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چکیده
انجمــن گردشــگری ورزشــی انجمنــی اســت ورزشــی و تخصصــی كــه بهعنــوان
متولــی امــر در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی تأســیس و مقــرر شــد بــر طبــق ضوابــط و قوانیــن
و مقــررات آییننامههــای اداری ـ مالــی و فنــی ،تحــت نظــارت فدراســیون ورزشهــای
همگانــی ،فعالیــت کنــد .ازایــنرو ،بــا داشــتن نقشــی محــوری در صنعــت گردشــگری
کشــور ،اهمیــت ارزیابــی عملکــرد ایــن انجمــن بیشازپیــش احســاس میشــود .هــدف
از پژوهــش حاضــر ،ارزیابــی عملکــرد انجمــن گردشــگری ورزشــی بــا اســتفاده از روش
کارت امتیــازی متــوازن اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارنــدۀ  114تــن از اســتادان و
دانشــجویان اســت کــه تمامــی ایــن افــراد بهصــورت تمامشــمار بهعنــوان نمونــۀ آمــاری
انتخــاب شــدهاند .بهمنظــور گــردآوری دادههــا از پرســشنامۀ ارزیابــی عملکــرد بــه روش
کارت امتیــازی متــوازن اســتفاده شــده اســت .پایایــی پرس ـشنامه از طریــق آزمــون آلفــای
کرونبــاخ بـرای وضعیــت مطلــوب ( )α=0/94و موجــود ( )α=0/98بهدســت آمــده اســت.
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــده اســت و
دادههــا بــا اســتفاده از نســخۀ  21نرماف ـزار اس پــی اس اس تحلیــل شــدهاند .نتایــج نشــان
میدهــد کــه بیــن مؤلفههــای موردبررســی اولویــت معنــاداری وجــود دارد و هیچیــک از
مؤلفههــا وضعیــت مطلوبــی ندارنــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده ،بــه ایــن انجمــن
توصیــه میشــود کــه تمامــی تــوان خــود را ب ـرای جلــب رضایــت و همراهــی مشــتریان بــا
برنامههــای بلندمــدت ســازمان بــهکار گیــرد.

مقدمه
گردشــگری ،بهعنــوان ســومین صنعــت رایــج در جهــان ،بــا
دو هــدف درآمدزایــی و اشــتغا لزایی ،یکــی از منابــع مهــم هــر
جامعــه بــرای نیــل بــه اهــداف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
قلمــداد میشــود (بالغــی اینالــو و همــکاران .)1393 ،بــر اســاس
تحقیقــات ســازمان جهانــی گردشــگری ،1طــی دو دهــۀ آینــده ایــن
صنعــت بهســرعت رشــد خواهــد کــرد و بــه بزرگتریــن فعالیــت
درآمــدزای جهــان تبدیــل خواهــد شــد (.)Becken, 2013
نظریههــای جدیــد در زمینــۀ گردشــگری نشــان میدهنــد کــه
جذابیتهــای گردشــگری اگــر بــر پایــۀ ورزش باشــند ،در مقایســه
بــا دیگــر جذابیتهــای فرهنگــی ،مزیتهــای اقتصــادی و
اجتماعــی و سیاســی بیشــتری دارنــد .بــا توجــه بــه محدودیتهایــی
کــه در ای ـران دربــارۀ گردشــگری وجــود دارد ،موضــوع گردشــگری
ورزشــی شــرایط مطلوبتــر و مناســبتری را بــه لحــاظ فرهنگــی

و ارزشــی فراهــم خواهــد کــرد (.)Akbar Khan et al., 2014
در همیــن زمینــه ،نقــش گردشــگری بهمنزلــۀ منبعــی جدیــد
بـرای ایجــاد اشــتغال ،كســب درآمــد ،دریافتهــای مالیاتی بیشــتر،
جــذب ارز و تقویــت زیرســاختهای اجتماعــی كــه موجــب رشــد
و توســعۀ ســایر صنایــع میشــود ،در مطالعــات بیشــماری تأییــد
شــده اســت ( .)Lankford & Howard, 1994رشــد روزافــزون
و شــتابندۀ صنعــت گردشــگری موجــب شــده اســت کــه بســیاری
از صاحبنظــران ،قــرن بیســتم را قــرن گردشــگری بنامنــد .بــه
نظــر متولیــان امــور گردشــگری ،در پایــان قــرن بیســتم و آغــاز قــرن
بیســتویكم انقالبــی در گردشــگری رخ میدهــد؛ انقالبــی كــه
در اقصــی نقــاط جهــان اثرگــذار خواهــد بــود (کاظمــی.)1386 ،
در همیــن راســتا ،تــا بــه امــروز بهمنظــور بهرهبــرداری
هرچــه بیشــتر از ظرفیتهــای موجــود گردشــگری در عرصههــای
ســرزمینی از روشهــا و الگوهــای گوناگونــی در برنامهریــزی

 .1استاد گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ ah.mahmoudi@ut.ac.ir
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گردشــگری اســتفاده شــده اســت كــه هركــدام معایــب و مزایــای
خــاص خــود را داشــتهاند .اگرچــه رویكردهایــی همچــون
رویكــرد برنامهریــزی راهبــردی ،بــا بهکارگیــری شــیوههای
خالقانــه و مشــاركتمحور ،مشــاركت جامعــۀ محلــی را در
تصمیمگیریهــا بــه هم ـراه داشــته اســت ،امــا واقعیــت آن اســت
كــه در حــوزۀ گردشــگری ،عالوهبــر ذینفعــان محلــی ،توجــه بــه
بازارهــای گردشــگری ،ســرمایهگذاریها و جــذب ســرمایهها،
زیرســاختها و ماننــد آن مســتلزم الگویــی اســت كــه همــۀ مــوارد
مذکــور را بــهكار گیــرد (.)Xiao & Smith, 2007
بنابرایــن ،تلفیــق صنعــت گردشــگری بهعنــوان یكــی از
صنایــع مهــم و برتــر جهــان و ورزش بهعنــوان برنــد ُپرمخاطــب
و بااهمیــت جهانــی ،یكــی از شــگفتانگیزترین صنایــع خدماتــی
بــه نــام صنعــت گردشــگری ورزشــی را پدیــد آورد ،بهطــوری
كــه كشــورهای جهــان همــواره در تالشانــد ،بــا تدویــن
راهبردهــای گوناگــون ،بیشــترین بهــره را از ایــن صنعــت بــزرگ و
ارزش��مند ببرنـ�د .هماكنــون صنعــت گردشــگری ورزشــی یكــی
از بزرگتریــن و متنوعتریــن شــاخههای گردشــگری در جهــان
بهشــمار میآیــد و كارشناســان امــر ،ایــن صنعــت را منبــع اصلــی
در اشــاعۀ فرهنــگ ملــل ،اشــتغالزایی ،رشــد اقتصــادی ،توســعۀ
زیرس�اـختها و ...میداننـ�د (انجمــن گردشــگری ورزشــی
ایــران.)1392 ،
در همیــن راســتا ،فعالیتهــای مرتبــط بــا گردشــگری
ورزشــی را میتــوان در پنــج بخــش اصلــی مشــاهده كــرد:
 .1کســانی كــه در قالــب تیمهــای ورزشــی ســفر میكننــد،
ماننــد ورزشــكاران ،مربیــان ،داوران و مســئوالن؛
 .2طــرفداران ورزش و تماشــاگران رویدادهــای ورزشــی
كــه ترجیــح میدهنــد تعطیــات ،اوقــات فراغــت و تفریحــی خــود
را در محیطه��ای ورزش�یـ (داخـ�ل یـ�ا خ�اـرج كش��ور) بگذراننــد؛
 .3محققــان و پژوهشــگرانی کــه در زمینههــای گوناگــون
ورزشــی ســفر میکننــد؛
 .4بازرگانانی که در بخش ورزش سفر میكنند؛
 .5اف ـرادی كــه ســفر میكننــد تــا از امكانــات توانبخشــی
پزشــكی و ورزشــی بهرهمن��د ش�وـند (انجمــن گردشــگری ورزشــی
ایـران.)1392 ،
ازایــنرو ،بــا توجــه بــه اهمیــت مــوارد ذکرشــده ،انجمــن
گردشــگری ورزشــی کــه انجمنــی اســت ورزشــی و تخصصــی،
برحســب نیــاز ،در تاریــخ  9مــرداد  ،1384برطبــق مصوبــه و
تأییــد ســازمان تربیتبدنــی جمهــوری اســامی ایــران ،بهعنــوان
متولــی امــر در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی تأســیس و مقــرر شــد بــر
طبــق ضوابــط ،قوانیــن و مقــررات آییننامههــای اداری ـ مالــی و
فنــی ،تحــت نظــارت فدراســیون ورزشهــای همگانــی جمهــوری
اســامی ایـران فعالیــت کنــد .ایــن انجمن ،پــس از تشــكیل وزارت
ورزش و جوانــان جمهــوری اســامی ایـران ،بــا عزمــی راســخ و بــا

