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تغییر رفتار مدیران ورزش ارائه الگویی برای  هدف از پژوهش حاضر
کارت امتیازی متوازن  قیتلفهای راهبردی با اجرای برنامه جهتآموزی دانش

بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به  سیگما و شش
آشنا به کارت  جامعۀ آماری پژوهش متخصصین صورت کیفی انجام شد.

و  مقاالت آموزی،مدیران ورزش دانش، امتیازی متوازن و شش سیگما
مطالعات موجود در حوزه کارت امتیازی متوازن، شش سیگما و تلفیق این دو 

با روش گلولۀ برفی  متخصص 42به تعداد نامشخص بود. تعداد  ابزار با یکدیگر
ان نمونۀ تحقیق انتخاب به عنوهدفمند  طوربهمقاله و پژوهش  92و تعداد 

ها ، مطالعه و تطبیق دادهدستیابی به اهداف پژوهش از مصاحبه یبرا ند.شد
که با انجام  انجام شد استقرایی و یفیک به صورتها استفاده شد. تحلیل داده

به اشباع نظری  ازیموردنها، اطالعات مصاحبه و مطالعه مقاالت و پژوهش
آموزی دانشتغییر رفتار مدیران ورزش  رایب ،. نتایج پژوهش نشان دادرسید
با تلفیق کارت  آموزیدانشهای راهبردی در ورزش اجرای برنامه جهت

الگویی استفاده کنند  ازضروری است مدیران  امتیازی متوازن و شش سیگما
، راهبردها، منظرها، اهداف استراتژیک، مأموریتدر آن مواردی مانند که 

های شش سیگما و های غیر شش سیگما، پروژهژهها، اهداف کمی، پروسنجه
 وجود داشته باشد. و چرخه بهبود های عملیاتی، اقدامات و ابتکاراتبرنامه
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The purpose of this study was to provide a model 

for changing the behavior ofstudent sport 

managers in implementing of strategic plans by 

integrating a balanced scorecard and six sigma.The 

present study was a qualitative and comparative 

study that was done qualitatively.The statistical 

population of the study was an unknown number 

of specialists familiar with the balance scorecard 

and six sigma, student sport managers,articles and 

researches about balance scorecard and six-sigma 

and their integration. Twenty people were selected 

by snowflake method and 30 articles and 

researches were selected purposefullymethod as 

the research sample. Interview, study and data 

matching were used to achieve the research 

objectives.Data were analyzed qualitatively and 

inductively thatthe required data saturation was 

obtained through interview and study of articles 

and researches.The results of the study showed that 

to change the behavior of student sport managers 

to implement strategic plans in student sport by 

integrating a balanced scorecard and six Sigma, it 

is essential for managers to use a model that it will 

be mission, strategies, perspectives, strategic 

objectives, measures, non-six sigma projects, six 

sigma projects, operational plans, initiatives, and 

improvement cycles 
Keywords 
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 همقدم

، فعالیت در ورزش آموزیدانشبا تشکیل فدراسیون 
المللی گستره خود را از سطح ملی به سطح بین آموزیدانش

 نامهاساسافزایش داده است. از سویی دیگر بر اساس 
ورزشی، این فدراسیون ملزم به تشکیل  هایفدراسیون

ها شده و مکلف به در استان آموزیدانشهای ورزشی هیات
در سطح قهرمانی و همگانی  آموزیدانشورزش  گسترش
های راهبردی رو تدوین و اجرای برنامه(. از این83است )
با حداقل خطا از الزامات اساسی برای  آموزیدانشورزش 

انداز این فدراسیون به شمار و چشم مأموریتیابی به دست
آموزی بنابراین بهبود عملکرد فدراسیون ورزش دانش؛ رودمی
این دوره رمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این در 

رسد بهبود عملکرد این فدراسیون نیازمند راستا به نظر می
نوعی تغییر در تفکر، رفتار و نگرش مدیران ورزش 

های راهبردی موجود در به اجرای برنامه آموزیدانش
است. برای این منظور  آموزیدانشفدراسیون ورزش 

