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 چکیده
های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با تلفیق استراتژی تربیت بدنی و فعالیت ةتدوين نقش ،پژوهشهدف از اين 

آماری  ةتوصیفی پیمايشی و کاربردی بود. جامع پژوهشبود. روش فسیری و کارت امتیاز متوازن ت ـ ساختاریالگوهای 

های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بودند. اهداف نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیتنفر از مديران و صاحب 14شامل 

هدف  دهاستراتژيک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر 

 قرار گرفت. برای طراحی نقشةپژوهش  ةو در اختیار نمونشد و در جدولی ماتريسی به صورت پرسشنامه تنظیم  تعیین

تفسیری و مدل کارت امتیاز متوازن استفاده شد. مدل نهايی چگونگی ارتباط  ـ سازی ساختاریاستراتژی از روش مدل

ن داد. اجتماعی نشا ةوری و توسعمنظر رشد و يادگیری، فرايندها، بهره بین اهداف استراتژيک را در پنج سطح و چهار

سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در  ةدستیابی به توسع برایها سازی استراتژیگر پیادهاين نقشه تسهیل
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 مقدمه 
 است کرده جلب خود به را دولتی هایسازمان مدیران از بسیاری توجه ژیكاسترات مدیریت اخیرا

 ایمجموعه یا روش برنامه، یك ،استراتژی( 4112) 4گرنت ةعقید به(. 4 :4112، 1فرلی و روسنبرگ)

 اهداف تعیین شامل استراتژی ،حقیقت در. است اجرا یا هدف به دستیابی برای شدهطراحی اعمال از

 برای نیاز مورد منابع تخصیص و عملیاتی واحدهای سازگاری و گذاریسرمایه فاهدا و بلندمدت

  (.11: 4112 گرنت،) است اهداف این انجام

 و داخلی تحلیل) استراتژی تحلیل از استراتژیك مدیریت فرایند معتقدند( 4112) همکاران و3هوی

 استراتژی سپس ،شودمی هدایت اهداف و اندازچشم موریت،أم از استفاده با ،گرددمی آغاز( خارجی

 یماهنگه است معتقد( 4114) 2وو. دگردمی ارزیابی نهایت در و شودمی سازیپیاده ،یابدمی توسعه

 عملکرد مدیریت به دستیابی برای ویژه اندازچشم یك با سازمان یك اهداف استراتژیك هایگام

  (.313: 4114 وو،) است مهم بسیار ،بهینه

 ریزیبرنامه و سازیآماده صرف مشتریان، در عمومی ارزش ایجاد و رقابتی مزیت هب دستیابی برای

 نشان گذشته ةده دو در فراوان هایپیمایش و بررسی زیرا. باشد پاسخگو تواندنمی استراتژیك

 حالی در. کنندنمی پیدا دست خود استراتژیك اهداف به هاشرکت از درصد 01 تا 11 که دهندمی

 ةمرحل در هااستراتژی شکست علت درصد موارد، 01 از بیش در دهدمی نشان مطالعات که

 است بد سازیِجاری مشکل، بلکه نیست، بد استراتژیِ ،واقعی مشکل .است نهفته آنها سازیجاری

 و هاپروژه اجرایی، هایبرنامه به را استراتژی باید سازیجاری برای. (3 :4110 نورتون، و کاپلان)

 هاسازمان استراتژیك ةلای بین که برد پی نکته این به توانمی بنابراین. کرد ترجمه لیدیک معیارهای

 و عملیاتی اقدامات ،شکاف این اثر در. دارد وجود یعمیق شکاف هاآن عملیاتی ةلای و

 و متفاوت مسیری در و شوندمی منفك سازمان استراتژیك گیریجهت از روزمره هایگیریتصمیم

 این. بخورد پیوند سازمان اجرایی ةلای با استراتژیك ةلای باید بنابراین. دنیابمی ریانج متضاد گاه

 پذیرد صورت( BSC) 2متوازن امتیاز کارت نام به مدیریتی پرکاربرد ابزار یك طریق از تواندمی پیوند

 مدیریت و ارزیابی منظا یك متوازن امتیاز کارت(. 20: 4111 ،1رودریگوز و آیبارگیوزمن کیوسادو،)

 بر را مدیر توجه و کندمی متصل جامع هایشاخص به را استراتژیك اهداف که است استراتژیك

                                                           
1. Rosenberg & Ferlie 

2. Grant 

3. Hoye 

4. wu 

5. Balance Scorecard 

6. Quesado, Aibar-Guzmán & Rodrigues 
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(. 10 :4112 ،1پیترز) دآور فراهم متعادل دیدی تا کندمی متمرکز کلیدی هایشاخص از طیفی

 سوی به دایته برای ابزاری با مدیران آن ةوسیل به تا دآورمی فراهم ارچوبیهچ متوازن امتیاز کارت

 به را سازمان موریتأم و استراتژی متوازن، امتیاز این کارت .بروند پیش آینده رقابتی هایموفقیت

 ارزیابی و مدیریت برای ارچوبیهچ تا کندمی ترجمه عملکرد معیارهای از جامعی ةمجموع

 مدیران برای بهانگرا بسیار ابزاری تواندمی متوازن امتیازی کارت فرایند. دآور فراهم استراتژیك

 کارت که هاییسازمان. کنند دگرگون ها راسازمان باشد که با استفاده از آن خواهند توانست دولتی

 شمخارج به نسبت آن عواید که دارند امر این به راسخی اعتقاد ،گیرندمی کار به را متوازن امتیاز

 و رشد مدل، این نسل ترینتازه در. (4: 4111 رودریگوز، و هرناندز ، رویدریگوز) است بیشتر

 کاپلان،) اندشده تبیین اصلی منظر چهار عنوانبه مالی و مشتری داخلی، فرایندهای یادگیری،

 دکننمی متصل آن هایاستراتژی به را سازمان متوازن امتیاز کارت که اصولی (.4: 4112 نورتون،

: 4114 وو،) مالی اهداف با پیوند .3 و عملکرد محرک .4 ،معلولی ـ علت ةرابط .1: هستند اصل سه

313.)  

