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اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با رویکرد کارت امتیازی  ارزیابی عملکرد

 متوازن
 1علی راجی

 علی راجی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی -1

 چکیده

برای آگاهی از اثربخشی و کارآمدی برنامه های سازمان ، انجام صحیح اندازه گیری عملکرد ،ضرورتی غیر قابل 

اجتناب است. این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت ، پیمایشی می باشد .هدف کلی تحقیق ارزیابی 

رت امتیازی متوازن می باشد . به این منظور پس از عملکرد اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با رویکرد کا

بررسی مبانی نظری موضوع، دو پرسشنامه، یکی برای مدیران اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و دیگری برای 

مشتری اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه  041مدیر و نیز  54مشتریان ،طراحی و برای پاسخگویی در اختیار 

نشان می دهد که از نظر مدیران تمامی شاخص های مناظر مالی،  t test قرار گرفت.یافته های حاصل از آزمون آماری 

فرآیندهای داخلی، رشد یا یادگیری و نیز از نظر مشتریان تمامی شاخص های مناظر مشتری دارای عملکرد مطلوبی می 

انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از میزان تحقق  4از  3باشد . در این پژوهش سطح مطلوب تحقق اهداف، عدد 

بیشترین و منظر رشد و  33/3شاخص ها حاکی از آن است که مناظر فرآیندهای داخلی و مشتری به طور مشترک با 

کمترین سطح تحقق هدف را به خود اختصاص دادند . در پایان با توجه به نتایج حاصل ، راهکارهایی  72/3یادگیری با 

 .. برای رساندن سازمان به سطح مطلوب ارائه گردید.  از قبیل افزایش برون سپاری ، اعزام ورزشکاران از کشور و

 ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن ، اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه کلید واژه :

 

 مقدمه

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

کاملتر از آنچه که موجود بود به وجود آمد. مدیران این سازمان ها درک کرده بودند که قادر به مدیریت و عملکرد ی 

 (.0331کنترل چیزی ، بدون اندازه گیری کامل و صحیح آن نیستند  ) صالح اولیا و همکاران ، 

اجرا درآوردن استراتژی هایی  یک چالش مهم مدیران سازمان ها به طور کلی و سازمان های ایرانی به طور اخص  به

است که با تفکر و تأمل و با استفاده از روش های سیستماتیک تنظیم شود. پیچیدگی عرصه رقابتی کسب و کار و 

افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف  سازمان و بهبود مستمر فرایندها را بیش از پیش 

بسیاری از واحد های انتفاعی و غیر انتفاعی ، وقت و منابع مالی قابل توجهی را صرف  آشکار نموده است .مدیران ارشد

تدوین استراتژی و تعیین راهبردهای اساسی سازمان های خود می کنند ، ولی اکثر آن ها از عدم اجرای مطلوب 

کارآمدی روش های استراتژی های خود سخن می گویند . ویژگی های عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات ، 

ارزیابی عملکرد سنتی را که برای سازمان ها در عصر اقتصاد صنعتی مناسب در نظر می رسیدند ، به شدت ، زیر سوال 

برد .در چنین شرایطی روش ارزیابی متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری 

عبارت بهتر سیستمی برای مدیریت بر  استراتژی ، توسط رابرت کاپالن استاد جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به 
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صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مدیریت در آمریکا مطرح شد و از سوی صاحب نظران 

 مدیریت و مدیران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفت .

 .اشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی در هر لحظه ارائه نمایدیک روش ارزیابی ، بایستی قادر ب 

همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون مشخص کند ، عالوه بر اینها نشانگر میزان اثربخشی کلیه فعالیتهای 

زی متوازن ، عالوه بر شاخص های مالی ( .در کارت امتیا0333صورت گرفته در سازمان نیز باشد )  کاپالن و نورتون ، 

وضعیت سازمان با شاخص هایی در سه وجه دیگر شامل وجه مشتریان ، فرایندها و رشد و یادگیری با نیروی انسانی و 

 ( . 0334سیستم های اطالعاتی مورد سنجش قرار می گیرد ) زنده دل ، 

 وانان استان کرمانشاهما در این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت اداره  کل ورزش و ج

را انتخاب نموده ایم . در واقع مسأله اصلی تحقیق در این پژوهش ، ارزیابی   BSCهستیم به همین منظور ، مدل 

 عملکرد اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

 . ) کارت امتیازی متوازن ( می باشد BSCبه وسیله یکی از مدل های نوین ارزیابی عملکرد یعنی مدل 

 روش شناسی تحقیق

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

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

جرا می پردازیم ، در ضمن با توجّه به رویکرد های ارزش آفرینی صورت یک سیستم نظام یافته در دو فاز طراحی و ا

