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عملکرد اداره کل هاي ارزیابی هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص

نور با کارت امتیازي متوازن بود. جامعه آماري پژوهش بدنی دانشگاه پیامتربیت

ت علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل أنفر از اعضاي هی 200متشکل از 

نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا بدنی دانشگاه پیامتربیت

طور نفر براساس جدول مورگان به 132عداد به کارت امتیازي متوازن بود که ت

یابی به اهداف تصادفی ساده براي نمونه آماري انتخاب شدند. براي دست

نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی پژوهش در بخش کمی از پرسش

نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و  15یید أصوري و محتوایی آن به ت

محاسبه شد. براي تجزبه و تحلیل اطالعات  82/0 پایایی آن با آلفاي کرونباخ

هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی از به دست آمده در بخش کمی از روش

و در بخش  SPSSافزار جمله مجذور کاي و آلفاي کرونباخ با کمک نرم

هاي پژوهش نشان داد کیفی نیز از روش استقراي منطقی استفاده شد. یافته

نور چهار منظر مالی، دانشگاهی، بدنی دانشگاه پیامکه اداره کل تربیت

  سنجه دارد. 139هدف استراتژیک و  44فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد، 

  

  ها واژهکلید 

  .نوربدنی، دانشگاه پیامارزیابی عملکرد، کارت امتیازي متوازن، تربیت 

The purpose of this study was to develop Performance 
evaluation indicators of the general administration of 
Physical Education of Payame Noor University using 
balanced scorecard. The statistical population consists 
200 Payame Noor faculty members, previous and present 
managers of the general administration of physical 
education, and experts and stakeholders who were 
familiar with BSC. On the basis of Morgan table, 132 
persons were randomly selected as research samples. The 
qualitative interview and researcher-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 0.82. For quantitative analysis, description 
statistical methods and inferential statistics such as chi-
square, and K-S, Chronbach’s through SPSS software 
alpha were used and for qualitative analysis logical 
inductive reasoning method was used. The results showed 
that the general administration of physical education of 
Payam Noor University has four perspectives including 
the financial perspective, the collegiate perspective, the 
internal process perspective, and the learning & growth 
perspective, 44 strategic objectives, and 139 
measurements. 
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  همقدم

منظور نور ایجاد بستري مناسب بهموریت دانشگاه پیامأرسالت و م

آموزش براي همه، همه وقت و همه جا است. تدوین چنین 

موریتی براي این دانشگاه موجب شده است جمعیتی بالغ بر أم

صد هزار نفر در بیش از پانصد مرکز و واحد آموزشی در هشت

تحصیل مشغول بههاي مختلف مقاطع مختلف تحصیلی در رشته

بدنی دانشگاه نیز در سایه باشند. در این راستا اداره کل تربیت

هاي گذشته توانسته است عالوه المللیهاي ملی و بینموفقیت

بر ارتقاء ساختار از منابع انسانی و مالی مناسبی نیز برخوردار شود 

گو باشد. تا بتواند به نیازهاي ورزشی این تعداد دانشجو پاسخ

موریت تدوین شده به أنین این اداره کل براي موفقیت در مهمچ

تازگی راهبردهاي نوینی را تدوین کرده است که براي اجراي آن 

هاي ضروري است یک نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوري

طور محسوس نوین استفاده کند تا میزان پیشرفت خود را به

ش مدیریت در کنترل کند. چرا که تغییر و تحوالت سریع دان

ها را بر آن داشته است که به دنبال عصر حاضر، مدیران سازمان

هاي نوین براي ارزیابی عملکرد سازمان خود باشند. چرا که روش

ها اي است که امروزه سازمانگونهرشد سریع دانش مدیریت به

بدون داشتن روش ارزیابی عملکرد صحیح در عرصه رقابت ملی 

طوري که مطالعات عادلی نخواهند داشت. بهالمللی دوامی و بین

دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام ) نشان می1384(

هاي سازمان را اصالحات الزم براي رشد، توسعه و بهبود فعالیت

نماید که سرانجام این پدیده بروز مرگ سازمانی غیر ممکن می

دي است است. در این راستا موضوع ارزیابی عملکرد سالیان زیا

هاي طوري که سازمانکه محققان را به چالش واداشته است. به

هاي مالی به عنوان ابزار ارزیابی تجاري در گذشته تنها از شاخص

در اوایل دهه  1کردند تا اینکه کاپالن و نورتنعملکرد استفاده می

هاي حسابداري مدیریت، پس از بررسی و ارزیابی سیستم 1980

هاي این اطالعات را براي ارزیابی عملکرد یبسیاري از ناکارای

ها نمایان ساختند که این ناکارآیی ناشی از افزایش سازمان

ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود (کاپالن و پیچیدگی سازمان

ها و ). با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد سازمان1992نورتن، 

نظر شی، بهها و نهادهاي ورزنظر به اهمیت موفقیت سازمان

بدنی دانشگاه پیام کل تربیترسد نهادهاي ورزشی مانند ادراهمی

هاي ارزیابی نور نیز توجه خاصی به این مقوله نداشته و از روش

هاي گذشته نگر تکیه عملکرد ناکارآمد و سنتی که بیشتر بر جنبه

دارند استفاده می نمایند. لذا در دست داشتن یک روش ارزیابی 

ه روز می تواند یاري رسان این نهادهاي ورزشی در کارآمد و ب

                                                                                                                                                    
1. Kaplan and Norton 
2. Balance Scorecard 

رسد رو به نظر میاجراي راهبردهاي تدوین شده باشد. از این

که قابلیت اطالع رسانی  2ارزیابی عملکرد با کارت امتیازي متوازن

نور را داشته بدنی دانشگاه پیامبه هنگام از عملکرد اداره کل تربیت

اف این سازمان ورزشی کمک کننده باشد، بتواند براي پیشبرد اهد

  باشد.

