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 چکیده
سازي هایی كه به پيادهیندها و سيستمموردنظر سازمان و فرا راهبردابزاري است كه ميان  راهبردي نقشة

دهد تا می ینگاه مستقيم و روشناین ابزار به كاركنان سازمان  .ندككنند، ارتباط برقرار میمیكمك  راهبرد

بهتر ها را درجهت انجام هرچهو آن ان به اهداف جامع سازمان متصل شودهایشبدانند چگونه فعاليت

طوح در س راهبرديمعلولی ميان اهداف وكند. این پژوهش با استفاده از روابط علتاماتشان هماهنگ میاقد

لوازم و تجهيزات ورزشی كراس پرداخته  در شركت توليدكنندة راهبردي مختلف، به طراحی و ترسيم نقشة

و  راهبرديمضامين و  ها، تهدیدهانقاط ضعف، فرصتابتدا به بررسی نقاط قوت،  در این پژوهش، است.

تأثير  ميزان ،پرداخته شده است. سپس راهبرديتوسط مضامين  سواتیافتن نقاط ، ميزان پوششهمچنين

مده آ دستف هر سطح بر اهداف سطح باالتر بهسطح خود و ميزان تأثير اهدااهداف هر سطح بر اهداف هم

 بندياولویت براي است. در ادامة پژوهش،راي شركت كراس ترسيم شده ب راهبردي ، نقشةدرنهایت است.

 ،بين اهداف منظر مالیزاست. نتایج نشان داد كه ا شده استفادهفازي  بندياولویتاز روش  راهبردياهداف 

قرار  شدهتماماهداف افزایش فروش و كاهش بهاي  ،افزایش سودآوري باالترین اولویت را دارد و پس از آن

 دارند.
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 مقدمه
 است که شده باعث امروز جهان متالطم و متغیربسیار  محیط و هافعالیت روزافزون پیچیدگی

 غفلت نیترکوچک و بود نخواهد هاآن مشکالت حل به قادر دیگر سنتی یزیربرنامه دریابند مدیران

توجه بسیاری از  راهبردیمدیریت  ،راًیاخ. داشت خواهد همراهبه ایشدنینجبران پیامدهای هاآن

(. به 2014، 1خود جلب کرده است )روسنبرگ و فرلیدولتی و خصوصی را به یهاسازمانمدیران 

دستیابی  برای شدهیطراحاز اعمال  یامجموعهروش یا ، یک برنامه، 3راهبرد ،(2015) 2گرنت عقیدة

 ،یگذارهیسرماو اهداف  بلندمدتشامل تعیین اهداف  راهبردحقیقت، به هدف یا اجرا است. در

، 2016ت )گرنت، برای انجام این اهداف اس ازیموردنتی و تخصیص منابع عملیا یواحدهاسازگاری 

 با مدیران و است شده مطرح هاسازمان در ضرورت یک عنوانبه راهبردی مدیریت ،رونیازا (؛16

 پرتالطم فضای در خود یهاسازمان هدایت رایب مناسب یریگجهت یافتن دنبالبه آن یریکارگبه

 فراوان زحمت با که است ییهاراهبرد یسازادهیپ هاسازمان بیشتر دغدغة نیترمهم. هستند امروزی

 اجرای بتوانند تا دهدیم قرار هاسازمان دراختیار ابزاری امتیازی متوازن کارت. اندکرده تدوین

 داشته مدیریت خود راهبردی عملکرد بر آن از ترمهم و کنند دنبال مختلف وجوه با را هاراهبرد

به لزوم توجه به  ،از فعالیت در کشورمان یاحوزهموفق در هر  یهاشرکت. (1392)بازرگانی،  باشند

 آنفقط بر بخشی از  صرفاً راهبردی تیریمداما گاهی ممکن است در  ؛اندبردهپی  راهبردیمدیریت 

مرحلة عملیاتی دست پیدا نکنند یا  به راهبردی یهابرنامه شودیمموجب  تمرکز شود و این موضوع

دی جامع در مراحل قبل از دیفقدان  ،عمل با شکست مواجه شوند. یکی از علل این شکستدر

اسب در مدل کارت امتیاز متوازن ابزاری من راهبردی است و نقشة راهبردی یهابرنامهکردن عملیاتی

و با برقراری  کندشخص میکه اهداف ابعاد مختلف شرکت را م هستمهم امر این به  برای دستیابی

را در هر بخش سازمان معین  هاراهبرد یسازادهیپتوفیق شرکت در  یرهایمس، هاآنارتباط میان 

کاپالن و اینکه است. پس از  راهبردی ، نقشةدر این امر کنندهلیتسه یابزارها . یکی ازکندیم

بزرگ و کوچک  هایشرکتنقشة راهبردی را معرفی کردند، کاربرد وسیعی در  (1992) 4نورتون

 سازمان کلی اهداف با وظایفشان ارتباط نحوة دربارة روشن بینشی کارکنان به هانقشه این. یافت

 شرکت مطلوب اهداف درجهت مشارکتی و هماهنگ صورتبه تا سازندمی قادر را هاآن و دهندمی

 به ،کشورمان در فعالیت از ایحوزه هر در موفق هایشرکت (.1992، نورتون و کاپالن) کنند عمل

 بر فقط صرفاً راهبردی مدیریت در است ممکن گاهی اما ؛اندبرده پی راهبردی مدیریت به توجه لزوم

                                                 
1. Rosenberg & Ferlie 

2. Grant  

3 . Strategy 

4. Kaplan & Norton 
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 عملیاتی مرحلة به یا راهبردی یهابرنامه که شودمی موجب موضوع این و شود تمرکز آن از بخشی

 در جامع دیدی فقدان ،شکست این علل از یکی. شوند مواجه شکست با درعمل یا نکنند پیدا دست

 امتیازی کارت مدل در راهبردی نقشة و است راهبردی هایبرنامه کردنعملیاتی از قبل مراحل

 را شرکت مختلف ابعاد اهداف که هست مهمامر  این دستیابی به برای مناسب ابزاری متوازن

 را هاراهبرد یسازادهیپ در شرکت توفیق مسیرهای، هاآن میان ارتباط برقراری با و کندمی مشخص

 علت توانمی راهبردی اهداف برای دقیق اینقشه داشتن با. کندمی معین سازمان هر بخش در

 و اهداف دقیق تدوین با. کرد جووجست آن با مرتبط اهداف در را اهداف از هریک نیافتنتحقق

 روابط و اهداف از هریک به توجه با را راهبردی هایاقدام توانمی راهبردی نقشة در هاآن نمایش

 نگاه ،اهداف تدوین شروع نقطة، روپیش پژوهش در. کرد تعریف نگرکل دیدی با و هاآن میان موجود

 به توجه با اهداف، متالطم محیط در تا است سازمان تهدیدهای و هافرصت ،ضعف، نقاطقوتنقاط به

به  در این پژوهش ،شد بیان آنچه توجه با .شوند تدوین شکل بهترین به و محیطی و داخلی شرایط

شرکت به  راهبردیاین شرکت چه هستند؟ نقشة  راهبردیدهیم که اهداف میپاسخ  هاسؤالاین 

 هایسؤال ،در ادامه ز اولویت باالتری برخوردار هستند؟از اهداف ا یککدام؟ و چه صورت است

 شوند.بررسی می پژوهش

و  کندمیسازمان را معین  عمدة هایگیریجهتجامع برای عمل است که  ، یک برنامةراهبرد

. هر دهدمیسازمانی ارائه  بلندمدت هایهدفبرای تخصیص منابع در مسیر کسب را رهنمودهایی 

