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 چکیده 
  اجرای   الگوی  ارائة  و  تهران  استان  وجوانانورزش   کل  ادارة  راهبردی  برنامة   تدوین  پژوهش، این هدف 

  در که است  کيفی مطالعات  ازنوع پژوهش  این . بود متوازن  امتيازی کارت  رویکرد با آن  های راهبرد
  تکنيک  سه  کانونی  گروه  و دلفی روش  موردی،  مطالعة . گيردمی قرار  راهبردی مطالعات  حوزة

  کل ادارة نمعاونا و سارؤ: از ندا عبارت  پژوهش ماری آ جامعة. بودند موردنظر هایداده  گردآوری
  . ورزش  نخبگان  و  متخصصان   تهران،  هایشهرستان   بدنی تربيت   ادارات   و  تهران   استان  وجوانانورزش 
  پژوهش  نتایج . بودند تهران  استان ورزش راهبردی شورای  اعضایاز  نفر  14پژوهش  آماری  نمونة 
  که  دارد قرار تهاجمی راهبردی موقعيت در تهران استان وجوانانورزش  کل ادارة که داد نشان

  ادارة  که داد نشان پژوهش نتایج. سایر است خوب  نسبتاً سازمان خارجی و داخلی محيط وضعيت
  ، راهبرد 11 و  رشد  و یادگيری داخلی، یندهایفرا ،  مشتری مالی،  منظر چهار  دارای  تهران ورزش کل
که پژوهش حاضر  رسد  نظر می ، بهنهایت در .  است  ابتکار  و  اقدام  112  و  سنجه  112  ،راهبردی  هدف   27

  روابط علت و، ارائة نقشة راهبردی، تعيين راهبردها زم برای تحقق ال هایها و ابداع با تعيين اقدام 
و اهداف  انداز به چشم  يابیدست، اجرای راهبردها  بين تدوین ومعلولی بين مناظر و پوشش فاصله 
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 مقدمه
پیوسته  فراگیر، های علمی،سازمانی مستلزم گرایش به رویکرد هر ، پیشرفت و ارتقایدر جهان امروز

که با توجه به این  کهشده بیانگر آن هستند  های انجامپژوهش  (.1۶  ،2014فر،  پیمان)  و سیستمی است

 نیازمند شرایطی چنین در سازمان ادارة شود،می ترنامطمئن و پویاتر روزروزبه هاسازمان محیط

 در چنین شرایط متحول و پیچیدة.  (9،  2012بلوکی،    لشکر)  است  راهبردی  نگرش  و  سازمانی  خالقیت

سازی راهبردهایی است که موفقیت و بقای تدوین و پیاده هاسازمان بیشتر ةترین دغدغ مهم ،محیطی

نشان ( 2014) 2هانسنمطالعة های یافته ،راستااین(. در22 ،2013، 1اسمیت) کنندها را تضمین آن 

 هایتوجه بسیاری از مدیران سازمان  ،مفید و یندی جامعفراعنوان به  راهبردی مدیریت اخیراًداد که 

خروج  اند که برایدریافته درستیبه مدیران (.19 ،2014، هانسن) دولتی را به خود جلب کرده است

 مةنابر و( ۶ ،2012 ،3کاپالن و نورتون )کنند تکیه  راهبردییریت یند مدابه فر دبای هااز این چالش 

 یبرا ییو اجرا یاتیجامع عمل یهاطرح ةدربار یریگمیتصم واهداف سازمان  نییتع ندیا، فرراهبردی

صری کلیدی برای عن  راهبردی  ریزیمعتقد است که برنامه  ماچادو  زمینه اینتحقق آن اهداف است. در

و  ی، موجب تعالشود ایمه زیآن ن یاجرا  طیشود و شرا نیتدو یدرستاگر به  که برتری سازمان است

 راهبردی ریزیکه به برنامه ییهاعملکرد سازمان اندنشان داده هاپژوهششود. یسازمان م یتازشیپ 

تا (. 14، 2013،  خضریوفراهانی  ،نصیرزادهست )ی دیگر اهاسازماناز بسیار بیشتر  ،پردازندمی

