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يمنظرها و نقشه راهبردنیهدف از پژوهش حاضر، تدو
متوازن بود. جامعه يازیکارت امتکردیبا رورانیاکیمناستیتوسعه ژ

و کیمناستیژیرشته ورزشنیو متخصصرانیمدقیتحقيآمار
به کیمناستیآشنا با ژیعلوم ورزشهايرشتهیعلماتیهياعضا

15از نظرات یفیدر بخش کقینمونه تحقيتن بود. برا160تعداد 
هاشد که نمونهاستفادهکیمناستیژیرشته ورزشنیتن از متخصص

با استفاده از جدول زینکمیبخشدر. شدندانتخابهدفمندطوربه
شدند. دهیبرگزقینمونه تحقيبرایتن به طور تصادف117مورگان 

ییاطالعات استفاده شد که روايجمع آوريدو پرسشنامه برا
آنها در ییایو پادیرسنیمتخصصدییآنها به تاییصوري و محتوا

کرونباخ يو محاسبه آلفایآزمودن30با یعه مقدماتمطالکی
) به 81/0يو پرسشنامه اهداف راهبرد83/0(پرسشنامه منظرها

،يدییتایعامللیاطالعات از روش تحللیتحليدست آمد. برا
پژوهش هايافتهیاستفاده شد. ییآزمون مجذور کاي و روش استقرا

،یاراي چهار منظر مالدرانیاکیمناستیژونینشان داد که فدراس
يهدف راهبرد34و رشد و ريیادگی،یداخلندهايیمشتري، فرآ
ونیفدراسيشده برانیتدويدر نقشه راهبردنیاست. همچن

يمنظرها و اهداف راهبردنیبیروابط علت و معلولکیمناستیژ
شده میترسيمنظرها، راهبردها و نقشه راهبردتیدارد. در نهادوجو
.را دارندکیمناستیژونیفدراسيراهبردهايااجرتیقابل

هاي کلیديواژه
کیمناستیژ؛يمتوازن؛ راهبرد؛ منظر؛ نقشه راهبرديازیکارت امت

The purpose of this study was to establishing
perspectives and Strategy map in gymnastic
federation of Iran by the balance scorecard
approach. The present research methods were
quantitative as well as qualitative. The statistical
population of this study included 160 sport
management faculty members, managers and
experts of sport organizational who were familiar
with gymnastic sport in Iran. 15 elite sport experts
were chosen purposfully to qualitative samples.
Based on Morgan table 117 persons were randomly
selected to quantitative sample. Two questionnaires
were used to gather the data that validity of the
questionnaires were confirmed by experts and the
reliability were examined in a pilot study with 30
samples by Cronbachs alpha which were as
(perspectives questionnaires: 0.83 & objectives
questionnaires: 0.81). For data analysis the
descriptive statistics and inferential statistics
methods, including confirmed factor analysis , x2
and logical inductive reasoning. The research
finding showed the gymnastic federation of Iran had
four perspectives, such as finance, customer,
internal process, learning and growth and as well as
34 objectives. In the gymnastic federation of Iran
strategy map there were cause and effect
relationships among all perspectives and objectives.
Ultimately it can be concluded that suggested
perspectives, objectives, and strategy map are
capable of being applied in practicing strategies of
gymnastic federation of Iran.
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مقدمه
درشـگرفتحـوالتوتغییـراتشاهدکهامروزدنیايدر
واستزیادي مواجهتالطمبامحیطهستیم،مختلفهايزمینه
بـرايسازمانیهايسیستماست.پیداکردهزیاديشدترقابت

ونگـرآینـدهکـهبهره گیرندریزيبرنامهنوعیازبایدموفقیت
درمحیطی،عواملشناساییضمنکهطوريبهباشد،گرامحیط

سازمانتعاملنحوهوسازمانبرهاآنتأثیر بلندمدتزمانیافق
همـاندرواقـعریـزي،برنامهنوعاین.کندمشخصراهاآنبا

خارجیوداخلیمحیطبررسیباکهاستریزي راهبرديبرنامه
تهدیـدهاي وهـافرصـتوداخلیهايضعفوهاقوتسازمان،
وانـدازچشـمداشـتننظـردربـاوکـردهشناساییرامحیطی

کندمیسازمان تنظیمبرايبلندمدتاهدافیسازمان،مأموریت
اقدامراهبردي،هايگزینهبینازاهداف،اینبهدستیابیبرايو

منـابعکننـدمـیمشـخصکند کـهمیراهبردهاییانتخاببه
بـهبایـدتسـهیالت)وامکانـاتانسانی،(مالی،سازمانمحدود

اتالفبدونتایابنداختصاصدارهاي اولویتفعالیتازیککدام
وريبهـرهبیشـترینوشوندحاصلنتایجبهترینزمان،ومنابع

توانـد ). راهبـرد مـی35: 1386گودرزي و هنـري، آید (دستبه
، اتخاذ شیوه کار و بلندمدتفرایند تعیین اهداف بنیادي عنوانبه

تخصیص منابع الزم براي تحقـق ایـن اهـداف، تعریـف شـود 
. راهبرد درباره این موضوع که شما )112: 1388، استیفن رابینز(

خواهیـد خواهید انجام دهیـد و چـه مـوقعیتی مـیمیکاريچه
از همه تمرکز بر این دارد ترمهمکند و داشته باشید صحبت می

خواهیـد که شما چگونه براي رسـیدن بـه موقعیـت جدیـد مـی
کند صحبت میبارهدراینراهبرد دیگرعبارتبهریزي کنید برنامه

، ممقـانیجلـوداريرا نبایستی انجـام دهیـد (کاريچهکه شما 
1388 :17.(

ماننـدورزشـیهـايسازمانسوم،هزارةاز سوي دیگر در
عرصـهدردواموبقـابرايدیگر،و نهادهايهاسازمانبیشتر
چراکـه،اندشـدهتبدیلراهبرد محـورسازمانیبهجهانیرقابت

بـرايپاینـدهوزایندههايچرخهجستجويدرتفکر راهبردي،
هـاي ورزشـیسـازمانازبسـیاريکـهطوريبهاست، سازمان

راالزمراهبـردخـودمأموریـتبرحسـبمختلـفکشـورهاي
اندیافتهدسـتهاي خوبیموفقیتبهآناجرايباواندکردهتهیه

هـایی هاي راهبرد محور سـازمان). سازمان1390، بلوکیلشکر(
سازند خود میسازمانیبرنامههستند که راهبرد را مرکز و کانون 

گذارنـد و همـه کارکنـان را اي بر راهبرد میالعادهو تمرکز فوق
سـازندبراي عملکردي که در راستاي راهبرد است همسـو مـی

ورزشدرکـههـاییکشـور).227: 1388ایران زاده و برقـی، (

وتوسـعههـايبرنامـهارائـهبااندکردهسعیاند،داشتهپیشرفت
گـامآنگسـترشجهـتدرمناسـب،سـاختاروراهبـردایجاد

ریزيبرنامه). در این راستا 16: 1392آقایی و همکاران، بردارند (
) منجر به کسـب هفـت مـدال 2012راهبردي در کشور کانادا (

2008، 2004، 2000هـايدربازيدو طال، ازجمله(ترامپولین)، 
هـاي شد و این کشور را در میانه بـاالي کسـب مـدال2012و 