 ساختار ترسیم. است متوازن امتیازی کارت ایجاد برای لفهؤم ترینمهم استراتژی، ةنقش ترسیم

 که دهدمی تشکیل را متوازن امتیازی کارت مبنای و شالوده سازمان، کلیدی و استراتژیك اهداف

 درست ترسیم ی دیگر است.هاتکنیك نسبت به متوازن امتیازی کارت مدیریتی منظا تمایز وجه

 صورت به سازمانی ابتکاری هایطرح و کمّی اهداف ها،سنجه شودمی باعث استراتژی ةنقش

 طراحی ةزمین در مختلفی پژوهش های(. 1332 وحدانی، و حمیدی) شوند انتخاب تریکاربردی

  .است پذیرفته صورت آن تبیین چگونگی و استراتژی ةنقش

 را تهران شهرداری ورزش سازمان استراتژیك ةنقش و هااستراتژی اجرای الگوی( 1331) ادینژادسج

 کردن روزهب شامل پژوهش هاییافته. کرد تدوین و طراحی متوازن امتیاز کارت تکنیك از استفاده با

 ،(استراتژیچهار  منظر هر برای) منظر هر به مربوط هایاستراتژی تعیین سازمان، استراتژی 11

 تعیین ،(هدف 30) استراتژی هر استراتژیك اهداف تعیین سازمان، کلی اهداف با مناظر انطباق

 هدف 122) سنجه هر به مربوط کمی اهداف تعیین ،(سنجه 122) هدف هر به مربوط هایسنجه

 اهداف تحقق برای( اقدام و برنامه 412) ابداعات و اقدامات و هابرنامه کردنمشخص ،(یکمّ

 . (1331 )نژادسجادی، بود یكاستراتژ

 کارت رویکرد با المپیك ملی ةکمیت استراتژی اجرای سازیمدل به خودپژوهش  در( 1300) کشاورز

 مشتری، مالی، حوزة چهاراز  المپیك ملی ةکمیت داد نشان وی هاییافته. پرداخت متوازن امتیاز

 هشت) استراتژیك هدف 21 تشکیل شده است. همچنین رشد و یادگیری و داخلی، یندهایافر

                                                           
1. Peters 
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 حیطة در هدف 13 و داخلی یندهایافر حوزة در هدف نه مشتری، زمینة در هدف 11 مالی، هدف

 هایحوزه در سنجه 20 و 10 ،30 ،41 ترتیب به) مختلف نظرهای از سنجه 140 ،(رشد و یادگیری

 دارد ابتکار و ماقدا 441 و یکمّ هدف 140 ،(رشد و یادگیریو  داخلی یندهایافر مشتری، مالی،

  .(1300 )کشاورز،

(. شماره یك شکل) پرداختند آموزشی خدمات استراتژی ةنقش ةارائ به( 4113) 1جوزکن و یوکسل

 فواید و دارانسهام داخلی، فرایندهای یادگیری، و رشد مالی، پایداری وجهِپنج  خود مدل در آنها

 با مرتبط اهداف از استفاده با وریبهره و رشد استراتژی دو ،اساس این بر. بردند کاره ب را اجتماعی

 گرتسهیل توانندمی هازیرساخت و( مدرسه) سسهؤم کارکنان، ةزمین سه در یادگیری و رشد وجه

 اجتماعی، هایفعالیت در فعال مشارکت آموزان،دانش آکادمیك عملکرد شامل داخلی فرایندهای

در ارتباط با  ها. این استراتژیباشند لمانمع تدریس تعالی و ورزشی هایفعالیت در مشارکت

 رضایت و توانند تصویر بهتری از مدرسه در ذهن ایشان ایجاد کنندنیز می( نفعانذی) دارانسهام

 از نظر را به ارمغان بیاورند. خدمات مطلوبِ کیفیت و التحصیلیفارغ آموزان،دانش وفاداری اولیا،

  .(4220 :4113 یوکسل و جوزکن،) دنشومی بلندمدت ماعیاجت ةتوسع به منجرهم  اجتماعی فواید

 

 

                                                           
1. Yüksel & Coşkun 
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 (1529)جوزکن و وکسلي– یآموزش خدمات یاستراتژ نقشه -2 شكل
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 اصلی متولیان از یکی عنوانبه پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت فترد

 در بدنی تربیت درس تقویت و توسعه ضمن تا دارد موریتأم آموزاندانش پرورشی و تربیتی ورزش

 درس ةبرنام بنیادین، تحول سند ارچوبهچ در را برنامه فوق زشیور هایفعالیت آموزان،دانش میان

 یك طراحی و تبیین شكبی. دهد گسترش پرورش و آموزش وزارت هایسیاست و اهداف و ملی

 نیازمند کشور آموزدانش میلیون دوازده ورزش و بدنی تربیت برای استراتژیك کامل و جامع ةبرنام

 هافعالیت و ابتکارات اقدامات، به استراتژیك اهداف وسیلهدینب تا است استراتژی ةنقش و طرح یك

. آید فراهم آموزاندانش در فعال و سالم زندگی سبك و حرکتی سواد ةتوسع ةزمین تا دنشو ترجمه

 ةتوسع شامل پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت دفتر استراتژیك اهداف

