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ه��دف از ای��ن پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش ه��ای ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران بود. 
جامعه آماری این تحقیق شامل مسئوالن و مدیران فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مدیران و روسای هیئت های 
استان��ی و اعضای هیئت رئیسه ورزش ناشنوایان و مربیان تیم ه��ای ملی ناشنوایان بودند )N =۱۴۲(.در گزینش  
نمون��ه آم��اری با توجه به تعداد کم کل جامعه و طبق��ات آن، از روش تمام شمار استفاده شد. به منظور گردآوری 
اطالع��ات این پژوهش، محقق با بهره مندی از سوابق و مستندات، مبانی نظری و ادبیات پیشینه، کتب، مقاالت 
و پای��ان نامه ها، مشاوره و بررسی آرا و نظرات متخصص��ان و تشکیل کمیته راهبردی، یک پرسشنامه باز طراحی 
نم��ود. در ادامه ب��ا توجه به اطالعات به دست آم��ده از پرسشنامه باز، پرسشنامه بست��ه ای مشتمل بر نقاط قوت 
و ضع��ف، فرص��ت ها و تهدیدها استخ��راج گردید که مشتمل بر ۲۸ گویه بر مبن��ای طیف ۵ تایی لیکرت بود و 
برای رتبه بندی گویه ها، در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی 
نش��ان داد ک��ه مجموع نمرات ای��ن ماتریس بیشتر از ۲/۵ م��ی باشد.همچنین نتایج حاص��ل از ماتریس ارزیابی 
عوام��ل بیرون��ی نشان داد که مجموع نمرات ای��ن ماتریس کمتر از ۲/۵ می باشد. ای��ن نتایج گویای آن است که 
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فدراسی��ون ناشنوایان جمهوری اسالم��ی ایران به لحاظ درونی و بیرونی دارای قوت و تهدید می باشد و در ناحیه 
رقابتی قرار می گیرد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل سوات، راهبرد های فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسالمی 
 QSPM ای��ران استخ��راج گردید که نتیجه آن انتخاب ۱۱ راهبرد می باشد. در مرحله پایانی، با استفاده از ماتریس

راهبرد های استخراج شده رتبه بندی شدند. 

واژگان کلیدی: برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی و فدراسیون ناشنوایان 
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مقدمه
یک��ی از مهم ترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز، مدیریت است. به کمک این فعالیت می توان از 
طریق اصولی و با توجه به منابع و امکانات موجود به نحو شایسته به اهداف سازمانی دست یافت. برای رسیدن 
به چنین اهدافی مدیران فرآیندی را دنبال می کنند که شامل اجزائی همچون: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، 
کنت��رل و تصمیم گیری است. برنامه ری��زی، یکی از فعالیت های پیچیده مدیریتی است. فرآیندی است که تعیین 
می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چگونه برسد. در برنامه ریزی، مدیران آینده را می نگرند، اهداف 
سازم��ان را مشخص می کنند و راهبرد ه��ا را به منظور نیل به این گونه اهداف بسط می دهند. وسعت و پیچیدگی 
گاه��ی از فرصت ها و تهدیدهای  برنامه ری��زی بستگی به پیچیدگی و تن��وع اهداف دارد. اساس برنامه ریزی، برآ
آت��ی و چگونگی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد )سیدعبدالهی، ۱3۹۶(. این نوع برنامه ریزی 
در واق��ع هم��ان برنامه ریزی راهبردی است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، قوت ها و ضعف های 
داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیطی را شناسایی می کند و با در نظر داشتن مأموریت سازمانی، اهدافی بلند 
مدت برای سازمان تنظیم می نماید و برای دست یابی به این اهداف از بین گزینه های راهبردی، اقدام به انتخاب 
راهبرد هایی می کند که با تکیه بر قوت ها و رفع ضعف ها از فرصت های پیش آمده به نحو احسن استفاده نماید 
و از تهدیده��ا پرهی��ز کند؛ به ط��وری که در نهایت باع��ث موفقیت سازمان در میدان رقاب��ت می شود )اعرابی و 
عاب��دی، ۱3۸۹(. برنامه ری��زی راهبردی به عن��وان فرآیند برنامه ریزی رسمی که توسط مدی��ران ارشد و از باال به 
پایین تدوین شده است، پایه گذاری می گردد و بر اساس تحلیل های ماهرانه اقتصادی، طراحی جامع و پیوسته 
 ”SWOT" سازم��ان صورت می پذیرد. جهت کمک به این فرآیند تع��دادی ابزار و تکنیک های تحلیل مانند مدل
م��دل پورت��ر، ماتریس بوستون، نقشه راهب��ردی و... با هدف نهایی تدوین راهبرد ها، اه��داف بلند مدت و کوتاه 

مدت توسعه به کار گرفته می شود )اعرابی، ۱3۹۲(. 
ض��رورت استفاده از برنامه راهبردی برای سازمان ها آن ق��در گسترش یافته است که سازمان های غیر انتفاعی 
همچ��ون فدراسیون ه��ای ورزشی همانن��د سازمان های انتفاعی و تج��اری از آن بهره می برن��د؛ چنان که برخی 
سازمان ه��ای ورزش��ی همچون انجمن مل��ی ورزش های دانشگاه��ی آمریکا۱، سازم��ان ورزش بین دانشگاهی 
کانادا۲، سازمان ورزش های دانشگاهی استرالیا3 و فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی آفریقای جنوبی۴ اقدام 
ب��ه تدوی��ن برنامه های راهبردی سه یا چهار سال��ه نموده اند )گ��ودرزی، ۱3۹3: ۱۲۲-۱۱3(. این موضوع داری 
مثال های داخلی از جمله برنامه راهبردی فدراسیون های ورزشی سه گانه، برنامه راهبردی والیبال ساحلی، برنامه 
راهبردی فدراسیون اسکی می باشد. توسعه تربیت بدنی و ورزش- بزرگترین پدیده اجتماعی جهانی و همچنین 
بخش��ی از فرهن��گ و هویت مل��ل- به عنوان زمینه ساز تامی��ن و تربیت نیروی انسانی سال��م و تندرست بخشی 
از برنامه ه��ای توسع��ه ملی به شمار می آید )اخ��رت، ۱3۹۴( و در جامعه ما منوط به تح��ول سازنده و مثبت در 
برنامه ه��ای ج��اری ورزشی است. با گذش��ت زمان مسائلی چ��ون پیشرفت انسان در ابع��اد جسمانی، روانی و 
اجتماع��ی جزو اهداف ورزش قرار گرفته و این انگیزش پیشرف��ت زیر بنایی را برای رشد رفتار رقابتی در سطوح 

1. National Collegiate Athletic Association
2. Canadian Interuniversity Sport
3. Australian University Sport
4. University Sport South Africa
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مختلف ایجاد کرده که با عنوان ورزش قهرمانی بروز نموده است. بررسی عملکرد برخی از سازمان های ورزشی 
نش��ان می ده��د سازمان هایی که برای انج��ام مأموریت و دستیابی ب��ه اهداف خود از مدیریتی ق��وی و مبتنی بر 
برنامه ری��زی راهب��ردك استفاده کرده اند، توانست��ه اند در فعالیت های مختلف از جمل��ه ورزش قهرمانی و تأمین 
منابع مورد نیاز به موفقیت های چشم گیری دست یابند )تسلیمی و همکاران،۱3۹۴(. برایسون۱ )۲۰۱۱( معتقد 
است برنامه ریزی راهبردی از مزایایی همچون:  اعمال کنترل بیشتر روی سازمان، بهبود عملکرد مالی، استفاده 
مؤث��ر از منابع، ایجاد چارچوبی معتبر ب��رای تصمیم گیری، کسب بازخورد، ارزیابی از میزان پیشرفت سازمان، 
وح��دت و یکپارچگ��ی سازم��ان با ایجاد یك دیدگ��اه مشترک و توسعه ک��ار گروهی برخ��وردار است )اکبری و 

همکاران، ۱3۹۴(. 
فرآین��د مدیری��ت راهبردی شامل سه مرحلة تدوین، اج��را و ارزیابی راهبرد هاست. مقص��ود از تدوین راهبرد 
تعیین مأموریت سازمان، شناسایی عواملی است که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی 
را به وجود می آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، در نظر گرفتن 
راهبرد ه��ای گوناگون و انتخ��اب راهبرد های خاص برای ادام��ه فعالیت است. در واقع، می ت��وان مرحلة تدوین 

