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چکیده	
ــوان  ــه به عن ــی ک ــی و تخصص ــت ورزش ــی اس ــی انجمن ــگری ورزش ــن گردش انجم

متولــی امــر در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی تأســیس و مقــرر شــد بــر طبــق ضوابــط و قوانیــن 

ــای  ــیون ورزش ه ــارت فدراس ــت نظ ــی، تح ــی و فن ــای اداری ـ مال ــررات آیین نامه ه و مق

ــگری  ــت گردش ــوری در صنع ــی مح ــتن نقش ــا داش ــن رو، ب ــد. ازای ــت کن ــی، فعالی همگان

ــدف  ــود. ه ــاس می ش ــش احس ــن بیش ازپی ــن انجم ــرد ای ــی عملک ــت ارزیاب ــور، اهمی کش

ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــگری ورزش ــن گردش ــرد انجم ــی عملک ــر، ارزیاب ــش حاض از پژوه

کارت امتیــازی متــوازن اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارنــدۀ 114 تــن از اســتادان و 

ــاری  ــۀ آم ــوان نمون ــمار به عن ــورت تمام ش ــراد به ص ــن اف ــی ای ــه تمام ــت ک ــجویان اس دانش

ــه روش  ــرد ب ــی عملک ــش نامۀ ارزیاب ــا از پرس ــردآوری داده ه ــور گ ــده اند. به منظ ــاب ش انتخ

کارت امتیــازی متــوازن اســتفاده شــده اســت. پایایــی پرســش نامه از طریــق آزمــون آلفــای 

کرونبــاخ بــرای وضعیــت مطلــوب )α=0/94( و موجــود )α=0/98( به دســت آمــده اســت. 

ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــتنباطی اس ــار اس ــی و آم ــار توصیف ــا از آم ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ب

ــا اســتفاده از نســخۀ 21 نرم افــزار اس پــی اس اس تحلیــل شــده  اند. نتایــج نشــان  داده هــا ب

ــک از  ــود دارد و هیچ ی ــاداری وج ــت معن ــی اولوی ــای موردبررس ــن مؤلفه ه ــه بی ــد ک می ده

ــن  ــن انجم ــه ای ــت آمده، ب ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی ندارن ــت مطلوب ــا وضعی مؤلفه ه

ــا  ــرای جلــب رضایــت و همراهــی مشــتریان ب ــوان خــود را ب ــه می شــود کــه تمامــی ت توصی

ــرد. ــه کار گی ــازمان ب ــدت س ــای بلندم برنامه ه
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مقدمه
ــا  گردشــگری، به عنــوان ســومین صنعــت رایــج در جهــان، ب

ــر  ــم ه ــع مه ــی از مناب ــتغال زایی، یک ــی و اش ــدف درآمدزای دو ه

ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــداف اقتص ــه اه ــل ب ــرای نی ــه ب جامع

قلمــداد می شــود )بالغــی اینالــو و همــکاران، 1393(. بــر اســاس 

تحقیقــات ســازمان جهانــی گردشــگری1، طــی دو دهــۀ آینــده ایــن 

ــت  ــن فعالی ــه بزرگ تری ــرد و ب ــد ک ــد خواه ــرعت رش ــت به س صنع

 .)Becken, 2013( شــد  خواهــد  تبدیــل  جهــان  درآمــدزای 

نظریه هــای جدیــد در زمینــۀ گردشــگری نشــان می دهنــد کــه 

جذابیت هــای گردشــگری اگــر بــر پایــۀ ورزش باشــند، در مقایســه 

و  اقتصــادی  مزیت هــای  فرهنگــی،  جذابیت هــای  دیگــر  بــا 

اجتماعــی و سیاســی بیشــتری دارنــد. بــا توجــه بــه محدودیت هایــی 

کــه در ایــران دربــارۀ گردشــگری وجــود دارد، موضــوع گردشــگری 

ــی  ــاظ فرهنگ ــه لح ــب تری را ب ــر و مناس ــرایط مطلوب ت ــی ش ورزش

.)Akbar Khan et al., 2014( ــرد ــد ک ــم خواه ــی فراه و ارزش

در همیــن زمینــه، نقــش گردشــگری به منزلــۀ منبعــی جدیــد 

بــرای ایجــاد اشــتغال، کســب درآمــد، دریافت هــای مالیاتی بیشــتر، 

جــذب ارز و تقویــت زیرســاخت های اجتماعــی کــه موجــب رشــد 

ــد  ــماری تأیی ــات بی ش ــود، در مطالع ــع می ش ــایر صنای ــعۀ س و توس

شــده اســت )Lankford & Howard, 1994(. رشــد روزافــزون 

و شــتابندۀ صنعــت گردشــگری موجــب شــده اســت کــه بســیاری 

ــه  ــد. ب ــگری بنامن ــرن گردش ــتم را ق ــرن بیس ــران، ق از صاحب نظ

نظــر متولیــان امــور گردشــگری، در پایــان قــرن بیســتم و آغــاز قــرن 

ــه  ــی ک ــد؛ انقالب ــگری رخ می ده ــی در گردش ــت ویکم انقالب بیس

در اقصــی نقــاط جهــان اثرگــذار خواهــد بــود )کاظمــی، 1386(. 

در همیــن راســتا، تــا بــه  امــروز به منظــور بهره بــرداری 

ــای  ــگری در عرصه ه ــود گردش ــای موج ــتر از ظرفیت ه ــه بیش هرچ

برنامه ریــزی  در  گوناگونــی  الگو هــای  و  از روش هــا  ســرزمینی 
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ــای  ــب و مزای ــدام معای ــه هرک ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــگری اس گردش

همچــون  رویکردهایــی  اگرچــه  داشــته اند.  را  خــود  خــاص 

شــیوه  های  به کارگیــری  بــا  راهبــردی،  برنامه ریــزی  رویکــرد 

در  را  محلــی  جامعــۀ  مشــارکت  مشــارکت محور،  و  خالقانــه 

ــت  ــت آن اس ــا واقعی ــت، ام ــته اس ــراه داش ــه هم ــا ب تصمیم گیری ه

ــه  ــر ذی نفعــان محلــی، توجــه ب کــه در حــوزۀ گردشــگری، عالوه ب

بازارهــای گردشــگری، ســرمایه گذاری ها و جــذب ســرمایه ها، 

زیرســاخت ها و ماننــد آن مســتلزم الگویــی اســت کــه همــۀ مــوارد 

.)Xiao & Smith, 2007( مذکــور را بــه کار گیــرد

بنابرایــن، تلفیــق صنعــت گردشــگری به عنــوان یکــی از 

ــب  ــد ُپرمخاط ــوان برن ــان و ورزش به عن ــر جه ــم و برت ــع مه صنای

و بااهمیــت جهانــی، یکــی از شــگفت انگیزترین صنایــع خدماتــی 

بــه نــام صنعــت گردشــگری ورزشــی را پدیــد آورد، به طــوری 

تدویــن  بــا  تالش انــد،  در  همــواره  جهــان  کشــورهای  کــه 

ــزرگ و  ــت ب ــن صنع ــره  را از ای ــترین به ــون، بیش ــای گوناگ راهبرده

ــی  ــی یک ــگری ورزش ــت گردش ــون صنع ــد. هم اکن ــمند ببرن ارزش

از بزرگ تریــن و متنوع تریــن شــاخه های گردشــگری در جهــان 

به شــمار می آیــد و کارشناســان امــر، ایــن صنعــت را منبــع اصلــی 

ــعۀ  ــادی، توس ــد اقتص ــتغال زایی، رش ــل، اش ــگ مل ــاعۀ فرهن در اش

ورزشــی  گردشــگری  )انجمــن  می داننــد  و...  زیرســاخت ها 

ایــران، 1392(. 