 فضا کیفی ارتقای ورزشی، ةبرنام فوق هایفعالیت و همگانی ورزش ةتوسع بدنی، تربیت درس ةبرنام

 و توسعه عملکرد، مدیریت نظام استقرار انسانی، منابع توانمندسازی و تقویت ورزشی، تجهیزات و

 ةتوسع و آموزیدانش ورزش در داوطلبی نهضت ایجاد سازمانی، برون و درون ارتباطات گسترش

 آموزاندانش در فعال و سالم زندگی سبك و حرکتی سواد ةتوسع ستایرا در هافعالیت در وریبهره

 تا سازدمی قادر را کودک که است ورزشی و حرکتی بنیادین هایمهارت ةتوسع ،حرکتی سواد. است

 محیط از درکش اساس بر دقیقی گیریتصمیم و کند پایش را پیرامونش محیط مداوم حرکات

 هایموفقیت ةتوسع راستای در کودکان برای را نیاز مورد ابزار یحرکت سواد ،بنابراین. باشد داشته

  (.41: 1332وحدانی،) دآورمی فراهم ترسالم زندگی به دستیابی و ورزشی

 بیان را استراتژیك اهداف بین معلولی و یعلّ روابط که است این استراتژی ةنقش هایمزیت از یکی

 ةپیشین درد. کنها را تسهیل شدن استراتژیاجراییتواند فرایند کند. تبیین این روابط میمی

 موجب امر همین. است نشده اشاره بین اهداف استراتژیك روابط تعیین چگونگی به پژوهش

 دلسرد استراتژی ةنقش ترسیم از ناچار به آنها. شودمی استراتژی ةنقش از کنندگاناستفاده سردرگمی

 روابط تعیین برای مدلی ةارائ أمنش کمبود، این. دهندمی طارتبا هم به را منظرها تنها یا و شوندمی

 وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت استراتژی ةنقش طراحی پژوهش این از هدف از این رو،. شد

 است.  متوازن امتیاز کارت و 1تفسیری ـ ساختاری یابیمدل تلفیق با ،پرورش و آموزش
 

 پژوهش روش
 دفتر استراتژیك اهداف. است کاربردی هدف لحاظ از و پیمایشی ـ توصیفی ،پژوهشاین  روش

 با سپس و استخراج کیفی روش به پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت
. شد ترسیم ابعاد میان ارتباطات ةنحو و مدل سطوح ،تفسیری ـ ساختاری سازیمدل از استفاده

                                                           
1. Interpretive Structural Modelling (ISM) 
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 هایفعالیت و بدنی تربیت دفتر نظرانصاحب و دیرانم از نفر چهارده پژوهش این آماری ةجامع
 معاون نفرسه  مدیرکل، نفریك  وزیر، معاون نفریك  شامل پرورش و آموزش وزارت ورزشی

 صورت به گیرینمونه. بودند متخصص نفریك  و مشاور نفریك  گروه، رئیس نفرهفت  مدیرکل،
 و بدنی تربیت معاونت راهبری شورای ساتجل در دفتر استراتژیك اهداف. پذیرفت صورت شمارتمام

 در استراتژیك اهداف. شد تبیین و تعیین هدف ده بر مشتمل پرورش و آموزش وزارت سلامت
 آنان از و گرفت قرارپژوهش  ةنمون اختیار در و تنظیم پرسشنامه صورت به ماتریسی جدولی

 دارد ثیرأت i بر j که صورتی در ،V حرفِ دارد ثیرأت j هدف بر i هدف که صورتی در شد درخواست
 ندارند ثیرأت یکدیگر بر اصلاً که صورتی در و X حرفِ است دوطرفه ثیرأت که صورتی در ،A حرفِ
 سازیمدل روش از اهداف، معلولی ـ یعلّ روابط تعیین برای ادامه در. بنویسند را O حرفِ

 به که ـ را شاخص بین باطارت است قادر تفسیری ساختار مدل. شد استفاده تفسیری ـ ساختاری
 سازیمدل دیگر عبارت به ؛دکن تعیین ـ اندوابسته یکدیگر به گروهی یا تکی صورت

 و مختلف عناصر از ایمجموعه ،آن در که است تعاملی یادگیری فرایند یك تفسیری ـ ساختاری
 یابیمدل روش. شوندمی ساختاربندی جامع مندنظام مدل یك در یکدیگر با مرتبط

 یكکدام کندمی تعیین که است گروه این قضاوت زیرا ؛است تفسیری مدل یك تفسیری ـ اختاریس
 همچنین و مشابه پژوهش های به عنایت با. دارند ایرابطه چه اینکه و دارند رابطه هم با عناصر از

 حلمرا ،استراتژی ةنقش در مدل کارگیریهببه منظور  تفسیری، ـ ساختاری یابیمدل شناسیروش
 . شودمی دنبال دوشماره  شکل

 مراحل اجرای تحقیق -2 شكل
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 نتایج
 بود:یك شماره  فراوانی و درصد فراوانی مدرک تحصیلی افراد نمونه به شرح جدول

 

 پژوهش ةفراوانی و درصد فراوانی مدرک تحصیلی در نمون -2 جدول

 یدکتر لیسانسفوق مدرک تحصیلی
 2 11 فراوانی

 %43 %01 درصد فراوانی
 

 

  به شرح زیر انجام شد: یاستراتژی مراحل ةترسیم نقش برای
ها تشکیل و در یك ماتریس ده در ده شامل شاخص ،تشکیل ماتریس تعامل ساختاری برایابتدا 

)بر  دندکرها را تکمیل اختیار اعضای شورای راهبری قرار داده شد. اعضا بر اساس اصول زیر ماتریس
  (:jو  i ارتباط دو متغیرِاساس 

