
  هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهش
 109-120، ص 1398پیاپی)، بهار  28( 4م، شمارة هفتسال 

Applied Research of Sport Management 
Vol.7, No.4, Spring 2019 

 

 Corresponding Author: reza nikbakhsh*  رضا نیک بخش نویسنده مسئول: *
 E-mail: nikbakhsh_reza@yahoo.com 

 کینقشه استراتژ یمناظر و طراح نیپژوهش حاضر، تدو يهدف از اجرا
با استفاده از کارت  رانیا یاسالم يجمهور انیناشنوا هايورزش ونیفدراس

از  حاضر پژوهش بود. متلید یزوج ساتیمقا يساختار کیمتوازن و تکن يازیامت
در  پژوهش يانجام شد. جامعه آمار تحقیقات آمیخته وبه روش کمی وکیفی  نوع

بودند که  ون،یفدراس یمجمع عموم ينفر از کارشناسان، اعضا 90 بخش کمی
کیفی  ودر بخش دندیصورت هدفمند انتخاب گردنفر طبق جدول مورگان به 73

ابزار مورداستفاده،  نفر از اعضاي شوراي راهبردي بهره گرفته شد. 12از مشارکت
و  دینفر از اسات 5 دیآن به تائ ییمناظر بود که روا نییپرسشنامه محقق ساخته تع

قرار گرفت. آزمون  دی/. مورد تاب82 بیکرونباخ و ضر يان با آزمون آلفا ییایپا
نقشه  میانجام شد و در ترس spss23و ود یآزمون خ لهیوسبه هاهیفرض

توسط  شدهیطراح کینقشه استراتژ یو مدل اصل متلید کیاز تکن کیاستراتژ
پژوهش  نیدر ا بهره گرفته شد. یرانتفاعیغ هايزمانکاپالن و نورتون در سا

 معلولی و یروابط عل ان،یناشنوا يهاورزش ونیفدراس کیمناظر، نقشه استراتژ
 هايهرکدام از استراتژ يرگذاریتأث زانیراهبردها، شدت م میرمستقیو غ میمستق

تقدم و تأخر  زیشده و ندر افق در نظر گرفته ونیفدراس يهابه برنامه یابیدر دست
 .دیگرد میبه هدف ترس یابیآن را در دست

و  تیبه مأمور یابیدست ریمس لگریتسه شدهی: نقشه طراحيریگجهینت
 ياز مجرا انیناشنوا هايورزش ونیفدراس يشده برامشخص يهاياستراتژ

 .هاستياستراتژ يسازادهیو پ سازييجار
 

 ها واژهکلید 
 ک،یمتوازن، منظر، نقشه استراتژ يازیکارت امت ان،یناشنوا يهاورزش ونیفدراس متل،ید
 

The purpose of this research was to design perspective 
and strategic map for Deaf Sports Federation using 
DEMATEL paired comparisons method and Balanced 
Scorecard. The research was a The study was a mixed 
method research. The statistical population of the 
research was in the quantitative section of 90 experts, 
members of the General Assembly of the Federation, 
which 73 were selected according to the Morgan table. 
The qualitative section was used to co-operate with 12 
members strategic Council. The tool was a researcher-
made questionnaire designed to determine the scenery 
whose validity was confirmed by 5 professors and its 
reliability was confirmed by Cronbach's alpha and 
Coefficient 82 /. The case was flooded. The hypothesis 
test was performed using Chi-square and SPSS23 tests, 
and in the drawing of a strategic plan, the Dimetal 
technique and the main model of the strategic map 
designed by Kaplan and Norton in non-profit 
organizations were used.In this research, the perspective, 
strategy map, the direct and indirect causal and causal 
relationships of strategies, the intensity of each strategy's 
influence on the achievement of federation programs in 
the horizon, and its priority and late It identifies it in 
achieving the goal.Designed map, Facilitates the path to 
achieving the mission and strategies specified for the 
Deaf Sports Federation from the direction of streaming 
and implementing strategies. 
 
Keywords 
Balanced scorecard, deaf sports fedratsion, dematel, 
perspective, strategymap 
 

 

 يازیکارت امت کردیبا رو انیناشنوا هايورزش ونیفدراس کیمناظر و نقشه استراتژ نیتدو
 متلیمتوازن ود
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 همقدم
 رهیعلم و رقابت در حوزه تجارت، صنعت، آموزش و غ دیتول ریس

و رقابت  تیدر خصوص ماندن در فعال يادیرا با مشکالت ز رانیمد
در خصوص  تیریمد نینو هايمواجه نموده و عدم اطالع از روش

سازمان را با شکست مواجه خواهد نمود.  ،یسازمان هايياستراتژیاجرا
 یعموم يهادر سازمان يامروز رانیدم يرو شیاز مشکالت پ یکی

)، آمارها نشان 18است ( ياستراتژ سازيادهیاجرا و پ 1یرانتفاعیو غ
 کیبه اهداف استراتژ یابیدر دست ایبزرگ دن يهاشرکت %90 دهدیم

در  %70و  نیتدو يدر مرحله %30 انیم نیاند که از اخود ناکام
در  یقیتحق يامقاله 1999 سال در). 5( انداجرا ناموفق بوده يمرحله
ارشد  رانیدرصد شکست مد 11بود که  مدعی 2فورچون يمجله
 اثر در بلکه ها،آن فیاستراتژي ضع جهیها نه درنتشرکت یاجرائ

 زی) ن1394( گودرزي). 2( است بوده هااستراتژي نیا فضعی اجراي
 رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا کیاستراتژ يهابرنامه يموانع اجرا

 يهابرنامه ياز عدم اجرا یآمده حاکدستبه جیکرد نتا ییشناسا را
 يزیر)، موانع برنامه58/75( یتیری. [موانع مدباشدیم شدهنیتدو

 تی) و درنها59/72( ی) موانع سازمان23/73( ي)، موانع فرد23/74(
ازجمله  یورزش يهاسازمان گری)]، د06/71( یطیموانع مح

 رانیدر ا لیدل نی. به همستندین یقاعده مستثن نیاز ا زین هاونیفدراس
و  انیناشنوا ،یکشت ،یقرانیقا ونیازجمله فدراس هاونیاکثر فدراس

خود  کیمدل اجرا و نقشه استراتژ یمبادرت به طراح کیمناستیژ
مشکل تالش کرده و از  نیمنظور حل ابه يادیاند محققان زنموده
در  هاياستراتژ جیمنظور به بار نشستن نتابه یمتنوع يهامدل

 يازامتی کارت هاآن نیسازمان بهره گرفته و ازجمله پرکاربردتر
 1990سال  لیدر اوا 3ابزار توسط کاپالن و نورتون نیمتوازن که ا

عملکرد  يرگیمنظور اندازهبه يعنوان ابزارو در ابتدا به شنهادیپ
 استفادهاز آن  ياریبس هايزمانمورداستفاده قرارگرفته است و سا

 يو ابزار کیاستراتژ يهانقشه نیمنظور تدوروش به نیاند و اکرده
 ).12استفاده نمودند ( هاياستراتژ يبر اجرا تیریمنظور مدبه

 
 کارت امتیازي متوازن مفهوم

بار توسط کاپالن و نورتون در سال  نیمتوازن اول يازیکارت امت مدل
 4دگاهید 4متشکل از  ازيیکارت امت کردیاست. رو شدهیطراح 1992

، 6یداخل ندیفرآ دگاهی، د5و رشد ريیادگی دگاهیاست: د شدهلیتشک
موضوعات  دگاهیچهار د نیکه ا 8یمال دگاهیو د 7مشتري دگاهید