در همیــن راســتا، فعالیت هــای مرتبــط بــا گردشــگری 

ورزشــی را می تــوان در پنــج بخــش اصلــی مشــاهده کــرد:

1. کســانی کــه در قالــب تیم هــای ورزشــی ســفر می کننــد، 

ماننــد ورزشــکاران، مربیــان، داوران و مســئوالن؛

ــی  ــای ورزش ــاگران رویداده ــرف داران ورزش و تماش 2. ط

کــه ترجیــح می دهنــد تعطیــالت، اوقــات فراغــت و تفریحــی خــود 

ــد؛ ــا خــارج کشــور( بگذرانن را در محیط هــای ورزشــی )داخــل ی

ــون  ــای گوناگ ــه در زمینه ه ــگرانی ک ــان و پژوهش 3. محقق

ــد؛ ــفر می کنن ــی س ورزش

4. بازرگانانی که در بخش ورزش سفر می کنند؛

ــات توان بخشــی  ــا از امکان ــد ت ــرادی کــه ســفر می کنن 5. اف

پزشــکی و ورزشــی بهره منــد شــوند )انجمــن گردشــگری ورزشــی 

ایــران، 1392(.

ــن  ــده، انجم ــوارد ذکرش ــت م ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن رو، ب ازای

ــی،  ــی و تخصص ــت ورزش ــی اس ــه انجمن ــی ک ــگری ورزش گردش

برحســب نیــاز، در تاریــخ 9 مــرداد 1384، برطبــق مصوبــه و 

ــوان  ــران، به عن ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــازمان تربیت بدن ــد س تأیی

متولــی امــر در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی تأســیس و مقــرر شــد بــر 

ــی و  ــای اداری ـ مال ــررات آیین نامه ه ــن و مق ــط، قوانی ــق ضواب طب

فنــی، تحــت نظــارت فدراســیون ورزش هــای همگانــی جمهــوری 

اســالمی ایــران فعالیــت کنــد. ایــن انجمن، پــس از تشــکیل وزارت 

ورزش و جوانــان جمهــوری اســالمی ایــران، بــا عزمــی راســخ و بــا 

حمایــت همه جانبــۀ مســئوالن وزارت و فدراســیون ورزش هــای 

ــدف،  ــای ه ــن بازاره ــرد و تعیی ــن راهب ــا تدوی ــور، ب ــی کش همگان

ــترش  ــط و گس ــت بس ــترده در جه ــی گس ــری فعالیت ــی و مج متول

صنعــت گردشــگری ورزشــی در کشــور اســت )انجمن گردشــگری 

ــران، 1392(. ــی ای ورزش

بنابرایــن، بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده و توســعۀ روزافــزون 

از  یکــی  نیــز  کــه گردشــگری ورزشــی  صنعــت گردشــگری 

زیرمجموعه هــای مهــم و تأثیرگــذار ایــن صنعــت بــه  شــمار 

مــی رود، ارزیابــی عملکــرد ایــن انجمــن موجــب شــناخت 

ــن انجمــن  ــه ای ــۀ راهکارهــای مناســب ب مشــکالت موجــود و ارائ

خواهــد شــد و مدیــران و دســت اندرکاران را در جهــت تحقــق 

اهــداف و چشــم اندازهای موردنظــر یــاری خواهــد رســاند. 

اهمیت	موضوع	پژوهش
ــد  ــه 80 درص ــد ک ــی دریافته ان ــازمان ها به خوب ــروزه س ام

ــامل  ــان ش ــای نامشهودش ــق دارایی ه ــا از طری ــی آن ه ارزش افزای

کارکنــان(،  مهارت هــای  و  )دانــش  انســانی  ســرمایه های 

ــم  ــای حاک ــازمان و ارزش ه ــگ س ــازمانی )فرهن ــرمایه های س س

ــای  ــی و داده ه ــع اطالعات ــی )مناب ــرمایه های اطالعات ــر آن( و س ب

ــه  ــکا ب ــا ات  ب
ً
ــا ــد صرف ــر نمی توانن ــود و دیگ ــاد می ش ــاری( ایج آم

دارایی هــای مشــهود، ارزیابــی عملکــرد و در پــی آن مدیریــت 

 .)Kaplan & Norton, 1996( ــند ــته باش ــی داش ــردی جامع عملک

ایــران، بــا داشــتن ظرفیت هــای فــراوان در زمینــۀ گردشــگری 

ــه  ــار واقعــی خــود دســت نیافت ــگاه و اعتب ــه جای ــوز ب ورزشــی، هن

اســت، زیــرا ســهم گردشــگری ایــن کشــور )کــه گردشــگری 

ورزشــی نیــز جزئــی از آن اســت( از تولیــد ناخالــص ملــی 

ــر، 1385؛  ــکاران، 1384؛ مالمی ــرور و هم ــت )هن ــط 0/1 اس فق

از  بســیاری  در  درحالی کــه  و همــکاران، 1389(،  کاظمی نــژاد 

کشــورها بــا پژوهــش، برنامه ریــزی، ســرمایه گذاری و به ویــژه 

بازاریابــی توانســته اند گردشــگری را توســعه دهنــد و از فوایــد 

ــو و  ــی اینال ــد )بالغ ــره  ببرن ــادی به ــای اقتص ــاد آن در زمینه ه زی

.)1393 همــکاران، 

ــر از  ــی غی ــه محل ــه ب ــت ک ــردی اس ــی1 ف ــگر ورزش گردش

ــر  ــاعت و حداکث ــل 24 س ــدت حداق ــه م ــود ب ــی خ ــل زندگ مح

یــک ســال مســافرت می کنــد و هــدف اصلــی او حضــور در 

ــا ورزش  ــط ب ــای مرتب ــد از جذابیت ه ــا بازدی ــی ی ــداد ورزش روی

رشــد  موجــب  ورزشــی  گردشــگر   .)1388 )هنــرور،  اســت 

ــه در  ــود )Homafar et al., 2011(، به طوری ک ــادی می ش اقتص

ســال های اخیــر گردشــگری ورزشــی به عنــوان صنعتــی پیشــرو در 

بیشــتر کشــورها در حــال اوج گیــری و توســعه بــوده اســت )بالغــی 

ــن  ــال 1384 انجم ــال، از س ــکاران، 1393(. بااین ح ــو و هم اینال

گردشــگری ورزشــی ایــران زیــر نظــر فدراســیون ورزش هــای 

1. Sport Tourist
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همگانــی و وزارت ورزش و جوانــان، و کمیته هــای گردشــگری 

ورزشــی در اســتان ها زیــر نظــر هیئت هــای ورزشــی و ادارۀ کل 

ــزاری  ــوز برگ ــه مج ــتند ک ــی هس ــا ارگان های ــان تنه ورزش و جوان

ــکاران، 1393(.  ــد و هم ــد )جلیلون ــی را دارن ــای ورزش توره

یکــی از مهم تریــن مشــکالت حــوزۀ گردشــگری ورزشــی در 

ــور  ــای کش ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ــردی ب ــۀ راهب ــتن برنام ــران نداش ای

ــی  ــکالت مدیریت ــی، مش ــکالت فرهنگ ــت. مش ــده اس ــوان ش عن

در گردشــگری ورزشــی و مشــکالت مربــوط بــه زیرســاخت ها 

ــمار  ــران به ش ــی در ای ــگری ورزش ــعۀ گردش ــع توس ــر موان از دیگ

می رونــد )محــرم زاده، 1388(. برنامه ریــزی بــرای گردشــگری 

ــل و  ــن دلی ــاید مهم تری ــت. ش ــکل اس ــده و مش  پیچی
ً
ــا ــی ذات ورزش

بیشــترین مشــکل ایــن باشــد کــه گردشــگری ورزشــی آمیختــه ای از 

 مجــزای گردشــگری و ورزش اســت کــه هــر حــوزه 
ً
دو حــوزۀ کامــال

ــی  ــن معن ــئله بدی ــن مس ــود. ای ــت می ش ــه ای مدیری ــور جداگان به ط

اســت کــه هیچ یــک از ایــن دو واحــد مســئولیت کامــل گردشــگری 

ورزشــی را بــر عهــده ندارنــد )Deery & Jago, 2005(. در همیــن 

ــکاران )2011(  ــر و هم ــاب1 )2007( و هماف ــوارت و ب ــتا، س راس

بــه اهمیــت برنامه ریــزی در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی اشــاره 

کرده انــد.

