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بـا   رانیتوسعه ورزش قهرمانی اهاي ياستراتژ سازيپیادههدف این پژوهش 
 .متوازن بود يازیکارت امت کردیرو

 قـات یاز تحق یبـ یو ترک ختـه یپژوهش حاضر از نـوع آم  روش :شناسیروش
يهـا ونیفدراسـ مـدیران  آماري پـژوهش شـامل    ۀجامع .است یفیو ک یکم 

ــانی وزارت یورزشــ ــان و متخصصــ ورزش و و بخــش قهرم حــوزه  نیجوان
تـن   15 یفـ ینفر بود. در بخش ک 555به تعداد  یورزشتیریو مد یبدنتیترب

هدفمنـد انتخـاب    روشبه  یورزش تیریورزش قهرمانی و مد نیتخصصاز م
 روشتـن بـه    225با استفاده از جـدول مورگـان    زین یشدند و در بخش کم

 محقق ساخته نامهپرسشدو  از. . شدند دهیبرگز قینمونه تحق يبرا یتصادف
بـه   آنهـا  ییو محتوا يصور ییاطالعات استفاده شد که روا يآورجمع يبرا
ـ و پا دیرسـ  مدیریت ورزشـی  نیمتخصصتن از  15 دییأت در یـک  آنهـا   ییای

نامـه  کرونبـاخ (پرسـش   يمحاسـبه آلفـا  بـا  آزمـودنی   30مطالعه مقدماتی با 
براي تجزیه  دست آمد.) به92/0 ينامه اهداف راهبردو پرسش94/0منظرها: 

منـاظر   نیـی تع يآزمون مجذور کـاي بـرا   از ها در بخش کمیو تحلیل داده
اهــداف  نیــیجهــت تع يدییــأت یعــامل لیــهــا و تحليمربــوط بــه اســتراتژ

و در بخـش   لیـزرل با استفاده از نرم افزار  يبه هر استراتژ طمربو کیاستراتژ
 استفاده شده است. یمنطق ياستقراکیفی از روش 

ورزش قهرمانی  يهاياستراتژدهد هاي پژوهش نشان مییافته:هایافته
 39دارد و از رشد و ارتباطات ، گیريچهار منظر مالی، فرآیندهاي داخلی، یاد

تشکیل برنامه و اقدام  109و  یهدف کم 86سنجه و  86 هدف راهبردي، 
شده این  مدل ارائهگرفت که  جهینت توانیم نیچنشده است. در پایان 

کار بهکشور  یورزش قهرمان يبرنامۀ راهبرد اجرايقابلیت را دارد که در 
 گرفته شود.

 هاواژه دیکل
 .رانیا یکارت امتیازي متوازن، منظر، ورزش قهرمان ،ياستراتژ

The purpose of this research was to Implement 
Strategies for the development of  Iran Championship 
Sport  by the balance scorecard approach. Methodology: 
The present study is a mixed method of qualitative and 
quantitative research. The statistical population of the 
study consisted of managers of sports federations and 
championship section of Ministry of Sport and Youth, 
and physical education and sport management specialists 
of 555 people. In the qualitative section, 15 elite sport 
experts were chosen purposfully to qualitative 
samples.In the quantitative section, 225 women were 
selected randomly for the sample using the Morgan 
table. The qualitative interview and self-made 
questionnaire were used as investigation tools. Validity 
of the questionnaire was confirmed by 15 experts and 
their reliability were studied in a pilot study with 30 
subjects and calculated respectively (Landscape 
Questionnaire: 0.94 and Strategic Objectives 
Questionnaire 0.92). For quantitative analysis, 
description statistical methods and inferential statistics 
such as chi-square, and K-S, Chronbach’s alpha were 
used  in LISREL software and for qualitative analysis 
logical inductive reasoning method was used. 
Results: The results of the research show that irans 
championship sports  strategies have four perspectives 
such as the finance, the internal processes, the learning 
and growth and the communication. 39 strategic 
objectives, 86 measurements, 86 qualitative objectives, 
and as well as 109 initiatives and actions. Ultimately it 
can be concluded that, suggested modelcan be used in to 
Implement Strategies for the development of  national 
championship sports. 
Keywords 
Balanced Scorecard, Perspective, Performance 
Management, Iran Sport Championship.  
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 همقدم
را در  یورزشـ  يهـا در عصـر حاضـر سـازمان    یتحوالت جهـان 

معرض یک دگرگونی بنیادین قـرار داده اسـت و رقابـت عصـر     
اطالعات تبدیل شـده اسـت. در محـیط     صنعتی به رقابت عصر

ا در آن مشغول فعالیـت  هکه سازمان يآشفته، نامطمئن و متغیر
تـرین فاکتورهـاي بقـا و پیشـرفت آنهـا      هستند، یکـی از مهـم  

تکیه بر مدیریت   .)1383 (خوش سیما، محوري است اتژياستر
ترین و بهترین پشـتوانه بـراي مقابلـه بـا ایـن      استراتژیک مهم

ــرد      ــه عملک ــت ک ــان داده اس ــات نش ــت.  تحقیق ــالش اس چ
پردازنـد بیشـتر و   اسـتراتژیک  مـی  هایی که به مدیریت سازمان

مـدیریت  . )2010 ،1ها است (هـانگر جـی  باالتر از دیگر سازمان
چگونـه هـر سـازمان بـه سـمت      دهد کـه  نشان میاستراتژیک 

 نیاز بزرگتـر  یکـ ی .کنـد حرکـت مـی  خـود  موریت و اهداف أم
مختلف در قـرن   يهاحوزه يهااکثر سازمان رانیمد يهاچالش

رود.  یبه شمار م کیاستراتژ يهابرنامه يعدم اجرا کمیوستیب
ـ ا انگریـ منتشـر شـده ب   ونیکه در مجله فورچ یقیتحق جینتا  نی

 نیتـدو  یکـه بـه خـوب    ییهايدرصد استراتژ 10است که فقط 
ـ  .گردنـد یمـ  ادهیـ پ تیدر عمل با موفق شوند،یم ـ ا نیهمچن   نی

درصـد شکسـت    70اي ادعـا کـرده اسـت کـه     مقاله یمجله ط
ـ آنهـا در پ  قیـ عدم توف لیبه دل ییجراارشد ا رانیمد سـازي  ادهی

فرمولـه کـردن    رضـعف آنهـا د  نـه   باشـد یم شانیهااستراتژي
 کیهاي استراتژسازي برنامهادهیپ تیرو اهم نی. از اهااستراتژي
ها را در قـرن حاضـر   ها، سازمانتیو استمرار فعال تیبراي موفق
 هـاي اجراي برنامه نینو هايمندي از مدلو بهره ییبراي آشنا

وسـیله  هدهد. اجراي استراتژي، که بیسوق م شتریب کیاستراتژ
ها در تمـام مراحـل برنامـه، بودجـه و     ها و سیاستآن استراتژي

گردنـد از جملـه   رویدادها مورد توجه قرار گرفتـه و اعمـال مـی   
که سـازمان  باشد می 2BSCهاي مهم اجراي استراتژيتکنیک

ها و نتـایج عملکـرد سـازمان نظـارت     لیتبر فعا سازدرا قادر می
عملکـرد واقعـی سـازمان را بـا عملکـرد مطلـوب       کرده، بتوانـد  

. مدیریت استراتژیک در صورتی اثربخشی خـود را  نمایدمقایسه 
دهد که هریک از اجزاء مدیریت، به نحو کامل و جامع نشان می

 . )2010 انجام شود (هانگر جی،
هاي مدیریت استراتژیک ا و ابزارهها، مدلپیچیدگی روش 

و عدم وجود درك و استنباط صحیح و عملیاتی از این مباحـث،  
ها به تهیه در سازمان اتژیکبعضاً باعث شده است مدیریت استر

و تدوین یک طـرح یـا دسـتورالعمل مکتـوب در قالـب برنامـه       
بدون اینکه توجه و اهمیت الزم  ،استراتژیک سازمان بسنده کند

                                                                      
1. Hanger; G.Villiam 
2. Balanced Scorecard 

(کاپالن و  رددها مصروف گهاي عملی کردن استراتژيبه روش
ــون ــداف،  2007و 2011 3نورت ــردن اه ــاتی ک ــاز عملی ). از دیرب

اســتراتژي ســازمانی و ارائــه نظــام مشــخص و مــدرن جهــت  
هـا  هاي مهم مدیران و سازمانسازي استراتژي، از چالشجاري