حمایــت همهجانبــۀ مســئوالن وزارت و فدراســیون ورزشهــای
همگانــی كشــور ،بــا تدویــن راهبــرد و تعییــن بازارهــای هــدف،
متولــی و مجــری فعالیتــی گســترده در جهــت بســط و گســترش
صنعتــ گردش�گـری ورزشـ�ی در كش��ور اس��ت (انجمن گردشــگری
ورزشــی ای ـران.)1392 ،
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده و توســعۀ روزافــزون
صنعــت گردشــگری کــه گردشــگری ورزشــی نیــز یکــی از
زیرمجموعههــای مهــم و تأثیرگــذار ایــن صنعــت بــه شــمار
مــیرود ،ارزیابــی عملکــرد ایــن انجمــن موجــب شــناخت
مشــکالت موجــود و ارائــۀ راهکارهــای مناســب بــه ایــن انجمــن
خواهــد شــد و مدیــران و دســتاندرکاران را در جهــت تحقــق
اهــداف و چشــماندازهای موردنظــر یــاری خواهــد رســاند.
اهمیت موضوع پژوهش
امــروزه ســازمانها بهخوبــی دریافتهانــد کــه  80درصــد
ارزشافزایــی آنهــا از طریــق داراییهــای نامشهودشــان شــامل
ســرمایههای انســانی (دانــش و مهارتهــای کارکنــان)،
ســرمایههای ســازمانی (فرهنــگ ســازمان و ارزشهــای حاکــم
بــر آن) و ســرمایههای اطالعاتــی (منابــع اطالعاتــی و دادههــای
ً
آمــاری) ایجــاد میشــود و دیگــر نمیتواننــد صرفــا بــا اتــکا بــه
داراییهــای مشــهود ،ارزیابــی عملکــرد و در پــی آن مدیریــت
عملکــردی جامعــی داشــته باشــند (.)Kaplan & Norton, 1996
ایــران ،بــا داشــتن ظرفیتهــای فــراوان در زمینــۀ گردشــگری
ورزشــی ،هنــوز بــه جایــگاه و اعتبــار واقعــی خــود دســت نیافتــه
اســت ،زیــرا ســهم گردشــگری ایــن کشــور (کــه گردشــگری
ورزشــی نیــز جزئــی از آن اســت) از تولیــد ناخالــص ملــی
فقــط  0/1اســت (هنــرور و همــکاران1384 ،؛ مالمیــر1385 ،؛
کاظمینــژاد و همــکاران ،)1389 ،درحالیکــه در بســیاری از
کشــورها بــا پژوهــش ،برنامهریــزی ،ســرمایهگذاری و بهویــژه
بازاریابــی توانســتهاند گردشــگری را توســعه دهنــد و از فوایــد
زیــاد آن در زمینههــای اقتصــادی بهــره ببرنــد (بالغــی اینالــو و
همــکاران.)1393 ،
1
گردشــگر ورزشــی فــردی اســت کــه بــه محلــی غیــر از
محــل زندگــی خــود بــه مــدت حداقــل  24ســاعت و حداکثــر
یــک ســال مســافرت میکنــد و هــدف اصلــی او حضــور در
رویــداد ورزشــی یــا بازدیــد از جذابیتهــای مرتبــط بــا ورزش
اســت (هنــرور .)1388 ،گردشــگر ورزشــی موجــب رشــد
اقتصــادی میشــود ( ،)Homafar et al., 2011بهطوریکــه در
ســالهای اخیــر گردشــگری ورزشــی بهعنــوان صنعتــی پیشــرو در
بیشــتر کشــورها در حــال اوجگیــری و توســعه بــوده اســت (بالغــی
اینالــو و همــکاران .)1393 ،بااینحــال ،از ســال  ۱۳۸۴انجمــن
گردشــگری ورزشــی ایــران زیــر نظــر فدراســیون ورزشهــای
1. Sport Tourist
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امتیازی متوازن ()BSC