و  الزامــات  درک  بــا  نورتــون،  و  کاپــالن  همچنیــن، 

نیازمندی هــای ســازمان های نویــن و بــرای اجــرای اثربخــش 

ــرد، در  ــود عملک ــت و بهب ــع مدیری ــتم جام ــاد سیس ــرد و ایج راهب

ســال 1992 سیســتم مدیریتــی نوینــی را بــا عنــوان کارت امتیــازی 

 Creelman & Makhijani, 2008;( متــوازن معرفــی نمودنــد

امتیــازی متــوازن سیســتمی مدیریتــی  Niven, 2008(. کارت 

اســت کــه اجــرای راهبرد هــا را مدیریــت می کنــد و عملکــرد 

ــی،  ــای داخل ــتری، فراینده ــی،  مش ــر مال ــار منظ ــازمان را در چه س

ــم  ــال و تفهی ــث انتق ــد و باع ــری می کن ــری اندازه گی ــد و یادگی و رش

عملکــردی  انتظــارات  و  راهبرد هــا  چشــم انداز،  مأموریــت، 

می شــود.  ســازمان  بیرونــی  و  درونــی  ذی نفعــان  کلیــۀ  بــه 

ــت  ــم انداز و مأموری ــوازن چش ــازی مت ــر، کارت امتی به عبارت دیگ

ــی در  ــت و معلول ــط عل ــه ای از رواب ــب مجموع ــازمان را در قال س

ــد )Niven, 2006(. کارت  ــان می ده ــده نش ــر ذکرش ــار منظ چه

نیازمندی هــا و  به منظــور شــناخت  از منظــر مالــی،  امتیــازی، 

ــر  ــرد و از منظ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــازمان م ــی س ــرد مال عملک

گاهــی از ســطح رضایــت مشــتریان )از طریــق  مشــتری، به منظــور آ

ــی رود؛  ــه  کار م ــت( ب ــا خدم ــی کاال ی ــی و کیف ــنجش های کّم س

ــای  ــی  فراینده ــت ارزیاب ــز، در جه ــی نی ــای  داخل ــر فرآینده از منظ

ــد در  ــا بای ــن فرآینده ــود. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــازمان ب الزم در س

منظــر فرآیندهــای داخلــی تعییــن شــوند و معیارهــای مناســبی بــرای 

ــازی از  ــود. کارت امتی ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرفت آن ه ــرل پیش کنت

ــان،  ــوزش کارکن ــوۀ آم ــر نح ــز ب ــری نی ــد و یادگی ــش، رش ــر دان منظ

1 Swart & Bob

کســب دانــش و چگونگــی اســتفاده از آن، به منظــور حضــور و بقــا 

ــق  ــه توفی ــه ب ــا توج ــد. ب ــز می کن ــود، تمرک ــی موج ــازار رقابت در ب

ــازمان های  ــی از س ــف، برخ ــازمان های مختل ــور در س ــدل مزب م

ورزشــی نیــز ایــن روش را بــه  کار گرفته انــد کــه در ادامــه بــه فرآینــد 

بهره گیــری آن هــا اشــاره می شــود.

پیشینۀ	تحقیق
در خصــوص موضــوع پژوهــش، خالقــی بابایــی و کشــاورز 

ــران را  ــی ای ــعۀ ورزش قهرمان )1397( پیاده ســازی راهبردهــای توس

بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن بررســی کردنــد و نشــان دادند که 

ــردی  ــی برنامــۀ راهب ــۀ اجرای ــت ایجــاد زمین الگــوی ارائه شــده قابلی

ــز،  ــکاران )1396( نی ــی و هم ــران را دارد. نجف ــی ای ورزش قهرمان

بــا تدویــن منظرهــا و نقشــۀ راهبــردی معاونــت ورزش دانشــگاه آزاد 

اســالمی بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن، بیــان داشــتند کــه در 

نقشــۀ راهبــردی تدوین شــده، روابــط علــت و معلولــی بیــن منظرهــا 

و اهــداف راهبــردی وجــود دارد و در نهایــت، منظرهــا، راهبردهــا و 

ــردی ترسیم شــده قابلیــت اجــرای راهبردهــای معاونــت  نقشــۀ راهب

ــور  ــن راســتا، تقی پ ــد. در همی ورزش دانشــگاه آزاد اســالمی را دارن

ــا اســتفاده از کارت  بقالــی نوبــر و پورســلطانی زرنــدی )1395(، ب

ــی  ــازمان های ورزش ــرد س ــی عملک ــرای ارزیاب ــوازن ب ــازی مت امتی

ــزام  ــپاری، اع ــش برون س ــل افزای ــی از قبی ــز، راهکارهای ــهر تبری ش

ــه  ــوب ارائ ــع مطل ــه وض ــازمان ب ــاندن س ــرای رس ــکاران را ب ورزش

ــرد  ــی عملک ــا ارزیاب ــز ب ــکاران )1395( نی ــراجی و هم ــد. س کردن

ایــران  اســالمی  جمهــوری  منتخــب  ورزشــی  فدراســیون های 

ــی  ــل پوشش ــوازن و تحلی ــازی مت ــتفاده از روش کارت امتی ــا اس ب

ــن  ــتند کــه در مــورد کل فدراســیون ها، میانگی داده هــا بیــان داش

کارایــی مقیــاس 0/724، کارایــی مدیریتــی 0/738 و کارایــی فنــی 

ــیون ها  ــوع فدراس ــه مجم ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای 0/589 اس

ــت  ــی مدیری ــد ناکارای ــاس، 27 درص ــی مقی ــد ناکارای ــا 28 درص ب

و 42 درصــد ناکارایــی فنــی مواجه انــد. گاوانــکار2 و همــکاران 

)2015( بــا ســنجش عملکــرد بــا اســتفاده از روش کارت امتیــازی 

متــوازن بیــان داشــتند کــه کارت امتیــازی متــوازن ابــزاری قدرتمنــد 

همــکاران  و  ابطحی نیــا  اســت.  راهبــردی  برنامه ریــزی  بــرای 

ــی  ــای تربیت بدن ــرد کل اداره ه ــی عملک ــور ارزیاب )1393( به منظ

ــن  ــه ای ــد و ب ــره بردن ــوازن به ــازی مت ــدل کارت امتی ــور از م در کش

نتیجــه دســت یافتنــد کــه در بعــد مالــی، جــذب منابــع دولتــی، در 

ــتری، در  ــارکت مش ــرای مش ــی ب ــای اجرای ــتری، برنامه ه ــد مش بع

بعــد فرایندهــای داخلــی، مدیریــت و برنامه ریــزی و در بعــد رشــد 

و یادگیــری، معیــار رشــد از ضریــب باالتــری برخوردارنــد و ابــزاری 

توانمندنــد کــه بــرای ارزیابــی و تدویــن راهبردهــای اداره هــای 

همچنیــن،  مدیران انــد.  اختیــار  در  دانشــگاه ها  تربیت بدنــی 

میرفخرالدیــن و همــکاران )1392( برای ســنجش عملکــرد ادارۀ کل 

2. Gavankar 
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ــد  ــوازن اســتفاده کردن ــاز مت ــزد از کارت امتی ــی اســتان ی تربیت بدن

و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ادارۀ کل تربیت بدنــی اســتان یــزد در 

دو منظــر فرایندهــای داخلــی و رشــد و یادگیــری عملکــرد مطلــوب 

داشــته و در دو منظــر مشــتری و مالــی عملکــرد مطلوبــی نداشــته 

اســت. کشــاورز و همــکاران )1389( نیــز از مــدل روش ارزیابــی 

ــن  ــای ای ــن راهبرده ــرای تبیی ــک ب ــی المپی ــۀ مل ــوازن در کمیت مت

ســازمان بهــره گرفتنــد و بدیــن نتیجــه رســیدند کــه مــدل مذکــور 

ــک  ــی المپی ــۀ مل ــای کمیت ــرای راهبرده ــۀ اج ــاد زمین ــت ایج قابلی

ــکاران )1390( از  ــجادی و هم ــوص، نژادس ــن خص را دارد. در ای

روش کارت امتیــاز متــوازن بــرای الگــوی اجــرای راهبــرد و طراحــی 

نقشــۀ راهبــرد در ســازمان ورزشــی تهــران بهــره گرفتنــد و دریافتنــد 

ــرد،  ــرای راهب ــن و اج ــد دادن تدوی ــر پیون ــالوه ب ــن روش، ع ــه ای ک

ــت  ــازد و در نهای ــوار می س ــی را هم ــداف آرمان ــق اه ــیر تحق مس

بــا هدفمندکــردن برنامه هــای ســازمان زمینــۀ رفــاه و نشــاط و 

ــز1 )2011(  ــی آورد. امی ــم م ــردم را فراه ــتر م ــه بیش ــالمتی هرچ س

در تحقیــق خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه امــارات متحــدۀ 