هاي اخیر قرار داده است این کشـور در طرحـی المپیک در سال
جدید چهار راهبرد کلیدي را بـراي ارتقـاء ژیمناسـتیک تـدوین 

و اسـاسوپایـهازژیمناستیکرشدعبارتند از:که؛کرده است
هاي مربیان و حمایتافزایش المللی،بیننتایجبهبودادامه آن تا

هـا، افـزایش برنامه درآمـد و هزینـهبهبودطریقورزشکاران از
در تمام سطوح مدیریتی و عملیاتی و بهبـود وريبهرهکارایی و 

فدراسـیون خدمات و ارتباطـات بـا همـه اعضـا و سـهامداران (
) در 2013(1همچنین ایالت اونتـاریو). 2012ژیمناستیک کانادا، 
راسـیون ژیمناسـتیک کانـادا در یـک طـرح راستاي اهـداف فد

را بـراي چهـار سـال آینـدهاشراهبرديهاي راهبردي اولویت
)، در چهار بخش ایجاد سیستم جذب، آمـوزش، 2017-2013(

ارتقاء و حفظ و نگهداري مربیان براي آینده، افـزایش آگـاهی و 
مشارکت مردمی در ورزش ژیمناستیک، تـدوین اسـتانداردهاي 

هـا و حفـظ و نگهـداري ژیمناسـتهـاآنعملیاتی و پیـروي از 
هدف 13ا که براي دستیابی به این راهبردهتدوین نموده است

ریزيبرنامهانتاریو،ژیمناستیکراهبردي را طراحی کرده است (
) 2011(). فدراسـیون ژیمناسـتیک نیوزلنـد2013، 2اسـتراتژیک

هاي راهبردي ژیمناستیک این کشور را ایجـاد و توسـعه اولویت
مناسب براي رشد ورزشکاران در وپرورشیآموزشیک چارچوب 

و ارتقـاء مربیـان، داوران و هاي ژیمناستیک و رشـد همه رشته
مجریان ژیمناستیک از طریق آموزش و یادگیري مسـتمر بیـان 

). در همـین 2011، 3ملیاستراتژيدرجه360آموزشکند (می
راسـتا فدراسـیون ژیمناسـتیک نیوزلنـد در قسـمت ترامپـولین

) راهبردهــاي افــزایش مشــارکت ورزشــکاران، مربیــان، 2011(
قویت ارتباطات ورزشی از طریق بهبود داوران و افراد داوطلب، ت

ارتباطات ملی و  ارتباط اعضاء با یکدیگر، توسعه یـک سـازمان 
کارآمد و پایدار از طریق بهبود وضعیت مالی، افزایش تبلیغات از 

هـاي المپیـک و ها و پوشش بـازيطریق بهبود ارتباط با رسانه
ح بهبود عملکرد ورزشکاران در کل کشور از طریق ارتقـاء سـط

هاي ورزشی را جهت توسعه ترامپولین تمرینات و افزایش رقابت

1. Ontario
2. Gymnastics Ontario,strategic plan
3. Education 360° National Education Strategy
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). 2011، 1تـرامپالیناسـتراتژیکبرنامـهتدوین نمـوده اسـت (
) در سـطح ملـی 2014(فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي جنـوبی

را "راهبـرد مشـارکت ملـی"با نظام ورزش این کشور راستاهم
د افراد بیشتري جهت توسعه ژیمناستیک اتخاذ کرده و سعی دار

هـاي ایـن برنامـهتـرینمهمرا جذب این رشته ورزشی کند. از 
پایـه و عنوانبـهفدراسیون در این سـطح معرفـی ژیمناسـتیک 

باشد. این فدراسـیون ها و آموزش مربیان میاساس سایر ورزش
دیگرعبارتبـهیا "المللیراهبرد تعالی بین"المللی در سطح بین

ژیمناسـتیکفدراسیونرا برگزیده است ("بیشترکسب مدال "
.)2014، 2جنوبیآفریقاي

وکـاپالنهـاي مختلـفدر ادامه چنین تفکراتی در سازمان
ونـوینهـايسازمانهاينیازمنديوالزاماتدركبا3نورتون

مدیریتجامعسیستمیکایجادوراهبرداثربخشاجرايبراي
تحترانوینیمدیریتیسیستم1992سالدرعملکرد،بهبودو

مـدیریتیسیستم. نمودندمعرفی،4متوازنامتیازيکارتعنوان
عملکـردارزیابیجامعچارچوبعنوانبهمتوازن،امتیازيکارت

اهـدافبـینتـوازنایجـادبهکهبودهمطرحراهبرد،پیشبردو
عملکـرد،غیرمـالیومـالیهايسـنجه،بلندمدتومدتکوتاه

وهاديهايشاخصبیرونی،ودرونیذینفعانخارجی،وداخلی
چـارچوبمتـوازنامتیـازيکـارت. شودمیمنجرعملکرد،تابع

عملیـاتیوتشـریحراسـازمانراهبـردکـهاستايشدهاثبات
امتیــازي). کــارت2006، 6؛ نیــون4: 2008، 5کــریمن(کنــدمی

راهبردهااجراي تواندمیکهاستمدیریتیسیستمیکمتوازن،
مـالی،منظـرچهـاردرراسـازمانعملکـردوکردهمدیریترا

وکندگیرياندازهیادگیري،ورشدوداخلیفرایندهايمشتري،
انتظـاراتوهاراهبرد،اندازچشممأموریت،تفهیموانتقالباعث

. شـودسـازمانبیرونـیودرونـیذینفعـانکلیـهبهعملکردي
واندازچشـمتوانـدمـیمتـوازنامتیـازيکـارت،دیگرعبارتبه

وعلّــتروابــطازايمجموعــهقالــبدرراســازمانمأموریــت
؛ 124: 2006، 7نیسـن(دهـدنشـانزیـرمنظرچهاردرمعلولی

).1389: 2003، 8آتربرگ و همکاران
مـالی هـا و عملکـردشناخت نیازمنديمنظوربهمنظر مالی؛ 

تـرینمهمگیرد. معیارهاي مالی از قرار میمورداستفادهسازمان 
هايدر سـازمانویژهبـهاجزاي نظام ارزیـابی متـوازن هسـتند. 

