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 دهیچک

ا از  استراتژ  یژوهش، طراحپ  نی هدف  رو   ی ورزش شنا  ی ها  ی تژترااس  ی ساز  اده یو پ  کینقشه  با  امت  کرد یاستان فارس  بود.    ی ازیکارت  متوازن 
شد.    ی ( گردآوریفیو ک  ی )کم  ختهی آم  وهیش  و به   یدانیبه صورت م  قیتحق  یاست. داده ها  یو به لحاظ هدف، کاربرد  یفیروش پژوهش، توص

نفر از    12  ،یفینفر و در بخش ک  60باشگاه ها، برابر با    نرایاستان و شهرستان ها و مد  ی شنا  أت یه  یروسا شامل    ، یکم  ش در بخ  یجامعه آمار
نفر از    10آن توسط    ییپرسشنامه محقق ساخته بود که روا  ق،یبا نمونه، برابر شد. ابزار تحق   یاعضا، جامعه آمار  تیمحدود  لیخبرگان بودند. به دل

  ل ی جهت تحل  ،یراهبرد  یو شورا  یمنطق  یراوانی، روش استقرادرصد ف (. از  α= 86/0شد. )  دییکرونباخ تا  یزمون آلفابا آ  ییایدانشگاه و پا  دیاسات
  35  ،یریادگیو رشد و    ی داخل  یندهایفرا  ،یو توسعه، مشتر  یمنظر مال  4استان فارس،    یداده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در ورزش شنا

گرفت که مدل    جهیتوان نت  ی. مدیگرد  نیبه اهداف، تدو   یبایاقدام و ابتکار جهت دست  47  ایتانه  وجود دارد.  نییسنجه تع  38و    کیهدف استراتژ
 فارس را دارد.   ی تحقق اهداف بلند مدت ورزش شنا نهیزم  جادیا تیقابل ،یاستراتژ یارائه شده عالوه بر اجرا

 .متوازن  یزایشنا، کارت امت أت یه ک،یاستان فارس، اهداف استراتژ کلیدی: واژگان
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 مقدمه . 1

ماه  یبدن  تیترب سبب  به  ورزش  وجه  تیو  از   یچند 
از تفکر نظام    ی برخوردار است که جز با برخوردار  ی خاص  یدگیچیپ

استراتژ و  که    ینم  ک،یمند  گونه  آن  را  آن  جوانب  و  ابعاد  توان 
با  ستهیشا در  ستهیو  )  افتیاست،  داد  توسعه  (. Amiri, 2015و 

اند    افته یدر یبه خوب  زین  رانیگذاران ورزش در ا  استیحال آن که س
توسعه   راه  پکه  رس  شرفتیو  سکو  دنیو  و   ،یقهرمان  یبه    ژه یبه 

ها آور  ی رشته  م  رینظ  ی مدال  و  دو  ...   ک یمناستیژ  ،یدانیشنا،  و 
رشته ها نبوده    نیدر ا یگذار هیتوجه و سرما ،یزیجز برنامه ر یراه
ن عنصری  Sanei, 2001)  ستیو  استراتژیک  ریـزی  برنامـه   .)
فرآین  یابر  یدیکل ایـن  است.  و  برتری سازمان  اهــداف  روی  ــد 

استراتژی های مبتنی بر خطّ مشی هـای سـازمانی، برنامـه هـا و  
های تدوین شده برای دست یابی به اهداف و نتـایج مورد    تیفعال

اثر بخش ابزاری بسـیار مهـم بـرای    ی انتظار سازمان تمرکز دارد و 
 (.Machado et al., 2004)  است یسازمان

تع  یاستراتژ سازگاراهدا  نییشامل  و  مدت  بلند    ی ف 
همچن  یاتیعمل  یواحدها برا  صیتخص   نیو  ا  یمنابع    ن یانجام 

است اما  (.  2009Muldowneyand  Ambosie ,)  اهداف 
باعث   ،یاستراتژ  زیآم  تیموفق  یاجرا  یابزار مناسب برا  کیفقدان  

بس ها  یاریشکست  برنامه  سازم  کیاستراتژ  یاز  است    اندر  شده 
(Sajjadi et al., 2012بس در  ااز    یار ی(.  علت  امر    نیموارد 

ا  یبودن استراتژ  فیضع ن  یها  دهیو  استراتژستینهفته در آن   ی. 
با مشکل و شکست   یساز  ادهیدر مرحله پ یشمار یارزشمند ب یها

ها چالش  اصوالً  اند.  شده  رو  به    ک یاستراتژ  تیریمد  یاساس  یرو 
تد  شیب مرحله  است    یتژاسترا  ی اجرادر    نیو از  نهفته  ها 
(Crittenden and Crittenden, 2008همچن .)ربــاز یاز د  نی  

و ارائـه نظـام مشـخص و    یکــردن اسـتراتژی سـازمان  یــاتیعمل
  ران یمـدرن، جهـت جاری سازی استراتژی، از چالش های مهم مد

 Kaplan andشود )  یو سازمان هـا در سراسر جهان محسوب م

Norton, 2006.) 

در اختیار سازمان    کارت امتیـازی متوازن ابزاری  انیم  نیدر ا
ها قرار می دهد تـا بتواننـد اجرای استراتژی ها را با وجوه مختلف  
مدیریت  خود،  استراتژیک  عملکرد  بر  آن  از  تر  مهم  و  کنند  دنبال 

کارت    قتیدر حق  (.Alvandi and Ameli, 2017داشته باشند )
نظ  ی ازیامت ا  تیریمد  ی برا  ی اممتوازن،  است که    ه یاول  ده یعملکرد 

نورتون،    دیویرابرت کاپالن و د  قاتیدر خالل تحق  1993ال  آن س
سنجش عملکرد سازمان ها شکل گرفت.  نینو یروش ها نهیدر زم

که از    ییتا جا  افتیدر طول زمان توسعه و تکامل فراوان    دهیا  نیا
گ  کی اندازه  و  سنجش  ب  یریابزار  اکنون  نظام    کیه  عملکرد، 
کار   ل یتبد  کیاستراتژ  تیریدم است.  امتشده  ابزار    ی ازیت  متوازن 

گزارش ساختاربند  یاستراتژ  یاجرا  یبرا  یتیریمد و   یاست؛  شده 

به مد  ی استاندارد  مهین به راحت  یاجازه م   رانیکه  بتوانند  بر    یدهد 
  ج یها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتا  تیفعال  ی روند اجرا

  ی ازیمتکارت ا یاصل  یژگیو کنترل کنند. و   ی سها را برر  تیفعال  نیا
اخت در  بستر  ار یمتوازن  برا  یگذاردن  قوان  یمناسب  و   ن یشناخت 

معلول و  علت  دن  ی روابط  بر  همچن  ی ایحاکم  و  کار  و    ن یکسب 
سازمان   یکردن استراتژ  ییاجرا یبرا  یاتیعمل  ی استخراج برنامه ها

خود توجه  کرد  عمل   یابیارز  ستم یس  یاست. نورتون و کاپالن با معرف
جلب کردند که بهتر است عملکرد کارکنان    نکته  نیرا به ا  رانیمد

با   بررس  کیرا  مورد  تر  نگرانه  کل  نظر  یروش  آنها  دهند.    ه یقرار 
مال منظر  چهار  با  را  نوآور  یداخل  ندیفرا  ،یمشتر  ،یخود  و    ی و 

 (.Esmaili and Barati, 2016کردند ) یمعرف یریادگی

باشد، به    یاستراتژی به عمل م  لیبدبرای ت  یروشمدل،    نیا
 تیساختن آرمان، مامور  یات یجهت عمل  یمدل روش  نیا  گر،ید  انیب

سازمان، حوزه    ندهیو استراتژی های سازمان ها بوده و چشم انداز آ
ارز  یبررس  یاصل مدل  م  یابیهای  امت  یمتوازن  کارت    ازی یباشد. 

