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 چکیده 
رانی بود. مطالعة  قایق  فدراسیون راهبردی هایبرنامه  مطالعة و طراحی  پژوهش،این از انجام هدف 

کاربردی قرار   هایحاضر ازنوع مطالعات راهبردی بود که برمبنای اهداف پژوهش در ردیف پژوهش 
  جلسة  ابتدا فرایند، شروع برای. های کمی و کیفی بود. روش گردآوری اطالعات ترکیبی از پژوهش دارد

برگزار   شورا این  اعضای نفر از  15حضور  با  ایراناسالمی جمهوری  رانی قایق  فدراسیون راهبردی  شورای
آوری  جمع  نظرانصاحب یاز از موردنی هادادهی کیفی با نخبگان هامصاحبه، ازطریق اجرای سپس شد. 

ضریب پایایی   . دش استفاده نامهپرسش  و  مصاحبه  از  هاداده آوری جمع  برای ،نهایت شدند. در
  برابر با  هافرصت  نامة، پرسش 966/0 برابر با ضعفنامة نقاط ، پرسش 0/ 955 برابر با  قوت نقاط نامة پرسش 

  وهش، رئیس، نایبان آماری این پژ  محاسبه شد. جامعة  923/0برابر با  تهدیدها  نامةو پرسش  0/ 936
ها نی استان راهای قایق سا و دبیران هیئت همة رؤ  رانی،قایق  فدراسیون کنونی  و  سابق دبیران و رئیس 

ی، در  بنددسته شده پس از استخراج و یآورجمع تحلیل اطالعات ویهتجزبرای نفر بودند.  369به تعداد 
از  د. در بخش کیفی درصد فراوانی استفاده شی آماری توصیفی مانند میانگین و هاروش بخش کمی از 

  کمی، یزی راهبردی ربرنامه یس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، ماتریس ماتر
  فدراسیون که نشان داد ریس خارجی و داخلی نتایج مات  د.ی استفاده شاکتابخانه کاوی و مطالعات سند

در  توان گفت که می  ،دیگرعبارت به  .ردقرار دا ارانهکمحافظه لحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت از
استفاده از   برای فدراسیون و توانمندی این  قدرت بر  ضعفگی دلیل چیر به رانی قایق  فدراسیون

همچنان  این فدراسیون تا  شودتر است راهبرد تهاجمی اتخاذ به ،های احتمالی ها و دفع تهدیدفرصت

 د. های خود را ادامه ده بتواند موفقیت
 

 رانی، مدل سوات. راهبردی، فدارسیون قایق  برنامةکلیدی:  کلمات
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 مقدمه
 آن در افراد مشارکت واست  دنیا در اجتماعی رویدادهای تریناصلی از یکی ورزش ،حاضردرحال

شده است  باعث موضوع این شود.می اندام تناسب بهبود و روانی شناختی، اجتماعی، توسعة سبب

 از  یکی ،همچنین. کنند هنگفتی هایگذاریسرمایه ورزش ةتوسع برایبیشتر کشورها  که

بدون  ضروریات از یکی عنوانبه مدیریت دانش به توجه یافته،توسعه  کشورهای ویژگی ترینبرجسته 

 تریناصلی  عنوانبه آنچه میاندراین که است اجتماعی و اقتصادی رشد توسعه، پیشرفت،منازع 

 به  نیل برای تالش و ریزیبرنامه است، موردبحث کشور هر( مختلف سطوح در) مدیریت کارکرد

 و هاچالش با ورزشی هایسازمان ،کشورها از بسیاری در .است آن در شدهبینیپیش هایهدف

 به مربوط موارد بتوانند تا اندشده روه روب ورزش توسعة خاص هایبرنامه  ارائة در بیشتری هایمعضل

 خاص هایبررسی به نیاز شرایط این. کنند مشخص را دولتی هایحمایت سایر یا مالی بودجة تعیین

 از  دسته این شناخت در تازگی،به .ندنکمی بیشتر را ورزش توسعة هایبرنامه گیریشکل و ورزشی

سوتی ) کردند را شروع ورزش در خاص ریزیبرنامه یندهایفرا از استفاده ورزشی مدیران نیازها

 برنامة  اولین اجرای با که کرد اشاره مالزی المپیک انجمن به توانمی  زمینهدراین(. 2012، 1ریادو

 اطالعات، وریفنا کارگیریبه آن، جایگاه و اعتبار افزایش چون هاییموفقیت به خود راهبردی

 نیازهای طبق نامهاساس اصالح امکانات، و تسهیالت بازسازی متخصص، انسانی نیروی از مندیبهره

 ملی  تأسیس آکادمی و سالیانه اجالس برگزاری ورزشکاران، از قدردانی مالی، بنیة تقویت جدید،

 راهبردی  برنامة تدوین به نیز خود پژوهش در (2008) زادهخسروی .استدست یافته  المپیک

را  زمینهدراین تهدید و فرصت ،قوت، نقاطضعفنقاط و پرداخت آزاد دانشگاه دانشجویی ورزش

 مدیریت  و ریزیبرنامه از مهمی بخش بیرونی و درونی عوامل بررسی دیگر،سوی از بررسی کرد.