براي اکثر  ادیزاحتمالکه به کندیرا مشخص م یتیمربوط به فعال
متوازن  ازيی) کارت امت10است.( یاتحی سطوح تمام به و هاسازمان

                                                                      
1. Public and nonprofit organizations 
2. Fortune 
3. Kaplan & Norton 
4. Perspective 
5. Learning and Growth perspective 
6. Internal Process View 
7. Customer Perspective 
8. Financial perspective 

 ندیفرا کی ،یتیرمدی هايضمن جبران خأل موجود در اکثر نظام
کند و به یارائه م کیبازخورد استراتژ افتیسامانمند را براي اجرا و در

. کارت کندیکمک م شانيدیکل يمسئله دو بر غلبه در هاسازمان
 کلی هايمتوازن، ابزاري است که اهداف و استراتژي يازیامت

 و هااز هدف یرا به مجموعه کامل کیدر نقشه استراتژ شدهانیب
را براي  یچارچوب بیترت نیو بد کندیترجمه م یاتعملی هايبرنامه

 ).3آورد (یبه وجود م ک،ینظارت و سنجش استراتژ ستمیس
که استفاده از روش  ددارندینکته تأک نیو نورتون بر ا کاپالن

. دیکمک نما يبه عمل کردن به استراتژ دیعملکرد متوازن، با یابیارز
 سازيادهیپ نییرا فرموله و از باال به پا ياستراتژ تواندیم تیریمد

به باال اطالعات را  نییاز پا دیکردن آن با نهیبه يبرا یکند. ول
سازمان با درك  اعمال گردد، یخوببه ندیفرا نی. اگر اردک آوريجمع

خواهد  بهتري و ترآن عملکرد مطلوب سازيادهیو پ يبهتر استراتژ
 ).11داشت (

 
 استراتژي و روابط علت و معلول نقشه

 يبرا زیدلخواه، ون جیبا نتا ندیدادن فرآ وندیپ يبرا ينقشه استراتژ
و هدف  تیموفق يبرا یاتیح يندهایو بهبود فرآ يرگیاندازه ،یابیارز

موردتوجه قرار  یو سازمان یاطالعات ،یانسان گذاريهیقرار دادن سرما
 ).10( ردگییم

 توانیآن م يلهیوساستراتژي ابزاري است که به نقشه
متوازن و  ازيیرا در سازمان ارتقا داد. کارت امت استراتژي سازيشفاف

 یو چگونگ فیزوج براي تجسم، توص کینقشه استراتژي همانند 
 نی. اندنماییمشهود عمل م هايیینامشهود به دارا هايییدارا لیتبد

خود را با  يهاتیفعال توانندیچگونه م دانکارمن دهدیابزار نشان م
 ).7( ندنمای هماهنگ سازمان هاياستراتژي

 یمال يامدهایبه پ یرانتفاعیغ هايو نه سازمان یبخش عموم نه
 يها در جستجونگرند. بلکه آنیمخود ن تیفعال ییعنوان هدف نهابه

 نیباهدف بهبود جامعه هستند. چن یمتعال يهاتیتحقق مأمور
 یابیارز يمعمار دیمحور با تیمأمور هايعنوان سازمانبه یینهادها

را پررنگ کرده و  انیو مشتر تینقش مأمور ،داده رییمتوازن را تغ
 )23را کاهش دهند. ( یمال هايشاخص ریتأث

و  یمتوازن در بخش عموم یابیتفاوت آشکار نظام ارز کی
در رأس مدل  تی) قرار دادن مأمور1(شکل  ،یبا خصوص یرانتفاعیغ

و  یعموم هايدر سازمان تیموفق یینها فیمتوازن است تعر یابیارز
محوله  فیو وظا تیبه مأمور یابدستی در هاعملکرد آن یرانتفاعیغ

سازمان، نگاه به سازمان ازنظر  تیرمأمو هیهست. شروع حرکت از زاو
متوازن  یابیدر مدل ارز ،یمال نفعانیاست و نه از منظر ذ انیمشتر

عنوان توانمند ساز به توانیرا م یمال يها-سنجه ،یبخش عموم
انجام کار در منظر  تیعنوان محدودبه ایو  يدر منظر مشتر تیموفق
وجوه کارت  دیبا لیدل نی) به هم10در نظر گرفت. ( یداخل ندیفرآ
شوند  فیبازتعر یو عموم یدولت يهاسازمان يمتوازن برا يازیامت
)24.( 
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 هاي عمومی و غیرانتفاعیسازمان هاي خصوصیسازمان

  
 )10مدل ساده خلق ارزش ( کینقشه استراتژ .1شکل 

 
 میمتوازن است. ترس يازیکارت امت جادیا يمؤلفه برا نیترمهم

کارت  يسازمان، شالوده و مبنا يدیو کل کیساختار اهداف استراتژ
کارت  یتیرینظام مد زیکه وجه تما دهدیم لیمتوازن را تشک يازیامت
درست نقشه  میاست. ترس گرید هايکیمتوازن نسبت به تکن يازیامت

 يبتکارا هايو طرح 9یها، اهداف کمسنجه شودیباعث م کیاستراتژ
از  ياری). بس9انتخاب شوند ( ترييصورت کاربردبه یسازمان

خود استفاده  يهايزیردر برنامه کیتکن نیاز ا یورزش يهاسازمان
 ازيیباکارت امت کیالمپ یمل ۀتیراهبردي کم ۀاند. منظرها و نقشکرده

است. وي ضمن  گرفتهممتوازن توسط کشاورز و همکاران انجا
مربوط به  يهامؤلفه يطراحی نقشه استراتژیک کمیته ملی کلیه

). نقشه 13طور مفصل ارائه نمود (کارت امتیازي متوازن را به
وپرورش وزارت آموزش یورزش هايتیو فعال یبدنتیترب کیاستراتژ
متوازن توسط  ازیو کارت امت يریتفس يساختار يالگوها قیبا تلف
پژوهش، این نقشه  جیاران انجام که بر اساس نتاو همک یوحدان
به توسعه سواد  یابیدست يبرا هاياستراتژ سازيادهیپ لگریتسه

). 26سالم و فعال در دانش آموزان خواهد ( یو سبک زندگ یحرکت
و همکاران مدل اجراي استراتژي و نقشه  ياحمد نژاد سجاد دیس

ورزش شهرداري تهران را با استفاده از تکنیک کارت  کیاستراتژ
 هاي¬ي¬روز کردن استراتژو ضمن به یمتوازن طراح يامتیاز

را مشخص نمودند  کیسازمان روابط علت و معلولی در نقشه استراتژ

                                                                      
9. Innovative designs 

 یمناستیکژ توسعه ديهبررا نقشه) 1394). کشاورز و همکاران (22(
) 1393) و (1392زاده همکاران ( رینص يعبد المهد ان،یرا

 زیون رانیا یاسالم يجمهور یکشت ونیفدراس ییاجرا يراهکارها
اند نموده یمتوازن طراح يازیکارت امت کردیورزش کرمان را با رو

 10رفاکسیفا یکانت یحیتفر ،یپارك ورزش رهیمدئتی). ه14،21(
خود  2018-2014 هايسال کیبرنامه استراتژ 2013در سال  کایآمر

 سازيادهیپ يآن برا لهوسیکرد که به بیتصو کیتکن نیرا با هم
 ترمجموعه گسترده کیدر  یاتیعمل هايبا برنامه يراهبرد هايطرح

 توی). انست4کار را آغاز خواهد کرد ( کیاستراتژ هايتاولوی از
و  یساحل ینواح کپارچهی تیریاعمال مد يبرا ایتالیدر ا 11نتیالمب
کارونه و همکارانش  نچنزومکیتوسط و 2013در سال  یحیتفر