راهبرد را معادل با برنامه ریزی راهبردی برای سازمان در نظر گرفت )فاضلی، ۱3۹۴(. 
روش ه��ای مهم تدوین راهبرد را می ت��وان در چارچوب تصمیم گیری سه مرحل��ه ای گنجاند. روش های ارائه 
ش��ده در ای��ن چهارچوب برای انواع سازمان ها مناسب است و به روسا کم��ك می کند که راهبردها را شناسایی، 
ارزیابی و گزینش کنند. مرحلة اول چهارچوب )تدوین راهبرد( شامل ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی 
عوام��ل داخل��ی است. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی راهب��ردی عوامل داخل سازمان است که 
ای��ن ماتریس، قوت ها و ضعف های اساسی سازمان را تدوین می کند. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، عوامل 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاس��ی، دولتی و دیگر عوامل بیرونی سازمان را ارزیابی 
می کند. این ماتریس، فرصت ها و تهدیدهای اساسی سازمان را تدوین می کند. در مرحلة دوم که آن را »مرحلة 
مقایس��ه« می نامن��د، به انواع راهبرده��ای امکانپذیر توجه می شود و به این منظور بی��ن عوامل داخلی و خارجی 
سازم��ان نوعی توازن و تعادل برق��رار می شود. روش ها و ابزارهایی که در مرحلة دوم به کار می رود عبارت است 
از: ماتریس ضعف ها۲، قوت ها3، فرصت ها۴ و تهدیدها۵ )تحلیل سوات۶(. این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی 
است که مدیران به وسیلة آن اطالعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع راهبرد ارائه کنند 
که به راهبردهای ST ،SO،WO ،WT  معروف اند. )گگلیتیس و کوفپولیوس۷، ۲۰۱3؛ پاپادیمیتریو۸، ۲۰۱۴(. 
در ای��ن ج��ا به برخ��ی پژوهش ها که در این زمینه انجام ش��ده اشاره می گردد. نتای��ج مطالعات سید عبدالهی 
)۱3۹۶( در پژوهش��ی با عن��وان »تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارک��اری جمهوری اسالمی ایران به روش 
تحلی��ل SWOT« نش��ان داد ک��ه با ارزیاب��ی عوامل درون��ی فدراسیون و عوام��ل بیرونی آن، موقعی��ت راهبردی 
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5. Threats
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7. Gkliatis & Koufopoulos
8. Papadimitriou
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فدراسی��ون در منطق��ه محافظه کارانه ق��رار گرفته است؛ بدین معن��ی که فدراسیون باید ب��ا توجه به فرصت های 
موج��ود،  ضعف ه��ای خویش را مرتفع سازد و خود را در معرض ریسک های بزرگ قرار ندهد. ندری )۱3۸۸( 
در ی��ک مطالع��ه مشابه ب��ا عنوان »طراحی راهب��رد توسعه ورزش همگان��ی استان لرستان« نش��ان داد که ورزش 
همگانی استان لرستان از لحاظ موقعیت راهبردك در منطقه )SO( قرار دارد. همچنین میالرا و دوهرتی۱)۲۰۱۶( 
در تحقیق��ی به بررسی ظرفیت س��ازی در سازمان های غیر انتفاعی ورزشی )مدل فرآین��د توسعه( پرداختند و به 
این نتیجه رسیدند که افزایش ظرفیت سازمان های غیرانتفاعی مستلزم بررسی و ارزیابی نیازها در پاسخگویی به 
محرک ه��ای بیرونی، تدوین اهداف خاص، راهبرد مناس��ب و در نظر گرفتن ابعاد تخصصی می باشد. همچنین 
طب��ق یافته های پژوهشی ب��ا استفاده از تحلیلSWOT در سال )۲۰۰۷( انجم��ن المپیك مالزی گزارش کرد که 
ای��ن سازمان با ضعف هایی مانن��د سازماندهی نامناسب، استفاده ناکامل از ویژگ��ی مشتری پسندی حلقه های 
المپی��ك و قصور در افزایش تسهیالت و منابع موجود و همچنین تهدیدهایی مانند تغییر انگیزه های بشردوستانه 
به انگیزه های مالی در ورزشکاران و داوطلبان و خطر بروز انتظارهای نامعقول مواجه است. جهان بینی )۱3۸۸( 
در پژوهشی با عنوان »تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان قم« نتیجه گرفت که ورزش استان 
قم باید از راهبرد رشد و توسعه در مورد ورزش همگانی و قهرمانی استفاده نماید، چراکه در خانه راهبرد تهاجمی 
)so( رشد و توسعه قرارگرفته است. قره و کلهر )۱3۹۴( در یک مطالعه پژوهشی به این نتیجه رسیدند که علیرغم 
وج��ود نقاط ضعف محسوس تر نسبت به نقاط ق��وت، فرصت های بیشتری نیز در فدراسیون اسکی وجود دارد. 
از این رو، باید راهبرد هایی را بیشتر مد نظر قرار داد که ضمن بهره گیری از فرصت ها موجب کاهش ضعف ها 

و کمبودها شود.
طب��ق آمار سازمان بهداشت جهانی۲، هم اکنون 3۶۰ میلی��ون نفر افراد ناشنوا و کم شنوا در جهان وجود دارد 
ک��ه این آمار در ایران قریب ۵۲۰ هزار نفر می باشد. از طرفی طبق آمار های رسمی فدراسیون ناشنوایان، ۲۵۰۰ 
نف��ر ورزشک��ار ناشنوا وج��ود دارد که از این تعداد ۵ درصد ورزشکار همگان��ی و ۹۵ درصد به صورت حرفه ای 
و قهرمان��ی فعالی��ت می کنند. همچنین در این حوزه، ۲۵۰ مدال آور و قهرم��ان وجود دارد که معادل ۱۰ درصد 
تم��ام ورزشک��اران فعال در ورزش است. نکته جالب اینکه تعداد مدال آوران بیشتر از تعداد کسانی هستند که به 
صورت تفریحی و همگانی ورزش می کنند. تحلیل این آمارها نشان می دهد که فدراسیون ورزش های ناشنوایان 
 ۰/۰۰۵ از کل ناشنوایان را به سمت 

ً
در همگانی کردن ورزش در بین این قشر ضعیف عمل کرده، چرا که تقریبا

ورزش س��وق داده اس��ت- ای��ن در حالی است ک��ه ورزش همگانی به عن��وان بستر و اس��اس ورزش قهرمانی و 
همچنین تامین کننده سالمت فردی و اجتماعی جامعه از اولویت بیشتری برخوردار است. مصاحبه با مسئوالن 
ساب��ق و فعلی این فدراسیون نشان می دهد ک��ه مهمترین دلیل این مشکل توجه نکردن مسئوالن، سرمایه گذاران 
و ... ب��ه این قشر )ناشنوایان( و در نتیج��ه ضعف بنیه مالی این فدراسیون است. از طرفی با توجه به اینکه معادل 
۱۰ درص��د ورزشک��اران این ح��وزه توانسته اند با کسب م��دال و عناوین قهرمانی نقشی موث��ر در احیای روحیه 
اعتم��اد، غ��رور و خودباوری این قشر داشته باشند، ض��رورت دارد فدراسیون با نگاه��ی برنامه محور و کالن در 
جه��ت ایج��اد منابع و تامی��ن زیرساخت ها حرکت کند و شرای��ط مشارکت حداکثری این قش��ر را فراهم آورد. با 
وج��ود انجام پژوهش های متع��دد در زمینه تدوین برنامه راهبردی در فدراسیون ها و رشته های مختلف ورزشی، 
1. Millara &  Doherty 
2. The World Health Organization
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تاکن��ون پژوهش��ی در فدراسیون ورزش های ناشنوایان ص��ورت نگرفته است. از طرف دیگ��ر، فدراسیون ورزش 
ناشنوایان با چالش ها و مشکالت بسیاری برای انجام مسئولیت ها و نیل به اهدافش مواجه می باشد. لذا تدوین 
برنام��ه راهب��ردی فدراسیون ورزش ناشنوایان مهم و ضروری به نظر می رس��د تا با استفاده حداکثری از قوت ها و 
فرصت ه��ا و برط��رف ساختن ضعف ها و تهدیدها ب��ه انجام اثربخش تر و کارآمدت��ر مسئولیت ها، توسعه بیشتر 
اص��ول و آرمان های ورزش ناشنوایان و همچنین کسب جایگاه بهتر در عرصه های بین المللی نائل آید. از طرف 
دیگر اینکه فدراسیون ورزش ناشنوایان بتواند به درستی وضعیت موجود خود را شناسایی کند، مقصد مناسب را 
تشخیص دهد و نحوه رسیدن به آنجا را معین نماید، باعث می شود بتواند برای مقابله با چالش های آینده ورزش 
در حیط��ه ک��اری خود چاره اندیشی و مقابله نماید. لذا سوال اصلی این پژوهش آن است که چه برنامه راهبردی 

برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران مناسب می باشد؟

روش شناسی پژوهش
تحقی��ق حاض��ر به لحاظ هدف، از ن��وع تحقیقات کاربردی و از نظر زمان، گذشت��ه نگر و حال نگر است که 
ب��ه ص��ورت توصیفی-  تحلیلی ص��ورت گرفته است. اطالعات این پژوهش نیز به ص��ورت میدانی جمع آوری 
شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مسئوالن و مدیران فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مدیران و 
روسای هیئت های استانی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ورزش ناشنوایان و مربیان تیم های ملی ناشنوایان و 
نیز ورزشکاران کم شنوا بودند )N =۱۴۲(. در انتخاب نمونه آماری با توجه به تعداد کم کل جامعه و طبقات آن، 
از روش تمام شمار استفاده شد. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته با ۲۸ گویه برای شناخت 
نق��اط قوت، ضع��ف، تهدید و فرصت فدراسی��ون ورزش های ناشنوای��ان تدوین شد. به منظ��ور تعیین قوت ها، 
ضعف ه��ا، فرصت ه��ا و تهدیدهای فدراسیون ورزش ه��ای ناشنوایان با بهره مندی از مناب��ع موجود و بررسی آرا 
و نظ��رات متخصصان مدیریت ورزشی کشور پس از بررس��ی وضعیت موجود طی پرسشنامه اولیه ای، فهرستی 
مقدمات��ی از نقاط ق��وت، ضعف، فرصت و تهدید استخ��راج گردید. پس از مشاوره ب��ا نخبگان ورزش کشور و 
ط��رح فهرست مقدماتی SWOT، محقق ب��ا بهره گیری از تکنیك های تعیین میانگین، تعیین رتبه و اولویت بندی 
و بهره گی��ری از می��زان شدت هر یك از عوام��ل، فهرست نهایی SWOT را استخراج نم��ود. در نهایت بعضی از 
سؤاالت، حذف یا تعدیل و بعضی سؤاالت نیز به فهرست SWOT اضافه گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه  از 
نقطه نظرات ۱۰ تن از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی استفاده شد و در نهایت مورد تایید آنها قرار گرفت. 
به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه تدوین شده در میان یک نمونه 3۰ نفری توزیع و نتایج حاصل با 
اب��زار SPSS و آزم��ون آلفای کرونباخ بررسی شد. ضریب آلفای ۰/۷۸ نشان دهنده پایا بودن ابزار تحقیق است. 
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های مطالعات راهبردی، امتیازهای مربوط به عوامل بیرونی 
)EF( و عوام��ل درونی )IF( تعیین شد و موقعیت راهبردی فدراسیون  مشخص گردید. همچنین از تکنیک های 

مطالعات راهبردی در جدول QSPM بنا به جذابیت راهبرد ها استفاده شد.
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 شامره: 46  زمستان 1398  

یافته ها ی پژوهش
جدول۱: اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان

وضعیت تاهل

درصدتعداد

21/8%31مجرد

78/2%111متاهل

100%142جمع

وضعیت سنی

درصدتعداد

20-3010%7

30-4079%56

40-5045%31

6%8باالی 50

100%142جمع

ب��ر اساس داده ه��ای جدول فوق ۲۱/۸ درصد از پاسخگویان مجرد و ۷۸/۲ درصد متاهل بودند. از این تعداد 
۷ درص��د بی��ن ۲۰ ت��ا 3۰ سال، ۵۶ درصد در بازه سنی 3۰ تا ۴۰ سال، 3۱ درصد در دامنه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال 

و ۶ درصد نیز باالی ۵۰ سال سن داشتند.
ب��رای ارزیاب��ی عوامل درون��ی، از ماتریس ارزیاب��ی عوامل درونی استف��اده شد. در این ماتری��س، قوت ها و 
ضعف های شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار می گیرند و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی امتیاز 
بندی می شوند تا مشخص شود که فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران در مجموع به لحاظ 

عوامل داخلی دارای قوت یا ضعف است.
همان گون��ه ک��ه در جدول ۲ مالحظه می شود، مجموع نمرات این ماتری��س بیشتر از ۲/۵ )۲/۷۶۴( می باشد 
و حاک��ی از آن اس��ت که از لحاظ عوامل درونی منابع فدراسیون ورزش ه��ای ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران 
دارای ق��وت می باشد. به عبارت دیگر، فرصت های فدراسی��ون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران بر 

تهدیدهای آن برتری دارد.
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یس عوامل درونی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران جدول2: ماتر

نمره
شدت 
عامل

یب  ضر
اهمّیت
)وزن(

رتبه عوامل
عوامل 
درونی

0/344 4 0/086 1 تدوین واجرای منظم تقویم فعالیت های سالیانه در فدراسیون

ها
ت 

قو

0/351 4 0/083 2 برگزاری کالس های مربیگری برای ناشنوایان

0/316 4 0/079 3 ت��الش جهت تشکی��ل مستم��ر و هدفمن��د گردهمایی ب��ا روسای 
فدراسیون های مربوط

0/216 3 0/072 4 وضعیت خ��وب ورزش قهرمانی کشور در سطح جهانی و المپیک 
ناشنوایان

0/198 3 0/066 5 مشارکت و حضور مستمر در مسابقات جهانی و بین المللی

0/244 4 0/061 6 برنامه ریزی مدون جهت حضور در المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان

0/220 4 0/055 7 استفاده از قهرمانان سال های اخیر در کادر مربیگری تیم های ملی

0/204 4 0/051 8 فعال ب��ودن فدراسیون ناشنوای��ان در رشته های جهان��ی و المپیکی 
ناشنوایان

0/141 3 0/047 9 برگزاری کالس های اشاره ب��رای کارکنان فدراسیون جهت برقراری 
ارتباط مناسب با ورزشکاران

0/114 2 0/057 6 استفاده از نیروهای شنوا در فدراسیون

ها
ف 

ضع

0/061 1 0/061 5 وجود ضعف در هیئت های استانی به لحاظ منابع و امکانات

0/064 1 0/064 4 عدم وجود برنامه مدون جهت استعدادیابی

0/069 1 0/069 3 کمبود مربیان یا داوران متخصص در استان های کشور

0/146 2 0/073 2 در اختیار نداشتن کرسی های مدیریتی در سطح جهانی

0/076 1 0/076 1 درآمدزایی ضعیف فدراسیون

∑= 2/764 1 مجموع ضرایب اهمّیت عوامل درونی

ب��رای ارزیاب��ی عوامل بیرونی، از ماتری��س ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد ت��ا مشخص شود که فدراسیون 
ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران در مجموع به لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت یا تهدید است.