 از  یکی .است بیرونی محیط با آن تعامل یندفرا از متأثر سازمانی هر فرایند ؛ زیرا،است راهبردی

 نشر  و ارزیابی نظارت، از است عبارت که است «محیطی بررسی» ها،سازمان وضعیت شناخت هایراه

 برای ابزاریهمچنین،  و سازمان مؤثر و کلیدی افراد میان سازمانی محیط دربارة حاصل اطالعات

 ، محیطی چنین در. است سازمان بلندمدت سالمتی تأمین و راهبردی هایشوک  از جلوگیری

 درونی عوامل و 2فناورانه و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، نیروهای مانند بیرونی عوامل با هاسازمان

 ای رایانه اطالعات سیستم و توسعه و تحقیق خدمات، یا تولید مالی، امور بازاریابی، مدیریت، مانند

 (.2015 راسخ،) دارند سروکار

 
1. Sotiriado 

2. Technological 
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 انسانی و مالی منابع و انرژی وقت، ها،سازمان از بسیاری ارشد مدیران م،ویکبیست قرن در

 ولی کنند؛می خود هایسازمان اساسی راهبردهای تعیین وراهبردی مطالعة  صرف را توجهیقابل

 که مأموریتی و اندازچشم. گویندمی سخن خود هایاستراتژی  مطلوب  اجرانشدن از هاآن  بیشتر

 کارکنان درک و آگاهی ولی ؛است روشن کامالا  هاآن خود برای ،کنندمی ترسیم خود برای مدیران

 ،اهداف تحقق برای هاآن دلیهم و همسویی و کم بسیار مأموریت و اندازچشم این از هاآن 

 در ارشد همواره مدیران ،بنابراین ؛است کم بسیار مأموریت و اندازچشم این از گرفتهنشأت

 عملکرد ارزیابی هایروش ،میاندراین و هستند خود هایستراتژی برای اجرای  حلیراه جویوجست 

 برمبتنی که حاضر قرن هایویژگی اما ؛اندبرگزیده خود هایاستراتژی  کنترلبرای  ابزاری عنوانبه را

  صنعتی  اقتصاد عصر در که را سنتی عملکرد ارزیابی هایروش  کارآمدی هستند، اطالعات و دانش

و  ، حمیدی، گودرزی کشاورز) اندبرده زیرسؤال  شدتبه ،رسدمی نظربه مناسب هاسازمان  برای

 (.2013 ،سجادی

 بزند عالمت را برود آنجا به خواهدمی که جایی بتواند آن ازطریق که نیاز دارد اینقشهبه  سازمان هر

 آن  ازطریق تا کندمی مهیا را مسیری راهبردی برنامة. برسد آنجا به باید چطور که دهد نشان و

 در جدید رهبران ورود هنگامبه تغییر برای گرایش از ،حالدرعین و برسد اهداف ترینمهم به سازمان

 موردتوجه  باالدستی اسناد عنوانبه کشور ورزش توسعة اسناد ،مسیر این کند. در جلوگیری سازمان

. باشد داشته وجود همگرایی بایدبرای حرکت در این مسیر  که است این مهم نکتة و هستند

 به توانمی حوزه هر در کهطوری به ؛دندار وجود زیادی باالدستی اسناد کشورمان در ،حاضردرحال

 همت با که دندار وجود مهم نیز باالدستی اسناد برخی اما ؛کرد استناد حوزه آن باالدستی اسناد

 تاکنون  طورکههمان ؛بود خواهد کشور پیشرفت ضامن هاآن  اجرای و شوندمی تهیه نظام مسئوالن

 و وظایف فراخور به ایحوزه  هر در(. 2013 ،، گودرزی و فراهانینصیرزاده) است بوده چنیناین

. دنرومی شماربه تخصصی باالدستی اسناد زمرةدر کهشوند می تدوین اسنادی هامسئولیت 

 و دولت ،مجلس از اعم حاکمیتی سطح در بدنیتربیت  و ورزش باالدستی نهادهای ،راستادراین

 و بدنیتربیت و ورزش به تاحدودی خرد و کالن وظایف و اهداف به توجه با ،در ایران عالی شوراهای

 ، 1404 افق در سالهبیست اندازسندچشم. اندکرده اشاره آن تربیتی و اجتماعی ،فرهنگی ابعاد ویژهبه

