گیرياندازه سنتی هايشاخص تکمیل

 و راهبردي اهداف میان متوازن امتیازي کارت. است

 اهداف تعیین ریزي،برنامه و کندمی برقرار ارتباط معیارها،

 ابعاد با مدل این. دارد عهده را راهبردي عوامل همسویی و

 مشتري، داخلی، فرایندهاي مالی، حیاتی، چهارگانۀ

 سازمان،مدت کوتاه عملیات کنترل پی در رشد و یادگیري

 بنابراین است؛ آن بلندمدت راهبردهاي و اندازچشم با

 اهداف محدودة در عملکرد کلیدي هاينسبت بر سازمان

 روش مستمر تکامل و توسعه با). 15( شودمی متمرکز

 استراتژي سازيپیاده در نوین ابزار این از متوازن، ارزیابی

 هايموفقیت و شد گرفته بهره مختلف هايحوزه

 2006 سال در کهطوريبه شد، مشاهده نیز چشمگیري

 کرد مطالعه جدیدي را استراتژي، پوربک هايورزش مرکز

 هايسنجه از اهداف، تعیین از پس آن، اجراي براي و

 مالی، منظر چهار در متوازن امتیازي کارت با متناسب

 ترتیببه( رشد و یادگیري و داخلی فرایندهاي مشتري،

 هايسال طی استراتژي این. کرد استفاده) سنجه 7،2،8،7

 مذکور هايسنجه از استفاده و شد اجرا 2015-2014

 امتیازي کارت). 18(شد  مرکز سودآوري و موفقیت موجب

 صورتبه تواندمی راهبردها، اجراي ارزیابی برعالوه متوازن

 رود، کاربه مؤسسات راهبردي عملکرد سنجش نظام

 راهبردها، ارزیابی ابزارتنها نه متوازن امتیازي کارت بنابراین،

 برخی. رودمی شماربه سازمان راهبردي ارزیابی یک بلکه
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 مدیریت منسجم چارچوب را متوازن امتیازي کارت محققان

 اهداف ترجمۀ در را هاسازمان که دانندمی راهبردي عملکرد

 یاري آنها با مرتبط عملکردي هايسنجه به راهبردي

 متوازن امتیازي کارت که گفت توانمی روازاین. دهدمی

 مدل اصلی هدف. است مدیریت کنترل براي مهم ابزاري

انداز چشم و اهداف يریکارگبه متوازن امتیازي کارت

عنوان به را راهبرد و اهداف مدل این. است عمل در سازمان

 طریق از کار این. دهدمی قرار سازمان عملیات کنترل مرکز

 در موفقیت کلیدي هايشاخص به سازمان اهداف ترجمۀ

 به توجه با). 15( گیردمی انجام BSC چارچوب منظر چهار

 استراتژي انتقال و تبیین براي ابزاري BSC الگوي اینکه

 اجرایی مناسب الگوي ةدهندارائه منزلۀبه ،است سازمان

 این ،شدهارائه ضرورت بنابر. شد برگزیده تحقیق این براي

 فدراسیون راهبردي برنامۀ مطالعۀ و طراحی پی در پژوهش

 اجراي منظوربه مناسب الگویی ارائۀ همچنین و قایقرانی

منظور به متوازن امتیازياز کارت  استفاده با برنامه

 سازمان اصلی هايپرسش و اساسی مسائل به پاسخگویی

 اخیر يهاسال در تحقیق اهمیت و ضرورت بحث دراست. 