برای را مدیران  ریزیبرنامهو چگونگی  کندمیراهبرد سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت 

)رضائیان،  کندمیمعین محیطی  و تهدیدهای هافرصتسازمان با  هایضعفو  هاقوتتطبیق 

از تحلیل  راهبردیفرایند مدیریت که ( معتقدند 2015) 1اسوارت و ، اسمیت، نیکوالسهوی(. 1388

و اهداف هدایت  اندازچشم، مأموریتبا استفاده از  شود ومی)تحلیل داخلی و خارجی( آغاز  راهبردی

 2. وودشودمیارزیابی  ،درنهایتو  شودمی سازیپیاده و کندمیتوسعه پیدا  راهبرد ،سپس .شودمی

برای  ،اندازچشم یکاهداف یک سازمان با  راهبردی هایگامهماهنگی که ( معتقد است 2012)

ابزاری هستند که  هاراهبرد .(2012دستیابی به مدیریت عملکرد بهینه بسیار مهم است )وود، 

را (. راهبرد 1391بی و پارسائیان، یابد )اعرامیخود دست  بلندمدتبه اهداف  هاآن وسیلةبهسازمان 

 جاییخواهد بشود )مقصود سازمان(، سازمان می آنچهابزار صریح این موارد دانست:  عنوانبهتوان می

خواهد به مقصود و که سازمان میطورآن ،طورکلیبهخواهد برود )مقصد سازمان( و که سازمان می

                                                 
1. Hoye, Smith, Nicholson, Stewart 

2. Wu 
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اظهار رسمی قصد شرکت است که ابزار رسیدن به  راهبرد،مقصد خود برسد )روش کار سازمان(. 

ها با محیط منابع و قابلیت آنمنابع شرکت و تطبیق  بلندمدتکند و به تخصیص نتایج را تعیین می

 (.1381شود )اعرابی و ایزدی، بیرون مربوط می

چهار منظر مالی،  قالبامور شرکت در  همة در مدل کارت امتیازی متوازن،متیاز متوازن: کارت ا

 ثابت ،امروزه .شوندو تحلیل می بندیطبقه و یادگیری و رشد، وکارکسبداخلی  یندهایفرا مشتری،

توجه سازمان در رابطه با  هایحوزهبا توجه به مضامین و  تواندمی منظرهااست که تعداد این  شده

محیطی  مسائل به فناوری، نیروی انسانی و هاسازمان، متفاوت باشد. بسیاری از راهبردتحقق 

د را از منظر این عوامل نیز ارزیابی خو راهبردتحقق که  اندقائلحدی اهمیت دیگر به نفعانذی

 .(1392)بازرگانی،  کنندمی

 سازیپیادهو اجرا  ، نحوةراهبرد تأثیرمیزان  دهندةنشان مالی عملکرد هایسنجه: مالی منظر -1

 سوددهیدر اهداف مالی، میزان  اصل .هستند وکارکسبنهایی واحد  اقدامات شرکت در توسعة

 ةافزود ارزش یو گاهشده کاربردهبه زگشت سرمایةدرآمد عملیاتی با شرکت ازطریق محاسبة

اهدافی  آمیزیتموفقکه اجرای  دندهمی ما نشاناین منظر به  هایسنجه .شودمیاقتصادی محاسبه 

 در سطحمالی کالنی  هایبه چه نتایج و دستاورد درنهایت ،اندشده یینتعمنظر دیگر  در سهکه 

 گرفتهکار سرمایه بهوسیلة بازده بهکه  ای سودآوری هاسنجهاین  ةجملاز منجر خواهد شد. شرکت

 هادارایی کارگیریبه و وریبهره، رشد درآمد، افزایش سودآوری اقتصادی، افزودة ارزش، است شده

 .شودمیتخمین زده 

به  در آنقرار است  کهتقسیمات مشتری و بازاری  ، مدیران محدودةاین منظر در: مشتری منظر -2

 اصول .کنندیمزنند، مشخص ب و محک گیریاندازه آناساس سازمان را بر عملکردو  رقابت بپردازند

. هستند راهبردیک  و موفقاصلی برای کسب دستاوردهای مثبت  هایسنجه این منظر دربرگیرندة

جدید مشتریان،  هایخواستهمشتری، حفظ مشتری،  یترضا منظور از دستاوردهای مثبت،

 هایشاخص استفاده از با منظر در این بازار در تقسیمات هدف است. و سهممشتری  سوددهی

این شاخص ها  ازجمله .شودوفقیت در ارتباطِ با مشتریان سعی میمیزان م گیریاندازه برایمختلف، 

، میزان برگشتی افتادهعقبسهم بازار، حجم فروش، حساب مشتریان عمده، سفارش  عبارت اند از

(، وفاداری با سازمانمتوسط مدت ارتباط مشتری ) یمشترنگهداری  محصول، رضایت مشتری،

 .(مشتری رجوع تعداد تکرار خرید و) یمشتر

تعیین فرایندهای وظیفة مدیران منظر فرایندهای داخلی،  در: وکارکسبفرایندهای داخلی  منظر -3

فرایندهای داخلی  هایسنجه .یابدبهبود و توسعه  ،هابخش در آنمهم داخلی است که سازمان باید 

را بر رضایت  تأثیرکه بیشترین  داخلی متمرکز هستند از فرایندهایدسته  آنبر  عمدتاً وکارکسب
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با  متداول در این وجه هایشاخص .دنمالی سازمان دار بلندمدتبه اهداف دستیابی  مشتریان و

 کیفیت ، زمان سیکل،موقعبهاز: استفاده از ظرفیت، تحویل  اندعبارت میزان تحقق اهداف هدف

 .گردش موجودیو  (ی مانند تعداد ضایعاتهایشاخص)

 درپایدار  برقراری رشد عنوانبه ،زیرساخت عنوانبه اقدامات این وجه: یادگیری رشد و منظر -4

 عوامل ،وکارکسبفرایندهای داخلی  توجه به منظرهای مشتری و ؛ زیرا،دنشومیمحسوب  سازمان

 توانندنمیدیگر  هاشرکت ،امروزه .نداما کافی نیست و آیندة سازمان هستند؛زمان حال  موفقیت در

فرایندهای  مشتری و رابطه با خود در بلندمدتبه اهداف روز  هایقابلیت و هابه فناوریتنها با اتکا 

 همواره به فکر توسعة هاشرکتکه  کندمیرقابت جهانی ایجاب  بنابراین، داخلی عمل کنند؛

پیگیری تحقق  برای خود باشند. نفعانذیو برای مشتریان  آفرینیارزش هدف باخود  هایقابلیت

فروش  درصد ،آموزش کارکنانمیزان  ی چونهایشاخص از ،این حوزه در شدهتعیین اقداماتاهداف 

 .شودمیاستفاده غیره  محصوالت جدید و حاصل از

 سازمان هایراهبرد آمیزموفقیتمعتقدند که اجرای  کارت امتیازی متوازن طراحاننقشه راهبردی: 

. باید توجه کرد که این امر کننددرك بفهمند و  را هاراهبرد تگی به این دارد که افراد سازمانبس

 هایداراییها و سرمایه شودمیاست که باعث  ایپیچیدهیندهای اخود نیازمند ایجاد فرةنوببه

های ملموس و مشهود تبدیل شوند. برای اینکه تمامی افراد سازمان نامشهود سازمانی به خروجی