 هایبرنامه کشور، علمی نقشة وپرورش،آموزش  بنیادین تحول سند آن، اصول و فرهنگی هایسیاست

 و  ورزش دربارة موادی و بندها دارای همگی هاآن نظایر و اسالمی جمهوری توسعه سالةپنج

 مطالعاتدر . هستند اجتماعی نهادهای و جامعه در آن رویکردهای و اهداف ،اصول ،بدنیتربیت

 ریزیبرنامه اهمیت و لزوم به دنیا همة در هاسازمان برتر مدیران ،اخیر هایدهه در ،شدهانجام

 درک خود سازمانی آیندة تعیین و هابرنامهو  اهداف پیشبرد در را آن فواید و اندبرده پی راهبردی
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 قاعده این از نیز رانیقایق فدراسیون ،راستادراین. (2018 ،1استرالیا )کمیسیون ورزش اندکرده

 چنین  نیازمند کند،می ایفا کشور ورزش عرصة در که نقشی و وظایف لحاظبه و نیست مستثنا

 بسزایی نقش آن آیندة موفقیت در سازمانی یندهایفرا بهبود ،رانیقایق فدراسیون در. است ایبرنامه

 و پویا سازمانی تا رسدمی نظربه  ضروری استراتژی، اجرای و مطالعه میان خأل پرکردن و دارند

 این  ،هستیم مواجه آن با اینجا در که ایلهمسئ ولیباشیم.  داشته ورزش عرصة در بالنده ایجامعه

 این  به گوییپاسخ دنبالبه  پژوهشگر رانی،قایق فدراسیون در راهبردی برنامة فقدان دلیلبه که  است

 و بیرونی مختلف مسائل به نگرآینده نگاهی مدیران رانی،قایق فدراسیون در آیا که استها سؤال 

 برقراری  در اندتوانسته  حدتاچه و است میزان چه آنان نگریآینده دوربرد اینکه و دارند؟ درونی

 ظاهر  موفق راهبردها این اجرای ،درنهایت و هاآن  اجرایی الگوی ارائة و هابرنامه مطالعة بین تعامل

 در مطلوب وضعیت به رسیدن واقعی مسیر سازیروشن و موجود هایواقعیت شناخت برای ؟شوند

 ضعف،نقاط قوت،نقاط شناسایی و مناسب راهبردی برنامة مطالعة و طراحی رانی،قایق فدراسیون

 نظربه  ضروری مؤثر، اجرایی الگوی یک ارائة ،همچنین و سازمان احتمالی تهدیدهای و هافرصت

  فدراسیون  برای مدون راهبردی برنامة یک مطالعة و طراحی درپی پژوهش این بنابراین، ؛رسدمی

 با پژوهشگر و است سازمان هایفرصت و تهدیدها ضعف،نقاط قوت،نقاط شناسایی هدفبا  رانیقایق

 فدراسیون  موجود وضعیتها است: این سؤال به گوییپاسخ درصدد پژوهش حاضر، دادنمانجا

 دارد قصد رانیقایق فدراسیون است؟ چگونه راهبردی برنامة با مرتبط هایشاخص ازلحاظ رانیقایق

  فدراسیون  آیا یابد؟ دست موقعیت این به تواندمی چگونه رانیقایق فدراسیون برسد؟ موقعیتی چه به

 است؟ چگونه رانیقایق فدراسیون اجرایی یابد؟ نقشة دست موقعیت این به تواندمی رانیقایق

 

 شناسی پژوهش روش
 هایردیف پژوهشراهبردی است که برمبنای اهداف پژوهش در نوع مطالعات پژوهش حاضر از

طریق  که با مطالعة برنامة راهبردی از . در پژوهش حاضر، قصد بر این استکاربردی قرار دارد

 ایران در بلندمدت کمک شود اسالمیرانی جمهوری های علمی به بهبود عملکرد فدراسیون قایقروش

 1400 تا 1396ی هاسالشده برای مطالعهشدن راهبردهای همچنین، به این سازمان در اجراییو 

های کمی و کیفی دآوری اطالعات، ترکیبی از پژوهشحسب روش گرشود. این مطالعه بر کمک

آماری این  جامعة. کاربردی در قلمروی سازمانی است -ییفتوص هایرود و ازنوع پژوهشیمشمار به

ایران  اسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون  کنونی و سابق دبیران و رئیس رئیس، نواب پژوهش شامل

در  شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش،میها رانی استانهای قایقسا و دبیران هیئت و نیز همة رؤ

 
1. Australian Sports Commission 
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. در ، استفاده شدتا بود 369افراد  که تعداد (سرشماری)شمار گیری کلبخش کمی از روش نمونه 

امور  آگاه ازفت و با خبرگان، متخصصان و افراد آماری مدنظر قرار گر ، همة نمونةبخش کیفی