ــر نفــت و گاز برداشــته  ــی ب ــز خــود را از اقتصــاد مبتن ــی تمرک عرب

ــالمتی،  ــا س ــط ب ــی مرتب ــع خدمات ــد صنای ــاهد رش ــه ش و در نتیج

ورزش و تفریحــات و گردشــگری بــوده اســت. به طــوری کــه 

ــامل  ــور را ش ــن کش ــی ای ــص مل ــد ناخال ــع 47/6 درص ــن صنای ای

ــی را  ــابداری ورزش ــول حس ــز اص ــی2 )2008( نی ــود. دلین می ش

ــان داد،  ــرد و  نش ــی ک ــوازن بررس ــی مت ــرد روش ارزیاب ــا رویک ب

ــا  ــش ورزش ب ــود را در بخ ــرد خ ــت و راهب ــگاه مأموری ــی دانش وقت

ــوازن اجــرا کــرد، توانســت توانایــی ورزشــکاران  ــی مت روش ارزیاب

را پیــش از فراغــت از تحصیــل افزایــش دهــد و کیفیــت مســابقات 

ــب  ــه موج ــد ک ــا ده ــگاه را ارتق ــن دانش ــی ای ــای ورزش و تیم ه

ــای  ــابقات تیم ه ــای مس ــرای تماش ــی ب ــاگران ورزش ــش تماش افزای

ــه مقایســۀ  ورزشــی دانشــگاه شــد. کلــت3 و همــکاران )2008( ب

ــگری  ــعۀ گردش ــرای توس ــا ب ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــهر پرداختن دو ش

ــهر  ــه ش ــود، درحالی ک ــرده ب ــن ک ــردی تدوی ــۀ راهب ــی، برنام ورزش

دیگــر هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه انجــام نــداده بــود. آن هــا در ایــن 

ــزی  ــه برنامه ری ــن زمین ــه در ای ــهری ک ــد ش ــت کردن ــش ثاب پژوه

ــد  ــد، بینش هــای فرهنگــی جدی ــط جدی ــه رواب ــردی داشــت ب راهب

و شــبکه های ســازمانی بهبودیافتــه دســت یافــت، امــا شــهر دیگــر 

ــن،  ــت. همچنی ــت نیاف ــدت دس ــد بلندم ــن فوای ــک از ای ــه هیچ ی ب

ــهرداری  ــردی ورزش ش ــۀ راهب ــکاران )2000( برنام ــو و هم فریگ

ــرکت در  ــرای ش ــا ب ــش تقاض ــور افزای ــپانیا را به منظ ــدای اس گرانی

ــوازن  ــا روش ارزیابــی مت ــدا ب فعالیت هــای ورزشــی در شــهر گرانی

ــری و  و چهــار منظــر مالــی، مشــتری، فرایندهــای داخلــی و یادگی

رشــد اجــرا کردنــد. در ایــن راســتا، بــا بهره منــدی از روش مزبــور، 

اهــداف راهبــردی افزایــش کیفیــت ارائــۀ خدمــات ورزشــی، 

1. Amaize
2. Delaney
3. Kellet

فعالیت هــای  انجــام  فرهنــگ  ارتقــای  ورزش،  همگانی شــدن 

ورزشــی در بیــن شــهروندان و در نهایــت رشــد وضعیــت مالــی و 

ــا  ــور ب ســودآوری در چهــار منظــر به دســت آمــد کــه اهــداف مزب

ســنجه های متناســب هــر منظــر ســنجیده شــد و بــرای دســت یابی 

بــه راهبردهــای تدوین شــده اقدامــات مناســبی برگزیــده شــد. 

دپارتمــان  عملکــرد  ارزیابــی  بــا   )1397( صیــاد  همچنیــن، 

داوری فدراســیون فوتبــال از دیــدگاه داوران بــا اســتفاده از روش 

ــد تمامــی  ــن دپارتمــان بای ــوازن دریافــت کــه ای ــازی مت کارت امتی

ــی  ــای اساس ــن نیازه ــایی و تأمی ــمت شناس ــه س ــود را ب ــوان خ ت

ــاداش یکــی از  ــراری نظــام پ ــد. برق مشــتریان )داوران( هدایــت کن

راهکارهایــی اســت کــه ایــن دپارتمــان می توانــد به منظــور جــذب 

و رضایــت داوران و ایجــاد انگیــزه در آنــان بــه کار گیــرد. همچنیــن 

ایجــاد امنیــت فــردی و شــغلی مناســب بــرای ایــن افــراد بایــد در 

دســتور کار ایــن دپارتمــان قــرار گیــرد تــا موجــب رشــد و توســعۀ 

ــه  ــیدگی ب ــه و رس ــت، توج ــود. در نهای ــه ش ــن حرف ــزون ای روزاف

ــه  ــگاه ها ب ــب در ورزش ــّوی مناس ــاد ج ــی و ایج ــکالت فرهنگ مش

ــرد.  ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــر داوران کم ــش خاط آرام

مبانی	نظری
صنعــت گردشــگری در قــرن 21 از ســتون های اصلــی 

اقتصــاد ملــی هــر کشــور رو بــه پیشــرفت بــه  شــمار مــی رود و در 

ردیــف صنعت هــای پردرآمــد، پــاک و پررونــق جهــان قــرار دارد و 

از هــر پانــزده نفــر شــاغل یــک نفــر در ایــن بخــش مشــغول اســت 

ــه ای  ــه آمیخت ــگری ک ــت گردش )Momeni et al., 2010(. صنع

و  قدرتمنــد  صنعتــی  به عنــوان  ورزش،  و  صنعــت  از  اســت 

بااهمیــت در جهــان، موجــب شــده کــه یکــی از شــگفت انگیزترین 

صنعت هــای خدماتــی بــه نــام صنعــت گردشــگری ورزشــی پدیــد 

.)Speckbacher et al., 2003( آیــد

گونه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  ورزشــی  گردشــگری 

گردشــگری اســت )Momeni et al., 2010(. به طــور کلــی، 

گردشــگران ورزشــی یــا تماشــاچیان هســتند یا گردشــگران ورزشــی 

ــون  ــای گوناگ ــه فعالیت ه ــفر ب ــن س ــان در حی ــه خودش ــال ک فع

ــه  ــا توج ــد )Speckbacher et al., 2003(. ب ــی می پردازن ورزش

بــه محدودیت هــای فرهنگــی و مذهبــی و ارزشــی کــه در ایــران در 

خصــوص گردشــگری و همچنیــن گردشــگری ورزشــی رویدادهــا 

وجــود دارد، بــه نظــر می رســد موضــوع گردشــگری ورزشــی 

تفریحــی شــرایط مطلوب تــر و مناســب تری بــرای توســعه دارد کــه 

ــد در برنامه ریزی هــای توســعۀ گردشــگری ورزشــی  ــه بای ــن نکت ای

مــورد توجــه قــرار گیــرد )سندچشــم انداز، 1404(. گردشــگری هــر 

ــر  ــزا و عناص ــا، اج ــر بخش ه ــتمل ب ــت مش ــی اس ــز کلیت ــکان نی م

متعــدد و پیچیــده هماننــد جاذبه هــا، مراکــز اقامتــی، حمل ونقــل، 

ــی و  ــای داخل ــات، بازاره ــات، تبلیغ ــی، خدم ــات زیربنای تأسیس

ــورداری  ــر و برخ ــا همدیگ ــل ب ــاط متقاب ــه در ارتب ــی ک بین الملل
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از شــبکه، سلســله مراتب، ســاختار، کارکــرد، جایــگاه خــود 