با تدوین برنامه راهبردی و با  آموزیدانش فدراسیون ورزش
استفاده از کارت امتیازی متوازن تالش کرده است چارچوبی 
برای اجرای برنامه راهبردی خود فراهم کند تا راهبردهای 

به معیارهای عملکردی پیش روی این  آموزیدانشورزش 
فدراسیون تبدیل شود. به بیان دیگر فدراسیون ورزش 

ش کرده است با استفاده از کارت امتیازی تال آموزیدانش
متوازن برنامه راهبردی تئوریک خود را به یک برنامه قابل 
اجرا تبدیل کرده و فدراسیون را به یک سازمان رقابت پذیر 

اما چالش جدی در هزاره سوم کاهش خطا، بهبود ؛ تبدیل کند
(. لذا مدیران 2است )وری مداوم مستمر و افزایش بهره

باید برای اجرای برنامه راهبردی خود در  آموزینشداورزش 
های جستجوی یک ابزار مدیریتی باشند که اجرای برنامه

شده، بهبود  راهبردی این فدراسیون را با حداقل خطا موجب
وری بیشتری نیز در این به همراه داشته و بهره مستمر

 رسد تلفیقفدراسیون به همراه آورد. در این رابطه به نظر می
کارت امتیازی متوازن به عنوان یک ابزار توانمند برای اجرای 

های راهبردی و شش سیگما به عنوان ابزاری برای برنامه
کاهش خطا و بهبود دهنده مستمر عملکرد سازمانی بتواند در 
این فدراسیون مورد توجه مدیران و مسوولین قرار گرفته و 

ر و نگرش مدیران تلفیق این دو ابزار به نوعی در تغییر رفتا
های راهبردی با برای اجرای برنامه آموزیدانشورزش 

 وری باشد.حداقل خطا و حداکثر بهره
ابزاری برای  به عنواننسل اول کارت امتیازی متوازن 

 طوربه(. 81گرفت )قرار می مورداستفادهارزیابی عملکرد 

با استفاده از نسل اول کارت امتیازی  1کاپالن و نورتن
انداز سازمان، و چشم مأموریتزن توانستند پس از تدوین متوا

راهبردهای سازمانی را به اهداف راهبردی تبدیل و برای 
های متفاوت و دقیق در قالب چهار منظر سنجه هاآنسنجش 

مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد تعیین 
ست، هر ( بر این باور ا4222) 2(. در این رابطه متری82کنند )
توان آن را مدیریت گیری کرد، نمیای را نتوان اندازهپدیده

ای قابلیت مدیریت نداشته باشد، بنابراین اگر پدیده؛ کرد
(. از سویی دیگر به زعم 42شد )بهبودی در آن انجام نخواهد 

( برای توفیق و بهبود مستمر سازمانی 4222کاپالن و نورتن )
های مالی در اکتفا کرد. سنجههای مالی نباید صرفا به سنجه

عصر حاضر قابلیت ایجاد ارزش و توان رقابتی برای سازمان 
( با انجام 8334(. در این راستا کاپالن و نورتن )84ندارد )

شرکت موفق دریافتند که این  84مطالعات دقیق بر روی 
های مالی بر شرکتها در نظام ارزیابی خود عالوه بر سنجه

ها نیز تمرکز دارند که این توجه موجب جهسایر معیارها و سن
(. 81شوند )به سازمانی موفق تبدیل  هاآنشده است 

های غیر موجب انقالبی در استفاده از سنجه هاآنمطالعات 
ها شد. موفقیت کاربرد کارت امتیازی مالی در سایر حوزه

های مختلف منجر به متوازن در نظام ارزیابی عملکرد سازمان
 ر در بین پدید آورندگان این ابزار شد. به طوری کهتفکر بیشت

تالش کردند این ابزار را توسعه داده و به نیاز بسیاری از  هاآن
های راهبردی خود را ها که توان اجرای برنامهمدیران سازمان

نداشتند را پاسخ دهند. در این رابطه با ظهور نسل سوم کارت 
های راهبردی در رنامهامتیازی متوازن، امکان پیاده سازی ب

های مختلف پدیدار شد. نسل سوم کارت امتیازی سازمان
و چشم انداز سازمانی، راهبردها را  مأموریتمتوازن با الهام از 

