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 چكيده

 ةجامع. با رويكرد كارت امتيازي متوازن بودراهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي هدف از پژوهش حاضر، تدوين منظرها و نقشة 
 در بخش كيفيها  از بين نمونه كه )n=91( ها، استادان و دانشجويان دكتري بودند بدني استان مسئوالن تربيت  ارشد، مديران شاملآماري 

 ساخته ة محققپرسشنامآوري اطالعات در بخش كمي از  منظور جمع به .برگزيده شدند شمار صورت كل به نفر 79 در بخش كميو  نفر 12

 در بخش .رسيد به تأييد) α=87/0(پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ  ديريت ورزش وتوسط متخصصان م آن روايي استفاده شد، كه

 كولموگروف در بخش كمي از آزمون مجذور كاي، تحليل اطالعات براي .كيفي از مصاحبه و جلسات شوراي راهبردي استفاده شد

 معاونتپژوهش نشان داد كه  هاي يافته. استفاده شدو در بخش كيفي از مصاحبه و جلسات شوراي راهبردي  اسميرنوف و آلفاي كرونباخ

 همچنين. استاقدام  238سنجه و  63راهبردي، هدف  27 ،يندهاي داخلي، يادگيري و رشداداراي چهار منظر مالي، مشتري، فرورزش 

 ةمنظرها، راهبردها و نقش اينكه نهايت وشده روابط علت و معلولي بين منظرها و اهداف راهبردي وجود دارد  راهبردي تدوين ةدر نقش
  .را دارندمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي شده قابليت اجراي راهبردهاي  راهبردي ترسيم

  
 

  هاي كليدي واژه

  .استراتژي، دانشگاه آزاد اسالمي، كارت امتيازي متوازن، مديريت ورزشي، منظر، نقشة راهبردي
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  مقدمه
 ها امروزي، سازمان در دنياي رقابتي و پرتالطم