را در بــازار رقابتــی محلــی، منطقــه ای، ملــی و بین المللــی 

بــرای  برنامه ریــزی   .)1391 )پارســایی،  مــی آورد  به دســت 

 پیچیــده و مشــکل اســت. شــاید 
ً
گردشــگری ورزشــی ذاتــا

مهم تریــن دلیــل و بیشــترین مشــکل ایــن باشــد کــه گردشــگری 

ــگری و  ــزای گردش  مج
ً
ــال ــوزۀ کام ــه ای از دو ح ــی آمیخت ورزش

ورزش اســت کــه هــر حــوزه به طــور جداگانــه ای مدیریــت 

می شــود )Deery & Jago, 2005(. در ایــن رابطــه ریچــی و 

ــه اشــاره  ــر ایــن نکت ــق زارعــی )1384( ب ادر1 )2004( و صدی

گردشــگری  فرصت هــای  از  بهره بــرداری  بــرای  کــه  دارنــد 

ورزشــی، ســازمان ها و متخصصــان هــر دو حــوزه بایــد بــا 

ــند. ــته باش ــک داش ــاط نزدی ــر ارتب یکدیگ

ــر  ــاب )2007( و هماف ــوارت و ب ــوارت )2005(، س س

حــوزۀ  در  برنامه ریــزی  اهمیــت  بــه   )2011( همــکاران  و 

ــه  ــی ک ــی از ابزارهای ــد. یک ــاره می کنن ــی اش ــگری ورزش گردش

ســازمان های پیشــرو طــی یــك دهــۀ گذشــته در جهــت پیشــبرد 

جدایی ناپذیــر  جــزء  امــروزه  و  گرفته انــد  بــه کار  راهبرد هــا 

ــا روش  ــزار ی ــد، اب ــمار می آی ــه ش ــردی ب ــت راهب ــد مدیری فراین

 )Kaplan & Norton, 1996( ــت ــوازن اس ــاز مت کارت امتی

ــارت  ــه عب ــازمان ب ــرد س ــم انداز و راهب ــۀ چش ــا ترجم ــه بـ ک

و  می کنــد  جلوگیــری  متفــاوت  برداشــت های  از  قابــل درک، 

ــرای  ــه اج ــازمانی ب ــردی و س ــداف ف ــاختن اه ــسو سـ ــا همـ ب

 Kaplan & Norton,( موفقیت آمیــز راهبــرد کمــك می کنــد

.)1996

صنعــت  کــه  گفــت  می تــوان  کلــی  جمع بنــدی  در 

ــدار  ــعۀ پای ــام توس ــتن نظ ــور داش ــی، به منظ ــگری ورزش گردش

و  کنتــرل  و  نظــارت  اصــل  بایــد  جهانــی،  عرصه هــای  در 

ارزشــیابی را در نظــر گیــرد تــا بتوانــد همــۀ منابــع مالــی، 

ــهود  ــای نامش ــازد، از ارزش ه ــو س ــی را همس ــانی و عملیات انس

ــه  ــرد و ســازمان قابلیــت دســتیابی ب ــی بهــره گی ب ســازمان به خو

اهــداف راهبــردی خــود را دارا باشــد. حــال ســؤال ایــن اســت 

ــادی و  ــد اقتص ــگری در رش ــت گردش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ک

بــا  و  اشــتغال زایی  و  ســرمایه گذاری  افزایــش  و  اجتماعــی 

یدادهــای ورزشــی و منابــع  توجــه بــه جایــگاه ایــران در رو

فعلــی  وضعیــت  ورزشــی،  گردشــگری  ســرمایه های  غنــی 

ــیون  ــرد فدراس ــوان عملک ــه می ت ــت؟ چگون ــه اس ــران چگون ای

ــران  ــی در ای ــگری ورزش ــی گردش ــه متول ــی را ک ورزش همگان

ــش آن  ــن پژوه ــدف از ای ــن رو، ه ــرد؟ ازای ــی ک ــت ارزیاب اس

ــن  ــه و همچنی ــای صورت گرفت ــی پژوهش ه ــا بررس ــه ب ــت ک اس

ــرای ارزیابــی  یــی ب دیــدگاه صاحب نظــران در ایــن حــوزه، الگو

ــای  ــیون ورزش ه ــی فدراس ــگری ورزش ــن گردش ــرد انجم عملک

ــود. ــی ش ــی طراح همگان

1. Ritchie & Adair

روش	شناسی	تحقیق
هم بســتگی  نــوع  از  و  توصیفــی  حاضــر  پژوهــش  روش 

اســت و داده هــا به صــورت میدانــی گــردآوری شــده اســت. جامعــۀ 

آمــاری پژوهــش را کلیــۀ اســتادان دانشــگاهی صاحب نــام در 

ــالت  ــجویان تحصی ــن دانش ــی و همچنی ــگری ورزش ــوزۀ گردش ح

تکمیلــی فعــال در زمینــۀ گردشــگری ورزشــی تشــکیل داده انــد کــه 

بنــا بــه اطالعــات دریافتــی تعــداد آن هــا 114 نفــر بــرآورد شــد. بــه 

ــراد  ــن اف ــن جامعــه، همی ــه تعــداد معی علــت دسترســی نداشــتن ب

به صــورت تمام شــمار به عنــوان نمونــۀ آمــاری در نظــر گرفتــه 

 .)N=114( شــدند

ارزیابــی  پرســش نامۀ  از  داده هــا  گــردآوری  به منظــور 

عملکــرد بــه روش کارت امتیــازی متــوازن اســتفاده شــد کــه 

ــای  ــری )گویه ه ــد و یادگی ــۀ رش ــار مؤلف ــه و چه ــامل 34 گوی ش

1 تــا 10(، مالــی )گویه هــای 11 تــا 14(، مشــتری )گویه هــای 

ــود و  ــا 34( ب ــای 25 ت ــی )گویه ه ــای داخل ــا 24( و فرآینده 15 ت

ــت  ــش وضعی ــرت و در دو بخ ــی لیک ــف پنج ارزش ــاس طی ــر اس ب

موجــود و وضعیــت مطلــوب طراحــی شــد. به منظــور تأییــد 

ــن از  ــت ت ــار هف ــش نامه در اختی ــی، پرس ــوری و محتوای ــی ص روای

ــه  ــرار گرفــت و پــس از بررســی های اولی اســتادان علــوم ورزشــی ق

ــی  ــن پایای ــور تعیی ــن، به منظ ــد. همچنی ــال ش ــات الزم اعم اصالح

ــر( از آزمــون آلفــای  ــی )25 نف پرســش نامه، در مطالعــه ای مقدمات

ــت  ــرای وضعی ــش نامه ب ــی پرس ــه پایای ــد ک ــتفاده ش ــاخ اس کرونب

ــد. در  ــت آم ــب 0/94 و 0/98 به دس ــه ترتی ــود ب ــوب و موج مطل

نهایــت، اطالعــات جمع آوری شــده در ســه بخــش تجزیه وتحلیــل 

آزمودنی هــا  اول اطالعــات جمعیت شــناختی  شــد: در بخــش 

)ســن، جنســیت، تحصیــالت(، در بخــش دوم آمــار توصیفــی 

)میانگیــن، انحــراف اســتاندارد( و در بخــش ســوم آمــار اســتنباطی 

ــی  ــون ت ــن، آزم ــون فریدم ــمیرنوف، آزم ــون کالموگروف-اس )آزم

تک نمونــه ای و تــی زوجــی بــرای دو گــروه مســتقل( بــا اســتفاده از 

نســخۀ 21 نرم افــزار اس پــی اس اس. 

یافته	های	تحقیق
بــر اســاس اطالعــات به دســت آمده، بیشــترین فراوانــی 

برحســب ســن بــه گــروه ســنی 21 تــا 30 ســال )46/5(، برحســب 

ــروه  ــه گ ــالت ب ــب تحصی ــردان )53/5( و برحس ــه م ــیت ب جنس

ــت.  ــاص یاف ــی )82/8( اختص ــالت تکمیل تحصی

ــان  ــش را نش ــای پژوه ــی مؤلفه ه ــای توصیف ــدول 1 داده ه ج

ــای  ــن مؤلفه ه ــت، در بی ــخص اس ــه مش ــور ک ــد. همان ط می ده

وضعیــت موجــود، مؤلفــۀ مالــی بــا میانگیــن 2/28 بیشــترین امتیــاز 

ــاز را  ــن امتی ــن 2/24 کمتری ــا میانگی ــری ب ــد و یادگی ــۀ رش و مؤلف

مؤلفه هــای وضعیــت مطلــوب،  بیــن  در  داشــته اند. همچنیــن 

مؤلفــۀ مشــتری بــا میانگیــن 4/34 باالتریــن امتیــاز و مؤلفــۀ 

فرایندهــای داخلــی بــا میانگیــن 4/22 کمتریــن امتیــاز را داشــته اند. 
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جدول	1.	میانگین	و	انحراف	استاندارد	مؤلفه	های	پژوهش

انحراف استانداردمیانگینوضعیتمتغیر

مالی
2/280/92موجود

4/300/52مطلوب

مشتری
2/270/88موجود

4/340/43مطلوب

فرآیندهای داخلی
2/270/91موجود

4/220/42مطلوب

رشد و یادگیری
2/240/85موجود

4/310/41مطلوب

توزیــع داده هــا بــا آزمــون کولموگروف ـ اســمیرنوف بررســی 

ــی )در دو  ــت بررس ــای تح ــه مؤلفه ه ــان داد ک ــج آن نش ــد و نتای ش

وضعیــت موجــود و مطلــوب( از توزیــع طبیعــی برخــوردار نیســتند.