همان گون��ه که در جدول 3 مالحظه می ش��ود، مجموع نمرات این ماتریس کمت��ر از ۲/۵ )۲/3۸۱( می باشد 
و حاک��ی از آن است که از لحاظ عوامل بیرونی فدراسی��ون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران دارای 
تهدی��د می باش��د. به عب��ارت دیگر، تهدیده��ای فدراسی��ون ورزش های ناشنوای��ان جمهوری اسالم��ی ایران بر 

فرصت های آن برتری دارد.
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 شامره: 46  زمستان 1398  

یس عوامل بیرونی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران جدول۳: جدول ماتر

نمره
شدت 
عامل

یب  ضر
اهمّیت)وزن(

رتبه عوامل عوامل بیرونی

0/352 4 0/088 1
وج��ود استعداده��ای ف��راوان در ورزش قهرمان��ی 

ناشنوایان

ها
ت 

ص
فر

0/336 4 0/084 2
عالقمندی باالی ورزشکاران ناشنوا برای فعالیت در 

رشته های ورزشی

0/320 4 0/080 3
امک��ان استف��اده ورزشک��اران ناشن��وا از سالن های 

عمومی

0/225 3 0/075 4
همک��اری مناس��ب فدراسی��ون ب��ا بهزیستی جهت 

توسعه ورزش ناشنوایان

0/276 4 0/069 5
برگ��زاری مسابق��ات جهانی در رشته ه��ای ورزشی 

ناشنوایان

0/195 3 0/065 6 امکان برقراری رابطه مناسب با وزارت ورزش

0/134 2 0/067 7
ب��ی توجهی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور نسبت 

به ورزش ناشنوایان

ها
ید

هد
ت

0/142 2 0/071 6
ع��دم توجه مسئ��والن کش��ور و مدی��ران ورزشی به 

موفقیت های ورزشکاران ناشنوا

0/074 1 0/074 5
وجود تبعیض در پرداخت جوایز ورزشکاران ناشنوا 

با قهرمانان المپیکی و جهانی

0/076 1 0/076 4 عدم ثبات در بودجه ورزش کشور

0/08 1 0/08 3
ع��دم سرمای��ه گذاری حامی��ان مال��ی در رشته های 

ورزشی ناشنوایان

0/084 1 0/084 2
توج��ه ننمودن ب��ه رشته ه��ای ورزش��ی ناشنوایان از 

سوی رسانه های ملی

0/087 1 0/087 1
ع��دم تخصی��ص اعتب��ارات الزم از س��وی وزارت 

ورزش و جوانان برای ورزش ناشنوایان

∑= 2/381 1 مجموع ضرایب اهمّیت عوامل درونی

ب��رای تجزیه و تحلیل همزم��ان عوامل درونی و بیرونی، از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس 
ب��رای تعیین موقعیت و نوع راهبرد فدراسیون ورزش ه��ای ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران به کار می رود. برای 
تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار 
می گیرند تا جایگاه فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران در خانه های این ماتریس مشخص 
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ش��ود و بت��وان راهبرد مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در ای��ن ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی )۲/۵ تا 
۴( و ضعیف )۱ تا ۲/۵( تعیین می شوند.

یس همزمان عوامل درونی و بیرونی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران شکل ۱: ماتر

ب��ا توجه به شکل ۱، نتایج ماتریس درونی و بیرونی نش��ان دهنده آن است که فدراسیون ورزش های ناشنوایان 
جمه��وری اسالم��ی ایران از لح��اظ موقعیت راهبردی و ماتری��س داخلی و خارجی در منطق��ه رقابتی قرار دارد. 
بنابرای��ن بای��د برای کاهش تهدیدات بیرونی و استفاده حداکثری از قوت ه��ای داخلی باید برنامه مناسبی تدوین 
نم��ود. هنگامی ک��ه موقعیت راهبردی سازمان رقابتی باشد، بدین معنی است که سازمان باید از قوت های خود 
استف��اده کن��د که کمتر تحت تاثیر تهدیدات محیط قرار گیرد؛ بدین معنی که سازمان باید بررسی نماید که برای 
رقاب��ت ب��ا رقبا، هزینه تمام شده محصول ی��ا خدمات را کاهش دهد، کیفیت را ب��رای رقابت افزایش دهد یا بر 
بخش خاصی از بازار که جذابیت کمتری دارد، اما سودآور است تمرکز کند. از آنجایی که فدراسیون ورزش های 
ناشنوای��ان جمهوری اسالمی ایران دارای این موقعیت رقابتی بود، راهبرد های دارای اولویت این سازمان بر این 
اساس انتخاب  شدند. با نهایی شدن قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات فدراسیون ورزش های ناشنوایان 

جمهوری اسالمی ایران، ۱۵ راهبرد اتخاذ شد.
ب��ا استفاده از ماتری��س برنامه ریزی راهبردی کمی، ۱۵ راهبرد به دست آم��ده فدراسیون ورزش های ناشنوایان 

جمهوری اسالمی ایران را بر مبنای جذابیت راهبرد ها اولویت بندی شدند.



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

109

 شامره: 46  زمستان 1398  

QSPM یزی راهبردی کمی یس برنامه ر جدول ۴: ماتر

SWOTنمره جذابیت
یب اهمیت ضر

راهبرد چهارمراهبرد سومراهبرد دومراهبرد اول

جمعنمرهجمعنمرهجمعنمرهجمعنمره

S10/086۴0/34410/08610/08640/344
S20/08310/08310/08340/33210/083
S30/07920/15840/31640/31640/316
S40/07240/28830/21620/14410/072
S50/06640/26430/19810/06620/132
S60/06120/12240/24410/06140/244
S70/05510/05510/05540/22010/055
S80/05140/20420/10220/10210/051
S90/04710/04710/04710/04710/047
W10/05710/05710/05710/05710/057
W20/06110/06120/12220/12210/061
W30/06410/06420/12820/12820/128
W40/06910/06910/06940/27610/069
W50/07310/07320/14610/07310/073
W60/07610/07610/07610/07610/076
O10/08820/17840/35210/08810/088
O20/08420/16840/33610/08410/084
O30/08010/08020/16010/08010/080
O40/07510/07520/15040/30010/075
O50/06940/27640/27610/06920/138
O60/06510/06540/26040/26040/260
T10/08710/08710/08720/17410/087
T20/08410/08420/16810/08410/084
T30/0810/08020/16020/16010/080
T40/07610/07610/07620/15210/076
T50/07410/07420/14810/07410/074
T60/07120/14220/14210/07120/142
T70/06720/13420/13410/06710/067

23/4844/3743/7693/143جمع



 تدوین برنامه راهربدی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران

110

QSPM یزی راهبردی کمی یس برنامه ر جدول ۵: ادامه ماتر

SWOT
نمره جذابیت

یب اهمیت ضر
راهبرد هشتمراهبرد هفتمراهبرد ششمراهبرد پنجم

جمعنمرهجمعنمرهجمعنمرهجمعنمره

S10/086۲0/۱۷۲20/17210/08610/086

S20/08320/16610/08310/08340/332

S30/07920/15820/15820/15810/079

S40/07240/28820/14420/14410/072

S50/06640/13240/26420/13210/066

S60/06110/06110/06110/06110/061

S70/05520/11010/05510/05510/055

S80/05120/05110/05120/10210/051

S90/04710/04710/04710/04740/188

W10/05710/05710/05710/05710/057

W20/06110/06120/12210/06110/061

W30/06420/12810/06410/06420/128

W40/06910/06910/06910/06940/276

W50/07310/07320/14610/07320/146

W60/07610/07620/15210/07610/076

O10/08810/08810/08810/08810/088

O20/08420/16810/08410/08410/084

O30/08010/08010/08010/08010/080

O40/07530/22510/07520/15040/300

O50/06920/13810/06920/13810/069

O60/06540/26020/13020/13010/065

T10/08720/17440/34810/08710/087

T20/08410/08410/08440/33610/084

T30/0810/08040/32020/16010/080

T40/07620/15240/30410/07610/076

T50/07440/29630/22220/14810/074

T60/07140/28420/14220/14210/071

T70/06710/06710/06720/13440/268

23/7453/6583/0213/160جمع
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QSPM یزی راهبردی کمی یس برنامه ر جدول ۶: ادامه ماتر

SWOT
نمره جذابیت

یب اهمیت ضر
راهبرد دوازدهمراهبرد یازدهمراهبرد دهمراهبرد نهم

جمعنمرهجمعنمرهجمعنمرهجمعنمره

S10/086۱0/08610/086108610/086

S20/08310/08320/16640/33210/083

S30/07920/15810/07910/07910/079

S40/07210/07210/07230/21620/144

S50/06610/06610/06630/19820/132

S60/06110/06110/06110/06120/122

S70/05510/05510/05530/16510/055

S80/05110/05110/05110/05120/102

S90/04710/04720/09420/09420/094

W10/07610/07610/07610/07610/076

W20/07310/07340/29210/07340/292

W30/06940/27610/06910/06910/069

W40/06410/06430/19240/25610/064

W50/06110/06110/06140/24410/061

W60/05710/05710/05710/05740/228

O10/08840/35210/08810/08810/088

O20/08420/16810/08410/08440/336

O30/08010/08020/16010/08040/320

O40/07540/30010/07510/07530/225

O50/06910/06910/06940/27640/276

O60/06510/06540/26010/06510/065

T10/08710/08730/26110/08720/174

T20/08410/08410/08410/08410/084

T30/0810/08010/08010/08030/240

T40/07610/07610/07610/07630/228

T50/07410/07420/14810/07420/148

T60/07110/07120/14210/07110/071

T70/06710/06710/06710/06710/067
22/8593/0713/2644/009جمع
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QSPM یزی راهبردی کمی یس برنامه ر جدول 7: ادامه ماتر