 نظارت خارجي و داخلي رويدادهاي بر پيوسته ناگزيرند

 را خود ضرورت برحسب و مناسب زمان در بتوانند تا كنند

 خواهند موفق هايي سازمان امروزه .دهند وفق تغييرات با

  .استفاده كنند راهبردي مديريت و علم از بتوانند كه بود

 را استراتژيك ريزي برنامه اهميت بسياري دانشمندان

 روي اند و همگي كرده بررسي مختلف هاي جنبه از

 مطلوب عملكرد با راهبردي ريزي برنامه همبستگي

 به ديگر سخن، سرعت،). 14(دارند  نظر سازمانتوافق

 پذيري، از جمله انطباق و مستمر يادگيري پذيري، انعطاف

 اين در. آيند مي شمار به ها سازمان موفقيت جديد قواعد

 بايد اما .است ضروري متمايز تدوين راهبردي شرايط

 رقابتي مزيت هنگامي استراتژي تدوين داشت خاطر به

 اجرا به درستي به كه آورد مي ارمغان به براي سازمان

 بينش از كه شد خواهد موفق سازمان هنگامي. درآيد

 آن اجراي و استراتژي طراحي براي الزم سرعت و درست

 ).19(باشد  برخوردار

 هاي ترين ويژگي طوركه گفته شد، از برجسته همان

 عنوان يافته، توجه به دانش مديريت به كشورهاي توسعه

 يكي از ضروريات بالمنازع پيشرفت، توسعه، رشد اقتصادي

 ترين عنوان اصلي كه در اين ميان آنچه به و اجتماعي است

 هر كشور مورد بحث) سطوح مختلف در(كاركرد مديريت 

 هاي ريزي و تالش براي نيل به هدف بوده، همانا برنامه

 و در اين زمينه توسعه). 6(شده در آن است  بيني پيش

 يكي كه دارد مختلفي هاي شاخص كشورها واقعي پيشرفت

 ورزش و بدني تربيت  اهميت. است ورزش آنها ترين مهم از

 هاي پديده با ورزش ارتباط. است افزايش حال در روز روزبه

 اهميت از حاكي اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي،

 ملي توسعة هاي برنامه در آن نقش و پديده اين

 در ورزش پيشرفت و توسعه كلي نگاه يك در .كشورهاست

  .دارد نزديكي ارتباط كشور آن قدرت و با اقتدار كشور هر

 هاي هنگفتي گذاري سرمايه كه شده سبب موضوع اين

 از). 5(گيرد  انجام كشورها بيشتر در ورزش توسعة براي

 افق در ايران انداز جمهوري اسالمي چشم سند طرفي در

 در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه كسب بر 1404

 تأكيد شده است، بنابراين بديهي است جنوب غرب آسيا

 توانند در تحقق ميها و مؤسسات آموزش عالي  كه دانشگاه

 همچنين. انداز نقشي ممتاز و كليدي ايفا كنند اين چشم

 ارتقاي سالمتي، شادابي و كيفيت زندگي دانشجويان از

 از عنوان يكي به توان يمبدني و ورزش را  طريق تربيت 

 هدف آرماني اين به دستيابي براي مؤثر و كارامد ابزارهاي

 بايدان اين حوزه با اين اوصاف مدير .مدنظر قرار داد

 و اجراي هاي اثربخش استراتژي تدوين بتوانند با

 .شوند سهيم انداز چشم اين تحقق آميز آنها در موفقيت

 ويكم مديران ارشد طوركه بيان شد، در قرن بيست همان

 ها وقت، انرژي و منابع مالي و انساني بسياري از سازمان

 راهبردهايبسياري را صرف تدوين استراتژي و تعيين 

 كنند، ولي بيشتر آنها از عدم هاي خود مي اساسي سازمان

 .گويند هاي خود سخن مي اجراي مطلوب استراتژي

 انداز و مأموريتي كه مديران براي خود ترسيم چشم

 كنند، براي خود آنها كامالً روشن است، ولي آگاهي و مي

 انداز و مأموريت بسيار كم درك كاركنان آنها از اين چشم

 و همسويي و همدلي آنها براي تحقق اهداف منبعث از اين

 بنابراين مديران انداز و مأموريت بسيار كم است؛ چشم

 حلي براي حصول از وجوي راه ارشد همواره در جست

 هاي هاي خود بوده و در اين ميان روش اجراي استراتژي

 عنوان ابزاري جهت كنترل ارزيابي عملكرد را به

 در چنين شرايطي). 11( اند برگزيده هاي خود استراتژي

 ارزيابي عنوان روش نوين ابتدا به 1روش ارزيابي متوازن

                                                           
1 . Balanced Evaluation 
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 تحقق عنوان ابزاري براي كمك به عملكرد و سپس به

 توسط عبارتي بهتر سيستمي براي مديريت، استراتژي يا به

 ديويد هاروارد و  نام دانشگاه ، استاد صاحب1رابرت كاپالن

  .مشاور برجستة مديريت در آمريكا مطرح شد 2نورتون

 بررسي تحقيقات بيانگر آن است كه درصد بااليي از

 سازي روش ارزيابي متوازن هايي كه اقدام به پياده سازمان

 اند، با موفقيت چشمگيري مواجه در سازمان متبوع كرده

 رو سازمان به سيستمي نياز خواهد ازاين). 8(اند  شده

 گيري تمام ابعاد سازمان، ميزان ر اندازهب داشت تا عالوه

 انداز موفقيت سازمان را نيز در دستيابي به رسالت و چشم

 تواند به اين سيستم همچنين مي. گيري كند خود اندازه

 ريزي راهبردي كمك شاياني كند مديران سازمان در برنامه

 ابزاري نوين براي) BSC(كارت امتيازي متوازن ).7(

 گيري عملكرد سازمان سنتي اندازههاي  تكميل شاخص

 كارت امتيازي متوازن ميان اهداف راهبردي و. است

 ريزي، تعيين اهداف كند و برنامه معيارها، ارتباط برقرار مي

 مدل اين). 17(عهده دارد  و همسويي عوامل راهبردي را به

 و مشتري داخلي، فرايندهاي مالي، چهارگانة حياتي ابعاد با

 سازمان، مدت كوتاه عمليات كنترل پي در رشد و يادگيري

 بنابراين آن است؛ بلندمدت راهبردهاي و انداز چشم با

 محدودة اهداف در عملكرد كليدي هاي نسبت بر سازمان

 توفيقات مالي، منظور به: 3منظر مالي). 8(شود  مي متمركز

 منظور به چگونه بايد در تعامل با سهامداران باشيم؟

 مالي سازمان استفاده و عملكرد ها  شناخت نيازمندي

 ترين اجزاي نظام ارزيابي معيارهاي مالي از مهم. شود مي

 عملي كردن يبرا :4منظر مشتري .متوازن هستند

 ، چگونه بايد در منظر مشتريان جلوه كنيم؟انداز چشم

 از طريق( منظور آگاهي از سطح رضايت مشتريان به

                                                           
1 . Robert Coplan 
2 . David Norton 
3 . Financial Perspective 
4 . Customer Perspective 

