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 استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی شهر تبریز

2حسین پورسلطانی زرندی 1جالل تقی پور بقالی نوبر 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،کرج،ایران1

 . استاد یار دانشگاه پیام نور، ایران 2

 

 خالصه

 ( است.BSCامتیازی ) کارت روش تبریز  با شهر ورزشی های سازمان کردعمل ارزیابی پژوهش این انجام از هدف

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است.برای انجام پژوهش پس از  روش شناسی پژوهش:

ریان، تبریز و دیگری برای مشت شهر ورزشی های مطالعه مبانی نظری موضوع، دو پرسشنامه، یکی برای مدیران سازمان

 تبریز  قرار گرفت. شهر ورزشی های مشتری سازمان 05مدیر و  05طراحی و برای پاسخگویی بین 

نشان می دهد که از نظر مدیران تمامی شاخص های مناظر مالی، فرایند   tیافته های حاصل از آزمون یافته های پژوهش:

ی مناظر مشتری دارای عملکرد مطلوبی هستند.در های داخلی، رشد یا یادگیری و نیز از نظر مشتریان تمامی شاخص ها

 انتخاب گردیده است. 0از  4این پژوهش سطح مطلوب تحقق اهداف، عدد 

نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص ها حاکی از آن است که مناظر فرایند های داخلی و مشتری به طور نتایج پژوهش:

مترین سطح تحقق هدف را به خود اختصاص دادند، در پایان با ک8.3بیشترین و منظر رشد یا یادگیری با  4.2مشترک با 

توجه به نتایج حاصل، راهکارهایی از قبیل افزایش برون سپاری، اعزام ورزشکاران از کشور و ....برای رساندن سازمان به وضع 

 مطلوب ارائه گردید.

 BSCتبریز ، هرش ورزشی های سازمان ارزیابی عملکرد، متوازن، امتیازی کارت کلمات کلیدی:

 مقدمه

 با سازمانی عملکرد اخیر، مدیریت دهۀ دو طی. دارد قرار اجرایی برنامۀ و فعالیت هر مرکز در ارزیابی و نظارت کنترل،

 بروز به کاربردی، های زمینه در هم و تحقیقاتی های در زمینه هم جذاب، و توجه مورد های موضوع از یکی به شدن تبدیل

 نظیر عباراتی قالب در و عملکرد جامع سنجش فرآیند به سازمانی عملکرد است. ارزیابی شده نجرم بسیاری یهای نوآور

                                                 
   : نویسنده مسئول 

Jalal.nobari@yahoo.com 
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 وظایف و اهداف برای تحقق مفاهیمی و اصول چارچوب در پاسخگویی قابلیت توانمندسازی، معنیداری، کارآیی، اثربخشی،

 شود. می اطالق سازمان بلندمدت توسعۀ و ای برنامه ساختاری، سازمانی،

 از اطالع. است بسیار کمککننده منابع از بهینه و صحیح استفادۀ سمت به ها سیستم دادن سوق برای عملکرد ارزیابی

 یاری مناسب های تصمیمگیری در را مدیر تواند که می است ابزارهایی ترین مهم از یکی مدیر نظارت تحت واحد عملکرد

 در عملکرد ارزیابی این، بر کند. عالوه گیری تصمیم واحد توسعۀ یا تحدید تواند دربارۀ می مدیر شاخص این کمک به. دهد

 بسیار خواهد گذاشت. فایده مثبت تأثیر سیستم کلی عملکرد بر شده، منجر واحدها بین رقابت حس ایجاد ها به سیستم

 که است اضحو. واحدهاست به ها پاداش و یا درآمدها بودجه تخصیص چگونگی سیستم، عملکرد اندازهگیری دیگر مهم

 کند. فراهم زمینه این در مفیدی تواند الگوی می آمده بهدست کارایی های اندازه

 در تاکنون که سازمان است آن ارزیابی نظام تدوین و طراحی سازمان هر عملکرد ارزیابی در اساسی های گام از یکی

 کشتی و بپور طال تحقیق به توان می نمونه به عنوان است؛ شده پرداخته آن به مختلف های سازمان در و زیادی تحقیقات

 شده پرداخته دانشگاهها برنامۀ فوق ورزش و بدنی تربیت ارزیابی و نظارت طراحی مدل به آن در که کرد اشاره (1833) دار

 است.