کنترل نقش  صرفا  مع  یمتوازن  و  است  ب  ارهایینداشته  رای آن 
نم  فیوصت بکار  گذشته  ار  یعملکرد  بلکه  ابزاری    ارهایمع  نیوند 

ها در    تیفعال  یاستراتژی سازمان است که با هماهنگ  نییجهت تب
را امکان    یبه هدف های سازمان  یابیسطوح گوناگون سازمان، دست

 (. Behrozi and Samimi, 2016سازد ) یم ریپذ

در تعامل    دیه باچگون  هک   م یتهس  نی به دنبال ا  ی در منظر مال
باش سهامداران  توف  می با  مشتر  یمال  قیتا  منظر  در  شود.    ی حاصل 

با که  را  بازاری  و  مشتری  تقسیمات  محدوده  به    دیمدیران  آن  در 
و   گیری  اندازه  آن  اساس  بر  را  سازمان  عملکرد  و  پرداخته  رقابت 

فرا منظر  در  کنند.  می  مشخص  زنند،    ، یداخل  یها  ندیمحک 
تن در آنها  را مشخص کند که با برتری یاف  هاییدنیآباید فر  سازمان

بتواند به ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران خود ادامه دهد  
منظر   در  برقراری    یریادگیو  برای  ساختاری  زیر  اقدامی  رشد،  و 

شود   می  محسوب  سازمان  در  پایدار   ,Nyon, 2007)رشدی 

Kaplan and Norton, 2011 .) 

واقع   امتدر  بـیازکارت  تکنیکـی  متوازن  تبـدیل  ی  رای 
ـتراتژی بـه عمل می باشد و با اجرای شایسته آن می توان بر  اس

تکنیـک،   ایـن  آمـد.  فـائق  استراتژی  اجرای  موانع  از  بسـیاری 
نظـامی را حول اجرای استراتژی و از طریق وادار سـاختن مـدیران  

ه سنجه  اهداف،  به  استراتژی  دقیق  ترجمه  کبـه  اهـداف  مـی،  ا، 
در اجرایی  وابتکارات  مـی    اقدامات  پـا  بر  متوازن  منظر  چهار 

 (.Sarv Olya and Sharif , 2009)ازد س

امت  ییربنایز  نهیزم ه  نی ا  یازیکارت  که    ار ی مع  چیاست 
سازمان باشد. در    کی  عملکرداز    یتواند بازتاب شفاف  ینم  یمنفرد

امت ثانو  کی متوازن    یازیواقع کارت  فرا  هیابزار  ررنب  ندیدر    ی زیامه 
به    یابیدست  یبرا  یادیز  یتواند سنجه ها   یرود که م  یبه شمار م
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. در  (Kaplan and Norton, 2011)ارائه دهد    یاهداف استراتژ
امت  قتیحق تب  یازیکارت  معلول  نییمتوازن، ضمن  و  علت    ی روابط 

  ی اریبا بس  کردیرو   نیشود. ا  یحرکت رو به جلو سازمان م   موجب
را در   یتیریاز اصول مد  یاریسازگار است و بس  یتیریرات مداز ابتکا

 (.  Lomotte and Carter, 2000کند )   یم بیسند، ترک کی

سازی روش    ادهیکـه موفق به پ  ییبـه هرحال سـازمان هـا
 یعیسـر  ـزیآم  تیموفق  جینتا انـد بـه    دهیمتوازن گرد  ازییکارت امت
متـوازن    یـابیارز  ارهـاییسـازمان هـا از مع   ـنیاند. ا  افتهیدسـت  

ارت برقـراری  سراسر  جهـت  در  خود  راهبردهای  انتقـال  و  بـاط 
( اند  کرده  استفاده   (.Iranzadeh and Barghi, 2009سازمان 

استراتژ  یطراح جار  کیبرنامه  مدل  ارائه    ، یاستراتژ  یساز  یو 
 خواهد کرد.  یاریبرنامه ها در زمان مناسب  یرا در اجرا رانیمد

Razavi et al.  (2012)،  بررس موانع    ی در  و  ها  چالش 
اتوسعه   در  شنا  ورزش  رانیورزش  رشته  که  کردند  با    یاشاره  شنا 

مختلف، از رشته   یها شاخهدر    کیمدال در المپ  108از   ی برخوردار
ا  نیینقش تع  نی. بنابرادیآ  یپرمدال به حساب م  یها در    یکننده 
رو   گاه یجا جدول  در  فرد   یالملل  نیب   ی دادهایهر کشور  و  و    داشته 

متبو از مزاکشور  را  به  یایعش  مآن  از سو  ی ره مند   گر ید  یکند. 
موفق ا  تیعدم  ورزشکاران  توسط  ا  رانیو کسب مدال  رشته    نیدر 

 رشته است. ن یناموفق در ا گاهینشان از جا

ر برنامه  وجود  عدم  حاضر  حال  عدم    یزیدر  و  مدت  بلند 
  ران یدر ا  یورزش  رشته   نیموانع توسعه ا   نیرسانه ها مهمتر  تیحما

و    یداخل  ی ورزش  یاز سازمان ها  ی خباشد. اما پژوهشگران در بر  یم
متوازن، مبادرت به انجام    ی ازیبا استفاده از روش کارت امت  یخارج

  تینموده اند و به موفق  یاستراتژ  یازس   یپژوهش و ارائه مدل جار
 اند.  افتهیدست  ییها

هم اجر   ،Peter et al.  (2019)رابطه    نی در  کارت    یادر 
تاث  ی ازیامت و  در  ریمتوازن  استراتژکه    افتندیآن    ر یتاث  یاهداف 

تع  یمعنادار با  و  دارند  شاخص ها و سنجه    نییبر عملکرد سازمان 
 . افتیسازمان دست  یتوان به اهداف اصل یها م

Lacatus et al.   (2019)،   پژوهش که    یدر  کردند  عنوان 
 تیریچارچوب مدر  د  دیبا  ،ی ورزش  یباشگاه ها  ماتیعملکرد و تصم

 یکیعملکرد باشد و    تیری مد  کنترل و   ستمیس  جادیو ا  کیاستراتژ
ابزارها اجرا  ییاز  در  را  ها  باشگاه  عملکرد    ی ابیارز  یاستراتژ  یکه 

 باشد. یمتوازن م یازیکند، کارت امت یم

Kriemadis et al.  (2009)  که    در کرد  بیان  تحقیقی 
متواز امتیازی  معیارهای کارت  از  اداستفاده  ارزیابی  منظور  به  ارة  ن 

دانشگاه   من،  Connecticutورزش  به  مؤثر  روش  ظور  یک 
این   راهبردهای  استقرار  و  تثبیت  در  و ضعف ها  ها  قوت  شناسایی 
دانشگاه   ورزش  ادارة  بخش  در  همچنین  است.  دانشگاه  از  بخش 

فراین و  یادگیری  و  رشد  را   دهایابعاد  چشمگیری  موفقیت  داخلی، 
 نشان دادند. 