 )دماتهاي كمي و كيفي در مورد كاال يا خ سنجش

   .شود ستفاده ميا

سهامداران و  براي رضايت :5منظر فرايندهاي داخلي

پيشرو  خود وكار كسبمشتريان خود چگونه بايد در 

سازمان  فرايندهاي مورد نياز در منظور ارزيابي به باشيم؟

فرايندهايي را  بايد ها  در اين منظر سازمان. رود كار مي به

بتوانند به  آنها،كه با برتري يافتن در  مشخص كنند

سهامداران خود  آفريني براي مشتريان و در نهايت ارزش

 انداز چشمنيل به  براي :منظر يادگيري و رشد. دهند ادامه

تغيير و توسعه  هاي خود در مسير ييتواناچگونه حافظ 

كسب دانش و  آموزش كاركنان،  اين وجه بر نحوة .باشيم

بقا در بازار  وحضور  منظور چگونگي استفاده از آن، به

  ).19(كند  رقابتي موجود، تمركز مي

 با توسعه و تكامل مستمر روش ارزيابي متوازن، از اين

 هاي مختلف از سازي استراتژي حوزه ابزار نوين در پياده

 هاي هاي ورزشي بهره گرفته شد و موفقيت جمله سازمان

 در همين زمينه تحقيقات. چشمگيري نيز مشاهده شد

 داخل و خارج از كشور صورت گرفته كه مبينمتعددي در 

 كارامد است كه ضرورت و فوايد اين ابزار مديريتي مؤثر و

 كشاورز و. توان به موارد ذيل اشاره كرداز بين آنها مي

 تدوين منظرها ودر پژوهشي با هدف ) 1394(همكاران 

 ژيمناستيك ايران با رويكرد كارت ةنقشة راهبردي توسع

 فدراسيون ژيمناستيك بيان كردند كه امتيازي متوازن

 يندهاي داخلي،اايران داراي چهار منظر مالي، مشتري، فر

 در پژوهشي) 1394(انديك  .)10( استيادگيري و رشد 

 طراحي و تبيين الگوي اجرايي راهبردهاي ورزشبا هدف 

 بيان كرد كه BSC  قهرماني استان خوزستان با رويكرد

 داراي چهار منظر مالي، اين ادارة كلورزش قهرماني 

 .است يادگيري و رشد و يندهاي داخليامشتري، فر

 هدف 36راهبرد در منظرهاي مختلف،  15 همچنين

                                                           
5. Internal Process Perspective 
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 تدوين كرداقدام و ابتكار  197سنجه،  138راهبردي، 

 در تحقيقي با) 1392(ميرفخرالديني و همكاران  .)2(

با استفاده از » هاي ورزشيارزيابي عملكرد سازمان«عنوان 

دريافتند كه عملكرد ادارة  TOPSIS-BSCمدل منسجم 

بدني استان يزد در دو منظر فرايندهاي داخلي كل تربيت 

و رشد و يادگيري مطلوب و در دو منظر مشتري و مالي 

كشاورز و ). 13(نامطلوب بوده است ) BSCمناظر (

منظور تدوين  از كارت امتيازي متوازن به) 1388(همكاران 

. نظام ارزيابي عملكرد كميتة ملي المپيك استفاده كردند

هاي پژوهش نشان داد كميتة ملي المپيك چهار يافته

منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي، يادگيري و رشد و 

هدف در  11هدف در منظر مالي،  8(هدف بلندمدت  41

 10هدف در منظر فرايندهاي داخلي و  12منظر مشتري، 

سيدي و  ).11(دارد ) هدف در منظر يادگيري و رشد

ارزيابي عملكـرد  اي با هدف در مطالعه) 2014(همكاران 

آكادمي فوتبال باشگاه فوالد خوزستان براساس كارت 

كه آكادمي فوتبال فوالد  عنوان كردند ،امتيـازي متوازن

يندهاي داخلي، مـالي و يـادگيري و اخوزستان از منظر فر

ولي از منظر مشتري برخي  است،ايط خوبي رشد در شر

 در) 1393( فر و همكاران پيمان ).24(هايي دارد  كاستي

 ها در عمل با شكست چرا استراتژي« پژوهشي با عنوان

 برابر در اصلي مانع 31 در مجموع »شوند؟ مواجه مي

 در چهار اجراي راهبرد را شناسايي كردند و اين موانع را

 ها به عمل و راهبرد، انتقال راهبردبخش زيربنايي، تدوين 

 و نتيجه گرفتند كه بندي كردند اجراي راهبرد دسته

 ورزش نظام در راهبردي هاي برنامه بهينة اجراي منظور به

 رو پيش از را موجود موانع اول مرحلة در بايد ايران،

  .)4( برداشت

 نحوة«با عنوان  تحقيقي در) 2015( 1نيوپلويچ

 براي راهبردها اجراي در متوازن امتيازي كارت از استفاده

                                                           
1. Nieplowicz 

 نشان ،»لوبلين شهر در تفريحات و توسعة ورزش از حمايت

 مالي، منظر چهار داراي لوبلين شهر ورزش كه بخش داد

 .است داخلي فرايندهاي و رشد و يادگيري مشتري،

 توسعة براي غيرمالي و مالي شاخص دو هر همچنين از

  . )22( كردند استفاده تفريحات و ورزش

 در پژوهشي كاربرد) 2010(همكاران  و 2رودريگز

 را در سازمان خدمات) BSC(كارت امتيازي متوازن 

 .ورزشي شهرداري در شهر گراناداي اسپانيا بررسي كردند

 آنها در پژوهش خود ابتدا وضعيت موجود سازمان خدمات

   SWOTورزشي شهرداري گرانادا را براساس مدل 

 كردند و پس از تبيين موقعيت راهبردي ووتحليل تجزيه

 و BSCهاي سازمان مورد نظر با استفاده از روش راهبرد

 هاي مالي، مشتري، فرايندهايبا در نظر گرفتن منظر

 داخلي و رشد و يادگيري نقشة راه سازمان خدمات ورزشي

 3كريماديس). 23(شهرداري گراندا را طراحي كردند 

 ارزيابي عملكرد ادارة ورزشتحقيقي را با هدف ) 2009(

 با استفاده از رويكرد راهبردي Connecticutدانشگاه  

 انجام داد و بيان كرد كه) BSC(كارت امتيازي متوازن 

 منظور استفاده از معيارهاي كارت امتيازي متوازن به

 منظور ارزيابي ادارة ورزش دانشگاه يك روش مؤثر به

- و استقرار راهبردها در تثبيت  ها و ضعف شناسايي قوت

 همچنين در بخش ادارة. هاي اين بخش از دانشگاه ماست

 ورزش دانشگاه ابعاد رشد و يادگيري و فرايندهاي داخلي

  ). 21(اداره موفقيت چشمگيري را نشان دادند 

 رسيد كه اين نتيجه به پژوهشى طى) 2008( 4دلينى

 وقتي دانشگاه نظام ارزيابي عملكرد بخش ورزش را با

 اجرا كرد، سودآوري اين اده از كارت امتيازي متوازناستف

 ويژه هاي ورزشي به گرايش دانشجويان به فعاليت بخش و

  ).18(ورزش قهرماني افزايش يافت 

                                                           
2. Rodríguez 
3. Kriemadis 
4. Delaney 



 13                           با رويكرد كارت امتيازي متوازن راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالميتدوين منظرها و نقشة 
 