ها، اهداف کمی و اقدامات و به اهداف راهبردی، سنجه
تر شدن راهبردها را ابتکارات ترجمه کرده و امکان عملیاتی

 (.82کرد )فراهم 

های م کارت امتیازی متوازن برای اجرای برنامهنسل سو
ها از جمله صنعت بانکداری، صنعت راهبردی بسیاری حوزه

مراکز دانشگاهی مورد  نفت، مراکز درمانی و بهداشتی،
(. موفقیتنسبی کارت امتیازی متوازن 99گرفت )استفاده قرار 

های های مذکور موجب شد در اجرای برنامهدر حوزه
ها و نهادهای ورزشی ها، فدراسیونگاهراهبردی باش

و  کشورهایی مانند سنگاپور، اسپانیا، انگلیس، چین، ترکیه

                                                                    
1. Kaplan and Norton 
2. Metri 
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( تجربه 48،44،42. )ایاالت متحده مورد استفاده قرار گیرد
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ورزش کشورهای مزبور 

برنامه راهبردی کمیته  موجب شد برای اولین مرتبه در ایران
المپیک با کارت امتیازی متوازن توسط کشاورز در سال ملی 

(. الگوی طراحی شده برای اجرای 81شد )تدوین  8911

مورد توجه بسیاری از  برنامه راهبردی کمیته ملی المپیک
های ورزشی قرار گرفت و پژوهشگران محققین و سازمان

های ها ورزشی، هیاتدیگری برنامه راهبردی فدراسیون
ها و اجرای برنامه ت کل تربیت بدنی دانشگاهورزشی، ادار

 راهبردی سایر نهاد قرار گرفت.

 

 نسل سوم کارت امتیازی متوازن .8شکل 

شش سیگما نیز به عنوان یکی دیگر از رویکردهای 
در شرکت موتورال به منظور برتری  8312سازمانی از دهه 

تسری ها عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت و به سایر حوزه
ای است که پیدا کرده است. قابلیت شش سیگما به اندازه

ها ای از پژوهشگران و متخصصان سایر حوزهتعداد قابل توجه
توان اند. در این رابطه میبه آن توجه و تمرکز زیادی داشته

(، 4223) 1های انجام شده توسط عبدالماجدبه پژوهش
( 4282) 4اسنی( و 4282) 3(، پیپر و اسپدینگ4222) 2انتونی
(. در این رابطه شرکت متورال ابتدا 8،4،43،94داشت )اشاره 

شش سیگما را به عنوان روشی برای تحول در بهبود کیفیت 
مفهوم شش  8311و بهبود کسب کار معرفی کرد. در سال 

(. 9شد )در شرکت موتورال معرفی  5سیگما توسط بیل اسمیت
وتورال مورد مدیر شرکت م 6تفکرات اسمیت توسط گالوین

حمایت قرار گرفت تا شش سیگما به عنوان یکی از مفاهیم 

                                                                    
1. Aboelmaged 
2.Antoney 

3.Pepper and Spedding 

4.Snee 

5. Bill Smith 

6. Galvin 

با تکیه شش سیگما  (.2شود )مهم در فرهنگ موتورال اجرا 
بر رضایت مشتری، کاهش خطا، کاهش هزینه و سود آوری 

 2/9دهد تا مقدار خطا به بیشتر روند بهبود را آن قدر ادامه می
 متدولوژی دراین که یمعیارهای در میلیون کاهش پیدا کند.

 رابه سازمانی استراتژیکهای زشوار شونداهدافمی تعریف
مفهوم این  در .سازندمی مربوط مشتریان نیازها وانتظارات

-ابزار سازمانی، سیگما نمایندۀ مقدار واقعی انحراف معیار می

 یعنی؛ (χ±6sdبنابراین شش سیگما برابر است با )؛ باشد
یا خطای تقریبا صفر و شش  دقت 333331/33رسیدن به 

سیگما با از بین بردن عیوب و نواقص مرحلۀ فرایند به این 
(. از نظر سیستم مدیریتی جهت پیاده سازی 82رسد )حد می