 اما ؛کار خود قرار داده بودند ةرا سرلوح  یراهبرد ةبرنام نیتدو هاسازمان بیشتر گذشته یهادهه

 این و دهد قرار رقابتی موقعیت در را سازمان تواندنمی تنهاییبه عالی و برتر راهبرد داشتن ،هامروز

 (.11، 2008، مارتین و پاورز،  4نیلسون) دهدیم روی هاراهبرد اجرای با تنها امر
ست ـکـش خود یهاراهـبردکامل  یسازادهیـدر پ یادیز یهاسازمان که اندهنشان دادها پژوهش

ها سازماناز درصد  80که  افتیدست  جهینت نیبه ا پژوهشیدر ( 200۶) 5کولندیسپ .خورندیـم

 کولند،سپی) اندآن موفق بوده  یجرا ادر  هان آاز درصد  14اما  ؛اندکرده نیتدو را یمناسب یهاراهبرد

 یهاها و برنامهراهبردناقص  فیاز تعر یله ناشئمس نیا که اندهنشان داد هاپژوهش .(20، 200۶

 یهمسوساز یبرا یحکمارچوب مهاست که چ دلیلدینبلکه احتماالً ب ؛ستین انسازم یاتیعمل

 .(10، 2008 ،۶گریلمن ماکای و)وجود ندارد  اهداف سازمانبا  یاتیعمل یندهایکارکنان و فرا

 
1. Smith 

2. Hansen  

3. Kaplan&Nurton 

4. Nilson ,Martin &Pawers 

5. Sepculand 

6. Maki & Creelman 
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 ؛است نآ نیتدواز تر سخت مراتب به یراهبرد یزیربرنامه یکه اجرا اندنشان داده ریاخ هایپژوهش

شکست  لیدلاز درصد  70ادعا کرد که  یامقالهدر  «1فورچون » نشریة ،1999در سال  کهی طورهب

 لیدلبلکه به است؛ نبوده راهبردها تدوینها در خاطر ضعف آن هب کایدر آمر ییارشد اجرا رانیمد

عنوان   با  پژوهشیدر  (  2010)  یدی حم ،نی. همچناستبوده    راهبردها  یسازادهیها در پ آن  نشدنموفق

خوب  یهاراهبرد یکه حت کرد انیب «راهبرد یعملکرد در اجرا تیریمد نینو یهاکی»کاربرد تکن

ها سازمان برخیاقدام  باوجود. (4، 2010 ، حمیدی) انددر اجرا با مشکل مواجه شده  زیشده نی طراح

 ییالگو  نبودعلت  هب  ،راه  نیدر ا  ادیز  ةنیسازمان خود و صرف وقت و هز  یراهبرد  ریزیبرنامه  نیبه تدو

 ،راستانیابرند. درینم یراهبردة از برنام االزم ر ةعمل بهردر ،هاراهبرد نیا یابیاجرا و ارز برای

 سازمانی راهبرد سازادهیدر پ  ارشد رانیمد یاری دلیلآن و به تیمشکل و اهم با درک پژوهشگران

 ن اخصصمت نیا که یمهم یهاکردیروجمله از .اندکرده یمعرف را ییهاکیتکن هاآن یابیارز زیخود و ن

 ،3مدیریت تعالی سازمانی اروپایی،  2مدیریت کیفیت جامع  لیقبازرا    ییهاکیتکنتوان  یم  اند،کردهارائه  

. طبق (15، 2014، خضری  وفراهانی  نصیرزاده،) ام بردن 5متوازن  یازیو کارت امت 4جیمالکوم بالدر

 یهاو سنجه  عملیاتی  هایها به برنامهراهبرد  تبدیل  برایابزارها  ن  ییکی از بهتر  ،کارشناسان  بیشترنظر  

کارت امتیازی   اند کههنشان داد  هاپژوهش  متوازن است.  یازی، کارت امتهابرای سازمان  یریگاندازهقابل

سنجش تبدیل های قابله شاخصکالن را ب  راهبردی  مفهومی است که اهداف  یارچوبهمتوازن دارای چ

 ،۶انوار  سوزانا، الیزا و، زین) کندهای حیاتی سازمان ایجاد میمتعادلی میان حوزه کند و توزیع می