 

آمده، در  عمل توان گفت طي مطالعات به در نهايت مي

ها در همة دنيا به لزوم  هاي اخير مديران برتر سازمان دهه

راهبردي پي برده و فوايد آن را در ريزي  و اهميت برنامه

سازماني خود  ها و تعيين آيندة  پيشبرد اهداف و برنامه

آزاد نيز از اين   در اين زمينه ورزش دانشگاه. اند درك كرده

قاعده مستثنا نبوده و به لحاظ وظايف و نقشي كه در 

اي  كند، نيازمند چنين برنامه عرصة ورزش كشور ايفا مي

يت آن بر متوليان ورزش كشور است و پذيرش اهم

رسد، چراكه دنياي امروز، دنياي  نظر مي ضروري به

هاي مختلف است و مراكز ورزشي نيز  تغييرات در زمينه

ها در مواجهه با تغييرات در راستاي  همچون ساير سازمان

ريزي  كسب موفقيت در ميدان رقابت، بايد از نوعي برنامه

كه  طوري گرا باشد، به نگر و محيط بهره گيرند كه آينده

ضمن شناسايي عوامل مؤثر محيطي، تأثير آنها را بر 

سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را در بلندمدت 

هاي آزاد در  دانايي مديران ورزش دانشگاه. مشخص كند

ردة راهبردي زمينه را در جهت پويايي و شكوفايي ورزشي 

ش دانشجويي از سوي ديگر، در ورز. كند كشور فراهم مي

بهبود فرايندهاي سازماني در موفقيت آيندة آن نقش 

بسزايي دارد و پر كردن خأل ميان تدوين و اجراي راهبرد، 

اي بالنده  رسد تا سازماني پويا و جامعه نظر مي ضروري به

اي كه در اينجا  ولي مسئله. در عرصة ورزش داشته باشد

ورزش  محقق با آن مواجه است، اين موضوع است كه در

اند در  هاي آزاد اسالمي، مديران تا چه حد توانسته دانشگاه

ها و ارائة الگوي اجرايي  برقراري تعامل بين تدوين برنامه

. آنها و در نهايت اجراي اين راهبردها موفق ظاهر شوند

سازي  منظور شناخت واقعيات موجود و روشن رو به ازاين

ش مسير واقعي رسيدن به وضعيت مطلوب در ورز

هاي آزاد اسالمي ارائة يك الگوي اجرايي مؤثر،  دانشگاه

رو اين تحقيق در پي ارائة  ازاين. رسد نظر مي ضروري به

هاي  الگويي مدون و مدلي مناسب براي ورزش دانشگاه

شده است و  هاي تدوين آزاد اسالمي در جهت اجراي برنامه

پژوهشگر با تحقيق مذكور درصدد پاسخگويي به اين 

توان با استفاده از كارت امتيازي  ست كه آيا ميپرسش ا

هاي معاونت  مدلي براي اجراي راهبرد) BSC(متوازن 

  هاي آزاد اسالمي تدوين كرد؟ ورزش دانشگاه
 

  روش تحقيق
هاي توصيفي، تحليلي و  از نوع پژوهش پژوهش حاضر

است و در حوزة مطالعات راهبردي  از منظر هدف كاربردي

 شامل مديران ارشد، تحقيق ماريآ جامعة .قرار دارد

بدني دانشگاه آزاد  كارشناسان ستادي، مسئوالن تربيت 

هاي كشور، استادان علوم ورزشي و  اسالمي استان

در ها  از بين نمونه كه )n=91(دانشجويان دكتري بودند 

صورت  به نفر 79در بخش كمي و  نفر 12بخش كيفي 

آوري  منظور جمع به .برگزيده شدند شمار هدفمند و كل

ة پرسشناماطالعات مورد نياز در بخش كمي از 

توسط متخصصان  استفاده شد كه روايي آن ساخته محقق

پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ و مديريت ورزش 

)87/0=α (فرضي  دليل پيش همچنين به. به تأييد رسيد

هاي پارامتريك از  آزمون جهت استفاده يا عدم استفاده از

بر اين اساس . كولموگروف اسميرنوف استفاده شدآزمون 

مورد استفاده در اين پژوهش بررسي شد و با توجه  متغير

ها با توجه به خروجي و سطح  ها در كلية مؤلفه به يافته

رو از  معناداري آزمون، توزيع غيرطبيعي بود و ازاين

منظور  به. هاي ناپارامتريك استفاده شد آزمون

هاي آماري  ات در بخش كمي از روشوتحليل اطالع تجزيه

هاي آمار  درصد و روش مانند جدول توزيع فراواني،

استنباطي و مجذور كاي و در بخش كيفي از روش دلفي 

منظور انجام كلية مراحل آماري  به همچنين. استفاده شد

  .استفاده شد 18 نسخة SPSSافزار  از نرم
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
 19/2كه از  شناختي نشان داد هاي جمعيت ويژگي