Backski  (2011)،  پژوهش بررس  یدر  مه  برنا  یبه 
مد  کیتراتژاس کارآبا    یورزش  میت  تیریو  ا  ییهدف  و    یحرفه 
امت  نی و همچن  ی داریپا از کارت  استفاده  با  آن  متوازن    ی ازیکنترل 

  ی استراتژ یدر بررس  ،یروابط علت و معلول  ن ییپرداخت. او پس از تع
و    ها رشد  منظر  چهار  و   یمشتر  ،یداخل  یندهایفرا  ،یریادگیبه 
 . افتیدست  یمال

Emadi et al.  (2019)،  ی انسانمنابع    یاستراتژ  ی در طراح  
به مناظر    BSC  یآن با روش ها  ی وزارت ورزش و جوانان و اجرا

و   ور  ،یداخل  یندهایفرا  ،یریادگیرشد  اجتماع  یبهره  توسعه    ی و 
  ن ییسنجه تع  31و    کیهدف استراتژ  26  عداد و سپس ت   افتندیدست  

 کردند.   نیدو و ابتکار ت اقدام  37و 

Safar Alizadeh et al.  (2018)،   تدو و   ن یدر  مناظر 
کارت    کردیبا رو   انیورزش های ناشنوا  ونیفدراس  کیشه استراتژنق

د  ازییامت و  ا  افتندیدر  متل یمتوازن  چهار    یدارا  ونیفدراس  نی که 
باشد.    یم  یریادگیو رشد و    یداخل  یندهایفرا  ،یمشتر  ،یمنظر مال

بهب  یفیک  یها  یاستراتژ  ی اجرادر    تیاولو و  و  سازی  سطح  ود 
انسان  تیریمد روز    یمنابع  به  علمو  فعال  ی و  جانبه  همه    ت یکردن 

تواند به بهبود عملکرد    یم یریادگیدر منظر رشد و    ونیهای فدراس
 .دیمناظر کمک نما گریدر د

Babaei    وFarmers  (2018)  ،سازی استراتژی  ادهیدر پ-
زن  متوا   ازییکارت امت  کردیبا رو   رانیا  یهای توسعه ورزش قهرمان

و رشد و ارتباطات دست   رییدگای ،یداخل ندهاییفرآ ،یمناظر مال به
وضع  ق یتحق  ی ها  افتهی.  افتندی بهبود  که  نمود    ت یآن ها مشخص 

دانشگاه های  قهرمان  یپژوهش  ورزش  با    ش ی افزا  ،یمرتبط 
فدراسیمسول مد  ونیتهای  و  ب  ییاجرا  رانیها  ه  ن یاز    ت ا یاعضای 
دانشک  یعلم با  تعامل  و  ها  تربدانشگاه  های  جهت    ی بدن  تیده 
در جهت توسعه ورزش    یینامه های دانشجو  انیارساله و پ   تیهدا

بهبود وضع  یقهرمان به  ارتباطات، منجر  پژوهش های    تیدر منظر 
قهرمان  یدانشگاه ورزش  با  بهبود    یمرتبط  های   تیوضعو  دوره 

قهرمان  یآموزش منظر    ی ورزش  و    یری ادگیدر  شد  خواهد  رشد  و 
ه منظر  ب دنیرس ریرا در مس یداخل  یندهایفرا یاه یتحقق استراتژ

 خواهد کرد. لیتسه داریو توسعه پا یمال

Nasirzadeh et al.  (2013)  ،طراح تب  یدر  مدل    نییو 
فدر  افتندیدر  یکشت  ونیفدراس  یاستراتژ  ییاجرا   ی کشت  ونیاسکه 
مال  یدارا منظر  رشد    یریادگیو    یخلدا  ندیفرا  ،یمشتر  ،یچهار  و 

ارزیابی عملکد  ،Mirfakhredini et al.  (2013)  .باشد  یم رد  ر 
امت کارت  روش  از  استفاده  با  ورزشی  های  متوازن    یازیسازمان 

که ادارة کل تربیت بدنی استان یزد در دو منظر فرایندهای    افتندیدر
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رشد   و  منظر    و داخلی  دو  در  و  داشته  مطلوب  عملکرد  یادگیری 
 مالی عملکرد مطلوبی نداشته است.مشتری و 

Khanjani et al.  (2010)،  ج چارچوبی  ارائه  رده  در  هت 
و  بنادر  سازمان  دریایی  ترابری  کارگزاری  های  شرکت  بندی 

امت کارت  تکنیک  از  استفاده  با  ب  یازیدریانوردی  کردند    انیمتوازن 
ب مدل  این  با    اکه  را  خود  تواند  می  باال  انعطاف  قابلیت  داشتن 

استراتژی های تدوین شدهتغییر احتمالی  از سوی    ات  زمان  در هر 
 ردی کشور سازگار نماید.سازمان بنادر و دریانو

استراتژ دل  ی اریبس  کیبرنامه  به  ها  سازمان  ارائه    ل یاز  عدم 
تدو   ییاجرا  یراهکارها  یالگو حد  پ  یباق  نیدر  و  اند    اده یمانده 
ر استان  صورت نگرفته است. به منظور توسعه ورزش شنا د  یساز

برنامه، تعداد    نیو در ا  دهیگرد   نیتدو   کیبرنامه استراتژ  ز،یفارس ن
نتوانند   نیرفت که مسئول یآن م  میشده بود. ب یطراح یاستراتژ 10

بماند    یباق  یو دستورالعمل کل  نیو در حد تدو   ندینما  ادهیبرنامه را پ
ا الگو  نیاز  ارائه  به    یها ضرور  یاستراتژ  ییاجرا  یراهکارها  یرو 

مد  دیرس  یمنظر   بباستان    یشنا  رانیتا  راحتفارس  بتوانند    یه 
اجرا به  نما  یتراتژاس  ینسبت  اقدام  بنابرایها  ا  نیند.  در    ن ی محقق 

  ی استراتژ  ییسؤال است که مدل اجرا نیبه دنبال پاسخ به ا  قیتحق
 ورزش شنا در استان فارس چگونه است؟ یها

 وش ها مواد و ر. 2

  ی لحاظ هدف، کاربردو به  یلیتحل – یفیتوص ق،یروش تحق
العات، به روش  اط  ی بود. جمع آور  ک یمطالعات استراتژ  ه طیو در ح

 ( انجام شد. یفیو ک ی)کم  ختهیآم

کم  قیتحق  ی آمار  ۀجامع  بخش  مد  ،یدر  از  و    رانیمتشکل 
نفر(،   19و واترپلو فارس )   رجه یشنا، ش  اتیه  ی ها  ته یکم  نیمسئول
فارس    ین هادر شهرستا  و واترپلو   رجه یشنا، ش  ی ها  أت یه  ی رؤسا

  گ یطح اول لشنا که در س  یها  میباشگاه ها و ت  رانینفر(، مد  24)
نفر و   60نفر(، در مجموع برابر با    17حاضر هستند )   یکشور  یها

ک بخش  نظر  12تعداد    یفیدر  تسلط  اساس  بر  خبرگان  از    ، ینفر 
دسترس تما  یتجربه،  همکار  لی و  انتخاب    یبه  هدفمند  صورت  به 

تمام شمار    صورتبه    یاعضا، جامعه آمار  تیمحدود  ل یلشدند. به د
 گرفته شد.  به عنوان نمونه در نظر

مد  ،یراهبرد  ی شورا  یاعضا  از  شنا  رانیمتشکل    ی ورزش 
و واترپلو استان   رجهیشنا، ش  أتیه ریو دب سیرئ بینا س،یفارس )رئ

ه عضو  نفر  سه  کم  سه،یرئ  أتیفارس،    أت یه  وزشآم  تهیمسئول 
ش وا  رجه یشنا،  پلو  مسئولتر  از  نفر  سه  استان(،  ه  نیو    أت یسابق 

 انشگاه به عنوان خبره بودند. د  دیاستان و دو نفر از اسات

ها کانون  هیاول  یداده  گروه  در  مرحله  هر    ی )شورا  یدر 
شد. با   یی( مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نهایراهبرد