 V متغیر :i  برای رسیدن به متغیرj کند.کمك می 
 A متغیر :j  متغیر  بافقطi یابد. بهبود می 
 xمتغیر : i  وj .برای رسیدن به همدیگر کمك خواهند کرد 

 Oمتغیرهای : i  وj ند.ی با هم ندارارتباط  
 است.شده مشخص  دوشماره در جدول  1ماتریس خودتعاملی ةنتیج

 

 (ssim)ماتريس خودتعاملی اهداف استراتژيک  -1 جدول

ف
دي

ر
 

 25 3 1 1 1 0 1 9 1 2 اهداف استراتژيک

 X A A V O A V V A   توسعة برنامة درس تربیت بدنی 1

4 
های فوق توسعة ورزش همگانی و فعالیت

 A A V A X V V A     برنامة ورزشی

 O V A A V V A       یارتقای کیفی فضا و تجهیزات ورزش 3
 X A A V V A         تقویت و توانمندسازی منابع انسانی 2

 O A V X A           استقرار نظام مدیریت عملکرد 2

1 
توسعه و گسترش ارتباطات درون و برون 

 X V V V             سازمانی

 V V X               آموزیایجاد نهضت داوطلبی در ورزش دانش 0
 X A                 هاوری در فعالیتتوسعة بهره 0

3 
توسعة سواد حرکتی و سبك زندگی سالم و 

 A                   فعال

                     [1افزایش تحقیق و توسعه] 11

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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به صفر  دوشماره  پذیری اولیه باید نمادهای یادشده در جدولبرای دستیابی به ماتریس در دسترس

باشد، در ماتریس  V حرفِ SSIMدر ماتریس  jو  i نتیجة چنانچه ،تبدیل شوند. بدین منظورو یك 

 SSIMدر ماتریس  jو  i نتیجةشود. چنانچه تبدیل به صفر می i ـ jتبدیل به یك و  jـ  iدستیابی 

 یجةشود. چنانچه نتتبدیل به یك می i ـ j تبدیل به صفر و jـ  i باشد در ماتریس دستیابی A حرفِ

i  وj  به صورتx هم ،وارد شود i  ـj  هم وشود میبه یك تبدیل در ماتریس دستیابی j ـ i . اگر

 (. شماره سه د )جدولنشوصفر میهر دو تبدیل به  i ـ jو  jـ  iوارد شود،  Oبه صورت  jو  i نتیجة
 

 (RM)پذيری اولیه ماتريس دسترس -9 جدول

ف
دي

ر
 

 25 3 1 1 1 0 1 9 1 2 استراتژيکاهداف 
قدرت 

 نفوذ

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 توسعة برنامة درس تربیت بدنی 1

4 
های توسعة ورزش همگانی و فعالیت

 برنامة ورزشیفوق
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ارتقای کیفی فضا و تجهیزات ورزشی 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 انیتقویت و توانمندسازی منابع انس 2

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 استقرار نظام مدیریت عملکرد 2

1 
توسعه و گسترش ارتباطات درون و 

 برون سازمانی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 
ایجاد نهضت داوطلبی در ورزش 

 آموزیدانش
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

0 
توسعة سواد حرکتی و سبك زندگی 

 سالم و فعال
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ها وری در فعالیتتوسعة بهره 3

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افزایش تحقیق و توسعه 11

   3 11 11 2 3 0 2 2 0 1 قدرت وابستگی              
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 مک میک تحلیل نتیجة -9 شكل

 

دهد )تحلیل میك ها نشان میهر یك از عاملقدرت وابستگی و نفوذ را برای  ةنتیج سهشماره شکل 

پیوندی  ةدر منطق دو نفوذی، عامل ةدر منطق هفتو  شش ،چهار ،سههای مك(. بر این اساس عامل

واملی هستند که عامل خودمختار ووابسته هستند. ع ةدر منطق دهو  یك، پنج، هشت، نه هایو عامل

کنندگی کم ولی امل وابسته قدرت هدایتند. عوی دارقدرت هدایت و وابستگی ضعیف و متوسط

نتیجه یا هدف هستند. عوامل پیوندی متغیرهای  ند. این عوامل معمولاً داری یبالا وابستگی نسبتاً

عاملی پیوندی است. عوامل  دو، ند که در این جدول عاملدارقدرت هدایت زیاد و وابستگی زیادی 

  (.4112 ،1ند )مالونداریاد ولی وابستگی کمی کنندگی زنفوذی نیز عواملی هستند که قدرت هدایت

پیشتاز برای هر عامل تعیین  ةدستیابی و مجموع ةبرای تعیین سطح عوامل و اولویت عوامل، مجموع

پیشتاز عواملی  ةپذیرند و مجموعثیر میأد که از این عامل تهستندستیابی عواملی  ةشود. مجموعمی

این دو مجموعه برای هر عامل  . سپس عناصر مشترکگذارندمیثیر أد که بر این عامل تهستن

را عاملی بالاترین سطح  ،رسد. در اولین جدولو نوبت به تعیین سطح عامل می شوندمی شناسایی

اشد. پس از تعیین این عامل یا بیکسان  اًدستیابی و عناصر مشترک آن کامل ةد که مجموعدار

شود. در مانده، جدول بعدی تشکیل داده میاصر باقیو با عن کنیممیآنها را از جدول حذف  ،عوامل

، متغیر سطح دوم مشخص شده و این کار تا تعیین چهارشماره نیز همانند جدول  پنجشماره  جدول