 سازیساده برایو نیز  کننددرك بفهمند و سازمان را  هایراهبرد و کالن کلیبتوانند در یک نمای 

های نامشهود سازمانی به خروجی هایداراییها و سرمایه شودمیکه باعث  ایپیچیدهیندهای افر

 تواندمیکه  اندکردهابزاری را معرفی  کارت امتیازی متوازن طراحانملموس و مشهود تبدیل شوند، 

بین  ومعلولیتصویرکشیدن روابط علت( سازمان و بهراهبردییدی )و استخراج اهداف کلبا شناسایی 

 نام دارد «1راهبردی ةنقش». این ابزار کند ارائهسازمان را  راهبردهایپیوند بین ساختار  هاآن

و  شودمی تقسیم تر(، سازمان به چهار منظر )یا بیشراهبردی ةدر نقش. (2000)کاپالن و نورتن، 

 ، در این چهار منظرهستندسازمان  راهبردی ة( سازمان که مندرج در برنامراهبردیاهداف کلیدی )

و فرایندهای سازمان هستند و  اجزا همة ةدهندنشانعمالً  . این چهار منظردنشومی بندیدسته

هر سازمان منظر رشد و یادگیری.  و نظر مشتری، منظر فرایندهای داخلیاز: منظر مالی، م اندعبارت

. کندخود را زیاد یا کم  راهبردی ةخود، مناظر نقش هایجریانبسته به ساختار صنعت و  تواندمی

 مندیرضایتو درآمدزایی، بهبود  زاییاشتغال، آفرینارزش وکارهایکسب ةاهدافی مانند توسع

                                                 
1. Strategy Map 
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نفعان و ذی ندیرضایتمافزایش  و هاشرکتمشتریان، پرورش استعدادها و ابتکارات نوآورانه در گروه 

، 1چیتاس؛ 1992کاپالن و نورتن، ) دنباشسازمان  راهبردیاهداف  ازجمله دنتوانمی کارکنان

منظر، مبنایی مان در این چهار ساز راهبردیومعلولی بین اهداف تلبا ترسیم دقیق روابط ع (.2008

، با دیگرعبارتبهکارت امتیازی متوازن قرار گیرد.  ةشالود عنوانبه تواندمیکه  آیدمیدست به

که باعث  شودمیمبنای کارت امتیازی متوازن، الگویی حاصل  عنوانبه راهبردی ةمبناقراردادن نقش

. (2008، 2)ماخیجانی و کریمن تسریع شود کارت امتیازی متوازن آمیزموفقیت سازیپیاده شودمی

 ؛اده از رویکرد باال به پایین استاستف ة راهبردیاین است که بهترین راه ترسیم نقشاعتقاد بر 

م انجاسازمان را به راهبردی ةبتدا فرایند تدوین و طراحی برناما باید معناکه مدیران سازماناینبه

در  کنند،( را استخراج راهبردی، اهداف کلیدی )شدهتدوین مة راهبردیفاده از برنابرسانند و با است

 راهبردی ة. ترسیم نقشکنندرا برقرار  هاآنمعلولی بین وو روابط علت هندقرار د شدهتدوینمناظر 

و کلیدی  راهبردیست. ترسیم ساختار اهداف برای ایجاد کارت امتیازی متوازن ا مؤلفه ترینمهم

وجه تمایز سیستم مدیریتی  عنوانبهدهد که مبنای کارت امتیازی متوازن را تشکیل میسازمان، 

شود که اعث میب راهبردی ة. ترسیم درست نقشاست هاتکنیککارت امتیازی متوازن با سایر 

، 3)اسمیف انتخاب شوند تریکاربردی ورتصبهابتکاری سازمانی  هایطرحی و ها، اهداف کمسنجه

 .شوندزمینه ارائه میشده دراینمهای انجا، پژوهشدر ادامه (.2006
 راهبردی تدوین نقشة»با عنوان ی پژوهش( 1396) ، حمیدی، خبیری و علیدوستوحدانی

 ،مدل نهایی ،هاآندر پژوهش انجام دادند.  «وپرورشآموزشورزشی وزارت  هایفعالیتو  بدنیتربیت

، فرایندهار منظر رشد و یادگیری، ارا در پنج سطح و چه راهبردیاهداف  چگونگی ارتباط بین

سواد  برای توسعة راهبردها سازیپیادهگر که این نقشه تسهیل اجتماعی نشان داد و توسعة وریبهره

حسینی، دادرس و ظفری  الهیآموزان خواهد بود. و سبک زندگی سالم و فعال در دانشحرکتی 

مهم عملکرد  یهاشاخصتولیدی با استفاده از  یهاشرکتبرای  ة راهبردیطراحی نقشبه  (1393)

اساس چهار منظر بررا متخصصان  ةابتدا کمیتها آن پرداختند.دیمتل کارت امتیازی متوازن و روش 

دیمتل . سپس، از روش ندکردانتخاب  ارزیابی عملکرد یهاشاخص نیترمهمکارت امتیازی متوازن 

 کردنبر متمایزکه  شد استفادهمهم عملکرد  یهاشاخصبرای تعیین نوع و شدت ارتباط بین 

 تأثیرپذیرترینو  نیرگذارتریتأثترتیب، همین. بهکندیمتمرکز  ریرپذیتأثو  رگذاریتأث یهاشاخص

گشایی برای دیگر راه تواندمیاینکه برعالوهها آنپژوهش نتایج  شوند.میمنظرها مشخص 

است و  مؤثرکارت امتیازی متوازن  مبنایبر راهبردی ةنقش ةسعتولیدی باشد، در تو هایشرکت

                                                 
1. Chytas 

2. Creelman & Makhijani 

3. Smith 
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و  ریزیبرنامهکه موجب بهبود  دهدمیارائه دیمتل همراه روش ترکیبی مناسب از دو روش به

با  راهبردی ةنقش میترس ( به1392) خانمحمدی صفری و .شودمیتولیدی  هایشرکتعملکرد 

ی فاز دیمتل کیبا استفاده از تکن گیرندگانتصمیم نانیاطم زانیگرفتن نوع نگرش و مدرنظر

برای طراحی نقشة وبی هارچارشد خود چنامة کارشناسیپایان( در 1392بازرگانی ) پرداختند.

)مطالعة  تبدیل عملکرد کیفیتو  گیریفنون تصمیمبا استفاده از  ،در صنعت نیروگاهی راهبردی

از مفهوم گسترش عملکرد  با استفاده. وی ه کردشرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا( ارائ موردی

شرکت را با  راهبردیاهداف  ،پرداخت و سپس راهبردی نقشةبه طراحی  راهبردیمحصول و تدوین 

 و نقشة راهبردها( الگوی اجرای 1391سجادی )نژاد .کرد بندیرتبه گیریفنون تصمیماستفاده از 

سازمان ورزش شهرداری تهران را با استفاده از تکنیک کارت امتیاز متوازن طراحی و  راهبردی

به  ی مربوطهاراهبردسازمان، تعیین  راهبرد 16 به روز کردن شاملپژوهش  هاییافتهتدوین کرد. 