 08/12هاي پژوهش مديران ارشد،  درصد نمونه

درصد مديران تربيت  06/34كارشناسان حوزة ستادي، 

درصد استادان مديريت ورزش و  87/20ها،  بدني استان 

 35/76در همين زمينه، . دانشجويان دكتري بودند 76/30

چنين هم. زنان بودند 65/23هاي پژوهش مردان و  نمونه

هاي مناظر چهارگانه،  هاي پژوهش راهبرد براساس يافته

ها و معيارها، اهداف كمي و  اهداف راهبردي، سنجه

منظور تحقق  هاي اجرايي به همچنين اقدامات و فعاليت

براساس . اهداف معاونت ورزش دانشگاه آزاد تدوين شد

هاي پژوهش ديدگاه خود را در خصوص قرار  ها، نمونه يافته

هاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي در  راهبرد گرفتن

پاسخ  5تا  1جداول . بيان كردند BSC از مناظر  هر كدام

ها در خصوص منظرهاي چهارگانة معاونت ورزش  نمونه

 .دهد دانشگاه آزاد اسالمي را نشان مي

 

 در خصوص منظرهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي ها نمونهديدگاه . 1جدول 

ي معاونت ورزش دانشگاه ها راهبرد رديف
 آزاد اسالمي

و رشد يادگيري فرايندهاي داخلي مشتري مالي  
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

توسعة ورزش همگاني و قهرماني در  1
واحدهاي دانشگاهي، استاني و سطوح 

  كشوري
55 63/69  9 39/11  15 98/18  0 0 

ي استگذاريسدر  مؤثرمشاركت فعال و  2
27/1 1 0 0  ي ورزش دانشجويي كشورو راهبر  61 22/77  17 51/21  

مشاركت ورزش دانشگاه در امور  3
و اداي  المنفعه عامخيرخواهانه و 

  ي اجتماعي دانشگاهها تيمسئول
0 0 9 39/11  17 51/21  53 09/67  

4 
 

توسعة ورزش دانشگاه مبتني بر 
سازي  محوري و يكپارچه برنامه
  ها با نگاه آمايشي يتفعال

0 0 5 32/6  72 14/91  2 54/2  

تثبيت و تحكيم جايگاه سازماني و  5
اعتباري معاونت ورزش در نظام اداري 

  دانشگاه
2 53/2  0 0 27 18/34  50 29/63  

دانشگاه از  ورزش نساختمحور  عدالت 6
21/77 61 0 0  يا منطقهمنظر جنسيتي و   18 79/22  0 0 

تبليغ و تحكيم برند ورزشي دانشگاه  7
منظور افزايش جذب داوطلبان به  به

  ادامة تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي
7 86/8  62 48/78  10 66/12  0 0 

ي به منابع مالي بخش تنوعدرآمدزايي و  8
ي اقتصاد مقاومتي در ها آموزهو رعايت 

  ي مالي دانشگاهها استيسراستاي 
77 47/97  0 0 2 53/2  0 0 

 

شود، با توجه به  يمديده  2كه در جدول  گونه همان

صدم است، دو  5كه كمتر از  آمده دست بهسطح معناداري 

توسعة ورزش همگاني و قهرماني در سطوح راهبرد 

درآمدزايي و و ) يو كشور استاني دانشگاهي، واحدهاي

ي اقتصاد ها آموزهي به منابع مالي و رعايت بخش تنوع

هاي مالي دانشگاه در منظر  ياستسمقاومتي در راستاي 

ين معاونت ورزش داراي منظر بنابرا .گيرند يممالي قرار 

 .مالي است
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  يين منظر مالي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالميتع) x2( يكانتايج آزمون مجذور . 2جدول 
  يمعنادارسطح   درجة آزادي x2مجذور   راهبرد  رديف

 توسعة ورزش همگاني و قهرماني در سطوح واحدهاي دانشگاهي،  1

  و كشوري استاني
671/75  2  001/0  

ي اقتصاد ها آموزهي به منابع مالي و رعايت بخش تنوعدرآمدزايي و   2

  هاي مالي دانشگاه ياستسمقاومتي در راستاي 
316/73  2  001/0  

 

شود، با توجه به  يممشاهده  3كه در جدول  گونه همان

صدم است، دو  5آمده كه كمتر از  دست سطح معناداري به

منظور  راهبرد تبليغ و تحكيم برند ورزشي دانشگاه به

افزايش جذب داوطلبان به ادامة تحصيل در دانشگاه آزاد 

ورزش دانشگاه از منظر  نمودنمحور  دالتع(و )اسالمي

؛ گيرند ميدر منظر مشتري قرار  )يا منطقهجنسيتي و 

 .ين معاونت ورزش داراي منظر مشتري استبنابرا

 

  ي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالميمنظر مشتريين تع) x2( يكايج آزمون مجذور نتا .3جدول 
  يمعنادارسطح   درجة آزادي x2مجذور   راهبرد  رديف