 کپارچهی تیریمد يمتوازن برا يازیکارت امت کردیگرفت. رو جامان
 راتییتغ تیریمد ندیاز فرآ تیدر حما دیمف يابزار یساحل ینواح
 ).18بود ( یارض

برنامه  یزلیدانشگاه دن یعلمئتیه ياعضا یکمکچیو ا تولیآ
وزارت ورزش و جوانان ترکیه را  2017تا  2014 يهاسال کیاستراتژ

با محور کاربرد کارت امتیازي متوازن باهدف استقالل  2014در سال 
). 27کردند. ( یطراح یاز منابع دولت هیورزش کشور ترک شتریب

متوازن  يازیبا استفاده از روش کارت امت متحدهاالتیا وکانیدانشگاه 

                                                                      
10. County Fairfax 
11. l'Ambiente 
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خود را باهدف توسعه شهرت  يهادانشگاه برنامه یدر بخش ورزش
و  هیدر بخش پا شتریجذب ورزشکاران ب ،ياورزشکاران حرفه يبرا
). مارتلو 15نموده است ( یطراح 2009درآمد در سال  شیافزا

 یبخشتوانموسسه  کی کی، برنامه استراتژ2008وهمکاران در سال 
در موسسات  يازیکارت امت يسازادهیبا روش پ وركیویرا در شهر ن

ورزش و  ریافراد معلول از مس یزندگ تیفیباهدف بهبود ک یرانتفاعیغ
منظور بهبود درمان روزمره و.... به یزندگ يهاخدمات، مهارت ح،یتفر

 تروپولوسیمی). د19کردند ( یافراد معلول طراح یزندگ تیفیک
شهر پاپاگوس  يبرنامه ورزش سازمان ورزش شهردار انوهمکار

را در سال  یرانتفاعیسازمان غ کیوان عنبه ونانیهالوگاس دولت 
 تیریجهت مد ییعنوان مبنامتوازن به يازیبا روش کارت امت 2017

نسبت به  یخدمات ورزش يباالتر تیفیجهت ارائه ک نیعملکرد نو
دانشگاه پلو پونز  یورزش تیری). گروه مد25نمودند ( نیقبل تدو

 يهاونیمتوازن در فدراس يازیکارت امت یابیپژوهش ارز ونانی
صورت که به یکیالمپ یورزش ونیفدراس 20را در  ونانی یورزش

 يازیکارت امت کردیبا استفاده از منطق و رو شوندیمستقل اداره م
زان یم ها،ونیفدراس انیم يهاها، تفاوتياستراتژ یابیمتوازن در ارز

و  یدر تمام مناظر جهت اثربخش هاونیمتعادل بودن اهداف فدراس
 يبر رو هاونیو تمرکز فدراس یورزش يهاانجمن يزیربرنامه

 ).1نموده است ( یطراح ونانیدر  یمال يهانهیگز
 انیناشنوا هايورزش ونیازجمله فدراس یورزش هايسازمان

و  یطیو تحوالت مح رییدر معرض تغ یرورزشیغ هايهمانند سازمان
 تهیکم دانبانیگربهخود دست يژهیقرار دارند و با مسائل و یجهان

 ،يآموزورزش دانش ونیفدراس ،یقرانیقا ونیفدراس ک،یالمپ یمل
و  انیناشنوا ونیو فدراس کیمناستیژ ونیفدراس ،یکشت ونیفدراس

به اهداف  یابیمنظور غلبه بر مشکالت و دستبه هاونیفدراس گرید
 ياند. امروزه ضرورریزي استراتژیک زدهاندازها دست به برنامهچشم

 3بر اساس ماده  نیحوزه معلول یورزش هايسازمانياست همه
ضرورت توسعه  و تیبر توجه به اهم یاحکام برنامه ششم توسعه مبن

کرده است، دولت مکلف است  حیو جانبازان که تصر نیورزش معلول
مشکالت و  ها،يازمندیالزم جهت رفع ن يهارساختیبسترها ز

بخش از ورزش کشور را فراهم  نیا یو قهرمان یتوسعه ورزش همگان
 تیبخش از جمع نیبرنامه، مشارکت ا انیتا پا کهينحوبه دینما

 تیاز جمع %20 زانیحداقل به م یو قهرمان یگانکشور در ورزش هم
بر اساس  هاونی). فدراس20( ابدی شیو جانبازان کشور افزا نیمعلول
ورزش و به وزارت  هیوارا يزیرخود ملزم به برنامه یذات فیوظا

 1395در سال  انیورزش ناشنوا ونی). فدراس8( باشندیجوانان م
 13اقدام و  یعلم صورتخود به کیاستراتژ يزیرنسبت به برنامه

 ونیفدراس یتوسعه منابع مال-1کرده است. ( نیراهبرد خود را تدو
 يهادر رقابت ستهیشا نیاحراز عناو-2 انیناشنوا يهاورزش

 يریپذو مشارکت هارساختیتوسعه ز-3)ییایو آس کی(المپ یالمللنیب
 یگزند تیفیک رییتغ-4 انیها و مردم در توسعه ورزش ناشنواسازمان
-5 یورزش يهاتیمشارکت در فعال شیافزا قیکشور از طر انیناشنوا

 انیناشنوا یو قهرمان یاطالعات ورزش همگان يآورنظام جمع نیتدو

-7 انیناشنوا یورزش يهاتوسعه رقابت-6 افتهیصورت سازمانبه
کشور  انیورزش ناشنوا گاهیجا تیمنظور تثبمستمر به يزیربرنامه

ورزش خاموش در سطح کشور  گاهیاشاعه جا-8 المللنیدرصحنه ب
تعامل -10در سطح کشور  انیورزش ناشنوا یفیو ک یتوسعه کم-9

زش و ور یحام یرانتفاعیو غ یانتفاع يهااثربخش با سازمان
قهرمانان  گاهیحقوق و جا تیتثب-11 هاونیفدراس گریو د انیناشنوا

سطح و  بودو به يساز یفیک-12 یالمللنیو ب یناشنوا درصحنه مل
 يهاتیجانبه فعالکردن همه یبروز و علم-13 یمنابع انسان تیریمد

استراتژي خوب کافی نیست، تدوین  نی)؛ اما فقط تدوونیفدراس
 یاتیعمل شدهنیتدو هاي¬آغاز راه بوده و باید استراتژي ياستراتژ

شود. اجراي استراتژي کار آسانی نخواهد بود. موانعی همچون عدم 
وجود فرهنگ پشتیبان، عدم وجود انگیزه در کارکنان و مدیران براي 
اجراي استراتژي، عدم وجود ساختار مناسب سازمانی و 

جراي استراتژي شوند. محیطی ممکن است سد راه ا يهاتیمحدود
درصد موارد، علت  10از  شیدر ب دهدیمطالعات نشان م کهیدرحال

است. مشکل  هفتهن هاآن سازييدر مرحله جار هايشکست استراتژ
 يبدون استراتژ سازيِيبلکه مشکل، جار ست،یبد ن يِاستراتژ ،یواقع

و  انیورزش ناشنوا نکهیکه با توجه به ا نجاستی). مسئله ا9است (
ضمن داشت برنامه  تواندیم ایقشر الزم التوجه در جامعه آ نیا

خود  یورزش ریبه مس ییو اجرا یاتیبرنامه عمل کیبدون  کیاستراتژ
 نیبهتر هايبه استراتژ یابیدست يبرا يریدهد؟ چه مدل و مس دامها

 تیرینظام مد نیمنظور تدوجامع به یمدل ایخواهد بود؟ آ ریمس
تا اجرا وجود دارد؟ با  یاز طراح ونیفدراس يهابرنامه کیاستراتژ