در ادامــه، بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن، مؤلفه هــای 

ــی داری  ــطح معن ــه س ــد. ازآنجاک ــدی ش ــی اولویت بن موردبررس

می شــود  مشــخص  آمــد،  به دســت   0/001 فریدمــن  آزمــون 

ــود دارد.  ــاداری وج ــت معن ــش اولوی ــای پژوه ــن مؤلفه ه ــه بی ک

همان طــور کــه در جــدول 2 مشــخص شــده اســت، در بیــن 

ــت اول و  ــی دارای اولوی ــۀ مال ــود، مؤلف ــت موج ــای وضعی مؤلفه ه

مؤلفــۀ مشــتری دارای اولویــت دوم اســت. امــا در بیــن مؤلفه هــای 

ــۀ  ــی مؤلف ــت، یعن ــس اس ــت برعک ــن اولوی ــوب ای ــت مطل وضعی

مشــتری در اولویــت اول و مؤلفــۀ مالــی در اولویــت دوم قــرار دارد.

جدول	2:	میانگین	رتبه	ها	و	اولویت	مؤلفه	های	پژوهش	در	دو	وضعیت	موجود	و	مطلوب

اولویتمیانگین رتبه هاوضعیتمتغیر

مالی
اول2/63موجود

دوم2/59مطلوب

مشتری

دوم2/57موجود

اول2/79مطلوب

فرآیندهای داخلی

چهارم2/39موجود

چهارم0/001مطلوب

رشد و یادگیری

سوم2/41موجود

سوم2/08مطلوب
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ــا آزمــون تــی  متغیرهــای پژوهــش در جامعــۀ موردبررســی ب

تک نمونــه ای بررســی شــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج و ایــن نکتــه کــه 

3 نمــرۀ حــد وســط اســت، هــر مؤلفــه ای کــه نمــرۀ معیــار آن کمتــر 

از 3 باشــد وضعیــت مطلوبــی نــدارد )جــدول 3(.

جدول	3:	تحلیل	تی	تک	نمونه	ای	برای	مقایسۀ	نمرۀ	مؤلفه	های	پژوهش	در	گروه	نمونه	با	نمرۀ	معیار

سطح معناداری )Sig(آمارۀ Tنمرۀ معیاروضعیتمتغیر

مالی
9/3760/001-0/75-موجود

1/3026/2950/001مطلوب

مشتری
8/5610/001-0/72-موجود

1/3433/2410/001مطلوب

فرآیندهای داخلی
8/7970/001-0/72-موجود

1/2230/5510/001مطلوب

رشد و یادگیری
8/2710/001-0/71-موجود

1/3133/6920/001مطلوب

در هـردو وضعیـت موجود و مطلـوب اختالف معنـاداری دارند. نتایـج جـدول 4 نشـان می دهـد که میانگیـن تمامـی مؤلفه ها 

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

سطح معناداری )Sig(آمارۀ Tدرجۀ آزادیمیانگینوضعیتمتغیر

مالی

2/28موجود
11321/4740/001

4/30مطلوب

مشتری
2/27موجود

11323/0660/001
4/34مطلوب

فرآیندهای 

داخلی

2/27موجود
11321/9450/001

4/22مطلوب

رشد و 
یادگیری

2/24موجود
11322/4800/001

4/31مطلوب
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بحث	و	نتیجه	گیری
مدل هــای  مهم تریــن  از  متــوازن  امتیــازی  کارت 

ــه  ــدگاه ب ــل دی ــرای تبدی ــزاری ب اندازه گیــری عملکــرد اســت کــه اب

ــردی  ــت راهب ــرای مدیری ــیده ب ــات رس ــه اثب ــردی ب ــل و رویک عم

آنجاســت  نکتــۀ مهــم   .)Valderrama et al, 2013( اســت

ــن  ــداف انجم ــا اه ــتی ب ــرد را به درس ــن رویک ــر ای ــوان مناظ ــه بت ک

گردشــگری ورزشــی کشــور تطبیــق داد کــه در ایــن پژوهــش ســعی 

ــود.  ــام ش ــراوان انج ــت ف ــا دق ــوع ب ــن موض ــت ای ــده اس ش

ــن  ــو احس ــه نح ــود را ب ــۀ خ ــی وظیف ــازمان ها در صورت س

ــد.  ــن کنن ــه را روش ــدۀ جامع ــیر آین ــه مس ــانند ک ــام می رس ــه انج ب

ــت.  ــروری اس ــازمان ها ض ــرای س ــم انداز ب ــن چش ــن تبیی بنابرای

چشــم انداز در ســازمان به واســطۀ راهبرد هــا تحقــق می یابــد و 

ایــن راهبرد هــا را می تــوان از طریــق کارت امتیــازی متــوازن تبییــن 

کــرد )Cardinaels, 2010(. همچنیــن برقــراری تعــادل بیــن 

منظرهــای مختلــف مهم تریــن جنبــۀ کارت امتیــازی متوازن اســت. 

ــرد  ــا رویک ــرد ب ــی عملک ــام ارزیاب ــری نظ ــتا، به کارگی ــن راس در ای

ــازمان ها  ــیاری از س ــت بس ــب موفقی ــوازن موج ــازی مت کارت امتی

ــات  ــه تحقیق ــوان ب ــه می ت ــت ک ــده اس ــون ش ــای گوناگ در حوزه ه

 )2013( همــکاران  و  والدرامــا   ،)1992( نورتــن  و  کاپــالن 

ــکاران )2012( و  ــبی2 و هم ــکاران )2010(، بایس ــوار1 و هم بلی

کریمادیــس )2008( اشــاره کــرد. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، 

ــالف  ــش اخت ــای پژوه ــوب مؤلفه ه ــود و مطل ــت موج ــن وضعی بی

معنــاداری وجــود دارد )جــدول 1(. ایــن یافتــه بــا تحقیقــات یــاری 

 حصــار و همــکاران )1394(، ضرغــام بروجنــی )1391( همســو و 

بــا تحقیــق میرفخرالدینــی و همــکاران )1392( ناهمســو اســت. در 

ایــن رابطــه یــاری  حصــار و همــکاران )1394( در پژوهــش خــود به 

ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــکاف گســترده ای بیــن وضعیــت موجود 

ــر  ــالف از منظ ــترین اخت ــود دارد و بیش ــوب وج ــت مطل و وضعی

مالــی بــوده اســت کــه پیاده ســازی کارت امتیــازی متــوازن راهبــرد 

ــت  ــرد حرک ــا رویک ــگری ب ــزی گردش ــرای برنامه ری ــجمی را ب منس

بــه ســمت آینــدۀ مطلــوب ارائــه خواهــد نمــود. ضرغــام بروجنــی 

ــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه  ــز در پژوهــش خــود ب )1391( نی