1. Trampoline strategic plan
2. South Africa Gymnastics Federation
3. Kaplan and Northon
4. Balance scorecard
5. Creelman
6. Niven
7. Nissen
8. Achterbergh et al

آمیـز گوینـد کـه اجـراي موفقیـتانتفاعی این معیارها به ما می
، درنهایـتانـد، قبلـی تعیـین گردیدههـايمنظراهدافی کـه در

شد. خواهدمالینتایج و دستاوردهايموجب چه
مشـتریانآگاهی از سطح رضـایت منظوربهمنظر مشتري؛ 

هاي کمی و کیفی در مورد کاال و یا خـدمات از طریق سنجش(
.گیردقرار میمورداستفاده) شدهارائه

بایــد ها در ایــن منظــر ســازمانمنظــر فرآینــدهاي داخلــی؛ 
، هـاآنکـه بـا برتـري یـافتن در فرایندهایی را مشخص نمایند

آفرینی براي مشتریان و نهایتاً سهامداران خـود به ارزشبتوانند 
یک از اهدافی که در منظر مشتري تعیین دهند. تحقق هرادامه
ســري از فراینــدهاي عملیــاتی شــود، نیازمنــد انجــام یــکمی
کارا و اثـربخش اسـت. ایـن فراینـدها بایـد در منظـر صورتبه

فرایندهاي داخلی تعیین گشته و معیارهاي مناسـبی نیـز بـراي 
.توسعه دادهاآنکنترل پیشرفت 

آموزش کارکنـان، بر نحوهمنظراین منظر یادگیري و رشد؛ 
حضور و بقاء در منظوربهکسب دانش و چگونگی استفاده از آن، 

نمایـد. وقتـی شـما اهـداف و تی موجـود، تمرکـز میبازار رقـاب
معیارهاي مربوط به منظر مشتري و فرایندهاي داخلی را تعیـین 

هـا و نمایید، بالفاصـله متوجـه شـکاف موجـود بـین مهارتمی
ها ها و قابلیتکارکنان و سطح فعلی مهارتموردنیازهاي قابلیت

).1390رضایی و سید حسینی، (شویدمی
کارت امتیازي متـوازن از زمـان ظهـور اولیـه آن در مفهوم

روشی جدید بـراي کنتـرل عنوانبهمیالدي، 1992اوایل سال 
ــیع  ــکلی وس ــه ش ــی ب ــی و دولت ــش خصوص ــدیریت در بخ م

از آن زمـان تـاکنون کـهطوريبهاست.قرارگرفتهموردپذیرش
هـاي درصـد از سـازمان50کارت امتیازي متـوازن در بـیش از 

ــدي فورچــونردهحاضــر در  ــار 91000بن ــه ک و شــدهگرفته، ب
اي ادامـه دارد. همچنـین آن همچنان با نرخ فزایندهکارگیريبه

اسـت قرارگرفتـهموردپـذیرشمؤثروسیع و قدريبهاین روش 
اي کـه ایـده75یکی از عنوانبهراآناخیراًکه مجله فورچون 

انتخـاب کـرده انـدگذاشتهجابهرا در قرن بیستم تأثیربیشترین 
هـایی کـه سـازمانهرحالبـه). 29، 1386، آرپلنیوناست (

انـد بـه سازي روش کارت امتیازي متوازن گردیدهموفق به پیاده
هـا از . ایـن سـازماناندیافتهدسـتآمیـز سـریعی نتایج موفقیت

معیارهــاي ارزیــابی متــوازن جهــت برقــراري ارتبــاط و انتقــال 
ایـران زاده اند (سازمان استفاده کردهراهبردهاي خود در سراسر 

).227: 1388و برقی، 
نقش) به بررسی1389در این رابطه دانشفرد و همکاران (

سـازمان عملکـردبهبـوددرمتـوازنامتیـازيکارتسازيپیاده

9. Fortune
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صنایعدر شرکتدهدمینشاناین پژوهشهايپرداختند، یافته
بهبـودبـهامتیـازي متـوازن،کـارتسازيپیادهایرانمخابرات
: 1389دانشـفرد و همکـاران،است (شدهمنجرسازمانعملکرد

) در تحقیقــی بــه بررســی نظــام 2014(1کوزمــا و انــودي.)72
در ورزش پرداختنــد و تــالش کردنــد نشــان دهنــد وکارکســب

توانـد بـه سـازماندهی ورزش، چگونه کارت امتیازي متوازن می
بیـان هـاآنهبردي به کـار رود. جهت عملیاتی کردن اهداف را

هاي ارتباط بین ها نیاز به فهم پیچیدگیکردند که مدیران کلوپ
کسب موفقیـت در داخـل میـدان ورزش و خـارج از آن دارنـد. 
رویکرد کارت امتیازي متوازن چهارچوب مطلـوبی بـراي چنـین 

هـا و آورد. هدف این تحقیق توصـیف چـالشتحلیلی فراهم می
هـاي سازي کارت امتیازي متوازن در سـازمانهاي پیادهفرصت

آن در ورزش کارگیريبـهو ایجاد بینش الزم جهت غیرانتفاعی
ــه ــه مــوردي در ايحرف ــق مطالع ــدبال هايباشــگاهاز طری هن

مجارستان بود. نتایج این تحقیق منجر به ایجاد مدلی در ارتباط 
کسب و توازن بین انتظارات ذینفعان، هم دربا اهداف راهبردي

هاي تجـاري شـد نتایج مطلوب ورزشی و هم در کسب موفقیت
) 1393نیـا و همکـاران (). ابطحـی17: 2014کوزما و انـودي، (

کشورهايبدنی دانشگاهتربیتهايادارهعملکردارزیابیجهت
رویکرد کارت امتیازي متوازن را به کار بستند و نشان دادند در

اجراییهايبرنامهمشتريظردر مندولتی،منابعجذبمالیبعد
ومـدیریتداخلیدر منظر فرآیندهايمشتري،مشارکتجهت
ضـریبازرشـدمعیـاریـادگیريورشددر منظروریزيبرنامه

درشدهارائهپیشنهاديهمچنین کارت.استبرخوردارباالتري
وارزیـابیبـرايتوانمنـدابزاريهمچونتواندمیپژوهشاین

اختیـاردرهـادانشگاهتربیت بدنیهايادارهراهبردهاي تدوین
: 1393، همکـارانونیـاابطحـیگیرد (قرارهاادارهاینمدیران

ارزیابی عملکـرد ) به 2014همچنین سیدي و همکاران (.)163
بر اساس کارت امتیـازي باشگاه فوالد خوزستان آکادمی فوتبال 

که آکادمی فوتبال پرداختند. نتایج این تحقیق نشان دادمتوازن
وو یـادگیريمـالیاز منظر فرآیندهاي داخلی،فوالد خوزستان 

باشد ولی از منظر مشتري داراي برخی میدر شرایط خوبیرشد
و 2کریمـادیس). 80: 2014سیدي و همکاران، ها است (کاستی

با استفاده از روش کارت امتیازي متـوازن بـه ) 2008(همکاران
پرداختـه و بیـان 3کانکتیکـاتارزیابی بخش ورزشـی دانشـگاه 

ــد  ــرینبزرگکردن ــین ت ــاوت ب هــاي و ســازمانوکارکســبتف
آنان اسـت و بخـش ورزشـی دانشـگاه مأموریتدر غیرانتفاعی

داراي چهار منظر مالی، مشتري، یادگیري و رشد و فراینـدهاي 

1. Kozma & Onodi
2. Kriemadis & et al
3.Connecticut University

ــی ــی م ــدداخل ــادیس(باش ــارانوکریم .)101: 2008، همک
) هم در تحقیقی، به نحـوه اسـتفاده از کـارت 2015(4نیوپلویچ

بـراي حمایـت از توسـعه در اجـراي راهبردهـاامتیازي متوازن
و تفریحات در شـهر لـوبلین پرداخـت و نشـان داد کـه ورزش

داراي چهـار منظـر مـالی، مشـتري، بخش ورزش شهر لـوبلین 
کلـی بنـديجمع. باشـدرشد و فرایندهاي داخلی مییادگیري و 