در خود را  استراتژیک برنامۀ متعددي ورزشی يهاسازمان

) عمومیبخش  ای یرانتفاعیغ اي،حرفه( يهااز بخش یکی

در  داخلی تحقیقات. هستند تدوین حال در ای کرده تدوین

 یکی در ورزشی، هايسازمان استراتژي برنامۀ مطالعۀمورد 

و  گرفته انجام همگانی یا قهرمانی اي،حرفه ورزش ابعاد از

 گرفته درنظر را ورزش هايحیطه همۀ که جامع یقاتیتحق

 در راهبردي برنامۀ نبود. است شده انجام کمتر باشد،

 از اطمینان حصول منظوربه همچنین قایقرانی، فدراسیون

 تحقیقاتی را چنین انجام ضرورت ها،استراتژي شدن عملی

 اهداف به دستیابی براي و زمینه این در. است نکرده فراهم

 برنامۀ مطالعۀ قایقرانی، فدراسیون يهاتیمأمور و کالن

 توجه با همچنیناست.  اهمیت داراي و ضروري استراتژي

 صورت زمینه این در کاملی و جامع تحقیقتاکنون  اینکه به

 از بیش باره این در تحقیق اهمیت و ضرورت است، نگرفته

 .شودمی احساس پیش

 
 پژوهش روش

 و تحلیلی - توصیفی هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 راهبردي مطالعات حوزة در و است کاربردي هدف منظر از

. است گرفته انجام موردي مطالعۀ صورتبه که دارد قرار

 راهبردي شوراي جلسۀ ابتدا فرایند، شروع منظوربه

 اعضاي حضور با ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون

 جلسه در. شد برگزار بودند، نفر 15 از مرکب که شورا این

 بر مبنی محترم مسئوالن موافقت و مطرح موضوع کلیات

 يوجوجست برعالوه سپس،. شد اعالم پژوهش کار شروع

 بر سعی تحقیق، پیشینۀ مورد در اینترنتی و ايکتابخانه

 برخی ورزشی هايسازمان راهبردي برنامۀ گردآوري

 و رئیس نواب رئیس، را پژوهش آماري جامعۀ. شد کشورها

 اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون کنونی و سابق دبیران

 هااستان قایقرانی هايهیأت دبیران و رؤسا تمامی ایران،

 بخش در تحقیق اهداف به دستیابی براي. شوندمی شامل

 تعداد به) سرشماري( شمارکل گیرينمونه روش از کمی

 . شد استفاده نفر 169

 متوازن امتیاز کارت براساس راهبردي اجراي مدل ارائۀ

 امتیاز کارت منظرهاي تعیین براي تحقیق اجراي روش

 آوريجمع از پس محقق که بود صورت این به متوازن

 نشریات و هاکتاب پیشینه، ادبیات از نیاز مورد اطالعات

 اطالعات و متوازن امتیازي زمینۀ کارت در موجود

 برنامۀ مطالعۀ بر مبنی پژوهش اول بخش ازآمده دستبه

 نظر از ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون راهبردي

 چیدمان براي پایان در. شد استفاده راهبردي شوراي اعضاي

 مالی، مناظر شامل، متوازن امتیاز کارت منظر 4 راهبردهاي

 اعضاي توسط یادگیري رشد و داخلی فرایندهاي مشتري،

 .شد تصویب و تأیید راهبردي شوراي
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 محترم اعضاي توسط راهبردها احصاي به توجه با