اندازها کند چشمیاز متوازن ابزاری است که کمک میکارت امتمعتقد است که    7گیلکاس(.  27،  2013

 ،همچنین. (3، 2013 گیلکاس،) دنپارچه از اقدام و عملکرد تبدیل شوای یکو راهبردها به مجموعه

سازمان را تشریح و عملیاتی  راهبرد هایای است که شدهارچوب اثباتهکارت امتیازی متوازن چ

یند کارت امتیاز فرا که ند( معتقد2010) 8و رودریگرز هرناندز بلیوار، (.12، 2014 ،نظری) کندمی

کارت هایی که سازمان است و سازمان  ردنکبرای مدیران برای دگرگون  ارزشمندیمتوازن ابزار بسیار  

اید آن نسبت به مخارجش بیشتر اعتقاد راسخی به این دارند که عو،  گیرندکار میرا به  امتیازی متوازن

 ی سازمانهاسازی راهبردبرای پیاده کارت امتیاز متوازن را دیگری استفاده از ادزی هایپژوهش .است

 
1. Fortune 

2. Total Quality Management 

3. European Fandatiton for Quality Managment 

4. Malcom  Baldrige   

5. Balance  Scoard Card 

6. Zin, suzana, Aliza & Anuar 

7. Glykas 

8. Bolivar, Hernandez & Rodriguez 
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ن تریشایع  نشان داد که  های دیگریج پژوهشنتا  .(3،  2013  ،گیلگاسند )نکتکنیک مفیدی معرفی می

روش کارت امتیازی متوازن است که به مدیران برای  ،هانروش اندازگیری عملکرد در سازما

واقعی کمک  هایگیری و تبدیل راهبردهای سازمان به اقدامهای مختلف اندازهآوردن جنبه دستهب

  متوازن   یازین کارت امتوابتدا کاپالن و نورت .(21،  2012  ،1، ریبسکا، پادوانیا و پروسیدیاسورداکند )می

آن  یهاتیاما با توجه به قابل (؛7 ،2003 ،2بینهوکر کاپالن و ) کردند شنهادیبرای ارزیابی عملکرد پ  را

 .قرار گرفت هانسازما رانیمدسرعت موردتوجه هب هاراهبرداهداف و  یسازادهیپ در 

 ی و اجرا نیها و تدوسازمان تیموفق نیمثبت ب یو همبستگ ذکرشده هایپژوهش جیتوجه به نتا با

 ةبرنام نیکشور به تدوبزرگ  یهاشهر تهران در شهر یورزش یرقبا بیشتر کهنیاو  یراهبردة برنام

 جود، وانبوه  تیجمع  لیقبتهران از  استان  میعظ  یهاتیظرفنظر به  همچنین،  اند و  کردهاقدام    یهبردار

 یتیریمجرب و متخصص در بخش مد  یانسان  یروین  وبزرگ    عیها و صناشرکتوجود    ،فراوان  یمنابع مال

استان تواند ورزش  یم  همراه مدل اجرایی آنی دقیق و قوی بهراهبرد  ةبرنامیک    وجود  ی، احتماالَو فن

 ةبرنام نیپژوهش با تدو نیا بنابراین، هدایت کند؛خود در ورزش کشور  ةستیشا گاهیبه جا تهران را

 ،های ورزش استان تهراناجرای راهبرد  ییالگو  یمعرف  وتهران  استان  وجوانان  رة کل ورزشادا  یراهبرد

قوت، نقاطموریت ورزش استان تهران چیست؟  انداز و مأچشم  :ا پاسخ دهدهل ابه این سؤدرصدد است  

ند؟ موقعیت راهبردی ورزش استان تهران اهای ورزش استان تهران کدام، تهدیدها و فرصتضعفنقاط

رزش استان های هر منظر ومناظر و راهبردند؟ اتهران کدام استان مهم ورزش هایراهبردچیست؟ 

 چیست؟ ورزش استان تهرانهای ند؟ الگوی اجرای راهبرداتهران کدام

 

 پژوهش  شناسیروش
 .است  یکیفحاضر    روش پژوهش  است.  دیراهبر  لعاتنوع مطا، کاربردی و ازلحاظ هدفاین پژوهش به