حاکی از آن است که نیاز است از هر دو شاخص تابع و هادي یا 
و تفریحات در شهر لـوبلین توسعه ورزشبراي غیرمالیمالی و 

تعـادل بـین منظرهـاي مختلـف برقـراريچراکـهاستفاده کرد 
: 2015، نیوپلویچ(باشد جنبه کارت امتیازي متوازن میترینمهم
) در تحقیقی به 1391در همین راستا کشاورز و همکاران (. )95

روشبـاالمپیکملیکمیتهراهبردهايسازيپیادهمدلتبیین
کـهدادنشـاناین پـژوهشهايیافتهمتوازن پرداختند ارزیابی

منظرچهاردارايالمپیکملیکمیتهمتوازنارزیابیروشمدل
هـدف41ورشـدویادگیريداخلی،فرآیندهايمشتري،مالی،

ــردي، ــنجه،127راهب ــدف127س ــیه ــدتکم 221وبلندم
.)15: 1391کشـاورز و همکـاران، باشد (میاقداماتوابتکارات

) بـراي 1390همچنین نتایج تحقیق نژاد سجادي و همکـاران (
سازمانراهبردينقشهو طراحیراهبردياجرايالگويتدوین
امتیـازيکـارتتکنیـکاز اسـتفادهباتهرانشهرداريورزش

متوازن نشان داد کـه سـازمان ورزش شـهرداري تهـران داراي
رشـد،ویادگیريداخلی،فرآیندهايمشتري،مالی،منظرچهار

نژاد سجادي و همکاران، هدف راهبردي است (44راهبرد و 16
1390 :7.(

ــدعان ــارتمب ــازيک ــوازن،امتی ــدمت ــرايکــهمعتقدن اج
افـرادکـهدارداینبهبستگیسازمان،راهبردهايآمیزموفقیت
کـهکـردتوجهباید. نماینددركوفهمیدهراراهبردهاسازمان،

ايپیچیـدهفرآینـدهايایجـادنیازمنـدخود،نوبهبهنیزامراین
نامشـهودهـايدارایـیوهاسـرمایهشـودمـیباعـثکهاست

بـراي. شـوندتبدیلمشهودوملموسهايخروجیبهسازمانی
کـالن،وکلـینمايیکدربتوانندسازمانافرادتمامیاینکه

نیـزونماینـددركراآنوبفهمندراسازمانهايراهبردهاي
شـودمـیباعـثکـهايپیچیدهفرآیندهايسازيسادهمنظوربه

هـايخروجیبـهسـازمانینامشـهودهـايدارایـیوهاسرمایه
متـوازن،امتیازيکارتمبدعانشوند،تبدیلمشهودوملموس
اسـتخراجوشناسـاییبـاتواندمیکهاندکردهمعرفیراابزاري
روابـطکشـیدنتصـویربهوسازمان) راهبردي(کلیدياهداف

سـازمانراهبردهايساختاربینپیوندهاآنبینمعلولیوعلّت
کـاپلن و (داردنـامراهبـردينقشـهابـزار،ایـن. نمایـدارائهرا

4. Nieplowicz
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کنــد، نقشــه راهبــردي تــالش مــیدرواقــع. )2000، 1نورتــون
راهبردهاي سازمان را در روابط علـت و معلـولی نمـایش دهـد 

هايهــدفتوانــد بــه چگونــه راهبردهــاي ســازمان مــی
و عملیاتی براي هر فرد که واحدهاي سـازمانی گیرياندازهقابل

ــد ــال کنن ــد دنب ــازمان بای ــان س ــی کارکن ــود و حت ــدیل ش ، تب
راهبردينقشهاصلی). کارکرد3: 1385چهارسوقی و ساجدي، (

کـهدهدمینشانمعلولیوعلّتروابطصورتبهکهاستاین
بـابایسـتمـیراهبـردياهـدافچگونـهراهبرد،اجرايبراي

فرایند تدوین و ترسیم ).2: 2008کریمن، (.کنندتعاملیکدیگر
اطالعات رسـمی آوريجمعو کارگیريبهنقشه راهبردي شامل 

هـاآنطی فرایند ارزیـابی راهبـردي و اسـتفاده از غیررسمیو 
در رابطه با این موضوع است که کدام هدف گیريتصمیمبراي 

با یکدیگر چگونه اسـت. هاآنباید در نقشه باشد و نحوه ارتباط 
هـاآناین فرایند به دو بخش شناسایی اهـداف و ارتبـاط بـین 

). در این زمینـه نـژاد 145: 1389اسمیت راف، شود. (تقسیم می
و راهبـرداجرايالگويتدوین) در پژوهشی به1390(سجادي
بـاتهـرانشـهرداريورزشسـازمانراهبـردينقشهطراحی
-یافتـهمتوازن پرداخته اسـت.امتیازيکارتاز تکنیکاستفاده

ورزشتحقیق بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد کـه سـازمانهاي
عالوهتواندمیتکنیکاینکارگیريبهباتهرانشهرشهرداري

تحققراهبرد، مسیراجرايوراهبردتدوینفاصلهدادنپیوندبر
-برنامهکردنهدفمندبادرنهایتوسازدهموارراآرمانیاهداف

بیشـتر چـههـرنشـاطوسـالمتیورفاهموجباتسازمانهاي
: 1390نـژاد سـاجدي، سازد (فراهمراتهرانشهرمختلفاقشار

کمیتهراهبردينقشهو) منظرها1390). کشاورز و همکاران (7
متوازن تدوین کـرده امتیازيکارتبا استفاده ازالمپیک را ملی

به این نتیجه رسیدند که کمیته ملی المپیک چهار منظـر مـالی، 
ــادگیري و  ــی، رشــد و ی ــدهاي داخل هــدف 41مشــتري، فراین

ي دارد و در نقشه راهبردي کمیته ملـی المپیـک روابـط راهبرد
علت و معلولی بین منظرها و برخی اهداف بلندمدت وجود دارد. 

قابلیـتشـدهترسیمدر ضمن منظرها، اهداف و نقشه راهبردي 
کشاورز (کنندفراهم میراالمپیکملیکمیتهراهبردهاي اجراي

).7: 1390و همکاران، 
رشـته ،ورزشی بسیار جذاب و پرتحـركهايیکی از رشته

مـادر عنوانبهاز سوي کارشناسان کهژیمناستیک است ورزشی 
ژیمناستیک .معرفی گردیده استي ورزشی دیگر هاو پایه رشته

شـود کـه قلمـداد مـیورزشـی دیگـرهايرشتهپایه جهتازآن
گیـردبرمیهاي ورزشی را در ها و فنون رشتهبسیاري از تکنیک

هـاي ساز پیشرفت سایر رشـتهتواند زمینهه این رشته میو توسع

1. Kaplan R & Norton

اي در جامعـهاظهـار کـرد، توان میورزشی باشد. بر این اساس 
اشـته باشـد.دیافتهتوسـعهورزش موفق است که ژیمناسـتیک 

ملـیتوسـعۀدرمهـماز موضـوعاتورزشتوسعۀکهطوريبه
دهدمیرويمحورهاي مختلفیدرهازمینهو مانند دیگراست

ــر ایــن اســت کــه فدراســیون 86: 1384قاســمی، ( ). اعتقــاد ب
در روند رشـد و ايکنندهتعیینژیمناستیک در هر کشوري نقش 

کند بنابراین باید نسبت بـه توسعه ژیمناستیک آن کشور ایفا می
فدراسیونی حساس بود. با توجه به چنیناینعملکرد و موفقیت 

رسـد کـارت ، به نظر میشدههارائادبیات پیشینه و مبانی نظري 
امتیــازي متــوازن ابــزار بســیار مناســبی جهــت اجرایــی شــدن 

پـژوهش روازاینباشد، راهبردهاي فدراسیون ژیمناستیک ایران 
ــر  ــددحاض ــعه درص ــردي توس ــه راهب ــا و نقش ــت منظره اس

تعیـین ژیمناستیک ایران را با رویکرد کـارت امتیـازي متـوازن
کنید.