ایران که متشکل از نواب رئیس و دبیران سابق و کنونی و برخی اسالمیرانی جمهوری فدراسیون قایق

موردنیاز انجام  تا اشباع اطالعاتها که این مصاحبه ی شدکیف ، مصاحبةنداز اساتید دانشگاه بود

رانی ن فدراسیون قایقبراین، نظرهای مسئوالافزونند. و سرانجام به اشباع رسید شدند

رکلی، پژوهش حاضر ازلحاظ طوآوری شدند. بهجمع باز نامةطریق پرسشایران ازاسالمیجمهوری 

رانی راهبردی فدراسیون قایق مورد برنامةمطالعات راهبردی و ازلحاظ مکانی، در موضوعی، در حیطة

بود که در سال  1401تا  1398زمانی  اجرای آن برای دورة ،و ازلحاظ زمانی ایراناسالمیجمهوری 

بررسی اسناد و  هایوری اطالعات موردنیاز از روش برای گردآ شد. در این پژوهش، انجام 97-1396

های سای هیئتهای گذشته و جاری رؤابق و فعالیتکاوی( مربوط به سوسند) مدارک موجود

ای ورزشی که کل یا بخشی از هشده سازمانهای مطالعهبرنامهو  ها، بررسی مطالعاترانی استانقایق

کنونی و  خود را منتشر کرده بودند، مصاحبه با نواب رئیس و دبیر سابق، شدةبرنامة راهبردی مطالعه

بسته به  هانامهپرسش ارسالاز  ،نهایتایران و دراسالمیرانی جمهوری نفعان فدراسیون قایقصاحب

های ش از روشهای پژوهآوری داده. برای جمعاستفاده شد هارانی استانهای قایقن هیئت مسئوال

ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده نامهسنجی درونی پرسشبرای تعیین اعتبار د.مختلفی استفاده ش

، 966/0برابر با  فضعنامة نقاط، پرسش955/0برابر با  قوتنامة نقاطگردید که پایایی پرسش

د که محاسبه و اعالم ش 923/0 برابر با تهدیدها نامةو پرسش 936/0 برابر با هافرصت نامةپرسش

. برای تعیین اعتبار نامة پژوهش هستندقبول پرسشدهندة اعتبار باال و قابلآمده نشاندستهاعداد ب

نباخ ( استفاده شد. نتایج حاصل روها )آلفای کالنامه از روش ضریب همسانی درونی سؤاین پرسش

نامه درمجموع و چهار های این پرسشالیب همسانی درونی سؤاز این روش نشان داد که ضر

اطالعات  یبنددسته است. پس از استخراج و  درحد مطلوب ،طور جداگانهنامه بهپرسش

نگین آماری توصیفی مانند میای هاروشدر بخش کمی از ها آنوتحلیل یه تجزبرای ، شدهی آورجمع 

)تکنیک بیرونی و یس ارزیابی عوامل داخلیاز ماتر ،د. در بخش کیفیو درصد فراوانی استفاده ش

ی و اسناد باالدستی اکتابخانهکاوی، مطالعات سند، 2یزی راهبردی کمیربرنامهماتریس ، 1سوات( 

 .اقدام گردیدراهبردی ید شورای أیتیت تمام مراحل با تصویب و درنهاد که استفاده ش
 

 

 

 
1. Strength, Weakness, Opportunity, Treats (SWOT) 

2. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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 نتایج
نظر دارای باالترین امتیاز با  یهاها و مصاحبه نامهشده از پرسشهای استخراجموریتأهای مویهگ -1جدول 

 شورای راهبری یاعضا

 
ای باالترین امتیاز با نظر دار یهاها و مصاحبهنامهشده از پرسشاندازهای استخراجهای چشمگویه -2جدول 

 شورای راهبریی اعضا

 
ن دارای باالتری یهاو مصاحبه نامهپرسششده از های کلیدی عملکرد استخراجی حوزههاگویه-3جدول 

 یدربشورای راه یامتیاز با نظر اعضا

 
 

 

 

 

 

 ای با تأکید بر تأمین سالمت جسمی و روحیهای پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفهورزشة توسع. 1

 دادنطریق انجامهای اسالمی ازتعالی ارزش های اجتماعی و رشدو گروه ورزشکاراننشاط و تقویت توانمندی . 2

  های جسمی و روحیارتقای مهارتو  های ورزشیفعالیت

 ورزش قهرمانی ةدرراستای توسع ایحرفهآوردن محیط رقابتی و کمک به ورزش ایجاد انگیزه با فراهم .3