کارت امتیازي متوازن روشی است که با استفاده از آن عالوه 

هاي غیر مالی نیز مورد ارزیابی قرار هاي مالی، سنجهبر سنجه

گیرند. نظام جامع ارزیابی عملکرد متوازن یک نظام نوین می

انداز و راهبرد سازد تا چشمها را قادر میمدیریتی است که سازمان

 .)3،1999خود را روشن ساخته و آن را به عمل تبدیل کنند(ریموند

کارت امتیازي متوازن نوعی روش ارزیابی عملکرد است که در 

(کاپالن و نورتون،  توسط کاپالن و نورتون معرفی شد 1992سال 

). این مدل با ابعاد چهارگانه حیاتی مالی، فرآیندهاي داخلی، 1992

ادگیري و رشد در پی کنترل عملیات کوتاه مدت مشتري و ی

سازمان، با چشم انداز و راهبردهاي بلند مدت آن است؛ بنابراین 

هاي کلیدي عملکرد در محدوده اهداف متمرکز سازمان بر نسبت

). دلیل انتخاب نام روش 1996(کاپالن و نورتون،  می شود

از اي ارزیابی متوازن آن است که این روش شامل مجموعه

ها است و یک تعادل و توازن میان اهداف بلند مدت و مقیاس

هاي رهبر و هاي مالی و غیر مالی، شاخصکوتاه مدت، مقیاس

کند و پیرو و چشم اندازهاي عملکرد داخلی و خارجی برقرار می

، 4(میلیس و مرکن کندکید میأبر حفظ روابط علت معلولی آنها ت

رگانه در کارت امتیازي ) همچنین مفهوم منظرهاي چها2004

متوازن به شرح ذیل است. در منظر مالی کارت امتیازي متوازن 

هاي مالی براي خالصه شود، زیرا سنجههاي مالی حفظ میسنجه

هاي صورت گرفته کردن پیامدهاي اقتصادي قابل سنجش اقدام

دهند آیا هاي عملکرد مالی نشان میارزشمند هستند. سنجه

ان و به کار بستن و اجراي آن به پیشرفت و استراتژي یک سازم

کنند یا خیر. در منظر ارتقاي محورهاي اصلی کار کمک می

مشتري پرسش این است که چه کسانی مشتریان اصلی سازمان 

هایی مانند با پاسخ به این پرسش و استفاده از سنجه ؟هستند

توان رضایت، وفاداري مشتري و جذب و نگهداري مشتري، می

رهاي مناسبی ارائه داد. منظر فرآیندهاي داخلی: در منظر راهکا

فرایندهاي داخلی، مجریان داخلی مهمی را که سازمان باید در 

شوند. این فرآیندها آنها به تعالی و سرآمدي برسد شناسایی می

هاي آموزشی که موجب ه طرحئواحد کسب و کار را قادر به ارا

گردد و ازار میهاي هدف بجلب و حفظ مشتریان در بخش

همچنین برآوردن انتظارات سهامداران، درآمدهاي مالی بسیار 

3. Raymond 
4. Milis and Mercken 
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هاي فرآیند داخلی روي آن دسته از سازند. در سنجهخوب می

ثیر را بر رضایت مشتریان و أفرآیندهاي داخلی که بیشترین ت

شود. گذارند، تمرکز میدستیابی به اهداف مالی یک سازمان می

تیازي متوازن یادگیري و رشد، زیرساختی چهارمین منظر کارت ام

کند که سازمان براي رشد و بهبود در دراز مدت را شناسایی می

). منظرهاي مشتري و 1393(کشاورز و فراهانی، باید ایجاد کند

ترین عوامل موفق شدن در حال حاضر و فرآیندهاي داخلی مهم

ها رسد که سازماننظر میکنند. بعید بهآینده را مشخص می

به اهداف  ،هاي امروز خودها و تواناییبتوانند با استفاده از فناوري

کمی دراز مدت خود براي مشتریان و فرآیندهاي داخلی دست 

 پیدا کنند. همچنین رقابت شدید جهانی مستلزم آن است که

هاي خود را براي ارائه ارزش به مشتریان و توانایی سازمان دائماً

یادگیري و رشد سازمانی سه منشاء  سهامداران بهبود بخشد.

هاي ها و روشکارکنان، سیستم :اصلی دارد که عبارتند از

سازمانی. اهداف مالی، مشتریان و فرآیندهاي داخلی در کارت 

هاي میان توانایی که هاي زیادي رافاصله امتیازي متوازن نوعاً

 مایزمتها براي دستیابی به عملکرد ها و روشموجود افراد، سیستم

ها، سازمان کنند. براي پر کردن این فاصلهالزم است، آشکار می

باید در زمینه بازآموزي مهارتی کارکنان، تقویت فناوري و 

هاي ها و رویههاي اطالعاتی و همسو کردن روشسیستم

گذاري کنند. این اهداف در منظر یادگیري و سرمایه ،سازمانی

). در طی 1996پالن و نورتن،(کا اندرشد کارت امتیازي بیان شده

ها استفاده از این روش ارزیابی عملکرد بر مبناي کارت سال

ها آمیزي براي بسیاري از سازمانامتیازي متوازن، نتایج موفقیت

گردد. در این ها اشاره میحاصل شده است که به مواردي از آن

 ثیر پیادهأ) تحقیقی با موضوع ت2004(  5رابطه دیویس و آلبرایت

ها در یک بانک سازي ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت

آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از 

هاي این سازي کردند و پس از دو سال نتایج شاخصبانک پیاده

اي که هنوز براي ارزیابی عملکرد، چهار شعبه را با چهار شعبه

، مقایسه کردند. نتایج نشان کار می بردندهاي سنتی را بهروش

کارگیري ارزیابی متوازن و عملکرد این سازي و بهداد بین پیاده

) 2001( 6ها رابطه معناداري وجود دارد. مالنا و سلتوشعبه

اثربخشی روش ارزیابی متوازن در انتقال اهداف استراتژیک را 

کارگیري کارت ها نشان داد بهارزیابی کردند. نتایج تحقیق آن

 شود. برگنها منجر میامتیازي متوازن به بهبود عملکرد سازمان

                                                                                                                                                    
5. Davis andAlbright 
6. Malina  and Selto 
7. Bergen 
8. Ching 
9. Chris and Walter 

کارت امتیازي « ) در تحقیق خود با عنوان 2000( 7همکاران و

دریافتند کارت امتیازي  ،»ارهاي کوچککومتوازن براي کسب

تواند نوعی متوازن و چهار منظر پیشنهادي کاپالن و نورتون می

ها قادر به استفاده گیري ارائه کند که همه سازمانمقیاس اندازه

از آن باشند. همچنین کاربرد کارت امتیازي متوازن این توانایی 

د آورد را دارد که بین اهداف و استانداردها، تناسب مطلوبی به وجو

و با فراهم کردن امکان ارزیابی مناسب، سازمان را در موقعیت 

) در پژوهشی که درباره طراحی 2004( 8بهتري قرار دهد). چینگ

هاي تندرستی و آمادگی جسمانی انجام داد به این نتیجه باشگاه

ها بر مبناي کارت دست یافت که طراحی و مدیریت این باشگاه

ه از نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن، امتیازي متوازن و استفاد