تحقیقشناسیروش
هـدف،ازنظـرو تحلیلـی-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

اسـت. شـدهانجامدلفـیتکنیکازاستفادهکاربردي بوده که با
ورزش امـردرجامعـه آمـاري پـژوهش شـامل کلیـه خبرگـان

هــاي ژیمناســتیک، مــدیران فدراســیون، مســئولین هیــات
ها، کارشناسان، مربیان، اعضاي هیات علمـی ژیمناستیک استان

هاي علـوم ورزشـی آشـنا بـا رشـته دانشجویان دکتراي رشتهو
براي نمونـه تحقیـق تن بود. 160ورزشی ژیمناستیک به تعداد 

تن از متخصصین اسـتفاده شـد و 15در بخش کیفی از نظرات 
طوربـهتن 117در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 

پرسشنامه سپس دو تصادفی براي نمونه تحقیق برگزیده شدند. 
با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی زیاد تـا خیلـی کـم یکـی 
براي تعیین منظرها و دیگري بـراي تـدوین اهـداف راهبـردي، 

هـا قـرار گرفـت. روایـی صـوري و تهیه و در اختیـار آزمـودنی
مـدیریتحـوزهاساتیدازتن15تأییدبههاپرسشنامهمحتوایی 

30طالعـه مقـدماتی بـا در یـک مهـاآنرسید و پایایی ورزشی
83/0آزمودنی و با محاسبه آلفاي کرونباخ (پرسشنامه منظرهـا: 

) برآورد شد. در بخش کیفـی 81/0و پرسشنامه اهداف راهبردي
پژوهش، از روش دلفی در طی سه مرحله و استقراي منطقـی و 

هـاي آمـاري روشازکمـیبخـشدراطالعـاتتحلیـلبراي
اوانـی و درصـد و روش آمـاري توصیفی مانند جدول توزیـع فر

اسـتفاده شـد. تمـامی کـايمجـذوراستنباطی تحلیل عاملی و
و آمـوس16نسـخه SPSSافزارنرممراحل آماري با استفاده از 

انجام شد.18نسخه 
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تحقیق هايیافته
ها بیـانگر ایـن بـود کـه جمعیت شناختی نمونههايویژگی

هـا داراي مـدرك تحصـیلی لیسـانس و درصد از نمونـه64/25
ــایین ــدرك تحصــیلی 73/42از لیســانس، ترپ درصــد داراي م

درصد داراي تحصیالت دکتـري هسـتند 63/31و لیسانسفوق
6/31درصـد داراي سـمت کارشناسـی، 2/40هاآنکه از بین 

درصد عضو هیـات علمـی 2/28درصد داراي پست مدیریتی و 
سال یا کمتر، 25داراي هانمونهزدرصد ا4/15دانشگاه بودند. 

درصـد داراي 5/26سـال، 30-26درصد داراي سن بین 8/18
40-36درصـد داراي سـن بـین 2/16سـال، 35-31سن بین 

درصـد 8/12سال یا بیشتر هستند. 41داراي سن 1/23سال و 
درصد 6/25سال، 9-7درصد بین 4/44سال ، 6-4ها از نمونه

سـال 13و یـا بیشـتر از 13درصـد 2/17سـال و 12-10بین 
درصـد از 12/58سابقه مربیگري یـا داوري دارنـد و همچنـین 

دهد.را بانوان تشکیل میهاآناز 88/41ها را آقایان و نمونه

جمهوري اسالمی ایراننتایج آزمون مجذورکاي براي تعیین منظر مالی فدراسیون ژیمناستیک.1جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديمجذور کايراهبردمنظر

لی
ما

36/251001/0بهبود توان مالی فدراسیون
ــی در  ــابی ورزش ــعیت بازاری ــود وض بهب

فدراسیون
17/221001/0

از راهبردهاي فدراسیون یککدامکه سؤالدر پاسخ به این 
گیـرد، بـا توجـه بـه ژیمناستیک در قالب منظر مشتري قرار می

بهبـود سـطح و بر اساس نتایج آزمـون خـی دو 1نتایج جدول 
=(ژیمناسـتیکهـايرقابتکیفی و کمـی  ، و 15/48

df=2 ،(ارتقاء سطح دانش فنـی مربیـان و داوران ژیمناسـتیک
)= افــزایش ســطح کیفــی و کمــی ) وdf=2و 17/92

=(تجهیزات ورزشـی ژیمناسـتیک )، df=2، و 19/84
=و 0/001داريمعنیدر سطح  در هر سه راهبـرد %5

ایـن روازاینها وجود داشت. داري بین گزینهتفاوت آماري معنی
گیرنـد. در منظر مشتري قـرار مـی95%هبرد با اطمینان سه را

بنابراین فدراسیون ژیمناستیک داراي منظر مشتري است.

جمهوري اسالمی ایراننتایج آزمون مجذورکاي براي تعیین منظر مشتري فدراسیون ژیمناستیک.2جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديمجذور کايراهبردمنظر

ري
شت

48/152001/0بهبود سطح کیفی و کمی رقابتهاي ژیمناستیکم
92/172001/0ارتقاء سطح دانش فنی مربیان و داوران ژیمناستیک

84/192001/0افزایش سطح کیفی و کمی تجهیزات ورزشی ژیمناستیک
که کدامیک از راهبردهاي فدراسیون سؤالدر پاسخ به این 

گیـرد، بـا ژیمناستیک در قالب منظر فرایندهاي داخلی قرار مـی
تقویـت دوو  بر اساس نتایج آزمون خی2توجه به نتایج جدول 

ــین ــی و ب ــیارتباطــات مل =(الملل )،df=3، و 17/38
=(هـا بـه رشـته ورزشـی ژیمناسـتیکبهبود توجه رسانه افــزایش نگــرش برنامــه محــور بــودن در )،df=2و 16/49

=(فدراسیون ژیمناستیک افـزایش )،df=3، و 28/35
ــديبهره ــورهاي من ــایر کش ــی س ــوان فن ــاحباز ت در نامص

ــور  ــتیک کش =(ژیمناس ــزایش ) وdf=2، و 23/42 اف
ــیون  ــاط فدراس ــکدهارتب ــا دانش ــتیک ب ــت ژیمناس ــاي تربی ه

ـــدنی =(ب ـــطح df=2، و 12/57 ـــی) در س داريمعن
=و 0/001 -راهبرد تفاوت آمـاري معنـی5در هر %5

ایـن پـنج راهبـرد بـا روازایـنها وجود داشت. داري بین گزینه
گیرنـد. در منظـر فراینـدهاي داخلـی قـرار مـی95%اطمینان 

داراي منظر فراینـدهاي داخلـی بنابراین فدراسیون ژیمناستیک 
است.