متوازن و نقشه  يازیذکرشده، مدل کارت امت یقبل حاتیتوجه به توض
داشته  یانیکمک شا ونیاهداف فدراس شبردیبه پ تواندیم کیاستراتژ

 باشد.
 ونیو مهم فدراس ریخط هايتیبا توجه به مسئول نیبنابرا 
 یکه ط ياتوسعه يهادر سطح کشور و حرکت انیناشنوا هايورزش

انداز در چارچوب سند چشم ونیفدراس نیدر ورزش ا ریاخ يهاسال
و  ردیبپذ دیبا ایو  رفتهیصورت پذ ران،یا یاسالم يجمهور 1404افق 

 ونیپژوهش فدراس يتهیتوسط کم ژیکعلیرغم تدوین برنامه استرات
، فقدان نظام مدیریت استراتژیک شامل نظام اجرایی و 1395در سال 

حاضر در تالش  قیتحق رو،نیشود. ازانقشه استراتژیک احساس می
طراحی مدل نقشه استراتژیک و  یعلم هايوهیاست با استفاده از ش

با رویکرد  انیناشنوا هايورزش هايونفدراسی هاياستراتژي ياجرا
رشد و  يدر راستا ینجام دهد و گام کوچکرا ا يازیکارت امت

 ورزش کشور بردارد. يتوسعه
 

 پژوهش یشناسروش
مدیریت استراتژیک و از نوع مطالعات  يحاضر در حوزه پژوهش

. دیانجام گرد انیدر حوزه ورزش ناشنوا 1396استراتژیک در سال 
اطالعات  آوريازنظر هدف از نوع کاربردي و ازنظر روش جمع

پژوهش در بخش  نیا يامعه آماربود. جترکیبی از روش کمی وکیفی 
و خبرگان  یمجمع عموم ينفر از کارشناسان و اعضا 90مناظر  نییتع
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عنوان نمونه بر اساس نفر به 73بودند که  انیآگاه به ورزش ناشنوا
کیفی  . در بخش ددنیصورت هدفمند انتخاب گردجدول مورگان و به

 نفر ازاعضاي  12مشارکت  از زین متلید سیاترپرسشنامه م لیتکمو 
که همه جزء خبرگان ومتخصصان حوزه  ونیفدراس يراهبرد يشورا

پژوهش  نیابزار در ا کمک گرفته شد. ورزش ناشنوایان بودند
 هاييکه به بر اساس استراتژ یسؤال 13پرسشنامه محقق ساخته 

 تیریحوزه مد دینفر از اسات 5 دییآن به تأ ییکه روا یطراح ونیفدراس
 بینمونه با ضر ينفر ا ز اعضا 30 نیدر ب عیورزش و اعتبار آن با توز

 سیقرار گرفت در بخش ماتر دیی/. مورد تا81کرونباخ  يآلفا
 13که بر اساس  یزوج ساتیاز پرسشنامه مقا زین متلید يساختار
بود بهره گرفته شد. اطالعات  دهیگرد یطراح ونیفدراس ياستراتژ

افزار مناظر با نرم نییها در بخش تعشده از پرسشنامهاستخراج
spss22 هايدهندگان در خصوص استراتژنظرات پاسخ فیو با توص 

با  کی) و در بخش نقشه استراتژ2،3،4،1دو.(جدول  یو آزمون خ
 .دیگرد لیتحل لیبه شرح ذ متلید کیتکن

بر  ونیپژوهش فدراس تهیذکرشده که توسط کم هايياستراتژ
 ياستراتژ 13بود مشتمل بر  دهیسوات استخراج گرد لیاساس تحل

صورت پرسشنامه به یزوج سهیدر جدول مقا متلید کیتکن لهیوسبه
) قرار گرفت و از 12يراهبرد ينمونه پژوهش (شورا اریو در اخت میتنظ

بر  گریکدیرا بر  هاير هرکدام از استراتژیتأث زانیآنان خواسته شد تا م
) 1کم= ری) (تاث0=ریتأثی. (بندیمشخص نما 4تا  0 گذاريهاساس نمر

پس  تی) و درنها4=ادیز یلیخ ری) (تاث3=ادیز ری) (تاث2متوسط= ری(تاث
شدت  زانیو م 13میرمستقیو غ مینظرات روابط مستق بندياز جمع

به  14متلید کیتکن ياجرا روش. دندگردی میترس رهایهرکدام از متغ
 15یزوج يهاسهیمقا هیبر پا متلید کیتکن. اساس باشدیم لیشرح ذ

از نظرات خبرگان در استخراج عوامل،  يرگیبوده که با بهره
ها، گراف ياصول تئور يریکارگها و با بهسامانمند به آن یساختارده
و  يرگذاریعوامل موجود همراه با روابط تأث یسلسله مراتب یساختارده

 کهيبه گونه ا آورد،یمتقابل عناصر مذکور را فراهم م يریرپذیتأث
 یمشخص است (ل یصورت کمشدت اثر روابط مذکور به

 قیها از طرداده يآورمطالعه، پس از جمع نی). در ا2008وهمکاران،
 یانسان يحاصل از برآوردها يمنظور کاهش خطاپرسشنامه، به

موجود، از  يهاادهدر د رندگانیگمیتصم حاتیشده و ترجزده نیتخم
و مورد  دهیاستفاده گرد ریز يهابر اساس گام متلیمدل د

 قرار گرفت. ریو تفس لیوتحلهیتجز
): با M سی(ماتر میروابط مستق سیماتر لی: تشککیگام  

 میدار T سیماتر kدهنده، پاسخ k ییپاسخگو يهاسیاستناد به ماتر
). هر چه 5است (جدول شماره  4تا  0 دامنهدر  ییهاهیکه شامل درا

در سطر  اریمع دتریشد رتأثی دهندهباشد، نشان ترکینزد 4به  ياهیدرا

                                                                      
12. strategic Council 
13. Direct and indirect relations 
14. Paired comparisons 
15. Matrix Direct Relationships 

: میارتباط مستق سیمتناظر در ستون است. گام دو:  ماتر اریبر مع
مجموع عناصر  ممیرا بر ماکز سیعناصر ماتر سازي¬نرمال يبرا

 )6 ره. (جدول شمامیکنیم میستون تقس ایسطر 

 𝑘𝑘 = max�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 �    

 𝑁𝑁 = 1
𝑘𝑘

   ×   𝑘𝑘            

 سیمحاسبه ماتر يارتباط کامل: برا سیسه: محاسبه ماتر گام
 سیماتر Iرابطه  نی. در ادیاستفاده گرد ریارتباطات کامل از رابطه ز

×T=N). 7(جدول شماره  باشدی) مکهی( یهمان (𝐼𝐼 − 𝑁𝑁)−1 
 یمحاسبه روابط داخل ي: برایارتباطات داخل سیچهارم: ماتر گام

ها از مقدار آن ریکه مقاد یارزش آستانه محاسبه شود. تنها روابط دیبا
داده خواهد شد.  شیتر باشد در نقشه شبکه روابط نماآستانه بزرگ

 ریمقاد نیانگیاست تا م یمحاسبه مقدار آستانه روابط کاف يبرا
عنوان عدد /. به88ژوهش عدد پ نیشود که در ا همحاسب T سیماتر

 ) 8آستانه در نظر گرفته شد.(جدول شماره 
 زانیو م ها¬ياستراتژ گاهیجا ينمودار ساختار میگام پنجم: ترس

 ) 9، جدول 2(شکل  هاياستراتژ يریو اثرپذ يو شدت اثرگذار
 کیو نقشه استراتژ ینمودار علت و معلول میگام ششم: ترس