هر روش مدیریتی نیاز به ابزار مناسب و مدیریتی صحیح 
است که بتوان عیوب و نواقص را پیدا کرد و در جهت رفع 

شش سیگما و با کمک ابزار و توسعه اقدام کرد. با رشد  هاآن
 فرایندها، تمرکزرویوبهبودکارت امتیازی متوازناز طریق 

درفرایندهاو  موجودهای فاتال حذف ،هاآن ومقایسه یلتحل
، باعث پیشرفت بیشتر بااولویت فرایندهای به منابع تخصیص

 این کارگیری ازبه اساسیهای فهدشگرفی خواهد شد. 
 ضعف قوت و نقاط شناختی مانندموارددر  توانرامی تکنیک
 بهبود عیوب، کاهش نامطلوب، تغییرات کاهش ،سازمان



 18 8231 پایيز، 32مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

 مالی، درمسائل بهبود مشتری، رضایت باالبردن بازدهی،
 وکارآیی اثربخشی یشافزا درسازمان، کاری بهبودفرهنگ

خالصه کرد. پیشرفت بدون داشتن راهی جهت  سیستم
تالش برای بهبود گیری آن میسر نخواهد بود و اندازه

های گیری، سنجهفرآیندهای سازمان بدون ابزار مناسب اندازه
شش صحیح و استانداردهای عملکرد، اقدامی ناقص است. 

های مدیریت سیگما به عنوان یکی از جدیدترین برنامه
مندی ها در جهت افزایش رضایتتواند به سازمانکیفیت می

دالیل مهم حمایت  از مشتریان و سودآوری مالی کمک کند.
مدیریت موتورال از شش سیگما قابلیت آن برای پیشبرد 

(. در این رابطه برخی مطالعات 2شد )اهداف موتورال عنوان 
ها و بیانگر این است که شش سیگما وقتی در سازمان

هایی مانند بوئینگ، آمریکن اسپرس، کاترپیالر، کداک شرکت
شد ها آن سازمان مورد استفاده قرار گرفت، موجب موفقیت

(. نتایج پژوهش رمضانیان، تسلیمی، روحانی و مدادی 41)
( در پژوهشی نشان داد برای استقرار شش 8932نانسا )

های ورزشی پنج چالش مدیریت و رهبری، سیگما در سازمان
کار تیمی و کنترل توانمندی منابع انسانی، مدیریت فرایند، 

( 8931ائی و همکاران )های خز(. یافته92دارد )وجود  کیفیت
طراحی مدل معادالت ساختاری ای تحت عنوان نیز در مطالعه

ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان 
سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار 

هوش سازمانی به طور بیانگر این است که  شش سیگما
ریق میانجی شش طور غیرمستقیم از طهو هم ب مستقیم

. همچنین متغیر شش داردسیگما بر عملکرد سازمانی تأثیر 
سیگما به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار و 

 (.42دارد )مثبت 
های کارت امتیازی متوازن ها و توانمندیعلیرغم قابلیت

و شش سیگما هر کدام به تنهایی دارای نقاط قوت و ضعف 
( موید 4221رابطه نتایج پژوهش عثمان )(. در این 1هستند )

این است که کارت امتیازی متوازن قابلیت پیش بینی اهداف 
اصلی سازمان را دارد، اما اقدامات و ابتکارات فراتر از اهداف 
اصلی سازمان، توسط کارت امتیازی متوازن نادیده گرفته 

( بر این باور است که 4222سلف )(. همچنین 41شود )می
 ،کندتیازی متوازن مشکالت سازمانی را برجسته میکارت ام

مشکالت مذکور با استفاده از نقاط قوت کارت امتیازی 
متوازن مانند ایجاد تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، 

های تعادل بین اقدامات مالی و غیر مالی، دارا بودن سنجه
خلی و انداز و عملکرد داگذشته نگر و حال نگر، توجه به چشم

های اصلی کسب کار که خارجی سازمان، ارتباط بین حوزه
سازد، کمک به امکان افزایش موفقیت سازمانی را میسر می

سازمان برای ایجاد و حفظ چشم انداز جامع با استفاده از 
های ترین ضعفاما مهم؛ آیدمعیارهای عملکردی به دست می