جهت    یتژاسترا  10حاضر، تعداد    قیاز تحق  شیکه پ  نیبه ا  تیعنا

  ی استراتژ  نیشده بود، ا  یارس طراح توسعه ورزش شنا در استان ف
تعها د پرسشنامه    دیدرج گرد   BSCمناظر    نیی ر فرم  و به صورت 

آن  ییقرار گرفت که روا قی تحق ینمونه کم اریمحقق ساخته در اخت
از اسات  10توسط   پا  یورزش  تیریرشته مد  د ینفر  و  با    ییایدانشگاه 

آلفا تاکرونب  یآزمون  هاα=86/0)   شد  دییاخ  داده  به    قیقتح  ی(. 
  ن یو روش پرسشنامه و همچن  یترنتنیا  ،یصورت مطالعه کتابخانه ا

عم  12تعداد   تحق  یفیک  قیمصاحبه  جامعه  زم  قیاز    ن یی تع  نهیدر 
تع و  فارس  استان  در  شنا  ورزش  استراتژ  نییمناظر    ک، یاهداف 

هر کدام    یرااقدامات و ابتکارات، ب  نیو تدو   یسنجه ها، اهداف کم
بر   ،یژانجام شد. منظر هر استرات یاشباع نظرها تا حد  یاز استراتژ

اکثر . دی( مشخص گردی)درصد فراوان  قینمونه تحق  تیاساس نظر 
استفاده شد    یکرونباخ و درصد فراوان یاز آزمون آلفا  یدر بخش کم

قرار گرفت.   لی ه و تحلیمورد تجز  spssاز نرم افزار    یریو با بهره گ
کدر   استقرا  یفیبخش  روش  سازمنظوبه    یمنطق  یاز  مفهوم    ی ر 

فارس،    ی ورزش شنا  یراهبر  یجلسات شورا  استفاده شد. سپس در 
و اقدامات و ابتکارات هر    یسنجه ها، اهداف کم   ک،یاهداف استراتژ
 شد.  نییو تع ییها نها یکدام از استراتژ

و رشد    یداخل  یندهایفرا  ،یو توسعه، مشتر  یمنظر مال  چهار
استراتژ  یریادگی  و  دارد.  بازار  میتحک  ی ها  یوجود  و   یابینظام 

خصوص  مشارکت  ۀتوسع سنج  یزیر   یپ  ،یبخش  توسعه  و    دهیو 
و استمرار کسب    ی دارسازیفارس و پا   ی ورزش شنا  ی ساز  یحرفه ا

  ی در منظر مال  یانو جه  ییای آس  ،یمنطقه ا  ،یمدال در مسابقات مل
استراتژ توسعه،  و همسو  ،یاجتماع  ه یتوسعه سرما  یو   ییمشارکت 

در   نفعانیذ مشتراستان    شنا  منظر  در    ی ها  یاستراتژ  ،یفارس 
مسئول  ۀتوسع با  ارتباطات  و  ها  نیتعامالت  و    ییاجرا  یدستگاه 
در    تیریو ثبات مد  یساالر ستهیشا میاستان، توسعه و تحک  ینظارت

شنا ا  ی ورزش  و  ارز  جاد یفارس  نظام  استقرار  مد  یابیو   تیریو 
  ی ها  یراتژاستو    یداخل  یندها یفرا  استان در منظر  عملکرد شنا در

ارکان و    یو تخصص   یفن  تیریمد  ی انسان  منابع   یتوسعه و بهره ور
  ل ی استعداد و تسه  تیریمد  ۀکپارچ ینظام    جادیسطوح مختلف شنا، ا

رشته    گریو د  شناورزش    یق یتطب  ۀورزشکاران و مطالع  یترق  ریمس
منظور    یها به  موفق  و  م  ی ریادگیمشابه  ردر  و  نظر   یریادگیشد 

 قرار گرفتند.

 نتایج .3

یافته های بخش توصیفی    دهیسنجاولین یافته های تحقیق،  
شماره   جدول  در  نتایج  بود.  تحقیق(  نمونه  های  درج    1)ویژگی 

 است. گردیده

در   شنا  ورزش  توسعه  استراتژیک  برنامه  تدوین  به  توجه  با 
از نظرات پیشنه   ابتدا با بهره گیری  پژوهش، نظرات  استان فارس، 

دید و  راهبری مناظر ورزش شنا تعیین گرخبرگان و جلسه شورای  
به صورت   و  گردید  درج  مناظر،  تعیین  فرم  در  استراتژی ها  سپس 
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قرار گرفت.  اختیار نمونه کمی تحقیق  پرسشنامه محقق ساخته در 
تعیین مناظر و این که هر کدام از استراتژی ها در کدام منظر قرار  

بر گیرند،  )درص  می  تحقیق  نمونه  اکثریت  نظر  فراوانی(، اساس  د 
 درج شده است.  2ره جدول شمامشخص شد. نتایج در  

  در   که داد  نشان  1  شماره  جدول  در  مندرج  مناظر  تعیین  نتایج
  مشتری،   توسعه،  و   مالی  منظر   چهار  فارس،  استان  شنای  ورزش

 .دارد وجود  یادگیری و  رشد و  داخلی فرایندهای

  داف ها  به  مربوط  های  داده   ها  استراتژی  رمناظ  تعیین  از  پس
   استفاده   با ابتکارات و  اقدامات و  کمی اهداف ها، سنجه استراتژیک،

  جلسه   در   ها   داده  بندی   جمع   و   منطقی  استقرای  روش  از
  در   نتایج.  گردید  تدوین  فارس  استان  شنای  ورزش  راهبری  شورای
 است.  گردیده درج 6  الی 3 جداول

 

 تحقیق  وصیفی نمونهیافته های ت -1جدول 
Table 1- Descriptive findings of the research sample 

 

دکترا یا  زن مرد

 دانشجو دکترا 

کمتر از   لیسانس فوق لیسانس

 لیسانس

سابقه کار 

باالتر از ده  

 سال

سابقه کمتر از 

 ده سال

66/46 33/52 10 33/48 66/36 5 69 31 
 

 

 فارس  استان در شنا  ورزش توسعه  های استراتژی مناظر مورد  در تحقیق نمونه  دیدگاه   -2 جدول

Table 2- Viewpoints of a research sample on the landscape of swimming development strategies in 

Fars province 
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 استراتژی 

 منظر 
 مالی و توسعه 

 منظر 
 مشتری

 منظر 
 فرایندهای داخلی 
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 رشد و یادگیری
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فرا
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راو
ف

ی 
ان

 

صد
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 08/0 5 11/0 7 71/0 43 08/0 5 شنا در استان فارس  نفعانیذ و همسویی  مشارکتی، اجتماع  هیتوسعه سرما 1

 81/0 49 08/0 5 08/0 5 02/0 1 ارکان و سطوح مختلف شنا   یو تخصص ی فن تیریمد یمنابع انسان یو بهره ور توسعه 2

 016/0 1 07/0 4 07/0 4 85/0 51 رزش شنای فارسر وی دمشارکت بخش خصوص ۀع و توس یابیبازارنظام  میتحک 3

 07/0 4 66/0 40 20/0 12 07/0 4 فارس  عملکرد شنا در استان تیریو مد یابیو استقرار نظام ارز جادیا  4

 81/0 49 13/0 8 02/0 1 03/0 2 شنای فارس ورزشکاران یترق ریمس لی استعداد و تسه تیریمد ۀکپارچینظام  جادیا  5

 80/0 48 15/0 9 02/0 1 04/0 2 به منظور یادگیری  مشابه و موفق ورزش شنا و دیگر رشته های یقیتطب ۀلعمطا 6

 05/0 3 63/0 38 25/0 15 07/0 5 فارس  یدر ورزش شنا تیری ثبات مد ی وساالر ستهیشا میو تحک توسعه 7

 22/0 13 62/0 37 07/0 5 07/0 5 فارس  تاناس یو نظارت  ییاجرا  یدستگاه ها نیلتعامالت و ارتباطات با مسئو  ۀتوسع 8

 10/0 6 12/0 7 12/0 7 66/0 40 فارس یورزش شنا ی ساز یو حرفه ا  دهیو توسعه سنج یزیر یپ 9

 15/0 9 08/0 5 13/0 8 63/0 38 ی شنای فارسو جهان ییایآس  ، یو استمرار کسب مدال در مسابقات مل یدارسازیپا 10

 

 فارس   یو توسعه در ورزش شنا یو اقدامات و ابتکارات منظر مال یه ها، اهداف کمنج س ک،ی اهداف استراتژ -3جدول 
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 فارس 
Table 3- Strategic goals, measures, quantitative goals, measures and initiatives of the financial and 

development landscape in the swimming sport of Fars. 