پیشینۀ تحقیق
در خصــوص موضــوع پژوهــش ،خالقــی بابایــی و کشــاورز
( )1397پیادهســازی راهبردهــای توســعۀ ورزش قهرمانــی ای ـران را
بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن بررســی کردنــد و نشــان دادند که
الگــوی ارائهشــده قابلیــت ایجــاد زمینــۀ اجرایــی برنامــۀ راهبــردی
ورزش قهرمانــی ایــران را دارد .نجفــی و همــکاران ( )1396نیــز،
بــا تدویــن منظرهــا و نقشــۀ راهبــردی معاونــت ورزش دانشــگاه آزاد
اســامی بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن ،بیــان داشــتند کــه در
نقشــۀ راهبــردی تدوینشــده ،روابــط علــت و معلولــی بیــن منظرهــا
و اهــداف راهبــردی وجــود دارد و در نهایــت ،منظرهــا ،راهبردهــا و
نقشــۀ راهبــردی ترسیمشــده قابلیــت اج ـرای راهبردهــای معاونــت
ورزش دانشــگاه آزاد اســامی را دارنــد .در همیــن راســتا ،تقیپــور
بقالــی نوبــر و پورســلطانی زرنــدی ( ،)1395بــا اســتفاده از کارت
امتیــازی متــوازن بــرای ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای ورزشــی
شــهر تبریــز ،راهکارهایــی از قبیــل افزایــش برونســپاری ،اعــزام
ورزشــکاران را بــرای رســاندن ســازمان بــه وضــع مطلــوب ارائــه
کردنــد .ســراجی و همــکاران ( )1395نیــز بــا ارزیابــی عملکــرد
فدراســیونهای ورزشــی منتخــب جمهــوری اســامی ایــران
بــا اســتفاده از روش کارت امتیــازی متــوازن و تحلیــل پوششــی
دادههــا بیــان داشــتند کــه در مــورد کل فدراســیونها ،میانگیــن
کارایــی مقیــاس  ،0/724کارایــی مدیریتــی  0/738و کارایــی فنــی
 0/589اســت .ایــن بــدان معناســت کــه مجمــوع فدراســیونها
بــا  28درصــد ناکارایــی مقیــاس 27 ،درصــد ناکارایــی مدیریــت
و  42درصــد ناکارایــی فنــی مواجهانــد .گاوانــکار 2و همــکاران
( )2015بــا ســنجش عملکــرد بــا اســتفاده از روش کارت امتیــازی
متــوازن بیــان داشــتند کــه کارت امتیــازی متــوازن ابـزاری قدرتمنــد
ب��رای برنامهریــزی راهبــردی اســت .ابطحینیــا و همــکاران
( )1393بهمنظــور ارزیابــی عملکــرد کل ادارههــای تربیتبدنــی
در کشــور از مــدل کارت امتیــازی متــوازن بهــره بردنــد و بــه ایــن
نتیجــه دســت یافتنــد کــه در بعــد مالــی ،جــذب منابــع دولتــی ،در
بعــد مشــتری ،برنامههــای اجرایــی بــرای مشــاركت مشــتری ،در
بعــد فرایندهــای داخلــی ،مدیریــت و برنامهریــزی و در بعــد رشــد
و یادگیــری ،معیــار رشــد از ضریــب باالتــری برخوردارنــد و ابـزاری
توانمندنــد کــه بــرای ارزیابــی و تدویــن راهبردهــای ادارههــای
تربیتبدنــی دانشــگاهها در اختیــار مدیرانانــد .همچنیــن،
میرفخرالدیــن و همــکاران ( )1392برای ســنجش عملکــرد ادارۀ کل
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همگانــی و وزارت ورزش و جوانــان ،و کمیتههــای گردشــگری
ورزشــی در اســتانها زیــر نظــر هیئتهــای ورزشــی و ادارۀ کل
ورزش و جوانــان تنهــا ارگانهایــی هســتند کــه مجــوز برگــزاری
تورهــای ورزشــی را دارنــد (جلیلونــد و همــکاران.)1393 ،
یکــی از مهمتریــن مشــکالت حــوزۀ گردشــگری ورزشــی در
ای ـران نداشــتن برنامــۀ راهبــردی بــا توجــه بــه قابلیتهــای کشــور
عنــوان شــده اســت .مشــکالت فرهنگــی ،مشــکالت مدیریتــی
در گردشــگری ورزشــی و مشــکالت مربــوط بــه زیرســاختها
از دیگــر موانــع توســعۀ گردشــگری ورزشــی در ایــران بهشــمار
میرونــد (محــر مزاده .)1388 ،برنامهریــزی بــرای گردشــگری
ً
ورزشــی ذاتــا پیچیــده و مشــکل اســت .شــاید مهمتریــن دلیــل و
بیشــترین مشــکل ایــن باشــد کــه گردشــگری ورزشــی آمیختـهای از
ً
دو حــوزۀ کامــا مجـزای گردشــگری و ورزش اســت کــه هــر حــوزه
بهطــور جداگان ـهای مدیریــت میشــود .ایــن مســئله بدیــن معنــی
اســت کــه هیچیــک از ایــن دو واحــد مســئولیت کامــل گردشــگری
ورزشــی را بــر عهــده ندارنــد ( .)Deery & Jago, 2005در همیــن
راســتا ،ســوارت و بــاب )2007( 1و همافــر و همــکاران ()2011
بــه اهمیــت برنامهریــزی در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی اشــاره
کردهانــد.
همچنیــن ،کاپــان و نورتــون ،بــا درک الزامــات و
نیازمندیهــای ســازمانهای نویــن و بــرای اجــرای اثربخــش
راهبــرد و ایجــاد سیســتم جامــع مدیریــت و بهبــود عملکــرد ،در
ســال  1992سیســتم مدیریتــی نوینــی را بــا عنــوان کارت امتیــازی
مت��وازن معرف��ی نمودن��د (;Creelman & Makhijani, 2008
 .)Niven, 2008کارت امتی��ازی مت�وـازن سیســتمی مدیریتــی
اســت کــه اجــرای راهبردهــا را مدیریــت میکنــد و عملکــرد
ســازمان را در چهــار منظــر مالــی ،مشــتری ،فرایندهــای داخلــی،
و رشــد و یادگیــری اندازهگیــری میکنــد و باعــث انتقــال و تفهیــم
مأموریــت ،چشــمانداز ،راهبردهــا و انتظــارات عملکــردی
بــه کلیــۀ ذینفعــان درونــی و بیرونــی ســازمان میشــود.
بهعبارتدیگــر ،کارت امتیــازی متــوازن چشــمانداز و مأموریــت
ســازمان را در قالــب مجموعــهای از روابــط علــت و معلولــی در
چه��ار منظ��ر ذکرش��ده نش��ان میده��د ( .)Niven, 2006کارت
امتیــازی ،از منظــر مالــی ،بهمنظــور شــناخت نیازمندیهــا و
عملکــرد مالــی ســازمان مــورد اســتفاده ق ـرار میگیــرد و از منظــر
مشــتری ،بهمنظــور آگاهــی از ســطح رضایــت مشــتریان (از طریــق
ســنجشهای ّ
کمــی و کیفــی کاال یــا خدمــت) بــه کار مــیرود؛
از منظــر فرآیندهــایداخلــی نیــز ،در جهــت ارزیاب ـی فرایندهــای
الزم در ســازمان بــهکار گرفتــه میشــود .ایــن فرآیندهــا بایــد در
منظــر فرآیندهــای داخلــی تعییــن شــوند و معیارهــای مناســبی بـرای
کنتــرل پیشــرفت آنهــا در نظــر گرفتــه شــود .کارت امتیــازی از
منظــر دانــش ،رشــد و یادگیــری نیــز بــر نحــوۀ آمــوزش کارکنــان،
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کســب دانــش و چگونگــی اســتفاده از آن ،بهمنظــور حضــور و بقــا
در بــازار رقابتــی موجــود ،تمرکــز میکنــد .بــا توجــه بــه توفیــق
مــدل مزبــور در ســازمانهای مختلــف ،برخــی از ســازمانهای
ورزشــی نیــز ایــن روش را بـه کار گرفتهانــد کــه در ادامــه بــه فرآینــد
بهرهگیــری آنهــا اشــاره میشــود.
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تربیتبدنــی اســتان یــزد از کارت امتیــاز متــوازن اســتفاده کردنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ادارۀ كل تربیتبدنــی اســتان یــزد در
دو منظــر فرایندهــای داخلــی و رشــد و یادگیــری عملكــرد مطلــوب
داشــته و در دو منظــر مشــتری و مالــی عملكــرد مطلوبــی نداشــته
اســت .کشــاورز و همــکاران ( )1389نیــز از مــدل روش ارزیابــی
متــوازن در کمیتــۀ ملــی المپیــک بــرای تبییــن راهبردهــای ایــن
ســازمان بهــره گرفتنــد و بدیــن نتیجــه رســیدند کــه مــدل مذکــور
قابلیــت ایجــاد زمینــۀ اجــرای راهبردهــای کمیتــۀ ملــی المپیــک
را دارد .در ایــن خصــوص ،نژادســجادی و همــکاران ( )1390از
روش کارت امتیــاز متــوازن بـرای الگــوی اجـرای راهبــرد و طراحــی
نقشــۀ راهبــرد در ســازمان ورزشــی تهـران بهــره گرفتنــد و دریافتنــد
کــه ایــن روش ،عــاوه بــر پیونــد دادن تدویــن و اج ـرای راهبــرد،
مســیر تحقــق اهــداف آرمانــی را همــوار میســازد و در نهایــت
بــا هدفمندکــردن برنامههــای ســازمان زمینــۀ رفــاه و نشــاط و
ســامتی هرچــه بیشــتر مــردم را فراهــم مــیآورد .امیــز)2011( 1
در تحقیــق خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه امــارات متحــدۀ
عربــی تمرکــز خــود را از اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت و گاز برداشــته
و در نتیجــه شــاهد رشــد صنایــع خدماتــی مرتبــط بــا ســامتی،
ورزش و تفریحــات و گردشــگری بــوده اســت .بهطــوری کــه
ایــن صنایــع  47/6درصــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور را شــامل
میشــود .دلینــی )2008( 2نیــز اصــول حســابداری ورزشــی را
بــا رویکــرد روش ارزیابــی متــوازن بررســی کــرد و نشــان داد،
وقتــی دانشــگاه مأموریــت و راهبــرد خــود را در بخــش ورزش بــا