اهی همه کارت امتیازی متوازن مانند عدم همسویی و همر
مدیران عالی با راهبردهای سازمان، عدم خلق منظرهای 
رقابتی، عدم ارائه راه حل مناسب برای رفع مشکالت 
سازمان، عدم انتقال اهداف عالی سازمان به زیر فرایندها 

شود که مشکالت شناسایی شده سازمان به طور موجب می
ر کامل توسط کارت امتیازی متوازن حل نشوند. از سویی دیگ

بهبود و نوآوری  مندی از نقاط قوتی مانندشش سیگما با بهره
در فرآیندها با استفاده از شناخت دقیق نیازهای مشتریان، 

ها و مدیریت آوری و تحلیل دادهاستفاده دقیق از حقایق، جمع
هایی که به ، توجه همزمان به مشتریان و سنجههاآندرست 

آنچه مشتری تمایل کنند، انعکاس پیشرفت سازمان کمک می
به خلق آن را دارد به وی ارائه کند، داشتن نقش استراتژیک 

های مجزا، در سازمان، انجام امور سازمان به صورت پروژه
وری سازمان و کاهش خطاهای تاثیر قابل توجه در بهره

توان به اما از نقاط ضعف شش سیگما می؛ سازمان را دارد
رای حل مشکالت پیچیده و مواردی مانندعدم ارائه راهکار ب

گذاری آموزش منابع انسانی در تعریف نشده، نیاز به سرمایه
سطوح مختلف، عدم وجود استانداردهای یکسان و تعریف 
شده برای منابع انسانی درگیر برای انجام شش سیگما در 
سازمان، هزینه زیاد اجرای شش سیگما که ممکن است در 

ورد اجرا قرار گیرد، بخش کوچکی از سازمان شش سیگما م
حل  شود که خطاهای سازمانی به طور کاملمنجر به این می

رو ضروری است برای بهبود نشوند، اشاره کرد. از این
سازمانی و قابلیت عملیاتی شدن راهبردهای سازمانی نقاط 

 (.98) رندیگقوت این دو ابزار در کنار یکدیگر قرار 

ا شش سیگما و در این راستا ادبیات پیشینه مرتبط ب
دهد چنانچه شش سیگما و کارت امتیازی متوازن نشان می

ها و کارت امتیازی متوازن با یکدیگر تلفیق شوند، قابلیت
افزایی در سازمان شده و زمینه موجب هم هاآنهای توانمندی

-اجرایی شدن راهبردهای سازمانی با حداقل خطا فراهم می

 (.2دسترس نخواهد بود )شود و لذا موفقیت سازمانی دور از 
در این رابطه چنانچه سازمانی شش سیگما و کارت امتیازی 
متوازن را به طور همزمان مورد استفاده قرار دهد، سازمان 

تواند راهبردهای خود را به مفاهیم سطح باالیی مزبور می
های تبدیل کند و این مفاهیم که از اقدامات و ابتکارات پروژه

کنند. شود، قابلیت اجرایی پیدا مییشش سیگما مستخرج م
به بیان دیگر کارت امتیازی متوازن راهبردهای سازمانی را به 

های مرتبط، ترجمه کرده و شش سیگما نیز امکان سنجه
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آورد. در ها را برای سازمان به وجود میتر سنجهکاربرد راحت
به بررسی ( 8911کاظمی و تفرشی )در پژوهش این رابطه 

در شرکت  شش سیگما و روش ارزیابی متوازن روش شناسی
از ابزار در ابتدا  هر کدامپلی اکریل پرداخته شد. به طوری که 

نشان موردی بررسی قرار گرفتند و نتایج پژوهش به صورت 
توان به عنوان پیش نیاز های امتیازی متوازن میاز کارت داد

-متدولوژی شش سیگما به منظور انتخاب هر چه بهتر پروژه

ابزار در این سپس الگویی تلفیقی از این دو  کرد.استفاده  یها
کارت  شد. نتایج تکمیلی پژوهش نشان دادارائه شرکت 

امتیازی متوازن در هماهنگ کردن منابع سازمانی، تیم 
 فناوری های پشتیبان،گروه مدیریت، واحدهای کسب و کار،