 .گرددیم یطراح 5جدول شماره  یبر اساس خروج هک باشدیم

 
 پژوهش يهاافتهی
متوازن  يازیکارت امت کیپژوهش حاضر بر اساس تکن نکهیتوجه به ا با

 يمدنظر شورا يهايابتدا بر اساس استراتژ دیگرد یطراح متلیو د
و فرصت و  ونیفدراس یکه بر اساس نقاط قوت و ضعف درون يراهبرد

 دیگرد یطراح ونیفدراس گاهیجا زیون ونیفدراس یخارج يدهایتهد
جامعه  يهایو درصد فراوان هایوبر اساس فراوان هايهرکدام از استراتژ

 تیدر مناظر مختلف قرارگرفته و درنها يآزمون مجذور کا زیون يآمار
(جدول  يراهبرد در منظر مشتر 3)، 1(جدول:  یراهبرد در منظر مال 3
راهبرد در منظر  2)، 3(جدول  یداخل يندهایراهبرد در منظر فرا 3)، 2
نقشه  میمنظور ترس)، قرار گرفت. به4و رشد (جدول  يریادگی

: مرحله اول محاسبه متلید کیتکن يشش مرحله اجرا کیاستراتژ
)، مرحله دوم نرمال و متعادل کردن جدول 5ها (جدول داده میمستق

ا هکامل داده سیماتر لی)، مرحله سوم تشک6(جدول  میمحاسبه مستق
و آستانه (جدول  یارتباطات داخل سیماتر هی)، مرحله چهارم ته7(جدول 

و  زانیو م هاياستراتژ گاهیجا ينمودار ساختار می)، مرحله پنجم ترس8
)، مرحله 9، جدول 2(شکل  هاياستراتژ يریو اثرپذ يشدت اثرگذار

 ونیفدراس کیو نقشه استراتژ ینمودار علت و معلول میششم: ترس
کاپالن و  هیبر اساس مدل اولبخش نیکه در ا انیناشنوا هايورزش

دو،  یشده بر اساس آزمون خحاصل يهاي) و استراتژ1نورتون (شکل 
ساختار  تی) و درنها2. شکل شماره (دیگرد یطراح کینقشه استراتژ

) و یو عل می(ارتباط مستق رنگیبا خطوط آب ینقشه و ارتباطات داخل
و معکوس) و شدت هرکدام از  میرمستقیغخطوط قرمزرنگ (ارتباطات 
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 13و  4 یال 1است. جداول شماره  دهی) ذکر گرد9( دولدر ج زیاثرات ن
 یدو حاک یشده در آزمون خکسب گاهیذکرشده با توجه به جا ياستراتژ

 ،یمنظر مال 4 يدارا انیناشنوا يهاورزش ونیاز آن است که فدراس

 یطراح سازنهیکه زم باشدیورود م يریادگیو  انیمشتر ،یداخل ندیفرا
 .باشدیم کینقشه استراتژ

 
 نتایج آزمون مجذور کاي جهت تعیین منظر مالی .1جدول 

هاي منظر مالیاستراتژي ردیف  نتایج آزمون مجذور کاي 
Chisquer df P-value 

ناشنوایانهاي توسعه منابع مالی فدراسیون ورزش 1  2٫250  4 < 001٫0  
نورزش ناشنوایا دها و مردم ي سازمانریپذمشارکتو  هارساختیزتوسعه  2  7٫171  4 < 001٫0  
)ییایو آسالمپیک ( یالمللنیبهاي احراز عناوین شایسته در رقابت 3  136 4 < 001٫0  

 
 يمنظر مشترآزمون مجذور کاي جهت تعیین  جینتا .2جدول 

يمنظر مشترهاي استراتژي ردیف مجذور کاينتایج آزمون    
Chisquer df P-alue 

1 
صورت به انیناشنوا یو قهرمان یاطالعات ورزش همگان يآورنظام جمع نیتدو

 افتهیسازمان
111٫85 3 <0٫001 

 0٫001> 3 80٫169 در سطح کشور انیورزش ناشنوا یفیو ک یتوسعه کم 2
 0٫001> 3 111٫18 مشارکت در ورزش شیافزا قیکشور از طر انیناشنوا یزندگ تیفیک رییتغ 3
 0٫001> 4 117٫54 انیناشنوا یورزش هايتوسعه رقابت 4
 

 نتایج آزمون مجذور کاي جهت تعیین منظر فرایندهاي داخلی .3جدول 

ي داخلیندهایمنظر فراهاي استراتژي ردیف مجذور کاينتایج آزمون    
Chisquer df P-value 

4٫143 اشاعه جایگاه ورزش خاموش در سطح کشور 1  4 < 001٫0  

2 
ناشنوایان و دیگر  ی حامی ورزشرانتفاعیو غهاي انتفاعی با سازمان اثربخشتعامل 

 هاونیفدراس
2٫122  4 < 001٫0  

9٫213 المللنیب درصحنهتثبیت جایگاه ورزش ناشنوایان کشور  منظوربهي مستمر زیربرنامه 3  4 < 001٫0  
یالمللنیبملی و  درصحنهقهرمانان ناشنوا  گاهیو جاتثبیت حقوق  4  4٫136  3 < 001٫0  

 
 آزمون مجذور کاي جهت تعیین منظر یادگیري و رشد جینتا .4جدول 

و رشدمنظر یادگیري  استراتژي ردیف مجذور کاينتایج آزمون    
Chisquer df P-value 

یآسانمنابع  تیریو مدسطح  و بهبودکیفی سازي  1  86٫107  3 < 001٫0  
هاي فدراسیونفعالیت جانبههمهی کردن و علمبروز  2  015٫90  3 < 001٫0  

 
 يرگذاریگام تأث نی): در اMتشکیل ماتریس ارتباط مستقیم (

چند  دگاهیکه از د ی. زمانشودیم یبررس هميدو بر رودوبه ارهایمع
 Mشود و نظرات استفاده می یشود از میانگین حسابنفر استفاده می

 ).5دهیم (جدول را تشکیل می
از رابطه  يسازنرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: جهت نرمال

N=k*M که در این فرمول  شودیاستفاده مk صورت زیر به

ها محاسبه شود. ابتدا جمع تمامی سطرها و ستونمحاسبه می
دهد را تشکیل می kعدد سطر و ستون  نیترشود. معکوس بزرگمی

 ).6(جدول 
ارتباطات کل از رابطه  سیمحاسبه ماتریس ارتباط کامل: ماتر

T=N×(I-N)-1 تر منظور حذف اعداد کوچک. بهشودیمحاسبه م
اعداد در  هی) و از بق087/0طبق روش ذکرشده عدد آستانه مشخص (
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که در  گرددینظر مصرف هاياستراتژ نیب فیجدول و ارتباطات ضع
). 7است (جدول  دهیگردصورت قرمزرنگ مشخص به لیجدول ذ

صورت که به يساختار سیدر ماتر هايهرکدام از استراتژ گاهیجا
 یطراح يو اثرگذار يریرپذیتأث زانیبر اساس م یو افق يعمود
کارت  هی. شکل بر اساس شکل اولگرددیاست مشخص م دهیگرد
گردد و  یطراح کیمدل نقشه استراتژ دی) با1متوازن (شکل  يازیامت

مشخص گردد تا برنامه  هاياستراتژ میرمستقیو غ میروابط مستق
 راتیها را بشناسند شدت تأثهرکدام از برنامه یاثربخش زانیم زانیر

 میترس يبرا یی) و مبنا8مشخص، (جدول  هايهرکدام از استراتژ
 خواهد بود. انیناشنوا هايورزش ونیفدراس کینقشه استراتژ

