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 چکیده

در این راستا . هاي تدوین شده استها عدم اجراي استراتژيهاي سازمانترین چالشدر قرن بیست و یکم یکی از مهم :و هدف مقدمه

یکی از ابزارهاي کارآ براي رفع این . مندي از ابزارهاي خاص در تالش براي رفع این چالش هستندمتخصصین مدیریت با بهره

انجام پژوهش تبیین مدل پیاده سازي  اینرو هدف از از. چالشروش ارزیابی متوازن است که توسط کاپالن و نورتن معرفی شده است

  . هاي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازنبوداستراتژي

مومی کمیته ملی نفر از اعضاي مجمع ع 114جامعه آماري پژوهش . باشدتحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی می :روش شناسی

براي . نفر براي نمونه تحقیق انتخاب شدند 89خبرگان آشنا به امور کمیته ملی المپیک بودند که از بین آنها المپیک، متخصصین و 

ساخته که روایی صوري و محتوایی آن به تایید متخصصین رسید و پایایی آن با گردآوري اطالعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق 

براي تحلیل اطالعات در بخش کمی از آزمون مجذور . ی نیز از مصاحبه استفاده شدو در بخش کیفبه دست آمد  84/0آلفاي کرونباخ 

  . استفاده شد روش استقراییکاي و در بخش کیفی از 

کمیته ملی المپیک داراي چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي  مدل روش ارزیابی متوازن هاي پژوهش نشان داد کهیافته:هایافته

  . باشدابتکارات و اقدامات می 221هدف کمی بلند مدت و  127سنجه،  127هدف استراتژیک،  41داخلی، یادگیري و رشد و 
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  مقدمه

-هاي مختلف در قرن بیست و یکم عدم اجراي برنامههاي حوزههاي مدیران اکثر سازمانیکی از بزرگترین چالش

شر شده بیانگر این اسـت  منت1تحقیقی که در مجله فورچیونبه طوریکه نتایج . رودهاي استراتژیک به شمار می

همچنین این .  )1(گردندشوند، در عمل با موفقیت پیاده میدرصد استراتژیهایی که به خوبی تدوین می10که فقط 

درصد دلیل شکست مدیران ارشد اجرایـی بـه خـاطر ضـعف آنهـا در      70اي ادعا کرده است که طی مقاله مجله

از اینـرو  . )2(باشدهایشان میوفیق آنها در پیاده سازي استراتژيفرموله کردن استراتژي نبوده، بلکه به دلیل عدم ت

هـا را در قـرن حاضـر بـراي     ها، سازمانهاي استراتژیک براي موفقیت و استمرار فعالیتاهمیت پیاده سازي برنامه

با چنین تفکـري کـه در   . دهدهاي استراتژیک بیشتر سوق میهاي نوین اجراي برنامهمندي از مدلآشنایی و بهره

هاي دیگـر  هاي اخیر مانند بسیاري از سازماناي ورزشی در سالههاي مختلف شکل گرفته است، سازمانسازمان

هـا و ابزارهـاي نـوین عملیـاتی کـردن      براي استمرار و افزایش موفقیت خود در حال تجهیز کردن خود بـه روش 

ها و کـاهش  مندي از آنها عالوه بر افزایش احتمال اجراي استراتژيهاي سازمان متبوع هستند تا با بهرهاستراتژي

طر عدم اجراي آنها، خود را در عرصه رقـابتی حفـظ و بـه سـازمانی پیشـرو در رشـته ورزشـی مربوطـه تبـدیل          خ

هاي ملی المپیک کشورهاي چین و استرالیا استراتژي خود را تهیـه و بـا اجـراي آن    به طوري که کمیته. )3(نمایند

اند دربسیاري از فعالیت هاي خود از جمله حضور در رقابتهاي بین المللی و بازیهـاي المپیـک بـه موفقیـت     توانسته

هاي ورزشی کشور نیز به منظـور داشـتن عملکـردي    در این راستا سازمان.)6-4, 1(اي دست یابندهاي قابل توجه

المللی و توسعه رشته ورزشـی تحـت مـدیریت    ها و رویدادهاي ملی و بینموثر و کارا و همچنین توفیق در فعالیت

هاي تکواندو، کشتی، اداره کل را تدوین یا در حال تهیه هستند که فدراسیونهاي استراتژیک مورد نیاز خود برنامه

-اما بررسی. باشندها میتربیت بدنی استان فارس و کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی از جمله این سازمان

ـ   هاي قابل توجه در سازماندهد که علیرغم صرف هزینهها نشان می ل گونـاگون از  هاي ورزشی مزبـور، بـه دالی

-منـدي از روش هاي استراتژیک و بهـره هاي نوین پیاده سازي برنامهها با مدلجمله عدم آشنایی مدیران سازمان

هاي آنها تاکنون اجرا نشده یا از اجـراي آنهـا توفیـق چنـدانی     هاي استراتژیک، استراتژيهاي سنتی اجراي برنامه

  .)11-7(بدست نیامده است

را ) BSC(3روشی تحت عنوان روش ارزیابی متوازن 2در این رابطه براي رفع چنین مشکالتی کاپالن و نورتن      

روش ارزیابی متوازن روشـی  . )3(اندستراتژیک ابداع و معرفی کردههاي اهاي مصمم بر اجراي برنامهبراي سازمان

، فرآینـدهاي  5، مشـتري 4هاي سازمان را با ترجمه آنها به منظرهاي مالیاست که قابلیت عملیاتی کردن استراتژي

چـه اهـداف   : دارد تا مدیران در چهار منظر فـوق بـا پاسـخگویی بـه سـئواالتی ماننـد       7و یادگیري و رشد 6داخلی

انداز خود دست ها و چشمهاي مالی ضروري است که سازمان آنها را اتخاذ کند تا به استراتژياستراتژیک در زمینه

وه بر حفظ تعامـل مناسـب   تواند عال؟ سازمان با اتخاذ چه رویکردي در رابطه با مشتریان خود می)منظر مالی(یابد

؟ سـازمان بـا چـه تغییراتـی در     )منظـر مشـتري  (برد و موفقیت هر دو طرف گردد –موجب دستیابی به رابطه برد 

 

1. Fortune 
2. Kaplan and Norton 
3. Balance Scorecard(BSC) 
4 . Financial perspective 
5 . customer perspective 
6 . Internal process perspective  
7. Learning and grows perspective 
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تواند عالوه بر جلب رضایت مشتریان در صنعت مربوطـه  فرآیندهاي کنونی و اتخاذ چه فعالیت و فرآیندهاي نو می

؟ و در آخر سازمان بایـد بـه چـه    )منظر فرآیندهاي داخلی(یشرو شودبه موفقیت رسیده و در نهایت در آن صنعت پ

منظـر  (دنو رشدي برسد تا با دستیابی به آنها سه منظر دیگر دست یافتنی باش وانمندي، قابلیت، دانش و اطالعاتت

ها کـاپالن و نـورتن در روش ابتکـاري خـود بیـان      همچنین براي اجرایی شدن استراتژي)12(؟)یادگیري و رشد

-انـداز و اسـتراتژي  ها پس از تعیین منظرهاي چهارگانه نیاز دارند که در این چهار منظر چشماند که سازماناشتهد

ها، اهداف کمی و ابتکارات و اقدامات مناسـب ترجمـه نماینـد تـا     هاي تدوین شده را به اهداف استراتژیک، سنجه

نشـان دهنـده روش ارزیـابی متـوازن     ) 1(شـکل  . )8(تر شوندشدن و اجرایی شدن نزدیک ها به عملیاتیاستراتژي

  .هاي تدوین شده استپیشنهادي کاپالن و نورتن براي اجراي استراتژي

  
 )2004کاپالن و نورتن،(روش ارزیابی متوازن) 1(شکل 

  

هاي ورزشی مورد هاي مختلف، این روش توسط برخی از سازمانتوفیق مدل مزبور در سازمان در راستاي    

فدراسیون ورزشی سپاك تکراي . شودگیري آنها اشاره میاستفاده قرار گرفته است که در ادامه به فرآیند بهره

یندهاي داخلی و یادگیري و گیري از روش ارزیابی متوازن و منظرهاي مالی، مشتري، فرآبا بهره) 2006(سنگاپور

فدراسیون مزبور با . تدوین کرده است 2013الی  2004هاي رشد مدل اجراي برنامه استراتژیک خود را براي سال

هاي تدوین شده در چهار منظر مذکور به اهداف استراتژیکی مانند کسب مدال طال در مسابقات ترجمه استراتژي

تمام وقت و پاره وقت، ارتقاء سطح ورزش قهرمانی و غیر قهرمانی، افزایش ، افزایش تعداد بازیکنان 2013جهانی 

ها و تعداد نفرات ورزش کننده در موسسات آموزشی فنی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و همچنین سنجه

مناسب  اهداف کمی میان مدت و اقدامات و ابتکارات مناسبی مانند کسب مقام مستمر در مسابقات، ایجاد زمینه

اي پیشرفته، هاي جادهها، نشریات و نمایشبراي بازي و مسابقه با سبک هاي مختلف، کشف و شناسایی رسانه

هاي تر و تمام رنگی، افزایش همگانی شدن ورزش سپک تکرا در مدارس و برگزاري آزمونهاي سبکتهیه توپ

دهی، بازاریابی و توسعه دامنه فعالیتهاي خود در دوماهانه و تدوین سیستم اهداي جوایز عالوه بر مدیریت، سازمان

. )13(المللی، سپک تکرا را به عنوان ورزش ملی این کشور تبدیل نمایدداخل و خارج کشور و کسب مدالهاي بین
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برنامه استراتژیک ورزش شهرداري گرانیداي اسپانیا را به منظور افزایش تقاضا ) 2006( 1مانوئل پدرو و همکاران

هاي ورزشی در شهر گرانیدا با استفاده از روش ارزیابی متوازن و چهار منظر مالی، مشتري، براي شرکت در فعالیت

ش مزبور اهداف استراتژیک افزایش مندي از رودر این راستا با بهره. فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد اجرا کرد

هاي ورزشی در بین شهروندان و کیفیت ارائه خدمات ورزشی، همگانی شدن ورزش، افزایش فرهنگ انجام فعالیت

هاي متناسب هر در نهایت رشد وضعیت مالی و سودآوري در چهار منظر به دست آمد که اهداف مزبور با سنجه