راتژی اطالعات، آموزش کارکنان و تمرکز به پیاده سازی است
( نیز در 8912جمشیدی ) .(82کند )سازمان کمک می

 روش سیگماو شش متدولوژی بهینه تعاملپژوهشی باعنوان 
های روشاز بااستفاده، سازمانی رمزتعالی متوازن ارزیابی
 شیوه کمک به و 1DMAIC سیگماازقبیل درشش مرسوم
 وکیفیت تعالی رادرراستای سازمان و شتافت متوازن ارزیابی
 چنیننتایج تکمیلی بیانگر این بود که و  داد بیشترسوق هرچه

 دست رقابتی مزیت بهکرد تاخواهد قادر را سازمان اقدامی
(. 88کند ) اندام عرض جهانی رقابت درعرصه و یابد

( در پژوهشی به بررسی نقش 8938میرفخرالدینی و گلکاریه )
کارت امتیازی متوازن و اثر بخشی شش سیگما در شرکت 

ها پرداخته شد و نتایج پژوهش نشان داد شش سیگما یتعاون
از نظر مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد دارای 
اثربخشی است، ولی ازنظر مشتری اثربخشی قابل قبولی 

ها حاکی از موفق بودن طرح شش سیگما ندارد و کل داده
( نیز در 4284) 2های هوی و مورفییافته (.42است )

بیانگر این است در صورتی که کارت امتیازی پژوهشی 
متوازن و شش سیگما برای اجرای راهبردهای سازمانی مورد 

های استفاده قرار گیرد، کارت امتیازی متوازن استراتژی
کند های عملکردی سطح باال تبدیل میسازمانی را به سنجه

را به طور  هاآنو شش سیگما قابلیت نفوذ و کنترل 
کند و این قابلیت و توانمندی دو ابزار اهم میسیستماتیک فر

در کنار یکدیگر زمینه فراهم شدن اجرای راهبردهای 
کند وری را فراهم میسازمانی با حداقل خطا و حداکثر بهره

(3.) 

                                                                    
1. Define, Measure, Analyze, Improve, Control 

2. Heavey and Murphy 

که  آموزیدانشبنابراین سازمانی مانند فدراسون ورزش 
های ورزشی خود قرار آموز راتحت فعالیتها دانشمیلیون

دهد و این نهادهای ورزشی دارای برنامه راهبردی و مدل می
اجرایی آن است و تا کنون اجرای این برنامه در حد تئوریک 
باقی مانده و ممکن است در اجرا با خطاهای احتمالی مواجه 
شود، ضروری است از ابزار دیگری مانند شش سیگما در کنار 

آموزی دانشآن استفاده کند تا اجرای برنامه راهبردی ورزش 
وری، به اجرا در آید. با حداقل خطا و با احتمال حداکثر بهره

رسد برای تغییر رفتار مدیران ورزش در این رابطه به نظر می
آموزی جهت اجرای برنامه راهبردی این نهاد مهم دانش

ورزشی کشور باید راهکاری علمی با ابزارهای نوین ارائه 
ر صدد است با تلفیق شود. در این راستا پژوهش حاضر د

کارت امتیازی متوازن و شش سیگما رویکرد تغییر رفتار 
آموزی برای اجرای برنانه راهبردی مدیران ورزش دانش

 آموزی را ارئه کند.ورزش دانش

 روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به 

صین متخص ،جامعۀ آماری پژوهش صورت کیفی انجام شد.
مدیران ورزش ، آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما

و مطالعات موجود در حوزه کارت  مقاالت آموزی،دانش
 امتیازی متوازن، شش سیگما و تلفیق این دو ابزار با یکدیگر

با روش گلولۀ  متخصص 42به تعداد نامشخص بود. تعداد 
عنوان به مقاله و پژوهش به طور هدفمند  92و تعداد برفی 

برای دستیابی به اهداف پژوهش ند. نمونۀ تحقیق انتخاب شد
-استفاده شد. تحلیل دادهها ، مطالعه و تطبیق دادهاز مصاحبه