  رانیقایق فدراسیون

  نیاززشی موردورها و فضاهای بیشتر زیرساختهرچه ةتالش برای توسع. 4

 استعدادمند و باهجوانان عالقبین دررانی قایقترویج فرهنگ ورزش . 5

  بین آناناط درو ایجاد سالمتی و نش قهرمانان جسمانی فعالیت سطح ارتقای. 1

 ایراناسالمیجمهوری رانیقایق فدراسیون تمام سطوح توسطرانی در قایق سطح کیفی و کمی ورزش یارتقا. 2

 کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشورهای قهرمانی در پنج نقطة . تأسیس و تکمیل پایگاه3

 حضور در تیم ملی های لیگ و کسب امتیازهای الزم برایحضور ورزشکاران در مسابقه .4

 ورزشکاران نخبه در همان فصل صحیحفصل تمرینی برای ارزیابی  مناسب هر هایبقهبرگزاری مسا. 5

 رانی و جذب حامی مالیمعرفی ورزش قایق ها برایتعامل با رسانه .6

 هارانی استانهای قایقتهیئدر  رانیقایق ورزشی لوازم برایافزایش سرانه . 1

 کشور قل در پنج نقطةهای قهرمانی حداسیس و تجهیز پایگاهتأ .2

 هاشهرستانهای همگانی و افزایش جمعیت ورزش قهرمانی در ورزش ةمشارکت ورزشکاران در برنام. 3

 ترغیب جوانان قهرمانی برایترین پایگاه تمرین در نزدیک . حضور قهرمانان برای4

 های کشورهای شهرستان و استانتدر هیئ رانیقایق هایهافزایش برگزاری مسابق. 5

 های بازاریابی، تحقیق و توسعه و ارتباطاتمدیریت مالی و فعالیت. 6
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 رانی کشورتحلیل عوامل درونی فدراسیون قایقوخالصة تجزیه -4جدول 
 

 عوامل درونی
ضریب 

 اهمیت
 هاتوضیح رتبه نمره

ت
قو

 ها

های متعدد در کسب مدال .1

 قهرمانی آسیا هایمسابقه

 

 

13/0 
 

4 
 

52/0 

رانی در های قایقهای تیمفقیتموبه  با توجه

زشی و متناسب با های ورمقایسه با سایر تیم

و  شدنیتکرارها امکانات و توجه، این موفقیت

 یافتنی هستند.افزایش

فیزیک بدنی مناسب در  .2

ای ورزشکاران مبتدی و حرفه

 رانی کشورقایق

08/0 3 24/0 
ب مردم ایران وضعیت فیزیکی مناسبا توجه به 

 ها وجود دارد.امکان موفقیت در همة ورزش

استعدادهای بالقوه در وجود  .3

 رانیمندان مبتدی قایقهعالق
07/0 3 21/0 

توان این موفقیت با توجه و حمایت بیشتر می

 را افزایش داد.

های متعدد برگزاری دوره .4

رانی های قایقداوری در رشته

 در سطح کشور

02/0 3 06/0 
تقویت این موضوع به حمایت فدراسیون 

 .بستگی دارد

های آموزشی برگزاری دوره .5

 المللی در داخل کشوربین
08/0 3 24/0 

تقویت این موضوع به حمایت فدراسیون 

 .بستگی دارد

ف
ضع

 ها

نبودن در کسب مدال موفق .1

المپیک و  هایدر مسابقه

 بزرگساالن جهان

08/0 2 16/0 

های آسیایی و جهانی، با با توجه به موفقیت

 شدنیرفعضعف این نقطه های بیشترحکایت

 است.

ضعف دانش مدیریت در  .2

برخی سطوح مدیریتی 

 های استانیتفدراسیون و هیئ

09/0 1 09/0 
گیری از اصالح در ساختار مدیریتی و بهره

 ،مدیران برخوردار از دانش روز این ورزش

کمبود منابع مالی در  .3

 رانیفدراسیون قایق
15/0 1 15/0 

موضوع به حمایت وزارتخانه بستگی رفع این 

 .دارد

رانی . حضور چهار رشتة قایق4

المپیکی زیرمجموعة یک 

های آرام، )آبفدراسیون 

 رویینگ، بادبانی و اساللوم(

14/0 1 14/0 

می بسیار و اقلی یموقعیت جغرافیایبه با توجه 

ها به حمایت مناسب کشور، افزایش رشته

 .فدراسیون بستگی دارد

ضعف در سیستم بازاریابی  .5

 رانیفدراسیون قایق
16/0 1 16/0 

رفع این موضوع به حمایت وزارتخانه بستگی 

 .دارد

  97/1 ___ 00/1 مجموع
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 رانی کشورتحلیل عوامل بیرونی فدراسیون قایقوخالصة تجزیه -5جدول 

 بیرونیعوامل 
ضریب 

 اهمیت
 هاتوضیح رتبه نمره

ت
رص

ف
 ها

 15/0 3 05/0 در کشور جمعیتی جوانوجود  .1

توجه و نظیر با از این فرصت بی استفاده

قل در تواند حداحمایت بیشتر وزارتخانه می

این ورزش آسیا سبب موفقیت و پیشرفت 

 شود.