با توجه به  انیناشنوا يهاورزش ونیفدراس کینقشه استراتژ
) 7آستانه ارتباطات (جدول  سیشده بر اساس ماتراطالعات استخراج

) وبر اساس طرح 8(جدول  هايشدت اثرات هرکدام از استراتژ زیون
 یعموم هاي¬) در خصوص سازمان1کاپالن و نورتون (شکل  هیاول

 تاس دهیگرد یطراح یرانتفاعیو غ

 

 ناشنوایان هايورزش فدراسیون راهبردهاي مستقیم محاسبه ماتریس .5 جدول

 
 

 ناشنوایان فدراسیون اهداف و راهبردها مستقیم محاسبه ماتریس کردن نرمال .6 جدول

 
 

ماتریس استراتژي a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2
توسعه منابع مالی فدراسیون ورزشهاي ناشنوایان a1 2 3 0 0 3 3 2 2 1 1 2 2

احراز عناوین شایسته در رقابتهاي بین المللی(المپیک وآسیایی) a2 3 0 0 0 2 3 0 3 0 4 1 0
توسعه زیرساختها و مشارکت پذیري سازمانها ومردم درتوسعه ورزش ناشنوایان a3 4 3 3 0 4 3 2 3 0 0 1 1

تغییر کیفیت زندگی ناشنوایان کشور از طریق افزایش مشارکت در فغالیتهاي ورزشی b1 0 2 1 1 3 2 1 3 0 1 0 0
تدوین نظام جمع اوري اطالعات ورزش  ناشنوایان به صورت سازمان یافته b2 0 1 2 0 4 3 2 2 2 0 1 1

توسعه کمی وکیفی ورزش ناشنوایان در سطح کشور b3 2 4 2 3 0 3 0 3 0 0 1 1
توسعه رقابتهاي ورزشی ناشنوایان b4 0 4 2 3 0 3 2 3 1 2 1 1

برنامه ریزي مستمر به منظور تثبیت جایگاه ورزش ناشنوایان کشور در صحنه بین الملل c1 0 4 0 2 0 3 2 3 0 4 0 0
اشاعه جایگاه ورزش خاموش در سطح کشور c2 1 3 1 3 0 3 1 2 1 2 1 1

تعامل اثر بخش با سازمانهاي انتفاعی وغیر انتفاعی حامی ورزش  ناشنوایان  c3 3 3 2 2 0 3 2 1 3 2 3 3
تثبیت حقوق وجایگاه قهرمانان ناشنوا در صحنه ملی  وبین المللی c4 1 3 1 2 0 2 3 3 2 1 1 2

کیفی سازي وبهبود سطح ومدیریت منابع انسانی d1 0 3 0 1 2 3 2 0 2 2 0 3
بروز وعلمی کردن همه جانبه فعالیتهاي فدراسیون d2 1 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 4

مالی

مشتریان

فرایندهاي 
داخلی

یادگیري 
ورشد

ماتریس a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2

a1 0.00 0.06 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 0.06 0.06 0.03 0.03 0.06 0.06
a2 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 0.08 0.00 0.11 0.03 0.00
a3 0.11 0.08 0.00 0.08 0.00 0.11 0.08 0.06 0.08 0.00 0.00 0.03 0.03
b1 0.00 0.06 0.03 0.00 0.03 0.08 0.06 0.03 0.08 0.00 0.03 0.00 0.00
b2 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.00 0.03 0.03
b3 0.06 0.11 0.06 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.03 0.03
b4 0.00 0.11 0.06 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06 0.08 0.03 0.06 0.03 0.03
c1 0.00 0.11 0.00 0.06 0.00 0.08 0.06 0.00 0.08 0.00 0.11 0.00 0.00
c2 0.03 0.08 0.03 0.08 0.00 0.08 0.03 0.06 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03
c3 0.08 0.08 0.06 0.06 0.00 0.08 0.06 0.03 0.08 0.00 0.06 0.08 0.08
c4 0.03 0.08 0.03 0.06 0.00 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 0.03 0.06
d1 0.00 0.08 0.00 0.03 0.06 0.08 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.08
d2 0.03 0.11 0.03 0.08 0.03 0.06 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.11 0.00

فرایندهاي 
داخلی

یادگیري 
ورشد

مالی

مشتریان
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 ناشنوایان هايورزش فدراسیون اهدافو آستانه  راهبردها کامل ماتریس محاسبه .7 جدول

 
 
 

 
 هاي ناشنوایانهاي فدراسیون ورزشاستراتژي راتیتأثو معلولی  ماتریس علی .2شکل 

 
 انیناشنوا هايورزش ونیفدراس هايياستراتژ یو معلول یعل راتیشدت تأث .8جدول 

 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 استراتژي

R 24٫1  91٫0  37٫1  79٫0  11٫1  04٫1  22٫1  02٫1  05٫1  59٫1  2٫1  05٫1  25٫1  

J 91٫0  1٫2  84٫0  34٫1  22٫0  93٫1  6٫1  89٫0  8٫1  46٫0  07٫1  87٫0  8٫0  

R-J 33٫0  - 2٫1  53٫0  - 6٫0  89٫0  - 9٫0  - 4٫0  13٫0  - 8٫0  13٫1  12٫0  18٫0  45٫0  

R+j 15٫2  01٫3  2٫2  13٫2  33٫1  97٫2  81٫2  91٫1  85٫2  06٫2  27٫2  92٫1  05٫2  

 

ماتریس a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2

a1 0 0.16 0.12 0.07 0.01 0.17 0.16 0.09 0.14 0.05 0.08 0.1 0.09

a2 0.11 0 0.04 0.05 0.01 0.12 0.14 0.04 0.14 0.02 0.15 0.06 0.03

a3 0.15 0.19 0 0.15 0.01 0.2 0.16 0.1 0.18 0.02 0.06 0.07 0.06

b1 0.03 0.12 0.05 0 0.03 0.14 0.1 0.06 0.14 0.01 0.06 0.02 0.02

b2 0.04 0.12 0.09 0.06 0 0.19 0.15 0.09 0.13 0.07 0.05 0.06 0.06

b3 0.09 0.19 0.09 0.13 0.01 0 0.15 0.04 0.16 0.02 0.05 0.06 0.06

b4 0.05 0.21 0.09 0.15 0.01 0.17 0 0.09 0.17 0.04 0.11 0.06 0.06

c1 0.04 0.19 0.03 0.11 0.01 0.15 0.12 0 0.15 0.02 0.16 0.03 0.03

c2 0.07 0.17 0.06 0.14 0.01 0.16 0.1 0.09 0 0.04 0.1 0.06 0.06

c3 0.14 0.21 0.1 0.14 0.01 0.19 0.15 0.08 0.19 0 0.12 0.13 0.13

c4 0.07 0.18 0.06 0.12 0.01 0.14 0.15 0.12 0.14 0.05 0 0.07 0.09

d1 0.04 0.17 0.04 0.08 0.06 0.16 0.12 0.03 0.13 0.07 0.05 0 0.11

d2 0.07 0.2 0.06 0.14 0.04 0.14 0.11 0.06 0.14 0.05 0.08 0.15 0

مالی

مشتریان

فرایندهاي 
داخلی

یادگیري 
ورشد

2
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 استراتژیک و روابط علی و معلولی راهبردها و اهداف فدراسیون ناشنوایان نقشه .3 شکل

 
 يریگجهیبحث و نت

زوج براي  کیمتوازن و نقشه استراتژي همانند  ازيیامت کارت
 هايیینامشهود به دارا هايییدارا لیتبد یو چگونگ فیتجسم، توص