روش ارزیابــی متــوازن اج ـرا کــرد ،توانســت توانایــی ورزشــکاران
را پیــش از فراغــت از تحصیــل افزایــش دهــد و کیفیــت مســابقات
و تیمهــای ورزشــی ایــن دانشــگاه را ارتقــا دهــد کــه موجــب
افزایــش تماشــاگران ورزشــی بــرای تماشــای مســابقات تیمهــای
ورزشــی دانشــگاه شــد .کلــت 3و همــکاران ( )2008بــه مقایســۀ
دو شــهر پرداختنــد کــه یکــی از آنهــا بــرای توســعۀ گردشــگری
ورزشــی ،برنامــۀ راهبــردی تدویــن کــرده بــود ،درحالیکــه شــهر
دیگــر هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه انجــام نــداده بــود .آنهــا در ایــن
پژوهــش ثابــت کردنــد شــهری کــه در ایــن زمینــه برنامهریــزی
راهبــردی داشــت بــه روابــط جدیــد ،بینشهــای فرهنگــی جدیــد
و شــبکههای ســازمانی بهبودیافتــه دســت یافــت ،امــا شــهر دیگــر
بــه هیچیــک از ایــن فوایــد بلندمــدت دســت نیافــت .همچنیــن،
فریگــو و همــکاران ( )2000برنامــۀ راهبــردی ورزش شــهرداری
گرانیــدای اســپانیا را بهمنظــور افزایــش تقاضــا بــرای شــرکت در
فعالیتهــای ورزشــی در شــهر گرانیــدا بــا روش ارزیابــی متــوازن
و چهــار منظــر مالــی ،مشــتری ،فرایندهــای داخلــی و یادگیــری و
رشــد اجـرا کردنــد .در ایــن راســتا ،بــا بهرهمنــدی از روش مزبــور،
اهــداف راهبــردی افزایــش کیفیــت ارائــۀ خدمــات ورزشــی،
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همگانیشــدن ورزش ،ارتقــای فرهنــگ انجــام فعالیتهــای
ورزشــی در بیــن شــهروندان و در نهایــت رشــد وضعیــت مالــی و
ســودآوری در چهــار منظــر بهدســت آمــد کــه اهــداف مزبــور بــا
ســنجههای متناســب هــر منظــر ســنجیده شــد و ب ـرای دس ـتیابی
بــه راهبردهــای تدوینشــده اقدامــات مناســبی برگزیــده شــد.
همچنیــن ،صیــاد ( )1397بــا ارزیابــی عملکــرد دپارتمــان
داوری فدراســیون فوتبــال از دیــدگاه داوران بــا اســتفاده از روش
کارت امتیــازی متــوازن دریافــت کــه ایــن دپارتمــان بایــد تمامــی
تــوان خــود را بــه ســمت شناســایی و تأمیــن نیازهــای اساســی
مشــتریان (داوران) هدایــت کنــد .برق ـراری نظــام پــاداش یکــی از
راهکارهایــی اســت کــه ایــن دپارتمــان میتوانــد بهمنظــور جــذب
و رضایــت داوران و ایجــاد انگیــزه در آنــان بـهکار گیــرد .همچنیــن
ایجــاد امنیــت فــردی و شــغلی مناســب ب ـرای ایــن اف ـراد بایــد در
دســتور کار ایــن دپارتمــان ق ـرار گیــرد تــا موجــب رشــد و توســعۀ
روزافــزون ایــن حرفــه شــود .در نهایــت ،توجــه و رســیدگی بــه
مشــکالت فرهنگــی و ایجــاد ّ
جــوی مناســب در ورزشــگاهها بــه
آرامــش خاطــر داوران کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
مبانی نظری
صنعــت گردشــگری در قــرن  21از ســتونهای اصلــی
اقتصــاد ملــی هــر کشــور رو بــه پیشــرفت بــهشــمار م ـیرود و در
ردیــف صنعتهــای پردرآمــد ،پــاک و پررونــق جهــان ق ـرار دارد و
از هــر پانــزده نفــر شــاغل یــک نفــر در ایــن بخــش مشــغول اســت
( .)Momeni et al., 2010صنعــت گردشــگری کــه آمیختــهای
اســت از صنعــت و ورزش ،بهعنــوان صنعتــی قدرتمنــد و
بااهمیــت در جهــان ،موجــب شــده کــه یکــی از شــگفتانگیزترین
صنعتهــای خدماتــی بــه نــام صنعــت گردشــگری ورزشــی پدیــد
آیــد (.)Speckbacher et al., 2003
گردشــگری ورزشــی یکــی از مهمتریــن گونههــای
گردشــگری اســت ( .)Momeni et al., 2010بهطــور کلــی،
گردشــگران ورزشــی یــا تماشــاچیان هســتند یا گردشــگران ورزشــی
فعــال کــه خودشــان در حیــن ســفر بــه فعالیتهــای گوناگــون
ورزشــی میپردازنــد ( .)Speckbacher et al., 2003بــا توجــه
بــه محدودیتهــای فرهنگــی و مذهبــی و ارزشــی کــه در ایـران در
خصــوص گردشــگری و همچنیــن گردشــگری ورزشــی رویدادهــا
وجــود دارد ،بــه نظــر میرســد موضــوع گردشــگری ورزشــی
تفریحــی ش ـرایط مطلوبتــر و مناس ـبتری ب ـرای توســعه دارد کــه
ایــن نکتــه بایــد در برنامهریزیهــای توســعۀ گردشــگری ورزشــی
مــورد توجــه قـرار گیــرد (سندچشـمانداز .)1404 ،گردشــگری هــر
مــكان نیــز كلیتــی اســت مشــتمل بــر بخشهــا ،اج ـزا و عناصــر
متعــدد و پیچیــده هماننــد جاذبههــا ،مراكــز اقامتــی ،حملونقــل،
تأسیســات زیربنایــی ،خدمــات ،تبلیغــات ،بازارهــای داخلــی و
بینالمللــی كــه در ارتبــاط متقابــل بــا همدیگــر و برخــورداری
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یافتههای تحقیق
بــر اســاس اطالعــات بهدســتآمده ،بیشــترین فراوانــی
برحســب ســن بــه گــروه ســنی  21تــا  30ســال ( ،)46/5برحســب
جنســیت بــه مــردان ( )53/5و برحســب تحصیــات بــه گــروه
تحصیــات تکمیلــی ( )82/8اختصــاص یافــت.
جــدول  1دادههــای توصیفــی مؤلفههــای پژوهــش را نشــان
میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت ،در بیــن مؤلفههــای
وضعیــت موجــود ،مؤلفــۀ مالــی بــا میانگیــن  2/28بیشــترین امتیــاز
و مؤلفــۀ رشــد و یادگیــری بــا میانگیــن  2/24کمتریــن امتیــاز را
داشــتهاند .همچنیــن در بیــن مؤلفههــای وضعیــت مطلــوب،
مؤلفــۀ مشــتری بــا میانگیــن  4/34باالتریــن امتیــاز و مؤلفــۀ
فرایندهــای داخلــی بــا میانگیــن  4/22کمتریــن امتیــاز را داشــتهاند.
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از شــبكه ،سلســلهمراتب ،ســاختار ،كاركــرد ،جایــگاه خــود
را در بــازار رقابتــی محلــی ،منطقــهای ،ملــی و بینالمللــی
بهدســت مــیآورد (پارســایی .)1391 ،برنامهریــزی بــرای
ً
گردشــگری ورزشــی ذاتــا پیچیــده و مشــکل اســت .شــاید
مهمتریــن دلیــل و بیشــترین مشــکل ایــن باشــد کــه گردشــگری
ً
ورزشــی آمیختــهای از دو حــوزۀ کامــا مجــزای گردشــگری و
ورزش اســت کــه هــر حــوزه بهطــور جداگانــهای مدیریــت
میشــود ( .)Deery & Jago, 2005در ایــن رابطــه ریچــی و
ادر  )2004( 1و صدیــق زارعــی ( )1384بــر ایــن نکتــه اشــاره
دارنــد کــه بــرای بهرهبــرداری از فرصتهــای گردشــگری
ورزشــی ،ســازما نها و متخصصــان هــر دو حــوزه بایــد بــا
یکدیگــر ارتبــاط نزدیــک داشــته باشــند.
ســوارت ( ،)2005ســوارت و بــاب ( )2007و همافــر
و همــکاران ( )2011بــه اهمیــت برنامهریــزی در حــوزۀ
گردشــگری ورزشــی اشــاره میکننــد .یكــی از ابزارهایــی كــه
ســازما نهای پیشــرو طــی یــك دهــۀ گذشــته در جهــت پیشــبرد
راهبردهــا بــهكار گرفتهانــد و امــروزه جــزء جداییناپذیــر
فراینــد مدیریــت راهبــردی بــه شــمار میآیــد ،ابــزار یــا روش
كارت امتیــاز متــوازن اســت ()Kaplan & Norton, 1996
کــه بـــا ترجمــۀ چشــمانداز و راهبــرد ســازمان بــه عبــارت
قابــلدرک ،از برداشــتهای متفــاوت جلوگیــری میکنــد و
بــا همـــسو ســـاختن اهــداف فــردی و ســازمانی بــه اجــرای
موفقیتآمیــز راهبــرد كمــك میکنــد (Kaplan & Norton,
.)1996
در جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت کــه صنعــت
گردشــگری ورزشــی ،بهمنظــور داشــتن نظــام توســعۀ پایــدار
در عرصههــای جهانــی ،بایــد اصــل نظــارت و کنتــرل و
ارزشــیابی را در نظــر گیــرد تــا بتوانــد همــۀ منابــع مالــی،
انســانی و عملیاتــی را همســو ســازد ،از ارزشهــای نامشــهود
ســازمان بهخو بــی بهــره گیــرد و ســازمان قابلیــت دســتیابی بــه
اهــداف راهبــردی خــود را دارا باشــد .حــال ســؤال ایــن اســت
کــه بــا توجــه بــه اهمیــت گردشــگری در رشــد اقتصــادی و
اجتماعــی و افزایــش ســرمایهگذاری و اشــتغا لزایی و بــا
توجــه بــه جایــگاه ایــران در رویدادهــای ورزشــی و منابــع
غنــی ســرمایههای گردشــگری ورزشــی ،وضعیــت فعلــی
ایــران چگونــه اســت؟ چگونــه میتــوان عملکــرد فدراســیون
ورزش همگانــی را کــه متولــی گردشــگری ورزشــی در ایــران
اســت ارزیابــی کــرد؟ ازایــنرو ،هــدف از ایــن پژوهــش آن
اســت کــه بــا بررســی پژوهشهــای صورتگرفتــه و همچنیــن
دیــدگاه صاحبنظــران در ایــن حــوزه ،الگو یــی بــرای ارزیابــی
عملکــرد انجمــن گردشــگری ورزشــی فدراســیون ورزشهــای
همگانــی طراحــی شــود.