رانی ورزش قایق رشد و توسعة .2

در کشورهای منطقه و همسایه 

 ایران

05/0 3 15/0 

ورزشکاران این رشته به اعزام متخصصان و 

کشورهای همسایه و منطقه منبع درآمدزایی 

 و پیشرفت مهمی در این ورزش ایجاد کند.

مختلف  هایمیزبانی مسابقه .3

ای و رانی قهرمانی قارهقایق

 المللی در ایرانبین

15/0 4 60/0 
ند رشد و گسترش توان ها میاین برنامه

 د.نداشته باشدنبال فزایندة این ورزش را به

نداشتن در برگزاری حدودیتم .4

 المللیرانی بینقایق هایمسابقه
16/0 4 64/0 

ند رشد و گسترش توان ها میاین برنامه

 د.ندنبال داشته باشفزایندة این ورزش را به

حضور نمایندگان ایرانی در  .5

های کنفدراسیون آسیا و کرسی

 جهان

10/0 3 30/0 
زشکاران سبب سازمانی از ورهای حمایت

 .دن شودلگرمی ورزشکاران می

ها
ید

هد
ت

 

ها در ورزش فعالیت کم رسانه .1

 رانیقایق
15/0 1 15/0 

ة ورزش شبکدر ویژه ها بهپخش مسابقه

 این ورزش کمک کند.تواند به گسترش می

اطالعات ضعیف مردم در  .2

های مختلف شناخت رشته

 رانیقایق

09/0 1 09/0 
رانی و های قایقبیشتر مردم از تفاوت رشته

 .و مقررات این ورزش آگاهی ندارند قواعد

نداشتن بخش خصوصی . تمایل3

رانی حضوردر ورزش قایق برای

 دلیل نداشتن پخش تلویزیونیبه

15/0 
1 

 
 تهدید این ورزش دارد. می درمل مهاع 15/0

ای بودن تجهیزات حرفهگران .4

 کشوررانی در قایق
08/0 2 16/0 

مندان توانایی تهیه امکانات بسیاری از عالقه

مناطق  ویژه در؛ بهاین ورزش را ندارند اولیة

 جغرافیایی مناسب این ورزش.

های سرعت در برگزاری مسابقه .5

های آرام در تنها پیست آب رشتة

 استاندارد تهران

12/0 2 24/0 

وجود برخورداری از مناطق جغرافیایی با

مناسب، کمبود امکانات و برگزاری این قبیل 

 ها بسیار محسوس است.برنامه

  53/2  00/1 مجموع
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نتایج ماتریس  شود،مالحظه میهای شمارة چهار و شمارة پنج که در جدول طورهمان ،مجموعدر

لحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت از فدراسیونخارجی و داخلی حاکی از آن است که 

 شود.که در شکل شمارة یک مالحظه می( قرار دارد WO) کارانهمحافظه

 

1                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ایراناسالمیجمهوری رانیقایق فدراسیونموقعیت راهبردی  -1شکل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تهاجمی           
     SO       

 

 

 

               

 کارانهمحافظه         
            WO 

 

                رقایتی        
ST        

 

 

 

 تدافعی           
     WT      

97/1  
 

 Oفرصت 

 

 Wضعف            S  قوت

 Tتهدید 

 

53/2
 

 
نمره
 

ارزیا
 

ی
ب

 
ل

عوام
 

ی
داخل

 (
IF

E
) 
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 ایراناسالمیجمهوری رانیقایق سوات فدراسیونماتریس تحلیل  -6جدول 
                  

 ارزیابی ماتریس                  

 داخلی عوامل                    

                       (IFE) 
 

 

 ارزیابی ماتریس

 خارجی عوامل

(EFE) 