باشگاه . )14(هاي تدوین شده اقدامات مناسبی برگزیده شداستراتژي یابی بهمنظر سنجیده شده و براي دست

در . گرفت BSCژي باشگاه با بهره گیري از تصمیم بر اجراي استرات 2007هم در سال  2ورزشی گلف ریگال هیلز

هاي باشگاه اهداف مندي از مشاوران روش ارزیابی متوازن براي هر کدام از بخشاین راستا مدیران باشگاه با بهره

هاي مناسبی بر مبناي چهار منظر مالی، مشتریان، یادگیري و رشد و فرآیندهاي داخلی کسب و کار تدوین و سنجه

اجراي آن به مدت یکسال رضایت کارکنان افزایش یافت، قطع همکاري کارکنان کاهش پیدا  کردند و پس از

کرد، خدمات به ورزشکاران با کیفیت بهتري نسبت به گذشته ارائه شد، کارآئی باشگاه بهتر گردید و در نهایت 

که خدمات ورزشی و تفریحی ارائه می  3مسئولین پارك فیرفاکس 2005در سال  .)15(درآمد باشگاه افزایش یافت

تصمیم بر اجراي استراتژي تدوین شده  2006- 2010کنند، پس از تدوین برنامه استراتژیک پارك براي سال هاي 

لین پارك مسئو. با روش ارزیابی متوازن و چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد گرفتند

علت استفاده از روش ارزیابی متوازن در پیاده سازي استراتژي را تدوین نقشه استراتژي به عنوان چارچوب کار، 

هاي تدوین شده و همچنین تعیین مدلی که توانایی خلق ارزش مشخص کردن روابط علت و معلولی استراتژي

نیز در پژوهشی که در رابطه با طراحی ) 2004(4چینگ بین لین. )16(ولین را داشته باشد، عنوان کردندبراي مسئ

-طراحی و مدیریت اینگونه باشگاه هاي تندرستی و آمادگی جسمانی انجام داد به این نتیجه دست یافت کهباشگاه

ها بر مبناي روش ارزیابی متوازن موجب حفظ و نگهداري فرهنگ حمایت از باشگاه، افزایش ارزش باشگاه در بین 

نیز پژوهشی در دانشگاه کانکت تی کیوت )  2008(5دانیل دي دلینی.)17(رکنان، مشتریان و ذینفعان می شودکا

نتایج پژوهش وي نشان . در رابطه با اصول حسابداري ورزشی با رویکرد روش ارزیابی متوازن انجام داد 6استراس

داد، وقتی دانشگاه ماموریت و استراتژي دانشگاه را در بخش ورزش با روش ارزیابی متوازن اجرا کرد، توانست 

هاي ورزشی این کیفیت مسابقات تیمقابلیت و کیفیت ورزشکاران را قبل از فراغت از تحصیل افزایش داده و 

هاي ورزشی دانشگاه را افزایش دهد و همین مساله موجب افزایش تماشاگران ورزشی براي تماشاي مسابقات تیم

همچنین تدبیر مذکور موجب عقد قرارداد بسیاري از بازیکنان این دانشگاه با تیم هاي ورزشی . دانشگاه شد

. در نهایت براي دانشگاه و بخش ورزش سودآوري  به همراه داشتشد که  NBA7,NFL8,WNBA9مختلف در 

زشی به ویژه ورزش قهرمانی عالوه بر آن اقدام مزبور موجب گرایش دانشجویان بیشتر به فعالیت هاي ور

در لندن استراتژي بهرمندي از  2012انگلیس نیز با توجه به برگزاري المپیک  10انجمن داکریوم.)18(گردید
 

1. Manuel Pedro et al 
2. Regal Hills Golf Club 
3. Fairfax 
4. Ching – Bin Lin 
5. Daniel D. Delaney 
6. Connecticut – Storss 
7 . National Basketball Association 
8 . National Football League 
9 . Women National Basketball Association 
10. Decorum 
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هاي هاي ورزشی طی سالبرگزاري بازیهاي المپیک در انگلیس را به منظور افزایش وفاداري مردم به فعالیت

اخلی و تدوین و به منظور اجراي استراتژي تدوین شده از چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي د 2011-2008

انجمن مزبور با اعتقاد بر این که چهار منظر ذکر شده توانایی . یادگیري و رشد روش ارزیابی متوازن استفاده کرد

ت ها و اهداف کمی و اقداماکنترل موثر استراتژي تدوین شده را دارند از این چهار منظر استفاده کرد و سنجه

  .)19(دمتناسب با منظرها را تعیین کر

هاي مندي از روش ارزیابی متوازن در سازمانهاي بهرهبا استناد به موارد ذکر شده و با توجه به موفقیت      

هاي کمیته ملی المپیک با روش ست با ارائه الگوي اجراي استراتژيمختلف ورزشی، پژوهش حاضر در صدد ا

ارزیابی متوازن بتواند ضمن رفع دغدغه عدم عملیاتی شدن استراتژي تدوین شده کمیته ملی المپیک، زمینه 

منظرهاي :هاي زیر پاسخ دهدهاي تعیین شده کمیته را فراهم کرده و در این راستا به پرسشاجراي استراتژي

توان هایی میباشد؟ با چه سنجهته ملی المپیک کدام است؟ اهداف استراتژیک کمیته ملی المپیک چه میکمی

توان به اهداف استراتژیک کمیته را سنجید؟ اهداف کمی کمیته کدامند؟ و با چه ابتکارات و اقداماتی می

  انداز کمیته دست یافت؟ها و چشماستراتژي

  

  روش شناسی تحقیق

  روش تحقیق      

در بخش کمی براي دستیابی به . تحقیق حاضر با توجه به ماهیت آن به دو شکل کمی و کیفی انجام شد

منظرهاي کمیته ملی المپیک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی و صوري آن مورد تائید 

 84/0نفر پرسشنامه توزیع و ضریب آلفاي کرونباخ  30براي تعیین پایایی آن در یک گروه . متخصصین قرار گرفت

ها، اهداف کمی و اقدامات و در بخش کیفی پژوهش نیز براي تعیین اهداف استراتژیک، سنجه. بدست آمد

در . ابتکارات با خبرگان، متخصصان و صاحب نظران مصاحبه کیفی انجام شد تا اطالعات مورد نیاز به دست آید

یابی به تمام اطالعات مورد نیاز یا به عبارت دیگر ها در بخش کیفی تحقیق تا دستونهنم ها بااین رابطه مصاحبه

 .اشباع نظري ادامه یافت

 جامعه و نمونه آماري

متخصصین، صاحب نظران و ) نفر 64(  1جامعه آماري پژوهش حاضر اعضاي مجمع عمومی کمیته ملی المپیک

که در بخش کمی بر اساس جدول  باشدمینفر 114مجموعاً ) فرن50(ی المپیکخبرگان آشنا به امور کمیته مل

مصاحبه کیفی با این تعداد به (نفر نمونه آماري بخش کمی 89نفر از بین  27نفر و در بخش کیفی  89مورگان 

  . به طورهدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند) اشباع نظري رسید

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده

تجزیه  SPSSاطالعات جمع آوري شده در بخش کمی با بهره گیري از آزمون آماري مجذور کاي و نرم افزار      

ها از روش استقراء منطقی به منظور مفهوم سازي براي تجزیه و تحلیل دادهدر بخش کیفی نیز . و تحلیل شد

  : ها به صورت زیر بوددر این رابطه فرآیند تحلیل داده .استفاده شد

 

از روساي  نفر از آنها در حال حاضر از اعضاي هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بوده و 9به دلیل اینکه . نفر می باشند 73اعضاي مجمع عمومی کمیته ملی المپیک . 1

 .فدراسیون هاي ورزشی نیز هستند و دو مرتبه در جامعه آماري شمرده می شدند از جامعه آماري حذف گردیدند
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هاي مفهومی یکسان ، تفسیر مفاهیم نظرات ، طبقه بندي نظرات در گروهها ، کد گذاري اجرا  و ویرایش مصاحبه

 . برآمده از تحقیق، ترکیب مفاهیم و نتیجه گیري

  یافته هاي تحقیق

  .گردددراین بخش یافته هاي تحقیق در قالب جدول وشکل ارائه می 

  

 براي تعیین منظرهاي کمیته ملی المپیک يکانتایج آزمون مجذور)  1(جدول 

 مجذورکاي استراتژي منظر
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

  مالی

 

 001/0 1 015/40 افزایش منابع مالی و تقویت استقالل مالی کمیته

تالش در جهت استفاده از حق پخش تلویزیونی براي توسعه ورزش 

 قهرمانی
29/112 3 001/0 

 001/0 1 69/15 احراز مقام شایسته در بازیهاي آسیایی و المپیک

 مشتري

 001/0 4 48 کمک به توسعه ورزش قهرمانی

توسعه و تعالی ورزش زنان و تالش براي رفع موانع حضورشایسته در 

 هاي آسیایی، المپیک وسایر رقابتهاي ورزشیبازي
38/53 4 001/0 

 001/0 4 92/72 ورزش قهرمانیرقیب شناسی در عرصه 

 001/0 4 077/94 درسراسر کشورگسترش فعالیت هاي کمیته ملی المپیک 

یندهاي فرآ

 داخلی

 001/0 4 23/119 توسعه ارتباطات با قواي سه گانه و تقویت  استقالل کمیته ملی المپیک

 توسعه ارتباطات موثر و مشارکت در فعالیتهاي مجامع

 المللی ورزشیبین
45/86 3 001/0 

 001/0 4 6/178 هاي ورزشی کشورافزایش تقسیم کار ملی بین سازمان

یادگیري و 

 رشد

 001/0 3 95/117 هاگیري ازجدیدترین یافتهعلمی و به روز نمودن ورزش و بهره

 001/0 2 28/70 ارتقاء سطح منابع انسانی کمیته ملی المپیک

 001/0 4 54/121 کیفیت و بهبود مستمرفرآیندها و عملیاتاصالح ساختار سازمانی، ارتقاي 

 001/0 3 68/31 اشاعه و گسترش ورزش پاك در سراسر کشور

  

بین دهد بر اساس آزمون استنباطی مجذور کاي، درجه آزادي و سطح معناداري جدول شماره یک نشان می     