). 2007، کـاپالن و نورتـون  (شود در سراسر جهان محسوب می
) با ابداع روش کـارت  1991این خصوص کاپالن و نورتون ( در

 امتیازي متوازن  پاسخ مناسبی را براي چالش مذکور ارائه کردند
 توان گفتمی).  1388 ،یمحسن )، (ابراهیمی،2007 ،4(نیون پل

ــود در       ــالء موج ــران خ ــمن جب ــوازن ض ــازي مت ــارت امتی ک
راي اجـرا و  هاي مدیریتی، یک فرآیند سیستماتیک را باکثرنظام

ها در غلبه به سازمان کند ودریافت بازخورد استراتژیک ارائه می
عملکـرد سـازمانی و    ارزیابی .کندکمک می بر دو مسئله کلیدي

سازي استراتژي و این در حیطه مدیریت استراتژیک مـورد  پیاده
 ).2007 ،(نیون پل ،)1388 (وحدت زاد، گیرداستفاده قرار می

) نیز در تحقیق خـود نشـان داد کـه    2005( 5جیم میکلسکا
BSC  باشـد  نه تنها ابزاري سودمند براي پشتیبانی مدیران مـی

دهـد کـه اثربخشـی شـرکت را از طریـق چهـار       بلکه اجازه می
دیدگاه مختلف (مـالی، مشـتري، فرآینـدهاي داخلـی و رشـد و      

هـا و ابتکـارات   یادگیري) و از طریق انطباق بـا اهـداف و ایـده   
ـ ارزیابی  شـرکت موفـق ، تجربـه     1000از  %60 نیشود، همچن

هاي انجام شـده در  از تجارت %57را داشتند.  BSCاستفاده از 
 ).2006 6دهند (اتکینسونیم BSCکارگیري هانگلیس خبر از ب

روش، نظامی را حول اجراي استراتژي و از طریق وادار  این
ف، هایشـان بـه اهـدا   استراتژي ساختن مدیران به ترجمه دقیق

ابتکارات اجرایی در چهار منظر متوازن  ها، اهداف کمی وسنجه
یـاد گیـري،    (منظر مشتري، منظر فرآیند داخلی، منظـر رشـد و  

 و (ابراهیمـی  ) ،2007 (نیـون پـل،   سـازد منظر مالی) بر پا مـی 
 ).1388 محسنی،
جهت توفیقات مالی، چگونه بایـد در تعامـل بـا     :مالی منظر

 سهامداران باشیم؟
براي رضایت سهامداران و  :فرایند کسب و کار داخلی منظر

 مشتریان خود چگونه باید در کسب وکار خود پیشرو باشیم؟
انداز چگونه حافظ براي نیل به چشم :یادگیري و رشد منظر

 باشیم؟ توسعه هاي خود در مسیر تغییر وتوانایی
انداز، چگونه بایـد در  کردن چشمبراي عملی :مشتري منظر

 )، (کاپالن2003 ،و نورتون مشتریان جلوه کنیم؟ (کاپالنمنظر 

                                                                      
3. Kaplan and Norton 
4. Paul R Newon 
5. jim miklosko 
6. atkinson 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.gisoom.com/search/book/author-445265/%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%25BE%25D9%2584-%25D8%25A2%25D8%25B1-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgM1pdQfv5rySGwBoZI0Gi98wB1TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.gisoom.com/search/book/author-445265/%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%25BE%25D9%2584-%25D8%25A2%25D8%25B1-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgM1pdQfv5rySGwBoZI0Gi98wB1TA
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 ،یمحسـن و  )،  ابراهیمـی 2007 )، (نیـون پـل،  2007 ،و نورتون
 ). 2011 ،) ،(کاپالن و نورتون1388

چهـار منظـر یـا وجـه      ،کارت امتیازي متوازن کنندگانخلق
اساسی را مطرح نمودند که در حال حاضر به شش منظر یا وجه 

محیط و جامعه یا ارتباطات، فراینـدهاي داخلـی،    مالی، مشتري،
اثـر   افزایش پیدا کرده است. رضایت کارکنان و یادگیري و رشد

دیگر نورتون و کاپالن با نام نقشه استراتژي، بـه اهمیـت وجـه    
 ییرضا( پردازدوجه محیط و ارتباطات می زیرضایت کارکنان و ن

 .)1390قهرمان، 
 یخصوص رکتش کیاز  یرش) سفا2006( 7ویمانوئل و آنتون
برنامـۀ   کیـ  نیتـدو  يبرا ایاسپان يدایگران يوابسته به شهردار

 يهاتیشرکت در فعال يتقاضا برا شیبه منظور افزا کیاستراتژ
مزبـور   ياستراتژ نیمحقق پس از تدو نیکرد. ا افتیدر یورزش

ـ نقـاط قـوت، ضـعف، تهد    لیـ وتحلهیـ تجز يکه بر مبنا و  دهای
 میتصـم  شده نیتدو ياتژاستر ياجرا يبراها انجام شد، فرصت

متوازن گرفت کـه در چهـار منظـر     يازیبر استفاده از کارت امت
 شیافـزا  يرا بر مبنـا  کیمتوازن، اهداف استراتژ يازیکارت امت

 شیورزش، افـزا  کـردن یهمگـان  ،یارائۀ خدمات ورزشـ  تیفیک
ـ  یورزشـ  يهـا تیـ فرهنگ انجـام فعال  شـهروندان و در   نیدر ب

 کرد. هیرا ته يآورو سود یمال تیرشد وضع ت،ینها
اسـتفاده از   ی بـا قـ ی) هم در تحق2015( 8چیوپلوینهمچنین 

از توسعه  تیمتوازن در اجراي راهبردها براي حما ازيیکارت امت
نشان داد کـه بخـش ورزش    نیدر شهر لوبل حاتیورزش و تفر

و رشـد و   ريیادگیمشتري  ،یداراي چهار منظر مال نیشهر لوبل
از آن است که  یحاک یبندي کلجمع باشدیم یداخل ندهايیفرا

براي  یرمالیو غ یمال ایاست از هر دو شاخص تابع و هادي  ازین
اسـتفاده کـرد چراکـه     نیدر شهر لوبل حاتیتوسعه ورزش و تفر

جنبـه کـارت    نیتـر منظرهاي مختلف مهـم  نیبرقراري تعادل ب
 باشد.یممتوازن  ازيیامت

 ياجـرا  يمتـوازن بـرا   يازیکارت امت خصوص استفاده از در
 زیـ مختلـف، در کشـورمان ن   يهـا در سازمان يراهبرد يهابرنامه

) 1395( يصورت گرفته است؛ از جمله دانشـمند  يادیمطالعات ز
 ونیفدراسـ  يبرنامـۀ راهبـرد   ياجـرا  ينشان داد برا یدر پژوهش

 ،يمشـتر  ،یمـال متوازن، چهار منظر  يازیبا کارت امت کیمناستیژ
ـ و  یداخل يندهایفرا  106 ،يهـدف راهبـرد   4و رشـد،   يریادگی

ابتکـار و اقـدام وجـود     161بلندمـدت و   یهدف کم 106سنجه، 
 ينشان دادند برا يا) در مطالعه1394( دارد.  طالب پور و کشاورز

                                                                      
7. Manuel and Antinio 
8. Nieplowicz Maria 

 يازیــبــا کــارت امت یورزش دانشــگاه يبرنامــۀ راهبــرد ياجــرا
و  يریادگیو  یداخل يندهایفرا ،يمشتر ،یمنظر مال رمتوازن، چها

بلندمدت و  کمیهدف  106سنجه،  106 ،يهدف راهبرد 4رشد، 
ـ ن یابطحـ همچنـین   ابتکار و اقدام وجـود دارد.  61  و همکـاران  ای

هاي دانشگاه یبدن تیهاي تربعملکرد اداره یابی) جهت ارز1393(
 .کار بستندمتوازن را به ازيیکارت امت کردیکشور رو

ــه )1391( و همکــاران کشــاورز ــیتب ب ــدل پ نی ــم  ســازيادهی
متوازن پرداختند کـه   یابیبا روش ارز کیالمپ یمل تهیراهبردهاي کم
ـ  تهیمتوازن کم یابیمدل روش ارز ـ المپ یمل داراي چهـار منظـر    کی

ـ  نـدهاي یمشتري، فرآ ،یمال ـ  ،یداخل  دفهـ  41و رشـد و   ريیادگی
و  ابتکـار  221بلندمـدت و   یهدف کمـ  127سنجه،  127راهبردي، 

سـازمان   ها و نقشه استراتژيراهبرد ياجرا يالگودر  .باشدیم اقدام
ـ از کـارت امت   )،1390( ينژادسجاد ي،ورزش شهردار متـوازن   يازی
 ينـدها یفرا ،يشـهروند  ،یمـال  تیـ حماچهار منظر  استفاده شد که

 168سـنجه،   168 ،يهـدف راهبـرد   44و رشد،  يریادگیو  یداخل
داشتبرنامه و اقدام  205و  یهدف کم. 