روششناسی تحقیق
روش پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع همبســتگی
اســت و دادههــا بهصــورت میدانــی گــردآوری شــده اســت .جامعــۀ
آمــاری پژوهــش را کلیــۀ اســتادان دانشــگاهی صاحبنــام در
حــوزۀ گردشــگری ورزشــی و همچنیــن دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی فعــال در زمینــۀ گردشــگری ورزشــی تشــکیل دادهانــد کــه
بنــا بــه اطالعــات دریافتــی تعــداد آنهــا  114نفــر بــرآورد شــد .بــه
علــت دسترســی نداشــتن بــه تعــداد معیــن جامعــه ،همیــن اف ـراد
بهصــورت تمامشــمار بهعنــوان نمونــۀ آمــاری در نظــر گرفتــه
شــدند (.)N=114
بهمنظــور گــردآوری دادههــا از پرســشنامۀ ارزیابــی
عملکــرد بــه روش کارت امتیــازی متــوازن اســتفاده شــد کــه
شــامل  34گویــه و چهــار مؤلفــۀ رشــد و یادگیــری (گویههــای
 1تــا  ،)10مالــی (گویههــای  11تــا  ،)14مشــتری (گویههــای
 15تــا  )24و فرآیندهــای داخلــی (گویههــای  25تــا  )34بــود و
بــر اســاس طیــف پنجارزشــی لیکــرت و در دو بخــش وضعیــت
موجــود و وضعیــت مطلــوب طراحــی شــد .بهمنظــور تأییــد
روایــی صــوری و محتوایــی ،پرس ـشنامه در اختیــار هفــت تــن از
اســتادان علــوم ورزشــی ق ـرار گرفــت و پــس از بررس ـیهای اولیــه
اصالحــات الزم اعمــال شــد .همچنیــن ،بهمنظــور تعییــن پایایــی
پرس ـشنامه ،در مطالع ـهای مقدماتــی ( 25نفــر) از آزمــون آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه پایایــی پرســشنامه بــرای وضعیــت
مطلــوب و موجــود بــه ترتیــب  0/94و  0/98بهدســت آمــد .در
نهایــت ،اطالعــات جمعآوریشــده در ســه بخــش تجزیهوتحلیــل
شــد :در بخــش اول اطالعــات جمعیتشــناختی آزمودنیهــا
(ســن ،جنســیت ،تحصیــات) ،در بخــش دوم آمــار توصیفــی
(میانگیــن ،انح ـراف اســتاندارد) و در بخــش ســوم آمــار اســتنباطی
(آزمــون کالموگروف-اســمیرنوف ،آزمــون فریدمــن ،آزمــون تــی
تکنمون ـهای و تــی زوجــی ب ـرای دو گــروه مســتقل) بــا اســتفاده از
نســخۀ  21نرمافــزار اس پــی اس اس.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای پژوهش
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیر
مالی