 (:Sقوت )نقاط

S1. مسابقات  در متعدد هایمدال  کسب

 آسیا 

S2. ورزشکاران مناسب بدنی فیزیک 

 کشور رانیقایق

S3. در بالقوه  استعدادهای وجود 

 رانی قایق مندانعالقه

S4داوری متعدد هایدوره  . برگزاری  

 کشور  در رانیقایق هایرشته

S5. المللیبین آموزشی  هایدوره  برگزاری 

 کشور داخل در

 (: Wضعف)نقاط

w1. هایمسابقه مدال کسب در نبودنموفق 

 جهان و المپیک

W2. سطوح برخی در مدیریت دانش ضعف 

  مالی منابع کمبود .W3 فدراسیون مدیریتی

 رانیقایق  فدراسیون در

W4. المپیکی رانیقایق  رشتة چهار حضور 

 فدراسیون  یک زیرمجموعة

W5. فدراسیون بازاریابی سیستم در ضعف 

 رانی قایق

 (:O) هافرصت

O1. کشور در جوان جمعیتی 

O2. در رانیقایق توسعة و رشد 

   همسایة و منطقه کشورهای

O3. مختلف هایمسابقه میزبانی 

  المللیبین و ایقاره  رانیقایق

O4. برگزاری در نداشتنمحدودیت 

 المللیبین رانیقایق  هایمسابقه

O5. در ایرانی نمایندگان حضور 

 و آسیا کنفدراسیون هایکرسی

 جهان

 :SOاستراتژیهای

SO1 :با کشور در رانیقایق ورزش توسعة 

 استعداد و مناسب بدنی فیزیک به توجه

 S1, S2, S3, O1, O2, O4 بالقوه 

So2: در ایران نمایندگان حضور 

 برگزاری به که المللیهای بینکرسی

 شود.منجر می آموزشی هایدوره 
 S4, S5, O5 

So3 :هایدوره  برگزاری به با توجه 

 با توانمی کشور، داخل در المللیبین

 کشورهای به داوران و مربیان هایاعزام

 تجربة ایجاد کرد و اشتغال منطقه،

 O2, O5, S4, S5 نمود المللی کسببین

 : WOهایاستراتژی

WO1 :برگزاری برای ایران توانایی به توجه با 

 توانمی المللیبین و ایقاره  هایمسابقه

  در مالی حامیان جذب و مالی منابع کمبود

 .کرد را تقویت فدراسیون بازاریابی سیستم
W2, W3, W5, O3, O4, O5 

WO2: پرمدالرشتة  چهار حضور به توجه با 

در  و نبود محدودیت رانیقایق  در المپیک

 کشورمان، در المللیبین هایمسابقه برگزاری

 . کرد رقابت ایجاد جوان ورزشکاران در توانمی
O1, O3, O4, W1, W4 

 (: Tتهدیدها )

T1. ورزش  در  هارسانه  کم فعالیت  

 رانی قایق

T2. از مردم ضعیف اطالعات 

 رانیقایق  مختلف هایرشته

T3.  خصوصی بخش نداشتنتمایل 

 رانیقایق ورزش به حضور در

 تلویزیونی پخش نداشتن دلیلبه

T4. ایحرفه تجهیزات بودن گران 

 کشور  در رانیقایق

T5. های آب  هایمسابقه برگزاری  

 تهران  استاندارد پیست تنها در آرام

 رقابتی:   STهایاستراتژی

ST1 رسانه در فدراسیون : تشکیل کارگروه

های رانی در مسابقهبرای انعکاس نتایج قایق

المللی و ایجاد تمایل در رسانة ملی بین

 برای انعکاس اخبار
S1, S2, S3, T1, T2, T3 

ST2 :   ایجاد بازار کار برای تولید پارو و

قایق با استانداردهای روز در کشور و توزیع 

و  های استانی مستعدها و هیئتدر پایگاه 

 T4, S1, S2, S3 فعال
 

 تدافعی: WTهای استراتژی

WT1 : و افزایش  بهینه از بازاریان استفادة

دانش مدیریتی در فدراسیون و ایجاد تمایل 

 W2, W5, T1, T3, T4در حامیان مالی 

WT2بخشی به ، بازاریابی و تنوع : درآمدزایی

 رانیقایق فدراسیون منابع مالی

 ایراناسالمیجمهوری 
 W2, W3, W5, T1, T2, T3,  

WT3 های استاندارد در کشور و : ایجاد پیست

 تمرکززدایی از پیست آزادی 
W1, W2, W4, T4, T5 
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 گیریبحث و نتیجه 
 به توجه بانخبگان این رشته و  شده از نظرهایی مشخصهاآمده و استراتژی دستهاساس نتایج ببر

 رانی قایق فدراسیون نهادها، و هاسازمان کارایی و اثربخشی باالبردن در مشارکت نقش ثیرتأ  و اهمیت

 و دانشجویی ورزش ملی فدراسیون ها،دانشگاه نقش مشارکت افزایش ازطریق ایراناسالمییجمهور 

 سعی  خود ورزشتوسعة  منظوربه خود هایبرنامه و هافعالیت گسترشبرای  بدنیتربیت پژوهشگاه

 یزدی و حمیدیاکبری  ، الهی،حمیدیمطالعات  هاییافته برخی پژوهش بااین  نتایجدارد. 