جمهوري اسالمی ایراننتایج آزمون مجذورکاي براي تعیین منظر فرایندهاي داخلی فدراسیون ژیمناستیک.3جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديمجذور کايراهبردمنظر

ي 
دها

رآین
ف لی

38/173001/0المللیبینتقویت ارتباطات ملی و داخ
49/162001/0به رشته ورزشی ژیمناستیکهارسانهبهبود توجه 

35/283001/0افزایش نگرش برنامه محور بودن در فدراسیون
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در نامصاحباز توان فنی سایر کشورهاي منديبهرهافزایش 
ژیمناستیک کشور

42/232001/0

57/122001/0بدنیتربیتهايدانشکدهافزایش ارتباط فدراسیون با 
از راهبردهاي فدراسـیون یککدامکه سؤالدر پاسخ به این 

گیـرد،  بـا ژیمناستیک در قالب منظر یادگیري و رشد قـرار مـی
افـزایش دونتایج آزمون خیو بر اساس 3توجه به نتایج جدول 

تعــداد و اجــراي تحقیقــات علمــی و پژوهشــی در ژیمناســتیک
)= بهبود مدیریت منابع انسـانی در )،df=2، و 13/46

=(ورزش ژیمناســــتیک افــــزایش )،df=3و 16/81
=(آموزش مبتنی بر فناوري در ژیمناستیک  ، و 14/26

df=3(مناسـتیک ارتقاء سطح کیفیت آمـوزش در ژی) و= =و 0/001داريمعنــی) در ســطح df=3، و 18/73 هـا داري بـین گزینـهراهبرد تفاوت آماري معنـی4در هر %5
در 95%این چهـار راهبـرد بـا اطمینـان روازاینوجود داشت. 

گیرنـد. بنـابراین فدراســیون منظـر یـادگیري و رشـد قــرار مـی
.ژیمناستیک داراي منظر یادگیري و رشد است

جمهوري اسالمی ایراننتایج آزمون مجذورکاي براي تعیین منظر یادگیري و رشد فدراسیون ژیمناستیک.4جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديمجذور کايراهبردمنظر

شد
و ر

ي 
گیر

علمــی و پژوهشــی در افــزایش تعــداد و اجــراي تحقیقــات یاد
ژیمناستیک

46/132001/0

81/163001/0بهبود مدیریت منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک
26/143001/0افزایش آموزش مبتنی بر فناوري در ژیمناستیک

73/183001/0ارتقاء سطح کیفیت آموزش در ژیمناستیک
که راهبردهاي سؤالدر پاسخ به این 4با توجه به نتایج جدول 

از منظرهـاي مـالی، یککـدامفدراسیون ژیمناستیک در قالـب 
گیـرد، بـر مشتري، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد قرار می

=(فدراسیونبهبود توان مالی اساس نتایج آزمون خی دو  ــابی) و df=1و 25/36 ــعیت بازاری ــود وض ــی در بهب ورزش
=(فدراســیون داريمعنــی) در ســطح df=1و 22/17

=و 0/001 -در هر دو راهبرد تفاوت آمـاري معنـی%5
ایـن دو راهبـرد بـا روازایـنها وجـود داشـت. داري بین گزینه

گیرد. بنابراین فدراسـیون در منظر مالی قرار می95%اطمینان 
ژیمناستیک داراي منظر مالی است.

پرسشنامه مربوط به اهداف راهبردي فدراسیون ژیمناستیکKMO.  نتایج آزمون تحلیل عاملی تست بارتلت و 5جدول 

یت بارتلتیآزمون کروKMOشاخص 
Dfp

848/049/13773001/0
KMOضـریب کهایندهد با توجه به نشان می5نتایج جدول 

ها براي تحلیل عاملی مناسب باشد اندازه نمونهمی7/0بیشتر از 
05/0میزان آزمون بارتلـت از کهایناست. همچنین با توجه به 

ها ارتباط معناداري بـراي فـراهم تر است، بنابراین گویهکوچک
اهـداف راهبـردي وتحلیلتجزیهکردن یک مبناي معقول براي 

تحلیل عاملی بـراي دیگربیانبهفدراسیون ژیمناستیک را دارند. 
شناســایی ســاختار مــدل عــاملی اهــداف راهبــردي فدراســیون 

ژیمناستیک مناسب است.

یج تحلیل عاملی تأییدي  مربوط به اهداف راهبردي فدراسیون ژیمناستیکنتا.6جدول 
T-Valueبار عاملیاهداف راهبرديراهبرد

بهبــود ســطح کیفــی و کمــی 
ژیمناستیکهايرقابت

812/019/7ژیمناستیکمسابقاتکیفیسطحارتقاء
834/037/7ژیمناستیکمسابقاتکمیسطحارتقاء

729/022/6وزارت(ملـیورزشـینهادهـايوهاسـازمانبـاارتبـاطسطحافزایشالمللیبینتقویت ارتباطات ملی و 
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ووپرورشآمـوزشبـدنیتربیتالمپیـک،ملیکمیتهجوانان،وورزش
..).وعلوموزارت

جهـانیفدراسـیون(المللـیبینورزشـینهادهـايبـاارتبـاطافزایش
..).وملیهايفدراسیونژیمناستیک،

683/092/5

افزایش تعداد و اجـراي تحقیقـات 
علمی و پژوهشی در ژیمناستیک

بـهژیمناسـتیکبامرتبطپژوهشی–علمیتحقیقاتسفارشافزایش
متخصصین

861/076/7

728/084/6ژیمناستیکفدراسیونپژوهشیاعتباراتافزایش
626/074/5پژوهشیهايطرحتعدادافزایش

بهبود مـدیریت منـابع انسـانی در 
ورزش ژیمناستیک

هايهیاتوفدراسیوناجراییکارکنانومدیرانمدیریتسطحارتقاء
پوششتحت

782/079/6

812/073/7ژیمناستیکمربیانمدیریتوضعیتبهبود
628/078/5ژیمناستیکداورانمدیریتوضعیتبهبود

سطح دانش فنی مربیـان و ارتقاء
داوران ژیمناستیک

791/049/6ژیمناستیکمربیانفنیدانشسطحبهبود
571/046/4ژیمناستیکداورانفنیدانشسطحبهبود

بــه رشــته هارسـانهبهبـود توجــه 
ورزشی ژیمناستیک

825/086/7صداوسیماازژیمناستیکمسابقاتتلویزیونیپخشافزایش
492/039/3چاپیهارسانهازژیمناستیکهايگزارشواخبارافزایش

افزایش آموزش مبتنی بر فنـاوري 
در ژیمناستیک

746/059/6کشورداخلدرژیمناستیکآموزشیهايبستهپخشوتولیدافزایش
728/092/6کشورخارجازژیمناستیکآموزشیهايبستهتوزیعوتهیهافزایش

آمــوزش کیفــی در ارتقــاء ســطح 
ژیمناستیک

822/049/7و...)داوريمربیگري،( آموزشیهايدورهکیفیبهبود
791/042/6ژیمناستیکدردنیاروزعلومبرمبتنیآموزشافزایش
698/052/5آموزشیهايدورهدربادانشمربیانازمنديبهرهافزایش