 پیشینه، ادبیات از استفاده بر مبناي( راهبردي شوراي

 اول بخش در ،)پژوهش آماري جامعۀ نظرهاي يآورجمع

 موضوع نظري مبانی و آنها از استفاده باپژوهشگر  پژوهش،

 کارت زمینۀ در موجود نشریات و هاکتاب پیشینه، ادبیات و

 براي مقدماتی فهرست و اصلی هايمؤلفه متوازن، امتیازي

 اقدامات و کمی اهداف ها،سنجه راهبردي، اهداف شناخت

 و رشد و داخلی فرایندهاي مشتري، مالی، مناظر در

 را ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون یادگیري،

 داد قرار شوراي محترم اعضاي اختیار در کرد و شناسایی

 .شد نهایی و تأیید مذکور موارد تمامی نهایت در که

 براي ها،سنجه و راهبردي اهداف منظرها، تأیید از پس

 نقشۀ تهیۀ براي. شد اقدام فدراسیون اجرایی نقشۀ تهیۀ

هر  هايسنجه و راهبردي اهداف باید منظرها، ابتدا اجرایی

 يبندتیاولو سپس. شود تهیه کمی اهداف و مناظر از کدام

 تعیین سپس و راهبردي نقشۀ در گرفتن قرار براي منظرها

 صورت راهبردي اهداف و منظرها بین معلولی و علت روابط

 توسط راهبردي نقشۀ در منظرها اولویت تعیین. گیرد

 .گرفت انجام راهبري شوراي اعضاي

 سه اجرایی نقشۀ در معلولی و علت روابط تعیین براي

 :ازاند عبارت که دارد وجود روش

 از روش این در: ارتباطی زنجیرة ايرایانه . کشف1

 بعد تا شودمی استفاده SPSS افزارنرم و آماري هايروش

 تغییرات بین سازمان گذشته هايداده از پایگاهی ایجاد از

 پیدا را هاشاخص بین ايرابطه بتوان آنها ازآمده دستبه

 .کرد

 روش این در: مصاحبه هايداده از علمی . مطالعۀ2 

 از هاشاخص بین معلولی و علت روابط آوردن دستبه براي

 به روش این. شودمی استفاده هانمونه با مصاحبه

 روي از را روابط تا دهدمی اجازهکننده مصاحبه

 است،آمده دستبه هامصاحبه از که خود هاياستنباط

 .کند تشریح

 از روش این در: خبره افراد نظرهاي از مندي. بهره3

 و هاداده روش این در. شودمی گرفته کمک خبره افراد

 آنها از و شده داده خبرگان بهموردنظر  سازمان هايشاخص

 .کنند ترسیم را معلولی و علت روابط تا شودمی خواسته

 از یعنی سوم و دوم روش از ترکیبی حاضر پژوهش در

 از منديبهره و مصاحبه هايداده از علمی مطالعۀ هايروش

 اجرایی نقشۀ نهایی طرح و شد استفاده خبره افراد نظرهاي

 براي. شد تعیین منظرها بین معلولی و علت روابط و تهیه

 قایقرانی فدراسیون راهبردي اجراي نیز يسازمدل

 از متوازن امتیاز کارت رویکرد با ایران اسالمی جمهوري

 .شد استفاده نورتون و کاپالنشده ارائه نمونۀ

 

 پژوهش يهاافتهی

راهبردها  و چیدمان ترمناسبمنظور تفسیر در ابتدا به

 عوامل وضعیت خالصه ماتریس BSC چهارگانۀ مناظر در

ایران مشخص شد که  قایقرانی فدراسیون بیرونی و درونی

 .دشویممشاهده  1در شکل 
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 . ماتریس وضعیت عوامل درونی و بیرونی فدراسیون قایقرانی ایران 1شکل 

 
 چهارگانۀ مناظر درراهبردها  چیدمان بخش، این در

BSC ،که کمی اهداف ها وسنجه راهبردي، اهداف تعیین 

و  بود شده دییتأ و انجام راهبري شوراي اعضاي توسط

شده  ارائههر منظر  با مرتبط ابتکارات و اقدامات همچنین

 قایقرانی فدراسیون اجرایی نقشۀ تدوین نهایت در. است

 ارائه شده است. 4تا  1در جداول  ایران اسالمی جمهوري

 
 مالی منظر از ایران اسالمی جمهوري قایقرانی . راهبردهاي فدراسیون1جدول 

 از منظر مالی راهبردها
 .1 ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون مالی منابع به بخشیتنوع و بازاریابی درآمدزایی،

 منطقه، کشورهاي به داوران و مربیان يهااعزام با توانیم کشور داخل در یالمللنیب آموزشی يهادوره يهاشرفتیپ به توجه با
 .گرددیم آسان آسیا ونیدر کنفدراس ایران نمایندگان حمایت با که کرد کسب یالمللنیب تجربۀ و اشتغال ایجاد

2. 