که با انجام مصاحبه  انجام شد و استقرایی صورت کیفیهها ب
های مد نظر، اطالعات مورد نیاز و مطالعه مقاالت و پژوهش

 .به اشباع نظری رسید

 حقيقهاي تیافته
نفر از  82داد ها نشان اطالعات جمعیت شناختی نمونه

ها دادند. نمونهنفر را بانوان تشکیل می 2ها را آقایان و نمونه
ها نفر از نمونه 82سال قرار داشتند.  12الی  91در دامنه سنی 

-نفر از مدیران ورزش دانش 9عضو هیات علمی دانشگاه و 

ت علمی و یا مدیریت آموزی بودند. سابقه عضویت در هیا
درصد  12سال قرار داشت. همچنین  44الی  9ها بین نمونه

درصد در داخل  42ها در خارج از کشور و مقاالت و پژوهش
 کشور انجام شده بود.
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 سیگما

 بحث و نتيجه گيري
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران 

های راهبردی با آموزی جهت اجرای برنامهورزش دانش
تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. همان طوری 

دهد، کاربرد هر کدام ها نشان میها و بررسیکه نتایج تحلیل
تیازی متوازن و شش سیگما در اجرای از ابزارهای کارت ام

های مختلف دارای نقاط قوت و های راهبردی سازمانبرنامه
برای  هاآنهای است که استفاده از هر کدام از ضعف

های گوناگون و نتایج متفاوتی های گوناگون ارزشسازمان
اما تلفیق کارت امتیازی متوازن و ؛ (1،41،2کند )خلق می

آورد وجود میها قابلیتی بهمانشش سیگما برای ساز
، هاآنمندی از نقاط قوت توانند با بهرهها میکهسازمان

را برطرف کنند که این  هاآنهای کاربردی مستقل ضعف
سازمان  822( که در 4282های کوک )قابلیت با یافته

استرالیایی که از کارت امتیازی متوازن و شش سیگما برای 
-ردی استفاده کرده و موفق به سازمانهای راهباجرای برنامه

(، 8912جمشیدی )های خود شده بودند و های برتر در حوزه
( 4284(، هوی و همکاران )8932میرفخرالدینی و همکاران )

(. در 42،3،82دارد )همخوانی  (8911کاظمی و همکاران ) و
( بر این باور است برای این که 4282این راستا کوک )
عنوان یک سازمان برتر تبدیل شود،  سازمانی بتواند به

های تدوین شده را به طور ضروری است، باید بتواند استراتژی
سازمان مورد مطالعه  822موثر اجرا کند که این اقدام در 

های موفق و برتر مشاهده شده است. همچنین سازمان
هایی بودند که که با تلفیق کارت امتیازی استرالیایی، سازمان

وجود ش سیگماه یک ساختار سازمانی ویژه بهمتوازن و ش
های مزبور امکان داده آورده بودند که این اقدام به سازمان

های خود را به معیارهای سطح باال تبدیل بود که استراتژی
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های شش کرده و توانایی بهبود معیارها را از طریق قابلیت
نه (. از سویی دیگر بررسی ادبیات پیشی2کنند )سیگما فراهم 

موید این است که کاربرد کارت امتیازی متوازن و شش 
افزایی در تواند موجب همهای ورزشی میسیگما در سازمان

(. به بیان دیگر وقتی کارت امتیازی 1،41،2شود )سازمان 
گیرد، قابلیت متوازن در یک سازمان مورد استفاده قرار می

قتی شش آید و ووجود میها در سازمان بهاجرای استراتژی
-گیرد بهسیگما نیز به طور همزمان مورد استفاده قرار می

تواند شود و میعنوان یک ابزار مکمل در سازمان استفاده می
گیری سازمان را تحت تاثیر قرار داده و زمینه معیارهای اندازه

بهبود سازمانی از طریق ارزیابی اهداف راهبردی، اقدامات و 
کارت امتیازی متوازن به دلیل  اما؛ ابتکارات را فراهم کند

ها و هایی که دارد ممکن است روشها و ضعفمحدودیت
بهبودای مناسب برای سازمان را مهیا نسازد، اما شش سیگما 
قابلیت رفع این محدودیت و ضعف کارت امتیازی متوازن را 