845/057/7فدراسیوندولتیاعتباراتافزایشبهبود توان مالی فدراسیون
774/029/6فدراسیوندرآمدهايافزایش

افزایش نگرش برنامه محور بودن 
در فدراسیون

572/083/4فدراسیوندراستراتژیکمدیریتاستقرارنظامبهبود

837/049/7فدراسیونخارجیوداخلیذینفعانبیندرراهبردينگاهافزایش
از تـوان فنـی منديبهرهافزایش 

ــورهاي  ــایر کش ــاحبس در نامص
ژیمناستیک کشور

سـطوحبـرايبـادانشخـارجیمدرسـانومربیـاناستخدامافزایش
مختلف

798/001/6

485/098/3المللیبینهايدورهبهمربیاناعزامافزایش
مـدارسبـهپایـهسـنیهـايردهکـارانژیمناسـتیکاعـزامافزایش

کشورازخارجژیمناستیک
583/059/4

682/038/5پایهوملیهايتیمبرايکشورازخارجتدارکاتیاردوهايافزایش

ــا  ــیون ب ــاط فدراس ــزایش ارتب اف
تربیت بدنیهايدانشکده

هـايحوزهدرتوانمنـددانشـگاهیمتخصصـینازمنـديبهرهافزایش
فدراسیونمختلف

739/049/6

هايدانشـکدهبـافدراسـیونهمکـاريهاينامـهتفاهمانعقـادافزایش
بدنیتربیت

582/058/4

توسطژیمناستیکموردنیازهايکتابترجمهوتدوینوتألیفافزایش
دانشگاهیمتخصصین

739/049/6

810/039/7ژیمناستیکفدراسیوندرورزشیبازاریابیمدیریتنظامسطحارتقاءبهبود وضعیت بازاریابی ورزشی در 
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493/098/3بازاربهارائهقابلخدماتومحصوالتافزایشفدراسیون

ــی  ــی و کم ــطح کیف ــزایش س اف
ورزشی ژیمناستیکتجهیزات

679/078/5کشورسطحدرژیمناستیکورزشیتجهیزاتکیفیتبهبود
639/047/5کشورسطحدرژیمناستیکورزشتجهیزاتکمیتبهبود

نتایج تحلیل عاملی تأییدي  مربوط به اهداف راهبردي فدراسیون ژیمناستیک. 1شکل 

هاي برازش مدل اهداف راهبردي توسعه ژیمناستیکشاخص.7جدول
تفسیرمالكمیزانشاخص برازش

مطلق

2x52/117 بــا درجــه آزادي
39

/df=2.252x برازش مطلوب3تا 1بین

p value39/0برازش مطلوب05/0بیشتر از
برازش مطلوب90/0بیش از92/0شاخص نیکویی برازش

تطبیقی
برازش مطلوب90/0بیش ازTLI(93/0لویس(-شاخص توکر

برازش مطلوب90/0بیش ازBBI(91/0بونت(-شاخص برازش بنتلر
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برازش مطلوب90/0بیش ازCFI(91/0شاخص برازش تطبیقی(

مقتصد
برازش مطلوب05/0کمتر ازRMSEA(001/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد(
برازش مطلوب05/0بیشتر ازPNFI(56/0شاخص برازش مقتصد هنجار شده(

دهد با توجه بـه مقـدار نشان می1و شکل 7و 6نتایج جداول 
وشـدهمحاسبهT-Valueاست و 3/0از تربزرگبار عاملی که 

ــرازشهــايشــاخصهمچنــین ــوبب فدراســیون ،هــاآنمطل

کشور و اجراي راهبردهاي ژیمناستیکتوسعهژیمناستیک براي
. داردراهبرديهدف34خود

نقشه راهبردي فدراسیون ژیمناستیک ایران.2شکل 

-نقشه راهبردي توسعه ژیمناستیک ایران را نشان مـی2شکل 
دهد.

گیرينتیجهبحث و 
کارت امتیازي متوازن زبان مشترکی را پدید آورده کـه مـدیران 

هـاي گیري و اولویتتوانند از آن براي بحث در مورد جهـتمی
هاي عملکـردي در سازمان خود استفاده کنند. اهداف و شاخص

هاآنچهار منظر مستقل نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین 
که با ایجاد تصـویري از وجود دارد. نقشه راهبردي ابزاري است 

این ارتباطات، گفتگو و تعامل مدیران درباره راهبـرد سـازمان را 

کند. توسعه کارت امتیازي متوازن در سازمان تالش تر میآسان
طلبـد، امـا در مقابـل، نتیجـه آن شناسـایی و اهتمام زیادي می

عوامل کلیدي است که در چهار منظر اساسی و در قالب روابـط 
ــت و معلــ ــرد ســازمان را اجرایــی و عل ولی مشــخص، راهب

، تمامی عوامل و روابط علت درنهایتیافتنی خواهند کرد. دست
، گــرد هــم ايصــفحهیکدر طرحــی شــدهشناساییو معلــولی 

آیند. نقشه راهبردي از مدل چهـار منظـري کـارت امتیـازي می
پیشـبرداست کـه همچـون نقشـه راه مسـیر متوازن پدید آمده 

دهد. نقشه راهبردي روشی یکسـان و هم نشان میراهبردها را
کنـد تـا اهـداف و معیارهـا ثابت براي توصیف راهبرد ایجاد می
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). بـراي 2004کاپلن و نورتـون، و مدیریت باشند (سنجشقابل
-تدوین نقشه راهبردي فدراسیون ژیمناستیک ایران در ابتدا می
ي بایست منظرهاي ایـن فدراسـیون را بـا روش کـارت امتیـاز

هاي پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه متوازن تعیین کرد. یافته
ــار ــالی،منظــرفدراســیون ژیمناســتیک داراي چه مشــتري،م

هاي این پژوهش رشد است. یافتهویادگیريفرآیندهاي داخلی،
)، 2003)، اچتربـرگ و همکـاران (2006هاي نیسـن (با شاخص

)، ابطحـی 2014)، کوزما و انـودي (1389دانشفرد و همکاران (
)، کشـاورز و 2014)، سـیدي و همکـاران (1393نیا و همکاران(

)، نیوپلـویچ 2008(کریمادیس و همکـارانش)، 1391همکاران (
) 1390) و کشـاورز و همکـاران (1389)، نژاد سـجادي (2015(
مشـتري،مـالی،منظرها داراي چهاربنی بر اینکه این سازمانم

رشد هستند همسو است. از سوي ویادگیريفرآیندهاي داخلی،
کلیدي (اهداف راهبردي)اهداففقطبایدراهبرديدیگر نقشه

هسـتنداهدافیسازمان،راهبردياهداف. شودشاملراسازمان
توصـیفوتبیـینوبیخـبـهراراهبردهـابایسـتمیالزاماًکه

بایـدالزامـاًسـازمانی،اثـربخشسـاختارطراحـیبراي. نمایند
سـازمانراهبـرديوظـایفراهبـردي وسـاختاربینهمسویی