SWOT
نمره جذابیت

یب اهمیت ضر
راهبرد پانزدهمراهبرد چهاردهمراهبرد سیزدهم

جمعنمرهجمعنمرهجمعنمره
S10/086۱0/08610/08610/086

S20/08310/08310/08310/083

S30/07910/07910/07910/079

S40/07210/07210/07210/072

S50/06610/06610/06610/066

S60/06130/18310/06110/061

S70/05510/05510/05510/055

S80/05110/05110/05110/051

S90/04710/04710/04730/141

W10/07610/07610/07640/296

W20/07320/14640/29210/073

W30/06910/06910/06940/276

W40/06410/06410/06440/256

W50/06110/06110/06110/061

W60/05740/22840/22820/124

O10/08810/08810/08810/088

O20/08410/08410/08410/084

O30/08010/08010/08010/080

O40/07510/07510/07510/075

O50/06910/06910/06910/069

O60/06510/06510/06510/065

T10/08740/34830/24110/087

T20/08410/08410/08410/084

T30/0830/24040/32010/080

T40/07630/22830/22810/076

T50/07440/29630/22210/074

T60/07110/07110/07140/284

T70/06710/06710/06740/268
23/1613/0843/194جمع
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جدول ۸: اولویت بندی راهبرد های فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران

نمره عنوان راهبرد
QSPMاولویت

برای  یابی  استعداد  برنامه های  اجرای  همچنین  و  مسابقات  منظم  برگزاری  طریق  از  استعدادیابی 
مسابقات جهانی و المپیک 

4/3741

افزایش درآمدهای فدراسیون از طریق جذب اسپانسرها، کمک های دریافتی از بخش دولتی )وزارت 
ورزش و جوانان(، حق پخش مسابقات و ... جهت برطرف نمودن مشکالت منابع و امکانات و 

جذب ناشنوایان به ورزش و شرکت در رقابت های جهانی
4/0092

توسعه ورزش همگانی در بین ناشنوایان از طریق برگزاری کالس های مربیگری و داوری و کارگاه های 
آموزشی برای ناشنوایان 

3/7693

توجه بیشتر مسئوالن و مدیران ورزشی به ورزشکاران ناشنوا و پرداخت جوایز مشابه با ورزشکاران 
عادی جهت حضور موفق در رقابت های جهانی و المپیک ناشنوایان

3/7454

افزایش کمی و کیفی داوران و مربیان خبره و کارکشته جهت موفقیت در میادین جهانی و المپیک و 
در اختیار گرفتن کرسی های بین المللی

3/2647

ضعف های  نمودن  برطرف  جهت  فدراسیون  سوی  از  پژوهشی  و  آموزشی  بحث  به  بیشتر  توجه 
ساختاری و انسانی

3/1948

گاهی مربیان و مسئوالن ورزش ناشنوایان از طریق همکاری با مراکز آموزشی  ارتقای سطح علمی و آ
و پژوهشی کشور 

3/16010

3/14311برگزاری مسابقات و اردوهای آماده سازی ورزشکاران ناشنوا با هماهنگی فدراسیون های مربوطه 

3/07113تقویت ارتباطات مثبت با وزارت ورزش جهت برطرف نمودن ضعف های هیئت های استانی

توسعه ورزش همگانی در بین ناشنوایان از طریق تبلیغات تلویزیونی و پخش مسابقات ناشنوایان 
از رسانه های ملی 

3/02114

2/85915کشف استعداد های ورزشی در بین افراد ناشنوا با همکاری سازمان بهزیستی

هم��ان ط��ور که در جدول ۷ گ��زارش شده اس��ت راهبرد های شناسایی ش��ده فدراسی��ون ناشنوایان جمهوری 
اسالم��ی ایران اولویت بندی شدند و استعدادیابی ورزشکاران ناشنوا در بین ورزشکاران عالقمند برای مسابقات 
جهان��ی و المپی��ک از طریق جذب منابع مالی از دو منب��ع وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های مربوطه، جز 
اولویت های فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتند و کشف استعداد های ورزشی در بین افراد 

ناشنوا با همکاری سازمان بهزیستی رتبه آخر را کسب کرد.
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بحث و نتیجه گیری
مطالعه پژوهش های راهبردی حاکی از وجود مدل های زیادی برای برنامه ریزی راهبردی است که سازمان های 
مختلف بر حسب شرایط خود از آن ها استفاده کرده اند. با این وجود، کاراگر معتقد است که هیچ نسخه یکسان 
و کامل��ی برای برنامه ریزی راهبردی برای هم��ه سازمان ها وجود ندارد و هر سازمان بر اساس ماهیت کار خود، 
ب��ا انتخ��اب یک مدل یا ترکیبی از چند م��دل و انجام اصالحاتی آن را برای تدوین برنام��ه راهبردی سازمان خود 
م��ورد استفاده قرار می دهند. نکت��ه قابل توجه در برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران در انتخاب مدل 
یکس��ان، بیشتر حکایت از تبعیت بدون توجه به ماهی��ت سازمان دارد )گودرزی، ۱3۹3(، حال اینکه مطالعات 
ح��وزه راهب��ردی روی این مسئل��ه تاکید دارد که هر سازمان بر اساس ماهیت کار خ��ود باید الگو و مدلی را برای 
طراح��ی و استق��رار برنامه راهبردی در جهت و مسیر درست انتخاب کند )کاراگ��ر، ۱۹۹۱(. لذا برنامه راهبردی 
فدراسی��ون ورزش های ناشنوایان به دلیل تطابق اجزای آن با نیازها و ماهیت کاری این فدراسیون، بر اساس مدل 

SWOT تدوین شده است.
بررسی ه��ا نش��ان داد برنامه راهب��ردی سازمان های ورزشی دیگ��ر مانند فدراسیون ه��ای ورزش های سه گانه، 
سوارکاری، ورزش های رزمی و ... در داخل و برخی سازمان های ورزشی خارجی مانند انجمن ملی ورزش های 
دانشگاه��ی آمریکا، سازمان ورزش بین دانشگاهی کانادا، سازمان ورزش ه��ای دانشگاهی استرالیا و فدراسیون 
مل��ی ورزش های دانشگاهی آفریقای جنوبی با برنام��ه راهبردی فدراسیون  ورزش های ناشنوایان به دلیل ماهیت 

متفاوت جامعه هدف، دو تفاوت عمده دارد: 
اول اینک��ه بر اساس آمار رسمی این فدراسیون، تعداد ورزشکارانی که در حوزه ورزش قهرمانی فعالیت دارند 
از تعداد ورزشکاران همگانی بسیار بیشتر است- این در حالی است که در اکثر رشته ها وضعیت متفاوت است. 