 

 اقدامات و ابتکارات سنجه ها  اتژیک اهداف استر استراتژی 
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افزایش درآمد ناشی از تبلیغات محیطی  -1
 و صحه گذاری 

تبلیغات    -1 از  ناشی  درآمد  میزان 
 محیطی و صحه گذاری

بازاریابی    -1 از  ناشی  درآمد  کسب  سنجی  ظرفیت 
 حق پخش تلویزیونی  لیغات محیطی و،تب
 گیری بازاریابان مجرب اربه ک -2
 به کارگیری و آموزش بازاریابان مجرب  -3
 برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی  -4
قیمت  -5 ارزان  زمین  و  تسهیالت  متقاضیان   ارائه  به 

 تأسیس باشگاه خصوصی 

 ابی هیأت اشی از بازاریمیزان درآمد ن -2 افزایش درآمدهای ناشی از بازاریابی  -2

ارکت بخش  مد ناشی از مشش درآافزای  -3
 خصوصی و اسپانسر 

های    -3 کمک  از  ناشی  درآمد  میزان 
 بخش خصوصی و اسپانسر 

در     -4 خصوصی  های  باشگاه  افزایش 
 لیگ  شنای کشور 

لیگ    -4 خصوصی  های  باشگاه  تعداد 
 استان و کشور 
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و   -1 شنا  یق یتعداد مطالعات تطب -1 بیقی ات تطافزایش مطالع -1 ساختاری  های  شاخص  و  استانداردها  احصاء 
 سخت افزاری شنا 

مطالعه تطبیقی برنامه و روش کار فدراسیون های   -  2
منظور   به  معتبر  های  لیگ  و  شنا  پیشرو  کشورهای 

 یادگیری بین المللی  
تطبیقی  -3 موف  مطالعه  های  داخل ورزش  مشابه  ق 

 کشور 
 رح و برنامه های مورد مطالعه سازی ط بومی -4

افزایش آیین نامه ها و مقررات مربوط    -2
 به حرفه ای سازی شنا

 اقدامات احصاء شده   نیتعداد بهتر -2

با    -3 شنا  انسانی  منابع  آگاهی  افزایش 
 اصول ورزش حرفه ای 

حرفه  برگزار شده    یتعداد کارگاه ها  -3
 شناای سازی 

 احصاء شده   یبوم یارهایتعداد مع -4 توسعه شنا های  احصاء شاخص -4

یپا
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  شده   کسب  یها  مدال  تعداد  شیافزا    -1
 کشور  داخل یدادهایرو در

 ته مربیان برجساستخدام  -1 تعداد مقام های مسابقات کشوری    -1
 ازی اده سانجام اردوهای آم -2
 انجام مسابقات تدارکاتی موثر  -3
 سرمایه گذاری در ورزش پایه شنا   -4

افزایش بازیکن در تیم ملی و افزایش    -2
 مقام

 تعداد شناگران ملی پوش   -2 

 
 افزایش مقام های آسیایی و جهانی  -3

آسیایی کسب شده    -3 های  مقام  تعداد 
 اگران فارستوسط شن

های   -4 مقام  جهانی  الم  تعداد  و  پیکی 
    ده توسط شناگران فارسکسب ش

 

 فارس  یورزش شنا یکارات منظر مشترو اقدامات و ابت یسنجه ها، اهداف کم ک،ی اهداف استراتژ -4جدول 

Table 4- Strategic goals, metrics, quantitative goals, and actions and initiatives of Fars swimming 

sports customer perspective 

 اقدامات و ابتکارات سنجه ها  اهداف استراتژیک  استراتژی  

رما
 س

عه
وس

ت
  هی
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تم
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ی،  
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رک

شا
م
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سوی
هم

و 
 

یذ
ان

فع
ن

 
س

فار
ن 

ستا
ر ا

ا د
شن

  

شنا    -1 ورزش  ذینفعان  مشارکت  افزایش 
و   المنفعه  عام  اجتماعی  رویدادهای  در 

 خیریه فراخوانده شده

رویدادهای  برنامه    عدادت  -1 و  ها 
 م المنفعه و خیریه  ی عااجتماع

شرکت دهی قهرمانان ملی در کاشتن نهال و توجه   -1
 به امور مربوط به زیست محیطی 

شرکت دادن قهرمانان و تاثیرگذارن شناخته شده در    -2
 اهدای خون 

و -3 حوادث  در  مردم  از  حمایت  در  قهرمانان  شرکت 
 زله بحران ها مانند سیل و زل

م-4 هیات  تهیه  ارکان  نامه  قهیثاق  و  و  رمانان 
ورزش اهداف    تاثیرگذاران  مسیر  در  فارس  شنای 

 استراتژیک 

 تعداد ذینفعان مشارکت کننده  -2

افزایش تعدادهواداران مشارکت کننده     -2
 در برنامه های فراخوانده شده هیات 

 تعداد هواداران مشارکت کننده  -3 
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 یورزش شنا یداخل یندهایمنظر فرا یابتکارات استراتژ امات وو اقد  یسنجه ها، اهداف کم ک،ی ستراتژاهداف ا -5جدول 

 فارس 

Table 5- Strategic goals, measures, quantitative goals and measures and initiatives of the perspective 

strategy of the internal processes of Fars swimming sport 

 

 تکاراتت و اباقداما سنجه ها  استراتژیک  اهداف استراتژی 
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تو

  ۀ
ئول

مس
با 

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
ال

عام
ت

ی
  ن

ها
اه 

تگ
دس

 ی
جرا 

ا
ی

ی
 

ارت
نظ

و 
 ی

ان
ست

ا
 

افزایش مکاتبات با دستگاه ها    -1
 نظارتی مرتبط و اثرگذار 

تعداد مکاتبات انجام شده با دستگاه   -1
 های موثر در رفع چالش ها و مشکالت 

  جراییستگاه های نظارتی و ا ولین دسازی مسئآگاه  -1
نا و تأثیر آن در توسعه دیگر  اثرگذار در زمینه اهمیت ش

رشته ها و سالمتی عمومی جامعه و همچنین تعدد شاخه  
 ها و ماده ها 

استفاده از اهرم های سیاسی و افراد ذی نفوذ جهت   -2
 جلب نظر مسئولین و کمک به توسعه شنا 

 رایزنی، مکاتبه و تشکیل جلسات  – 3
 ات جلسات مصوبپیگیر اجرایی شدن  -4

 

افزایش جلسات رفع مشکالت شنا با   -2
 دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر 

تعداد جلسات برگزار شده با مسئولین  -2
 تصمیم گیر و اثرگذار در رفع موانع

ای
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ارز
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ست
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افزایش تعداد ممیزین و ارزیابان ویژه -1
 بی ارکان هیات ارزیا