تفاوت α%=5المپیک در کدام منظر قرار دارند،  در حدهاي کمیته ملی سئوال هر کدام از استراتژي هايگزینه

استراتژي در  3توان نتیجه گرفت می% 95بنابراین با اطمینان . وجود داردآماري معناداري بین گزینه هاي مختلف 

استراتژي کمیته ملی  4استراتژي در منظر فرآیندهاي داخلی و  3استراتژي در منظر مشتري،  4منظر مالی، 

در نتیجه کمیته ملی المپیک داراي چهار منظر مالی، مشتري، . منظر یادگیري و رشد قرار دارندالمپیک در 

 .فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد می باشد
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  BSCمدل اجراي استراتژي کمیته ملی المپیک با رویکرد )2(شکل 

  

هدف کمی بلند  127سنجه،  127هدف استراتژیک،  41المپیک داراي دهد کمیته ملی نشان می دوشکل      

-ارائه می 5و  4، 3، 2باشد که به منظور تشریح آنها جزئیات بیشتر در جداول ابتکارات و اقدامات می 221مدت و 

 .گردد
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 منظر مالی مدل پیاده سازي استراتژي کمیته ملی المپیک  )2(جدول 

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

ی
مان

هر
ش ق

رز
 و

عه
وس

ي ت
برا

ی 
یون

یز
لو

ش ت
خ

ق پ
 ح

 از
ده

تفا
اس

ت 
جه

ر 
 د

ش
ال

ت
  

مندي بهره

از قوانین و 

مقررات 

حق پخش 

  تلویزیونی

تعداد قوانین و 

مقررات موجود 

مرتبط با حق پخش 

  تلویزیونی

 چهار قانون یک قانون

  ورزش و رسانهمطالعه تطبیقی 

شنیداري در  -نظام مند کردن حضور رسانه هاي دیداري 

ورزشگاها براي تهیه گزارش از مسابقات  ورزشی به منظور پخش 

 از رادیو و تلویزیون

  تهیه پیش نویس طرح  یا الیحه حق پخش تلویزیونی

همکاري با افراد، اشخاص و صدا و سیما جهت راه اندازي شبکه 

  هاي ورزشی خصوصی

ارائه اطالعات مستمر و مورد نیاز براي افزایش سطح دانش و 

آگاهی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و مدیران تاثیر گذار در 

  اعمال حق پخش تلویزیونی

  مطالعه و بهره گیري از امور حقوقی ورزشی مرتبط با رسانه ها

پیگیري مستمر از اجرایی شدن قوانین و مقرارات مرتبط با حق 

  زیونیپخش تلوی

تهیه و ارائه الگوي مناسب در رابطه با حق پخش تلویزیونی به 

  صدا و سیما

افزایش 

باور و 

حساسیت 

مسئولین 

در حمایت 

از پرداخت 

حق پخش 

تلویزیونی 

 ورزش

میزان حمایت دولت 

از پرداخت  حق 

پخش تلویزیونی به 

 نهادهاي ورزشی

110 

میلیارد 

  ریال

  

 

880 

میلیارد 

  ریال

  

نهادهاي ذیربط در تهیه و تصویب قانون بهرمندي از همکاري با  

  حق پخش تلویزیونی در ورزش کشور

ارائه اطالعات مستمر به فدراسیون هاي ورزشی براي چگونگی 

 استفاده از حق پخش تلویزیونی

  

تعداد فدراسیون 

هاي بهره مند از 

حق پخش 

  تلویزیونی

1 

  فدراسیون

30 

  فدراسیون

درصد درآمد کمیته 

فدراسیون هاي  و

ورزشی از حق 

  پخش تلویزیونی

کمتر از 

  نیم درصد
10%  

ک
مپی

 ال
 و

ی
یای

آس
ي 

ها
ازی

ر ب
 د

ته
س

شای
م 

مقا
ز 

حرا
ا

  

افزایش 

اعزام تیم 

ها و 

ورزشکاران 

به بازیهاي 

آسیایی و 

  المپیک

تعداد رشته هاي 

اعزامی به بازیهاي 

  آسیایی

 

رشته  26

  ورزشی

 

رشته  32

  ورزشی

 

هاي ورزشی مستعد کسب مدال براي و تیمشناسایی ورزشکاران 

  اعزام بیشتر آنها به بازیهاي آسیایی و المپیک

 اولویت بندي رشته هاي مدال آور در بازیهاي المپیک و آسیایی

  حمایت مادي و معنوي از رشته هاي پایه و مدال آور

تعداد رشته هاي 

اعزامی به بازیهاي 

  المپیک

 

رشته  14

  ورزشی

 

رشته  20

  ورزشی

 

تعداد ورزشکاران 

اعزامی به بازیهاي 

  آسیایی

 

  

240 

  ورزشکار

 

350 

  ورزشکار

 

تعداد ورزشکاران 

اعزامی به بازیهاي 

  

55 

  

95 
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

  المپیک

 

  ورزشکار ورزشکار

 
تعداد ورزشکاران 

اعزامی به بازیهاي 

  آسیایی زمستانی

 

  

11 

 ورزشکار

  ورزشکار22

 

تعداد ورزشکاران 

بازیهاي اعزامی به 

 المپیک زمستانی

  

  ورزشکار2

 

 ورزشکار5

کسب 

سهمیه 

بیشتر 

براي 

حضور در 

بازي ها 

  المپیک

تعداد رشته هاي 

تیمی کسب سهمیه 

براي حضور در 

بازیهاي المپیک 

  تابستانی

 

رشته  1

 ورزشی

رشته  3

 ورزشی
مطالعه تطبیقی از کشورهاي منتخب در خصوص نحوه کسب 

  بازیهاي المپیک سهمیه بیشتر براي حضور در

 برگزاري اردوهاي تدارکاتی بیشتر براي رشته هاي ورزشی مختلف

شرکت دهی تیم هاي ملی در مسابقات تدارکاتی با تیم هاي 

  منتخب داخلی و خارج کشور

اخذ امتیاز میزبانی مسابقات کسب سهمیه براي حضور در بازیهاي 

  المپیک

المپیک براي هاي تشویقی براي کسب سهمیه هاي تدوین سیاست

  فدراسیون هاي ورزشی

تعداد ورزشکاران 

رشته هاي انفرادي 

کسب سهمیه براي 

حضور در بازیهاي 

  المپیک تابستانی

 

42 

  ورزشکار

 

80 

  ورزشکار

 

تعداد ورزشکاران 

کسب سهمیه براي 

حضور در بازیهاي 

 المپیک زمستانی

 ورزشکار5 ورزشکار2

ارتقاء 

سطح فنی 

و کیفی 

ورزشکاران 

و تیم هاي 

اعزامی به 

بازیهاي 

آسیایی و 

  المپیک

تعداد مدال هاي 

کسب شده با 

مرغوبیت طال در 

  بازیهاي آسیایی

 

  مدال 11

 

  مدال 25

 

استخدام مربیان واجد شرایط داخلی و خارجی براي هدایت تیم 

  هاي ملی کشور

نظارت و ارزیابی و تحلیل کیفی تیم هاي اعزامی به بازیهاي 

  آسیایی و المپیک

  تعیین نظام حضور تیم هاي ورزشی در بازیهاي آسیایی و المپیک

  

تعداد مدال هاي 

کسب شده با 

مرغوبیت طال در 

  بازیهاي المپیک

 

  مدال 1

 

  مدال 5

 

تعداد  مدال هاي 

کسب شده در 

بازیهاي آسیایی 

  زمستانی

 

-  

 

حداقل یک 

  مدال

 

تعداد مدال ها یا 

رتبه هاي کسب 

شده در المپیک 

- 

کسب 

جایگاه 

 مناسب
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

 زمستانی

ته
می

 ک
ی

مال
ل 

ال
تق

اس
ت 

وی
 تق

 و
ی

مال
ع 

ناب
 م

ش
زای

اف
  

تحقق و 

تعالی نظام 

جذب 

حامیان 

مالی 

  کمیته

تعداد حامیان مالی 

 داخلی
 حامی 35 حامی 10

  استقرار و تقویت واحد بازاریابی

  تدارك کنندگان اصلیشناسایی حامیان ، شرکاء و 

ثبت آرم و عالئم کمیته در مراجع ذیصالح به منظور حفاظت از 

  آنها

تدوین آیین نامه استفاده از آرم و عالیم کمیته براي فعالیت هاي 

  بازاریابی

  تشکیل شوراي خیرین و حامیان ورزش قهرمانی

  تربیت بازاریابان ورزشی

  بین المللیتدوین آیین نامه هاي جذب حامیان مالی ملی و 

تعداد حامیان مالی 

 خارجی
 حامی 10 حامی 4

میزان جذب کمک 

 از حامیان مالی

میلیارد  3

 ریال

میلیارد  60

 ریال

کیفیت ارتباط با 

حامیان 

 )CRMنرخ(مالی

36% 85% 

افزایش 

دارائیها و 

-سرمایه

هاي  

کمیته ملی 

  المپیک

میزان جذب اعتبار از 

  بودجه عمومی کشور

 

میلیارد 200

  ریال

 

600 

میلیارد 

  ریال

 
تدوین نظام ارزیابی فدراسیون هاي ورزشی با تاکید بر اصل پاسخ 

  گویی عملکرد  و بازگشت سرمایه

  مدیریت مطلوب دارائیها و سرمایه هاي کمیته

  توسعه دارایی ها و تجهیزات کمیته با رویکرد درآمدزایی

دوره هاي آموزشی افزایش منابع انسانی متخصص براي برگزاري 

  با رویکرد درآمدزادیی

  تعامل بیشتر با بخش خصوصی با رویکرد درآمدزایی

  افزایش سرمایه گذاري به منظور کسب درآمد

  جذب اعتبارات دولتی بیشتر

کسب درآمد از دارایی ها و تجهیزات کمیته به منظور ارائه خدمات 

  موثرتر به تیم هاي ملی

میزان جذب اعتبار از 

  خصوصیبخش 

 

میلیارد  3

  ریال

 

100 

میلیارد 

  ریال

 
میزان جذب اعتبار از 

سرمایه گذاري و 

  درآمدزایی

 

میلیارد  4

  ریال

 

میلیارد  30

  ریال

 

  

  
میزان دارائیهاي 

 کمیته

400 

  میلیاردریال

 