باعث ایجاد فرهنگ حمایت از باشگاه، افزایش ارزش باشگاه در 

شود. در این پژوهش در بین کارکنان، مشتریان و ذینفعان می

منظرهاي مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد به 

 سنجه تعیین 9، 6، 5، 6هدف راهبردي و  3، 5، 4، 3ترتیب

) در تحقیقی در زمینه کارت 2006( 9گردید. کریس و والتر

هاي امتیازي متوازن براي دانشگاه ماساچوست اهداف و سنجه

هدف  14هدف در منظر مالی،  8مناسبی طراحی کردند که شامل 

هدف  6هدف در منظر فرآیندهاي دخلی و  9در منظر مشتري، 

و  39، 47، 15در منظر یادگیري و رشد بود. همچنین به ترتیب 

سنجه در منظرهاي مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی و  7

یادگیري و رشد تدوین نمودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان 

داد استفاده از نظام ارزیابی کارت امتیازي متوازن در دانشگاه 

ماساچوست، براي تحصیالت تکمیلی مناسب بوده و این رویکرد 

هاي موریت و استراتژيأرا مطابق با مهاي مختلف تواند سنجهمی

هاي کار دانشگاهی به خوبی طبقه بندي کند. مرکز ورزشوکسب

) در اوایل قرن بیست و یکم استراتژي جدیدي 2006( 10پوربک

را تدوین کرده و براي اجراي آن، پس از تعیین اهداف، از 

هاي متناسب با کارت امتیازي متوازن در چهار منظر مالی، سنجه

 2، 8، 7شتري، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد به (ترتیب م

-2007هاي سنجه) استفاده کرد. این استراتژي طی سال 7و 

هاي مذکور، موجب موفقیت و اجرا شد و استفاده از سنجه 2006

) نیز پژوهشی در 2008( 11سودآوري مرکز گردید. دي دلینی

داري ورزشی با دانشگاه کانکتیکات استروس درباره اصول حساب

رویکرد کارت امتیازي متوارن انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد، 

وقتی دانشگاه از نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازي 

1 0. Purbeck Sports Centre 
1 1. Delaney 
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متوازن در بخش ورزش استفاده نمود، سودآوري و گرایش 

هاي ورزشی به خصوص ورزش قهرمانی دانشجویان به فعالیت

یق در منظر مالی و مشتري و یادگیري افزایش یافت. در این تحق

هدف قرار گرفت.  4هدف، و در منظر فرآیندهاي داخلی  3و رشد 

) در پژوهشی دریافتند که در کشور چین، 2008( 12ماو و همکاران

به دلیل استفاده از روش امتیازي متوازن، تعداد زیادي از 

ها عملکرد بهتري نسبت به گذشته داشته و منافع بیمارستان

اند. یکی از آن دست آوردهجتماعی و اقتصادي فراوانی بها

شروع  2004باشد که از سال ها، بیمارستان دیتان میبیمارستان

به استفاده از این روش نمود، یک سال بعد، عملکرد بیمارستان 

پیشرفت قابل توجهی داشت. همچنین سطح تحقیقات و آموزش 

و میزان درآمد در این بیمارستان پیشرفت چشمگیري داشت 

در شرکت  )2012( 13هاي یولینگ و همکارانیافته افزایش یافت.

سیکو در کشور چین نشان داد استفاده از ارزیابی عملکرد بر مبناي 

اند مشکالت نارضایتی مشتریان را کارت امتیازي متوازن توانسته

رفع نمایند. آنها در منظرهاي مالی، مشتري و یادگیري و رشد 

هدف تعیین  1هدف و در منظر فرآیندهاي داخلی  3ر براي هرمنظ

) در پژوهشی تحت عنوان ساخت یک نقشه 2012( 14وو نمودند.

هاي سسات بانکی با استفاده از شاخصؤاستراتژیک براي م

هاي عملکرد کارت امتیازي متوازن دریافت برطبق بررسی

ترین عوامل براي عملکرد بانک، شامل متخصصین ضروري

باشند. ري، عملکرد فروش و نرخ حفظ مشتري میرضایت مشت

همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده یک نقشه استراتژیک براي 

هاي عملکردي و بندي شاخصکمک به مدیریت در اولویت

باشد. هاي مهم میهاي مربوط به استراتژيتمرکز بر روي فعالیت

) در پژوهشی تحت عنوان بازخورد 2014( 153لین و همکاران

هاي دولتی عملکرد براساس کارت امتیازي متوازن در بیمارستان

هاي دولتی چین چین دریافتند که در بخش بزرگی از بیمارستان

 روش کارت امتیازي متوازن به تصویب رسیده است. عالوه بر

ر عملکرد هاي کارت امتیازي متوازن باین، آنها دریافتند که برنامه

وسیله عواملی مانند دامنه عملیاتی، کیفیت هبیمارستان ب

گذارد. ثیر مثبت میژي و جامعیت تجهیز منابع پزشکی تأتکنولو

) در پژوهشی که در صنایع مخابرات 1389دانشفرد و همکاران (

ایران انجام دادند دریافتند که پیاده سازي کارت امتیازي متوازن 

این پژوهش روند  مان شده است. درموجب بهبود عملکرد ساز

معیارهاي کارت امتیازي متوازن در شرکت صنایع مخابرات ایران 

شد) با استفاده نمی BSCروش (که از 1382تا  1378از سال 

استفاده  BSC(که از روش  1389تا  1383هاي روند سال

                                                                                                                                                    
1 2. Mao et al 
1 3. Yuling et al 

این است که عملکرد صنایع  بیانگرشد) مقایسه شد که نتایج می

اي که از کارت امتیازي متوازن استفاده شده ر دورهمخابرات د

است در مقایسه دوره قبل بهتر بوده است. کشاورز و همکاران 

 کمیتۀ عملکرد ارزیابی نظام تدوین) در پژوهشی با عنوان 1389(

دریافتند براي  متوازن امتیازي کارت رویکرد با المپیک ملی

منظر مالی، مشتري، ارزیابی عملکرد کمیته ملی المپیک در چهار 

 127هدف استراتژیک و  41فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد 

نگر وجود دارد. دهقانی نگر و آیندهنگر، حالسنجه از نوع گذشته

بندي و ارزیابی ) در پژوهشی با عنوان رتبه2014و همکاران (

عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازي متوازند 

شتري نسبت به سایر مناظر کارت امتیازي م دریافتند منظر

از اهمیت بیشتري برخوردار است و پس از آن منظر مالی  متوازن

قرار داشته و مناظر فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیري داراي 