هاي ورزشی متعـددي،  برنامه استراتژیک سازماندر کشور ما 
سسـات) نظیـر: فدراسـیون کشـتی،     ؤتوسط محققین (بیـرون از م 

ــودرزي (  ــري   1386گ ــدو، خبی ــیون تکوان ــاران  و) فدراس همک
)، فدراسـیون  1387( خسـروي زاده  )، کمیته ملی المپیـک، 1387(

تحقیقـات و   علـوم )، اداره کل تربیت بدنی وزارت 1387( قایقرانی
)، سـازمان ورزش شـهرداري   1387( فناوري، حمیدي و همکاران،

 یتوسـعه ورزش قهرمـان   يهـا يو اسـتراتژ )1387( شهر تهـران، 
اما در راستاي توسـعه   است. هکشور، کشاورز و همکاران تهیه شد

 اجـراي  و تدوین بین خالء وجود دلیل ورزش قهرمانی کشور، به
 هـاي خـود،  اسـتراتژي  سازيپیاده در خیرأت صورت در استراتژي،

ـ  چنـدانی  موفقیـت  آرمـانی،  اهـداف  به دستیابی جهت  دسـت هب
 ماننـد  شـده  تـدوین  که اسـتراتژي  رودمی آن بیم و نخواهدآورد

 یـا  بماند باقی تئوري حد در هاسازمان بیشتر راهبردي هايبرنامه
 توسعه بینیپیش به توجه با رو، این بیفتد. از تعویق به اجراي آن

 موفقیت همچنین کشور و ورزش حوزه در استراتژیک هايبرنامه
 اجـراي  در متـوان  امتیـازي  کـارت  مـورد  در هاپژوهش چشمگیر

 نـو  ابـزاري  عنـوان  به متوازن ارزیابی از کارت استفاده استراتژي،
توسـعه ورزش قهرمـانی پیشـنهاد     هاياستراتژي سازيپیاده براي
ـ استناد به موارد ذکر شده و با توجه بـه موفق  باشود. می هـاي  تی

از  هـاي ورزشـی و  متوازن در سـازمان  یابیمندي از روش ارزبهره
کشـور تـدوین    یآنجا که برنامه استراتژیک توسعه ورزش قهرمان

 يمنظرهـا و نقشـه راهبـرد    نیشده است.  محقق برآن است تدو
متـوازن را   يازیـ متکارت ا کردیرو با رانیتوسعه ورزش قهرمانی ا

 ارائه دهد. 
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 پژوهششناسی  روش
 نفـر و در  80آماري این تحقیق دربخـش کیفـی حـدود     جامعه

 نفـر از کارشناسـان و   555مـاري حـدود   آبخش کمـی جامعـه   
هاي ورزشی (ورزش فدراسیون مدیران وزارت ورزش وجوانان و

ـ توجه به ا باقهرمانی) می باشد.  ـ ا یفـ یدر بخـش ک  کـه نی  نی
و مطلع است، پـس   ینمونه غن کیاز  يمندهدف بهره قیتحق

و اسبق وزارت  یفعل یعال رانینفر از مد 15از انجام مصاحبه با 
به  یبدن تیترب يهابا تجربه دانشکده دیاسات نیورزش، و همچن

) رنفـ 15کیفی (تعداد نمونه در بخش . دیرس ياشباع نظر ۀمرحل
نفر) از اساتید تربیت بدنی که حداقل داراي مرتبـه   7از ( عبارت

نفـر) مـدیرکل حاضـر و اسـبق وزارت      2( علمی استادیار باشند،
 هاي ورزشی.نفر) مدیران فدراسیون 6جوانان، ( ورزش و

 نییتع ياز جدول مورگان برا قیتحق نیا یبخش کم در
تعداد  نکهیحداقل نمونه الزم استفاده شده است. با توجه به ا

نفر بوده است، بر اساس  555بخش  نیجامعه در ا ياعضا
ابزار شد.  نیینفر تع 225جدول مورگان حداقل تعداد نمونه برابر 

محقق  نامه شامل دو پرسش  گردآوري اطالعات این تحقیق
سؤاالت مرتبط به منظور تعیین  نامه اول،ساخته بود. در پرسش

با استفاده از مقیاس اسمی استراتژي ورزش قهرمانی  14 مناظر
و نظر نمونه آماري براي قرار گرفتن هر استراتژي  تدوین گردید

منظور هنامه دوم بمناظر مورد نظر اخذ گردید. در پرسش در
اساس  تعیین اهداف استراتژیک مرتبط با هر استراتژي بر

ال میزان موافقت ؤس 40اي لیکرت در قالب مقیاس پنچ گزینه
 دییأبه ت آنها ییو محتوا يصور ییروا خذ گردید.نمونه آماري ا

 کرونباخ يمحاسبه آلفابا آنها  ییایو پا دیرس نیمتخصص
) 92/0 ينامه اهداف راهبردو پرسش94/0نامه منظرها: (پرسش

 عیجامعه توز ياعضا انیم در هنامپرسش 250د تعدا .دست آمدبه
حذف  زیها و نپاسخ یها و بررسداده يشد؛ که پس از گردآور

نامه برگشت پرسش 241 انیناقص، از م يهانامهپرسش
انتخاب  لیو تحل هیتجز ينامه براپرسش 225 شده، تعدادداده
 شد.

 
 يریگروش نمونه

هدفمنـد و   يریـ گنمونه ةویبه ش یفیبخش ک يریگنمونه روش
ـ ا یاست. در بخش کمـ  یتصادف ریغ ـ پـژوهش ن  نی از روش  زی

 ساده استفاده شده است.  یتصادف
، از نسخه تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده روشدر 

نامه پرسش ییایپا نییجهت تعاستفاده شد.  SPSSافزارنرم 15
آزمـون   يمنظـر اسـتراتژ   نیـی کرونباخ و براي تع يآلفا بیضر

اهـداف   نیـی جهـت تع  مجذورکاي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت.   

 یعـامل  لیـ هـا از تحل يز استراتژا کیمربوط به هر کیاستراتژ
  .برازش استفاده شد ییکویو ن يدییأت

 
 پژوهشهاي یافته
 %21,8شناختی نمونه آماري نشان داد کـه  جمعیت  هايویژگی

 %82,3دادند،  لیرا مردان تشک %78,2را زنان و  ياز نمونه آمار
نشـان داد   جینتـا  نیسال سن داشتند، همچن 35درصد باالتر از 

 %30و  يدکتـر  التیتحصـ  يدارا ياز نمونـه آمـار   %56,4که 
 یلیتحصــ تهکارشــناس بودنـد. رشـ   %10,9کارشـناس ارشـد و   

 یبدنتیترب ریغ %19,5و  یبدنتیال شوندگان تربؤاز س 80,5%
ده سـال در   يبـاال  یـی سـابقه اجرا  يدارا %60,5 نیبود. همچن

 %58,6ده سـال و   يباال يگریسابقه مرب يدارا %65,9ورزش، 
 ده سال بودند. يباال تیریسابقه مد يدارا

توسـعه ورزش   يهـا يمناظر استراتژ نییحاصل از تع جینتا
هـا در چهـار منظـر    ياسـتراتژ  نیکشور نشان داد که ا یقهرمان

ـ  ،یداخلـ  ينـدها یفرا ،یمال و رشـد و ارتباطـات قـرار     يریادگی
منظرها، اهداف هاي تحقیق دربارة . دراین بخش، یافتهردیگیم

از شـش   .دگـرد هاي تحقیق در قالب جدول ارائـه مـی  و سنجه
مشـخص شـد   ) *( منظر انتخاب شده چهار منظر که با عالمت

ـ   براي استراتژي ورزش قهرمانی -هایران پس از نظر خبرگـان ب
 دست آمد.