 .3 .فعال و مستعد استانی هايهیأت و هاگاهیپا به توزیع و کشور در روز ياستانداردها با قایق و پارو تولید منظوربه کار بازار ایجاد
 مالی حامیان در تمایل ایجاد و استانی هايهیأت و فدراسیون در مدیریتی دانش افزایش و بازاریابی مشاوران از بهینه استفادة

 یی.درآمدزا جهت
4. 
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 مشتري دیدگاه از ایران اسالمی جمهوري قایقرانی . راهبردهاي فدراسیون2جدول 
 راهبردها از دیدگاه مشتري

 سیستم در مالی حامیان جذب و مالی منابع کمبود توانیم یالمللنیب و ياقاره مسابقات برگزاري منظوربه ایران توانایی به توجه با
 .کرد را تقویت فدراسیون بازاریابی

1 

 انعکاس براي در تمایل ایجاد و یالمللنیب مسابقات در قایقرانی يهامدال کسب انعکاس منظوربه فدراسیون در رسانه کارگروه تشکیل
 .اخبار

2 

 
 داخلی فرایند دیدگاه از ایران اسالمی جمهوري قایقرانی . راهبردهاي فدراسیون3جدول 

 از دیدگاه فرایند داخلی راهبردها

 دراردوها  برگزاري و تهران آزادي پیست از متمرکز اردوهاي کردن خارج و قهرمانی يهاگاهیپا در استاندارد يهاستیپ ایجاد
 .ورزشکاران سکونت محل به نزدیک قهرمانی يهاگاهیپا

1 

 2 قایقرانی بهمندان عالقه در بالقوه استعداد وجود و ورزشکاران مناسب بدنی فیزیک به توجه با کشور در قایقرانی ورزش توسعۀ و رشد
 مسابقات برگزاري محدودیت عدم و قایقرانی در ي آرام.رویینگ.بادبانی.اساللوم)هاآبالمپیکی ( پرمدال رشتۀ چهار حضور به توجه با
 .کرد ایجاد جوان ورزشکاران در رقابت حس توانیم کشورمان در یالمللنیب

3 

 
 رشد و یادگیري دیدگاه از ایران اسالمی جمهوري قایقرانی . راهبردهاي فدراسیون4جدول 

 از دیدگاه یادگیري و رشد راهبردها
 1 .دشویم منجر یالمللنیب آموزشی يهادوره برگزاري به که جهان و آسیا کنفدراسیون يهایکرس در ایران نمایندگان حضور