جذب داوطلبان به منظور افزايش  تبليغ و تحكيم برند ورزشي دانشگاه به  1

  ادامة تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي
722/41  2  001/0  

  001/0  2  190/11  يا منطقهورزش دانشگاه از منظر جنسيتي و  نمحور ساخت عدالت  2

  
دهد، با توجه به سطح  نشان مي 4كه جدول  گونه همان

صدم است، دو  5آمده كه كمتر از  دست معناداري به

محوري و  راهبرد توسعة ورزش دانشگاه مبتني بر برنامه

ها با نگاه آمايشي و مشاركت فعال و  يتفعالسازي  يكپارچه

ي ورزش دانشجويي كشور و راهبرياستگذاري سدر  مؤثر

ين معاونت ؛ بنابراگيرند يندهاي داخلي قرار ميدر منظر فرا

 .ورزش داراي منظر فرايندهاي داخلي است

  

  يين منظر فرايندهاي داخلي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالميتع) x2( يكايج آزمون مجذور نتا. 4جدول 
  يمعنادارسطح   درجة آزادي x2مجذور   راهبرد  رديف

ها با  يتفعالسازي  محوري و يكپارچه توسعة ورزش دانشگاه مبتني بر برنامه  1

  نگاه آمايشي
772/43  2  001/0  

  001/0  1  405/23  ي ورزش دانشجويي كشورو راهبرياستگذاري سدر  مؤثرمشاركت فعال و   2

  
شود، با توجه به  ديده مي 5كه در جدول  گونه همان

صدم است، دو  5آمده كه كمتر از  دست سطح معناداري به

تثبيت و تحكيم جايگاه سازماني و اعتباري معاونت راهبرد 

شاركت ورزش دانشگاه م(و )ورزش در نظام اداري دانشگاه

هاي  يتمسئولو اداي  المنفعه عامدر امور خيرخواهانه و 

 گيرند، در منظر يادگيري و رشد قرار مي)اجتماعي دانشگاه

 .ين معاونت ورزش داراي منظر يادگيري و رشد استبنابرا
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  يادگيري و رشد معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالميمنظر يين تع) x2( يكانتايج آزمون مجذور . 5جدول 
  يمعنادارسطح   درجة آزادي x2مجذور   راهبرد  رديف

تثبيت و تحكيم جايگاه سازماني و اعتباري معاونت ورزش در نظام   1
  اداري دانشگاه

633/72  2  001/0  

و اداي  المنفعه عاممشاركت ورزش دانشگاه در امور خيرخواهانه و   2
  هاي اجتماعي دانشگاه يتمسئول

203/71  1  001/0  

  

نشان داد كه در بخش تدوين  كيفي پژوهش هاي يافته

هدف راهبردي تدوين شد  27اهداف راهبردي در مجموع 

هدف مربوط به منظر  5هدف مربوط به منظر مالي،  8كه 

 7و هدف مربوط به منظر فرايندهاي داخلي  6مشتري، 

اين اهداف . هدف مربوط به منظر يادگيري و رشد بودند

ه آزاد نقشة راهبرد معاونت ورزش دانشگا 1در شكل 

  .شود يماسالمي ديده 

منظور دستيابي به اهداف  هاي پژوهش به براساس يافته

 يزانماز اين  كه سنجه تعيين شد 63در مجموع  راهبردي

مربوط به  سنجه 10سنجه مربوط به منظر مالي،  19

مربوط به منظر فرايندهاي  سنجه 11منظر مشتري، 

 .شد بودندرمربوط به منظر يادگيري و  سنجه 17داخلي و 

ين در بخش تعيين اهداف كمي با بررسي وضعيت همچن

نظر گرفتن كلية جوانب  و درپيشين، وضعيت كنوني 

  .تدوين شد برنامه اهداف كمي

 244در مجموع  كه دهد يمهاي پژوهش نشان  يافته

استراتژيك معاونت  براي تحقق اهداف برنامه، اقدام و ابداع

 84تعداد ين از ا كه شد ي تعيينآزاد اسالمورزش دانشگاه 

 برنامه 36منظر مالي،  منظور تحقق اهداف به برنامه

منظور  به برنامه 51منظور تحقق اهداف منظر مشتري،  به

 برنامه 73و منظر فرايندهاي داخلي  تحقق اهداف

منظر يادگيري و رشد تدوين شده  منظور تحقق اهداف به

  .است

در نهايت اينكه نقشة راهبرد معاونت ورزش دانشگاه 

يندهاي اچهار منظر مالي، مشتري، فرآزاد اسالمي شامل 

سنجه و  63راهبردي، هدف  27 ،داخلي، يادگيري و رشد

نقشة راهبردي  1شكل . ابتكار است واقدام  238

روابط علت و معلولي و  معاونت ورزششده براي  تدوين

  .دهد را نشان مياهبردي بين منظرها و اهداف ر
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  نقشة راهبرد معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي. 1شكل 
  