اي ) در مطالعه1394هاي کشاورز (اهمیتی یکسان بودند. یافته

اي بزرگ نشان داد براي اجراي راهبرد اخذ و میزبانی رویداده

المللی در ایران چهار منظر ورزشی، مالی، فرآیندهاي داخلی بین

 سنجه وجود دارد. 90هدف راهبردي و  49و یادگیري و رشد، 

بررسی  ) در پژوهشی تحت عنوان2015منش و همکاران (رسولی

منظور تسهیل در اجراي استراتژي توسعه شهري یک چارچوب به

با استفاده از کارت امتیازي متوازن دریافتند که مدیریت مالی، 

نهادینه سازي، ظرفیت سازي، ذینفعان و رهبري اثر قابل توجهی 

در اجراي استراتژي شهري دارند. همچنین یک رابطه علی 

وجود  BSCهاي اتخاذ شده در مدل معناداري بین شاخص

) در پژوهشی با هدف ارائه 2015پور (اشت. حریري و صرافد

هاي تخصصی ایران با هاي ارزیابی عملکرد کتابخانهشاخص

هاي ارزیابی رویکرد کارت امتیازي متوازن دریافتند، شاخص

هاي تخصصی ایران در چهار منظر کارت عملکرد کتابخانه

و ها، کارایی، رشد امتیازي متوازن (منابع و زیرساخت

هاي بالقوه و استفاده) گردآوري شده و به صورت سیاهه توانمندي

ها حاکی از این بود که تعداد وارسی درآمدند. در این رابطه یافته

شاخص در چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی و  48

دست هاي به. همچنین شاخصرشد بومی وجود دارد یادگیري و

هاي تخصصی ایران را کتابخانه دتوانند نه تنها عملکرآمده می

آورند که مورد ارزیابی قرار دهند، بلکه معیاري فراهم می

هاي پژوهشگران عملکرد کتابخانه مورد نظر را با سایر کتابخانه

 تخصصی مورد مقایسه قرار دهند.  

که مطالعات مبانی نظري و ادبیات پیشینه نشان طوريهمان

وازن به عنوان یک روش نوین دهد کاربرد کارت امتیازي متمی

1 4. Wu 
1 5. Lin et al 
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هاي هاي ارزشمندي در بسیاري از سازمانارزیابی عملکرد قابلیت

هاي مختلف نشان داده است. همچنین این روش در برخی از سازمان

ورزشی کشور مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی نیز به همراه 

بدنی دانشگاه داشته است . در این راستا از آنجا که اداره کل تربیت

نور به تازگی راهبردهاي نوینی را تدوین کرده و براي اجرا و پیام

هاي ارزیابی کارآمد ارزیابی آن یک روش ارزیابی نوین با شاخص

الزم است، پژوهش حاضر در صدد است به این سوال پاسخ دهد که 

بدنی دانشگاه پیام نور با کارت هاي ارزیابی اداره کل تربیتشاخص

 ازي متوازن چیست؟امتی
 

  پژوهششناسی روش

پژوهش حاضر نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمی و کیفی 

در بخش کمی براي دستیابی به منظرهاي اداره کل . باشدمی

نامه محقق ساخته که نور، از پرسشبدنی دانشگاه پیامتربیت

تن از متخصصین  15یید أبه ت آنروایی صوري و محتوایی 

 30مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 

محاسبه شد، استفاده گردید.  82/0آزمودنی و با آلفاي کرونباخ 

ت علمی دانشگاه أجامعه آماري پژوهش متشکل از اعضاي هی

بدنی دانشگاه نور، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیتپیام

ی دانشگاه، مسئولین بدنی استاننور، مسئولین تربیتپیام

بدنی و بدنی مراکز و واحدها و کارشناسان تربیتتربیت

متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازي متوازن 

یابی به نفر را شامل شد. براي دست 200بودند، که مجموعاً 

نفر  132اهداف تحقیق در بخش کمی بر اساس جدول مورگان 

قیق انتخاب شدند. در بخش کیفی به طور تصادفی براي نمونه تح

نفر نمونه آماري  132نفر از بین  22نیز پس از مصاحبه با 

براي تجزیه و تحلیل ز به اشباع نظري رسید. ااطالعات مورد نی

دست آمده در بخش کمی از روش هاي آماري اطالعات به

میانگین، انحراف استاندارد، جدول توزیع فراوانی و  توصیفی

 –، کلموگروف ستنباطی از جمله مجذورکايو آمار ا درصد

براي  نیزدر بخش کیفی  استفاده شد. اسمیرنف و آلفاي کرونباخ

ها، از روش استقراء منطقی تعیین اهداف بلند مدت و سنجه

نرم  ازهاي بخش کمی تحلیل دادهبراي استفاده شد. همچنین 

 . شد استفاده SPSS.V.22افزار 
  

  هاي پژوهشیافته

 دهد.ها را نشان میاطالعات جمعیت شناختی نمونه 1جدول 

  

  هانمونه اطالعت فردي توصیف .1 جدول

  جنسیت
سابقه 

  مدیریتی

 درصد فراوانی رده سنی (سال)

25≥ 15  4/11 

  مجموع  بانوان  آقایان

ل 
داق

ح
5 

ل
سا

  

28 - 26 20  15/15  

  6/29  39 29تا  31  132  20  112

 21/21  28 32 - 34  تحصیالت

  73/22  30 ≥ 35  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی

  100  132  جمع کل  45  37  50

  

  ها در پرسشنامهاسمیرنف براي بررسی وضعیت طبیعی بودن داده –نتایج آزمون کلموگروف  .2جدول 

 داريسطح معنی k-sآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد پرسشنامه

بدنی کل تربیت تعیین منظرهاي اداره

 نوردانشگاه پیام
132 25/3 47/0 276/3 001/0 

  

اسمیرنف  -از آزمون کلموگروف  2با توجه به نتایج جدول 

داري براي شود که چون مقدار سطح معنیچنین نتیجه گرفته می

باشد؛ می =α 05/0نامه کوچکتر از سطح آزمون یعنیپرسش

باشند. به همین دلیل نامه داراي توزیع نرمال نمیبنابراین پرسش

هاي غیرپارامتریک استفاده ها از آزمونجهت انجام آزمون فرضیه

 شود.می

دهد براساس آزمون استنباطی مجذور نشان می 3جدول 

ال هر ؤهاي سکاي، درجه آزادي و سطح معناداري بین گزینه
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ل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در هاي اداه ککدام از استراتژي

تفاوت آماري معناداري بین  α=%5 کدام منظر قرار دارند، در حد

توان می %95هاي مختلف وجود دارد. بنابراین با اطمینان گزینه

استراتژي در منظر  5استراتژي در منظر مالی،  1نتیجه گرفت 

تراتژي اس 3استراتژي در منظر فرآیندهاي داخلی و  4دانشگاهی، 

بدنی ه کل تربیتردر منظر یادگیري و رشد قرار دارند. در نتیجه ادا

نور داراي چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهاي دانشگاه پیام

  باشد.داخلی و یادگیري و رشد می

 
  نوربدنی دانشگاه پیامنتایج آزمون مجذورکاي براي تعیین منظرهاي اداره کل تربیت .3 جدول

 مجذورکاي استراتژي منظر
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 دانشگاهی