 راهبردی(، انطباق مناظر با اهداف کلی سازمان، تعیین اهداف راهبردبرای هر منظر چهار )هر منظر 

سنجه(، تعیین اهداف کمی  144مربوط به هر هدف ) هایسنجههدف(، تعیین  38) راهبردر ه

برنامه و اقدام(  205اقدامات و ابداعات )، هابرنامهکردن هدف(، مشخص 144ربوط به هر سنجه )م

معرفی مختصر یک مدل  برعالوه خود مقالةدر  (1385سیروس ) .بود راهبردیبرای تحقق اهداف 

اهداف و  ةطراحی نقش روشایرانی )مدل مبنا(،  هایسازمانبرای  راهبردیبومی مدیریت کاربردی و 

درنهایت، . کردندارائه  تریمفصل صورتبهبخش مهمی از این مدل  عنوانبهرا  هاسازمان هایراهبرد

یکی از  هایراهبرداهداف و  ةطراحی نقشدر را  روشاین  کارگیریبهنتایج  اختصاربهها آن

 1کنیوکسل و جوز .کردندارائه  سازمان آب و برق خوزستان() کشوردولتی  هایسازمان ترینبزرگ

پایداری  منظردر مدل خود پنج  هاآنخدمات آموزشی پرداختند.  راهبردی ( به ارائة نقشة2013)

. به عقیدة بردند کاراجتماعی را به داران و فواید، سهامداخلی فرایندهایمالی، رشد و یادگیری، 

با وجه رشد و یادگیری در سه زمینة با استفاده از اهداف مرتبط  وریبهرهرشد و  راهبرددو ها، آن

 دانشگاهیداخلی شامل عملکرد  فرایندهایگر توانند تسهیلمی هازیرساختسسه و کارکنان، مؤ

و تعالی  ورزشی یهاتیفعالاجتماعی، مشارکت در  یهاتیفعالآموزان، مشارکت فعال در دانش

صویر بهتری از مدرسه در ت دنتوانمیداران نیز در ارتباط با سهام هاراهبردتدریس معلمان باشند. این 

ارمغان زان و کیفیت مطلوب خدمات را بهموآنند و رضایت اولیا، وفاداری دانشایجاد ک ذهنشان

                                                 
1. Yüksel & Coşkun 



 1397 آذر و دي، 15مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                               212
 

و  )یوکسل شوندمیمنجر  بلندمدتاجتماعی  به توسعةاین راهبردها اجتماعی نیز  دیفوا ازنظرآورند. 

 .(2013کن، جوز

 

 پژوهش یشناسروش
 در ،هاداده گردآوری روش ازنظر واست  کاربردی هایپژوهش دستة در ،هدف نظراز حاضر مطالعة

 هدف که است ییهاروش توصیفی مجموعه زیرا، پژوهش گیرد؛قرار می توصیفی هایپژوهش ةشاخ

 صرفاً تواندمی توصیفی هایپژوهش اجرای. است موردنظر یهادهیپد یا شرایط کردنتوصیف هاآن

 و هاداده یآورجمع برای. باشد یریگمیتصم فرایند کردنیاری یا موجود شرایط بیشتر شناخت برای

. شد استفاده مستندات بررسیو  نامهپرسش، مصاحبه، یاکتابخانه مطالعات یهاروش از اطالعات

. بودند کراس یورزش زاتیلوازم و تجه ةکننددیشرکت تولنفر از خبرگان و مدیران  15جامعة آماری 

 ،همچنین و راهبردی مضامین و تهدیدها، هافرصت، ضعفاطنق، قوتنقاط بررسی به در این پژوهش،

. شده است پرداخته راهبردی مضامین توسط فرصت، تهدید، ضعف و قوت نقاط یافتنپوشش میزان

و توزیع  طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکتها و تهدیدها ازضعف، فرصتقوت، نقاطنقاط

 سطح هم اهداف بر سطح هر اهداف تأثیر میزان ،سپسند. دست آمدهنامه بین همین افراد بپرسش

 راهبردی ، نقشةدرنهایت .میآورددست بهباالتر را  سطح اهداف بر سطح هر اهداف تأثیر خود و میزان

ن شرکت با توجه به ای .میکردترسیم  کراس یورزش زاتیلوازم و تجه ةکننددیتولشرکت را برای 

صنعت ورزش و سالمت با  ةتوسع ةیپاانداز خود را برسازمان، چشم راهبردی ةاهداف و برنام

سال تجربه  70به  کیکراس نزد یاست. گروه صنعت کردههای روز ترسیم روشآخرین  یریکارگبه

 زاتیاز فروش تجه سعرضه و خدمات پ ةنیزمدر تیسال فعال 15از  شیدر صنعت دوچرخه و ب

فازی  یبندتیاولواز روش  راهبردیاهداف  یبندتیاولو یبرا ، در ادامة پژوهشسپسدارد.  یورزش

 .شودمیکامل توضیح داده طوربهکه در ادامه این روش  دش استفاده

ای اولین بر 2007که در سال  استدهی وزن یهاروشاین روش یکی از : یفاز یبندتیاولوروش 

 1تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات یجابه. در این روش آن را مطرح کردند ونگ و همکارانبار 

وزن معیارها  درنهایت با حل این مسئلهکه  شودیماستفاده  یسازنهیبهفازی سنتی از یک مسئله 

 دهیم.در ادامه این روش را شرح می .دیآیمدست بهشده بهنجار صورتبه
که  یبندتیاولو مقایسة زوجی فازی در یک مسئلةدهندة یک ماتریس نشان ادلة شمارة یکاگر مع

n عنصر دارد باشد، در این ماتریس اعداد مثلثی فازی ija صورتبه) ij,uij,mij(l  که در  شوندمیبیان

                                                 
1. Analytical Hierarchy process 
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مثلثی فازی. در  : حد باال، میانی و پایین مجموعةاز اندعبارتترتیب به n,…,1,2i,j =  ij,uij,mijl آن

 این روش داریم

)1 ,1 ,1( = jia =ija. 

 

�̃� = {�̃�𝑖𝑗} = [

�̃�11 �̃�12 … �̃�1𝑛
�̃�21 �̃�22 … �̃�2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑛1 �̃�𝑛2 … �̃�𝑛𝑛

] 

تواند باید ب ،دیآیم ه دستب �̃�سیاز ماترکه  T)nw,…,2, w1= (w w تیاولودر این روش، بردار 

 کند: نابرابری فازی زیر را ارضا

ijm ≤̃
𝑤𝑖

𝑤𝑗
≤̃ ijl 

 مساوی فازی است. ترکوچکی امعنبه ̃≥ و عالمت j≠i, 0>jw, 0>iw, آنکه در 

 یهانسبت درجه ارضای گیریاندازه، برای شمارة دو ه به دو طرف نابرابری فازی معادلةبا توج

 :تابع زیر را تعریف کرد توانیم، jw/iwمختلف 

{
 
 

 
 
mij−(wi wj) ⁄

mij−lij
     0 <

wi

wj
≤ mij

(wi wj)−mij⁄

uij−mij
         ,

wi

wj
> mij

= (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
)ijµ 

از  تربزرگممکن است  jw/iw(ijμ(است، مقدار تابع  شده دادهنشان  شمارة یککه در شکل طورهمان

 یابد و درطول فاصلةمیخطی کاهش  طوربه )ijm,0[ درطول فاصلة آنمقدار  ،یک باشد. همچنین

∞),ijm[ مقدار کم ابدییمخطی افزایش  طوربه .)jw/iw(ijμ است که نسبت  آن دهندةنشانjw/iw 

 است. تررشیپذقابل

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

(1) 

(3) 
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 jw/iwنسبت  يارضا درجه گيرياندازهتابع  -1شکل 

 

 jw/iw یهانسبت ، این دیدگاه وجود دارد که همة)T)nw,…,2w,1wبرای یافتن جواب بردار اولویت 

 . j≠i i, n,…,1,2=jاینکه شرطبه را برآورده کنند؛ )iju,ijm,ijl(زوجی فازی  مقایسة n)n-1(باید 

 :فرموله شده است یسازنهیبه یک مسئله عنوانبه هاگزینهارزیابی  بنابراین، در این پژوهش،
Min J (w1 ,w2 ,…,wn) 

 

= min ∑ ∑ [𝑚𝑖𝑗 (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
)]𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1  

= min ∑ ∑

[
 
 
 𝛿 (𝑚𝑖𝑗 −

𝑤𝑖

𝑤𝑗
) (

𝑚𝑖𝑗−(𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ )

𝑚𝑖𝑗−𝑙𝑖𝑗
)
𝑃

+𝛿 (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
−𝑚𝑖𝑗) (

(𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ )−𝑚𝑖𝑗

𝑢𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑗
)
𝑃

]
 
 
 

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  

Subject to 

 
∑ 𝑤𝑘
𝑛
𝑘=1 = 1, wk >0  , k=1,2,…,n. 