 ورزشی علوم و بدنی های تربیت دانشکده عملکرد ارزیابی سیستم طراحی به تحقیقی در نیز (1802) همکاران و جعفری

 پرداخته اند. ایران

در دهه اخیر با روی کار آمدن عصر اطالعات و عدم کامیابی سازمان های تابع عصر صنعتی، نیاز به سیستم عملکردی 

کاملتر از آنچه که موجود بود به وجود آمد، مدیران این سازمانها درک کرده بودند که قادر به مدیریت و کنترل چیزی بدون 

 (.1830یح آن نیستند)صالح اولیاء و همکاران،اندازه گیری کامل و صح

یک چالش مهم مدیران سازمان های ایرانی به طور اخص به اجرا در آوردن استراتژی هایی است که با تفکر و تامل و با 

استفاده از روش های سیستماتیک تنظیم شود.پیچیدگی عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت 

از نقاط قوت و ضعف سازمان ها و بهبود مستمر فرایند ها را بیش از پیش آشکار نموده است.مدیران ارشد بسیاری از آگاهی 

واحد های انتفاعی و غیر انتفاعی، وقت و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی و تععین راهبرد های اساسی 

اجرای مطلوب استراتژی های خود سخن می گویند.ویژگی های عصر سازمان های خود می کنند، ولی اکثر آنها از عدم 

اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات، کارآمدی روش های ارزیابی عملکرد سنتی را که برای سازمان ها در عصر اقتصاد 

نوان یک صنعتی مناسب به نظر می رسیدند به شدت زیر سوال می برد، در چنین شرایطی روش ارزیابی متوازن ابتدا به ع

روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به عبارت بهتر سیستمی برای 

مدیریت بر استراتژی، توسط رابرت کاپالن استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مدیریت در 

 یت و مدیران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفت.آمریکا مطرح شد و از سوی صاحب نظران مدیر
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یک روش ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی در هر لحظه ارائه نماید همچنین 

فعالیت های صورت جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون مشخص کند، عالوه بر اینها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه 

 (.1833گرفته در سازمان نیز باشد)کاپالن و نورتون،

در کارت امتیازی متوازن، عالوه بر شاخص های مالی وضعیت سازمان با شاخص هایی در سه وجه دیگر شامل وجه 

 (.1830نده دل،مشتریان، فرایند ها و رشد و یادگیری با نیروی انسانی و سیستم های اطالعاتی مورد سنجش قرار میگیرد)ز

را انتخاب   BSCما در این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت سازمان های ورزشی تبریز هستیم به همین منظور، مدل 

 نموده ایم.

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی است.در ابتدای پژوهش به بررسی کلی سیستم های سنجش عملکرد و 

د واحد ها پرداخته می شود.در مرحله بعد به معرفی کارت امتیازی متوازن به صورت رویکردهای موجود در سنجش عملکر

یک سیستم نظام یافته در دو فاز طراحی و اجرا می پردازیم، در ضمن با توجه به رویکرد های ارزش آفرینی کاپالن و 

ای سازمان نقشه استراتژی متناسب با نورتون و استراتژی های دیوید و پورتر و استراتژی های سازمان، نقشه و استراتژی ه

 اداره کل ورزش و جوانان استان تبریز پیشنهاد می شود.

جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره کل ورزش و جوانان استان تبریز که به دلیل در دسترس 

 استفاده گردید. بودن برابر با نمونه می باشد و در قسمت مشتریان از نمونه گیری تصادفی

جهت گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول به سه بخش بر اساس مناظر کارت 

امتیازی متوازن تقسیم شده است، که شامل منظر مالی، منظر فرایند های داخلی، منظر رشد و یادگیری می باشد که 

و خبرگان سازمان پاسخ داده می شود. پرسشنامه دوم که توسط مشتریان اداره  سوال بوده که توسط کارشناسان 20شامل 

سوال در رابطه با منظر مشتری کارت امتیازی متوازن می  10کل ورزش و جوانان استان تبریز پاسخ داده می شود شامل 

 ری اطالعات پرداخته شد.باشد که برای هر دو پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی به توزیع پرسشنامه و جمع آو

به بررسی فرضیه  tاسمیرنف بررسی گردید و سپس با استفاده از آزمون  –نرمال بودن متغیر ها به وسیله آمار کولمو گروف 

 ها و جهت رتبه بندی فرضیه ها از آزمون فریدمن استفاده گردید.