تعداد ممیزین و ارزیابان ویژه ارزیابی   -1
 ارکان ورزش شنای استان فارس 

 برگزاری دوره های آموزش ممیزین -1
 

تعیین ساالنه میزان پیشرفت و احراز برنامه  -2
 استراتژیک 

 
یل از  ها و تجل  اعزام تیم های ارزیابی به شهرستان-3

 بخش های موفق
 

تدوین دستورالعمل های خود ارزیابی و ارزیابی  -4
 رونیبی

افزایش ارزیابی و نظارت های میدانی -2
 از ارکان ورزش شنا 

 تعداد ارزیابی و نظارت میدانی  -2

احصاء شاخص های ارزیابی مهم از   -3
 برنامه استراتژیک هیات 

  برنامه تعداد شاخص های ارزیابی از -3
 ستراتژیک ا 

عه
وس

ت
 

حک
و ت

 می
یشا

ته
س
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سا
  ی و
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احصاء و افزایش معیارهای شایستگی   -1
 در مدیریت شنای استان

 

تعداد شاخص ها و معیارهای تصدی   -1
 شنای فارس پست مدیریت در ورزش 

 

 انجام مطالعات تطبیقی  -1

 
ریت ت پست مدیشناسایی معیارهای شایستگی جه  -2

 ه های مشابهدر رشت
 

 بومی سازی و انتخاب معیارهای متناسب با شنا -3
 

شناسایی و اعالم شاخص های تصدی پست مدیریت  -4
 در شنای فارس

 
 تصدی مسئولیت ها بر اساس معیارهای تعیین شده  -5

افزایش شایسته گزینی در انتصابات   -2
 مطابق معیارها 

ر اساس میزان شایسته گزینی ب -2
خص های تصدی مدیریت یارها و شامع

 در شنای فارس
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 شنا در استان فارس   یریادگیو اقدامات و ابتکارات منظر رشد و  یسنجه ها، اهداف کم ک،ی اهداف استراتژ -6جدول 

Table 6- Strategic goals, measures, quantitative goals and measures and initiatives for the 

development and learning of swimming in Fars province 

 

 اقدامات و ابتکارات سنجه ها  اهداف استراتژیک  استراتژی 

یا 
 جاد
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ظا
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اد 
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ست
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 ل
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ت
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ان
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ور
 

  تعداد مرکز استعدادیابی و نخبه پروری -1 افزایش مراکز استعدادیابی و نخبه پروری  -1
ان ویژه  کیفی مربی توسعه سطح ارتقاء و  -1

 استعدادیاب و استعدادپرور 
راه اندازی مراکز استعدادیابی در مناطق مختلف   -2

 استان 
راه اندازی لیگ به صورت منطقه ای جهت  -3

 سنین پایین )سن طالیی(
پرورش استعدادها تحت نظارت و چارچوب -4

 برنامه راهبردی 
ایاب و افزایش و یا راه اندازی مدارس استعد -5
 تعدادپرور اس

افزایش تعداد باشگاه های مشارکت کننده  -2
 و سهیم در توسعه پایه 

تعداد باشگاه های مشارکت کننده و   -2
 سهیم در توسعه پایه ووشو استان 

افزایش مدارس و باشگاه های پایه   -3
 استعدادپرور ویژه رده های سنی  پایه 

 تعداد مدارس و باشگاه های پایه ووشو -3

 تعداد مربیان استعدادیاب و استعدادپرور  -4 ن استعدادیاب و استعدادپرور زایش مربیااف -4

افزایش جشنواره ها و مسابقات رده سنی   -5
 پایه و غربالگری استعدادهای شنا 

 تعداد جشنواره های استعدادیابی  -5

افزایش نخبگان پرورش یافته از نظام   -6
 استعدادیابی 

فته از  ه پرورش یااگران نخبتعداد شن -6
 نظام استعدادیابی  
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افزایش کمی و سطح کیفی مربیان حرفه   -1
 ای در سطح کالس جهانی

تعداد مربیان حرفه ای در سطح کالس   -1
 جهانی

 
 کیفی    برگزاری کارگاه های دوره های آموزشی -1
 وره های آموزشی داوری برگزاری د -2
برگزاری دوره های آموزشی هدفمند توسعه  -3

 کیفی و کمی مربیگری  
 برگزاری همایش های علمی  و تخصصی  -4
برگزاری مراسم و همایشهای تجلیل و ترویج  -5

 شنا

 تعداد داوران ملی و بین المللی  -2 افزایش داوران ملی و بین المللی   -2

دفمند و کیفی ارتقای دوره های هافزایش  -3
 مربیان تیم های منتخب و باشگاهی 

تعداد دوره های هدفمند و کیفی   -3
ارتقای مربیان تیم های منتخب و 

 باشگاهی 

افزایش اقدامات ترویجی و آشناسازی   -4 
 جامعه با ورزش شنا 

تعداد اقدامات ترویجی و آشنا سازی   -4
 جامعه نسبت به ورزش شنا 
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 ارتباط با مراکز پژوهشی و علمی دانشگاهی  -1 تعداد مطالعات تطبیقی ورزش شنا   -1 افزایش مطالعات تطبیقی شنا  -1
مطالعه و بررسی مسیر ترقی کشورهای پیشرو  -2

 و صاحب سبک شنا 
ی صاحب باشگاه هایدانی از مانجام بازدیدهای  -3

 نام شنا کشور
 جذب مشاور توسعه شنا از کشورهای پیشرو -4
الگوگیری از توسعه شنا و رشته های مشابه  -5

 موفق دیگر استان ها 
اجتماعی سازی، عقالیی نمودن و تفهیم طرح   -6

 راهبردی توسعه ورزش شنا به کل ذینفعان 
 برگزاری منظم دوره های آموزشی  -7

ترقی رشته های   لعات مسیرفزایش مطاا  -2
 مشابه موفق در داخل کشور 

 تعداد معیارها و استانداردهای توسعه -2
 شنا

احصاء مهمترین اقدامات عرصه ملی و  -3
 جهانی

تعداد دوره های آموشی همراستا با   -3
 شنا توسعه

 
 احصاء معیارها و استاندارد های توسعه  -4

شرفت  یتعداد مطالعات مسیر پ -4
   تان های موفقسیون و اسفدرا 

تعداد مطالعات مسیر پیشرفت   -5
 فدراسیون های پیشرو شنا در جهان 

برگزاری دوره های آموزشی مناسب با   -5
 ظرفیت کلی استان 

 تعداد دوره های آموزشی و توجیهی  -6

 

داد که در ورزش شنا  افتهی مال  یها نشان  و    یفارس، چهار منظر 
وجود دارد. در    یریادگیو رشد و    یلداخ  ی ندهایفرا  ،یترشتوسعه، م

  47و    دیگرد  ن ییسنجه تع  38و    ک یهدف استراتژ  35مجموع، تعداد  

جار جهت  ابتکار،  و  در    یها  یاستراتژ  یساز  یاقدام  شنا  ورزش 
  ی توسعه ورزش شنا  یاستراتژ  قشهشده است. ن  نیاستان فارس تدو 

 . تنشان داده شده اس 7جدول ر فارس د 
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 توسعه ورزش شنا در استان فارس   کینقشه استراتژ  -7جدول 

Table 7-. Strategic map of the development of swimming in Fars province 

 

 سعه منظر مالی و تو 

و   دهیو توسعه سنج یزیر یپ
  یورزش شنا یساز یحرفه ا 

 فارس

و استمرار کسب مدال در   یدارسازیپا
 ی و جهان ییایآس ، یمسابقات مل

مشارکت   ۀو توسع  یابیظام بازارن میتحک
 ی بخش خصوص

 افزایش درآمد ناشی از  افزایش مقام های کشوری  احصاء شاخص های توسعه شنا

 ی فزایش مطالعات تطبیقا 
افزایش بازیکن در تیم ملی و افزایش  

 مقام
 افزایش درآمد ناشی از بازاریابی 

 