  د.یابمیمتغیرها ادامه  ةسطح هم

                                                           
1. Malone 
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 )سطح اول( تعیین سطح عوامل -1 جدول

 سطح مشترک )خروجی( نیازپیش ةعمجمو )ورودی( دريافتنی ةمجموع عوامل

1 1 4 2 0 3 1 4 3 2 0 11 1 4  

4 1 4 2 0 0 3 1 4 3 2 1 0 11 1 4 0  

3 1 4 3 2 0 3 3 1 0 11 3  

2 1 4 2 2 0 3 2 2 1 0 11 2 2  

2 2 2 0 3 1 4 3 2 2 0 3 11 2 2 3  

1 4 3 2 1 0 0 3 11 1 0 11 1 0 11  

0 1 4 3 2 2 1 0 0 3 11 4 1 0 3 11 4 1 0 3 11  

 سطح اول 3 0 11 3 0 0 1 2 2 3 4 1 3 0 0

3 2 0 0 3 1 4 3 2 2 1 0 0 3 11 2 0 0 3  

11 1 4 3 2 2 1 0 0 3 11 1 0 11 1 0 11  
 

مشترک آنها یکسان باشد، در  ةها و مجموعورودی ةعواملی که مجموع چهار، شماره بر اساس جدول

گیرد. برای تعیین سطح دوم در سطح اول قرار می هشتم عامل ن،بنابرای ؛گیرندسطح اول قرار می

 سواد حرکتی( از جدول حذف شود. ة)توسع هشتباید عامل 
 

 )سطح دوم( تعیین سطح عوامل -0 جدول

 سطح مشترک )خروجی( نیازپیش ةمجموع )ورودی( دريافتنی ةمجموع عوامل

1 1 4 2 3 1 4 3 2 0 11 1 4  

4 1 4 2 0 3 1 4 3 2 1 0 11 1 4 0  

3 1 4 3 2 3 3 1 0 11 3  

2 1 4 2 2 3 2 2 1 0 11 2 2  

 سطح دوم 3 2 2 11 3 0 2 2 3 4 1 3 2 2 2

1 4 3 2 1 0 3 11 1 0 11 1 0 11  

0 1 4 3 2 2 1 0 3 11 4 1 0 3 11 4 1 0 3 11  

 سطح دوم 3 0 2 11 3 0 1 2 2 3 4 1 3 0 2 3

11 1 4 3 2 2 1 0 3 11 1 0 11 1 0 11  
 

مشترک آنها یکسان باشد، در  ةها و مجموعورودی ةعواملی که مجموع پنج،شماره  بر اساس جدول

. برای تعیین سطح سوم دارنددر سطح دوم قرار  نهو  پنج عوامل بنابراین،گیرند. سطح دوم قرار می

  د.نوری( از جدول حذف شوبهره ةتوسع و عملکرد)استقرار نظام مدیریت  پنجم و نهم هایباید عامل
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 تعیین سطح عوامل )سطح سوم( -1 جدول

 سطح مشترک )خروجی( نیازپیش ةمجموع )ورودی( دريافتنی ةمجموع عوامل

 سطح سوم 4 1 11 0 2 3 4 1 4 1 1

 سطح سوم 0 4 1 11 0 1 2 3 4 1 0 4 1 4

3 1 4 3 3 1 0 11 3  

2 1 4 2 2 1 0 11 2  

1 4 3 2 1 0 11 1 0 11 1 0 11  

0 1 4 3 2 1 0 11 4 1 0 11 4 1 0 11  

11 1 4 3 2 1 0 11 1 0 11 1 0 11  
 

مشترک آنها یکسان باشد، در  ةها و مجموعورودی ةعواملی که مجموع ،شماره شش بر اساس جدول

د. برای تعیین نگیردر سطح سوم قرار می دومو  اول عوامل از این رو،گیرند. سطح سوم قرار می

ورزش همگانی( از  ةتوسع و درس تربیت بدنی ةبرنام ة)توسع دو ویك  هایسطح چهارم باید عامل

 د.نجدول حذف شو
 تعیین سطح عوامل )سطح چهارم( -1 جدول

 سطح مشترک نیاز )خروجی(مجموعة پیش مجموعة دريافتنی )ورودی( عوامل

 سطح چهارم 3 11 0 1 3 3 3

 سطح چهارم 2 11 0 1 2 2 2

 سطح پنجم 11 0 1 11 0 1 11 0 1 2 3 1

 سطح پنجم 11 0 1 11 0 1 11 0 1 2 3 0

 سطح پنجم 11 0 1 11 0 1 11 0 1 2 3 11
 

مشترک آنها یکسان باشد، در  ةها و مجموعورودی ةعواملی که مجموع هفت،شماره  بر اساس جدول

برای  و دنگیردر سطح چهارم قرار میچهار و  هس عوامل از این رو،گیرند. سطح چهارم قرار می

تقویت و توانمندسازی  و)ارتقای کیفی فضا و تجهیزات  چهار وسه  هایتعیین سطح پنجم باید عامل

)توسعه و گسترش  دهو  هفت، ششعوامل  ،نهایتدر د و ننیروی انسانی( از جدول حذف شو

گیرند. افزایش تحقیق و توسعه( در سطح نهایی )پنجم( قرار می و ارتباطات، ایجاد نهضت داوطلبی

شدن سطوح هر کدام از موانع و همچنین با در نظر گرفتن مدل کارت امتیاز متوازن پس از مشخص

استراتژی  ةمدل نهایی نقش چهارشماره  شکل ،سطح ترسیم شد. بر این اساسپنج ، در مدل نهایی 

 دهد.ی را نشان میهای ورزشتربیت بدنی و فعالیت
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 پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت استراتژی نقشة -1 شكل
 

 گیری نتیجه و بحث

 و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت استراتژی ةنقش طراحی مطالعه این از هدف