دوم اینکه نگاه بخش خصوصی و دولتی به این حوزه خیلی متفاوت تر است.
ب��ا توجه ب��ه تفاوت ها و شرایط خ��اص، در مجموع ۱۴ راهبرد ب��رای فدراسیون ورزش ه��ای ناشنوایان تدوین 

گردید. در ادامه راهبرد های تدوین شده از تحلیل ماتریس سوات به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
راهب��رد استعدادیاب��ی از طریق برگ��زاری منظم مسابق��ات و همچنین اج��رای برنامه های استع��داد یابی برای 
مسابق��ات جهان��ی و المپیک که از ترکیب فرصت ها و قوت ه��ای )O5, S8, S1, S4, S5( در این بخش پیشنهاد 
شد به این موضوع اشاره دارد که فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران می تواند با برگزاری منظم مسابقات 
استانی و کشوری، گام مهمی را در راستای انتخاب بهترین ورزشکاران برای مسابقات جهانی و المپیک بردارد. 
فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسالمی در ابتدای هر سال با تهیه و تنظیم تقویم مناسبی که در آن تمامی جوانب 
سنجی��ده شده باشد می تواند برنامه خود را در حوزه های برگزاری مسابقه مشخص و به هیئت های استانی اعالم 
نماید تا تمامی هیئت ها و ورزشکاران به خوبی بتوانند خود را برای مسابقات آماده نمایند. زمانی که هیئت ها و 
ورزشک��اران به طور دقیق در ابتدای هر سال از برنام��ه برگزاری مسابقات مطلع شوند می توانند برنامه ریزی های 
مناسب��ی را جهت آماده سازی تیم ها انجام دهن��د و عملکرد ورزشکاران در مسابقات انتخابی افزایش می یابد و 
در نتیج��ه کیفیت مسابق��ات باالتر رود و مناسب ترین ورزشکار جهت حض��ور در تیم ملی شناسایی می شود. 
زمانی که این موضوع اتفاق بیفتد، تیم ملی در مسابقات جهانی و المپیک نیز می تواند عملکرد به مراتب بهتری 
را نسب��ت ب��ه زمانی که فدراسیون تقویم ورزشی نداشته باشد، از خود به جای بگذارد. نتایج این مطالعه با نتایج 
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مطالعات گودرزی )۱3۹۱(، خسروی زاد )۱3۹۱(، غفرانی )۱3۸۹(، نادری نسب )۱3۹۰(، مظفری )۱3۹۱( 
و شعبانی به��ار )۱3۹۱( همس��و اس��ت. یکی از دالیل این همسوی��ی و تاکید همه تحقیقات ب��ر استعداد یابی و 
اهمی��ت آن ای��ن است که موضوع استعداد یابی و اجرای برنامه ه��ای آن در سطح کالن مغفول مانده است و این 
همسویی ها نشانه این است که برنامه های استعداد یابی ورزشی باید در سطح کالن ورزش تدوین و اجرا شود.

افزای��ش درآمدهای فدراسیون از طریق جذب اسپانسرها، کمک های دریافتی از بخش دولتی )وزارت ورزش 
و جوان��ان(، ح��ق پخش مسابق��ات و ... جهت برطرف نمودن مشک��الت منابع و امکانات و ج��ذب ناشنوایان 
ب��ه ورزش و شرک��ت در رقابت ه��ای جهانی که از ترکیب قوت ه��ا و تهدیده��ای )T4,T3, T1, S5( تشکیل شده 
اس��ت برای بهبود وضعیت مالی فدراسیون پیشنهاد شده اس��ت. ورزش ناشنوایان به دلیل شرایط خاص خود در 
بح��ث جذب حامی��ان مالی به خوبی فدراسیون های دیگ��ر نمی تواند عمل کن��د و وزارت ورزش و جوانان باید 
بیشت��ر اعتبارات آن را تامین نماید. اگر فدراسیون ناشنوایان بتوان��د حامیان مالی زا که در حوزه ناشنوایان فعالیت 
می کنن��د ج��ذب نماید می تواند تا ح��دودی اعتبارات خود را تامی��ن کند. همچنین فدراسی��ون ناشنوایان باید با 
رایزن��ی با وزارت ورزش و جوانان میزان اعتب��ارات دریافتی خود را افزایش دهد تا از این طریق بتواند منابع مالی 
الزم ب��رای هزینه ه��ای جاری فدراسیون و اردوهای آماده سازی تیم های اعزامی به مسابقات جهانی و المپیک را 
فراه��م کند ک��ه امری بسیار ضروری در موفقیت تیم های ملی در مسابقات ب��رون مرزی می  باشد. این نتیجه در 
پژوهش ه��ای دیگری از جمله مطالعه گودرزی )۱3۹۱( مورد تاکید قرار گرفته است. ماهیت فعالیت فدراسیون 
ورزش ناشنوای��ان ب��ا فدراسیون شطرنج که مورد مطالعه گودرزی )۱3۹۱( ب��ود، کامال متفاوت است. با توجه به 
مطالع��ات کارگ��ر )۱۹۹۱( ماهیت راهبرد ه��ا و برنامه های راهبردی این دو فدراسیون بای��د با هم متفاوت باشد، 
ول��ی به دلیل اولویت نداشت��ن ورزش در نگاه تصمیم گیران، ورزش کشور به طور ع��ام و فدراسیون ورزش های 
ناشنوای��ان به طور خاص از ضعف بنیه مالی رنج می برد. حل این مشکل در فدراسیون های دیگر به دلیل جذب 
راح��ت مناب��ع از بخش خصوصی به مراتب راحت تر می باشد. این مشک��ل حتی در مقیاس کالن و در خارج از 
کشور نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در برنامه راهبردی دپارتمان ورزشی دانشگاه ایالتی مونت کلیر )۲۰۰۹( به 

کمبود منابع مالی و ضعف در جذب حامیان مالی اشاره شده است.
راهب��رد توسعه ورزش همگانی از طری��ق برگزاری کالس های مربیگ��ری و داوری و کارگاه های آموزشی برای 
ناشنوای��ان ک��ه از ترکیب فرصت ها و قوت های )S2, S3, S7, O6, O4( تشکی��ل شده است پیشنهاد گردید، زیرا 
فدراسی��ون ناشنوایان در مقایسه با فدراسیون های عادی از نظ��ر بودجه و امکانات در سطح بسیار پایین تری قرار 
دارد و این استفاده از منابع فدراسیون و وزارت ورزش و سایر سازمان های ذی زبط می تواند بسیاری از مشکالت 
فدراسیون ناشنوایان را برطرف سازد. سازمان هایی مانند بهزیستی که در بحث ورزش ناشنوایان فعال اند می تواند 
کم��ک زی��ادی را به پیشرفت ورزش ناشنوایان داشته باشند. بحث مربیگ��ری و داوری ناشنوایان نیز از حوزه های 
تخصص��ی ورزش ناشنوای��ان است که مربیان و داوران عادی به دلیل شرایط خاص ورزشکاران ناشنوا نمی توانند 
ب��ه خوب��ی از عهده این مسئله برآیند و نیاز ب��ه توسعه کمی و کیفی داوری و مربیگ��ری ورزش ناشنوایان مشهود 
است. در صورتی که فدراسیون ناشنوایان بتواند از منابع وزارت ورزش و فدراسیون ها و دیگر سازمان ها در بحث 
پرورش مربیان و داوران استفاده نماید، می تواند بهتر و راحت تر به تربیت مربی و داور بپردازد. این یافته با نتایج 
مطالع��ه قره و کلهر )۱3۹3( همسوست. دلیل این همسویی ناشی از اهمیت آموزش در تمام سازمان ها و موثر 
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بودن کارکردهای آن است. بر همین اساس در اکثر پژوهش های مرتبط با تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی، 
یک��ی از محورهای مورد توجه آموزش و بهسازی اس��ت. اهمیت آموزش در توسعه مهارت های فنی، ارتباطی و 
روانشناختی و همچنین مدیریتی در تحقیقات گسترده تایید شده است. آموزش در سازمان ها دارای کارکردهایی 
از جمل��ه جامعه پذیری، بهبود عملکرد، جانشین پ��روری، مهارت آموزی و کاهش رفتارهای غیر مولد و قابلیت 