ــرد در  ــود عملک ــرای بهب ــده، ب ــای انجام ش ــه آزمون ه ــتناد ب ــا اس ب

ــان  ــای کارکن ــای مهارت ه ــا ارتق ــوان ب ــل داری، می ت ــت هت صنع

تأمیــن  مناســب،  آموزشــی  برنامه هــای  ارائــۀ  صنعــت،  ایــن 

رضایــت و افزایــش بهــره وری کارکنــان )منظــر رشــد و یادگیــری( بر 

ــی  ــت و خدمات ــرل داش ــت کنت ــن صنع ــای ای ــا و فعالیت ه فراینده

ــد  ــر فراین ــه داد )منظ ــتریان ارائ ــه مش ــد را ب ــرد و جدی منحصر به ف

ــد  ــان باش ــا و انتظاراتش ــخ گوی نیازه ــه پاس ــی(، به نحوی ک داخل

ــادار تبدیــل شــوند.  ــه مشــتریانی وف و رضایتشــان جلــب شــود و ب

امــا نتایــج پژوهــش میرفخرالدینــی و همــکاران )1392( حاکــی از 

آن اســت کــه ادارۀ کل تربیت بدنــی اســتان یــزد در دو منظــر رشــد 

.1 Bolivar
2. Bisebe

و یادگیــری و فرایندهــای داخلــی عملکــرد مناســبی داشــته و در دو 

ــی نداشــته اســت. منظــر مشــتری و مالــی عملکــرد مطلوب

کل  ادارۀ  قــوت  نقطــۀ  گفــت  بتــوان  شــاید  ازایــن رو 

و  یادگیــری  و  رشــد  منظرهــای  در  یــزد  اســتان  تربیت بدنــی 

ــبت  ــتر نس ــای بیش ــابقه و تجربه ه ــر س ــی در اث ــای داخل فراینده

ــن دو  ــر ای ــر ب ــل مؤث ــناخت عوام ــگری در ش ــن گردش ــه انجم ب

ــوان  ــده می ت ــب گفته ش ــه مطال ــت ب ــا عنای ــت. ب ــوده اس ــر ب منظ

بیــان داشــت کــه علــت مقبولیــت و موفقیــت مــدل کارت امتیــازی 

متــوازن آن اســت کــه بــا دیــدی وســیع و کالن بــه عملکــرد ســازمان 

می نگــرد و بــر اســاس چهــار دیــدگاه مالــی، مشــتری، فرایندهــای 

ارزیابــی عملکــرد ســازمان  بــه  یادگیــری  و  داخلــی و رشــد 

ارائه شــده  مــدل  اجــرای  و  پیاده ســازی  بنابرایــن،  می پــردازد. 

در انجمــن گردشــگری می توانــد ارزش دارایی هــای نامشــهود 

ــن  ــد و بی ــری کن ــی اندازه گی ــه را به خوب ــت مطالع ــای تح اداره ه

ــود  ــه وج ــتحکم ب ــدی مس ــهود پیون ــهود و نامش ــای مش دارایی ه

آورد. ازایــن رو پیشــنهاد می شــود، ضمــن تحلیــل شــکاف بیــن دو 

ــگری  ــوزۀ گردش ــی در ح ــای متول ــای نهاده ــه رفتاره ــت، ب وضعی

ــخص و  ــاد مش ــک نه ــدان ی ــرا فق ــود؛ زی ــژه ش ــه وی ــی توج ورزش

ــت. ــاخته اس ــان س ــالف را نمای ــن اخت ــش ای ــی نق چندگانگ

ــه  ــر چهارگان ــدی مناظ ــون اولویت بن ــل از آزم ــج حاص نتای

)جــدول 2( نشــان می دهــد کــه بیــن مؤلفه هــای پژوهــش اولویــت 

ــخص  ــدول 2 مش ــه در ج ــور ک ــود دارد. همان ط ــاداری وج معن

 شــده اســت، در بیــن مؤلفه هــای وضعیــت موجــود، مؤلفــۀ مالــی 

دارای اولویــت اول و مؤلفــۀ مشــتری دارای اولویــت دوم اســت، امــا 

ــس  ــت برعک ــن اولوی ــوب ای ــت مطل ــای وضعی ــن مؤلفه ه در بی

ــی در  ــۀ مال ــت اول و مؤلف ــتری در اولوی ــۀ مش ــی مؤلف ــت، یعن اس

ــات  ــت آمده از تحقیق ــج به دس ــا نتای ــه ب ــرار دارد ک ــت دوم ق اولوی

میرفخرالدینــی و همــکاران )1390( همســو و بــا نتایــج تحقیقــات 

ابطحــی و همــکاران )1394( و نظری پــور و پارســایی )1392( 

ــس در  ــل واریان ــون تحلی ــل از آزم ــج حاص ــت. نتای ــو اس ناهمس

ــاوت  ــان دهندۀ تف ــکاران )1390( نش ــی و هم ــق میرفخرالدین تحقی

رتبــۀ مناظــر چهارگانــه اســت کــه بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، 

منظــر مشــتری دارای بیشــترین اولویــت و منظــر مالــی دارای 

ــا  ــات ابطحی نی ــی در تحقیق ــد، ول ــناخته ش ــت ش ــن اولوی کمتری

ــر  ــایی )1392( دو منظ ــور و پارس ــکاران )1394( و نظری پ و هم

رشــد و یادگیــری و فرایندهــای داخلــی بــه ترتیــب در اولویت هــای 

ــالف در  ــن اخت ــت ای ــوان گف ــاید بت ــد؛ ش ــرار گرفته ان اول و دوم ق

نتایــج ناشــی از آن اســت کــه ایــن تحقیقــات در ادارات وابســته بــه 

دولــت انجــام شــده اســت و مــردم ناگزیــر بــه اســتفاده از آن انــد و 

از نظــر مالــی نیــز دولــت پشــتیبان آن هــا خواهــد بــود. 

ــان داشــت کــه مشــتری در نقطــۀ  ــوان بی ــاره شــاید بت دراین ب

کانونــی ســازمان های خدمات محــور قــرار دارد و توجــه همه جانبــه 

بــه نیازهــای او ســازمان را بــه کســب منافــع بیشــتر ســوق خواهــد 
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ــایی و  ــمت شناس ــه س ــود را ب ــوان خ ــی ت ــد تمام ــن، بای داد. بنابرای

تأمیــن نیازهــای اساســی مشــتریان هدایــت کــرد تــا ضمــن جلــب 

ــازمان،  ــدت س ــای بلندم ــا برنامه ه ــا ب ــی آن ه ــت و همراه رضای

ــه  ــرد. ب ــره ب ــان به ــایر مخاطب ــذب س ــغ و ج ــروی تبلی ــوان از نی بت

ــای  ــی از فعالیت ه ــپاری برخ ــا برون س ــوان ب ــد می ت ــر می رس نظ

انجمــن گردشــگری و اســتفاده از ســرمایه گذاران معنــوی ایــن 

مؤلفــه را بــه ســمت وضعیــت مطلــوب هدایــت کــرد و در ادامــه بــه 

ــراد رســید. ــۀ اف ــن مشــارکت فعاالن تبیی

از  کــه هیچ یــک  اســت  آن  از  نتایــج جــدول 3 حاکــی 

ــت  ــوب وضعی ــود و مطل ــرایط موج ــر ش ــش از نظ ــای پژوه مؤلفه ه

مطلوبــی ندارنــد. ایــن یافتــۀ پژوهــش بــا تحقیقــات گــروه مشــاوران 

ــات  ــه تحقیق ــتناد ب ــا اس ــت. ب ــوده اس ــو ب ــو )1388( ناهمس پنک

ــی  ــه ارزیاب ــط ب ــق فق ــن تحقی ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــده و ب انجام ش

عملکــرد انجمــن گردشــگری پرداختــه اســت، بــه محققــان پیشــنهاد 

ــا  ــده را ب ــال های آین ــگری در س ــن گردش ــرد انجم ــود عملک می ش

ترکیــب مــدل ایــن پژوهــش بــا دیگــر مدل هــای ارزیابــی عملکــرد 

ــر  ــای دیگ ــتفاده از روش ه ــز اس ــه و نی ــه DEA و 360 درج ازجمل

تصمیم گیــری  روش هــای  ازجملــه  زیرمعیارهــا  بــه  وزن دهــی 

ــد. ــی کنن ــازی ارزیاب ــۀ ف ــره و نظری چندمتغی

در حــوزۀ مشــتریان، بســیاری از تحقیقــات عالوه بــر اهمیــت 

کیــد  تأ خدمات رســان  واحد هــای  مشــتریان  نیــاز  شناســایی 

بســیاری بــر رضایتمنــدی ایــن گروه هــا کرده انــد. ازایــن رو بــه نظــر 

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــگری ورزش ــن گردش ــد انجم می رس