 
 هاتعیین مناظر استراتژي .1جدول 

  منظر
 * مالی

 - مشتري
 * فرایندهاي داخلی

 * و یادگیري رشد
 - کارکنان تیرضا

 * اتارتباط
 

 یدهد بر اساس آزمـون اسـتنباط   ینشان م 2شماره جدول
ـ  يو سـطح معنـادار   يدرجۀ آزاد ،يمجذورکا  يهـا نـه یگز نیب

در کدام منظـر   یورزش قهرمان يهايسؤال هر کدام از استراتژ
 جـه یتـوان نت یدرصد م 95 نانیبا سطح اطم نیقرار دارند. بنابرا

ــت  ــتراتژ 4گرف ــال ياس ــر م ــتراتژ 2 ،یدر منظ ــردر  ياس  منظ
 ياسـتراتژ  2و  یداخل يندهایدر منظر فرا ياستراتژ 6ارتباطات،
-مـی نشان  جینتا نیو رشد قرار دارند. همچن يریادگیدر منظر 

شـده در منـاظر    ییشناسـا  يهـا ياز استراتژ کی چیدهد که ه
 .کارکنان و مشتري قرار ندارند تیرضا



 15 با رویکرد کارت امتیازي متوازن ورزش قهرمانی ایران ۀهاي توسعسازي استراتژيپیادهو همکار:  سارا خالقی بابایی 

 

 

 شدهییشناسا يهايمناظر مختلف استراتژ نییتع .2جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي مجذور کاي کشور یورزش قهرمان ۀتوسع ي هاياستراتژ منظر

 مالی

 0,001 4 263 سیما و صدا از ورزشی مسابقات پخش نظام بهبود
 0,001 3 291  ورزش کشور در مادي و مالی منابع توزیع وضعیت بهبود
 0,001 4 185 ملی هايتیم مربیان و قهرمانان معیشتی وضعیت بهبود

 0,001 2 428 دولتی اعتبارات به قهرمانی ورزش وابستگی کاهش

فرایندهاي 
 داخلی

 0,001 5 648  استعدادیابی کشور هايپایگاه تجهیزات و وضعیت و استاندارد اماکن بهبود
 0,001 4 567 قهرمانی ورزش در هافدراسیون عملکرد بهبود

 0,001 4 443 ورزشی مختلف هايرشته قهرمانی ورزش در راهبردي بهبود نگرش
 0,001 2 81 قهرمانی ورزش در استعدادیابی نظام ارتقاء

 0,001 5 683 کشور در ورزشی رویدادهاي برگزاري نظام ارتقاء
 0,001 4 230 هاي مختلف ورزشیبانوان و آقایان در رشته قهرمانی ورزش کیفی سطح بهبود

رشد و 
 یادگیري

 0,001 4 738 قهرمانی ورزش با مرتبط دانشگاهی هايپژوهش وضعیت بهبود
 0,001 4 632 قهرمانی ورزش آموزشی هايدوره وضعیت بهبود

 0,001 4 345 قهرمانی ورزش در دانشگاهی متخصصین از منديبهره نظام تقویت اتارتباط
 0,001 3 636 ورزش  المللیبین ثرؤم هايکرسی افزایش

 
در  یورزش قهرمـان  يهـا يتوان گفت استراتژیم جهینت در

و رشد  يریادگیارتباطات و  ،یداخل يندهایفرا ،یچهار منظرِ مال
 دهدیجدول نشان م یبرازندگ يهاطور که مشخصهدارد. همان

 قیتحق ينظر يربنایو ز یپژوهش با ساختار عامل نیا يهاداده
ـ دارد و ا یبرازش مناسـب  ـ ب نی ـ   انگری االت بـا  ؤسـ  ودنهمسـو ب

 .است ينظر يهاسازه
از  يمربوط به هـر اسـتراتژ   کیاهداف استراتژ نییتع جهت
ـ أت یعامل لیروش تحل  آزمـون  جیاسـتفاده شـد کـه نتـا     يدیی
KMO  گرددیشرح ارائه م نیبد و بارتلت. 

حاصـل   نـان یمسأله اطم نیاز ا دیبا یعامل لیانجام تحل در
مـورد   لیـ تحل يموجـود را بـرا   يهـا داده تـوان یم ایشود که آ

ـ استفاده قـرارداد   و  KMOمنظـور از شـاخص    نیبـد  ر؟یـ خ ای
 هـا دو آزمـون داده  نیـ شود. براساس ایآزمون بارتلت استفاده م

 KMOمناسب هستند کـه شـاخص    یعامل لیتحل يبرا زمانی
آزمون بارتلـت   يو عدد معنادار کیبه  کی) و نزد6/0از ( شتریب

-هـر پرسـش   براي هاآزمون نیا ی) باشد. خروج05/0کمتر از (
 است. دهیارائه گرد رینامه در جداول ز

 
 نامهسؤاالت پرسش يو بارتلت برا KMOآزمون .3جدول 

 KMO 0,840آزمون 

 آزمون بارتلت
2χ 9794,046 

 741 (df)درجۀ آزادي
Sig 0,000 

برابر با  KMOمقدار شاخص  3به جدول شماره  توجهبا 
(تعـداد   اسـت، لـذا تعـداد نمونـه     6/0و بزرگتر از مقدار  84/0

باشـد. همچنـین   دهندگان) براي تحلیل عاملی کافی میپاسخ
 است؛ که 05/0آزمون بارتلت، کوچکتر از  يعدد معنادارمقدار 

هاي موجود بـراي تحلیـل عـاملی مناسـب     دهد دادهنشان می
 است.

یـدي سـاختار کلـی    أیدر این بخش با استفاده از تحلیل عاملی ت
-ی قرار مـی یی سنجی محتوایهاي تحقیق مورد روانامهپرسش

محاسـبه   tگیرد؛ که بدین منظور بار عـاملی اسـتاندارد و آمـاره    
و متغیر قابل مشـاهده   خواهد شد. قدرت رابطه بین متغیر پنهان

  شود.وسیله بار عاملی نشان داده میهاالت) بؤ(س
براي ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدي چنـدین مشخصـه   
برازندگی وجود دارد. در این پژوهش براي ارزیابی مدل تحلیـل  

، شـاخص  RMRمانـدها  عاملی تأییدي از میانگین مجذور پس
)، شـاخص  NFIی (شـده برازنـدگ  ، شاخص نرمGFIبرازندگی 

)، IFI)، شاخص برازندگی فزاینـده ( NNFIنشده برازندگی (نرم
) و شاخص بسیار مهـم ریشـه   CFIشاخص برازندگی تطبیقی (

اسـتفاده شـده    RMSEAدوم برآورد واریانس خطاي تقریـب  
 است. 

 يهـا ياستراتژ ياجرا يدهد الگوینشان م 1 شکل شماره
سـنجه،   81 ک،یهدف استراتژ 39راهبرد،  14،  یورزش قهرمان

81 ابتکار و اقدام دارد که به منظور  110بلندمدت و  یِهدف کم
مرتبط با  کیمربوط به اهداف استراتژ شتریب اتیآنها جزئ حیتشر
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اقدات  زیآنها و ن بهمربوط  یو اهداف کم و سنجه يهر استراتژ
ورزش  يهـا ياتژتحقق استر يشده در راستا نییو ابتکارات تع

 .گرددیارائه م 5در جدول شماره  یقهرمان

 
 گیري متغیرهاي تحقیقهاي برازندگی مدل اندازهشاخص. 4جدول 

 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S حد مطلوب شاخص
RMR)( 0,042 0,052 0,028 0,019 0,036 0,040 0,019 0,054 0,048 0,012 0,021 0,013 0,015 0,014 نزدیک به صفر 

SRMR)( 0,049 0,023 0,031 0,039 0,017 0,016 0,030 0,033 0,026 0,038 0,053 0,023 0,026 0,029 نزدیک به صفر 
)GFI( 9/0 0,99 1 1 0,99 0,99 1 0,99 0,99 1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 و باالتر 
)NFI( 9/0 0,97 0,98 0,99 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,97 و باالتر 

(NNFI) 9/0 0,96 1,02 1,01 0,95 0,95 1,03 .0 0,98 0,95 0,97 0,99 0,99 0,98 0,96 و باالتر 
)IFI( 9/0 0,99 1,01 1,02 0,98 0,97 1,01 0,97 0,98 0,97 0,99 0,98 1 0,99 0,99 و باالتر 

(CFI) 9/0 0,98 1 1 0,98 0,99 1 0,98 0,99 0,99 0,99 098 1 099 0,99 و باالتر 
RMSEA)( 1/0 0,013 0,049 0,056 0,075 0,029 0,056 0,022 0,026 0,027 0,081 0,027 0,040 0,058 0,059 و کمتر 

کاي دو بر درجه 
 2,75 0,79 0,079 2,22 2,255 0,575 0,575 1,935 2,425 3,07 1,175 1,34 1,73 1,735 3 از کمتر آزادي