 ةنقش اساس بر. بود متوازن امتیاز کارت و تفسیری ـ ساختاری سازیمدل ترکیب با پرورش

 داوطلبی، نهضت ةتوسع و نهضت ایجاد هدف پنج که کرد تبیین توانمی شدهتدوین استراتژی

 منابع توانمندسازی و تقویت توسعه، و تحقیق افزایش سازمانی، برون و درون ارتباطات گسترش

 و رشد وجه در ایزمینه استراتژیك اهداف عنوانبه ورزشی تجهیزات و فضا کیفی ارتقای و انسانی،

 شهرداری ورزش سازمان استراتژی ةنقش طراحی در( 1331) نژادسجادی .دارند جای یادگیری

 ورزش نهضت ترویج آموزشی، ـ تبلیغی نظام ةتوسع داوطلبی، نهضت ةتوسع داد نشان تهران

 نیمبت هایاستراتژی ،شهروندی ورزش در استانداردها ارتقای و دانایی بر مبتنی ةتوسع و همگانی
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. است مشترک حاضرپژوهش  با عامل دو در . پژوهش نژادسجادیبودند یادگیری و رشد وجه بر

 عامل سه که داد نشان آموزشی خدمات استراتژی ةنقش ةارائ در( 4113) جوزکن و یوکسل

 تااین پژوهش نیز  که هستند یادگیری و رشد منظر اصلیِ عوامل ،کارکنان و سسهؤم ها،زیرساخت

 برقراری برای زیرساختاری یاتاقدام ،اهداف این. دارد همخوانی حاضر پژوهش هایافتهی با حدودی

 به توجه» پرورش و آموزش بنیادین تحول سند در. دنشومی محسوب سازمان در پایدار رشدی

 «متربیان بدنی تربیت و سلامت ةزمین در ثرؤم و سهیم عوامل و نهادها ةهم تعامل و مشارکت

 هدف تبیینازا ین رو، . است هشد ذکر بدنی و زیستی ساحت در اساسی اصول از یکی عنوانبه

 در مهمی بسیار نقش ایزمینه عامل یك عنوانبه «سازمانی برون و درون ارتباطات گسترش»

 با منطبق هدف این. دارد ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت دفتر استراتژیك اهداف ردیگ پیشبرد

 حین در معلمان مستمر افزاییدانش» بردر آن راهکار  که است نیادینب تحول سند 12-2 راهکار

 ةحوز در توسعه و تحقیق افزایش. است شده کیدأت «آنها اجتماعی منزلت و شأن ارتقای و خدمت

 و پژوهش ظرفیت ةتوسع آن در که ـ بنیادین تحول سند 43 عملیاتی هدف استناد به بدنیتربیت

 برای موجود هایظرفیت از بهینه ةاستفاد و تربیتی تجربیات تندسازیمس و پردازینظریه نوآوری،

 شامل توسعه و تحقیق گسترش و توسعه. است شده تبیین ـ شده توصیه پژوهش و تفکر گسترش

 و انسانی دانش افزایش هدف با که است مندنظام بنیاد یك از برخاسته ةسازند هایفعالیت گسترش

 هایدانش ةهم قطعاً. شودمی پیاده جدید کاربردهای در دانش این از گیریبهره و اجتماعی فرهنگ

 تجهیزات و فضاها کیفی ارتقای و انسانی منابع توانمندی و تقویت ساززمینه دنتوانمی شدهانباشت

 تربیت نامعلم) عملیاتی انسانی منابع کنار در نیز داوطلبی نهضت ایجاد. دنشو( نقشه دوم سطح)

 عظیم قشر این ظرفیت از نیز تجهیزات و فضا بخش در و شدبا آنان امور ةکنندتقویت تواندمی( بدنی

 گسترش. کرد استفاده...( و پویا حیاط طرح خطوط، ترسیم) کیفی ارتقای راستای در توانمی

 سساتؤم و هاسازمان معنوی و مالی هایمشارکت جلب جمله از سازمانی برون و درون ارتباطات

 و فضا کیفی ارتقای راستای در منابع جذب برای را فرصتی ،آموزاندانش اولیای و تیغیردول و دولتی

 انسانی منابع توانمندسازی و تقویت. کرد خواهدایجاد  انسانی منابع توانمندسازی و تجهیزات

 سازی،ایمن) تجهیزات و فضا کیفی ارتقای و...( و آموزشی هایکارگاه ها،همایش ها،نشست ها،دوره)

 ترینمهم ،بدنی تربیت دفتر استراتژیك کلیدی و اساسی هدف دو عنوانبه...( و ستانداردسازیا

 ةبرنام فوق هایفعالیت و همگانی ورزش ةتوسع و بدنی تربیت درس ةبرنام ةتوسع در را هانقش

 ند. دار ورزشی

 ،برنامه فوق ایهفعالیت و همگانی ورزش ةتوسع و بدنی تربیت درس ةبرنام ةتوسع ،حاضر ةنقش در

 سازمان استراتژی ةنقش طراحی در( 1331) نژادسجادی. دهستن داخلی فرایندهای با مرتبط اهداف
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 الگوی تغییر شهروندی، تفریحی و ورزشی هایفعالیت ةتوسع که داد نشان تهران شهرداری ورزش

 منظر هایتراتژیاس از ،سازمان جایگاه و نقش ارتقای و اماکن ساخت الگوی تغییر شهروندی، ورزش

 آموزشی خدمات استراتژی ةنقش ارائة در نیز( 4113) جوزکن و یوکسل. دهستن داخلی فرایندهای

 و تدریس تعالی و نیز ورزشی و اجتماعی هایفعالیت در آموزاندانش فعال مشارکت که ندداد نشان