800 

میلیارد 

  ریال

 
افزایش 

جذب 

کمک از 

سازمان 

هاي بین 

المللی و 
IOC 

میزان جذب کمک 

و معنوي  هاي مالی

و المپیک  IOC از

سولیداریتی و سایر 

  نهادهاي بین المللی

 

میلیارد  1

  ریال

 

میلیارد  5

  ریال

 

تهیه طرح هاي همکاري با یونیسکو جهت جذب کمک هاي 

  نقدي و غیر نقدي براي ورزش

، فدراسیون هاي بین المللی و سایر OS  ،IOCتعامل بیشتر با

  دي و غیرنقدي بیشترنهادهاي ورزشی براي جذب کمک هاي نق

 شناسایی فرصت هاي جذب کمک هاي ملی و بین المللی

  

  

  منظر مشتري مدل پیاده سازي استراتژي کمیته ملی المپیک ) 3(جدول

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

ی 
اس

شن
ب 

رقی

ه 
ص

عر
ر 

د

ی  
مان

هر
ش ق

رز
و

ته
می

 ک
ی

مال
 

تبیین الگوي 

نظام جمع 

آوري 

میزان اطالعات 

جمع آوري شده از 

ورزش قهرمانی 

 مورد 100 مورد 10

مطالعه تطبیقی ساختار، فرآیند عملکرد و برنامه 

اجرایی کشورهاي موفق در بازیهاي آسیایی و 

  المپیک



   25 هاي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازنتبیین مدل پیاده سازي استراتژي

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

اطالعات از 

وضعیت 

ورزش 

قهرمانی 

 رقبا

ه هاي مطالعه وضعیت عملکرد کشور و رقبا در رشت رقبا

 ورزشی منتخب

ایجاد نظام پیش بینی عملکرد تیم ها و قهرمانان 

  کشورهاي رقیب

تحلیل عوامل موفقیت و شکست تیم ها و قهرمانان 

  ورزشی کشورهاي رقیب

جمع آوري اطالعات قهرمانان رقیب از رسانه هاي 

  ورزشی کشور هاي رقیب

تهیه بانک هاي اطالعاتی در زمینه ورزش قهرمانی 

  رقبا

ایجاد واحد ثبت رکوردهاي ملی و بین المللی در 

  ساختار تشکیالتی کمیته

تعداد تحلیل 

عملکرد تیم ها و 

ورزشکاران 

 کشورهاي رقیب

 مورد 60 مورد 5

بانک هاي 

اطالعاتی مرتبط 

با ورزش قهرمانی 

کشورهاي رقیب 

در فدراسیون 

 هاي ورزشی

 مورد 40 مورد 2

ه 
میت

 ک
ي

ها
ت 

الی
فع

ش 
تر

س
گ

سر
سرا

در
ک 

مپی
 ال

ی
مل

  

توسعه و 

ارتقاء نظام 

آموزش 

المپیک در 

سراسر 

  کشور

تعداد مدارس 

تحت پوشش 

 آموزش المپیک

500 

 مدرسه

5000 

 مدرسه

همکاري در تدوین و اجراي طرح آموزش المپیک 

  در مدارس و دانشگاهها

تدوین آیین نامه تشکیل شوراها و پایگاههاي 

 آموزش المپیک

پایگاه هاي آموزش المپیک در تاسیس شوراها و 

  قطب هاي ورزشی  کشور

همکاري در تدوین و اجراي طرح آموزش المپیک 

  براي هنرمندان و خبرنگاران رسانه هاي گروهی

تهیه مقاالت مربوط به آموزش المپیک به منظور 

  انتشار در رسانه ها و جراید کشور

تشویق و همکاري با مراجع ذیربط براي تدوین 

مورد نیاز جهت گنجاندن در کتب سرفصل هاي 

  درسی

  تهیه بروشورهاي آموزشی مرتبط با آموزش المپیک

بهره مندي از نظرات صاحب نظران در طراحی و راه 

  اندازي موزه المپیک

تعداد دانشگاهها 

تحت پوشش 

 آموزش المپیک

 دانشگاه100
500 

 دانشگاه

تعداد نفرات تحت 

پوشش دوره هاي 

 آموزش المپیک

 نفر20000 نفر2000

تعداد دوره هاي 

ویژه آموزش 

المپیک براي 

هنرمندان و 

خبرنگاران رسانه 

 هاي گروهی

 دوره20 دوره2

تعداد مقاالت 

مربوط با آموزش 

المپیک در رسانه 

 ها و جراید کشور

 نفر20000 نفر2000

تعداد دروس 

مرتبط با آموزش 

المپیک در کتب 

 درسی

 دوره20 دوره2

افزایش 

سطح 

مقبولیت 

تعداد ابزار هاي 

رضایت سنجی از 

 عملکرد کمیته

 ابزار 10 0

شناسایی و جذب نیروهاي داوطلب براي شوراها و 

  پایگاه هاي آموزش المپیک

 انعکاس بیشتر عملکرد کمیته در نزد جامعه
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

کمیته در 

  جامعه

تعداد طرح هاي 

سنجش رضایت 

ذینفعان و افراد از 

 کمیته

 طرح 8 0

مشارکت در اجراي برنامه هاي اجتماعی از قبیل 

کاري، روز معلولین و جشن نیکوکاري، درخت 

  ...سالمندان و

تعداد طرح هاي 

افزایش رضایت 

 مخاطبین کمیته

 طرح 15 طرح 2

میزان مشارکت 

کمیته در طرح ها 

و برنامه هاي عام 

المنفعه و 

 اجتماعی

طرح و  4

 برنامه

طرح  و  20

 برنامه

کمک به 

توسعه 

به توسعه 

بنیادي 

ورزش 

  قهرمانی

تبیین و 

ارتقاء 

مستمر نظام 

نظارت بر 

نحوه تدارك 

تیم هاي 

ملی توسط 

فدراسیون 

ها و کیفی 

سازي 

 اردوها

تعداد چک لیستها 

و ابزارهاي 

 ممیزي

چک  10

 لیست

چک  50

 لیست

اولویت بندي رشته هاي ورزشی شرکت کننده در 

  بازهاي آسیایی و المپیک

عیین کارآیی فدراسیون هاي ورزشی به نسبت ت

 هزینه هاي انجام شده

مطالعه تطبیقی نحوه تدارك تیم هاي ملی سایر 

  کشورها

نظارت مستمر بر نحوه تدارك تیم هاي ملی به 

  ویژه رشته هاي مدال آور

ممیزي مسابقات تدارکاتی تیم هاي ملی قبل از 

  اعزام به بازیهاي آسیایی و المپیک

  وضعیت برگزاري اردوهاي تدارکاتیساماندهی 

  تربیت ممیزین  و ناظرین

  تدوین نظام یکپارچه نظارت بر اردوي تیم هاي ملی

میزان استاندارد 

سازي و شفاف 

سازي شیوه 

 نظارت

20% 70% 

میزان نظارت بر 

کیفیت اردوها با 

بهره گیري از 

 ابزارهاي ارزیابی

15% 65% 

 نفر50 نفر20 تعداد ممیزین

توسعه 

مستمر نظام 

جذب، حفظ 

و ارتقاي 

مربیان تیم 

  هاي ملی

تعداد دوره هاي 

 ارتقاء مربیان
 دوره40 دوره 10

  شناسایی و حمایت ویژه علمی از مربیان نخبه

اعزام مربیان نخبه به دوره هاي آموزشی داخلی و 

 خارجی

ایجاد امکان تحصیل مربیان نخبه در سطوح 

  مختلف تحصیلی

  ملی مربیگري ایجاد بنیاد

  طراحی سیستم ارتقاي علمی و فنی مربیان داخلی

  برگزاري دوره هاي آموزش مربیگري پیشرفته

ایجاد نظام بهره مندي از المپین ها و قهرمانان ملی 

  براي هدایت تیم هاي ملی

تدوین سیاست هاي راهبردي گزینش جذب، حفظ 

  و ارتقاي مربیان تیم هاي ملی

برقراري ارتباط با مراکز علمی و تخصصی ویژه 

تعداد المپین ها و 

قهرمانان ملی 

شرکت کننده در 

دوره هاي 

 مربیگري

 نفر 80 نفر 30

تعداد آئین نامه ها 

و دستورالعمل 

هاي جذب، حفظ 

 و ارتقاء مربیان

 آئین نامه 10 آئین نامه 2

تعداد دوره هاي 

 ارتقاء مربیان
 دوره40 دوره 10



   27 هاي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازنتبیین مدل پیاده سازي استراتژي

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

  مربیگري تیم هاي ملی در سطوح بین المللی

استقرار و 

توسعه نظام 

  استعداد یابی

تعدا بازیکنان راه 

یافته به تیم هاي 

ملی از نظام 

 استعدادیابی

5 %

 بازیکنان

35 %

 ازیکنان

کمک به شناسایی مناطق یا قطب هاي ورزشی در 

  کشور

کمک به تاسیس شوراها و پایگاه ها در مناطق یا 

 قطب هاي ورزشی

  حمایت مادي و معنوي از چهره هاي مستعد

تدوین آئین نامه حضور بازیکنان در تیم هاي ملی 

  بزرگساالن

برگزاري دوره هاي آموزشی براي چهره هاي 

  مستعد

مطالعه تطبیقی نظام استعداد یابی کشورهاي 

  مختلف

کمک به طراحی و استقرار نظام استعداد یابی 

  ورزش کشور

هش هاي مرتبط با استعدادیابی در رشته انجام پژو

  هاي مختلف ورزشی

کمک به راه انداز پایگاههاي استعداد یابی در 

  آموزش و پرورش

  

تعداد قوانین و 

مقرارت نظام 

 استعداد یابی

  

 آئین نامه 4

  

 آئین نامه 8

  

تعداد دوره هاي 

پرورش استعداد 

  یابی در کمیته

 

  دوره2

 

  دوره 20

 