 
 

 

 منظر مالی
 استراتژي 4

اهداف 
اهداف  هاسنجه استراتژیک

 کمی
ابتکارات و 

 اقدامات
10 20 20 34   

 منظر فرایندهاي داخلی
 استراتژي 6

اهداف 
 اهداف هاسنجه استراتژیک

 کمی
ابتکارات و 

 اقدامات
19 42 42 53  

 

 منظر ارتباطات
 استراتژي 2

اهداف 
اهداف  هاسنجه استراتژیک

 کمی
ابتکارات 
 و اقدامات

4 5 5 9  

 

 منظر یادگیري و رشد
 استراتژي 2

اهداف 
اهداف  هاسنجه استراتژیک

 کمی
ابتکارات و 

 اقدامات
6 14 14 14   

 متوازن يازیکارت امت کردیبا رو یورزش قهرمان يهاياستراتژ ياجرا يالگو .1شکل 

چشم انداز و 
هاي استراتژي

 ورزش قهرمانی
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ها و سنجه ک،یها، اهداف استراتژيمناظر، استراتژ
 اقدامات

 

 

 هاي ورزش قهرمانیسازي استراتژيمدل پیاده -منظر مالی .5جدول 

 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

 ها و ابتکارهااقدام
 سال پایان سال شروع

بهبود نظام 
پخش مسابقات 
ورزشی از صدا و 

 سیما

 مقررات و قوانین افزایش
 پخش حق با مرتبط

 تلویزیونی

 مقررات و قوانین تعداد
 پخش حق با مرتبط موجود

 تلویزیونی
1 4 

مطالعه وضع موجود و تهیه گزارش از 
هاي ورزشی انفرادي و مسابقات و رشته

 گروهی قابل پخش از رادیو و تلویزیون
هاي دیداري و مند کردن حضور رسانهنظام

 هاي داخلی و خارجیشنیداري در ورزشگاه
 ها ازارائه برنامه درآمدزایی براي فدراسیون

 طریق حق پخش تلویزیونی
تهیه و ارائه الگوي کاربردي براي حق پخش 

 ايرسانه

 پرداخت از دولت حمایت
 به تلویزیونی پخش حق

 ورزشی نهادهاي

 از دولت حمایت میزان
 پخش حق پرداخت
 نهادهاي به تلویزیونی

 ورزشی

 یالرمیلیارد  55 ریال میلیارد 22

 و تهیه در ربطذي نهادهاي با همکاري
 پخش از حق منديهبهر قانون تصویب

 کشور ورزش در تلویزیونی
 هايفدراسیون به مستمر اطالعات ارائه
 پخش حق از چگونگی استفاده براي ورزشی

 تلویزیونی
 افزایش تعداد

 مند هبهر هايفدراسیون
 تلویزیونی پخش حق از

-بهره هايفدراسیون تعداد
 پخش حق از مند

 تلویزیونی
1 30 

مبلغ حق پخش تلویزیونی و رادیویی افزایش 
 با همکاري صدا و سیما

بهبود وضعیت 
توزیع منابع مالی 

و مادي در 
 ورزش کشور

ارتقا نظام توزیع منابع 
 مالی در ورزش قهرمانی

میزان  اعتبار مالی ورزش 
 کشور

 برابر دو م.ر2,728,000,000,000
بررسی و مطالعه جلوگیري از افزایش 

 ورزش قهرمانیهاي جاري هزینه
هاي مبتنی برتثبیت و یا کاهش ایجاد سیاست

 هاي جاريهزینه

ی میزان اعتبار کمیته ملّ
 المپیک

 دو برابر 322,902,000,000

  0 سهم بودجه تجهیزات
درصد سهم بودجه ورزش 

 قهرمانی
 دوبرابر 1,000,000,000

ارتقا نظام توزیع منابع 
 مادي در ورزش قهرمانی

هاي توزیع نامهتعداد آیین
 منابع مالی ورزش کشور

6 12 
ها وسرمایه ورزش مدیریت مطلوب دارایی

 قهرمانی
 منظور کسب درآمدگذاري بهافزایش سرمایه

تعامل بیشتر با بخش خصوصی بارویکرد 
 درآمدزایی

هاي آموزشی افزایش منابع مالی برگزاري دوره
 رویکرد درآمدزایی با

 ها وتجهیزات وزارت وداراییکسب درآمد از 
ثر به ؤها  به منظور ارائه خدمات مفدراسیون

 ورزش قهرمانی
نامه استفاده از آرم وعالئم تدوین آئین

 هاي بازاریابیها براي فعالیتفدراسیون
سپاري جهت کاهش افزایش روند برون

تر در حوزه ارائه خدمات با کیفیت ها وهزینه
 ورزش قهرمانی

هاي توزیع نامهآیینتعداد 
منابع مادي ورزش 

 قهرمانی
2 5 
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 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

 ها و ابتکارهااقدام
 سال پایان سال شروع

وضعیت  بهبود
معیشتی قهرمانان 

هاي و مربیان تیم
 ملی

ارتقا سطح کمی معیشتی 
 قهرمانان

 حمایت از ورزشکاران و
پیشکسوتان ودست 

اندرکاران ورزش درزمینه 
 معیشتی رفاهی و

 درصد30 (تعداد)1065

 ورزشیمجلس از قهرمانان  حمایت دولت و
 اران نظیر حقوق ماهیانه وکحمایت مالی ورزش

 پاداش نقدي
 

 حمایت مالی مربیان مانند حقوق ماهیانه و
 پاداش

اران تیم ملی از لحاظ کمین آتیه ورزشأت
 مسکن

اران تیم کفراهم کردن شرایط تحصیل ورزش
 ملی

حمایت معنوي ورزشکاران تیم ملی همچون 
 اعزام به اردوهاي تفریحی

از ورزشکاران حمایت 
ودست اندرکاران  آسیب 

 دیده
 درصد25 5324

ارتقا سطح کیفی 
هاي معیشتی مربیان تیم

 ملی

 حمایت از ورزشکاران و
دست  پیشکسوتان و

زمینه  اندرکاران ورزش در
 معیشتی رفاهی و

 درصد30 (تعداد)1065
 پاداش غیر نقدي حمایت معنوي مربیان و

 مین آینده شغلی ورزشگارانأت
حمایت از ورزشکاران 

اندرکاران  ودست
 دیدهآسیب

 درصد25 5324

ارتقا سطح کیفی و کمی 
هاي مرتبط با نامهآیین

هاي قهرمانان و پاداش
 هاي ملیمربیان تیم

-نامه با دستگاهانعقاد تفاهم
هاي مرتبط در جهت 

 حمایت از قهرمانان
- 4 

هاي حمایتی از قهرمانان و نامهتصویب آیین
هاي ها و ارگانهاي ملی در سازمانمربیان تیم

 مرتبط

کاهش وابستگی 
ورزش قهرمانی 

به اعتبارات 
 دولتی

افزایش جذب حمایت 
مالی از بخش خصوصی 

 هاي ملیبراي تیم

میزان جذب اعتبار از 
گذاري بخش سرمایه

 خصوصی
 درصد25 -

 و بازاریابی ،تقویت واحدها استقرار و
 کنندگان اصلیوتداركشرکا  شناسایی حامیان،

ها در برندهاي باشگاه عالئم و ثبت آرم و
 مراجع ذیصالح

عالئم براي  رم وآنامه استفاده از تدوین آئین
 هافعالیت

خیرین  تشکیل گروه حامیان وهواداران و
 ورزش قهرمانی

 تربیت بازاریابی ورزشی
 ی وهاي جذب حامیان مال ملّنامهتدوین آئین

 المللیبین
ورزشی براي عضویت  يهافروشگاهایجاد 

 گروه هواداران

میزان عواید حاصل از 
 درصد25 - هاي درآمدزاییبرنامه

 - - تعداد حامیان مالی داخلی

بازنگري مقررات  اصالح و
حمایتی از بخش غیر 

 دولتی در ورزش قهرمانی
0 1 

افزایش درآمد از اماکن و 
تجهیزات در اختیار در 

 قهرمانیورزش 

میزان درآمد ناشی از 
صادي تولیدي و تفعالیت اق

 بازاریابی
استقرار وتقویت واحدها بازاریابی در اماکن  - -

 ورزشی ورزش قهرمانی
سپاري هاي بروننامهتدوین و تصویب آیین

 اماکن ورزشی به بخش خصوصی

میزان درآمد ناشی از 
-امکانات و تجهیزات برون

ش خسپاري شده به ب
 خصوصی

- - 
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 هاي ورزش قهرمانیمدل پیاده سازي استراتژي -منظر فرایندهاي داخلی .6جدول