 راهکار. دارد خوانیهم حاضرپژوهش  با که هستند داخلی فرایندهای منظر اهداف آکادمیك، عملکرد

 عنوانهب را هانقش و نیازها با متناسب آموزشی ةبرنام تدوین و طراحی نیز بنیادین تحول سند 1-2

 در مدیران ةوظیف. دارد همخوانی حاضر هدف با که است کرده تبیین اساسی راهکارهای از یکی

 و بهبود هابخش آن در باید سازمان که است داخلی مهم فرایندهای تعیین داخلی، فرایند منظر

 داخلی فرایندهای از دسته آن روی بر عمدتاً وکارکسب داخلی فرایند هایسنجه. کند اعمال توسعه

 .دارند سازمان بلندمدت اهداف به دستیابی و مشتریان رضایت بر را ثیرأت بیشترین که ندمتمرکز

 اول ةمتوسط هایهدور بدنی یتترب درس ةبرنام تدوین بدنی، تربیت درس آموزشی هایگروه ةتوسع

 بیومکانیك، حرکتی، رفتار) علمی مبانی و اصول با بدنی تربیت درس ةبرنام انطباق دوم، و

 المپیادهای اجرای هستند. بدنی تربیت درس ةبرنام با مرتبط هایفعالیت جمله از...( و فیزیولوژی،

 ای،مدرسه برون و درون ورزشی هایکانون برگزاری پویا، حیاط طرح اجرای ای،مدرسهدرون ورزشی

 با مرتبط هایفعالیت جمله از نیز ...و خانواده با بدنی تربیت طرح صبحگاهی، نرمش طرح اجرای

 در اکنونهم که آیندبه حساب می آموزان دانش برنامه فوق هایفعالیت و همگانی ورزش ةتوسع

 توانندمی و دهستن اجرا حال در ورشپر و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت دفتر

 و بدنی تربیت دفتر اندازچشم به دستیابی ،نهایتدر  و بالا عملکرد و وریبهره ةتوسع ساززمینه

 . شوند ورزشی هایفعالیت

 مدیریت نظام استقرار و هافعالیت در وریبهره ةتوسع وری،بهره وجه به مربوط سطح مهم هدف دو

 و افراد جانبةهمه ةشدریزیبرنامه تلاش و کوشش مستلزم وریبهره ارتقای و بهبود. است عملکرد

 کارکنان، انگیزش هایروش و هامحرک تغییر و کار شرایط بهبود نیازمند خود که است نامسئول

 تواننمی است بدیهی. است... و فناوری ها،روش ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ،قوانین ها،نظام بهبود

 ولصمح وریبهره ارتقای بلکه دانست؛ وریبهره سطح دهندةافزایش را یخصوصبه علت یا عامل

 شامل وریبهره. دنگذارمی را لازم ثیرأت خود ةنوب به کدام هر و است گوناگون عوامل از ترکیبی

 انبی به. شودمی گفته آنها اتلاف بدون تولید منابع از استفاده به کارآیی که است اثربخشی و ییآکار

نیز  اثربخشی .است مهم سوددهی کارآیی در. گویندمی کارآیی را کارها دادن انجام درست ،دیگر

 میزان اثربخشی ،دیگر بیان به ؛سازمان اهداف راستای در و درست کارهای انجام عبارت است از

 هدف هب دستیابی چه در اثربخشی اهمیت دارد،آن در و سنجدمی را شده تعیین قبل از اهدافِ تحقق
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 ،دیگر سوی از. است برنامه هدف به برنامه عملکرد نسبت تعییننیز  آن گیریاندازه معیار است.

 و گیریاندازه سنجش، ضمن دقیق، نظامی سازیفراهم با که است رویکردی عملکرد مدیریت

 و موجود وضعیت ةمقایس در سعی سازمانی، و گروهی فردی، مختلف سطوح در عملکرد ارزیابی

 صورتی در عملکرد مدیریت هاینظام. دارد شده تعیین پیش از هایشاخص اساس بر آنان بمطلو

 راستای در محرک نیرویی و اثر أمنش توانندمی ند،کار رو به و شوند سازیپیاده مطلوب نحو به که

 بودبه به نتوانند هانظام این که صورتی در ،دیگر سوی از. شوند سازمان وریبهره و عملکرد بهبود

 و بدنی تربیت دفتر. شوندمی گرفته نظر در هزینه منبع عنوانبه بینجامند، سازمان در فرد عملکرد

 برای گرفتنِ  تا است نیاز اهداف این مبنای بر نیز پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت

. دکن سازییادهپ را عملکرد مدیریت نظام خود، هایفعالیت و هابرنامه عملکرد از اطلاع و بازخورد

 که را ـ دفتر واقعی اندازچشم به وصول شرایط وریبهره ةتوسع کنار در برنامه این استقرار قطعاً

 هدف این اینکه ضمن. کندمی تسهیل ـ است فعال و سالم زندگی سبك و حرکتی سواد ةتوسع

 تضمین و ابیارزشی نظام استقرار آن در که است بنیادین تحول سند 13ة شمار هدف با متناسب

 . است شده ذکر عمومی و رسمی تربیت و تعلیم در کیفیت

 آموزاندانش در فعال و سالم زندگی سبك و حرکتی سواد ةتوسع حاضر مدل نهایی غایت و هدف

 حرکتی بنیادین هایمهارت و دقیق اصول رعایت نیازمند فعال، و سالم ایجامعه داشتن برای. است

 پیشین، سطحچهار  استراتژیكِ اهداف تمام. دارند نام حرکتی سواد لاصو این که هستیم ورزشی و