)شورای    های کانونیهای پژوهش موردی، دلفی و گروهروش ، با توجه به ماهیت موضوع،  در این پژوهش

 و مصاحبه یافتهساختارهنیم نامة، پرسشایمطالعة کتابخانه. اندکار گرفته شدهه ب راهبردی ورزش(

، نظرانمتخصصان، صاحب ،آماری پژوهش جامعة. آوری اطالعات پژوهش هستندابزارهای جمع 

بودند. نخبگان ورزش استان تهران  و اساتیدتهران و  جوانان استانوش ادارة کل ورزش ورز ن مسئوال

 وجوانان استان تهران بودند.شورای راهبردی ادارة کل ورزش نمونة آماری پژوهش اعضای 

 

 

 
1. Sordoa, Rebecca, Paovania & procedia 

2. Kaplan & Beinhocker 
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 نتایج 
مطالعة   وجوانان استان تهران، بارة کل ورزشها و مدارک موجود اداگزارش   ،با مطالعة اسناد، مستندات

 ،ضعفنقاط ،قوتنقاط ،اندازمأموریت، چشم ای و کسب نظرهای اعضای پنل دلفی دربارةنهکتابخا

 نمرات  جمعبا توجه به  نیز  و  تحلیل عوامل محیط داخلی و عوامل بیرونی    ،سپس  وها و تهدیدها  فرصت

قعیت راهبردی ورزش استان مو، (71/2( و ماتریس ارزیابی بیرونی )57/2ماتریس ارزیابی داخلی )

نشان داده این موقعیت راهبردی    شمارة یکدر شکل    .گرفت  قرار  راهبردی تهاجمی  در موقعیت  تهران

 و بیرونی نسبتاً ش استان تهران دارای محیط داخلی ورزکه دهد این موقعیت نشان می شده است.

 .دها هستندها و تهدیضعفها بیشتر از نقاطقوت و فرصتو نقاط خوب است

،  استان تهران جوانانومنتخب ادارة کل ورزشهای راهبرد ی شمارة یک تا شمارة پنج،هادر جداول 

 .اندها آمدهمتناظر با آن  هایاقدام  و  هاراهبردی سنجه اهدافو    هر منظر  مرتبط باراهبردهای    منظرها و

 

 
 ن تهراناموقعيت راهبردی اداره کل ورزش و جوانان است -1شکل



 1398 خرداد و تير، 45مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                           248
 

 منظرها و راهبردهای هر منظر ادارة کل ورزش استان تهران -1جدول 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 راهبردها منظرها

 مالی

 استان تهران ورزش کل ادارة مالی منابع تقویت و توسعه -1

 های کیفی و کمی و تعامالت ورزشیتوسعه و گسترش فعالیت -2

 ایجاد نظام جذب حامیان مالی و مشارکت خیران ورزشی -3

 مشتری

 های ورزشیتالش برای جذب و مشارکت افراد جامعه به فعالیت -1

 های ورزشیکیفی زیرساختتوسعة کمی و  -2

 توجه به ورزش پایه و تعامل ویژه با ورزش آموزشگاهی -3

فرایندهای 

 داخلی

 های ورزشی استان تهرانمحورشدن همة فعالیتبرنامه -1

 ورزشی مرتبط هایتوسعه و همکاری بین نهادها و سازمان -2

یادگیری و 

 رشد

 ایجاد نظام علمی استعدادیابی، جذب، آموزش و حمایت از ورزشکاران، مربیان و مدیران -1

 توسعة فرهنگ و اخالق ورزشی در جامعه -2

 ایجاد سیستم فناوری اطالعات -3
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 گیریبحث و نتیجه 
 خالقیتبه  سازمان ادارة ،شرایطی چنین در و شودمی ترنامطمئن و پویاتر روزروزبه هاسازمان محیط

؛ بلکه تنهایی کافی نیستبهداشتن یک راهبرد خوب    براین،افزون  .راهبردی نیاز دارد  نگرش  و  سازمانی

، راستا(. دراین9، 2012 بلوکی، لشکر)های کامیاب و ناکام است رمز تمایز سازماناجرای آن درعمل، 

که براینمتوازن را ارائه کردند که این تکنیک عالوه امتیاز کارت ابزار مفید( 1992کاپالن و نورتون )