 

Where i≠j ,P є N , and 

 

δ(x) ={
0   , 𝑥 < 0

1   , 𝑥 ≥ 0
 

 

تصمیم گیری چند  در یک مسئلة گیرندگانتصمیم توسطو  است، یک عدد ثابت pشاخص توان 

. تابع لحاظ کنیم 10 با را برابر pکه مقدار  شودمیپیشنهاد  معموالً. شودمیخاص انتخاب  1معیاره
                                                 
1. MCDM 

(4) 

1 

ijl jim iju 

𝑈𝑖𝑗 ቆ
𝑊𝑖

𝑊𝑗
ቇ 

𝑤𝑖
𝑤𝑗

 

𝑚𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗
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)nw,…,2w,1w(J در نیستند یا تمایل قا گیرندگانتصمیم ،است. در بعضی از موارد زیتمارقابلیغ

 است که مجموعة شده انیب، وجودنیاباعنصر را ارائه کنند؛  nزوجی  هایندارند که همة مقایسه

 a}21 یا 1na,…, 13,a 12{a } =ijF={a{عنصر ازقبیل  nشامل های زوجی ة مقایسهشدشناختهفازی 

}1na,…, 31,a و جواب بردار اولویتT)nw,…,2w,1w(  اساس مسئلةبربود هنوز هم قادر خواهد 

 بدون مقایسة همة عناصر تواندمی شدهمطرحروش  ،بنابراین شمارة چهار حاصل شود؛ یسازنهیبه

فازی  تحلیل سلسله مراتبی یهاروشمقایسه با  یهاتیمزاز  یکی نیاکه  آورد دستبهرا  هاوزن

 γ ، یک شاخص�̃�فازی  درجة سازگاری ماتریس قضاوت مقایسة گیریاندازه برای. سنتی است

𝑤1)بردار اولویت  که پس از محاسبة شودمیتعریف 
∗, 𝑤2

∗, … , 𝑤𝑛
∗)𝑇 و عبارت است از: دیآیم دستبه 

{–max {µij (
𝑤𝑖
∗

𝑤𝑗
∗) |𝑖 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗}}= exp  γ 

𝑤𝑖 ،آنکه در 
∗ 𝑤𝑗

∗⁄ )(ijµ مقدار شمارة سه عبارت است از معادلة .γ  است. اگر همیشه بین صفر و یک

ijm≤  𝑤𝑖 یهاینابرابر هانسبت ، همةباشد −1e₌ 0.3679از تربزرگ شاخص سازگاری
∗ 𝑤𝑗

∗⁄≤ iji  را

که  دهدمینشان  γ=1 ، سازگاری خوبی دارد.آننظیر و ماتریس مقایسة زوجی فازی  کنندیمارضا 

گفت که ماتریس مقایسة زوجی  توانیم ،جهیدرنت سازگار است؛ کامالًزوجی فازی  ماتریس مقایسة

 ، سازگارتر است.γاز  یتربزرگازای مقادیر فازی به

 

 نتایج
 ،اندشده طراحیکه توسط شرکت  هاو تهدید هاضعف، فرصتنقاطقوت، ، ابتدا نقاطقسمتدر این 

 راهبردیاهداف  ،. سپسگردندمیشرکت معرفی  راهبردیمضامین  ،و سپس شوندمی معرفی

یک از اهداف با ، وزن هرسپس. شودمیارائه  راهبردی شوند و در هر سطح نقشةمیاستخراج 

از منظر ابعاد  راهبردیاولویت اهداف  ،درنهایت. شودمیمحاسبه  فازی بندیاولویتروش  کارگیریبه

 .شودمیکارت امتیازی متوازن مشخص 

در آغاز این : ها و تهدیدهاضعف، فرصتقوت، نقاطتعیین نقاطمرحله اول در تهیه نقشه راهبردی 

مصاحبه با ها تعیین شوند. این کار ازطریق و تهدید هافرصتضعف، نقاطقوت، پژوهش، باید نقاط

قوت، نقاط. شودمی بندیجمع هامصاحبهو نتایج این  گیردمیمدیران و خبرگان شرکت انجام 

به شرح زیر  کراس یورزش زاتیلوازم و تجه تولیدکنندةشرکت  یو تهدیدها هافرصتضعف، نقاط

 است.

 

(5) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6VF8-4MFJT98-1&_mathId=mml328&_user=1400009&_cdi=6004&_pii=S0925527306002180&_rdoc=1&_issn=09255273&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=ccb674e961c970b32ff2f5ad5435c9ba
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 :قوتنقاط

  ؛کردهتحصیلداشتن نیروی متخصص و  -

 ؛مدیریت کیفیت در تولید محصوالت هایسیستم کارگیریبه -

 ؛در صنعت داشتن سابقه و تجربة زیاد -

 ؛سطح موجودی مناسب مواد اولیه و تجهیزات  -

 ؛محصوالت به بازار عرضة توزیع کارآمد در هایکانالداشتن  -

  ؛حضور مدیریت کارآمد و توانمند -

 .بودن در بازارهای موجودشدهشناخته -

 

 :ضعفنقاط

 ؛یند تولیدپایین فرا ییاکار -

 ؛مدیریت بازار و فروش چالش در توسعة -

  ؛محصوالت متناسب با سالیق مشتریانضعف طراحی  -

 ؛اطالعاتی هایسیستماثربخش  نگرفتنکاربه -

 ؛بین نیروی انسانی سازمانمداری دررهنگ مشترینشدن فنهادینه -

 ؛سیستم مدیریت دانش در سازمان نداشتناستقرار -

  ؛شدهتمامکامل سیستم حسابداری بهای  نشدنسازیپیاده -

  .مدیریت منابع انسانی هایسیستمکارآمدی پایین  -

 :هافرصت

  ؛متعدد قطعات کنندگانتأمینوجود  -

 ؛وجود بازارهای مناسب در کشورهای همسایه -

 ؛از بخش خصوصی کنندهحمایتحمایت دولت و وجود قوانین و مقررات  -

 ؛و توانمند در بازار کار کردهتحصیلوجود نیروهای  -

 ؛گراییمصرف بهتغییر فرهنگ جامعه  -

 .فروش و بازاریابی هایحوزهفناوری اطالعات در  کارگیریبهامکان  -

 :تهدیدها

 ؛علیه ایران شدهاعمال هایتحریم -

 ؛وجود رقبای متعدد در بازار -

 ؛و عالیق مشتریان هاخواسته تغییرات پیوستة -
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 ؛وجود تورم باال -