 کینقشه استراتژ یپژوهش طراح نی. در اندنماییمشهود عمل م
باهدف  رانیا یاسالم يجمهور انیناشنوا هايورزش ونیفدراس

نقشه  نیکه ا د؛یانجام گرد ونیراسفد یاتیعمل هايبرنامه یکپارچگی

کاپالن و نورتون در  کینقشه استراتژ یطراح یبر اساس مدل اصل
 ونیفدراس یاصل تیبه مأمور یابیباهدف دست یرانتفاعیمؤسسات غ

 ونیفدراس«با عنوان  ردگییبخش نقشه قرارم نیکه در باالتر
است با برنامه مشخص و  یونیفدراس انیناشنوا يهاورزش
 المللینیب يبه استانداردها کینزد تیفیباک یکه خدمات افتهینسازما

و  ندکمی فراهم هارشته نیداوران ا انیورزشکاران مرب یتمام يبرا
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در  2021 انیناشنوا یتابستان کیدوره المپ نیو چهارم ستیب انیدر پا
نقشه با استفاده از مدل  نی. ادیگرد یطراح» ششم قرار دارد گاهیجا

 ان،یمشتر ،یمناظر مال يو دارا شدهیطراح اپالنک یچهاروجه
پژوهش با  نیکه ا باشد؛یو رشد م يریادگیو  یداخل يندهایفرا

)، کشاورز و 2013( نچنزوی)، و1389( يپور سجاد هايپژوهش
مربوط به  قی)، تحق1394)، کشاورز و همکاران (1388همکاران (
)، 2009( وکانی)، دانشگاه 2013( رفاکسیفا یحیتفر یپارك ورزش
)، 2017)، سازمان ورزش پاپاگوس (2008( وركیوین یبخشمرکز توان

تعداد مناظر مشابه )، ازنظر 2014ونان (ی یورزش يهاونیفدراس
 .باشدیم

 یطراح یراهبردها و اهداف در مناظر مختلف جز، اصول اصل 
سه  یدر منظر مال شده،یو در نقشه طراح باشدیم کینقشه استراتژِ

 یالمللنیب ستهیشا نیاحراز عناو ون،یفدراس یهدف: توسعه منابع مال
است که بر اساس جدول  دهیمشخص گرد هارساختیو توسعه ز

را دارد و  هاياستراتژ گریاز د میستقم يریاثرپذ نیشتری) ب9ماره (ش
و احکام برنامه ششم توسعه  هااستیس 5و  4با ماده  نیهمچن

 يبر توسعه فضاها یدر بخش ورزش مبن رانیا یاسالم يجمهور
 4و  3منطبق و با بند  المللنیحضور فعال درصحنه ب زیون یورزش

. کشاورز و باشدیراستا مو هم یهمخوان ونیفدراس فیشرح وظا
 زین کیالمپ یمل تهیکم کینقشه استراتژ میدر ترس 1388همکاران 

نقشه  میدر ترس زیو ن دیتاک ته،یکم یمنابع و استقالل مال شیبرافزا
) 1389و همکاران ( يدر پژوهش پور سجاد يشهردار کیاستراتژ

و  نیریو توسعه مشارکت خ یحجم بودجه و اعتبارات ورزش شیافزا
 یبوده است. راهبرد توسعه منابع مال وردتوجهم یتوسعه امکانات ورزش

 یعنوان محور اصلبه انیناشنوا ونیفدراس شدهیدر نقشه طراح
شده توسط کشاورز و انجام قیکه در تحق باشدیمطرح م هاياستراتژ

در  یبودجه مال تیتثب ک،یمناستیژ ونی) در فدراس1394همکاران (
) جذب 2013( رفاکسیفا یحیو تفر یمربوط به پارك ورزش قیتحق

در  ی)، استقالل مال2009( وکانیدر ورزش دانشگاه  یمنابع مال
در وزارت  ياقتصاد يور) و بهره2014( ونانی یورزش يهاونیفدراس

 بوده است. زانی) موردتوجه برنامه ر2014( هیورزش ترک
سازمان به  نکهیو ا نایبه مشتر دیبا کینقشه استراتژ نیدر تدو 

توجه و دقت گردد و ارزش  دیخدمات ارائه نما خواهدیم یچه کسان
. در باشدیخود م انیخدمات ارابه شده به مشتر زانیسازمان به م کی

 تیفیک رییتغ ان،یناشنوا یورزش هايپژوهش حاضر توسعه رقابت
 يهاتیمشارکت در فعال شیافزا قیکشور از طر انیناشنوا یزندگ
 نیدر سطح کشور، تدو انیورزش ناشنوا یفیو ک یتوسعه کم ،یورزش

 انیناشنوا یو قهرمان یاطالعات ورزش همگان يآورنظام جمع
در  ونیاز فدراس انیجزء مطالبات جامعه ناشنوا افتهیصورت سازمانبه

گرفته  يجا يترراهبرد در منظر مش 4 نیشده است و انظر گرفته
شرح  11،10،1 يو بندها 3صراحت در ماده راهبردها به نیاست که ا

احکام  13و  7ماده  نیاست. همچن دشدهیق هاونیفدراس فیوظا
 رییتغ زیمسابقات ون داریبرنامه ششم توسعه به توسعه پا يشنهادیپ
بهبود  استیباس هاافتهیورزشکاران اشاره نموده است.  یزندگ تیفیک

 وركیوین یبخشورزش در مرکز توان قیاز طر نیمعلول یزندگ تیفیک
مردم در  تیرضا يدر راستا یخدمات ورزش شی)، افزا2009(

به ورزش  ژهیو و یفی)، توجه ک2017( ونانیپاپاگوس  يشهردار
اوقات  يسازیو غن شیافزا نی) و همچن2014( هیجوان در ترک

 ) مطابقت دارد.2013( رفاکسیفراغت در پژوهش مربوط به پارك فا
را مشخص  ییندهایبتواند فرا دیسازمان با یداخل يندهایفرا در

 ونی. فدراسدینما ینیآفرها ارزشدر آن افتنی يکند تا با برتر
راهبرد تعامل اثربخش با  4 يراستا دارا نیدر ا انیناشنوا هايورزش

 گریو د انیورزش و ناشنوا یحام یرانتفاعیو غ یانتفاع هايسازمان
 یقهرمانان ناشنوا درصحنه مل گاهیحقوق و جا تیتثب ها،ونیفدراس

ورزش  گاهیجا تیمنظور تثبمستمر به يزریبرنامه ،یالمللنیب
ورزش خاموش در  گاهیو اشاعه جا المللنیکشور درصحنه ب انیناشنوا

 فیوظا 21،15،10،6،4،3نموده است. مواد  یسطح کشور را طراح
ششم به وزارت  مهنابر يشنهادیاحکام پ 13،8،7،3،1و  ونیفدراس

ذکرشده  يدر خصوص راهبردها يزیرورزش و جوانان، لزوم برنامه
 نهیراهبردها زم نیبخش را موردتوجه قرار داده است؛ که ا نیدر ا

را فراهم خواهد نمود و با  یسازمانو برون یسازماندرون يهمکار
توسعه  ،یورزش هايسازمان نیب فیوظا یحقوق طیراهبرد توسعه مح

 یمل تهیدر نقشه کم یالمللنیمؤثر و مشارکت در جوامع ب باطاتارت
شهروندان در  یحیو تفر یورزش هايتی) توسعه فعال1388( کیالمپ

ارتباطات  تی)، تقو1389تهران ( يدر شهردار يپژوهش پور سجاد
 ي)، ارتقا1394( کیمناستیژ ونیدر نقشه فدراس یالمللنیو ب یمل
 یوحدان يآموزورزش دانش کیتراتژنقشه اس یبدنتیترب گاهیجا
 پارك به مربوط پژوهش در خدمات و هابرنامه يسازنهی) به1395(