 یافته های پژوهش

 تجزیه و تحلیل داده ها به صورت زیر است:
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 (: تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر مالی1ه)جدول شمار

 سواالت

 

 

 

 

بسیار  زیاد متوسط کم بسیار کم

 زیاد

 میانگین 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درآمد های سازمان را تا چه اندازه رضایب بخش 

 می دانید؟

6 18.8 3 1..3 12 26.. 15 22.2 0 25 8.1. 

آیا در سال های اخیر سازمان توانسته هزینه 

 های اضافه کار نا بهره ور را کاهش دهد؟

. 10.6 11 24.4 18 80.6 3 1..3 8 6.. 2..0 

توانسته درآمد را  سازمان اخیر های سال در آیا

 ؟افزایش دهد

4 3.0 0 25 16 23.0 11 24.4 3 1..

3 

8.22 

.23 18 3..8 .1 22.2 15 ..6 8 4.4 2 ارایی هامیزان موفقیت سازمان در استفاده از د

0 

8.3 

.26 12 88.8 10 3..1 3 18.8 6 3.0 4 عملکرد سازمان در مدیریت موثر عوامل ریسک

. 

8.00 

.22 15 80.6 16 25 0 3..1 3 4.4 2 موفقیت سازمان در کاهش هزینه ها

2 

8.06 

موفقیت سازمان در کاهش هزینه های اداری و 

 تشریفات

2 4.4 4 3.0 10 88.8 18 23.0 11  

24.

4 

8.6 

 8.88           جمع کل

 

( مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر مالی چگونه است.بیشترین 1با توجه به جدول)

ن معناست که مدیران است و به ای 3/8با میانگین « میزان موفقیت سازمان در استفاده از دارایی ها»میانگین مربوط به گویه

کاهش هزینه های اضافی کار نا »سازمان را در استفاده از دارایی ها موفق می دانند و کمترین میانگین مربوط به گوییه 

است که بدان معناست که مدیران سازمان معتقدند در سالهای اخیر سازمان در حد متوسط  0/2.با میانگین « بهره ور 

 افه کار نا بهره ور را کاهش دهد.توانسته است هزینه های اض

 تفکیک نمونه بر  حسب سواالت متغیر منظر فرایند های داخلی -
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 ( توزیع سواالت متغیر منظر فرایند های داخلی2جدول شماره )

 

( مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر فراین های داخلی 2با توجه به جدول شماره) 

است و به معنی  8/.0با میانگین « شفافیت قوانین و مقررات جاری سازمان »ین میانگین مربوط به گویهچگونه است.بیشتر

این معناست که مدیران سازمان قوانین و مقررات جاری سازمان را در حد متوسط شفاف می دانند و کمترین میانگین 

معناست که مدیران سازمان  وضعیت برون سپاری است که بدان  36/2با میانگین « سپاری  برون وضعیت» مربوط به گویه

 در تولید را در حد متوسط ارزیابی می کنند.

 تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر منظر رشد و یادگیری-

 سواالت

 

 

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط  کم بسیار کم

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تبادل مهارت ها و دانش در 

 بین واحد ها

4 3.0 . 10.6 18 23.0 16 80.6 0 11.1 8.24 

شفافیت قوانین و مقررات 

 جاری سازمان

2 4.4 6 18.8 15 22.2 13 45 0 25 8.0. 

فعالیت های بازاریابی فعلی را 

تا چه حد در جذب مشتریان 

 موثر می دانید؟

8 6.. 3 1..3 11 24.4 14 81.1 0 25 8.4 

گسترش خدمات نوین 

 اینترنتی در سال های اخیر

0 11.1 . 10.6 0 25 18 23.0 11 24.4 8.41 

 2.36 3.0 4 25 0 88.8 10 24.4 11 18.8 6 وضعیت برون سپاری

میزان تشریفات اداری جاری 

 در سازمان

8 6.. . 10.6 12 26.. 10 88.8 3 1..3 8.4 

 

 

 