تحقیق هاي تعداد 

استعدادیابی در 

رشته هاي 

 مختلف ورزشی

رشته % 30

هاي 

 ورزشی

رشته % 100

 هاي ورزشی

ارتقاء سطح 

کیفی تیم 

هاي ملی 

نوجوانان و 

جوانان براي 

حضور 

قدرتمند در 

بازیهاي 

آسیایی 

نوجوانان و 

المپیک 

  جوانان

میزان سرمایه 

گذاري در تیم 

هاي ملی جوانان 

 و نوجوانان

10 %

اعتبارات 

 کمیته

30 %

اعتبارات 

 کمیته

تعیین میزان اعتبار جوانان براي شرکت در المپیک 

  جوانان در بودجه کمیته

 2012هدایت و حمایت از طرح امیدهاي المپیک 

  2016هدایت و حمایت از طرح امیدهاي المپیک

حمایت از حضور کیفی تیم هاي جوانان در المپیک 

  نانجوانان و بازیهاي آسیایی نوجوا

مطالعه تطبیقی نظام ورزش قهرمانی جوانان در 

  کشورهاي منتخب

تهیه برنامه هاي ویژه براي حضور گسترده و کیفی 

  در المپیک جوانان و بازیهاي آسیایی نوجوانان

تعداد جوانان 

اعزامی به المپیک 

 جوانان

 ورزشکار 54 0

تعدا مدال هاي 

کسب شده در 

 المپیک جوانان

- 10 

تعداد رشته ها و 

تیم هاي شرکت 

کننده در المپیک 

 جوانان

- 
رشته  7

 ورزشی

تعداد تیم هاي 

شرکت کننده در 

بازیهاي آسیایی 

 نوجوانان

 تیم 14 تیم 7

توسعه و 

تعالی 

ارتقاء فنی 

ورزش 

تعداد مربیان 

خارجی ورزش 
 مربی 20 مربی 5

مطالعات تطبیقی ورزش قهرمانی زنان کشورهاي 

  منتخب
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
  اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

ورزش 

زنان و 

تالش 

براي رفع 

موانع 

حضور 

شایسته 

در بازي 

هاي 

آسیایی، 

المپیک 

وسایر 

رقابتهاي 

ورزشی و 

  المپیک

  بانوان  بانوان

 

  کسب امتیاز میزبانی رویدادهاي ورزشی زنان

همکاري با نهادهاي ذیربط براي ساماندهی جایگاه 

  ورزش زنان در فدراسیون هاي ورزشی

مدیران زن نخبه در کمک به پرورش مربیان و 

  عرصه ورزش زنان

تعامل مستمر با مسئولین ذیربط براي  رفع حضور 

زنان در ورزشگاههاي کشور با حفظ و رعایت شعائر 

  مذهبی و ارائه به مراجع ذیربط

  انجام طرح جامع حمایت از ورزش قهرمانی زنان

تعیین سهم ورزش قهرمانی زنان از کل اعتبارات 

  کمیته

ن تعداد مربیا

داخلی ممتاز 

  ورزش بانوان

 

 مربی 100 مربی 10

تعداد مدیران زن 

در ورزش 

  قهرمانی کشور

 

  مدیر 3

 

  مدیر 50

 

توسعه 

تسهیالت و 

تجهیزات 

ورزش 

  بانوان

تعداد سالن هاي 

ورزشی مجهز 

ویژه تیم هاي 

  ملی بانوان

 

سالن  3

 ورزشی

سالن  30

 ورزشی
ورزشی فراهم کردن تسهیالت و تجهیزات مناسب 

  براي بانوان

استاندارد سازي تسهیالت، تجهیزات و امکانات 

کیفیت تسهیالت   تحت پوشش براي ورزش بانوان

و تجهیزات 

 ورزش بانوان

45% 80% 

افزایش 

اعزام تیم 

هاي ملی 

بانوان به 

رقابتهاي 

برون مرزي 

با پوشش 

 اسالمی

تعداد رشته هاي 

ورزشی بانوان 

اعزام شده به 

بین رقابت هاي 

المللی با حفظ و 

رعایت شئونات 

اسالمی توسط 

 بانوان کشور

رشته  22

 ورزشی

رشته  40

 ورزشی

اولویت بندي رشته هاي مدال آور بانوان در 

  رویدادهاي بین المللی و حمایت ویژه از آنان

تدوین نظام اعزام تیم هاي ورزشی بانوان به 

  رویدادهاي بین المللی

المللی زنان مستقل از شناسایی رویدادهاي بین 

  مسابقات مردان

تعامل با مراجع ذیربط داخلی و خارجی جهت نحوه 

حضور بانوان با پوشش اسالمی در رقابتهاي بین 

 المللی

  

  منظر فرآیندهاي داخلی مدل پیاده سازي استراتژي کمیته ملی المپیک) 4(جدول

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

ه 
 س

ي
قوا

با 
ت 

طا
تبا

 ار
عه

وس
ت

ه 
میت

 ک
ل

ال
تق

اس
ت  

وی
 تق

 و
نه

گا

ک
مپی

 ال
ی

مل
  

احیاي نقش و 

جایگاه حقوقی 

کمیته ملی 

المپیک در 

  ورزش کشور

میزان نقش 

کمیته در 

  ورزش کشور

 

20%  

 

50%  

 

مطالعه تطبیقی نحوه و نوع ارتباط کمیته هاي ملی 

  المپیک با دولت هاي متبوع

شناساندن جایگاه کمیته به مسئولین کشور بر مبناي 

  منشور المپیک و اساسنامه کمیته

تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در مراجع ذیصالح 

داخلی براي شفاف سازي نقش کمیته در ورزش کشور 

تعداد قوانین 

و مقررات 

3  

قانون 

8  

قانون 
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حمایتی از 

افزایش نقش 

کمیته در 

 ورزش کشور

  به ویژه در ورزش قهرمانی حمایتی حمایتی

  گسترش دامنه فعالیت هاي کمیته در ورزش کشور

افزایش حمایت 

- هاي قواي سه

  گانه

میزان تعامل 

کمیته با 

قواي سه 

تعداد (گانه

جلسات 

مشترك با 

روساي قواي 

 )سه گانه

110  

جلسه  2

 در سال

880  

جلسه  12

 در سال

  با دولت و مجلس شوراي اسالمی ایجاد ارتباط مستقیم

معرفی نماینده مستقل کمیته جهت تعامل با دولت و 

  مجلس

تشکیل واحدي در ساختار تشکیالتی کمیته براي ارتباط 

  مستمر با قواي سه گانه

افزایش دیدگاه مثبت مسئولین طراز اول کشور به فعالیت 

  هاي کمیته با ایجاد ارتباطات بیشتر

میزان 

حمایت قواي 

سه گانه از 

کمیته در 

 سال

  

50% 

  

100% 

تحقق استقالل 

مالی کمیته از 

سایر نهادي 

 ورزشی

درصد 

خودکفایی 

 مالی کمیته

5% 40% 

  جلب حمایت هاي مالی از دولت و مجلس

تهیه راهکار مناسب و ارائه آنها به مسئولین ذیربط براي 

  ثبات ردیف مستقل اعتبارات کمیته در بودجه کل کشور

فرصت ها و روش هاي نو براي درآمدزایی  شناسایی

  بیشتر

شناسایی و معرفی برخی از مراکز تجاري یا تولیدي 

سودآور به دولت براي تفویض امتیاز آنها به کمیته به 

 منظور خودکفا نمودن تشکیالت کمیته
ی

زش
ور

ی 
ملل

 ال
ن

 بی
مع

جا
 م

ي
ها

لیت
فعا

ر 
 د

ت
رک

شا
 م

 و
ثر

مو
ت 

طا
تبا

 ار
عه

وس
ت

  

افزایش کرسی 

موثر بین هاي 

  المللی ورزش

تعداد کرسی 

هاي موثر 

بین المللی 

  ورزشی

  

  

 

288 

  کرسی

 

150 

  کرسی

 

تدوین و اجراي برنامه راهبردي کسب و ارتقاي کرسی 

  هاي موثر بین المللی

شناسایی کرسی هاي موثر بین المللی و اقدام براي 

  کسب آنان

تشکیل شوراي هماهنگی نمایندگان جمهوري اسالمی 

  بین المللی ورزشیدر مجامع 

  اعطاي تسهیالت به کسب کرسی هاي بین المللی موثر

ساماندهی و ارزیابی عملکرد اعضاي ایرانی عضو مجامع 

  بین المللی ورزشی

اجراي مفاد آیین نامه اعطاي تسهیالت براي کسب 

  کرسی هاي بین المللی

تعداد کرسی 

هاي غیر 

موثر بین 

 المللی

 کرسی 35 کرسی 74

جایگاه و  ارتقاء

نقش کمیته در 

ورزش جهان و 

 آسیا

تعداد نشست 

هاي 

همکاري 

منطقه اي و 

 نشست 1
15 

 نشست

تهیه طرح هاي موثر بین المللی جهت ارائه در نهادهاي 

  ورزشی آسیایی و جهانی

راي تشکیل فراکسیون هاي منطقه اي و بین المللی ب

  ایجاد هماهنگی و تاثیر گذاري در تصمیمات بین المللی
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قاره اي به 

منظور اثر 

گذاري بر 

تصمیمات 

  ورزشی

 بین المللی

 IOCاحیاي عضویت افراد ذیصالح و توانمند کمیته در 

افزایش تعامل 

سازمان هاي 

ورزشی با 

نهادهاي بین 

 المللی ورزشی

تعداد 

پروتکل هاي 

همکاري 

فیمابین با 

سازمان هاي 

ورزشی هم 

طراز در 

  سایر کشورها

 

  پروتکل 4

  

  

  

  

  

  

  

  

 

20 

  پروتکل

 

حضور مداوم و فعال در جلسات موثر سازمان ها و 

  نهادهاي بین المللی ورزشی

دعوت از مسئولین تاثیر گذار نهادهاي بین المللی 

  ورزشی به کشور

شناسایی راه هاي مناسب تعامل با نهادهاي ورزشی بین 

  المللی

مطالعه تطبیقی از تعامل سایر کشور ها با نهادهاي بین 

  زشیالمللی ور

برگزاري دوره هاي آموزشی تعامالت بین المللی و 

تقویت زبان خارجه نمایندگان ورزش کشور در نهادهاي 

  بین المللی

فعال سازي وزارت امور خارجه براي ارتباطات سفارت 

خانه هاي ایران در سایر کشورها به منظور جلب حمایت 

نمایندگان سایر کشورها از نمایندگدن کشور در مجامع 

  المللی ورزشی بین

تهیه و مبادله پروتکل هاي همکاري با سایر کشورهاي 

 دوست و همسایه

تعداد 

پروتکل هاي 

همکاري با 

نهادهاي بین 

 المللی

 پروتکل 2
15 

 پروتکل

ی 
وق

حق
ط 

حی
 م

عه
وس

ت
)