فنــاوری بــرای جلوگیــری از تضعیــف انجمــن و افزایــش مشــارکت 

ورزشــی مخاطبــان بایــد بــا ارائــۀ به موقــع خدمــات و محصــوالت 

ــه اهــداف بلندمــدت خــود  الزم، اهتمــام ویــژه ای بــر دســت یابی ب

ــردی از  ــه ای کارب ــۀ نمون ــا ارائ ــش، ب ــن پژوه ــد. در ای ــته باش داش

ــای آن،  ــداف و معیاره ــن اه ــا و تبیی ــازی راهبرد ه ــوی پیاده س الگ

ــرد  ــدل در عملک ــن م ــرای ای ــد اج ــه فراین ــت ک ــده اس ــالش ش ت

ــهیل  ــاوری تس ــات و فن ــوم، تحقیق ــگری وزارت عل ــن گردش انجم

ــدت و  ــداف کوتاه م ــن اه ــه تعیی ــران ب ــوق دادن مدی ــا س ــود و ب ش

بلندمــدت در راســتای راهبرد هــای موجــود، زمینــۀ موفقیــت و 

پیشــرفت چشــمگیر در عملکــرد انجمــن گردشــگری فراهــم آیــد و 

گامــی مؤثــر در مســیر رشــد ایــن انجمــن در ایــران برداشــته شــود.
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امتیــازی  کارت  »کاربــرد   .)1391( محســن  پارســایی، 

متــوازن در شــرکت ملــی گاز ایــران«. پایان نامــه کارشناســی ارشــد، 

ــدان.  ــد هم ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش

زرنــدی،  پورســلطانی  و  جــالل  نوبــر،  بقالــی  تقی پــور 

حســین )1395(. »اســتفاده از کارت امتیــازی متــوازن جهــت 

ــن  ــز«. اولی ــهر تبری ــی ش ــازمان های ورزش ــرد س ــی عملک ارزیاب

همایــش ملــی تحــوالت علــوم ورزشــی در حــوزۀ ســامت، 

.10-1 قهرمانــی،  و  پیشــگیری 

 .)1397( لقمــان  کشــاورز،  و  ســارا  بابایــی،  خالقــی 

بــا  ایــران  قهرمانــی  ورزش  توســعۀ  راهبرد هــای  »پیاده ســازی 

در  کاربــردی  پژوهش هــای  رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن«. 

.25-11 ص   ،26 پیاپــی  شــمارۀ   ،7 دورۀ  ورزشــی،  مدیریــت 

ــه، حســینی، ســیدعماد و احســانی، محمــد  ســراجی، مهدی

)1395(. »ارزیابــی عملکــرد فدراســیون های ورزشــی منتخــب 

جمهــوری اســالمی ایــران بــا اســتفاده از روش کارت امتیــازی 

متــوازن و تحلیــل پوششــی داده هــا«. دومیــن همایــش ملــی انجمــن 

ــران. ــی ای ــت ورزش ــی مدیری علم

و  فرهنگــی  میــراث  بخــش  توســعۀ  چشــم انداز  ســند 

www.spac.ir/Porta  .)1404 تــا   1384( گردشــگری 

صدیــق زارعــی، جعفــر )1384(. بررســی تحلیلــی توریســم 

ورزشــی در شــهر تهــران. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد رشــتۀ 

تربیــت  بدنــی، دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد علــوم و تحقیقــات ایران.

ــان داوری  ــرد دپارتم ــی عملک ــی )1397(. ارزیاب ــاد، عل صی

فدراســیون فوتبــال از دیــدگاه داوران بــا اســتفاده از روش کارت 

ــوزش  ــۀ آم ــد، مؤسس ــی ارش ــۀ کارشناس ــوازن. پایان نام ــازی مت امتی

ــار.  ــناباد، گلبه ــی س عال

ضرغــام بروجنــی، حمیــد )1391(. »ســنجش پایــداری 

ــای  ــۀ پژوهش ه ــش«. فصل نام ــره کی ــگری در جزی ــعه گردش توس

اقتصــادی، دورۀ 2، شــمارۀ 2، ص 36-15.

ــازمان  ــگری. س ــت گردش ــدی )1386(. مدیری ــی، مه کاظم

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی مطالع

ــم  ــی، مری ــرزو، میربهای ــبزی، ب ــمس اله، س ــژاد، ش کاظمی ن

ــی  ــگری در همگرای ــش گردش ــا )1389(. »نق ــی، علیرض و کریم

ــی  ــره بین الملل ــن کنگ ــو OIC«. چهارمی ــورهای عض ــی کش فرهنگ

ــدان.  ــام، زاه ــان اس ــان جه جغرافی دان

ــه  ــجادی، نصرالل ــرزاد، س ــدی، مه ــان، حمی ــاورز، لقم کش

ــرد  ــی عملک ــام ارزیاب ــن نظ ــود )1389(. »تدوی ــودرزی، محم و گ

کمیتــة ملــی المپیــک بــا رویکــرد کارت امتیــازی متــوازن«. 

مطالعــات مدیریــت ورزشــی، شــمارۀ 8 )پیاپــی 29(، ص 98-83.
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ــای  ــواع مدل ه ــه ان ــو )1388(. مقایس ــاوران پنک ــروه مش گ

کارت  و  اســتراتژیک  مدیریــت  دپارتمــان  عملکــرد.  ارزیابــی 

ــوازن.  ــازی مت امتی

توســعه  بــر  ورزش  »اثــرات  مهــدی )1385(.  مالمیــر، 

شــهری، رابطــه بیــن توریســم ورزشــی و توریســم شــهری«. اولیــن 

ــران. ــهر و ورزش، ته ــی ش ــش مل همای

محــرم زاده، مهــرداد )1388(. »اصــول و مبانــی گردشــگری 

ــه: انتشــارات جهــاد دانشــگاهی. ورزشــی«. ارومی

محمدحســن،  پیمان فــر،  حیــدر،  ســید  میرفخرالدیــن، 

خطیبــی عقــدا، محمدنبــی و علی محمــدی، حســین )1392(. 

از  اســتفاده  بــا  ورزشــی  ســازمان های  عملکــرد  »ارزیابــی 

کل  اداره  مــوردی:  )مطالعــه   BSC-TOPSIS منســجم مــدل 

ــت  ــی )حرک ــت ورزش ــریۀ مدیری ــزد(«. نش ــتان ی ــی اس تربیت بدن

شــمارۀ 16، ص 96-77. ســابق(، 

نجفــی، اصغــر، حمیــدی، مهــرزاد، ســجادی، ســیدنصرالله 

ــردی  ــۀ راهب ــا و نقش ــن منظره ــین )1396(. »تدوی ــی، حس و رجب

معاونــت ورزش دانشــگاه آزاد اســالمی بــا رویکــرد کارت امتیــازی 

متــوازن«. رویکردهــای نویــن در مدیریــت ورزشــی، دورۀ 5، 

شــمارۀ 19، ص 21-9.

ــجادی،  ــرزاد، س ــدی، مه ــیداحمد، حمی ــجادی، س نژادس

نصراللــه و گــودرزی، محمــود )1390(. »تدویــن الگــوی اجــرای 

راهبــرد و طراحــی نقشــه راهبــرد ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 

ــای  ــوازن«. پژوهش ه ــازی مت ــك کارت امتی ــتفاده از تکنی ــا اس ب

ــمارۀ 8، ص 21-7.  ــت در ورزش، ش ــوژی و مدیری فیزیول

 .)1392( محســن  پارســایی،  و  محمــد  نظری پــور، 

»شناســایی و رتبه بنــدی شــاخصه ای عملکــرد کارت امتیــازی 

ایــران(«.  گاز  ملــی  شــرکت  مــوردی:  )مطالعــۀ  متــوازن 

ــمارۀ 10، ص  ــوم، ش ــال س ــابداری، س ــی حس ــای تجرب پژوهش ه

 .146 -129

بازاریابــی  الگــوی  طراحــی   .)1388( افشــار  هنــرور، 

ورزشــی در ایــران. رســالۀ دکتــری. دانشــکدۀ علــوم انســانی، 

دانشــگاه تربیــت مــدرس.

ــرزاد  ــول و غفــوری، ف ــرور، افشــار، مشــرف جــوادی، بت هن

ــای  ــه رویداده ــگران ب ــوق دهنده گردش ــای س )1384(. »عامل ه

ورزشــی بین المللــی برگــزار شــونده در کشــور«. نشــریۀ المپیــک، 

دورۀ 13، شــمارۀ 31، ص 64-51.

حیــدری  داوود،  مهــدوی،  ارســطو،  حصــار،  یــاری 

ــه  ــش چرخ ــه )1394(. »پای ــی، خدیج ــل و ابراهیم ــاربان، وکی س
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