کاپالن و نورتون و استراتژی های دیوید و پورتر و استراتژی های سازمان ، نقشه و استراتژی های سازمان نقشه استراتژی 

شامل کارشناسان و  متناسب با اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیشنهاد می شود . جامعه آماری این تحقیق

کارشناسان ارشد اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بوده که به دلیل در دسترس بودن برابر با نمونه می باشد و 

در قسمت مشتریان از نمونه گیری تصادفی استفاده گردید . این تحقیق از دو پرسشنامه تشکیل شده است که پرسشنامه 

ظر کارت امتیازی متوازن تقسیم شده است ، که شامل : منظر مالی ، منظر فرآیندهای داخلی اول به سه بخش بر اساس منا

سوال بوده و توسط کارشناسان و خبرگان سازمان پاسخ داده می شود .  72، منظر رشد و یادگیری می باشد که شامل 

سوال در رابطه  04داده می شود شامل پرسشنامه دوم که توسط مشتریان اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پاسخ

با منظر مشتری کارت امتیازی متوازن می باشد که برای هر دو پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی به توزیع پرسشنامه 

اسمیرنف بررسی گردید و  –و جمع آوری اطالعات پرداخته شد. نرمال بودن متغیر ها به وسیله آماره کولموگروف 

 به بررسی فرضیه ها و جهت رتبه بندی فرضیه ها از آزمون فریدمن استفاده گردید.  tده از آزمون سپس با استفا

 یافته های تحقیق

 تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر منظر مالی-

 . توزیع سواالت متغیر منظر مالی1جدول 

 سواالت
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درآمد های سازمان را تا چه اندازه 

 رضایت بخش می دانید ؟
6 3/03 8 8/11 11 1/12 11 1/11 9 11 11/3 

آیا در سال های اخیر سازمان توانسته 

است هزینه های اضافه کار نابهره ور 
2 6/04 11 4/14 12 2/33 8 8/11 3 1/2 13/1 
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 را کاهش دهد ؟

آیا در سال های اخیر سازمان توانسته 

 دهد؟است درآمد را افزایش 
5 1/3 9 11 13 9/18 

11 
 

4/14 8 8/11 11/3 

سازمان را به چه میزان در استفاده 

 مناسب از دارایی ها موفق می دانید ؟
7 5/5 3 1/2 11 1/11 11 8/31 13 9/18 8/3 

عملکرد سازمان را در مدیریت موثر 

عوامل ریسک چگونه ارزیابی می 

 کنید ؟

5 1/3 2 3/13 8 8/11 13 3/33 
11 
 

1/12 33/3 

آیا در سال های اخیر سازمان توانسته 

 است هزینه را کاهش دهد ؟
7 5/5 8 8/11 9 11 12 2/33 11 1/11 32/3 

سازمان به چه اندازه در جهت کاهش 

هزینه های اداری و تشریفات موفق 

 بوده است ؟

7 5/5 4 9/8 13 3/33 13 9/18 11 4/14 2/3 

 33/3  جمع کل

 

مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر مالی چگونه است. بیشترین  0با توجه به جدول  

است  3/3با میانگین  "سازمان را به چه میزان در استفاده مناسب از دارایی ها موفق می دانید ؟. "میانگین مربوط به گویه 

استفاده مناسب از دارایی ها زیاد موفق می دانند و کمترین میانگین مربوط به  و به این معنا است که مدیران سازمان را در

 24/7با میانگین  "آیا در سال های اخیر سازمان توانسته است هزینه های اضافه کار نابهره ور را کاهش دهد ؟ "سوال 

حد متوسط توانسته است هزینه است که این بدان معنا است که مدیران سازمان معتقدند در سال های اخیر سازمان در 

 های اضافه کار نابهره ور را کاهش دهد .

 تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر منظر فرایند های داخلی-
 .  توزیع سواالت متغیر منظر فرایند های داخلی1جدول 

 سواالت
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

آیا تبادل مهارت ها ودانش را در بین واحد ها رضایت بخش می 

 دانید ؟
5 1/3 2 6/04 03 1/73 06 6/34 4 0/00 75/3 

 42/3 71 1 51 03 7/77 01 3/03 6 5/5 7 قوانین و مقررات جاری سازمان را تا چه اندازه شفاف می دانید ؟

فعالیت های بازاریابی فعلی را تا چه حد در جذب مشتریان موثر می 

 دانید ؟
3 2/6 3 3/02 00 5/75 05 0/30 

1 

 
71 5/3 

گسترش خدمات نوین اینترنتی را در سال های اخیر تا چه اندازه 

 قابل قبول می دانید ؟
4 0/00 2 6/04 1 71 

03 

 
1/73 00 5/75 50/3 

 36/7 1/3 5 71 1 3/33 04 5/75 00 3/03 6 وضعیت برون سپاری را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