 ؛ثبات اقتصادی نبودتغییرات پیوستة نرخ ارز و  -

 .محصوالت جایگزینرقابت شدید صنعت با  -

شرکت باید تعیین شوند.  راهبردیمضامین ، و تهدیدها هافرصتضعف، نقاطقوت، پس از تعیین نقاط

 شرکت، مصاحبه با خبرگان صنعت و ایاندازهو چشم هاسیاست براساس شرکت راهبردیمضامین 

 . استو کیفیت محصول  وریبهرهبازار،  شامل توسعةاست که  بررسی ادبیات موضوع تعیین شده

در جلساتی که با حضور جمعی از  ،راهبردیبرای تعیین اهداف مرحلة دوم: تعیین اهداف راهبردی: 

 راهبردی چهارگانة نقشة هایالیههدف در  44، ک طوفان فکری برگزار شدخبرگان و به سب

و برخی از شدند تکراری حذف و  راهبردیغیرکه با برگزاری جلسات مشترك، اهداف  ندپیشنهاد شد

 یافتیم. دست زیرهدف به شرح  19به  ،درنهایتو  شدند تلفیق هاآن
 

 كراس یورزش زاتيلوازم و تجه يدكنندةتولشركت  راهبردياهداف  -1جدول 

 اهداف راهبردي وجه

 مالی

 شدة محصولکاهش بهای تمام
 افزایش فروش

 افزایش سودآوری

 مشتری

 بهبود اعتبار برند شرکت
 بهبود روابط با مشتریان فعلی

 ارائة خدمات پس از فروش برتر نسبت به رقبا
 شناسایی بالقوه و جذب مشتریان جدید

 ارتقای وضعیت کیفیت محصول نسبت به قیمت آن

 فرایندهای داخلی

 بازاریابی روی بازارهای بالقوهانجام تحقیقات 

 ارتقای فرایند مدیریت کیفیت

 استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

 های تبلیغی و ترفیعیارتقای فعالیت

 یابی برمبنای فعالیتایجاد ساختار حسابداری هزینه

 بازطراحی و اصالح فرایندها

 رشد و یادگیری

 تقویت روحیة کار تیمی

 تسهیم دانش تجربیات بین نیروی انسانی

 مداریتقویت فرهنگ مشتری

 ایجاد نظام مدیریت کیفیت یکپارچه

 جذب، حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی شایسته
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وجه  تأثیر زانینمونه م عنوانبهکه  شودمیمحاسبه  گریکدیاهداف بر  تأثیر زانیم ،مرحله نیدر ا

  است. شده دادهنشان  شمارة دودرقالب جدول  ،گریکدیبر  یریادگیرشد و 
 

 اهداف وجه رشد و یادگيري بر یکدیگر تأثيرميزان  -2جدول 
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 یمیکار ت یةروح یتتقو 0 4/7 0 0 0

 یانسان یروین ینب یاتتجرب دانش و یمتسه 0 0 0 2 0

 یمداریفرهنگ مشتر یتتقو 0 0 0 0 0

 یکپارچه یفیتک یریتنظام مد یجادا 0 0 0 0 0

 یستهشا یانسان یروین یجذب، حفظ و توانمندساز 7 0 2/7 0 0

 

رسم است. قابل راهبردی ، نقشةدر مراحل قبل شدهاستخراجو روابط  شدهمشخصبا توجه به اهداف 

یا  ایم که امتیاز هفتان اهداف، فقط روابطی را در نقشه نشان دادهشدن درك روابط میترسادهبرای 

از عدد  تربزرگدر جدول  هاآن آمدةدستبهیعنی اهدافی که اعداد  است؛ گرفتهتعلق هاآنبیشتر به 

روابط بین ابعاد  (.1392 )بازرگانی، اندشدهبه یکدیگر متصل  دارعالمتطریق پیکان هستند، از هفت

یشین، اگر میزان روابط ادبیات پ براساسکه  طیف یک تا نُه است براساسمتوازن  یکارت امتیاز

 .شودمیارتباطی ایجاد ها آن بین راهبردی در نقشةیعنی ارتباط زیاد باشد،  بیشتر از هفت؛
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 ی كراسورزش زاتيلوازم و تجه توليدكنندةشركت  راهبردي نقشة -2شکل 

 

از  راهبردیاهداف  بندیاولویت در این پژوهش، برای :راهبردیسوم: تعیین اولویت اهداف  مرحلة

ازی زوجی ف هایمقایسه ابتدا ،است. در این قسمت شده استفادهفازی  بندیاولویتروش تکنیک 

 براساس ،در ادامهندهای داخلی و رشد و یادگیری انجام شده است. یبین اهداف مالی، مشتریان، فرا

زوجی فازی  مقایسة زوجی تجمیع شدند و یک ماتریس مقایسة هایماتریس ،حسابیمیانگین 

است. در  شده دادهنشان  ول شمارة سهدر جدی نمونه برای اهداف مال صورتبهآمد که  دستبه

، کاهش 3C، افزایش فروش و منظور از 2Cافزایش سودآوری، منظور از  ،1Cمنظور از  ،جدول زیر

  محصول است. شدةتمامبهای 
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 زوجی تجمعی براي اهداف مالی مقایسة -3 جدول
 C1 2C C3 

C1 (1  1و  1و) (5/2و  2/3و  1/5) (1و  3و  3/4) 

2C (4/0  2/0و  31/0و) (1و  1و  1) (8/1و  3و  4) 

C3 (1  23/0و  33/0و) (25/0و  33/0و  56/0) (1و  1و  1) 

 

روش نهایی  نمونه در رابطة صورتبه ،مالیاهداف  شدةاعداد ماتریس مقایسة زوجی فازی تجمیع

، مربوط کد لینگو و اجرای افزارنرم در الزم نویسیکد. پس از دنشومیفازی بسط داده  بندیاولویت

 .دهدمیشده نشان نرمال صورتبهرا  مالیوزن اهداف این مدل ریاضی 
Min J (w1 ,w2 ,…,wn) 

 

= min ∑ ∑ [𝑚𝑖𝑗 (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
)]𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1  

= min ∑ ∑

[
 
 
 𝛿 (𝑚𝑖𝑗 −

𝑤𝑖

𝑤𝑗
) (

𝑚𝑖𝑗−(𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ )

𝑚𝑖𝑗−𝑙𝑖𝑗
)
𝑃

+𝛿 (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
−𝑚𝑖𝑗) (

(𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ )−𝑚𝑖𝑗

𝑢𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑗
)
𝑃

]
 
 
 

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  

Subject to 

 
∑ 𝑤𝑘
𝑛
𝑘=1 = 1, wk >0  , k=1,2,…,n. 