توجه مدیران به فعالیت های 

 بخش تحقیق و توسعه

4 3.0 6 18.8 3 3.0 1. 8... 15 22.2 8.01 

 8.63 24.4 11 45 13 25 0 11.1 0 4.4 2 بهره وری کارکنان

 8.83           جمع کل
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 یادگیری و رشد ( توزیع سواالت منظر8جدول شماره)

 سواالت

 

 

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی صددر فراوانی درصد فراوانی

خالقیت کارکنان در انجام 

 کارها

4 3.0 3 1..3 15 22.2 14 81.1 0 25 8.80 

مدیران سازمان چقدر 

شرایط را برای پیشرفت 

 کارکنان مهیا کرده اند؟

2 4.4 6 18.8 18 23.0 16 80.6 3 1..3 8.43 

میزان برگزاری کالس های 

ارتقای ضمن خدمت برای 

سطح دانش و مهارت 

 کارکنان

0 11.1 15 22.2 14 81 0 25 . 10 8.56 

 

 

 

بهره گیری از امکانات 

سخت افزاری و نرم افزاری 

 در سازمان

8 6.. 3 1..3 15 22 18 23.3 11 24 8.46 

تمایل کارکنان به ادامه 

 تحصیل

3 1. 15 22.2 10 88.8 . 10.6 0 11.1 2.3 

فعالیت های سازمان در 

 جهت رضایت کارکنان

. 10.6 0 25 12 26.3 11 24.4 6 18 8 

سطح تخصصی نیروی 

 انسانی

4 3.0 6 18.8 3 1..3 10 88 12 26.3 8.00 

میزان بهره گیری سازمان 

از شیوه های جدید در 

 تبلیغات

8 6.. . 10.6 0 25 16 80.6 15 22 8.01 

سازمان و پاسخگویی 

سریع به نیاز های 

 مشتریان

0 11 3 13 15 22.2 18 23.0 0 25 8.23 

 .8.2           جمع کل

است،  00/8با میانگین « سطح تخصصی نیروی انسانی»(، بیشترین میانگین مربوط به گویه 8با توجه به جدول شماره)

ایل تم»یعنی اینکه مدیران سطح تخصص نیروی انسانی را در سطح متوسط ارزیابی می کنند و کمترین میانگین مربوط به 
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است یعنی مدیران سازمان معتقدند تمایل به ادامه تحصیل در کارکنان در حد  3/2با میانگین « کارکنان به ادامه تحصیل

 متوسط است.

 تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر از منظر مشتری -

 (:توزیع سواالت متغیر منظر مشتری4جدول شماره)

 سواالت

 

 

 

 میانگین بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8.83 25 85 82 43 21.8 82 10.8 20 8.. 11 میزان رضایت از خدمات سازمان

انعطاف پذیری سازمان در مواجهه 

 با موارد خاص

16 15.. 21 14 8. 24.. 41 2..8 80 28.8 8.4 

 8.51 10.8 28 13 .2 85 40 20.8 83 11.8 .1 جذابیت خدمات سازمان

 8.13 10.8 28 ..24 .8 ..82 40 8..1 26 15 10 امکان پیگیری امور از طریق تلفن

 8 14 21 10.8 20 ..85 46 ..24 .8 11.8 .1 آراستگی ظاهری کارکنان

تمایل شما برای توصیه خدمات 

 سازمان به دوستان و آشنایان

11 ..8 20 16.. 20 10.8 08 80.2 82 21.8 8.4. 

آیا در صورت مرخصی و غیاب فرد 

 مسئول جانشینی وجود دارد.

14 0.8 22 14 81 21.8 43 82 80 28.8 8.46 

اشتیاق کارکنان در مواجهه با ارباب 

 رجوع

21 14 28 10.8 44 20.8 8. 24.. 20 16.. 8.14 

میزان دسترسی مشتری به مافوق 

 کارکنان)در صورت لزوم(

1. 11.8 26 1..8 82 21.8 46 85.. 20 10.8 8.20 

میزان پاسخگویی سریع به به 

 نیازهای مشتریان

22 14.. 8. 24.. 40 82.. 24 16 13 12 2.36 

 8.06 ..25 81 ..83 03 ..2 84 ..12 10 0.8 3 منصفانه بودن قیمت خدمات

 2.04 8.. 11 12 13 ..82 40 28.8 80 ..24 .8 سرعت اطالع رسانی سازمان 

 8.83           جمع کل
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و  06/8با میانگین « سرعت پاسخگویی به نیاز های مشتریان»( بیشترین میانگین مربوط به گویه4با توجه به جدول شماره)

است.این بدان معناست که مشتریان قیمت خدمات را « منصفانه بودن قیمت خدمات»کمترین میانگین مربوط به گویه

 منصفانه نمی دانند.