میزان تشریفات اداری جاری در سازمان را چگونه ارزیابی می 

 نمایید ؟
3 2/6 2 6/04 07 2/76 04 3/33 3 3/02 5/3 

مدیران به چه میزان به فعالیت بخش تحقیق و توسعه توجه داشته اند 

 ؟
5 1/3 6 3/03 3 1/3 02 3/32 01 7/77 40/3 

 63/3 5/75 00 51 03 71 1 0/00 4 5/5 7 بهره وری کارکنان  را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

 33/3  جمع کل

مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر فرایند های داخلی چگونه  7با توجه به جدول 

با میانگین  "قوانین و مقررات جاری سازمان را تا چه اندازه شفاف می دانید ؟ "است. بیشترین میانگین مربوط به گویه 

انین و مقررات جاری سازمان را در حد متوسط  شفاف می دانند و است و به این معنا است که مدیران سازمان قو 42/3
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است که این  36/7با میانگین  "وضعیت برون سپاری را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ "کمترین میانگین مربوط به سوال 

 بدان معنا است که مدیران سازمان وضعیت برون سپاری در تولید را در حد متوسط ارزیابی می نمایند.

 تفکیک نمونه بر حسب سواالت متغیر منظر منظر رشد و یادگیری-

 .  توزیع سواالت متغیر منظر رشد و یادگیری3جدول 

 سواالت
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تا چه اندازه کارکنان در انجام کار ها خالقیت به خرج می 

 دهند ؟
5 1/3 3 3/02 01 7/77 05 0/30 1 71 34/3 

یران سازمان چقدر شرایط را برای پیشرفت و ارتقای مد

 پرسنل هموار ساخته اند ؟
7 5/5 6 3/03 03 1/73 06 6/34 3 3/02 53/3 

میزان برگزاری کالس های ضمن خدمت برای ارتقای 

 سطح دانش فنی و مهارت کارکنان چگونه می باشد ؟
4 0/00 01 7/77 05 0/30 

1 

 
71 2 6/04 16/3 

میزان بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را 

 در سازمان چگونه ارزیابی می نمایید ؟
3 2/6 3 3/02 01 7/77 03 1/73 00 5/75 56/3 

 3/7 0/00 4 6/04 2 3/33 04 7/77 01 3/02 3 آیا کارکنان تمایلی به ادامه تحصیل دارند ؟

آیا فعالیت های سازمان را در جهت رضایت کارکنان 

 کافی می دانید ؟
2 6/04 1 71 07 2/76 00 5/75 6 3/03 3 

سطح تخصصی نیروی انسانی را چگونه ارزیابی می نمایید 

 ؟
5 1/3 6 3/03 3 3/02 04 3/33 07 2/76 44/3 

میزان بهره گیری سازمان از شیوه های نووجدید تبلیغات 

 چگونه می باشد ؟
3 2/6 2 6/04 1 71 

06 

 
6/34 

01 

 
7/77 40/3 

آیا سازمان را در پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان 

 موفق می دانید ؟
4 0/00 3 3/02 01 7/77 03 1/73 1 71 73/3 

 72/3  جمع کل

مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر رشد و یادگیری چگونه  3با توجه به جدول 

 44/3با میانگین  "سطح تخصصی نیروی انسانی را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ "است. بیشترین میانگین مربوط به گویه 

سطح تخصصی نیروی انسانی را در سطح متوسط ارزیابی می نمایند و کمترین است و به این معنا است که مدیران 

است که این بدان معنا است که  3/7با میانگین  "آیا کارکنان تمایلی به ادامه تحصیل دارند ؟ "میانگین مربوط به سوال 

 مدیران سازمان معتقدند کارکنان در حد متوسط تمایل به ادامه تحصیل دارند.

 نه بر حسب سواالت متغیر منظر منظر مشتریتفکیک نمو-

 .  توزیع سواالت متغیر منظر مشتری4جدول 

 سواالت
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 33/3 71 31 37 53 3/70 37 3/01 71 3/2 00 تا چه میزن از خدمات سازمان رضایت دارید ؟

 5/3 3/73 34 3/72 50 2/75 32 05 70 2/01 06 اطالع رسانی سازمان را تا چه اندازه سریع و به موقع می دانید ؟

انعطاف پذیری سازمان را در مواجهه با موارد خاص چگونه ارزیابی 

 می نمایید ؟

02 
 

3/00 33 3/74 54 31 72 03 73 3/04 10/3 

 03/3 3/04 73 2/75 32 2/37 51 3/02 76 01 04 خدمات سازمان را چقدر جذاب تر می دانید ؟