 

Where i≠j ,P є N , and 

 

δ(x) ={
0   , 𝑥 < 0

1   , 𝑥 ≥ 0
 

 

 یابند:زیر بسط می صورتبه ،مالی اهداف زوجی تجمعی های جدول مقایسةداده

Min J (w1, w2, w3) = Min δ (3.20 − 
w1

w2
) (

3.20−(w1 w2⁄ )

3.20−2.50
)P + δ (

w1

w2
− 3.20)(

(w1 w2⁄ )−3.20

5.10−3.20
)P 

+δ (3.00 − 
w1

w3
) (

3.00−(w1 w3⁄ )

3.00−1.00
)P + δ (

w1

w3
− 0.77)(

(w1 w3⁄ )−3.00

4.30−3.00
)P 

+δ (0.31 − 
w2

w1
) (

0.31−(w2 w1⁄ )

0.31−0.20
)P + δ (

w2

w1
− 0.31)(

(w2 w1⁄ )−0.31

0.40−0.31
)P 

+δ (3.00 − 
w2

w3
) (

3.00−(w2 w3⁄ )

3.00−1.80
)P + δ (

w2

w3
− 3.00)(

(w2 w3⁄ )−3.00

4.00−3.00
)P 

+δ (0.33 − 
w3

w1
) (

0.33−(w3 w1⁄ )

0.33−0.23
)P + δ (

w3

w1
− 0.33)(

(w3 w1⁄ )−0.33

1.00−0.33
)P 

+δ (0.33 − 
w3

w2
) (

0.33−(w3 w2⁄ )

0.33−0.25
)P + δ (

w3

w2
− 0.33)(

(w3 w2⁄ )−0.33

0.56−0.33
)P 

Subject to 

w1 + w2 + w3 = 1 

wk >0 Where i≠j , P є N , and 
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δ(x) ={
0   , 𝑥 < 0

1   , 𝑥 ≥ 0
 

 است. شده دادهخروجی حاصل از حل مدل نشان در جدول شمارة چهار، 

 
 اهداف مالی بندياولویتوزن و  -4جدول 

 وزن اولویت هدف

 1 7742/0 (C1افزایش سودآوری )

 2 2151/0 (C2افزایش فروش )

 3 0107/0 (C3محصول ) شدةتمامکاهش بهای 

 

در جداول شمارة پنج، شمارة شش و شمارة هفت،  شود.میای تکرار نیز چنین رویهاهداف بقیة برای 

 ارائهان و رشد و یادگیری یندهای داخلی، مشتریخروجی ماتریس مقایسة زوجی فازی اهداف فرا

 .اندشده

 
 یندهاي داخلیاهداف فرا بندياولویتوزن و  -5جدول 

 وزن اولویت هدف

 10233/0 4 بازطراحی و اصالح فرایندها

 05136/0 6 مبنای فعالیت بر یابیهزینهایجاد ساختار حسابداری 

 1785/0 2 تبلیغی و ترفیعی هایفعالیتارتقای 

 07795/0 5 استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان 

 4747/0 1 یند مدیریت کیفیتارتقای فرا

 11516/0 3 انجام تحقیقات بازاریابی روی بازارهای بالقوه

 
 اهداف مشتریان بندياولویتوزن و  -6جدول 

 وزن اولویت هدف

 15879/0 5 آنارتقای وضعیت کیفیت محصول نسبت به قیمت 

 16810/0 3 شناسایی بالقوه و جذب مشتریان جدید

 15995/0 4 خدمات پس از فروش برتر نسبت به رقبا ارائة

 30283/0 1 بهبود روابط با مشتریان فعلی

 21031/0 2 بهبود اعتبار برند شرکت
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 اهداف رشد و یادگيري بندياولویتوزن و  -7جدول 

 وزن اولویت هدف

 15304/0 4 جذب، حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی شایسته

 19955/0 3 ایجاد نظام مدیریت کیفیت یکپارچه

 26562/0 1 مداریشتریتقویت فرهنگ م

 24260/0 2 بین نیروی انسانی تجربیاتتسهیم دانش 

 13916/0 5 کار تیمی تقویت روحیة

 

 گیرینتیجهبحث و 
این  حفظ، جذب و دنگیرمیاختیار مشتریان قرار که محصوالت و خدمات متنوع درطورهمان

باید  هاسازمانو  هاشرکتکه مدیران  دننیاز دار راهبردیو  بلندمدت ریزیبرنامهمشتریان به 

 فعالیت تولیدی خودو به  باشند داشتهر دنیای رقابت امروزی جایگاهی باشند تا بتوانند د آندنبال به

و حتی با توجه به  نیستند مستثنا قاعدهورزش نیز از این  تولیدی در حوزة هایشرکت دهند.ادامه 

 راهبردی ، نقشةدر این پژوهش این،اند؛ بنابرورزش در جوامع، اهمیت بسیاری یافته ماهیت و اهمیت

شد، ارائه  یبررس نمونه عنوانبهتولیدی تجهیزات ورزشی که شرکت تولیدی کراس  هایشرکتبرای 

و  ی به مشتریان ارائه دهندبتوانند هم محصوالت مناسب از آن یبرداربهره شد تا مدیران برای

، دست آورند. در این پژوهشرا به آنایجاد کنند و هم منافع حاصل از  هاآنبرای خاصی  یهاارزش

 ،آناساس شدند و بر بررسیتولیدی کراس شرکت  و تهدیدهای هافرصت قوت،، نقاطضعفابتدا نقاط

 هاآن تأثیراتو با شناسایی  ندهدف شناسایی شد 19 ،درنهایتکه  ندتدوین شد راهبردیاهداف 

 با هدف راهبردیاهداف  ،بندی فازیلویتواز ا با استفاده ،درنهایتو  شد تدوین راهبردی نقشة

 ، نقشةکندمیرا پر  آنو اجرای  راهبردیمیان تدوین  ند. آنچه فاصلةشد بندیلویتوبیشتر ا ییکارا

کار برای  ساختار منطقی و جامع و یک برنامة عبارت است از یک راهبردی است. نقشة راهبردی

 (.1395به عملکرد بهتر )وحدانی،  دارایی نامشهود برای رسیدن راستاسازیهمتشریح، سنجش و 

 بندیالویت با تواندمی راهبردی ریزیبرنامه، هستند روهروب منابع محدودیت با هاشرکت کهازآنجایی

 و ترمهم کارایی رب را خود هایتالش مدیران تا کند فراهم مدیریت برای را الزم هایراهنمایی خود

 نشان اهداف بندیاولویت نتایج طورکههمان(. 1393، همکاران و الهی) کنند متمرکز اثرپذیرتر

 اهداف ،آن از پس و دارد را اولویت باالترین سودآوری افزایش ،مالی منظر اهداف ازبین، دهدمی

و همکاران  وحدانی مطالعات با پژوهش این نتایج. دارند قرار شدهتمام بهای کاهش و فروش افزایش

 با خود پژوهش در( 1396) همکاران و وحدانی .بود همسو( 1393) و همکاران الهیو  (1396)

دریافتند  «وپرورشآموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنیتربیت راهبردی نقشة تدوین» عنوان
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 منظر چهار و سطح پنج در را راهبردی اهداف بین ارتباط چگونگیها آن پژوهش در نهایی مدل

 تسهیلگر نقشه این که دهدمی نشان اجتماعی توسعة و وریبهره، فرایندها، یادگیری و رشد

 خواهد آموزاندانش در فعال و سالم زندگی سبک و حرکتی سواد توسعة برای راهبردها سازیپیاده

 هایشرکت برای راهبردی نقشة طراحی به( 1393) همکاران و الهی نیز پژوهش این درکنار .بود

 ابتدا. پرداختند دیمتل روش و متوازن امتیازی کارت عملکرد مهم هایشاخص از استفاده با تولیدی

 عملکرد ارزیابی هایشاخص ترینمهم متوازن امتیازی کارت منظر چهار براساس متخصصان کمیتة

 عملکرد مهم هایشاخص بین ارتباط شدت و نوع تعیین برای دیمتل روش از، سپس. شد انتخاب

. کندمی تمرکز تأثیرپذیر و تأثیرگذار هایشاخص متمایزکردن بر عمدتاً  که استفاده شد

 پژوهش این نتایج. شوندمی مشخص منظرها تأثیرپذیرترین و تأثیرگذارترین، ترتیبهمینبه

 راهبردی نقشة توسعة در، باشد تولیدی هایشرکت دیگر برای گشاییراه تواندمی کهاینبرعالوه