)، مشابهت دارد. توسعه شهرت ورزشکاران در 2013( رفاکسفای
در  یالمللنیروابط ب شی)، افزا2009( وکانیبخش ورزش دانشگاه 

 .باشدیم يزیروجه از برنامه نیا تیاهم يای) گو2014( هیورزش ترک
است که  یو رشد مربوط به منابع انسان يریادگی وجه

 به هاباشند و در سازمان از آنیسازمان م هايهیسرما نیارزشمندتر
موضوع با توجه به  نیکه ا شودینامشهود نامبرده م هايدارایی

به  ازیو ن کندیم دایپ یخاص تیاهم انیخاص جامعه ناشنوا طیشرا
و  يساز یفیباشد و دو راهبرد؛ کیحوزه م نیخاص در ا يهاآموزش

جانبه کردن همه یو بروز و علم یمنابع انسان تیریبهبود سطح و مد
 ونیدر فدراس يریادگیمنظر  يراهبردها ونیفدراس هايتیفعال

که امروزه  یانسان يرویقرارگرفته است ن انیناشنوا هايورزش
 نیتريو محور نیتریاصل باشدیمطرح م یانسان هیعنوان سرمابه

آن به  تیو اهم باشدیها مموضوعات و برنامه گریرکن در توسعه د
 يشنهادیاحکام پ 10است که وزارت ورزش و جوانان در ماده  يحد

 یو آموزش ینظامنامه جامع پژوهش نیبرنامه ششم ملزم به تدو
 یعال يآن در شورا بیسال اول برنامه و تصو انیورزش کشور تا پا

) در 1388منظر با پژوهش کشاورز و همکاران ( نیاست. ا دهیگرد
و بروز نمودن  کیالمپ یمل تهیکم یسطح منابع انسان يراهبرد ارتقا

و  يو با پژوهش پور سجاد هاافتهی نیاز آخر يرگیبهره و هابرنامه
توسعه نظام آموزش در ورزش  ي) در راهبردها1389همکاران (



 119 ... يازیکارت امت کردیبا رو انیناشنوا هايورزش ونیفدراس کیمناظر و نقشه استراتژ نیتدو :و همکاران رضا نیک بخش 

 

راهبرد بهبود  ا) ب1394کاران (با پژوهش کشاورز و هم ،یهمگان
 کیمناستیآموزش ژ تیفیسطح ک يو ارتقا یمنابع انسان تیریمد

در  یمنابع انسان يو بهساز يتوانمندساز يمطابقت دارد. راهبردها
کار در  يروین تیفی) و حفظ ک1395و همکاران ( یپژوهش وحدان

 یانسان يروین يریکارگ)، به2013( رفاکسیمربوط به پارك فا قیتحق
و  یشغل يهابه مهارت یابی)، دست2014( هیترک رزشمتخصص در و

 شی)، افزا2008( وركیوین یبخشموسسه توان قیدر تحق ياحرفه
 جی)، با نتا2017( ونانیدر ورزش شهر پاپاگوس  هاییها و توانامهارت

 .کندیم دییحاضر را تا قیتحق
برنامه ششم  يشنهادیاحکام پ 3در ماده  نکهینظر به ا جهیدرنت 

و  نیو ضرورت توسعه ورزش معلول تیتوسعه با توجه به اهم
الزم جهت رفع  يهارساختیجانبازان، دولت مکلف است بسترها ز

بخش  نیا یو قهرمان یمشکالت و توسعه ورزش همگان ها،يازمندین
برنامه مشارکت  انیتا پا کهيحونبه دیاز ورزش کشور را فراهم نما

حداقل به  یو قهرمان یکشور در ورزش همگان تیجمع بخش از نیا
و  ابدی شیو جانبازان کشور افزا نیمعلول تیاز جمع %20 زانیم

وزارت ورزش بر  رمجموعهیعنوان زبه زین یورزش يهاونیفدراس
 ااند. لذمنسجم شده يزیرملزم به برنامه يشنهادیاساس احکام پ

که  یالمللنیدر عرصه ب قیتوف يبرا انیورزش ناشنوا ونیفدراس
است به  يضرور باشدیهم مطرح مآن یانداز اصلعنوان چشمبه

خود را به تمام  کیو برنامه استراتژ شدهلیراهبرد محور تبد یسازمان
و داوران  انیورزشکاران، مرب اتها،یاز ه ونیفدراس رمجموعهیساختار ز
کند.  جادیامناسب  يساختار شدهیطراح يراهبردها يسازادهیجهت پ

در امر توسعه و گسترش ورزش  انیناشنوا ونیفدراس تیموفق
در تمام مجموعه  يتفکر راهبرد زیمستلزم برنامه و ن انیناشنوا
که مجبورند درصحنه  نگرندهیآ يها. سازمانباشدیم ونیفدراس

 ازمندین ندینما بتبرتر درصحنه ورزش رقا يهابا قدرت المللنیب
 نیو ا باشندیم یرقابت يهايروشن و برنامه مشخص و استراتژ ریمس

 کیاستراتژ ریدر مس ونیفدراس يهامستلزم همسو کردن تمام بخش
 ییهمسو باشدیمطلوب م ياندهیبه آ یابیدست يها براو خلق فرصت

که  شودیآن سبب م يو برنامه بلندمدت و اجرا کیاستراتژ
بخش در جهت تحقق وحدت یرچوببا چا انیجامعه ناشنوا يهاتالش

 تیریو زائد کاهش و مد يمواز يهاتیاهداف کالن قرارگرفته و فعال
و  انیناشنوا ونیگردد. فدراس لیتسه ونیفدراس رمجموعهیعملکرد ز

را در جذب و  یسخت و پرزحمت ریمس یاستان رمجموعهیز ياتهایه
ضمن  کیاستراتژ نقشهقشر خاص خواهند داشت.  نیپرورش ا

 تشان،یمأمور يدر راستا انیناشنوا ياتهایسروسامان دادن به ه
که  یمتصل کرده و با ارتباط گریکدیرا به  ونیفدراس يواحدها و اجزا

 يسازادهیپ ریمس سازدیگوناگون برقرار م يهااعضاء و بخش انیم
 انیورزش ناشنوا ونیرا هموار خواهد نمود، فدراس هاياستراتژ

با  شدهیطراح کیو نقشه استراتژ يازیتفاده از کارت امتبا اس تواندیم
و  یخود را طراح تیریجامع مد ستمیحلقه بسته س ستمیس کی جادیا

ترجمه  لهیدو ابزار وس نیا دینما یاتیخود را عمل يهاياستراتژ

و کارت  کینقشه استراتژ يو با تسر باشندیم اتیبه عمل هاياستراتژ
 شیضمن پا یاتیعمل يهابرنامه یدر تمام سطوح و طراح يازیامت

 یرقابت تیموجب کسب مز رونیمسائل و مشکالت درون و ب
 يهادر برنامه شدهیانداز طراحبه چشم یمنظور دستاببه ونیفدراس

 گردد. کیاستراتژ
 

 و تشکر ریتقد 
و  ونیمحترم فدراس سیرئ یمیکر يجناب آقا يهاتیاز حما انیپا در

جناب  يهاو مساعدت ونیمحترم فدراس ریگران دب شهیت يجناب آقا
 ياتهایه یو تمام ونیآموزش فدراس تهیمسئول کم یتوالب يآقا

با گروه  تیو جد یمراحل انجام پژوهش با گرم یکه در تمام یاستان
 .شودیم یقدردان مانهیمداشتند، ص يهمکار یپژوهش
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