اشتغال است )قلی پور، ۱3۹۵(. 
راهب��رد توج��ه بیشتر مسئوالن و مدیران ورزشی ب��ه ورزشکاران ناشنوا و پرداخت جوای��ز مشابه با ورزشکاران 
 S5,( ع��ادی جهت حضور موفق در رقابت ه��ای جهانی و المپیک ناشنوایان که از ترکی��ب قوت ها و تهدیدهای
S4, T6, T5( حاصل شده است پیشنهاد می دهد که مدیران ورزشی و مسئوالن کشور توجه بیشتری را به ورزش 
ناشنوای��ان داشته باشن��د. ورزشکاران ناشنوا در بسی��اری از موارد زندگی شخص��ی و قهرمانی خود با مشکالت 
بیشتری نسبت به ورزشکاران عادی دست و پنجه نرم می کنند که می تواند منجر به بی انگیزگی و دلسردی در این 
ورزشکاران شود که توجه بیشتر مسئوالن و مدیران می تواند از این امر جلوگیری نماید. یکی از مواردی که در آن 
ورزشک��اران ناشنوا مورد بی مهری ق��رار می گیرند، بحث پرداخت جوایز مشابه با ورزشکاران عادی می باشد. با 
مقایسه پرداخت حقوق و جوایز ورزشکاران ناشنوا با افراد عادی می توان گفت که جوایز ورزشکاران ناشنوا قابل 
مقایس��ه با ورزشکاران عادی نیس��ت. ورزشکاران ناشنوا هم مانند ورزشکاران عادی زمانی که در میادین جهانی 
و المپی��ک عن��وان و مقام کسب می کنند با توجه ب��ه وضعیت مالی ضعیف تر آنها و نیز ع��دم برگزاری لیگ های 
حرف��ه ای در کشور برای تامی��ن هزینه های زندگی خود، این انتظار را دارند ت��ا جوایز مناسب و درخور شان یک 
قهرم��ان جه��ان و المپیک را دریافت نمایند که متاسفانه این کار انجام نمی گی��رد. اگر وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون ه��ا جوای��ز مشابهی را به ورزشکاران ناشنوا که برای سربلن��دی جمهوری اسالمی ایران تالش می کنند 
اعطا نمایند، بدون شک می توانیم شاهد رشد کسب مدال و موفقیت های ورزشکاران ناشنوا در سطح جهانی و 
المپی��ک باشیم. این راهبرد یکی از وجوه افتراق ای��ن مطالعه با مطالعات مشابه است که دلیل تفاوت آن، خاص 
ب��ودن جامعه هدف. و دلی��ل مطرح شدن این راهبرد، وجود نگاه های دوگان��ه و اهمیت برد تبلیغاتی ورزش های 
دیگ��ر اس��ت. همین موضوع باعث شده است که از نظر جامعه آماری، دادن انگیزش و نگاه عدالت محور در آن 
می توان��د تاثیرات بسیار زیادی بر عملک��رد ورزشکاران ناشنوا داشته باشد. محققان در تحقیقات مختلف به این 
نتیج��ه رسیدن��د که مدیران هر سازمان جهت پویایی و رسیدن به اهداف آرمانی از قبل تعیین شده سازمان خود، 
بای��د تصوی��ری جامع تر از رضایت شغلی کارکنان در سازمان خود را م��ورد مطالعه قرار بدهند تا اولویت بندی 
عوام��ل موث��ر در انگیزش شغلی سازمان خودشان را ب��ه دست بیاورند و در صدد پ��رورش استعداد های افراد از 
طری��ق توجه به مشکالت اقتصادی و معیشتی و ... برآیند )به��ادری و همکاران، ۱3۹۱(. برآوردن نیازهای افراد 
و تقوی��ت انگیزه آن ه��ا به خودی خود باعث تقویت عملکرد نمی شود و یک نکته کلیدی در اثربخشی اقدامات 
انگیزش��ی عدال��ت محور بودن و بدور از هرگون��ه تبعیض است که باعث می ش��ود برنامه های انگیزشی حداکثر 
اثربخش��ی را دارا باشن��د؛ چنان که در مطالع��ات متعدد پژوهشی مانند مطالعه حقیق��ی و همکاران )۱3۸۸( بر 

اهمیت عدالت تاکید شده است.
راهب��رد برگزاری مسابق��ات و اردوهای آماده سازی ورزشکاران ناشنوا ب��ا هماهنگی فدراسیون های مربوطه که 
از ترکی��ب فرصت ه��ا و قوت های )O6, S6, S3, S1( تشکیل شده اس��ت به این منظور پیشنهاد شد که فدراسیون 
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ناشنوای��ان ب��ا هماهنگ نمودن تقویم خود ب��ا فدراسیون های مربوطه می تواند مزایای بسی��اری چون: استفاده از 
کمپ ه��ای تمرینی فدراسیون ه��ا، برگزاری اردوهای مشترک و یا استف��اده از نیروهای متخصص فدراسیون های 
مربوط��ه را کسب نمای��د. برگزاری اردوهای مشترک می تواند انگیزه باالیی را در ورزشکاران ناشنوا ایجاد نماید و 
سط��ح عملکردی فنی آنه��ا را ارتقا دهد. همچنین فدراسیون ناشنوایان ب��ا هماهنگ نمودن تقویم خود در بحث 
برگ��زاری اردوه��ای آمادگی می تواند برخ��ی از اردوهای خ��ود را در زمانی برگزار نماید ک��ه کمپ تیم های ملی 
در رشت��ه مذک��ور خالی است و بدی��ن ترتیب از امکان��ات فدراسیون های مربوطه در برگ��زاری اردوهای تمرینی 
استف��اده نمای��د. این یافت��ه با نتایج مطالعات گ��ودرزی )۱3۹۱( و قره و کلهره )۱3۹3( همخ��وان است. به باور 
اندیشمن��دان، ارتباط��ات بین سازمانی ب��ه عنوان یکی از ب��ا ارزش ترین منابع سازمان ها تلق��ی می شود که همه 
سازمان ها )از جمله فدراسیون های ورزشی( باید در حفظ و ارتقای آن بکوشند، زیرا بخش اعظمی از موفقیت ها 
و شکست ه��ای سازمان ه��ا در همه حوزه ها وام دار وجود ارتباطات بین سازمانی کارآمد است )آذر و همکاران، 
۱3۸۶(. همچنین پژوهش ها نشان داد که توسعه و پیشرفت جوامع و همچنین موفقیت آن ها، تا اندازه ای بازتابی 
از نظ��ام ارتباطی بین سازمان هاست )زارعی، ۱3۸۵(. بر همین اساس، فدراسیون ورزش های ناشنوایان به دلیل 
بنیه ضعیف مالی و کمبود زیرساخت های الزم باید با تعامل با سایر سازمان ها اعم از وزارت ورزش و جوانان، 

فدراسیون ها ورزشی و ... از ظرفیت های آنان استفاده کند.
توسعه ورزش همگانی در بین ناشنوایان از طریق تبلیغات تلویزیونی و پخش مسابقات ناشنوایان از رسانه های 
ملی که از ترکیب قوت ها و تهدیدهای  )S4, S5, S6, T2( به این منظور پیشنهاد شده است که در صورت پخش 
مسابق��ات ناشنوایان از رسانه مل��ی می توان ورزش را در بین افراد ناشنوا تروی��ج داد. متاسفانه، رسانه های ملی 
و شبکه ه��ای تلویزیون��ی مسابقات ورزش��ی ناشنوایان را بسیار ک��م پخش می کنند. رسانه ه��ای ملی می توانند 
نق��ش بسی��ار مهمی در اشاع��ه ورزش در بین آحاد مختل��ف جامعه و بخصوص ناشنوای��ان داشته باشند. پخش 
ای��ن مسابقات می تواند تاثیر مثبتی بر اف��راد ناشنوا در جذب به ورزش داشته باشد و ترس آنها را از ورزش کردن 
از بی��ن بب��رد. دیدن مسابق��ات، ناشنوایان را به این ب��اور می رساند که آنها نیز می توانن��د در ورزش های مختلف 
فعالی��ت داشت��ه باشند و حتی ب��ا وجود شرایط خاصشان ب��رای خود افتخار کسب کنند. پخ��ش شدن مسابقات 
ورزش��ی آنه��ا از تلویزیون می تواند انگیزه بسی��ار باالیی در بین ناشنوایان برای ورزش ک��ردن ایجاد نماید که در 
نهای��ت به افزایش تع��داد ورزشکاران ناشنوا و باال رفت��ن سطح ورزش ناشنوابان منجر می ش��ود. با بهره گیری از 
راهب��رد همک��اری فدراسیون با مراکز آموزش��ی و پژوهشی کشور جهت ارتقای سطح علم��ی مربیان و مسئوالن 
 )S2, ورزش ناشنوای��ان و ارائه راهکارهای الزم برای پیشرفت ورزش ناشنوایان که از ترکیب قوت ها و تهدیدهای
)T7, S9 تشکی��ل ش��ده است می توان در جهت ارتقای سطح علمی مربیان و مسئ��والن ورزش ناشنوایان و ارائه 
راهکاره��ای الزم برای پیشرفت ورزش ناشنوایان پیشرفت قاب��ل مالحظه ای را شاهد باشیم. ورزش ناشنوایان به 
دلی��ل گسترده نبودن حیطه فعالیت ه��ا، در محافل علمی و پژوهشی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به 
همی��ن دلیل پژوهشگران و محقق��ان کمی به این حوزه می پردازند. در صورت همک��اری فدراسیون ناشنوایان با 
مراک��ز تحقیقاتی همچون دانشگاه های فعال در حیطه تربیت بدن��ی و پژوهشگاه تربیت بدنی و انجام طرح های 
پژوهش��ی و تحقیقاتی که دغدغه ورزش ناشنوایان اس��ت، می توان بسیاری از مشکالت علمی ورزش ناشنوایان 
را برط��رف نمود. همچنین نتای��ج تحقیقاتی که جامعه آنها ورزشکاران ناشنوا هستن��د می تواند در ارتقای سطح 
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فن��ی ورزشکاران ناشن��وا موثر باشد و در زمینه ارتقای سط��ح علمی مربیان مورد استفاده ق��رار گیرد. این یافته با 
نتای��ج مطالعات سجادی و همک��اران )۱3۹3( همسوست. رسانه ملی از منظر بعد تبلیغاتی می تواند بر تقویت 
جایگ��اه ورزشکاران ناشن��وا و عملکرد آن ها تاثیر بگذارد. از منظر بسیاری از محقق��ان زمینه بازاریابی ورزشی، 
ح��ق پخش رسانه ای مهم ترین منبع درآمدی صنعت ورزش به شم��ار می آید )ونوس، ۱3۸۵(. بدیهی است که 
ه��ر چه پوشش رسانه ای مسابقات و فعالیت های ورزش��ی بیشتر شود، تمایل حامیان مالی برای سرمایه گذاری 
در ورزش نی��ز بیشتر می ش��ود. با پوشش تلویزیونی مسابقات برای افراد بیشت��ر، نشان شرکت حمایت کننده نیز 
بیشتر در معرض دید عموم قرار می گیرد. بررسی نقاط ضعف فدراسیون شطرنج نشان می دهد که این فدراسیون 
در زمین��ه تعامل با رسانه ملی و پوشش اخبار، رویدادها و فعالیت های ورزش های ناشنوایان ناموفق بوده است. 
ب��ا توجه به اهمیت پوشش رسان��ه ای، تقویت روابط عمومی و تعامل با رسانه ها از جمله مواردی است که برای 