 
 راهبرد نقشۀ ترسیم براي داد، نشان تحقیق نتایج

 این منظرهاي ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون

 رشد، و یادگیري منظرهاي ازاند عبارت باال به فدراسیون

 براي باید ترتیب این که مالی و مشتري داخلی، فرایندهاي

 تحقیق يهاافتهی. گیرد قرار توجه مورد راهبرد نقشۀ ترسیم

 اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون يهاياستراتژ شامل

 در راهبرد، 4 مالی منظر دراست.  ،)استراتژي 10( ایران

 3 داخلی فرایندهاي منظر در راهبرد، 2 مشتري منظر

  .دارند وجود راهبرد 1 یادگیري و رشد منظر در و راهبرد

 يریگجهینت و بحث

 شوراي اعضاي دییتأ با و تحقیق هايیافته براساس

 به بخشیتنوع و بازاریابی درآمدزایی، استراتژي، راهبري،

 در ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون مالی منابع

 و ترویج تبلیغ، راهبردهاي ي،منظر مشتر در مالی، منظر

 قایقرانی فدراسیون ايرسانه و عمومی ارتباطات تحکیم

 و ايرسانه ظرفیت از منديبهره و ایران اسالمی جمهوري

 راهبردهاي داخلی، فرایندهاي در منظر نوین، هايفناوري

 کمیتۀ و آکادمی ها،هیأت نقش افزایش و مشارکت توسعۀ

 گسترش در قایقرانی فدراسیون پژوهش و تحقیق

 ایران، اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون يهابرنامه

 درون سطوح در ورزشی رویدادهاي یکپارچۀ نظام طراحی

 و تحکیم راهبردهاي، رشد، و یادگیري در منظر استانی،

 بیان نظري مبانی در. شد چیدمان داوطلبی نهضت تقویت

 منظرهاي به سازمان هر يراهبردها ترجمۀ براي که شد

 منظر هر با متناسب راهبردهاي که است ضروري مختلف،

 اهداف منظر هر براي آنها شناخت با تا شود شناسایی

 مناسب اقدامات و هاسنجه کمی، اهداف راهبردي،

 ادبیات در زمینه این در. شود تدوین و طراحی شناسایی،

کشاورز  پژوهش در مزبور فرایند که شد مشاهده پیشینه

 ملی کمیتۀ يهاياستراتژ سازيپیاده خصوص در) 1393(

 سازيپیاده« عنوان با) 1392(سجادي  نژاد ،)6(المپیک 

 ،)7(» تهران شهرداري در همگانی ورزش استراتژي

 با عملکرد ارزیابی« عنوان با تحلیلی در) 1391(پور طالب

 در) 2017( بنکر نهایت در و) 5(» امتیازي کارت از استفاده
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 بخش يهاآژانس در BSC اجراي« عنوان با تحقیقی