مشتری

فرآیندهای داخلی
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

رشد و یادگیری

وضعیت

میانگین

انحراف استاندارد

موجود

2/28

0/92

مطلوب

4/30

0/52

موجود

2/27

0/88

مطلوب

4/34

0/43

موجود

2/27

0/91

مطلوب

4/22

0/42

موجود

2/24

0/85

مطلوب

4/31

0/41

توزیــع دادههــا بــا آزمــون کولموگروف ـ اســمیرنوف بررســی
شــد و نتایــج آن نشــان داد کــه مؤلفههــای تحــت بررســی (در دو
وضعیــت موجــود و مطلــوب) از توزیــع طبیعــی برخــوردار نیســتند.
در ادامــه ،بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن ،مؤلفههــای
موردبررســی اولویتبنــدی شــد .ازآنجاکــه ســطح معنــیداری
آزمــون فریدمــن  ۰/001بهدســت آمــد ،مشــخص میشــود

کــه بیــن مؤلفههــای پژوهــش اولویــت معنــاداری وجــود دارد.
همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص شــده اســت ،در بیــن
مؤلفههــای وضعیــت موجــود ،مؤلفــۀ مالــی دارای اولویــت اول و
مؤلفــۀ مشــتری دارای اولویــت دوم اســت .امــا در بیــن مؤلفههــای
وضعیــت مطلــوب ایــن اولویــت برعکــس اســت ،یعنــی مؤلفــۀ
مشــتری در اولویــت اول و مؤلفــۀ مالــی در اولویــت دوم قـرار دارد.

جدول  :2میانگین رتبهها و اولویت مؤلفههای پژوهش در دو وضعیت موجود و مطلوب

متغیر
مالی

مشتری

فرآیندهای داخلی

رشد و یادگیری

وضعیت

میانگین رتبهها

اولویت

موجود

2/63

اول

مطلوب

2/59

دوم

موجود

2/57

دوم

مطلوب

2/79

اول

موجود

2/39

چهارم

مطلوب

0/001

چهارم

موجود

2/41

سوم

مطلوب

2/08

سوم

ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت
امتیازی متوازن ()BSC

جدول  :3تحلیل تی تکنمونهای برای مقایسۀ نمرۀ مؤلفههای پژوهش در گروه نمونه با نمرۀ معیار

متغیر
مالی

مشتری

رشد و یادگیری

موجود

-0/75

-9/376

0/001

مطلوب

1/30

26/295

0/001

موجود

-0/72

-8/561

0/001

مطلوب

1/34

33/241

0/001

موجود

-0/72

-8/797

0/001

مطلوب

1/22

30/551

0/001

موجود

-0/71

-8/271

0/001

مطلوب

1/31

33/692

0/001

نتایـج جـدول  4نشـان میدهـد که میانگیـن تمامـی مؤلفهها

در هـردو وضعیـت موجود و مطلـوب اختالف معنـاداری دارند.

جدول  :4آزمون تی زوجی دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب مؤلفهها

وضعیت

میانگین

متغیر

موجود

2/28

مطلوب

4/30

موجود

2/27

مطلوب

4/34

فرآیندهای

موجود

2/27

داخلی

مطلوب

4/22

رشد و

موجود

2/24

مطلوب

4/31

مالی
مشتری

یادگیری

درجۀ آزادی

آمارۀ T

سطح معناداری ()Sig

113

21/474

0/001

113

23/066

0/001

113

21/945

0/001

113

22/480

0/001

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

فرآیندهای داخلی

وضعیت

نمرۀ معیار

آمارۀ T

سطح معناداری ()Sig

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیرهــای پژوهــش در جامعــۀ موردبررســی بــا آزمــون تــی
تکنمونـهای بررســی شــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج و ایــن نکتــه کــه

 3نمــرۀ حــد وســط اســت ،هــر مؤلفـهای کــه نمــرۀ معیــار آن کمتــر
از  3باشــد وضعیــت مطلوبــی نــدارد (جــدول .)3
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

بحث و نتیجهگیری
كارت امتیــازی متــوازن از مهمتریــن مدلهــای
اندازهگیــری عملکــرد اســت كــه اب ـزاری ب ـرای تبدیــل دیــدگاه بــه
عمــل و رویکــردی بــه اثبــات رســیده بــرای مدیریــت راهبــردی
اســت ( .)Valderrama et al, 2013نکتــۀ مهــم آنجاســت
کــه بتــوان مناظــر ایــن رویکــرد را بهدرســتی بــا اهــداف انجمــن
گردشــگری ورزشــی کشــور تطبیــق داد کــه در ایــن پژوهــش ســعی
شــده اســت ایــن موضــوع بــا دقــت فــراوان انجــام شــود.
ســازمانها در صورتــی وظیفــۀ خــود را بــه نحــو احســن
بــه انجــام میرســانند كــه مســیر آینــدۀ جامعــه را روشــن كننــد.
بنابرایــن تبییــن چشــمانداز بــرای ســازمانها ضــروری اســت.
چشــمانداز در ســازمان بهواســطۀ راهبردهــا تحقــق مییابــد و
ایــن راهبردهــا را میتــوان از طریــق كارت امتیــازی متــوازن تبییــن
کــرد ( .)Cardinaels, 2010همچنیــن برقــراری تعــادل بیــن
منظره�اـی مختل��ف مهمتری��ن جنب��ۀ کارت امتیــازی متوازن اســت.
در ایــن راســتا ،بهکارگیــری نظــام ارزیابــی عملکــرد بــا رویکــرد
كارت امتیــازی متــوازن موجــب موفقیــت بســیاری از ســازمانها
در حوزههــای گوناگــون شــده اســت كــه میتــوان بــه تحقیقــات
كاپــان و نورتــن ( ،)1992والدرامــا و همــکاران ()2013
بلیــوار 1و همــکاران ( ،)2010بایســبی 2و همــکاران ( )2012و
كریمادیــس ( )2008اشــاره كــرد .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش،
بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب مؤلفههــای پژوهــش اختــاف
معنــاداری وجــود دارد (جــدول  .)1ایــن یافتــه بــا تحقیقــات یــاری
حصــار و همــکاران ( ،)1394ضرغــام بروجنــی ( )1391همســو و
بــا تحقیــق میرفخرالدینــی و همــکاران ( )1392ناهمســو اســت .در
ایــن رابطــه یــاریحصــار و همــکاران ( )1394در پژوهــش خــود به
ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــکاف گســتردهای بیــن وضعیــت موجود
و وضعیــت مطلــوب وجــود دارد و بیشــترین اختــاف از منظــر
مالــی بــوده اســت کــه پیادهســازی کارت امتیــازی متــوازن راهبــرد
منســجمی را بــرای برنامهریــزی گردشــگری بــا رویکــرد حرکــت
بــه ســمت آینــدۀ مطلــوب ارائــه خواهــد نمــود .ضرغــام بروجنــی
( )1391نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه
بــا اســتناد بــه آزمونهــای انجامشــده ،بــرای بهبــود عملكــرد در
صنعــت هتــلداری ،میتــوان بــا ارتقــای مهارتهــای كاركنــان
ایــن صنعــت ،ارائــۀ برنامههــای آموزشــی مناســب ،تأمیــن
رضایــت و افزایــش بهــرهوری كاركنــان (منظــر رشــد و یادگیــری) بر
فرایندهــا و فعالیتهــای ایــن صنعــت كنتــرل داشــت و خدماتــی
منحصربهفــرد و جدیــد را بــه مشــتریان ارائــه داد (منظــر فراینــد
داخلــی) ،بهنحویکــه پاســخگوی نیازهــا و انتظاراتشــان باشــد
و رضایتشــان جلــب شــود و بــه مشــتریانی وفــادار تبدیــل شــوند.
امــا نتایــج پژوهــش میرفخرالدینــی و همــکاران ( )1392حاكــی از
آن اســت كــه ادارۀ كل تربیتبدنــی اســتان یــزد در دو منظــر رشــد
.1 Bolivar
2. Bisebe