المللی موثر توسط هاي ملی و بینافزایش تعداد کرسی

 نمایندگان دانشگاه
48/17 4 001/0 

 001/0 3 29/11 بهبود سطح کیفی و کمی مسابقات ورزشی دانشگاه

علمی و کارکنان ت وسعه مشارکت دانشجویان، اعضاي هیأت

 در فعالیت ورزشی
18/15 3 001/0 

 001/0 4 13/16 بهبود وضعیت ورزشی همگانی

 001/0 3 26/10 ايبهبود وضعیت ورزش قهرمانی و حرفه

 001/0 1 32/12 بهبود اعتبارات ورزشی دانشگاه مالی

 فرآیندهاي داخلی

 001/0 3 19/9 بهبود وضعیت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی دانشگاه

 001/0 3 82/8 توسعه نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه

 001/0 3 94/16 بهبود نگرش علمی در فعالیت هاي ورزشی دانشگاه

 001/0 3 72/10 توسعه محبوبیت دانشگاه در جامعه از طریق ورزش

 یادگیري و رشد

 001/0 2 28/12 ارتقاء ساختار تشکیالتی تربیت بدنی در دانشگاه

 001/0 2 47/15 بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

 001/0 3 54/10 بهبود نظام فناوري در ورزش دانشگاه

 
  نوربدنی دانشگاه پیامهاي منظر دانشگاهی اداره کل تربیتاهداف راهبردي وسنجه .4 جدول

 سنجه اهداف استراتژیک منظر

 دانشگاهی

هاي انجمن افزایش تعداد نمایندگان در

بدنی و فدراسیون ورزشی اداره کل تربیت

ت هاي ورزشی أملی دانشجویی و هی

 استان ها

 ت هاي ورزشی استانی و شهرأهاي مختلف هیتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

هاي ورزشی در اداره کل هاي مختلف انجمنتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

 بدنی وزارت علومتربیت

هاي ورزشی فدراسیون ملی هاي مختلف انجمنتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

 ورزش دانشجویی

  هاي ورزشی استانی و تأهاي مختلف هیتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

 دانشگاهی

 

افزایش تعداد نمایندگان دانشگاه در 

ها ي آسیا و هاي ورزشی دانشگاهانجمن

 فیزو

 هاي مختلف ورزش دانشجویی آسیادانشگاه در پستتعداد نمایندگان 

 هاي مختلف فیزوتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

افزایش تعداد نمایندگان دانشگاه در 

هاي ها و انجمنتها، هیأفدراسیون

 ورزشی

 هاي ورزشیهاي مختلف فدراسیونتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

 هاي ورزشیتأهاي مختلف هیدر پستتعداد نمایندگان دانشگاه 

 هاي ورزشیهاي مختلف انجمنتعداد نمایندگان دانشگاه در پست

 کننده در مسابقات دانشگاههاي ملی شرکتتعداد اعضاي تیم ارتقاء سطح کیفی مسابقات ورزشی
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 سنجه اهداف استراتژیک منظر

 کننده در مسابقات دانشگاهتعداد قهرمانان کشور شرکت

 کننده در مسابقات دانشگاهشرکتتعداد قهرمان استانی 

کننده در المللی شرکتهاي آسیایی، جهانی و بینتعداد قهرمانان المپیک، بازي

 مسابقات دانشگاه

 کننده در مسابقات دانشگاهالمللی شرکتتعداد مربیان درجه یک و بین

 کننده در مسابقات دانشگاهالمللی قضاوتتعداد داوران درجه یک و بین

 تعداد المپیادهاي ورزش در سال ارتقاء سطح کمی مسابقات ورزشی

 

 واحدها و تعداد مسابقات قهرمانی تک رشته اي در مراکز

 اي دانشگاهتعداد مسابقات قهرمانی تک رشته

 اي در استانتعداد مسابقات قهرمانی تک رشته

 راسر کشورسکننده در مسابقات قهرمانی دانشجویان هاي شرکتتعداد تیم

 

 راسر کشورسکننده در مسابقات قهرمانی دانشجویان تعداد ورزشکاران شرکت

 هاي مختلفکننده در لیگهاي شرکتتعداد تیم

 هاي مختلفکننده در لیگتعداد ورزشکاران شرکت

 المللیکننده در رویدادهاي بینهاي شرکتتعداد تیم

 المللیکننده در رویدادهاي بینتعداد ورزشکاران شرکت

 تعداد المپیادهایی ورزش در سال

 واحدها و اي در مراکز تعداد مسابقات قهرمانی تک رشته

افزایش مشارکت دانشجویان در 

 هاي ورزشیفعالیت

 واحدها و مراکزها و هاي آموزشی استانکننده در کالستعداد دانشجویان شرکت

 هاي ورزشیکننده در فعالیتیان شرکتوتعداد دانشج

ت علمی در أافزایش مشارکت اعضاي هی

 هاي ورزشیفعالیت

 هاي آموزشیکننده در کالست علمی شرکتأتعداد اعضاي هی

 هاي ورزشیکننده در فعالیتت علمی شرکتأتعداد اعضاي هی

هاي فعالیتافزایش مشارکت کارکنان در 

 ورزشی

 هاي آموزشیکننده در کالستعداد کارکنان شرکت

 هاي ورزشیتعداد کارکنان شرکت کننده در فعالیت

توسعه کالس ها ورزشی فوق برنامه در 

 دانشگاه

 هاي انفرادي سازمان مرکزيهاي ورزشی در رشتهتعداد کالس

 مرکزي هاي  گروهی سازمانهاي ورزشی در رشتهتعداد کالس 

 

 
 ها مراکز و واحدهاهاي انفرادي استانهاي ورزشی در رشتهتعداد کالس

 ها مراکز و واحدهاهاي گروهی استانهاي ورزشی در رشتهتعداد کالس

محلی در  –توسعه ورزش هاي بومی 

 استان ها
 محلی و روستایی و عشایري فعال در دانشگاه –هاي بومی تعداد ورزش

رویدادها و جشنوارهاي ورزش افزایش 

 همگانی

 هاي ورزش همگانی در سطح سازمان مرکزي دانشگاهتعداد رویدادها و جشنواره

 هاهاي ورزشی همگانی در سطح استانتعداد رویدادها و جشنواره

 و واحدها هاي ورزشی همگانی در سطح مراکزتعداد رویدادها و جشنواره

حمایتی مرتبط با هاي بهبود دستورالعمل

 ورزش همگانی
 هاي حمایتی مرتبط با ورزش همگانی در دانشگاهها و دستورالعملنامهتعداد آیین

 هاي موجود در دانشگاهتعداد باشگاه هاي ورزشی دانشگاهافزایش تعداد باشگاه

هاي کشوري افزایش حضور در لیگ

 استانی و شهرهاي مختلف

 هاي کشوريدر لیگکننده هاي شرکتتعداد تیم

 هاي استانیکننده در لیگهاي شرکتتعداد تیم

 هاي شهريکننده در لیگهاي شرکتتعداد تیم

 هاي کشوري و دانشگاهیتعداد مسابقات دوستانه با تیم

 دانشجویی المللیتعداد حضور در رویدادهاي بینالمللی افزایش حضور در رویدادهاي بین
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 سنجه اهداف استراتژیک منظر