 ارائه دیمتل روش همراهبه روش دو از مناسب ترکیبی و است مؤثر متوازن امتیازی کارت برمبنای

 هایپژوهش به توجه با. شودمی تولیدی هایشرکت عملکرد و ریزیبرنامه بهبود موجب که دهدمی

 اهمیت به اند،انجام شده ورزشی تولیدی هایشرکت غیراز مختلفی هایحوزه در که مشابهی نسبتاً

 با هدف پیشرفت و رشد برایرا  مبنایی و پرداخته شدههاشرکت این در متوازن امتیاز کارت کاربرد

 پوشاك تولیدکنندگان ،درحقیقت. باشد تواندمیبرای شرکت های ورزشی  باالتر وریبهره و سود

 و کنند تعریف و ترسیم شفاف کامالً را خود منظرهای راهبردی نقشة از استفاده با توانندمی ورزشی

 تولیدی هایشرکت مدیران ،نتایج این به توجه با. کنند فراهم خود برای را موفقیت هایزمینه

را افزایش  خود فروش میزان هزینه کاهش و شدهتمام قیمت میزان به توجه با توانندمی ورزشی

 بهای کاهش و فروش افزایش هدف دو اینکه به توجه با البته آوری شوند؛دو موجب سو دهند

 تحقق به هدف دو این تحقق(، راهبردی نقشة به توجه با) ندمؤثر سودآوری بر مستقیماً شدهتمام

، راهبردی نقشة براساس( مشتریان منظر) دوم سطح اهداف ازبین. شودمیمنجر  سودآوری هدف

. شود ایویژه توجهبه آن  باید که است مؤثر سودآوری بر مستقیماً شرکت برند اعتبار بهبود

 کاهش و فروش افزایش) دیگر مالی هدف دو تأثیر به توجه با نیز اهداف باید به بقیة براین،افزون

 فعلی مشتریان با روابط بهبود، مشتریان سطح اهداف ازبین شود.توجه  سودآوری بر( شدهتمام بهای

 مفهوم به باید ورزشی تجهیزات تولیدکنندة مدیران ،بنابراین ؛است برخوردار اهمیت باالترین از

. گیرند کاربه خود راهبردی نقشة و راهبردی برنامة در را آن و کنند توجه مشتری با ارتباط مدیریت

 تأثیر کیفیت مدیریت یندفرا ارتقای، هدف این تحقق برای( داخلی یندهایفرا منظر) سوم سطح در

 بهبود، مشتریان سطح اهداف ازبین. دهد بهبود فعلی مشتریان با را روابط تواندمی و دارد مستقیمی
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 مؤثر سودآوری بر مستقیماً که هدف این تحقق برای. دارد قرار دوم اولویت در شرکت برند اعتبار

 برند اعتبار بهبود هدف از پس. گیرد قرار موردنظر باید ترفیعی و تبلیغی هایفعالیت انجام، است

 این تحقق. دارد قرار سوم اولویت در جدید مشتریان جذب و بالقوه بازار شناسایی هدف، شرکت

( داخلی یندهایفرا منظر) بالقوه بازارهای روی بازاریابی تحقیقات انجام هدف بر تمرکز با باید هدف

 اولویت در مشتریان به بهتر فروش از پس خدمات ارائة، مشتریان سطح اهداف ازبین. گیرد انجام

 ارائة هدف. شودمی فعلی مشتریان با روابط بهبود هدف تحقق باعث هدف این که دارد قرار چهارم

 ارتباطی داخلی یندهایفرا منظر اهداف با راهبردی نقشة در ،مشتریان به بهتر فروش از پس خدمات

 قرار اول اولویت در مشتریان با ارتباط مدیریت سیستم استقرار، مشتریان منظر اهداف در. ندارد

 منظر در فعلی مشتریان با روابط بهبود هدف اهمیت به توجه با تواندمی هدف این اهمیت. دارد

 بازارهای روی بازاریابی تحقیقات انجام اهداف، سطح این در. باشد داشته ایویژه جایگاه ،مشتریان

 رشد منظر که سطح ترینپایین در. دارند قرار بعدی اولویت در فرایندها اصالح و بازطراحی و بالقوه

 مدارمشتری فرهنگ تقویت هدف، کندمی پشتیبانی باالتر سطوح اهداف از و است یادگیری و

 نظام ایجاد و انسانی نیروی بین تجربیات و دانش تسهیم اهداف ،سپس. دارد را اولویت باالترین

 ازجمله شدهانجام هایپژوهش در. دارند قرار سوم و دوم هایاولویت در یکپارچه کیفیت مدیریت

 ارائه مناسبی نتایج و است شده تدوین راهبردی نقشة ورزشی خدمات حوزة در ،(1395) وحدانی

 حوزة در پژوهشی تاکنون که است این دهدمی نشان را حاضر پژوهش مزیت آنچه اما ؛است شده

 صورت نگرفته راهبردی هدافا بندیالویت ،همچنین و است نشده انجام ورزشی تولیدات و ورزش

 . شد پرداخته هاآن به پژوهش این در کهاست 

 :شوندمی ارائه پژوهش این اجرایی یهاپیشنهاد ،ادامه در 

 راهبردی نقشة جایگاه و راهبردی اهداف ،کالن اهداف، هاارزش و اندازچشم، مأموریت میان ارتباط -

 ؛شود تبیین یادشده مفاهیم اجزای از هریک به گوییپاسخ در

 تعهد روحیة تا شوند داده شارکتم سازمان کارکنان ،اهداف تدوین راهبردی ریزیبرنامه فرایند در -

 سمینارهای برگزاری از توانمی موضوع این برای. یابد ارتقا اهداف تحقق در هاآن مشارکت و

 ؛گرفت کمک مختلف واحدهای کارکنان و راهبردی ریزیبرنامه تیم، شرکت مدیران میان مشترك

 ؛راهبردی اهداف از هریک برای گیریاندازه شاخص تعیین -

 ؛اهداف به دستیابی میزان در شرکت فعلی وضعیت به روز کردن محاسبة فرایند طراحی -

 ؛راهبردی نقشة اهداف از هریک تحقق بودجة دقیق محاسبة -

 ؛راهبردی اهداف تحقق میزان به به روز کردن و دقیق سنجش برای یندهاییفرا ایجاد -

 .ورزشی تولیدات مشتریان از حاصل منافع حفظ برای مشتری با ارتباط مدیریت واحد استقرار-
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Abstract 

A strategy map is a tool that communicates between the strategy desired by an 

organization and the processes and systems that contribute to the implementation 

of the strategy. This tool makes it possible for the staff to have a direct look at 

how the different activities are connected to the organization's comprehensive 

goals and to coordinate them in the best possible way. The present research, which 

uses causal relationships among strategic goals at different levels, designs and 

maps out the strategy of the company that produces cross-sports equipment. In 

this research, we first examine the strengths, weaknesses, opportunities, threats, 

and strategic themes, as well as the extent to which SWOT points are covered by 

strategic themes. Then the impact of the goals of each level on their level goals 

and the impact of the goals of each level on the higher-level goals are measured. 

Finally, the strategy map for the cross-company is outlined, and in order to 

prioritize strategic objectives, the fuzzy prioritization method is used. 

 

Keywords: Strategy Map, Fuzzy Logic, Fuzzy Prioritization Method, Balanced 

Scorecard 
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