ک
کی

 تف
 و

ي
ساز

ف 
شفا

  

(
ور

ش
 ک

ی
زش

ور
ي 

ها
ن 

ما
ساز

ن 
 بی

ف
ظای

و
  

افزایش 

هماهنگی و 

انسجام سازمان 

در هاي مرتبط 

اعزام تیم هاي 

ملی به بازیهاي 

آسیایی و 

  المپیک

تعداد آیین 

نامه ها و 

مقررات 

مرتبط با 

انسجام و 

هماهنگی 

سازمان هاي 

 ورزشی

10  

آیین  5

  نامه

 

آیین  35

  نامه

 

تشکیل ستاد هماهنگی اعزام تیم هاي ملی به بازیهاي 

آسیایی و المپیک با حضور نمایندگان سازمان تربیت 

  فدراسیون هاي ورزشیبدنی و 

برگزاري جلسات مستمر و افزایش تعامل با فدراسیون ها 

  و بخش هاي ورزش کشور براي اخذ تصمیمات مشترك

تعداد جلسات 

مشترك 

همکاري و 

هماهنگی 

بین سازمان 

  هاي ورزشی

 

  جلسه 10

 

  جلسه 55

 

تعداد فعالیت 

هاي 

  فعالیت 6

 

40 

  فعالیت
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مشترك با 

سایر 

سازمانهاي 

  مرتبط

 

 

تعداد اجراي 

مصوبات 

حاصل از 

جلسات 

مشترك با 

سایر 

سازمانهاي 

 مرتبط

 مورد 35 مورد 5

افزایش 

شفافیت، 

اختیارات و 

مسئولیت هاي 

کمیته و 

سازمان تربیت 

بدنی در ورزش 

  قهرمانی

کیفیت 

شفاف سازي 

مسئولیت ها 

و تقسیم 

وظایف بین 

کمیته و 

سایر سازمان 

 هاي ورزشی

20% 
80%  

 

طراحی و تفکیک وظایف نهادهاي ورزشی مرتبط در 

  ورزش قهرمانی

مطالعات تطبیقی نقش نهادهاي ملی ورزشی کشور هاي 

  منتخب در ورزش قهرمانی

همکاري در  تدوین پیش نویس قانون مادر ورزش 

کشور به منظور تصریح و تفکیک اختیارات کمیته در 

  ورزش قهرمانی کشور

فدراسیون هاي ورزشی و حذف اقدامات موازي در 

  سازمان تربیت بدنی با وظایف کمیته ملی المپیک

میزان 

شفافیت 

مسئولیت و 

پاسخگویی 

عملکرد 

 وظایف

40% 90% 

افزایش تعامل و 

ارتباط بین 

کمیته و 

فدراسیون هاي 

 ورزشی

تعداد طرح 

ها و برنامه 

هاي 

مشترك 

کمیته با 

فدراسیون 

 هاي ورزشی

طرح و   8

  برنامه

 

طرح   20

  و برنامه

 

همکاري دو جانبه فیمابین کمیته و فدراسیونهاي ورزشی 

  در خصوص طرح ها و برنامه هاي  ورزش قهرمانی

  تقویت ارتباط کمیته با فدراسیون هاي ورزشی

تقویت نقش فدراسیون هاي المپیکی در نظام تصمیم 

 سازي کمیته

  

  استراتژي کمیته ملی المپیکمنظر یادگیري و رشد مدل پیاده سازي ) 5(جدول

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

رز
و

ش  ك 
پا

ر 
همکاري با وزارت آموزش و پرورش براي درج  دوره 50 دوره 5تعداد دوره هاي ارتقاء سطح د
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

دانش و آگاهی 

جامعه در 

خصوص ورزش 

  پاك

موثر آمورشی 

 ورزش پاك

مفاهیم آموزش المپیک در کتب درسی مدارس و 

  مجالت رشد دانش آموز

اجراي برنامه هاي رسانه اي و تلویزیونی ورزش 

  پاك

برگزاري دوره هاي آموزش المپیزم ویژه مدیران، 

  معلمین و مربیان ورزش کشور

ندان و برگزاري دوره هاي آموزش المپیزم ویژه هنرم

  نمایندگان مطبوعات و رسانه هاي گروهی

  حمایت و تقویت نظام پیشگیري و کنترل دوپینگ

  تدوین  قوانین مرتبط با قوانین بین المللی

صدور احکام یکسان و بدون مالحظه براي افراد 

  خاطی

  تدوین مقررات منع ورود داروهاي نیروزا به کشور

دوپینگ و برگزاري دوره هاي آموزش ویژه مبارزه با 

رفتارهاي ناهنجار براي مدیران، مربیان و 

  ورزشکاران

در خصوص ... تهیه فیلم، بروشور، پوستر و 

  موضوعات مرتبط

تعداد قوانین و 

مقررات مرتبط 

با مبارزه با 

دوپینگ و 

رفتارهاي 

 ناهنجار ورزش

  قانون 3

 

  قانون 20

 

تعداد احکام 

صادره شده 

مرتبط با 

رفتارهاي 

و  ناهنجار

دوپینگ در 

 ورزش در سال

  حکم 100

 

  حکم 50

 

تعداد مقاالت 

مرتبط در رسانه 

 ها

  مقاله 8

 

  مقاله 30

 

تعداد کتب 

 مرتبط
 کتاب 12 کتاب 2

تعداد برنامه 

هاي رادیویی و 

 تلویزیونی مرتبط

 برنامه 50 برنامه 10

ارتقاء و تحکیم 

ساختار 

تشکیالتی 

مبارزه با 

دوپینگ و 

رفتارهاي  

  ناهنجار ورزش

  

تعداد طرح هاي 

مرتبط با ارتقاي 

ساختار 

تشکیالتی 

مبارزه با 

دوپینگ و 

رفتارهاي 

ناهنجار در 

 ورزش

  طرح 1

 

  طرح 4

 

ارتقاء ساختار تشکیالتی مبارزه با دوپینگ و 

  رفتارهاي ناهنجار ورزش

احیاي نمایندگی در بخش هاي مختلف ورزش 

رفتارهاي ناهنجار  کشور جهت مبارزه با دوپینگ و

  ورزش

تدوین و اجراي برنامه هاي فرهنگی براي 

  ورزشکاران

  آسیب شناسی ناهنجارهاي رفتاري ورزشکاران

  طراحی منشور اخالقی ورزش کشور

  اعطاي تسهیالت به بازي جوانمردانه

همکاري با فدراسیون هاي ورزشی در تدوین آئین 

  نامه هاي انضباطی مناسب در هر رشته ورزشی

جاد زمینه تقبیح اجتماعی دوپینگ و رفتارهاي ای

  ناهنجار در ورزش

همکاري و حمایت از سازمان هاي ورزشی براي 

تعداد منشور 

اخالقی رشته 

هاي مختلف 

 ورزشی کشور

  منشور 2

 

  منشور 50

 

تعداد ادارات یا 

واحدهاي فعال 

واحد یا  6

 اداره

واحد  48

 یا اداره
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

در کمیته و 

فدراسیون هاي 

ورزشی مبارزه 

با دوپینگ و 

رفتارهاي 

ناهنجار در 

 ورزش

افزایش کارکنان و کارشناسان فعال مبارزه با 

  دوپینگ و رفتارهاي ناهنجار در ورزش

ک
مپی

 ال
ی

 مل
ته

می
 ک

ی
سان

 ان
بع

منا
ح 

سط
ء 

تقا
ار

  

افزایش بهره 

مندي ورزش 

قهرمانی از 

ظرفیت  علمی 

  کشور

دوره هاي 

آموزشی 

تشکیل کاربردي 

شده با توجه به 

نیازهاي اصلی 

 ورزشکاران

  دوره 30

 

  دوره 150

 

ایجاد بستر مناسب براي تعامل و همکاري کمیته و 

  نیروهاي متخصص

افزایش تعامل و همکاري کمیته و مراکز آموزش 

  عالی داخل و خارج کشور

فراهم کردن زمینه حضور پتانسیل علمی کشور در 

  امور مختلف کمیته

تدوین پروتکل همکاري فیمابین کمیته و تهیه و 

  نهادهاي علمی داخل و خارج کشور

تعداد جلسات و 

بوردهاي 

تخصصی مرکب 

از متخصصین 

دانشگاهی و 

 ورزش قهرمانی

جلسه  100

و بورد 

  تخصصی

 

300 

جلسه و 

بورد 

  تخصصی

 

تعداد پروتکل 

هاي علمی 

فیمابین کمیته و 

نهادهاي علمی 

داخل و خارج 

 کشور

 پروتکل 4
40 

 پروتکل

گسترش 

 R&Dفرهنگ

در ورزش 

  قهرمانی

تعداد تحقیقات 

انجام شده  با 

 R&D رویکرد

در زمینه ورزش 

قهرمانی در 

 کمیته

 مورد 25 مورد 4

  تعیین نیازها و اولویت هاي پژوهشی ورزش قهرمانی

استاندارد سازي تجهیزات و امکانات ورزشی تحت 

  پوشش

تحقیقات در توسعه ورزش بهره گیري از نتایج 

  قهرمانی

تدوین نظام تحقیق و توسعه در ورزش قهرمانی 

  کشور

تناسب سازي مقاالت مندرج در نشریه المپیک با 

نیازهاي روز مدیران، مربیان و قهرمان تیم هاي ملی 

یاتغییر کاربري آن به مجله کاربردي در زمینه ورزش 

  قهرمانی

میزان بکارگیري 

از تحقیقات در 

جراي فعالیتهاي ا

 ورزش قهرمانی

 مورد 25 مورد 2

بهبود نظام  

آموزش ورزش 

کیفیت دوره 

هاي آموزشی 
50% 90% 

تامین منابع علمی و آموزشی به روز و با کیفیت 

  براي برگزاري دوره هاي اموزشی در کمیته
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