 المللی غیر دانشجوییتعداد حضور در رویدادهاي بین دانشجویی و غیر دانشجویی

ولین به ورزش ئسمافزایش سطح نگرش 

 اي در دانشگاهقهرمانی و حرفه

 سطح نگرش مسئولین به ورزش قهرمانی

 ايسطح نگرش مسئولین به ورزش حرفه 

 
هاي حمایتی از نامهافزایش تعداد آیین

 ايورزش قهرمانی حرفه

 هاي حمایتی موجود در حوزه ورزش قهرمانینامهتعداد آیین

 ايهاي حمایتی موجود در حوزه ورزش حرفهنامهتعداد آیین

  

بدنی دانشگاه دهد اداره کل تربیتنشان می 4نتایج جدول 

 18سنجه در منظر دانشگاهی، براي ارزیابی  54نور داراي پیام

  باشد.هدف استراتژیک می

بدنی دانشگاه دهد که اداره کل تربیتنشان می 5 جدول

هدف راهبردي در منظر مالی است که براي  3نور داراي پیام

  سنجه استفاده نمود. 12ارزیابی آن می توان از 

دنی دانشگاه بدهد اداره کل تربیت نشان می 6نتایج جدول 

فرآیندهاي داخلی براي ارزیابی سنجه در منظر  41نور داراي پیام

  باشد.هدف استراتژیک این اداره کل می 14

  

  بدنی دانشگاه پیام نورهاي منظر مالی اداره کل تربیتاهداف و سنجه .5جدول 

 سنجه اهداف استراتژیک منظر

 بدنی اداره کلدولتی بخش تربیتمیزان اعتبار  افزایش اعتبارات دولتی ورزشی دانشگاه  مالی

 هابدنی استانمیزان اعتبار دولتی بخش تربیت

 میزان اعتبار دولتی ( سرانه ورزشی ) دانشجویان

 ت علمیأمیزان سرانه ورزشی ( اعتبار دولتی ) ورزش کارکنان و اعضاي هی

 اماکن ورزشی روباز دانشگاهمیزان درآمدزایی از  افزایش درآمدزایی از حوزه ورزش دانشگاه 

 میزان درآمد زایی از اماکن ورزشی روبسته دانشگاه

افزایش جذب منابع مالی از خیرین و بخش 

 خصوصی براي ورزش دانشگاه

 هاي آموزشی در ورزشمیزان جذب منابع مالی از خیرین براي فعالیت

 دانشگاهمیزان جذب منابع مالی از خیرین براي مسابقات ورزشی 

 هاي آموزشی ورزشیمیزان جذب منابع بخش خصوصی براي فعالیت

 میزان جذب منابع از بخش خصوصی براي مسابقات ورزشی دانشگاه

هاي میزان جذب منابع بخش خصوصی براي حضور در مسابقات قهرمانی دانشگاه

 سراسر کشور

 المللی ورزشیمسابقات بینمیزان جذب منابع از بخش خصوصی براي حضور در 

  

  نوربدنی دانشگاه پیامهاي منظر فرآیندهاي داخلی اداره کل تربیتاهداف و سنجه .6جدول 

 سنجه اهداف استراتژیک منظر

فرآیندهاي 

 داخلی

 افزایش مساحت اماکن ورزشی روباز دانشگاه
 مساحت اماکن ورزشی روباز سازمان مرکزي

 موجود در سطح مراکز و واحدهامساحت اماکن ورزشی روباز 

 افزایش مساحت اماکن ورزشی روبسته دانشگاه
 مساحت اماکن ورزشی رو بسته سازمان مرکزي

 مساحت اماکن ورزشی رو بسته مراکز و واحدها

 سیسات و تجهیزات ورزشیأافزایش ت

سیسات و تجهیزات ورزشی مناسب و أتعداد اماکن ورزشی داراي ت

 کامل

 اماکن ورزشی داراي تاسیسات و تجهیزات ورزشی ناقصتعداد 

 سیسات و تجهیزات ورزشی موجودأکیفیت ت

بهبود وضعیت حقوقی نهضت داوطلبی در ورزش 

 دانشگاه

 هاي موجود در حوزه نهضت داوطلبیها و دستورالمعلنامهتعداد آیین

 دانشگاههاي ورزشی هاي انجمننامه ها و دستورالمعلتعداد آیین

هاي ورزشی دانشجویی هاي انجمنها و دستورالمعلنامهتعداد آیین
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 سنجه اهداف استراتژیک منظر

 دانشگاه

هاي ورزشی دانشجویی در سطوح افزایش انجمن

 مختلف دانشگاه
 هاي ورزشی دانشجویی در مراکز و واحدهاتعداد انجمن

 استانیهاي ورزشی در سطح تعداد انجمن هاي ورزشی استانی دانشگاهافزایش انجمن

 هاي ورزشی در سازمان مرکزيتعداد انجمن هاي ورزشی دانشگاه ( سازمان مرکزي)افزایش انجمن

 افزایش نگرش راهبردي به ورزش دانشگاه

 تعداد جلسات شوراي ورزش در دانشگاه

 هاتعداد جلسات شوراي ورزش در استان

 هاي راهبردي در ورزش سازمان مرکزيتعداد برنامه

 هاهاي راهبردي در ورزش سازمان و استانتعداد برنامه

 هاي میان مدت در ورزش سازمان مرکزيتعداد برنامه

 و واحد ها ها مراکزهاي میان مدت در استانتعداد برنامه

 هاي عملیاتی در سازمان مرکزيتعداد برنامه

 هاها مراکز و واحد هاي عملیاتی در استانتعداد برنامه

 هاي اجرایی برنامه راهبردي ورزش در دانشگاهتعداد مدل

مندي از علوم ورزشی در فعالیت قوانین و مقررات بهره

 هاي ورزشی دانشگاه

 هاي ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد در ورزش دانشگاهتعداد مدل

گیري از کید بر بهرهأهاي مرتبط با تنامه و دستورالعملتعداد آیین

 ورزشی در ورزش سازمان مرکزيعلوم

کید بر بهره گیري از أهاي مرتبط با تنامه و دستورالعملتعداد آیین

 هاورزشی درورزش استانعلوم

گیري از کید بر بهرهأهاي مرتبط با تنامه و دستورالعملتعداد آیین
 ورزش مراکز و واحدها ورزشی درعلوم