معلولی بین مناظر و  روابط علت و  دارد، اجرای راهبردها، مشاهدةقابلیت کنترل و ارزیابی راهبردها را  

نیاز تعیین کند. پیش، مسیر دستیابی به راهبردهای سازمان را میسر میهمچنین وشده  اهداف تعیین

بردهای ورزش استان جوانان استان تهران، تدوین راهواجرای برنامة راهبردی ادارة کل ورزش الگوی

عوامل داخلی و بیرونی، موقعیت راهبردی ا توجه به نمرات ماتریس ارزیابی راستا، بتهران است. دراین 

های و فرصت  قوت، نقاطد. در این موقعیت راهبردیورزش استان تهران که تهاجمی است، تعیین ش

ای را انتخاب کند های توسعهضعف و تهدیدهای آن برتر هستند و سازمان باید سیاستسازمان از نقاط

( 71/2ها بهره ببرد؛ البته با توجه به نمرة ماتریس بیرونی )قوت خود از حداکثر فرصتتوجه به نقاط  و با

نظر تر بهجوانان استان تهران قوی و، محیط داخلی ادارة کل ورزش(57/2ماتریس داخلی ) و نمرة

 ، لمیر یدرش هایزش استان تهران با پژوهشی ورموقعیت راهبرد سد. نتایج این پژوهش دربارةرمی

( همسو است و با 2017( و وحدانی )2014نظری ) ،(2014(، مرعشیان )2013) قهفرخی، دهقان

علیدوست  ( و2011غفرانی )(، 2011)خطیبی  وسیف پناهی، گودرزی ، حمیدی  هاینتایج پژوهش

 به که این امر احتماالً ناهمسو استاست،  دی تدافعی( که موقعیت راهبر2013 ایاریکت و ،، قهرمانی 

، در این پژوهش، تعداد همچنین .شرایط برخورداری اقتصادی، جمعیتی و فنی گروه اول مربوط است

ریزی نامهماتریس برکه با استفاده از تکنیک  راهبرد تعیین شد 11راهبردهای ورزش استان تهران 

 استان  ورزش  کل  ادارة  مالی  نابعم  تقویت  و  توسعه  -1  مشخص شدند:  پنج راهبرد برتر  ،کمی  راهبردی

 -3؛ ورزشی بیشتر ارتباطات و کیفی و کمی ازنظر ورزشی هایفعالیت گسترش و توسعه -2؛ تهران

 محورشدنبرنامه -4 ؛مدیران و مربیان  ورزشکاران، آموزش و جذب استعدادیابی، علمی نظام ایجاد

استان  ورزش هایزیرساخت کیفی و کمی توسعة -5؛ تهران استان ورزش کل ادارة هایفعالیت همة

و همکاران پناهی  سیفترین راهبردهای مطالعات  رد برتر ورزش استان تهران با مهمراهب  تهران. این پنج

 ( مشابه هستند.2014( و نظری )2013لمیر )رشید (، 2011)

ابی به اهداف اجرا و دستی ارزیابی،برای  ها، تعیین الگوی اجرای راهبردراهبردی با تدوین برنامة 

(، اجرای راهبردها با انجام 1992) وی کاپالن و نورتونگبراساس الگیرد. سازمان موردنظر قرار می

رت امتیاز متوازن است. کاناظر تعیین م گام اول، ها است:پذیر است که شامل این گاممراحلی امکان

های فرایند،  ، مشتری  هران چهار منظر مالیاستان ت  کل ورزش  ، منظرهای ادارةهای پژوهشطبق یافته
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ورتون  کل ورزش استان تهران با طرح کلی کاپالن و ن ارةاد  مناظرکه   هستندرشد و یادگیری  و  داخلی

 ،(2013)ابراهیمی  ،  (2013)گودرزی    و  ، حمیدی ، سجادی  ینژادسجاد  های( و نیز با پژوهش1992)

، سانر و ( و توردوگلو2010) بولیواررودرگرز  ،(2010) 1دونگ (،2017) زاده(، زینی2017وحدانی )

گام دوم، تعیین راهبردهای هر منظر است. براساس نتایج پژوهش،   ند؛خوانی دارهم(  2014)  2ییلدیریم