 گراناداي شهر شهرداري ورزشی يهاسیسرو عمومی

 امتیازي کارت مدل در که دارد وجود ،)11(» اسپانی

 فرایندهاي مشتري، مالی، منظر چهار مزبور تحقیقات

 مبناي بر که ،شودیم مشاهده رشد و یادگیري و داخلی

مؤسسات  راهبردهاي نورتن و کاپالن پیشنهادي مدل

 اقدامات و کمی اهداف ها،سنجه راهبردي، اهداف به مذکور

 با مذکور تحقیقات هايیافته و است شده ترجمه ابتکارات و

 حاضر پژوهش نتایج اما. دارد همخوانی حاضر تحقیق نتایج

 عنوان با ،)2009( همکاران  و آنجل تحقیق هايیافته با

» متوازن امتیازي کارت روش با ورزش در يگذارهیسرما«

 به مالی منظرمنظر از  تغییر براي پیشنهاددر آن  که ،)9(

 منظر به مشتري منظر تغییر و دهندگاناتیمال منظر

 علت که ندارد همخوانی ،است شهروندان وکنندگان مصرف

 و مالیاتی به مالی منظر تغییر رسدیم نظربه ناهمخوانی

 يهاپژوهش درکنندگان مصرف به مشتري منظر تغییر

 اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون که باشدذکرشده 

است  این در اینجا مهم نکتۀ اما. ندارد رویکردي چنین ایران

 قایقرانی فدراسیون در اصلی رویکرد اینکه به توجه با که

 در قایقرانی ورزش توسعۀ ایران، اسالمی جمهوري

 اصلی مشتریان دیگر بیان به ،است استانی هايهیأت

 ورزشکاران، ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون

 به مشتري منظر توانستیم بنابراین اند،استانی هايهیأت

 اعضاي تصویب به موضوع این اما دهد، نام تغییر ورزشکار

 مشتري منظر حاضر، پژوهشو در  نرسید راهبري شوراي

 ورزشکاران نیدر ب قایقرانی توسعۀ براي رونیااز. شد لحاظ

 توانیم ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون توسط

 مختلف راهبردهاي چیدمان با و مزبور مدل از يمندبهره با

 و داخلی فرایندهاي مشتري، مالی، چهارگانۀ منظرهاي در

 اهداف به را شدهنیتدو راهبردهاي رشد، و یادگیري

 ترجمه ابتکارات و اقدامات، هاسنجه کمی، اهداف راهبردي،

 راه نقشۀ راهبردي، اهداف از استفاده با نیز ادامه در. کرد

 تدوین ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون راهبردي

 .گردد

 اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون راهبردي راه نقشۀ

 ایران

 که شد ترسیم يانقشه حاضر، تحقیق از مرحله این در

 فراروي گویا، تصویريعنوان به اجرا مرحلۀ آخرین تا

 تدوین از پس قسمت این در. گرفت خواهد قرار مجریان

 که شد متمرکز موضوع این بر محقق تالش راهبردي، اصول

 ممکن حد تا و برساند اعلی حد به را راهبردي يهارهیزنج

 اصل نیترعنوان مهمچراکه به گرفت، انجام مهم مورد این

 موجود يهاارتباط وها اتصال همین راهبردي، يهانقشه در

 اهداف مرحله این در. است راهبردي نقشۀ اجزاي بین

 کارت در شدهدیتأک وجه چهار گرفتن درنظر با عملیاتی

 است بدیهی ،شوندیم داده ارتباط یکدیگر با متوازن ارزیابی

 .است مرحله این طراحی، در مراحل نیترسخت از یکی

 راهبردي نقشۀ با همراه آمدهوجودبه یو معلول علت رابطۀ

را  ياساده بصري شرایط قایقرانی فدراسیون در، BSCو

 قایقرانی فدراسیون در حساس يهاتیموقع تشخیصجهت 

 به رسانی سرویس و مالی نتایج بر که آوردیوجود مبه

 راهبردي نقشۀ در. بود خواهد رگذاریتأث آینده، در مشتري،

 بیشتر همانند قایقرانی فدراسیون براي شدهیطراح

 آن اصلی هدف ی،رانتفاعیغ و دولتی هايسازمان

 اولویت در مادي و اقتصادي رشد و بوده یرسانخدمات

 وجه درمعموالً راهبردها  غیرانتفاعی يهاسازمان در. ستین

 سود کسب هدف اغلبچراکه  ،شوندیم تدوین مشتري

 گام خود مشتري به خدمت انجام جهت در بیشتر و نیست،

 نیز مالی وجه است، خدمتآنها  راهبردمعموالً  و دارندیبرم

نورتون  و کاپالن کلی مدل. شودیم تعریف خدمات ثیاز ح

 طراحی تجاري مؤسساتو ها سازمان براي که ،)1991(

 پیاده تغییراتی با یرانتفاعیغ يهادر سازمان است، شده
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و  مشتري منظر تحقیق از مرحله این در). 15( شودیم