مدیریت راهبردي در هاي آموزشی افزایش دوره

 هاي ورزشیفعالیت

 هاي آموزشی تدوین برنامه راهبرديتعداد دوره

 راهبردي يهاهاي آموزشی اجرایی برنامهتعداد دوره

 هاي آموزشی مدیریت کیفیت ورزشتعداد دوره

 هاي آموزشی ارزیابی عملکرد در ورزشتعداد دوره

 عملکرد در ورزشهاي آموزشی مدیریت تعداد دوره

 هاي آموزشی رفتار سازمانی در ورزشتعداد دوره

 توسعه نظام شایسته ساالري در ورزش دانشگاه

 شغلی ءهاي موجود در بخش ارتقاتعداد دستورالعمل

 هاي موجود در بخش شرایط احراز شغلتعداد دستورالعمل

 ها براي ارتقا شغلیکارگیري دستورالعملمیزان به

 کرد و منابع انسانیلمیزان ارزیابی عم

 ارتقا ورزش پاك در دانشگاه

 تعداد دوپینگ در بین دانشجویان ورزشکار

 هاي ورزشی دانشگاهها در رقابتتعداد درگیري

 هاي فرهنگی موجود در ورزش دانشگاهتعداد بسته

 المنفعه و اجتماعیافرایش حضور در مراسم عام
 بدنی در مراسم عام المنفعهمسئولین تربیتتعداد حضور 

 بدنی در مراسم اجتماعیتعداد حضور مسئولین تربیت

 
  اهداف و سنجه هاي اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور .7 جدول

 سنجه اهداف استراتژیک منظر

یادگیري و 

 رشد

بدنی به معاونت ارتقاء ساختار تشکیالتی اداره کل تربیت

 بدنی در سازمان مرکزيتربیت
 تعداد معاونت تربیت بدنی
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بدنی به مدیریت در ارتقاء ساختار تشکیالتی تربیت

 هااستان
 تعداد مدیریت تربیت بدنی

بدنی به اداره در مراکز و ارتقاء ساختار تشکیالتی تربیت

 واحدها
 تعداد اداره تربیت بدنی

 

 افزایش کیفیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

 بدنیهاي تربیترشتهدر تعداد کارشناس داراي مدرك دکتري 

 بدنیهاي تربیتارشد رشتهتعداد کارشناس داراي مدرك کارشناسی

 بدنیهاي تربیتتعداد کارشناس داراي مدرك کارشناسی رشته

 بدنیهاي تربیتتعداد کارشناس داراي مدرك کاردانی رشته

 بدنیهاي تربیترشتهدر تعداد کارشناس داراي مدرك دیپلم 

  هاي آموزشی مدیریت ورزشیتعداد دوره

 بدنی سازمان مرکزيکیفیت منابع انسانی تربیت

 هابدنی استانکیفیت منابع انسانی تربیت

 بدنی مراکز و واحدهاکیفیت منابع انسانی تربیت

 بدنیتربیتهاي آموزشی مدیر کیفیت دوره

 هاي آموزشیکیفیت دوره

 افزایش کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

 بدنیتعداد معاونین تربیت

 بدنی دانشگاهتعداد مدیر کل تربیت

 هابدنی در استانتعداد مدیر تربیت

 بدنیتعداد کارشناسان مسئول تربیت

 بدنیتعداد کارشناسان تربیت

 بدنیاداره تربیتساي ؤتعداد ر

 بدنی در واحدهاتربیت تعداد کارشناس

افزارها در افزارها و سختمندي از نرمافزایش میزان بهره

 ورزش دانشگاه

 افزارهاي مختلف در ورزش دانشگاهمندي از نرممیزان بهره

 افزارهاي موجود در ورزش دانشگاهتعداد سخت

 ورزش دانشگاهافزار هاي موجود در تعداد نرم

 افزارها ورزش دانشگاه بدون نرممیزان انجام فعالیت

 بدنیافزارها تربیتمیزان آشنایی منابع انسانی به نرم افزایش دانش منابع انسانی نسبت به استفاده از فناوري

شنیداري آموزشی در  –افزایش تولید بسته هاي دیداري 

 رشته هاي مختلف ورزشی

افرارهاي آماري مرتبط با تربیت منابع انسانی به نرممیزان آشنایی 

 بدنی

 هاي مختلفهاي آموزشی تولید شده در رشتهتعداد فیلم

 توسعه کارگاه هاي آموزشی مجازي در حوزه ورزش

 هاي آموزشی مجازي مدیریت ورزشیتعداد کارگاه

هاي بدنی (کالسهاي آموزشی مجازي در حوزه تربیتتعدا د کارگاه

 هاي مختلف)آموزشی در حوزه

 اي آموزشی مجازي دوره مربیگريهتعداد کارگاه

 هاي آموزشی مجازي دوره داوريتعداد کارگاه

  
  

بدنی دانشــگاه نشــان می دهد که اداره کل تربیت 7جدول 

شد داراي   ست که براي   9پیام نور در منظر یادگیري و ر هدف ا

  دست آمده است.هسنجه ب 32ارزیابی آنها 

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي ارزیابی عملکرد اداره تعیین شاخص هدف از پژوهش حاضر

 نور با کارت امتیازي متوازن بود.بدنی دانشگاه پیامکل تربیت

هاي ارزیابی عملکرد داد براي تعیین شاخصنتایج پژوهش نشان 

نور با کارت امتیازي متوازن بدنی دانشگاه پیاماداره کل تربیت

چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد 

)، برگن 1394ها با نتایج پژوهش کشاورز (وجود دارد که این یافته

)، مرکز 2006( )، پاپن هوسن و همکاران2000( و همکاران
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) ، 2008( )، دي دلینی2004( )، لین2006( هاي پوربکورزش

) 1389) و کشاورز و همکاران (2012( یولینگ و همکاران

همخوانی دارد. در پژوهش حاضر منظر مشتري به منظر 

دانشگاهی تغییر نام یافته است و از آنجایی که در ورزش 

ها و تمام فعالیتباشند دانشگاهی مشتریان همان دانشجویان می

هاي مربوط به ورزش دانشجویی در جهت اجراي استراتژي

هاي باشد، این تغییر نام قابل قبول است. با استناد به یافتهمی

پژوهش حاضر و ادبیات پیشینه براي اجرایی شدن راهبردهاي 

هاي ارزیابی عملکرد در تدوین شده و همچنین تدوین شاخص

ابتدا راهبردهاي تدوین شده از  که هر سازمانی ضروري است

وضعیت تئوریکی خارج شده و جنسیت راهبردها تعیین شود. به 

هاي ارزیابی عملکرد در ابتدا باید بیان دیگر براي تعیین شاخص

مشخص شود که راهبردها با توجه به مبانی کارت امتیازي 

متوازن بر قالب کدام یک از منظرهاي این مدل و یا این که چه 

یی در مدل کارت امتیازي متوازن سازمان مربوطه وجود منظرها

که چنین اقدامی در هر سازمانی انجام شود، زمینه دارد. در صورتی

شود. با توجه به ترجمه راهبردها به اهداف راهبردي فراهم می

این که در پژوهش حاضر چهار منظر مالی، دانشگاهی، 

رسد ، به نظر میدست آمدفرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد به