 سه، منظر مشتری راهبرد سهمالی ترتیب، منظر راهبرد دارد که به 11ادارة کل ورزش استان تهران 

اند. ه خود اختصاص دادهرا ب راهبرد سه و رشد و یادگیریراهبرد دو های داخلی راهبرد، منظر فرایند

راهبردها و مطالعة نظر تعداد  زا  (2013لمیر )رشید    ( و2013)ابراهیمی    هایج پژوهشاین نتایج با نتای

 (2014)خضری    و،فراهانی  نصیرزاده    هایاین نتایج با نتایج پژوهشاما    ؛مشابه است(  2017زاده )زینی

توزیع دارد و ازنظر تفاوت ازنظر تعداد راهبرد  (2011)گودرزی  و ، حمیدی ، سجادی نژادسجادی و

ها و ها و نیز اقدامسنجه  ،اهداف راهبردی تعیین گام سوم، راهبردها در هر منظر مشابهت وجود دارد؛

 دارد و هدف راهبردی 27 استان تهرانکه ادارة کل ورزش  نتایج این بخش نشان داد .ابتکارها است

راهبردی با مطالعات در تعداد اهداف  نتایج نکه ایاست  و ابتکار اقدام  112سنجه و  112 یدارا

های با نتایج پژوهش هاها و اقدام( و در تعداد سنجه2014)و همکاران نصیرزاده  ( و2017زاده )زینی

 . خوانی داردهم کامالً  (2014)و همکاران نصیرزاده  ( و2009) کشاورز

 11دارة کل ورزش استان تهران شامل ا ش نشان داد که مدل اجرای راهبردنتایج پژوه، نهایتدر 

( و یادگیری راهبرد  )دوهای داخلی  ، فرایند(راهبرد  سه)  ، مشتریراهبرد(  سه)  ، چهار منظر مالیراهبرد

های پژوهش ، یافته. همچنیناست اقدام  112سنجه و  112، ف راهبردیهد 27، راهبرد( سه) و رشد

 هاموریتانداز و بیانیة مأ چشم، ها از راهبرد اقداماتی و کم وجه به اینکه اهدافدهد که با تنشان می

، شدهتدوین هایکردن مدل اجرای راهبرداستان تهران با عملیاتی کل ورزش ادارة اخذ شده اند ،

نداز و اه چشمدستیابی ب برقادر است افزون هاها و اجرای آن تدوین راهبرد بین بر پرکردن خألعالوه

دست را به های چشمگیری و موفقیت خود را در ورزش کشور ممتاز کند، جایگاه شدهمأموریت تعیین

 آورد.

دهد خارجی و داخلی نشان می  پیشین هایمطالعة پژوهش  :دانستیممی  آنچه درمورد موضوع پژوهش

بردی یک مزیت رقابتی برای ریزی راهثبات دنیای امروزی، وجود برنامهدر شرایط متالطم و بیکه 

 نظریید  همراه خواهد داشت. در تأ رقبا به  سایر  ها را نسبت بهشود و موفقیت آن ها محسوب میسازمان

 (، لشکر2012پیمانفر )، (2014) 3فرالیو هانسن (، 2013اسمیت )های توان به پژوهششده میرذک

مطالعات جمله  های زیادی ازج پژوهشنتای  ،. همچنین( اشاره کرد2013لمیر )رشید  ( و  2014بلوکی )

 
1. Dong 

2. Turduogle, Suner & Yildirim 

3. Hansen & Ferlie 
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که صرف تدوین  دارند( اذعان می2013(، گیلکاس )2015(، کشاورز )2011) و همکاران حمیدی

ها ایجاد کند؛ بلکه این اجرا و ارزیابی راهبردها است که مزیتی برای سازمان تواندبرنامة راهبردی نمی

مشکل  رفع برایمحققان ن، از یکدیگر متمایز کند؛ بنابرایتواند یک سازمان موفق و ناموفق را می

های پژوهش معرفی کنند.هایی را ابزاراجرا و ارزیابی راهبردها  بر آن شدند که برایمدیران ارشد 