  گيري بحث و نتيجه
راهبردي ريزي برنامه، براساس مباني نظري پژوهش

 نام صاحبهاي موفق و ر شركتبيشتيندي است كه افر

هاي ها و فعاليتدنيا از آن براي هدايت و پيشبرد برنامه

دستيابي به اهداف و  منظور بهخود با افق ديد بلندمدت و 

با اين اوصاف ). 3( گيرندتحقق مأموريت سازماني بهره مي

ريزي راهبردي و تدوين راهبردهاي  ضرورت تدوين برنامه

مري مناسب جهت ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي ا

دهد  اما مطالعات نشان مي رود؛ شمار مي ضروري و الزم به

سهولت انجام  شده به هميشه اجراي راهبرد تدوين

گيرد و بين تدوين و اجراي راهبرد در سازمان خأل  نمي

شده  رود كه راهبرد تدوين بسياري وجود دارد و بيم آن مي

ها به داليل مختلف از جمله همسو نبودن  در سازمان

عدم  عدم تعهد مديريت ارشد، ان با راهبرد،كاركن

). 19( تخصيص منابع الزم وعدم انتقال راهبرد اجرا نشود

در اين زمينه متخصصان علم مديريت ابزارهاي خاصي را 

گونه  اند تا اين محور معرفي كرده هاي استراتژي به سازمان

ها با استفاده از آنها بتوانند راهبرد سازمان خود را  سازمان

هاي يك دهة اخير  بررسي و مطالعة پژوهش .اجرا كنند

دليل اهميت و ضرورت كارت امتيازي  دهد كه به نشان مي

هاي متولي متوازن و نگاه علمي به مقولة ورزش، سازمان

منظور  ورزش كشور نسبت به استفاده از اين مدل به

كه از  اند هاي خود اقدام كرده سازي اثربخش راهبرد پياده

توان به فدراسيون ژيمناستيك، كشاورز و  مي آن جمله

هاي كشور،  بدني دانشگاه ، ادارات تربيت )1394(همكاران 

، ادارة كل ورزش و جوانان )1393( نيا و همكاران ابطحي

، شهرداري )1392(استان كرمان، نصيرزاده و همكاران 

، كميتة ملي )1391( تهران، نژادسجادي و همكاران
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 ،14، 15(اشاره كرد  )1390(مكاران المپيك، كشاورز و ه