با چنین اقدامی زمینه مناسب براي ترجمه راهبردها در یک توازن 

و تعادل به اهداف راهبردي فراهم شده است. چرا که در صورتی 

نور بدنی دانشگاه پیامکه منظرهاي مناسب براي اداره کل تربیت

شد امکان ترجمه راهبردهاي تئوریکی به اهداف تدوین نمی

ها و نایی ایجاد پلی بین راهبردها و سنجهراهبردي که توا

  شد.هاي ارزیابی عملکرد این اداره کل فراهم نمیشاخص

هاي پژوهش مبین این است که اداره کل تربیت بدنی یافته

هدف در منظر  3هدف در منظر دانشگاهی،  18دانشگاه پیام نور 

هدف در منظر  9هدف در منظر فرآیندهاي داخلی و  14مالی، 

هاي پژوهش با نتایج تحقیق کریس یري و رشد دارد که یافتهیادگ

)، یولینگ و 2004( )، لین2008( )، دي دلینی2006( و همکاران

) که اهداف مختلفی در 1394) و کشاورز (2012( همکاران

اند، دست آوردههاي گوناگون بهمنظرهاي مختلف سازمان

ی دارند و از از آنجا که راهبردها حالت تئوریکهمخوانی دارد. 

ترین دالیل عدم اجراي راهبردهاي تدوین شده در مهم

باشد هاي ورزشی کشور تئوري بودن راهبردها میسازمان

نور براي غلبه بدنی دانشگاه پیام)، اداره کل تربیت1387(کشاورز، 

هاي مناسب براي بر این ناکارآمدي و همچنین تدوین شاخص

امتیازي متوازن ضروري  ارزیابی عملکرد خود براساس کارت

ها و راهبردهاي تدوین شده بنا کند تا است پلی بین شاخص

بتواند راهبردهاي تدوین شده را از حالت تئوریکی خارج و زمینه 

هاي ارزیابی مناسب را مهیا کند. در این راستا در تدوین شاخص

هدف راهبردي در قالب  44راهبرد تئوریکی به  14پژوهش حاضر 

دانشگاهی، مالی، فرایندهاي داخلی و یادگیري و رشد  چهار منظر

هدف راهبردي  44رسد تعیین رو به نظر میمعرفی کرد. از این

نور فراهم بدنی دانشگاه پیاماین قابلیت را براي اداره کل تربیت

کند که راهبردهاي تئوریکی از این حالت خارج شده و زمینه 

هاي مناسب تدوین شاخص گیري و یا به بیان دیگر امکاناندازه

  براي اندازه گیري عملکرد این اداره کل را فراهم کند.  

سنجه  54هاي پژوهش نشان داد تعداد یافته ،در بخش پایانی

سنجه در منظر  41سنجه در منظر مالی،  12در منظر دانشگاهی، 

سنجه در منظر یادگیري و رشد به عنوان  32فرآیندهاي داخلی و 

بدنی دانشگاه بی عملکرد اداره کل تربیتهاي ارزیاشاخص

شاخص تدوین شده فقط  139نور وجود دارد. در واقع از بین پیام

ها شاخص در منظر مالی قرار دارد. نوع و سنخیت این سنجه 12

هاي مدل پیشنهادي کاپالن و عالوه بر هماهنگی با سنجه

هایی که قابلیت ارزیابی ) که بیانگر شاخص1992( نورتون

هاي کشاورز ملکرد گذشته، حال و آینده را دارند، با یافتهع

 هاي پوربک)، مرکز ورزش2006( )، کریس و همکاران1394(

 ) و یولینگ و همکاران1389)، کشاورز (2002( )، لین2006(

هاي تدوین ) همخوانی دارد. با توجه به اینکه در شاخص2012(

 12نور فقط دانشگاه پیامبدنی شده براي ارزیابی اداره کل تربیت

سنجه غیر مالی با قابلیت  127سنجه از جنس مالی بوده و تعداد 

گیري عملکرد فعلی و آینده این اداره کل را دارند، تدوین اندازه

هاي شده است که چنین قابلیتی بیانگر کارآمد بودن شاخص

ارزیابی تدوین شده با رویکردهاي نوین ارزیابی عملکرد است، 

روز رسانی هاي تدوین شده در بهان اظهار داشت که شاخصتومی

ثر واقع شود. ؤتواند مسیستم ارزیابی عملکرد این اداره کل می

هاي سنتی ارزیابی عملکرد تکیه صرف بر چرا که در روش

نگر است. اما پژوهش حاضر با در نظر عملکرد مالی و گذشته

ر مالی در صدد گرفتن تعداد بسیار زیادي سنجه در منظرهاي غی

هاي سنتی ارزیابی است با توجه به اینکه در قرن حاضر روش

اند و اهداف غیرمالی جایگاه عملکرد کاربرد خود را از دست داده

ها دارند، گامی در جهت پیشرفت سزایی در موفقیت سازمانبه

هاي دانشجویی در سطح دانشگاه این اداره کل در عرصه فعالیت

کشور بردارد. ضمن اینکه اجرایی نمودن  هايو بین دانشگاه

هایی که در مناظر غیر مالی قرار دارند خود منجر اهداف و سنجه

به توفیق این اداره کل در استقالل مالی و همچنین کاهش اتکا 

منظور توفیق شود بهرو توصیه میبه منابع مالی دولتی دارد. از این
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یابی به اهداف دست بدنی دانشگاه پیام نور دراداره کل تربیت

هاي ارزیابی تدوین شده و راهبردهاي جدید و با توجه به شاخص

عملکرد تدوین شده بر مبناي کارت امتیازي متوازن استفاده از 

دست آمده را در اولویت کارها، هاي بهاهداف راهبردي و سنجه

تواند ها و اقدامات خود قرار دهد. همچنین این اداره کل میبرنامه

دست آمده اهداف هاي ارزیابی عملکرد بهاستفاده از شاخصبا 

کمی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را تدوین و در ادامه 

هاي آتی تدوین نماید. در این نقشه استراتژیک خود را براي سال

تی، مادي، انسانی و یرابطه این اداره کل با داشتن پتانسیل مدیر

ها را به واند این اهداف و شاخصتنیز ورزشکاران شایسته می

هاي عملیاتی و اجرایی تبدیل کرده و با ارزیابی دقیق برنامه

براساس کارت امتیازي متوازن، میزان دستیابی به اهداف مورد 

نظر را سنجیده و نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف 

 نماید. 
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