(. از سویی دیگر کاربرد شش سیگما در هر 1،41،2دارد )
این  هاآنترین ی است که مهمهایسازمانی دارای کاستی

ها معیارها تواند برای همه سازماناست که شش سیگما نمی
بنابراین چنانچه مدیران ؛ (2های مناسبی فراهم کند )و سنجه
های راهبردی تدوین قصد دارند برنامه آموزیدانشورزش 

وری و کارآمدی شده را به درستی اجرایی کرده و موجب بهره
ی شوند، ضروری است در مرحله اول رفتار آموزورزش دانش

های راهبردی تغییر دهند. و نگرش خود را به اجرای برنامه
همچنین ضروری است در مرحله دوم نسبت به شناخت نقاط 

های قوت و ضعف ابزارهای مورد استفاده برای اجرای برنامه
راهبردی از جمله کارت امتیازی متوزان و شش سیگما اقدام 

افزایی مرحله سوم نیز ضروری است نسبت به همکنند. در 
آموزی شناخت در مدیریت ورزش دانش هاآنکاربرد و تلفیق 

کامل پیدا کنند و در مرحله آخر نسبت به اینجاد الگوی تلفیق 
های کارت امتیازی متوازن و شش سیگما در اجرای برنامه

 این رابطه همان در آموزی اقدام کنند.راهبردی ورزش دانش
دهد الگوی پیشنهادی برای ( نشان می4طوری که شکل )

آموزی بر مبنای مدل برنامه، تغییر رفتار مدیران ورزش دانش
تواند در ورزش اجرا، ارزیابی و اقدام تدوین شده است که می

آموزی فرایند یادگیری و بهبود را فراهم کند. الگوی دانش
آموزی را در پیشنهادی این قابلیت را دارد که ورزش دانش

انداز و اهداف ، چشممأموریتمرحله اول با اجرای راهبردها به 
اما به هر دلیل این مرحله به نتیجه ؛ تدوین شده سوق دهد

نرسد، در مرحله ارزیابی مشخص خواهد شد که ورزش 
انداز و اهداف ، چشممأموریتآموزی به چه میزان به دانش

آموزی ورزش دانش خود دست نیافته است. با این ارزیابی،
وارد چرخه دوم شده و با تغییر منظرها، اهداف استراتژیک، 

تواند طی کند تا با رفع ها و معیارها مسیر جدیدی را میسنجه
انداز و ، چشممأموریتیابی به ها، امکان دستنواقص و ضعف

اهداف خود را افزایش دهد. به بیان دیگر با تغییر منظرها، 
های مستخرج از شش ها، پروژهسنجه اهداف استراتژیک و

ها و سیگما و غیر شش سیگما مجددا بازبینی شده و سنجه
-معیارهای کارت امتیازی متوازن نیز قابلیت بهبود پیدا می

آموزی به حداقل کنند تا خطاها و انحرافات ورزش دانش
توان بیان بنابراین به طور کلی چنین می؛ کاهش پیدا کند

آموزی های راهبردی ورزش دانشرنامهکرد برای تحقق ب
ضروری است مدیران این نهاد مهم ورزشی از اکتفا کردن به 
یک مدل مانند کارت امتیازی متوازن خودداری کرده و از 

وری ابزارهای مکملی که قابلیت کاهش خطا و افزایش بهره
را به همراه داشته باشد، استفاده کنند. در این راستا استفاده از 

تواند برای ر مکملی مانند شش سیگما این امکان را میابزا
آموزی فراهم افزایی در ورزش دانشتر شدن و هماجرایی

مواردی کند. لذا استفاده از ترکیب این دو ابزار که حاوی 
-، راهبردها، منظرها، اهداف استراتژیک، سنجهمأموریتمانند 

ای ههای غیر شش سیگما، پروژهها، اهداف کمی، پروژه
و  های عملیاتی، اقدامات و ابتکاراتشش سیگما و برنامه

، امکان تغییر رفتار و نوع نگاه مدیران وجود باشد چرخه بهبود
 .تواند به همراه داشته باشدآموزی را میورزش دانش
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