 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

 هاو ابتکارهااقدام
 سال پایان سال شروع

بهبود وضعیت و 
استاندارد اماکن و 

-تجهیزات پایگاه
هاي استعدادیابی 

 کشور

اماکن ارتقا سطح کیفی 
هاي ورزشی در پایگاه

 استعدادیابی کشور

هاي بودجه در پایگاه
 م.ر 000,175 م.ر 000,70 هااستعدادیابی استان

بندي یا آمایش سرزمین با توجه به شرایط اولویت
 اقلیمی و عالئق منطقه اي

هاي ورزشی پرطرفدار اولویت بندي فعالیت
هرمنطقه با توجه به شرایط اقلیمی، عالئق و 

 ايمنطقه

ارتقا سطح کیفی 
تجهیزات ورزشی در 

هاي استعدادیابی پایگاه
 کشور

بودجه تجهیزات در 
هاي استعدادیابی پایگاه

 هااستان
 م.ر 175,000 م.ر70,000

 بررسی نیاز سنجی در مورد تناسب تجهیزات و
اماکن ورزشی مناطق مختلف کشور براساس 

 هاها واستانشهرستان
استان  اماکن ورزشی هر شهر واستانداردسازي 

نوین براي  مطابق با دستاوردهاي علمی جدید و
 استعدادیابی

بهبود عملکرد 
ها در فدراسیون

 ورزش قهرمانی

ارتقا سطح عملکرد 
هاي ورزشی فدراسیون

 فعال در ورزش قهرمانی

هاي کسب شده تعداد مدال
در مسابقات آسیایی 

 (انفرادي)
55 75 

 عملکردتدوین نظام کیفیت 
پیگیري مستمر براي رفع نواقص واشکاالت 

 مشخص شده وارزیابی ادواري

هاي کسب شده تعداد مدال
 در مسابقات آسیایی

 (گروهی )
2 7 

هاي کسب شده تعداد مدال
در مسابقات المپیک 

 (انفرادي)
9 18 

هاي کسب شده تعداد مدال
در مسابقات المپیک 

 (گروهی)
0 2 

هاي کسب سهیمهتعداد 
شده براي حضور در 

 المپیک (انفرادي)
52 70 

هاي کسب تعداد سهیمه
شده براي حضور در 

 (گروهی) المپیک
1 5 

ارتقا سطح عملکرد 
کمیته ملی المپیک در 

 ورزش قهرمانی

هاي اعزامی به تعداد تیم
 28 20 (انفرادي ) مسابقات آسیایی

 عملکرد درمدیریت  اندازي واحد ارزیابی وراه
 هافدارسیون

 کمیته المپیک و ورزش قهرمانی (مردان)

هاي اعزامی به تعداد تیم
 14 8 (گروهی) مسابقات آسیایی

هاي اعزامی به تعداد تیم
 19 13 مسابقات المپیک (انفرادي)

هاي اعزامی به تعداد تیم
 2 1 مسابقات المپیک (گروهی)

ارتقا سطح عملکرد 
ورزش قهرمانی معاونت 
اي وزارت ورزش و حرفه

 و جوانان

هاي کسب شده تعداد مدال
در مسابقات قهرمانی جهان 

-هاي بینسیا وتورنمتآ،
 المللی

385 
 

450 
 

 ارتباط مستمر ورزات ورزش، ایجاد تعامل و
 هاي ورزشیتأهاي ورزشی وهیفدارسیون

مدیریت عملکرد  راه اندازي واحد ارزیابی و
 30 27 هاي مدال آورتعداد رشته هافدارسیون

بهبود نگرش 
راهبردي در 

 ورزش قهرمانی

ارتقا تفکر برنامه 
محوري در فدراسیون 

 هاي ورزشی

تعداد فدراسیون داراي 
 34 30 برنامه راهبردي

کمک به بهبود نگرش استراتژیک درحوزه ورزش 
 قهرمانی از طریق الزام قانونی

 از حوزه مختلفتعیین موقعیت استراتژیک هرکدام 

تعداد فدراسیون داراي 
 48 37 برنامه میان مدت

تعداد فدراسیون داراي 
 48 38 برنامه عملیاتی
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 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

 هاو ابتکارهااقدام
 سال پایان سال شروع

بهبود وضعیت تفکر 
راهبردي در کمیته ملی 

 المپیک

هاي راهبردي تعداد برنامه
 1 1 وزارت ورزش و جوانان

 هاي ورزش قهرمانیشناسایی چالش
هاي اجراي تعداد مدل عملکردگیري وارزیابی اندازه

هاي راهبردي وزارت برنامه
 ورزش و جوانان

0 1 

بهبود وضعیت تفکر 
راهبردي در معاونت 
ورزش قهرمانی و 

اي وزارت ورزش و حرفه
 جوانان

هاي اجراي تعداد مدل
هاي راهبردي وزارت برنامه

 ورزش و جوانان
هاي موجود در معاونت ورزش شناسایی چالش 1 1

 اي وزارت ورزش وجوانانحرفه قهرمانی و

بهبود وضعیت تفکر 
راهبردي در معاونت 
ورزش بانوان وزارت 

کید أورزش و جوانان با ت
بر بخش ورزش 

 قهرمانی

هاي اجراي تعداد مدل
 هر حوزه اقدامات اصالحی در 1 0 هاي راهبرديبرنامه

 هاي ورزش بانوان بخش قهرمانیشناسایی چالش

نظام ارتقاء 
استعدادیابی در 
 ورزش قهرمانی

افزایش سطح کیفی 
نظام استعدادیابی در 

 ورزش قهرمانی

طرح تدوین ملی 
یابی استعدادیابی ونخبه

 جذب، شامل کشف،
 پرورش و هدایت استعدادها

30 31 
 یداشتن طرح و برنامه استراتژیک استعدادیابی ملّ

ن نظام کشف، شناسایی و پرورش استعدادهاي تبیی
 شی در ورزش پرورشیورز

تبیین نظام ارزیابی عملکرد استعدادیابی ورزشی در 
هاي تعداد کانون هافدراسیون

 درصد50 129 استعدادیابی سراسر کشور

افزایش سطح کمی 
نظام استعدادیابی در 

 ورزش قهرمانی

مراکز ورزش قهرمانی  ءاحیا
نظام در فعال نمودن وزارت آموزش و پرورش  درصد50 45 هااز طریق تجهیز پایگاه

برگزاري المپیاد ورزشی  استعدادیابی واستعدادها 
 31 30 انگخبنویژه 

افزایش تعداد 
متخصصین مورد نیاز 
-براي فعالیت در پایگاه

هاي استعدادیابی ورزش 
 قهرمانی

 همکاري باوزارت آموزش و
پرورش در زمینه استعداد 

 یابی
30 31 

نیروي انسانی ماهر و متخصص در حوزه آموزش 
 استعدادیابی

هاي ورزشی در استعدادیابی و سهیم کردن باشگاه
 پرورش استعدادهاي ورزشی

 ورزشی يه مدل پرورش و ترقی استعدادهائارا
افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی براي 

 استعدادیابی
بندي ورزش در و قطب یایجاد نظام آمایش سرزمین

 کشور

ارتقاء نظام 
برگزاري 

رویدادهاي 
 ورزشی در کشور

 

افزایش میزبانی 
مسابقات جهانی ورزشی 

 در کشور

هاي مسابقات تعداد میزبانی
   جهانی

شناسایی و رفع موانع برگزاري رویدادهاي ورزشی در 
 کشور

 استانداردسازي و تجهیز اماکن ورزشی
هاي ریزي براي کسب کرسیتقویت و برنامه

 اي بین المللیهفدراسیون
هاي اقدامات اصالحی در جهت آماده سازي زیر ساخت

 اماکن ورزشی
 هاي خصوصیافزایش اعتبارات و جذب سرمایه

 تقویت بخش خصوصی در برگزاري رویدادهاي ورزشی
ها و امکانات ورزش کشور به معرفی ظرفیت تبلیغات و

 الملیهاي ورزشی بینفدراسیون
 افزایش مسابقات داخلی

 یش میزبانی مسابقات قهرمانی خارجیافزا
 المللیمسابقات بین افزایش شرکت در تورنومترها و

افزایش میزبانی 
مسابقات آسیایی 

هاي مسابقات تعداد میزبانی
 هايبازي در آور مدال هاي هرشت بندي اولوي 1 0 المپیک آسیایی