). 23-31: 1384، نورتونوکاپالن؛ 2008کریمن، شود (رعایت
هاي پژوهش بیانگر این است که بـا توجـه بـه مأموریـت یافته

34، شــدهطراحیفدراسـیون ژیمناسـتیک ایـران و راهبردهـاي 
هدف راهبـردي جهـت توسـعه ژیمناسـتیک ایـران وجـود دارد 

هاي پژوهش حاضر با قسمتی از نتایج پژوهش ). یافته2(جدول 
ز )، کشاور1393)، ابطحی نیا و همکاران (2014کوزما و انودي (

)، 1390)، نـژاد سـجادي(2015)، نیوپلـویچ (1391و همکاران (
)، در زمینه اهداف راهبـردي همسـو 1390کشاورز و همکاران (

در ایـن پـژوهش، بـا شدهارائهاست. همچنین اهداف راهبردي 
هاي راهبردي کشور کانادا در طرحشدهطراحیاهداف راهبردي 

ژیمناسـتیک نیوزلنـد فدراسیون )، 2013ایالت اونتاریو ()، 2012(
ــوبی (2011( ــاي جن ــتیک آفریق ــیون ژیمناس ) و 2014)، فدراس

) 1384راهکارهاي توسعه ژیمناستیک ایران که توسط قاسمی (
این نتایج تصریح کننده ایـن باشد.است همسو میپیشنهادشده
باشد که فدراسـیون ژیمناسـتیک بـراي موفقیـت در مطلب می

بــه ســازمانی راهبــرد محــور ســویکعرصــه جهــانی بایــد از 
هاي خود قرار و راهبرد را مرکز و کانون تمام فعالیتشدهتبدیل

هــا، همســویی تمــام هیــاتجهــتدهــد و از ســوي دیگــر در
ورزشـــکاران، مربیـــان و داوران بـــراي اجـــراي راهبردهـــاي 

ساختاري مناسب ایجـاد کنـد. موفقیـت فدراسـیون شدهطراحی
ترش این ورزش پایـه مسـتلزم ژیمناستیک در امر توسعه و گس

نگرش برنامه محـور بـودن در .باشدداشتن برنامه راهبردي می
وچالشـیوضـعیتبـارویاروییباهدففدراسیون ژیمناستیک،

هـايسـازمانبه همین دلیلاست.ضروريامريآیندهرقابتی
دسـتیابیبرايوپرداختهسازيآیندهوهافرصتخلقبهپیشرو

کنند.ایجاد میبلندمدتهايبرنامهواهدافمطلوبايآیندهبه
وهـاتالشکهشودسبب میآناجرايوریزي بلندمدتبرنامه

دربخـشوحـدتچارچوبیقالبدرجامعه ژیمناستیکمساعی
موازي و زائدهايو فعالیتقرارگرفتهکالناهدافتحققجهت

ارزیـابی یابد و همچنین معیار مناسبی جهـت کنتـرل و کاهش
عملکرد فدراسیون ژیمناستیک ایجاد گردد.

بـراي فدراسـیون ژیمناسـتیک شدهتهیهدر نقشه راهبردي 
منظـرایران عالوه بر وجود روابط علـت و معلـولی بـین چهـار

رشد روابط علت و ویادگیريفرآیندهاي داخلی،مشتري،مالی،
سـتیک معلولی بین اهداف راهبردي گونـاگون فدراسـیون ژیمنا

با الگوي شدهتدویناست. از این نظر نقشه راهبردي ایجادشده
ــون (پیشــنهاد  ) و چیتگرهــا و همکــارش 2004کــاپالن و نورت

بـا نقشـه شـدهترسیمهمچنـین نقشـه ) همخوانی دارد. 2006(
راهبردي کمیته ملی المپیـک کـه توسـط کشـاورز و همکـاران 

شـهرداريورزشسـازمانراهبرديو نقشهشدهتدوین1390
مطابقت دارد. شدهطراحی1390تهران که توسط  نژاد سجادي 
دسـتیابی بـه اهـدافش و بـراي فدراسیون ژیمناسـتیک ایـران 

هاي ژیمناستیک در راستاي هیاتدادن به سروسامانهمچنین 
واحـدها و بتوانـداسـت کـهايمدل یا نقشهنیازمند مأموریتش 

بـا ارتبـاطی کـه وهکردرا به یکدیگر متصل فدراسیوناجزاي 
ضـمن ، سـازدمـیبرقـرارهـاي گونـاگون میان اعضاء و بخش

زمینـه را ها در جهت پیشبرد راهبردها، همسوسازي تمام فعالیت
انسـانیمنابعشکوفایی این رشته پایه و مادر فراهم آورد.براي 

داراییترینمهمهاسایر بخشهمانندفدراسیون ژیمناستیکدر
تنگـاتنگیارتبـاطگفـتتوانمیو. شوندمیمحسوبسازمان

وجودسازماناثربخشیانسانی ومنابعراهبردي ومدیریتبین
ــتیک .دارد ــیون ژیمناس ــق فدراس ــیدنتوفی ــداف دررس ــه اه ب

مسـتقیم طوربـهو اجراي نقشه راهبردي  شدهتدوینراهبردي 
به داشـتن و اسـتفاده مـؤثر از منـابع انسـانی آن بسـتگی دارد. 

هـاي فعالیـتهمهواستورزشدرعاملتریناصلیارورزشک
هـاژیمناسـتوپرورشآموزشباید رويفدراسیون ژیمناستیک

ازاسـتفادهها،ژیمناستوپرورشآموزشمسیردر. شودمتمرکز
ومتخصـصومتعهـدمجـرب و کـارآزموده، کارکنـانمربیان
در ایـن خواهـد بـود.ناپذیراجتنابامريراهبرد محور،مدیران

کارکنان مربیان، داوران و ضرورت آموزش مسیر فدراسیون باید 
مربیـان، که روي آموزش هاییفدراسیونرا در نظر داشته باشد. 

کننـد دسـتاوردهاي مـیگذاريسـرمایهکارکنان خـود داوران و 
کـه ایـن کـار را انجـام هایی دارند نسبت به فدراسیونبیشتري 

موفقیت ازآنجاکهکنند.دنبال نمیطورجديبهراآنیا دهندنمی
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هرچنـد(اي فریبنـده باشـد یک سـازمان ممکـن اسـت پدیـده
المللـی در سطح بـینتوجهیقابلفدراسیون ژیمناستیک توفیق 

را وادار سازد که کارها را به همان شیوه مدیران و نداشته است) 
باید به این واقعیت توجه داشت که نظـر بـه ند، سابق انجام ده

براي پیشـگیري از اشـتباهات احتمـالی محیطی و شرایط تغییر
دیگـر استشدهانجامهاي قبل ممکن است آنچه را که در سال

هدایت سازمان در شـرایط حاضـر نداشـته چندانی براي کاربرد
مدیران فدراسیون ژیمناستیک بـا شودتوصیه می، روازاینباشد. 

ردي و نقشـه راهبـاز ورزش کشـور،شـرایط حـاکم بـر بررسی 
دهی زمانسـااین تحقیـق بـراي درشدهتدویناهداف راهبردي 

ه و ایــن فدراسـیون را بــه بهـره گرفتـفدراســیونمجـدد امـور
سازمانی راهبرد محور تبدیل کنند. 
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