و یادگیــری و فرایندهــای داخلــی عملكــرد مناســبی داشــته و در دو
منظــر مشــتری و مالــی عملكــرد مطلوبــی نداشــته اســت.
ازایــنرو شــاید بتــوان گفــت نقطــۀ قــوت ادارۀ كل
تربیتبدنــی اســتان یــزد در منظرهــای رشــد و یادگیــری و
فرایندهــای داخلــی در اثــر ســابقه و تجربههــای بیشــتر نســبت
بــه انجمــن گردشــگری در شــناخت عوامــل مؤثــر بــر ایــن دو
منظــر بــوده اســت .بــا عنایــت بــه مطالــب گفتهشــده میتــوان
بیــان داشــت کــه علــت مقبولیــت و موفقیــت مــدل كارت امتیــازی
متــوازن آن اســت كــه بــا دیــدی وســیع و كالن بــه عملکــرد ســازمان
مینگــرد و بــر اســاس چهــار دیــدگاه مالــی ،مشــتری ،فرایندهــای
داخلــی و رشــد و یادگیــری بــه ارزیابــی عملکــرد ســازمان
میپــردازد .بنابرایــن ،پیادهســازی و اجــرای مــدل ارائهشــده
در انجمــن گردشــگری میتوانــد ارزش داراییهــای نامشــهود
ادارههــای تحــت مطالعــه را بهخوبــی اندازهگیــری كنــد و بیــن
داراییهــای مشــهود و نامشــهود پیونــدی مســتحکم بــه وجــود
آورد .ازای ـنرو پیشــنهاد میشــود ،ضمــن تحلیــل شــکاف بیــن دو
وضعیــت ،بــه رفتارهــای نهادهــای متولــی در حــوزۀ گردشــگری
ورزشــی توجــه ویــژه شــود؛ زیــرا فقــدان یــک نهــاد مشــخص و
چندگانگــی نقــش ایــن اختــاف را نمایــان ســاخته اســت.
نتایــج حاصــل از آزمــون اولویتبنــدی مناظــر چهارگانــه
(جــدول  )2نشــان میدهــد کــه بیــن مؤلفههــای پژوهــش اولویــت
معنــاداری وجــود دارد .همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص
شــده اســت ،در بیــن مؤلفههــای وضعیــت موجــود ،مؤلفــۀ مالــی
دارای اولویــت اول و مؤلفــۀ مشــتری دارای اولویــت دوم اســت ،امــا
در بیــن مؤلفههــای وضعیــت مطلــوب ایــن اولویــت برعکــس
اســت ،یعنــی مؤلفــۀ مشــتری در اولویــت اول و مؤلفــۀ مالــی در
اولویــت دوم قــرار دارد کــه بــا نتایــج بهدســتآمده از تحقیقــات
میرفخرالدینــی و همــکاران ( )1390همســو و بــا نتایــج تحقیقــات
ابطحــی و همــکاران ( )1394و نظریپــور و پارســایی ()1392
ناهمســو اســت .نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل واریانــس در
تحقیــق میرفخرالدینــی و همــکاران ( )1390نشــاندهندۀ تفــاوت
رتبــۀ مناظــر چهارگانــه اســت كــه بــر اســاس نتایــج بهدسـتآمده،
منظــر مشــتری دارای بیشــترین اولویــت و منظــر مالــی دارای
كمتریــن اولویــت شــناخته شــد ،ولــی در تحقیقــات ابطحینیــا
و همــکاران ( )1394و نظریپــور و پارســایی ( )1392دو منظــر
رشــد و یادگیــری و فرایندهــای داخلــی بــه ترتیــب در اولویتهــای
اول و دوم قــرار گرفتهانــد؛ شــاید بتــوان گفــت ایــن اختــاف در
نتایــج ناشــی از آن اســت کــه ایــن تحقیقــات در ادارات وابســته بــه
دولــت انجــام شــده اســت و مــردم ناگزیــر بــه اســتفاده از آنانــد و
از نظــر مالــی نیــز دولــت پشــتیبان آنهــا خواهــد بــود.
دراینبــاره شــاید بتــوان بیــان داشــت کــه مشــتری در نقطــۀ
کانونــی ســازمانهای خدماتمحــور قـرار دارد و توجــه همهجانبــه
بــه نیازهــای او ســازمان را بــه کســب منافــع بیشــتر ســوق خواهــد
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داد .بنابرایــن ،بایــد تمامــی تــوان خــود را بــه ســمت شناســایی و
تأمیــن نیازهــای اساســی مشــتریان هدایــت کــرد تــا ضمــن جلــب
رضایــت و همراهــی آنهــا بــا برنامههــای بلندمــدت ســازمان،
بتــوان از نیــروی تبلیــغ و جــذب ســایر مخاطبــان بهــره بــرد .بــه
نظــر میرســد میتــوان بــا برونســپاری برخــی از فعالیتهــای
انجمــن گردشــگری و اســتفاده از ســرمایهگذاران معنــوی ایــن
مؤلفــه را بــه ســمت وضعیــت مطلــوب هدایــت کــرد و در ادامــه بــه
تبییــن مشــارکت فعاالنــۀ اف ـراد رســید.
نتایــج جــدول  3حاکــی از آن اســت کــه هیچیــک از
مؤلفههــای پژوهــش از نظــر ش ـرایط موجــود و مطلــوب وضعیــت
مطلوبــی ندارنــد .ایــن یافتــۀ پژوهــش بــا تحقیقــات گــروه مشــاوران
پنکــو ( )1388ناهمســو بــوده اســت .بــا اســتناد بــه تحقیقــات
انجامشــده و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تحقیــق فقــط بــه ارزیابــی
عملکــرد انجمــن گردشــگری پرداختــه اســت ،بــه محققــان پیشــنهاد
میشــود عملکــرد انجمــن گردشــگری در ســالهای آینــده را بــا
تركیــب مــدل ایــن پژوهــش بــا دیگــر مدلهــای ارزیابــی عملکــرد
ازجملــه  DEAو  360درجــه و نیــز اســتفاده از روشهــای دیگــر
وزندهــی بــه زیرمعیارهــا ازجملــه روشهــای تصمیمگیــری
چندمتغیــره و نظریــۀ فــازی ارزیابــی کننــد.
در حــوزۀ مشــتریان ،بســیاری از تحقیقــات عالوهبــر اهمیــت
شناســایی نیــاز مشــتریان واحدهــای خدماترســان تأکیــد
بســیاری بــر رضایتمنــدی ایــن گروههــا کردهانــد .ازای ـنرو بــه نظــر
میرســد انجمــن گردشــگری ورزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ب ـرای جلوگیــری از تضعیــف انجمــن و افزایــش مشــارکت
ورزشــی مخاطبــان بایــد بــا ارائــۀ بهموقــع خدمــات و محصــوالت
الزم ،اهتمــام ویــژهای بــر دس ـتیابی بــه اهــداف بلندمــدت خــود
داشــته باشــد .در ایــن پژوهــش ،بــا ارائــۀ نمونــهای کاربــردی از
الگــوی پیادهســازی راهبردهــا و تبییــن اهــداف و معیارهــای آن،
تــاش شــده اســت کــه فراینــد اجــرای ایــن مــدل در عملکــرد
انجمــن گردشــگری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری تســهیل
شــود و بــا ســوقدادن مدیــران بــه تعییــن اهــداف کوتاهمــدت و
بلندمــدت در راســتای راهبردهــای موجــود ،زمینــۀ موفقیــت و
پیشــرفت چشــمگیر در عملکــرد انجمــن گردشــگری فراهــم آیــد و
گامــی مؤثــر در مســیر رشــد ایــن انجمــن در ایـران برداشــته شــود.