 منظور طراحي و تدوين نقشة رو به ازاين ).1، 9، 10

 راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي ابتدا مناظر

  .چهارگانة اين معاونت تعيين شد

 كه معاونت هاي پژوهش در بخش كمي نشان داد يافته

 مالي، منظر چهار ورزش دانشگاه آزاد اسالمي داراي

 اين .رشد است و فرايندهاي داخلي و يادگيري مشتري و

كشاورز، فراهاني و  هاي نتايج پژوهش ها با يافته

 ،)1394( مظلومي، جابري و خزايي، )1394(  دانشمندي

 ،)1392( نصيرزاده، گودرزي و فراهاني ،)2015( نيوپلويچ

 ،)2014( 3كوزما ،)2013( 2تتيك ،)2014( 1يترآيتول

 كشاورز و همكاران ،)2014( ، سيدي)1393( نيا ابطحي

 اين اينكه بر مبني، )1391( سجادي ، نژاد)1390(

 مشتري، فرايندهاي مالي، منظر چهار داراي ها سازمان

 ،22، 25، 26( همسوست هستند رشد و يادگيري داخلي،

 در همين زمينه نژاد). 1، 9، 10، 12، 14، 15، 20، 15

 مالي را به منظر منظر) 1390(سجادي و همكاران 

 به منظر شهروند تغيير حمايت مالي و منظر مشتري را

 كارت از استفاده نحوة در )2015(نيوپلويچ  .)14( دادند

 توسعة از حمايت براي راهبردها اجراي در متوازن امتيازي

 كه بخش داد نشان لوبلين شهر در تفريحات و ورزش

 مشتري، مالي، منظر چهار داراي لوبلين شهر ورزش

 هر از همچنين .است داخلي فرايندهاي و رشد و يادگيري

 تفريحات و توسعة ورزش براي غيرمالي و شاخص مالي دو

 بين تعادل برقراري چراكه كرد، لوبلين استفاده شهر در

 متوازن امتيازي جنبة كارت ترين مهم مختلف، منظرهاي

 سازي پياده«در ) 2014( و همكاران يترآيتل .)22( است

 با »وزارت ورزش و جوانان تركيه: كارت امتيازي متوازن

 استفاده از چهار منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي،

                                                           
1. Aytül 
2. Tetik 
3. Kozma 

 جوانان بايد با رشد و يادگيري دريافتند كه وزارت ورزش و

 ها در بعد مشتري زمينة شركت جوانان بر فعاليت تمركز

 اي را كه تاكنون در هيچ فعاليت ورزشي شركت تركيه

 هايي از اين نتايج با بخش كه) 26( اند، فراهم سازد دهنكر

 در )2013( تتيك. نتايج پژوهش حاضر همسوست

 سازي كارت امتيازي متوازن براي پياده« تحقيقي با عنوان

 هاي به اين نتيجه رسيد كه باشگاه »هاي فوتبال باشگاه

 منظر مالي، هواداران، فرايند داخلي و فوتبال داراي چهار

 ها بندي راهبرد همچنين با اولويت .ها هستند زيرساخت

 براي هر يك از اهداف راهبردي و عملكرد مربوط به اين

 عالوه بر اين. اهداف، اقدامات و ابتكارات تعريف نمود

 كند دريافت كه استفاده از كارت امتيازي متوازن كمك مي

 هاي فوتبال داراي راهبرد شوند و امكان انجام تا باشگاه

 بنابراين اين هاي خود را فراهم سازند؛ دادن بهتر مأموريت

 پژوهش منظر مشتري را به منظر هواداري و منظر رشد و

 اين ها تغيير داده كه از يادگيري را به منظر زيرساخت

  ).25(حيث با پژوهش حاضر ناهمسوست 

  راهبردي اهداف براساس مباني نظري پژوهش، 

 اهداف عبارتي،  به. هستند استراتژي ساختمان هايبلوك

 د و معموالً برايهستن راهبردهااجزاي عملياتي  ، راهبردي

 ؛ندا غيرماليمالي و  ؛شوندتدوين مي مدت كوتاهزماني  ةدور

 بلندمدتو  مدت كوتاه گيرند؛ ميگذشته و آينده را در نظر 

 هاي كيفي بنابراين براساس يافته ).1( شوندرا شامل مي

 شده معاونت ورزش دانشگاه ي تدوينها پژوهش راهبرد

 هدف راهبردي است كه برخي از 27آزاد اسالمي داراي 

 ورزش هاي فعاليت كيفيت و كميت آنها مشتمل بر افزايش

 هاي نوين گيري از فناوري ارتقاي بهره همگاني و قهرماني،

 ورزش جايگاه و نقش هاي اجتماعي، ارتقاي و شبكه

 كشور عالي آموزش نظام ورزش در آزاد دانشگاه دانشجويي

 و سازماني درون استراتژيك هاي بخش با تعامالت افزايش و

 هايي از نتايج اين نتايج با بخش. سازماني بودند برون
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 همكاران و نيا ابطحي ،)1394( پژوهش كشاورز و همكاران

 كشاورز، )1390(سجادي  نژاد ،)2015(نيوپلويچ  ،)1393(

 ).1، 9، 10، 14، 22(همسوست ) 1390( همكاران و

 هاي موردها، ابزارهايي براي پيشبرد فعاليتسنجه

 كه در آن همة كاركنان از مسيري كه بايد انتظارند

 منظور مشاركت در تحقق اهداف كلي سازمان بپيمايند، به

 شوند و ابزاري براي تعيين ميزان پيشرفت سازمان آگاه مي

 مديران قراردر جهت تحقق اهداف راهبردي در اختيار 

 سنجه 63هاي پژوهش  براساس يافته). 16(گيرد مي

 منظور دستيابي به اهداف راهبردي معاونت ورزش به

 ها بنابراين در تدوين سنجه دانشگاه اسالمي تدوين شد؛

 ها در راستاي مأموريت، تا اين سنجه سعي شده است

 انداز و راهبردهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد چشم

 خوبي به شده را تعيين شند و دستيابي به اهدافاسالمي با

 در انتخاب معيارها تالش شده تا از .محقق سازند

 معيارهاي كمي استفاده شود تا ميزان حصول نتايج

  .روشني مشخص شود به

 اي هاي عملكرد در نقطه اهداف كمي نمايانگر سنجه

 ديگر، سطح عملكرد مطلوب عبارت  اند يا به در آينده

 در بخش تعيين اهداف .دهند در آينده را نشان ميسازمان 

 ساله با بررسي وضعيت پيشين، براي دورة پنج كمي

 در وضعيت كنوني معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي و

 صورت نظر گرفتن كلية جوانب سعي بر اين بوده است تا به

 براي شده نقشة راهبردي طراحي در .بينانه اقدام شود واقع

 معلولي و علت روابط دانشگاه آزاد اسالمي معاونت ورزش

 داخلي، فرايندهاي مشتري، منظر مالي، چهار بين

 معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي ايجاد رشد و يادگيري

 الگوي با نشده تدوين راهبردي نقشة نظر اين از .شده است

 ).19( دارد همخواني) 1996(نورتون  و كاپالن پيشنهاد

 فدراسيون نقشة راهبردي با شده ترسيم همچنين نقشة

 نقشة راهبردي و )1394(ژيمناستيك كشاورز و همكاران 

  )1390(سجادي  شهرداري تهران نژاد ورزش سازمان

  .)10، 14( دارد مطابقت

 راهبرديپژوهش منظرها و نقشة  طور كلي اين به

 معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمي را با رويكرد علمي

 اين پژوهش مورد درآنچه تاكنون رو  ازاين. تدوين كرد

 مراحل تعيين نقشةكه حاكي از آن است  دانستيم، مي

 هاي مختلف از قواعد مشابهي تبعيت راهبردي سازمان

 اما از آنجا كه هر سازماني محيط دروني و بيروني كند؛ مي

 هاي اين فردي دارد، يافته متفاوت و شرايط منحصربه

 اندركاران معاونت ورزش براي دست راهي را پژوهش نقشة

 كند تا اين حوزه بتواند دانشگاه آزاد اسالمي ارائه مي

 خوبي اجرا كرده و فرايند برنامة راهبردي خود را به

 انداز را تسهيل شده در چشم دستيابي به اهداف تعيين

  .كند
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