 افزایش درآمد از حقوق واقعی شنا  جهانی آسیایی و افزایش مقام های  افزایش کارگاه های توجیهی 

 مشتری  منظر

 س شنا در استان فار نفعانیذ و همسویی  مشارکتی، اجتماع  هیتوسعه سرما

 ینفعان در رویدادهای اجتماعی خیریه فراخوانده شده افزایش مشارکت ذ

 افزایش تعداد هواداران شرکت کننده در برنامه های فراخوانده شده 

 داخلی  فرایندهایمنظر 

و   یابیو استقرار نظام ارز جادیا 
 عملکرد شنا در استان  تیریمد

  نیتعامالت و ارتباطات با مسئول  ۀتوسع
 تاناس  یو نظارت ییاجرا  یدستگاه ها

ثبات   ی وساالر ستهیشا میو تحک توسعه
 فارس یدر ورزش شنا تیریمد

 احصاء شاخص های ارزیابی 
نظارتی  افزایش مکاتبات با دستگاه ها 

 تبط و اثرگذار مر
احصاء معیارهای شایستگی در مدیریت  

 شنای استان

افزایش ممیزین و ارزیابی  
 میدانی 

الت شنا با افزایش جلسات رفع مشک
 ای نظارتی و تصمیم گیر دستگاه ه

افزایش شایشته گزینی در انتصابات  

 مطابق معیارها 

 منظر یادگیری و رشد 

منابع  یتوسعه و بهره ور
و  ینف تیریمد یانسان

ارکان و سطوح    یتخصص
 مختلف 

استعداد و   تیریمد ۀکپارچینظام  جادیا 
 ورزشکاران  یترق  ریمس لیتسه

شنا و دیگر رشته  ورزش  یقیتطب ۀمطالع
 مشابه و موفق های

افزایش دوره های هدفمند  
 کیفی مربیان 

 افزایش مطالعات تطبیقی شنا  افزایش باشگاه های سهیم در توسعه 

 افزایش مربیان استعدادیاب رفه ای شنامربیان ح  افزایش
افزایش مطالعات مسیر ترقی رشته های 

 مشابه موق داخل کشور 

بین  افزایش داوران ملی و
 المللی شنا 

  ایش مسابقات غربالگری افز
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طراح استراتژ  یدر  کارت    کینقشه  روش  از  استفاده  با 
س  یازیامت منظ  یاثرگذار  ستم یمتوازن،  و  از  رشد  ه  ب   یریادگیر 

(  یساز  ی پژوهش به سمت منظر حرفه ا  ن ی)در ا  یسمت منظر مال
دست چنانچه  استراتژ  یابیاست.  اهداف  منظر    کیبه  گرفته در  قرار 

  ی اهداف استراتژ   یساز  ادهیمحقق شود، اجرا و پ  یریادگیرشد و  
قرا راحت  لیتسه  یداخل  یندهایمنظر  به  و  شد  اهداف   ،یخواهد 

در وهله اول،   نید شد. بنابرااه ر محقق خومناظ گریشده در د نییتع
و   رشد  منظر  اهداف    تیاهم  یریادگیاهداف  سپس  و  دارند 

 مورد توجه هستند. یداخل یندهایفرا

 بحث و نتیجه گیری . 4

ا از  استراتژ  یطراح  ق،یتحق  نی هدف  پ  کینقشه    ی ساز   اده یو 
  ی ازیکارت امت  کردیاستان فارس با رو   یورزش شنا  یها  یاستراتژ
کاپ   متوازن اولالبود.  تدو   نین  در  را    یاستراتژ  یاجرا  نی گام  ها 

م  یمنظرها  نییتع اساس  (Kaplan, 2011)داند    یسازمان  بر   .
شنا  یها  افتهی ورزش  فا  یپژوهش،  منظر    4  یدارا  رساستان 

 ( است.یریادگیو رشد و  یداخل ندیفرا ،یو توسعه، مشتر ی)مال

با    ی ها  افتهی    ، Beksky   (2011)  ی ها  افته یپژوهش 
Khaleghi Babaei   و  Keshavarz  (2018)،Nasirzadeh 

et al.  (2013)  پ منظر  چهار  به  نورتون    یشنهادیکه  و  کاپالن 
ر  یریادگ یو    یداخل  ی ندهایفرا  ،یمشتر  ،ی)مال   افته ی( دست  شدو 

ه  ک Emadi et al.  (2019)  یها  افتهیاند همخوان است. اما با  
و   ور  ،یداخل  یاندهیفرا  ،یریادگیبه مناظر رشد  و توسعه   یبهره 

ا  یهمخوان  ،یاجتماع همخوان  نیندارد.  دل  یعدم  تفاوت    لی به 
ماه  یاندک اهداف سازمان ها  تیفعال  تیاست که در    ی ورزش   یو 

 فارس دارند.  وشوشده با ورزش و  ادی

ابگو اهم  یاستراتژ  ییاجرا  یراهکارها  یارائه   ت یحائر 
طراح الزمه  و  پ  یاست  روش  یساز   ادهیمدل  ام  با    ی ازیتکارت 

از    ک یمنظر هر    ن ییمناظر و سپس تع  نیین در وهله اول، تعازمتو
زم  یاستراتژ تا  فراهم    یاستراتژ  یاتیعمل  یندهایفرا  نهیهاست 

تدو   نیدوم  شود. در  رو   یاستراتژ  یاجرا  نیگام  کارت    کردیبا 
تع  یازیامت استراتژ  نییمتوازن،  شده    نییتع  ی منظرها  کی اهداف 
 باشد.  یم

د  فتهایبراساس   مجموع،  ها  استراتژ  35داد  تعر    ک ی هدف 
و رشد و   7  یداخل  یندهای، فرا2  ی، مشتر13و توسعه    ی )مناظر مال

تع  15  یریادگی   ی استراتژ  یساز  یجار  جهت.  دیگرد  نییهدف( 
تدو   یها فارس  استان  در  شنا  است.    نیورزش    ی ها   افتهیشده 

مناظر  شده در    ن ییتعداد اهداف تع  نی ب  یتعادل نسب  انگریب  قیتحق
  افته یبا    قیتحق  نیشده ا  نییتنوع و تناسب اهداف تع  د، ده و تعدابو
، Nasirzadeh et al.  (2013)  و  Emadi et al.  (2019)  یها

پ  انهمخو منظور  به  در    یاستراتژ  یساز  ادهیاست.  شنا  توسعه 

اهداف فارس  قب  یاستان  استعداد  شیافزا  لیاز  نخبه    یابیمراکز  و 
سطح    یکم  شیافزا  ،یپرور سطح    یاحرفه    انیمرب  یفیکو  در 

جهان ترو   ش یافزا  ،یکالس  آشناساز  یج یاقدامات  با    یو  جامعه 
در    قمشابه مو  یرشته ها  یترق  ریمطالعات مس  شیورزش شنا افزا

مهمتر احصاء  و  کشور  مل  نیداخل  عرصه  جهان  یاقدامات  در    یو 
 .دیگرد نییتع یریادگیمنظر رشد و 

  ی ب ایجر به دستکه من  ییها  تیدادن به انجام فعال  تیبا اولو
احصاء شاخص    لی از قب  یبه اهداف   یابیشود، دست  یاهداف م  ن یبه ا
استراتژ  یابیارز  یها برنامه  از    اد تعد   شیافزا  ات،یه  کیمهم 
و واترپلو    رجهیشنا، ش  اتی ارکان ه  یابیارز  ژهیو   ابانیو ارز  نیزیمم

  ارها یدر انتصابات مطابق مع  ینیگز  ستهیشا  شیاستان فارس و افزا
  ی ها  یشدن استراتژ  ییخواهد شد و با اجرا  ل یتسه  أتیه  نیدر ا

سرما  نیا توسعه  موجب  ذ  یاجتماع   هیمنظر  در    ن یا  نفانیو  رشته 
و توسعه همه جانبه شنا در    یمال یداریپا  تیو در نها  یمنظر مشتر

 فارس خواهد شد. 