بالغــی اینالــو ،رســول ،اکبــری ،ساســان و اکبــری ،دردانــه
(« .)۱۳۹۳گردشــگری ورزشــی» .چکیــده مقــاالت اولیــن همایــش
ملــی توریســم و گردشــگری ســبز ،انجمــن ارزیابــان محیطزیســت
هگمتانــه ،همــدان.
پارســایی ،محســن (« .)1391کاربــرد کارت امتیــازی
متــوازن در شــرکت ملــی گاز ایـران» .پایاننامــه کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان.
تقیپــور بقالــی نوبــر ،جــال و پورســلطانی زرنــدی،
حســین (« .)1395اســتفاده از کارت امتیــازی متــوازن جهــت
ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای ورزشــی شــهر تبریــز» .اولیــن
همایــش ملــی تحــوالت علــوم ورزشــی در حــوزۀ ســامت،
پیشــگیری و قهرمانــی.10-1 ،
خالقــی بابایــی ،ســارا و کشــاورز ،لقمــان (.)1397
«پیادهســازی راهبردهــای توســعۀ ورزش قهرمانــی ایــران بــا
رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن» .پژوهشهــای کاربــردی در
مدیریــت ورزشــی ،دورۀ  ،7شــمارۀ پیاپــی  ،26ص .25-11
س ـراجی ،مهدیــه ،حســینی ،ســیدعماد و احســانی ،محمــد
(« .)1395ارزیابــی عملکــرد فدراســیونهای ورزشــی منتخــب
جمهــوری اســامی ایــران بــا اســتفاده از روش کارت امتیــازی
متــوازن و تحلیــل پوششــی دادههــا» .دومیــن همایــش ملــی انجمــن
علمــی مدیریــت ورزشــی ای ـران.
ســند چشــمانداز توســعۀ بخــش میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ( 1384تــا www.spac.ir/Porta .)1404
صدیــق زارعــی ،جعفــر ( .)1384بررســی تحلیلــی توریســم
ورزشــی در شــهر تهــران .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد رشــتۀ
تربیــتبدنــی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد علــوم و تحقیقــات ایران.
صیــاد ،علــی ( .)1397ارزیابــی عملکــرد دپارتمــان داوری
فدراســیون فوتبــال از دیــدگاه داوران بــا اســتفاده از روش کارت
امتیــازی متــوازن .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،مؤسســۀ آمــوزش
عالــی ســناباد ،گلبهــار.
ضرغــام بروجنــی ،حمیــد (« .)1391ســنجش پایــداری
توســعه گردشــگری در جزیــره کیــش» .فصلنامــۀ پژوهشهــای
اقتصــادی ،دورۀ  ،2شــمارۀ  ،2ص .36-15
کاظمــی ،مهــدی ( .)1386مدیریــت گردشــگری .ســازمان
مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
کاظمینــژاد ،شــمساله ،ســبزی ،بــرزو ،میربهایــی ،مریــم
و کریمــی ،علیرضــا (« .)1389نقــش گردشــگری در همگرایــی
فرهنگــی کشــورهای عضــو  .»OICچهارمیــن کنگــره بینالمللــی
جغرافیدانــان جهــان اســام ،زاهــدان.
کشــاورز ،لقمــان ،حمیــدی ،مهــرزاد ،ســجادی ،نصراللــه
و گــودرزی ،محمــود (« .)1389تدویــن نظــام ارزیابــی عملکــرد
کمیتــة ملــی المپیــک بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن».
مطالعــات مدیریــت ورزشــی ،شــمارۀ ( 8پیاپــی  ،)29ص .98-83
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گــروه مشــاوران پنکــو ( .)1388مقایســه انــواع مدلهــای
ارزیابــی عملکــرد .دپارتمــان مدیریــت اســتراتژیک و کارت
امتیــازی متــوازن.
مالمیــر ،مهــدی (« .)1385اثــرات ورزش بــر توســعه
شــهری ،رابطــه بیــن توریســم ورزشــی و توریســم شــهری» .اولیــن
همایــش ملــی شــهر و ورزش ،تهــران.
محــرمزاده ،مهــرداد (« .)1388اصــول و مبانــی گردشــگری
ورزشــی» .ارومیــه :انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
میرفخرالدیــن ،ســید حیــدر ،پیمانفــر ،محمدحســن،
خطیبــی عقــدا ،محمدنبــی و علیمحمــدی ،حســین (.)1392
«ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای ورزشــی بــا اســتفاده از
مــدل منســجم ( BSC-TOPSISمطالعــه مــوردی :اداره کل
تربیتبدنــی اســتان یــزد)» .نشــریۀ مدیریــت ورزشــی (حرکــت
ســابق) ،شــمارۀ  ،16ص .96-77
نجفــی ،اصغــر ،حمیــدی ،مهــرزاد ،ســجادی ،ســیدنصرالله
و رجبــی ،حســین (« .)1396تدویــن منظرهــا و نقشــۀ راهبــردی
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