کید شود. استفاده از ظرفیت های موجود باید بر آن تأ
کش��ف استعداد ه��ای ورزشی در بی��ن افراد ناشنوا ب��ا همکاری سازم��ان بهزیستی که از ترکی��ب فرصت ها و 
ضعف های )O1, O4, W3( تشکیل شده است بدین منظور پیشنهاد شده است که فدراسیون ناشنوایان می تواند 
ب��ا تدوی��ن برنام��ه استعدادیابی در سطح کش��ور، به شناخت استعداده��ای برتز در بین افراد ناشن��وا دست یابد. 
همانط��ور ک��ه قبال هم اشاره شد استعدادهای خوبی در بین ناشنوای��ان وجود دارد که در بسیاری از موارد شکوفا 
نمی ش��ود. سازمان بهزیستی به دلیل ارتباط نزدیک با ناشنوای��ان در این امر می تواند کمک شایانی به فدراسیون 
ناشنوای��ان بنمای��د. این فدراسیون می تواند با همکاری سازمان بهزیست��ی ناشنوایانی را که به ورزش عالقه دارند 
شناسایی نماید و در مرحله بعد از بین این افراد به استعدادیابی بپردازد که اجرای این طرح می تواند کمک زیادی 

به نهادینه شدن ورزش همگانی و قهرمانی در بین ناشنوایان کند.
راهب��رد تقویت ارتباط��ات مثبت با وزارت ورزش جهت برطرف نمودن ضعف ه��ای هیئت های استانی که از 
ترکی��ب فرصت ه��ا و ضعف های )W2, O6( تشکی��ل شده است می تواند راهگشای ح��ل مشکالت هیئت های 
استانی باشد. برای حصول این امر فدراسیون ناشنوایان باید مشکالت موجود در هیئت های استانی را به خوبی 
شناسایی کند و این مشکالت را به وزارت ورزش انتقال دهد. گاهی اوقات مسئوالن وزارت ورزش از مشکالت 
موج��ود در برخ��ی حیطه ها بی خبر هستند و مسئوالن ورزش ناشنوایان که از نزدیک و به خوبی با این مشکالت 
سروک��ار دارن��د باید این مشکالت را به مسئ��والن انتقال دهند تا در جهت برطرف نم��ودن آنها گام های اساسی 
برداشت��ه ش��ود. تخصیص بودجه ه��ای حمایتی، از راه های برط��رف سازی این مشکالت می توان��د باشد که در 
صورت عدم شکل گیری ارتباطات مثبت از سوی فدراسیون ناشنوایان با مسئوالن وزارت ورزش نمی تواند تحقق 

یابد. 
راهب��رد افزای��ش کمی و کیفی داوران و مربیان خبره و کارکشته جهت موفقیت در میادین جهانی و المپیک و در 
اختی��ار گرفتن کرسی های بی��ن المللی که از ترکیب فرصت ها و ضعف های )W4, W5, O5( تشکیل شده است 
بار دیگر این موضوع را یادآور می شود که همواره ورزش ما از در اختیار نداشتن کرسی های بین المللی در سطح 
ورزش متضرر گشته است. زمانی که ما نه در سطح داوری و نه در سطح مربیگری در سطح جهانی حرفی برای 
گفتن نداشته باشیم باید با این تبعیض ها و سوگیری های مسئوالن ورزش در سطح جهانی کنار بیاییم. تجربیات 
گذشت��ه نشان داده است که هرگ��اه ورزش کشور در سطح بین المللی دارای کرسی ه��ای مدیریتی بوده، توانسته 
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از اعم��ال نف��وذ رقیبان و از ناداوری ه��ا و اتفاقات بد جلوگیری نماید. نمونه ای��ن مسائل در ورزش های کشتی و 
تکوان��دو هویداس��ت که ورزش ایران پس از در اختی��ار گیری کرسی های بین المللی توس��ط روسای فدراسیون 
ای��ن ورزش ها توانست��ه رشد جشمگیری در کسب م��دال و عنوان های جهانی داشته باش��د و وجود این افراد در 
پست ه��ای مدیریتی فدراسیون های جهان��ی توانسته  است از اعمال نفوذ کشورهای دیگر جلوگیری نمایند. برای 
رسیدن به این امر باید سطح کیفی مدیران، مربیان و داوران کشور را با برگزاری کالس های توجیهی و بازآموزی 
ب��اال ب��رد و آنها را با علم مربیگری و قوانین و مقررات داوری روزدنی��ا آشنا نمود تا این افراد با به نمایش گذاشتن 
عملکرد باال در مسابقات بین المللی، مقدمات حضور افرادی از کشورمان را در فدراسیون های جهانی ورزشی 

فراهم نمایند. 
راهب��رد توج��ه بیشتر ب��ه بحث آموزش��ی و پژوهشی از س��وی فدراسیون جه��ت برطرف نم��ودن ضعف های 
ساختاری و انسانی که از ترکیب ضعف ها و تهدیدهای )T7, W1, W3, W4( تشکیل شده به این موضوع اشاره 
دارد ک��ه فدراسی��ون ناشنوایان می تواند با انج��ام فعالیت های پژوهشی و آموزشی، ضعف ه��ای خود را برطرف 
سازد. سیستم مدیریتی ورزش کشور به دلیل استفاده از مدیران غیرمتخصص ضعف های بسیاری دارد. همچنین 
ضعف ه��ای زیادی در ساختار فدراسیون های ورزشی کشور مشاهده می گردد که نیاز به طراحی مجدد مشاغل 
و ش��رح وظایف آنها به شدت احساس می شود. فدراسیون ناشنوایان می تواند با انجام پژوهش های کاربردی در 
این حیطه در قالب طرح های پژوهشی و نیز تشکیل کالس های توانمندسازی برای مدیران و کارکنان خود تا حد 
زی��ادی این ضعف ه��ا را پوشش دهد. همچنین این فدراسیون می تواند با الگوبرداری از فدراسیون های موفق در 

سطح جهان مشکالت موجود در ساختار خود را شناسایی و برطرف سازد تا عملکرد این فدراسیون ارتقا یابد.
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