  همکاري در تقویت ساختار علمی فدراسیون ها ورزش قهرمانی  قهرمانی

مدرسین با کیفیت براي همکاري شناسایی و جذب 

  با کمیته

برگزاري دوره هاي فنی المپیک سولیداریتی متناسب 

با رشته هاي خاص شرکت کننده در بازي هاي 

  المپیک و آسیایی

میزان رضایت 

شرکت کنندگان 

در دوره هاي 

 آموزشی

70% 95% 

میزان به روز 

بودن مواد 

 آموزشی

60% 100% 

تبیین نظام 

انتخاب بهینه 

قهرمانان تیم 

  هاي ملی

درصد قهرمانان 

تیم هاي ملی 

انتخاب شده بر 

اساس نظام 

 مدون

10% 75% 
طراحی نظام انتخاب قهرمانان تیم هاي ملی 

  متناسب با رشته هاي مختلف ورزشی

مطالعه تطبیقی با کشورهاي منتخب جهت نحوه 

  انتخاب قهرمانان تیم هاي ملی
تعداد آیین نامه 

انتخاب هاي 

قهرمانان تیم 

 هاي ملی

آیین  1

 نامه

آیین  4

 نامه

توسعه نظام 

مبتنی بر 

فناوري در 

  ورزش قهرمانی

تعداد نرم افزار 

هاي  رایانه اي 

مورد استفاده در 

 ورزش قهرمانی

 نرم افزار 8
نرم  45

 افزار

تجهیز کمیته و زیر مجموعه به تکنولوژي اطالعات 

  و ارتباطات

  اطالعات ورزش قهرمانیایجاد بانک 

  ITتوسعه شبکه  

  تهیه سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نیاز

  برپا سازي اتوماسیون اداري

توسعه آموزش مبتنی بر فناوري در ورزش قهرمانی، 

 برگزاري مسابقات، اردوهاي تدارکاتی و اعزام ها

در فدراسیون هاي  MISتالش براي ایجاد سیستم 

  ورزشی

افزارها در برنامه ریزي، تحلیل، کنترل استفاده از نرم 

  و نظارت در ورزش قهرمانی

تعداد رایانه و 

سخت افزارهاي 

مورد استفاده در 

 کمیته

50 

 دستگاه

100 

 دستگاه

تعداد مقاالت 

علمی و 

کاربردي ورزش 

قهرمانی در 

 نشریه المپیک

 مقاله 40 مقاله 8

تعداد سیستم 

  MISهاي 

فعال در ورزش 

 قهرمانی

0 
40 

 سیستم

میزان مهارت و 

آگاهی  افراد در 

استفاده از 

فناوري در 

درصد  30

 افراد

درصد  80

 افراد
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

 ورزش قهرمانی

توسعه نظام 

آموزش و ارتقاء 

نیروي انسانی 

  در کمیته

تعداد کارکنان 

تحت پوشش 

دوره هاي 

 آموزشی

 نفر 30
  

 نفر 100

هاي آموزشی براي مدیران تدوین و برگزاري دوره 

  ورزشی و کارکنان کمیته

  طراحی و بکارگیري نظام جذب منابع انسانی کمیته

 اجراي طرح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل

ارتقاي منابع انسانی کمیته براي تصدي مشاغل 

  مهم و پست هاي مدیریتی

  ایجاد نظام شایسته ساالري در کمیته

اي منابع انسانی طراحی و بکارگیري، نگهداري و ارتق

  کمیته

تعداد دوره هاي 

آموزشی ویژه 

 کارکنان

 دوره 40 دوره 6

تعداد آئین نامه 

هاي آمورشی و 

ارتقاء نیروي 

 انسانی

آئین  3

 نامه

 آئین 10

 نامه

میزان انتخاب و 

ارتقاء مبتنی بر 

نظام شایسته 

 ساالري

20% 60% 

بهینه سازي 

سطح انگیزش 

و نگرش هاي 

کارکنان شغلی 

  در کمیته

 %85 %50 میزان انگیزش

  شناسایی مشکالت انگیزشی و شغلی کارکنان

شناسایی و بکارگیري روش هاي مناسب براي ایجاد 

  تعهد سازمانی کارکنان

  ایجاد امنیت شغلی کارکنان

  اعمال مدیریت رفتار سازمانی در امور کمیته

  بکارگیري نظام مدیریت مشارکتی

  در تصمیم سازي کمیتهافزایش سهم کارکنان 

  بهره مندي از سبک هاي مدیریت اقتضایی

میزان تعهد 

سازي وعجین 

شدن با شغل 

 کارکنان

45% 75% 

کیفیت روحیه و 

وفاداري 

سازمانی  در بین 

 کارکنان

50% 80% 

میزان رضایت 

 شغلی
47% 78% 

میزان امنیت 

 شغلی
40% 80% 

بهبود هرم 

نیروي انسانی 

با رویکرد کمیته 

  تخصصی

کارکنان داراي 

تحصیالت 

دانشگاهی 

 مرتبط با ورزش

10% 70% 

  تدوین شرایط احراز شغل در کمیته

اعزام نیروهاي غیر متخصص کمیته به تحصیل در 

  رشته تربیت بدنی در داخل و خارج کشور

تفویض اختیارات بیشتر در ورزش قهرمانی به 

و فدراسیون هاي ورزشی و تقویت نظام نظارت 

  ارزیابی با رویکرد تخصصی شدن

برگزاري آزمون ادواري از کارکنان مشاغل مختلف 

  به منظور به روز رسانی دانش و اطالعات

درصد کارکنان 

کمیته داراي 

تحصیالت 

  دانشگاهی

 

69% 95% 



36   92پاییز و زمستان / شماره هجدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

تعداد کارکنان 

معرفی شده 

براي ادامه 

تحصیل به 

نهادهاي 

آموزشی داخل و 

 خارج کشور

 نفر 15 نفر 2

طراحی و برنامه ریزي منابع انسانی و بکارگیري 

  نیروي انسانی بهینه و متناسب با مشاغل موجود

میزان تمرکز بر 

امور تخصصی و 

واگذاري 

اختیارات اجرایی 

به نهادهاي 

مرتبط تحت 

 پوشش

40% 80% 

  

ارتقاء  

اساسنامه، آئین 

نامه ها و 

دستورالعمل 

  هاي کمیته

میزان اساسنامه، 

نامه ها و  آئین

دستورالعمل 

هاي بازنگري و 

 اصالح شده

 مورد 8 مورد 2

  بازنگري و اصالح اساسنامه

  بازنگري فرآیندها و عملیات  ها

بازنگري آئین نامه ها و دستورالعمل ها و تناسب 

  سازي آنها با قوانین کشور و مفاهیم منشور المپیک

میزان تناسب 

سازي اساسنامه، 

آئین نامه ها و 

دستورالعمل ها 

با قوانین کشور 

و مفاهیم منشور 

المپیک، 

فدراسیون هاي 

جهانی و قاره 

 اي

 مورد 6 مورد 2

بهبود ساختار 

تشکیالتی، 

حذف واحدهاي 

موازي و 

استفاده بهینه از 

  مراکز تخصصی

میزان تناسب 

ساختار 

تشکیالتی 

  کمیته با وظایف

 

40% 100% 

رویکرد حذف بازنگري در ساختار تشکیالتی با 

  واحدهاي موازي در کمیته

  ارزیابی و بازنگري عملکرد کمیسیون هاي تخصصی

تدوین شرایط احراز،شرح وظایف و شرح شغل 

  کارکنان واحدهاي کمیته

اصالح ساختار کمیته تدارکاتی بازي هاي المپیک به 

  منظور فعالیت هر چه دقیق تر آن

جداسازي آکادمی المپیک و پارالمپیک از مرکز 

تمرین هاي برتر با هدف تبیین وظایف دقیق 

    

میزان حذف 

واحدهاي موازي 

 و آنها

30% 100% 
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 استراتژي
هدف 

 استراتژیک
 سنجه

 هدف کمی
 اقدامات و ابتکارات

 سال پایان سال پایه

میزان بهره 

گیري از مراکز 

 تخصصی کمیته

45% 100% 

  آکادمی و مرکز تمرین

بهبود نظام 

مدیریت 

عملکرد 

متناسب با 

برنامه 

استراتژیک 

  کمیته

کیفیت عملکرد 

 کمیته
40% 80% 

  تدوین نظام کیفیت عملکرد

  تهیه کارت امتیازي متوازن براي هر یک از واحدها

  ارتقاء سطح منابع انسانی کمیته

پیگیري مستمر براي رفع نواقص و اشکاالت 

  مشخص شده در ارزیابی هاي ادواري

  ایجاد سیستم مدیریت عملکرد در کمیته

  مدیریت عملکرد در کمیته راه اندازي واحد ارزیابی و

میزان کارآیی 

  فعالتهاي کمیته

 

10% 90% 

میزان تناسب 

عملکرد ساالنه 

با برنامه 

استراتژیک 

 کمیته

30% 90% 

کیفیت مدیریت 

عملکرد در 

 کمیته

30% 80% 

میزان تالش 

کمیته در رفع 

نواقص و 

اشکاالت 

مشخص شده 

در ارزیابی هاي 

 ادواري

50% 90% 

  

  یجه گیريبحث و نت

هاي کمیته ملی المپیک در منظر مالی، چهار هاي تحقیق بیانگر این است که سه استراتژي از استراتژيیافته

استراتژي در منظر مشتري، سه استراتژي در منظر فرآیندهاي داخلی و چهار استراتژي در منظر یادگیري و رشد 

به عبارت دیگر به منظور طراحی الگوي روش ارزیابی متوازن براي کمیته ملی المپک ضروري بود که . قرار دارند

- هاي تحقیق متناسب بودن استراتژيتناسب با این نهاد ورزشی تدوین شود که فرآیند و یافتهدر ابتدا منظرهاي م

براي تدوین فرآیند مزبور وجود چهار منظر فوق، داشت که هاي کمیته ملی المپیک با چها منظر ذکر شده را در پی

با مدل پیشنهادي کاپالن و نماید که نتایج پژوهش الگوي روش ارزیابی متوازن در این کمیته را تایید می

، )2006(تفریحی فیرفاکس-، پارك ورزشی)2006(، فدراسیون ورزشی سپاك تکراي سنگاپور)2004(نورتن

در واقع . همخوانی دارد) 2006(، و مانوئل و همکاران)2009(، انجمن داکریوم انگلیس)2008(، دانیل)2004(لین

هاي کمیته در قالب منظرهاي تدوین آورد تا استراتژيک فراهم میاقدام مزبور این امکان را براي کمیته ملی المپی