سازمان تا چه اندازه امکان پیگیری امور از طریق تلفن را فراهم 

 نموده است ؟
02 3/00 32 2/75 56 2/31 71 3/01 

70 

 
05 3 

 52/3 3/70 37 3/34 43 3/01 71 2/06 74 3/2 00 آراستگی کارکنان از لحاظ ظاهری را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

تمایل شما برای توصیه خدمات سازمان به دوستان و آشنایان چگونه 

 است ؟
05 3/1 77 05 30 3/70 53 37 34 3/73 56/3 
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آیا در صورت مرخصی و غیاب فرد مسئول جانشینی برای ایشان 

 وجود دارد ؟
70 05 73 3/04 55 3/71 32 2/75 74 2/06 05/3 

اشتیاق کارکنان را در مواجهه با ارباب الرجوع را تا چه اندازه 

 مناسب می دانید ؟
02 3/00 76 3/02 37 3/70 

56 
 

2/31 71 3/01 71/3 

تا چه اندازه امکان دسترسی ارباب الرجوع )در صورت لزوم ( به 

 مافوق کارکنان وجود دارد ؟
77 2/05 32 2/75 51 2/37 75 06 03 07 36/7 

میزان پاسخ گویی سریع به نباز های مشتریان را چگونه ارزیابی می 

 نمایید؟
3 3/4 01 2/07 35 2/77 

43 

 
2/33 

30 

 
2/71 46/3 

 45/7 3/2 00 07 03 2/37 51 3/73 34 2/75 32 قیمت خدمات را تا چه اندازه منصفانه می دانید ؟

 33/3  جمع کل

مشاهده می شود، فراوانی و درصد پاسخگویی به سواالت متغیر منظر مشتری چگونه است. بیشترین  5با توجه به جدول 

 46/3با میانگین  "میزان پاسخ گویی سریع به نباز های مشتریان را چگونه ارزیابی می نمایید؟ "میانگین مربوط به گویه 

است که  45/7با میانگین  "قیمت خدمات را تا چه اندازه منصفانه می دانید ؟ "به سوال است و کمترین میانگین مربوط 

 این بدان معنا است که افراد معتقدند قیمت محصوالت در حد متوسط منصفانه است.

 آزمون فرضیه ها-
 t. نتایج آزمون3جدول 

 نتیجه درجه آزادی tآماره  فرضیه  ردیف

 قبول 55 257/3 مدل کارت امتیازی متوازن دارای عملکرد مطلوبی می باشد.سازمان بر اساس منظر مالی  0

 قبول 55 015/5 سازمان بر اساس منظر فرایند های داخلی  مدل کارت امتیازی متوازن دارای عملکرد مطلوبی می باشد. 7

 قبول 55 476/3 می باشد.سازمان بر اساس منظر رشد و یادگیری مدل کارت امتیازی متوازن دارای عملکرد مطلوبی  3

 قبول 051 434/5 سازمان بر اساس منظر مشتری مدل کارت امتیازی متوازن دارای عملکرد مطلوبی می باشد. 5

 رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد
 . رتبه بندی شاخص ها2جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص ها

 7 56/7 منظر مالی

 0 35/7 منظر فرایند های داخلی

 3 16/7 منظر رشد و یادگیری

 5 63/0 منظر مشتری

 بحث و نتیجه گیری 

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

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

کاهش هزینه » مالی بیانگر این امر است که اکثر شاخص های مالی توانسته در سطج مطلوب قرار گیرند و تنها شاخص 

های اضافه کار نابهره ور در پایین ترین سطح تحقق هدف قرار دارد ، و این بدان معنی است که سازمان نتوانسته است در 

 ولید را در سطح مطلوبی کاهش دهد .سال های اخیر هزینه های نابهره ور ت



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

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

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

لی بیانگر این امر است که اکثر شاخص های فرایندهای داخلی توانسته است در سطج شاخص های فرایندهای داخ

در پایین ترین سطح تحقق هدف قرار دارد ، و این بدان معنی است که « برون سپاری » مطلوب قرار گیرند و تنها شاخص 

 ی نماید .سازمان نتوانسته است در سال های اخیر کارهای تولیدی را در سطح مطلوبی برون سپار

یافته های حاصل از آزمون 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 

اکثر شاخص های رشد و یادگیری توانسته است در سطج مطلوب  شاخص های رشد و یادگیری بیانگر این امر است که

در پایین ترین سطح تحقق هدف قرار دارد ، و این بدان « تمایل کارکنان به ادامه تحصیل » قرار گیرند و تنها شاخص 

ت معنی است که سازمان نتوانسته است در سال های اخیر کارکنان سازمان را به ادامه تحصیل به صورت ضمن خدم

 تشویق و ترغیب نماید .

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

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

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

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود با کاهش هزینه های نابهره ور و اضافی  در جهت کاهش قیمت تمام شده 

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