 ن فرضیه هاآزمو-

 t:نتایج آزمون 0جدول شماره 

 نتیجه درجه آزادی tآمار فرضیه ردیف

سازمان بر اساس منظر مالی مدل کارت امتیازی متوازن دارای عملکرد مطلوبی  1

 است.

 قبول 44 8/.

 دارای متوازن امتیازی کارت مدل فرایند های داخلی منظر اساس بر سازمان 2

 .است مطلوبی عملکرد

 قبول 44 2/4

 عملکرد دارای متوازن امتیازی کارت مدل رشد و یادگیری منظر اساس بر سازمان 8

 .است مطلوبی

 قبول 44 0/8

 مطلوبی عملکرد دارای متوازن امتیازی کارت مدل مشتری منظر اساس بر سازمان 4

 .است

 قبول 140 6/4

 

 رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد -

 ص ها(: رتبه بندی شاخ6جدول شماره)

 رتبه میانگین رتبه شاخص ها

 2 0/2 مالی منظر

 1 0/2 داخلی های فرایند منظر

 4 2 مشتری منظر

 8 6/1 یادگیری و رشد منظر
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 بحث و نتیجه گیری

یافته های حاصل از آزمون های آماری نشان می دهد که از نظر مدیران شاخص های مالی دارای عملکرد مطلوبی هستندو 

 ظر دیگر رتبه دوم را دارند.در میان منا

نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص های مالی بیانگر این امر است که اکثر شاخص های مالی توانسته در سطح مطلوب 

در پایین ترین سطح تحقق قرار دارد و این بدان معناست که « کاهش هزینه های کار نابهره ور»قرار گیرند و تنها شاخص 

 ر سال های اخیر هزینه های نابهره ور تولید را در سطح مطلوبی کاهش دهد.سازمان توانسته است د

دارای   های فرایندهای داخلی شاخص مدیران تمامی نظر از که دهد می نشان آماری های آزمون از حاصل های یافته

اصل از میزان تحقق عملکرد مطلوبی می باشند و در میان دیگر مناظر، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.نتایج ح

شاخص های فرایند های داخلی بیانگر این امر است که اکثر شاخص های فرایند داخلی توانسته است در سطح مطلوب قرار 

در پایین ترین سطح تحقق قرار دارد و این بدان معناست که سازمان توانسته است در « برون سپاری»گیرند و تنها شاخص

 را در سطح نسبتا مطلوبی برون سپاری کند.سال های اخیر کارهای تولیدی 

یافته های حاصل از آزمون های آماری نشان می دهد که از نظر مدیران تمامی شاخص های رشد و یادگیری دارای عملکرد 

مطلوبی می باشند و در میان مناظر دیگر رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. و نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص 

و یادگیری بیانگر این امر است که اکثر شاخص های رشد و یادگیری توانسته است در سطح مطلوب قرار گیرند و  های رشد

در پایین ترین سطح تحقق قرار دارد و این بدان معنی است که سازمان «تمایل کارکنان به ادامه تحصیل » تنها شاخص

 مه تحصیل به صورت ضمن خدمت تشویق و ترغیب نماید.نتوانسته است در سال های اخیر کارکنان سازمان را به ادا

یافته های حاصل از آزمون های آماری، نشان می دهد که از نظر مودیان تمامی شاخص های مشتری مداری دارای عملکرد 

 مطلوبی می باشند و در میان مناظر دیگر رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است و نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص

 های مشتری بیانگر این امر است که اکثر شاخص های مشتری توانسته است در سطح مطلوب قرار گیرند.

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود با کاهش هزینه های نا بهره ور و اضافی در جهت کاهش قیمت تمام شده 

 محصوالت را منصفانه و واقعی نمی دانند. محصوالت خود گام برداشته شود چرا که طبق فرضیه چهارم ، مشتریان قیمت
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