 امتداد در و استراتژي نقشۀ فوقانیدر قسمت  مالیمنظر 

 با همراه ورزشی يهاتیفعال توسعۀ. گیرندمی قرار یکدیگر

 نتیجۀ در ورزشکاران نیدر ب یو شاداب نشاط نرخ شیافزا

از  ،تیفی) باکیو قهرمان همگانی(ورزشی  خدمات ارائۀ

 قایقرانی فدراسیون که است قایقرانی فدراسیوناهداف 

امر  این صرف را خودتالش  شتریب ایران اسالمی جمهوري

 يهاپشتوانه رشد با مگر دشوینم میسر امر این اما. کندمی

 دولت که شودیم استدالل چنین. قایقرانی فدراسیون مالی

 بیندیشد را الزم تدارکات افزایش باالتر، تقاضاهاي براي باید

 ارائۀو سطح  مناسب يهارساختیز از اطمینان منظوربه که

 موضوع نیو ا است يگذارهیسرما نوعی این، خدمات

 يهاافتهی با ینوعبه دانشجویی ورزش از دولت حمایت

 دانیل ،)1390( همکاران و سجادي نژاد ،)1393(کشاورز 

. دارد همخوانی) 2015(چینگ  و) 2008(دالنی  دي

 افزایشگرو  در سازمان مالی حمایت افزایش همچنین

است.  سازمان مشتري منظر اهداف تحقق و اثربخشی

 منظر در قایقرانی فدراسیون عملکرد یاثربخش عبارتیبه

 طلب را مالی در منظر مالی پشتیبانی افزایش مشتري

 عملکرد گزارش درگرو مالی پشتیبانی افزایش و کندیم

 افزایش هدف با ورزشی يهاتیفعال توسعۀ و بخشتیرضا

 شد، بیان کهگونهاست (همان ورزشی هايهیأت توسعۀ و

طور به درآمدي کسب منبعفعالً  قایقرانی فدراسیون

 طرف از آنو اعتبارات  ندارد دولتیو خارج از منابع  جداگانه

در  کهگونه). همانشودیم نیتضم جوانان و ورزشوزارت 

عنوان به مشتري منظر شده، داده نشان استراتژي راهنقشۀ 

. کندیم عمل نیز خود از ترنییپا مناظر براي محرکی عامل

وجوه  سایر با مشتري وجه بین خصوص، ارتباط این در

BSC کاپالن چون تحقیقاتی جیدر نتا راهبرد، راه نقشۀ در 

 که دشویم مشاهده) 2000( مالیان و) 2010( نوورتون و

 ).15، 17دارد ( همخوانی حاضر پژوهش نتایج با

 جمهوري قایقرانی فدراسیون استراتژي اجراي الگوي 

  BSC تکنیک با ایران اسالمی

 یرانتفاعیغ مؤسسۀ اصلی هدف شد، اشاره کهگونههمان

است.  خاصی خدمات ارائۀ بلکه، نیست بیشتر درآمد کسب

 هدف با که است دولتی بخش یک نیز قایقرانی فدراسیون

و نشاط  تحرك، شادي افزایش و قایقرانی ورزش توسعۀ ارائۀ

 ایران عزیزمان کشور براي افتخار کسب و ورزشکاران بین در

 توسعۀ ی،رسانخدمت سازمان این دراست.  فعالیت مشغول

 بین در نشاط و شادي افزایش و ورزشی يهاتیفعال

 فدراسیونانداز چشم و تیمأمور اهداف، جزء ورزشکاران

. است مشهود یخوببه شدهارائه الگوي در امر این که ،است

 قایقرانی فدراسیون موقعیت به توجه با شدهارائه الگوي

 مدل با) دارند یرانتفاعیغ و دولتی يهاسازمان که وضعیتی(

BSC کشاورز ،)2017( بنکر غیرانتفاعی يهاسازمان 

 و مشابهت ،)1392( همکاران و نصیرزاده و) 1392(

 سنتی الگوي به نسبت تغییر مقداري با که دارد، همخوانی

 شده طراحی) 1991( نورتون و کاپالن تجاري يهاسازمان

 ).6،8،11است (

 
 منابع و مآخذ
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Abstract 
The aim of this study was to provide the administrative planning of Iran Canoeing-
Rowing and Sailing Federation based on the Balanced Scorecard. This study was 
descriptive-analytic and applied in terms of objectives. It is a strategic study which was 
conducted as a case study. The statistical population included the chairman, vice-
president and former and current secretaries of the Canoeing-Rowing and Sailing 
Federation of the Islamic Republic of Iran, all the chiefs and secretaries of the canoeing-
rowing and sailing boards of the provinces. 169 subjects were selected by census 
sampling method. To determine Balanced Scorecard perspectives, after the required 
data were collected from the existing related literature, books and journals, the 
viewpoints of the members of the Strategic Council were used. Based on the research 
findings, revenue, marketing and diversification strategies of the financial resources of 
the federation in the financial context, advertising, promoting and benefiting from the 
media capacity and new technologies in customer perspective, the development of 
participation of research and planning development boards and committees and design 
of integrated system of sport events in within-province levels in local processes 
perspective and strengthening and enhancement strategies of volunteering movement in 
learning and growth perspective were arranged. 
 
Keywords  

Administrative planning, Balanced Scorecard, Canoeing-Rowing and Sailing 
Federation, sport, strategic planning. 
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