تر نزدیک هاي کلی خارج و به فرآیندهاي عملیاتیشده به اهداف استراتژیک مناسب ترجمه و از عبارات و واژه
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از سوي دیگر مشخص شدن منظرهاي کمیته ملی المپیک با این فرآیند، حساس شدن و مورد توجه قرار . شود

مسئولین این نهاد ورزشی به مواردي چون فرآیندها، یادگیري، رشد و همچنین مشتریانی چون ورزشکاران،  گرفتن

هاي ورزشی، سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهاي ورزشی و غیر ورزشی مرتبط با مربیان، مدیران، فدراسیون

  .کمیته را در پی خواهد داشت

- هدف استراتژیک در منظرهاي مختلف به 41یابی متوازن کمیته، در مرحله دوم از طراحی الگوي روش ارز    

هاي تحقیق بیانگر تعادل نسبی بین تعداد اهداف تعیین شده در منظرهاي جهارگانه بوده و با دست آمد که یافته

همسو بوده و بین تعداد، تنوع و تناسب اهداف با منظرهاي بدست آمده و ) 2004(کاپالن و نورتنBSCمدل 

رسد در طراحی در واقع چنین به نظر می. همخوانی وجود دارد) 2004(و لین) 2008(هاي تحقیقات دانیلیافته

پس از تعیین منظرها، اهداف استراتژیک مناسبی مانند کسب سهمیه BSCهاي کمیته با الگوي اجراي استراتژي

تیم هاي اعزامی به بازیهاي آسیایی بیشتر براي حضور در بازیهاي المپیک، ارتقاء سطح فنی و کیفی ورزشکاران و 

هاي قواي سه و المپیک، افزایش سطح مقبولیت کمیته در جامعه، استقرار و توسعه نظام استعدادیابی، جلب حمایت

مندي ورزش قهرمانی از ظرفیت علمی کشور، بهبود نظام آموزش ورزش قهرمانی، ایجاد نظام گانه، افزایش بهره

انداز کمیته تعیین گردید که اهداف ها و چشمانی و اصالح ساختار تشکیالتیاز استراتژيآموزش و ارتقاء نیروي انس

همچنین . همخوانی دارد) 2008(و دي لینی) 2004(مزبور با برخی اهداف استراتژیکتعیین شده در تحقیقات لین

هاي کمیته ملی تا استراتژي آوردتواند براي کمیته ملی المپیک بوجود اهداف استراتژیک مذکور این قابلیت را می

گیري و تر که بتوان آنها را به راحتی اندازههاي کلی و تئوریکی خارج شده و به اهدافی عملیاتیالمپیک از واژه

تواند عالوه بر ایجاد زمینه مناسب نجام شده در کمیته ملی المپیک میاز سویی دیگر اقدام ا. سنجید، تبدیل شود

ورد نیاز در هر منظر، مبنایی براي تعیین چارچوب کاري کمیته بر اساس شرایط واقعی هاي مبراي تعیین سنجه

المللی مورد استفاده قرار گیرد و این کمیته را براي دست یابی به ایجاد الگوي اجراي ورزش در سطح ملی و بین

  .ها با ابزارهاي نوین سوق دهداستراتژي

که در روند تکمیل الگوي پیاده سازي استراتژي کمیته با روش هاي پژوهش مشخص شد در ادامه یافته     

سنجه و منظر  17سنجه، منظر فرآیندهاي داخلی  37سنجه، منظر مشتري  26ارزیابی متوازن در منظر مالی 

سنجه آن در  26سنجه کمیته ملی المپیک فقط  127به عبارت دیگر از . سنجه وجود دارد 47یادگیري و رشد 

-هاي مالی را مورد سنجش قرار داده و سایر سنجهر گرفته که از این تعداد فقط تعداد معدودي جنبهمنظر مالی قرا

هاي ها در منظرهاي مشتري، فرآیندهاي داخلی و یادگیري و رشد بدست آمده است که نوع و سنخیت سنجه

هاي برخی از سنجهبا ) 2004(کاپالن و نورتنBSCهاي پیشنهادي مدل مزبور عالوه بر هماهنگی با سنجه

عالوه بر . همخوانی دارد) 2009(و انجمن داکریوم انگلیس ) 11(، باشگاه گلف ریگال هیلز)2004(تحقیقات لین

) 2006(هاي فدراسیون ورزشی سپاك تکراي سنگاپوردست آمده در پژوهش حاضر با سنجههاي بهآن نوع سنجه

درصد مشارکت افراد غیر سنگاپوري در ورزش سپاك تکرا،  ،مانند تعداد داوطلبین، تعداد ورزشکاران زن و مرد

هاي هاي آموزشی، تعداد داوطلبین، تعداد رسانههاي مستمر در مسابقات، تعداد دورهتعداد عناوین قهرمانی و مدال

هاي آموزشی، میزان هماهنگی بین حامی ورزش سپاك تکرا در سنگاپور، و همچنین تعداد مشتریان، تعداد دوره

بخش ورزش شهرداري گرانیداي ... دهاي داخلی و خارجی، میزان سرمایه گذاري در تجهیزات ورزشی و نها

هاي بدست آمده در کمیته ملی المپیک بیانگر این به طور کلی بررسی دقیق سنجه. همسوست) 2006(اسپانیا
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-گیري قابلیت اندازهاندازههاي هاي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن، شاخصاست که در تعیین سنجه

هاي کوتاه مدت، میان گیري کننده افقهاي اندازهگیري میزان پیشرفت و دستیابی به چشم انداز و رسالت، سنجه

هاي ارزیابی کننده آموزش و هاي گذشته نگر، حال نگر، آینده نگر و روندگرا ، سنجهمدت و بلند مدت، سنجه

هاي هاي اطالعاتی، یادگیري و بهبود و همچنین سنجهمیزان ارتقاء سیستم انگیزش کارکنان، ارزیابی کنندگان

ر نظام مدیریتی الزم و ضروري ها در هارزیابی کننده منابع انسانی، مالی و عملیاتی وجود دارد که اینگونه سنجه

هاي مالی سنجهو توام با  هاي مدیریتی سنتیهایی در روشبنابراین با توجه به اینکه چنین سنجه. اشدبمی

، BSCهاي ورزشی استفاده کننده از نگر کمتر مشاهده شده، و با عنایت به توفیق و موفقیت سایر سازمانگذشته

 BSCهاي طراحی شده در الگوي تواند داللت بر کارآ وموثر بودن نوع و سنخیت سنجههاي بدست آمده میسنجه

ارهاي مورد نیاز و به هنگام براي اجرا یا عدم اجراي کمیته ملی المپیک باشد و کارآمدي الزم براي هشد

  . هاي کمیته ملی المپیک را داشته باشداستراتژي

هدف  41در ادامه تدوین الگوي اجراي پیاده سازي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن بر مبناي      

هاي پژوهش با نتایج آمد که یافته هدف کمی بلند مدت بدست 127سنجه مالی و غیرمالی،  127استراتژیک و 

همخوانی ) 2004(تفریحی فیرفاکس –، پارك ورزشی )2006(تحقیقات فدراسیون ورزشی سپاك تکراي سنگاپور

هاي مالی و غیر مالی و سال پایه یا وضعیت موجود کمیته ملی اهداف کمی بلند مدت که بر مبناي سنجه. دارد

انداز این نهاد نفعان و کارکنان این کمیته را براي دستیابی به دورنما و چشمدست آمده است، مدیران، ذیالمپیک به

- به عبارت دیگر اجراي استراتژي. دهدمهم ورزشی در سال پایان برنامه استراتژیک تحت مدیریت شفاف قرار می

حی نگري و ها، از سطهاي کمیته بر مبناي این الگو عالوه بر کمک به تعهد مدیران ورزش کشور به برنامه

هاي زمانی کوتاه هاي مختلف توسط مدیران باالدستی در دورههاي کوتاه مدت و ارزیابی مدیران بخشدیدگاه

همچنین . آوردتواند بوجود میته ملی المپیک میمدت جلوگیري کرده و یک پیوند همه جانبه در سطوح مختلف ک

مزبور موفقیت ورزش قهرمانی کشور دور از دسترس در صورت پایبند بودن مدیران کمیته ملی المپیک به مدل 

 .نخواهد بود

برنامه  219در مرحله نهایی طراحی الگوي اجراي استراتژي کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن      

هاي تحقیق با فرآیند انجام شده در فدراسیون ورزشی سپاك عملیاتی، اقدامات و ابتکارات بدست آمد که یافته

در واقع روش ارزیابی متوازن این زمینه . همخوانی دارد) 2004(هاي تحقیق مانوئلو یافته) 2006(ي سنگاپورتکرا

هاي عملیاتی متناسب و متوازن با هر آورد که اقدامات، ابتکارات و برنامهرا براي کمیته ملی المپیک بوجود می

ي سئواالتی مانند چه کاري باید انجام گیرد؟ منظر، هر استراتژي و هر هدف استراتژیک تعیین شود و پاسخگو

به عبارت دیگر با تدوین . چگونه باید انجام گیرد؟ چه موقع باید انجام شود؟ و چه کسی آن را انجام دهد؟ باشد

ها و وظایف خود و زمان و نحوه اجراي آنها براي این اقدامات هر بخش از ورزش کشور به طور شفاف از مسئولیت

  . هاي ملی و بین المللی آگاه شده و از مسئولیت پاسخگویی به آنها مطلع خواهد شدهتوفیق در عرص

انداز این کمیته نیازمند توان نتیجه گرفت که کمیته ملی المپیک براي دستیابی به چشمر میبنابراین در آخ     

ملی المپیک، سازمان تربیت بدنی دست آمده بوده و اجراي آنها با توجه به توانمندي کشور، کمیته اجراي الگوي به

هاي رسد تاکنون به دلیل عدم داشتن مدلهمچنین به نظر می. باشدهاي ورزشی دور از دسترس نمیو فدراسیون

هاي بلند مدت کمیته ملی المپیک با چنین رویکردي ها و برنامههاي استراتژیک، ترجمه استراتژياجرایی برنامه
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تواند باشد، میهاي مناسب و اهداف کمی تعیین شده میاي که توام با سنجهجمهصورت نگرفته بود که چنین تر

انداز کمیته ملی المپیک در اجراي اقدامات به دست آمده را تسهیل کرده و در نهایت منجر به دستیابی به چشم

  .هاي کمی، کیفی و ساختاري گرددبخش
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