ا و رد( و سو2010)1(، باری ویت 2010) بولیوارزردریگور، (2008مطالعات دنیل ) زیادی ازقبیل

ها بهترین ابزارهای اجرا و ارزیابی راهبردعنوان یکی از ه کارت امتیازی متوازن را ب( 2012) همکاران

طور گسترده برای اجرا های مهم، بهعلت داشتن برخی ویژگیهکارت امتیازی متوازن ب کردند.معرفی 

 ارچوبیهچ  ایجاد  -1  اند از:ها عبارتو ارزیابی راهبردها موردتوجه مدیران ارشد قرار گرفت. این ویژگی

 بین شکاف کاهش هدف با سیستمی استقرار -2؛ مختلف منظرهای از سازمان راهبرد نیتبی برای

 عملکرد هدایت و گذشته عملکرد گیریاندازه برای سیستمی ایجاد نیز و عملیاتی اهداف و راهبرد

 -4 ؛نفعانذی  همة به عملکردی انتظارات و راهبردها انداز،چشم موریت،مأ  تفهیم و انتقال -3 ؛آینده

 ؛خارجی و داخلی عملکرد غیرمالی، و مالی هایسنجه  بلندمدت، و مدتکوتاه اهداف بین توازن ایجاد

  .منظر چهار هایشاخصه معلولی و تعل روابط دادننشان -5

های پیشین و ضرورت برنامة این پژوهش، براساس یافته :موضوع بارةدر اطالعات جدید پژوهش

استان تهران، به   جوانانوکل ورزش  توجه به نبود برنامة راهبردی ادارة ها و باراهبردی در سازمان

وقعیت راهبردی  . این پژوهش نشان داد که مردی ورزش استان تهران اقدام کردراهب تدوین برنامة

های داخلی که موقعیت ورزش استان تهران تهاجمی است که این یافته با نتایج بیشتر پژوهش

و  قوتدالیل این تفاوت ممکن است به بیشتربودن نقاط .بود متفاوت ند،دادمی کارانه را نشانمحافظه

 ، دانش فنیبیشتر ، رونق اقتصادیهایی ازقبیل جمعیت انبوهفرصت ورزش استان تهران و مزیت

ضرورت اجرا    با توجه به  ،باشد. همچنینمربوط  گیری  بودن به مراجع تصمیمو نزدیک  مدیران و مربیان

، مدل راهبردها و ارزیابی اجرا ی رویکرد کارت امتیازی متوازن برایهارتریب راهبردها وو ارزیابی 

شامل چهار منظر مالی، این مدل  اساس ترسیم شد.ورزش استان تهران نیز براین های راهبرداجرای 

 112 سنجه و 112، هدف راهبردی 27، راهبرد 11 ،مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری

انجام ، ها و ابتکارها برگرفته از راهبردها هستندها و اقدامدام و ابتکار است. با توجه به اینکه سنجه قا

 همراه وجوانان استان تهران را به کردن راهبردها و موفقیت ادارة کل ورزشها و ابتکارها پیادهاقدام

  خواهد داشت.

 
 

 

 
1. Barry Wyatt 
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Abstract 

The purpose of this study was codification of strategic planning for the 

Sports and Youth Offices of Tehran province and presentation of a model 

for implementing strategies using the balanced scorecard (BSC) approach. 

This was qualitative research in the field of strategic studies. The methods 

used to collect data were the case study, the Delphi method and the focal 

group. The statistical population consisted of the directors and deputies of 

the Sports and Youth Offices of Tehran province and the Physical 

Education Offices, sport and elite experts and 14 members of the Strategic 

Sport Council. The results of this research showed that the Sports and 

Youth Offices of Tehran province is implementing an aggressive strategy 

and that the internal and external environment of the organization is 

relatively good. Other results of this research showed that these offices 

worked from four perspectives: finance, customers, internal processes and 

growth of learning. It had 11 strategies, 27 strategy objectives, 112 

measurements and 112 initiatives. By determining the initiatives and 

actions necessary to achieve their strategies, presenting a strategic plan, 

determining casual relationships between landscapes and bridging the gap 

between codification and implementation of strategies, it has beens 

possible for the Sports and Youth Offices of Tehran province to achieve its 

vision and goals. 
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