 آسیایی و المپیک
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 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

 هاو ابتکارهااقدام
 سال پایان سال شروع

هاي مسابقات تعداد میزبانی ورزشی در کشور
 1 0 پارالمپیک آسیایی

 وریزي براي برگزاري برنامه
 فوتبال..... انی مسابقات کشتی،بمیز

 ايمیزبانی مسابقات قاره
افزایش میزبانی 
مسابقات انتخابی 

هاي گزینشی بازي
 المپیک در کشور

هاي مسابقات تعداد میزبانی
 هاي انفراديمیزبانی مسابقات ورزش 1 0 انتخابی المپیک

 هاي گروهیمیزبانی مسابقات ورزش

افزایش میزبانی 
المللی با مسابقات بین

رویکرد کیفی بودن 
 مسابقات

هاي  تعداد میزبانی
 درصد 30 19 المللیرویدادهاي بین

 پیشنهاد میزبانی مسابقات جهانی
 پیشنهاد میزبانی مسابقات انتخابی المپیک

تعداد کشورهاي شرکت 
 - - کننده

مجوز میزبانی از کسب 
 - 0 المللیسوي نهادهاي بین

بهبود سطح 
کیفی ورزش 

قهرمانی بانوان و 
آقایان در 

هاي رشته
 مختلف ورزشی

ارتقا سطح کیفی ورزش 
 قهرمانی آقایان

هاي کسب شده تعداد مدال
 در مسابقات المپیک

 (آقایان)
استخدام مربیان واجد شرایط داخلی وخارجی براي  14 8

 ورزش قهرمانیبهبود 
هاي اعزامی به تحلیل کیفی تیم ارزیابی و نظارت و

 مسابقات خارجی
هاي ورزشی در مسابقات ین نظام حضور تیمیتب

 خارجی
 هاي داخلی وخارجیتربیت مربیان در کالس

تدوین استراتژي وبرنامه عملیاتی براي تربیت 
 مربیان وداوران ورزش قهرمانی

هاي کسب شده تعداد مدال
هاي در مسابقات بازي

 (آقایان) آسیایی
41 60 

تعداد ورزشکاران اعزامی 
 هاي آسیاییبه بازي

 (آقایان)
224 280 

تعداد سهمیه کسب شده در 
 70 54 (آقایان) هاي المپیکبازي

ارتقا سطح کیفی ورزش 
 قهرمانی بانوان

هاي کسب شده تعداد مدال
  در مسابقات المپیک

 (بانوان)
1 6 

 حوزه در بانوان استراتژیک نگرش بهبود به کمک
 ورزش

 اداراکی) انسانی (فنی بانوان هايمهارت افزایش
 مربوطه هايفعالیت کیفیت مورد در مطالعه

 حضور افزایش موانع ورفع شناسایی

هاي کسب شده تعداد مدال
هاي در مسابقات بازي

 (بانوان) آسیایی
16 26 

اعزامی تعداد ورزشکاران 
 هاي آسیاییبه بازي

 (بانوان)
58 70 

تعداد سهمیه کسب شده در 
 15 9 (بانوان) هاي المپیکبازي

 
 هاي ورزش قهرمانی استراتژي سازي هپیاد مدل -مالی منظر .7جدول

 هااستراتژي
اهداف 

 استراتژیک
 سنجه

 اهداف کمی
سال  هاو ابتکار هااقدام

 شروع
سال 
 پایان

وضعیت بهبود 
هاي پژوهش

-افزایش طرح
هاي پژوهشی 

هاي پژوهشی کاربردي تعداد طرح
هاي دانشجویی به ها و رسالهنامههدایت پایان 30 6 ورزش قهرمانی

 سمت تحقیقات ورزش قهرمانی
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 هااستراتژي
اهداف 

 استراتژیک
 سنجه

 اهداف کمی
سال  هاو ابتکار هااقدام

 شروع
سال 
 پایان

دانشگاهی مرتبط 
 با ورزش قهرمانی

در ورزش 
 قهرمانی

 4178 2089 هاي آموزشی و پژوهشی پیشترفتهدوره

-راه اندازي سیستم نیازسنجی پژوهشی و اولویت
 بندي آنها

هاي پژوهشی مرتبط با یت از تحقیقات و طرححما
 ورزش قهرمانی

ی و هاي علمی ملّبرگزاري سمینارها و همایش
 المللی مرتبط با ورزش قهرمانیبین

کردن اندازي کتابخانه و بانک مقاالت و غنیراه
 هاها و باشگاهآن در فدراسیون

افزایش تعداد 
مقاالت حوزه 
 ورزش قهرمانی

تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات 
مورد ورزش قهرمانی در  چاپ مقاالت در 280 28 علمی داخلی

 المللیهاي داخلی و بینژورنال
ی و هاي علمی ملّبرگزاري سمینارها و همایش

 المللی مرتبط با ورزش قهرمانیبین
مقاالت و غنی کردن راه اندازي کتابخانه و بانک 

 هاها و باشگاهآن در فدراسیون

تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات 
 40 4 علمی خارجی

 80 8 یهاي ملّشیه شده در همائتعداد مقاالت ارا
هاي شیشده در هما تعداد مقاالت ارائه
 40 2 المللیبین

بهبود وضعیت 
هاي آموزشی دوره

 ورزش قهرمانی

 ارتقا سطح
هاي کیفی دوره

آموزشی ورزش 
 قهرمانی

 441  1هاي آموزشی درجهتعداد دوره

ها در تدوین واجراي طراحی همکاري دانشگاه
 هاي آموزشی در ورزش قهرمانیدوره

ایجاد بانک اطالعاتی از مربیان ومدرسان کارآمد و 
 مجرب

 شناسنامه آموزشی براي قهرمان

 772  2هاي آموزشی درجهتعداد دوره
 2757  3هاي آموزشی درجهتعداد دوره

 درصد 30 980 هاي آموزشی مربیگري مرداندوره تعداد
 درصد 30 654 هاي آموزشی مربیگري زناندوره تعداد
 درصد 30 800 هاي آموزشی داوري مرداندوره تعداد

 درصد 30 536 هاي آموزشی داوري زنانتعداد دوره
 درصد 30 27 متخصص اعزام یافتهنیروهاي 

ارتقا سطح کمی 
هاي دوره

آموزشی ورزش 
 قهرمانی

طرح تهیه هدفمند نمودن تفاهم  تعداد
هاي منعقده با سایر کشورها و نامه

 المللیمراکز علمی بین
تنظیم تقویم آموزشی در رابطه با برگزاري  درصد 40 12

 هاي آموزشی ورزش قهرمانیکارگاه

 ارتقا سطح
کیفی و کمی 

مدرسین 
هاي دوره

آموزشی ورزش 
 قهرمانی

 درصد 0 717 ترتعداد مدرسین مربی و پایین
 سازي شغلی ویژه مربیان وهاي غنیبرگزاري دوره

 کارشناسان داوران و
 افزایش دوره وکارگاه آموزشی براي مربیان

 هاي خارجیافزایش شرکت مربیان در دوره

 درصد 30 467 تعداد مدرسین استادیار
 درصد 30 126 تعداد مدرسین دانشیار

 درصد 30 38 تعداد مدرسین استاد

 
 هاي ورزش قهرمانیمدل پیاده سازي استراتژي -ارتباطاتمنظر  .8جدول

 سنجه اهداف استراتژیک هااستراتژي
 اهداف کمی

سال  اقدامات و ابتکارات
 شروع

سال 
 پایان

تقویت نظام 
 مندي ازبهره

متخصصین 
دانشگاهی در 
 ورزش قهرمانی

افزایش تعامل با متخصصین 
دانشگاهی براي همکاري با 

 ورزش قهرمانی

تعداد دانشگاهیان فعال 
 25 620 در حوزه ورزش قهرمانی

 درصد

هاي دانشگاهی مرتبط با ورزش بهبود وضعیت پژوهش
 قهرمانی

 ها و مدیران اجرایی از بینهاي فدراسیونولیتئافزایش مس
 هات علمی دانشگاهأاعضاي هی

هاي افزایش سفارش طرح
پژوهشی حوزه ورزش 
 قهرمانی به دانشگاهیان

هاي پژوهشی تعداد طرح
 25 1785 سفارش داده شده

 درصد
بدنی جهت هدایت رساله و هاي تربیتتعامل با دانشکده

 هاي دانشجویی در جهت ورزش قهرمانینامهپایان

افزایش کرسی 
بین هاي موثر 

هاي ورزشی کاهش کرسی
 ثرؤالمللی غیر مبین

-هاي بینتعداد کرسی
 30 316 المللی

 درصد
 المللیهاي آسیایی و بینبررسی کرسی

 هابررسی راهکارها وچگونگی احراز کرسی



 23 با رویکرد کارت امتیازي متوازن ورزش قهرمانی ایران ۀهاي توسعسازي استراتژيپیادهو همکار:  سارا خالقی بابایی 