 مخاطب ةجامع اجتماعی ةتوسع برای وجهی ساززمینه معلولی ـ علت ارتباطات طیف در

 آنان در را فعال و سالم زندگی سبك و حرکتی سواد ةتوسع برای شرایطی تا ندهست( آموزاندانش)

 است، شده ارائه کانادا کشور در که( LTAD) 1بلندمدت رزشو ةتوسع مدل اساس بر. دآورن فراهم

 ةتوسع به منجر آموزاندانش در ورزشی بنیادین هایمهارت و حرکتی بنیادین هایمهارت ةتوسع

 با مدل این. دارد همراه به را فعال زندگی سبك ،حرکتی سواد گسترش و شودمی حرکتی سواد

 سه بدنیِ تربیت درس ةبرنام در. همسوست تقریباً نیز پرورش و آموزش بدنی تربیت درسی ةبرنام

 شده کیدأت جسمانی آمادگی و حرکتی بنیادین هایمهارت بر( ابتدایی سوم تا اول هایپایه) اول ةپای

 و ورزشی بنیادین هایمهارت بر کیدأت( ابتدایی ششم تا چهارم هایپایه) دوم ةپای سه در. است

 ابتدایی ةدور در بدنی تربیت درس ةبرنام گفت توانمی ابراینبن. است جسمانی آمادگی ةتوسع

. شود فعال و سالم زندگی سبك نتیجه در و حرکتی سواد ةتوسع برای شرایطی سازِفراهم تواندمی

 سال شش تا هشت و پسران برای سال شش تا نه سنی ةباز معتقدند( 4112) همکاران و 4کاستلی

                                                           
1. long Term Athlete Development (LTAD) 

2. Castelli 
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. است آنان در حرکتی سواد ةتوسع و بنیادین هایمهارت یادگیری برای مهم ایمرحله دختران برای

 سن این در کودکان برای مهارت ةتوسع. نددار مهمی بسیار نقش آموزگاران و معلمان ،میان این در

 هایطرح از استفاده با امن محیط یك در ساختار بدون هایبازی از ترکیبی طریق از است بهتر

 از پیش ن،بنیادی حرکتی هایمهارت که است این مرحله این از دفه. گیرد صورت برانگیزچالش

 تشویق نیازمند بدنی هایفعالیت از عظیمی طیف. شوند تمرین ورزشی هایرشته ةویژ هایمهارت

 شوند،می نامیده ورزشی 1ای.بی.سی.اس که بنیادین حرکتی هایمهارت. هستند مشارکت در

 یك در کودکان اگر. دنشو انجام باید مرحله این در که دنهست سرعت و هماهنگی تعادل، چابکی،

 در شرکت اما ؛شودمی توصیه هفته در بار دو یا یك آنها مشارکت فعالیتند، مشغول خاص ةرشت

 توجه با شودمی بینیپیش ،بنابراین. است ضروری چندگانه هایمهارت ةتوسع برای دیگر هایورزش

 که متوسطه هایدوره در ویژهبه) بدنی تربیت درس ةبرنام ةوسعت با ،شدهتدوین استراتژی ةنقش به

 مدیریت ةبرنام سازیپیاده کنار در ورزشی ةبرنام فوق هایفعالیت ةتوسع و( است تدوین حال در

 و سالم زندگی سبك و آموزاندانش در حرکتی سواد ةتوسع برای زمینه ،وریبهره ةتوسع و عملکرد

 آمد.  خواهد فراهم فعال

 استراتژی ةنقش کند،می پر را آن اجرای و استراتژی تدوین میان ةفاصل آنچه که شد گفته مقدمه رد

 تشریح، برای کار ةبرنام یك و جامع و منطقی ساختار یك عبارت است از استراتژی ةنقش. است

 یاتادب در ،دیگر طرف از. برتر عملکرد به رسیدن برای نامشهود هایدارایی همراستاسازی و سنجش

 اهداف بین روابط تعیین چگونگی به ،ورزش و بدنی تربیت ةحوز در ویژهبه ،استراتژی ةنقش

 استراتژی ةنقش از کنندگاناستفاده سردرگمی موجب امر همین. است نشده اشاره استراتژیك

 ارتباط تبیین در کنار و تلفیقی و نوین روش یك کارگیریهب ضمنپژوهش  این در ما. شودمی

 و بدنی تربیت استراتژی ةنقش طراحی و ترسیم به ،استراتژیك اهداف بین دقیق و یکمّ منطقی،

 . پرداختیم تربیتی ورزش اصلی متولی عنوانبه پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت
 

 قدردانی و تشکر

 دفتر گروه سایؤر و نمعاونا مدیرکل، سالمت، و بدنی تربیت معاونت راهبری شورای اعضای از

اعضای تیم  ،پژوهش این انجام در که پرورش و آموزش وزارت ورزشی هایفعالیت و بدنی تربیت

 .شودمی تشکر و تقدیرپژوهش را یاری نمودند، 
 

 

                                                           
1. Agility, Balance, Coordination and Speed (ABCS)  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to designing a strategy map of physical education and 

sports activities in ministry of education by synthesis of Balance ScoreCard and 

Interpretive Structural Modeling. Research method was descriptive survey and applied. 

The population consisted of 14 office managers and experts in physical education and 

sports activities office in ministry of education. To designing a strategy map was used 

methods of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Balance ScoreCard (BSC). 

Strategic goals were determined in strategic council meeting and was set in the matrix in 

the form of a questionnaire, then was given to research samples. The final model showed 

relationship between strategic goals in five levels and four perspectives: growth and 

learning, processes, productivity and social development. The designing this map is 

facilitators to implementing strategies to achieving development of physical literacy and 

active and healthy lifestyles in the student. 
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