سوم تدو   ن یدر    ی استراتژ  یساز  اده یپ  ی راهکارها  نیگام 
  ن یی اهداف تع  یراب  مناسب  یهاس، سنجه  ورزش شنا در فار   یها

براساس   ها  افتهیشد.  سنجه  عمل  یها،  به  نمودن   یاتیمربوط 
شنا  یها  یاستراتژ برا  یورزش  دست  یفارس  به    یابیکنترل 
سنجه حاصل شد. در منظر    38  کیها و اهداف استراتژ  یاستراتژ

توسعه    یمال مشتر  12و  منظر  در  منظر    3  یسنجه،  در  سنجه، 
سنجه    16  یریادگیظر رشد و  مننجه و در  س  7  یاخلد  یندهایفرا
  ق ی تحق  یشده  با سنجه ها  ادی  یکه تعداد سنجه ها  دیگرد  نییتع

Emadi et al.  (2019) ن ی که ا  افتیتوان در  یهمخوان است. م  
توسعه شنا و تعداد و تناسب    مختلفبه جوانب    یپژوهش توجه کاف

  را امکان    ن یمتوازن ا  یابیرا دارد. ارز   کی سنجه ها با اهداف استراتژ
م  رانیمد  یبرا وجود  کاست  یبه  و  ضعف  صورت  در  که    ، یآورد 

 برنامه ها خواهد داد.  یجهت اصالح را در اجرا یبازخورد کاف

کل طور  در  یم  یبه  ها  افتیتوان  سنجه  دست    یکه  به 
ورزش شنا در  ا  یآمده  فارس  م  تیقابل  ن یاستان  که  دارد    زان یرا 

 دینما  یریازه گندرا ا  أتیهو رسالت  به اهداف    یابیو دست  شرفتیپ
ها سنجه  آموزش،    یابیارز  یو  بهبود،   یریادگیکننده  و 

در آنها در نظر    ییو درآمد زا  یعملکرد و مال  یابیارز  ،یابیاستعداد
 ستیبا  یگرفته شده است. مسئوالن ورزش شنا در استان فارس م

بازنگر عمل  یبا  هنگام  استراتژ  یاتیدر  استفاد  ینمودن  با  از  ها  ه 
و کاست  یبایارز  یص هاشاخ را در    یمشخص شده، ضعف ها  ها 

مشخص    کی به اهداف استراتژ  یابیدست  یمد نظر برا  ی سنجه ها
اقدام    د،یهدف و سنجه جد  نییتع  انای نموده و نسبت به اصالح و اح

 دهند.  ام الزم را انج

پا قسمت  ابتکارات    قیتحق  یانیدر  و  اقدامات  حاضر، 
اهداف    یابیدست  یبرا  یمتعدد استراتژ  کیاستراتژبه   یها  یو 
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پ و  تدو   شرفتیتوسعه  فارس  استان  در  شنا  است.    نیورزش  شده 
اجرا  نیا  یها  افتهی مدل  در  که  داد  نشان    ی استراتژ  یپژوهش 

 جیاست. نتا هشد نیاقدام و ابتکار تدو  47فارس   یورزش شنا یها
با   حاضر  همخوان   Emadi et al.  (2019)  ی ها  افتهیپژوهش 

ورزش شنا    ی را برا  نهیزم  ن یمتوازن ا  یزایرت امتر واقع کااست. د
متناسب و    یاتیعمل  یآورد که و برنامه ها  یدر فارس به وجود م

کند و    ن ییرا تع  کیو هدف استراتژ  یمتوازن با هر منظر، استراتژ
  د یانجام شود؟ چطور با  دیبا   یچه کار  لی از قب  یتسواال  یپاسخگو

زمان دهد  یو چه کس  یاجرا شود؟ چه  باشد.  انجام  کل   به؟    ی طور 
ه  نیا  نیتدو  ش  أتیاقدامات،  برا   رجه یشنا،  را  فارس  واترپلو    ی و 

آنها    یاجرا  وهیهر بخش و زمان و ش  فیتوسعه ورزش شنا از وظا
 سازد.    یآگاه م

شنا برا  یورزش  فارس    ی ها  یاستراتژ  یاجرا   یاستان 
و تسه تع  یدر دسترس  لیخود  انداز  ن  نییبه چشم    ک ی به    از یشده 

شده حاضر که    نیتدو   یاز یکه مدل کارت امتت  داش  ییامدل اجر
ابتکارات مناسب    ک،یاهداف استراتژ  یدارا و  اقدامات  و  سنجه ها 

ا  یم بتوانند    نیباشد  که  داد  خواهد  مسئوالن  به  را  فرصت 

فارس را    ی و ورزش شنا  ند یشده را اجرا نما  نیتدو   یها  یاستراتژ
نشدن برنامه   رااج میب رار دهند و ق شرفتیو پ داریتوسعه پا ریدر مس

 ها را نداشته باشند.  

الگو برا  یطراح  یاستراتژ  یدر  ورزش شنا    یشده  توسعه 
معلول و  روابط علت  استان فارس،  مال  نیب  یدر  و توسعه،    یمناظر 

و    یداخل  یندهایفرا  ،یمشتر با    جادیا  یریادگیو رشد  است.  شده 
ا به  اثرگذار   ن یتوجه  امدر    یکه سلسله مراتب    ی از یتروش کارت 

و  مت رشد  منظر  از  س  یریادگیوازن  مال  متبه  باشد،    یم  یمنظر 
  ه ی پا  یمدارس و باشگاه ها  ش یگردد که نسبت به افزا  ی م  شنهادیپ

و  ها  ژهیاستعدادپرور  پذ  هیپا   یسن  یرده  صورت  الزم    رد یاقدام 
به    نیهمچن توجه  پ  افته یبا  افزا  یم  شنهادیها  با  دوره    ش یگردد 

و   ابیاستعداد  انیمرب  یفیو ک   یسعه کمنسبت به تو  یگریمرب  یها
نما  دادپروراستع ن  ندیاقدام  به    زیو  توجه  پ  افتهیبا    ی م   شنهادیها 

افزا منظور  به  که  افزا  ش یگردد  شنا  ورزشکاران  و    ش ی مخاطبان 
جامعه با ورزش شنا را در دستور کار    یو آشناساز  یجیاقدامات ترو 
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Abstract 

The purpose of this study was to design a strategic map and implement swimming sports strategies in Fars 

province with a balanced scorecard approach. The research method is descriptive and applied in terms of 

purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (quantitative and qualitative). 

The statistical population in the quantitative part, including the heads of the swimming boards of the 

province and cities and the managers of the clubs, was equal to 60 people and in the qualitative part, 12 

experts. Due to the limitation of members, the statistical population was equal to the sample. The research 

tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 10 university professors and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. (86/0 = α). Frequency percentage, logical induction 

method and strategic council were used to analyze the data. The results showed that in swimming province 

of Fars province, there are 4 perspectives of finance and development, customer, internal processes and 

growth and learning, 35 strategic goals and 38 criteria of determination. And 47 actions and initiatives 

were developed to achieve the goals. It can be concluded that the proposed model, in addition to 

implementing the strategy, has the ability to create the ground for achieving the long-term goals of Persian 

swimming. 
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