 

افزایش تعداد نمایندگان  المللی ورزش
ورزشی در مجامع بین 
 دالمللی ورزشی با رویکر

 ثرؤهاي مکرسی

هاي یاداشت تعداد
نامه ورزشی ایران تفاهم

 ايبا سایر کشوره
 سیایی )آ – (اروپایی

45 30 
 درصد

 هاي ارتباطیمهارتگسترش 
 هاي رفتاريپروتکل رفتار رسمی، آموزش آداب و

 المللیهاي بینآشنایی با ساختارهاي ادراي فدراسیون
هاي همکاري توسط نامهبسترسازي مناسب وانعقاد تفاهم

هاي کمیته تعدادکرسی هاهاي ورزشی با سایر کشورفدراسیون
 25 21 المپیکا المللی  پاربین

 درصد

 
 گیري بحث و نتیجه

اسـتراتژي تـدوین    14هاي تحقیق حاضر نشان داد که  از یافته
 شده، چهار استراتژي در منظر مالی، شـش اسـتراتژي در منظـر   

ـ  دو استراتژي در منظر رشد و ،یداخل يندهایفرآ دو  و يریادگی
 .منظر ارتباطات قرار دارند استراتژي در

ورزش  هاي پیاده سازي استراتژي الگوي طراحی منظور به
 بـا  متناسـب  منظرهاي ابتدا که در بود ضروري قهرمانی کشور

 بـودن  متناسـب  تحقیـق  هايیافته که شود تدوین هااستراتژي
بینی شده در مناظر پیش ورزش قهرمانی کشور با هاياستراتژي

 فرآینـد  که پی داشت در را مدل توسعه یافته کاپالن و نورتون
 کارت امتیازي تدوین الگوي براي فوق، منظر چهار وجود مزبور

تحقیق  نتایج نماید.می ییدأت را ورزش قهرمانی کشور در متوازن
 )،2004نورتون (و  کاپالن پیشنهادي مدل با در سه منظر حاضر

شـهرداري حـوزه   ، )2004باشگاه تندرسـتی چنـگ بـین لـین (    
ــارك ــرگ دانم ــا و دانشــگاه ،)2005(شــورمن جــون   ویتزنب ه

سـوئد   کلفتی) شهرداري شهر اس1386( سسات آموزش عالیؤم
شـهر   يبخش ورزشی شهردار ،)2008 (لیندبرگ واسکوندفلت،

ـ 2010( گرانادا سـازمان   ،)1388(کشـاورز ی المپیـک  ) کمیته ملّ
) ، 2009 )،  (هـووارد 1391ي(نژادسجاد تهران يورزش شهردار

ــون ــاران، 2006( اتکینس ــرز و همک ــوار، رودریگ )، 2010)، (بولی
دو تحقیــق حاضــر درباشــند، مــی همســو )2004(چینــگ بــین،

در  قرار گرفت کـه  منظر ارتباطاتاستراتژي ورزش قهرمانی در 
نشده اسـت و   یارتباطات بررس منظر یانجام شده قبل قاتیتحق

وجـود   یهمخـوان  بـل انجام شده ق قاتیمنظر با تحق نیلذا در ا
 .ندارد

 متـوازن  کـارت امتیـازي   الگـوي  طراحـی  در گام بعدي از
 منظرهـاي  در اسـتراتژیک  هـدف  39 ورزش قهرمانی کشـور، 

 نسـبی  تعـادل  بیانگر تحقیق هايیافته که آمد دستبه مختلف
بـا   و بـوده  هارگانـه چ منظرهاي در شده تعیین اهداف تعداد بین

 و تنـوع  تعداد، بین و بوده کاپالن و نورتون همسو BSCمدل 
 تحقیقـات  هايو یافته آمده دستهب منظرهاي با اهداف تناسب

شـهرداري حـوزه   ، )2004باشگاه تندرسـتی چنـگ بـین لـین (    
ــارك ــرگ دانم ــا و دانشــگاه ،)2005(شــورمن جــون   ویتزنب ه

سـوئد   کلفتی) شهرداري شهر اس1386( آموزش عالیسسات ؤم
شـهر   يبخش ورزشی شهردار ،)2008 اسکوندفلت، (لیندبرگ و

سـازمان   ،)1388، ) کمیته ملی المپیـک (کشـاورز  2010( گرانادا
) 2009، )،  (هووارد1391، يتهران (نژادسجاد يورزش شهردار
ــاران، 2006، اتکینســون( ــوار، رودریگــرز و همک  )،2010)، (بولی
 باشند، می همسو )2004(چینگ بین،

تحقیـق   در یک تـدوین شـده  ژهدف اسـترات  39از مجموع 
(حمایـت   هدف استراتژیک در رابطه بـا منظـر مـالی   10، حاضر
هـدف اسـتراتژیک در رابطـه بـا منظـر فرآینـدهاي       19  )،مالی

 4 ،یادگیري رشد و هدف استراتژیک در رابطه با منظر 6 ،داخلی
در . در رابطه بـا منظـر ارتباطـات مـی باشـد      ،هدف استراتژیک

نشده اسـت و   یمنظر ارتباطات بررس یانجام شده قبل قاتیتحق
وجـود   یانجام شده قبـل همخـوان   قاتیمنظر با تحق نیلذا در ا

سـنجه،   86 یورزش قهرمان يهاياستراتژ ياجرا يالگو ندارد.
86 ابتکار و اقدام دارد . 109بلندمدت و  یِهدف کم 

جهـت   ،تحقیـق حاضـر   در سـنجه  86از مجموع  سنجه20
کنترل و دستیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک منظـر مالی(حمایـت      

سنجه براي کنتـرل و دسـتیابی    86سنجه از مجموع  42، مالی)
سنجه بـراي   14، به اهداف استراتژیک منظر فرآیندهاي داخلی

 يریادگیـ کنترل و دستیابی به اهداف استراتژیک منظر رشـد و  
کــه بــا تــدوین شــده اســت.  یاي ورزش قهرمــانهــياســتراتژ

سنجه براي کنترل و دستیابی  5تحقیقات پیشین همسو بود. اما 
 يهـا افتـه تدوین شد که یبه اهداف استراتژیک منظر ارتباطات 

ـ    قـات یتحقیق نشـان داد کـه در تحق   منظـر   یانجـام شـده قبل
ـ نشده است و لـذا در ا  یارتباطات بررس  قـات یمنظـر بـا تحق   نی

 .وجود ندارد یهمخوان بلانجام شده ق
 سازيالگوي پیاده از کاربردي اينمونه ارائه با پژوهش این

 تـا  درصـدد بـود   آن، معیارهـاي  و اهداف تبیین  و هااستراتژي
تسـهیل   ورزش قهرمـانی کشـور   در را مـدل  این اجراي فرآیند
 و کوتـاه مـدت   تعیین اهـداف  به مدیران دادنسوق با و نموده

 و موفقیـت  زمینـۀ  موجـود،  هاياستراتژي راستاي در بلندمدت
 گـامی  و کنـد  فـراهم  ورزش قهرمانی را در چشمگیر پیشرفت

توان بیان کلی میطورهب .شود قلمداد کشور ورزش رشد در مؤثر
کـرد کـه در انتخـاب ســنجه هـاي مربـوط بـه اهــداف ورزش       
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هم از نظر تناسب با اهـداف اسـتراتژیک هـم از نظـر      یقهرمان
(کمی و کیفی  تعداد با اهداف استراتژیک هم از نظر تنوع سنجه

 چـارچوبی  وسـیله بدین تا شد مبذول الزم توجه) تابع و هادي–
عملکـرد، جلـوگیري از هرگونـه     تایجن از آگاهی جهت استاندارد

ایـن فرآینـد   در  یقهرمـان انحراف از دستیابی به اهـداف ورزش  

ارائه شده  يگرفت که الگو جهینت توانیایجاد شود. درنهایت م
ورزش  يبرنامـۀ راهبـرد   یاجرای نۀیایجاد زم تیاین تحقیق قابل

 دارد. قهرمانی ایران را
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