 این بیانگر شدهتدوین راهبردهای. دارد خوانیهم نوعیبه( 2015) راسخ و (2014) کریمی ،(2011)

 رانیقایق فدراسیوناست که  ضروری استانی هایتهیئ در رانیقایق توسعة برای که هستند

سته  پیوهمبه یندهایای از فرامجموعه توسط ،شدهتدوین راهبردهای برمبنای ایراناسالمیجمهوری 

 و عالی آموزش نظام در اندرکاراندست همة راسخ ارادة و عزم و یکپارچگی هماهنگی، وجود از جمله

 موریت مأ به رسیدن در را ما دیگر هایدستگاه و پژوهشی مراکز ها،تهیئ بیشتر مشارکت ،ینهمچن

 دربین امر این به اعتقاد. کنند کمک ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون اندازچشم و

 و  جوان نیروهای عنوانبه ورزشکاران براینکهمبنی رانیقایق فدراسیون اندرکاراندست و نمسئوال

 بیشتر  شدهین یتع راهبردهای کردناجرایی و سازیپیادهمسیر  در را ما ،هستند جامعه رب ثیرگذارتأ 

 رانی قایق فدراسیون راهبردهای تحققبا توجه به اینکه  براین،افزون. کرد دخواه یاری

 و معین کمی اهداف و هاسنجه  راهبردی، اهداف اجرایی، مدل مستلزم ایراناسالمیجمهوری 

 یندهاییفرا و ابزارها چنین گذشته هایپژوهش تکمیل برای ،حاضر پژوهش درتخصصی است، 

 راهبردهای ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق  فدراسیون متولیان چنانچه بنابراین، شده اند. لحاظ

. بود نخواهد دسترس از دور رانیقایق ورزش توسعة دهند، قرار مدنظر شدهمطرح  موارد با را شدهرذک

 حالت  در راهبردی ازنظرموقعیت ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون کهازآنجایی ازطرفی،

 و اندازهاچشم اهداف، به دستیابی شدهمطرح راهبردهای اجرای با دارد، قرار( WO) کارانهمحافظه

 تداوم و رانیقایق ورزش توسعة برای ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون در موریتمأ 

 .بود نخواهد دسترس از دور هاموفقیت

 ازطریق دارد تا موریتمأ  ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون که داد نشان پژوهش هاییافته

 ورزشکاران،  استانی، هایتهیئ مشارکت و همکاری از مندیبهره با و مناسب راهبردی برنامة تدوین

 زیرمجموعه  ورزشکاران دربین ورزشی هایفعالیت و فرهنگ ترویج و توسعه به ،داوران و مربیان

 تربیت  به علمی، ورزش و مدیریت اصول و شفاف مداریمشتری  و عدالت رعایت برعالوه و بپردازد

. باشند ثیرگذارتأ  کشور رانیقایق ورزش توسعة در دنبتوان کهکند  کمک تندرست فعال و ورزشکاران

 اسناد به توجه ،پژوهش آماری جامعة هاینمونه نظرهای کردنلحاظ برعالوه ،بیانیه این تدوین در
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 برعالوه رانیقایق فدراسیون ایران،اسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون وظایف شرح و باالدستی

 همکاری  از مندیبهره با مناسب راهبردی برنامة تدوین ورزشکاران، جسمانی بعد تقویت به پرداختن

 بیندررا  ورزشی هایفعالیت و فرهنگ ترویج و توسعه ،دانشجویان و دانشگاهیان مشارکت و

 مختلف  ابعاد تقویت به یافتندست ،روازاین  ؛است داده قرار مدنظر زیرمجموعه دانشجویان

 که  است هاییاستراتژی  و اندازچشم اجرای مستلزم ،ورزش و بدنی هایفعالیت  ازطریق دانشجویان

 و  اندازچشم اجرای نوین هایمدل با ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون برایپژوهشگر 

 از  دور موریتمأ این به دستیابی هاآن  اجرای با شکبی که است کرده تدوین را آن هااستراتژی 

 یزدی و حمیدی اکبری  ، الهی،حمیدی پژوهش نتایج با پژوهش هاییافته. بود نخواهد دسترس

 دانشجویی ورزش توسعة چهارم برنامة در موارد این بهها آن نوعیبه کههمخوانی دارد  ،(2011)

 برنامة تدوین به که (2012) و حمیدی حسینی پژوهش نتایج با نتایج این ،همچنین. اندکرده اشاره

 ورزش  هایفعالیت یارتقا عوامل به و پرداختند اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی ورزش راهبردی

 موریتمأ ،دهدمی نشان آنان پژوهش هاییافته کهطورهمانهمسو است.  کردند اشاره دانشجویی

 و وفاق  شادی، روحیة افزایش شخصیت، ارتقای روحی، جسمی، سالمت ارتقای اسالمی آزاد دانشگاه

 با که استورزشی  هایفعالیت در شرکت ازطریق آنان فراغتاوقات سازیغنی و دانشجویان همکاری

 است.همسو  ابعادی درحاضر  پژوهش در آمدهیافته های به دست 

  فدراسیون  وظایف شرح ایران،اسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون موجود وضعیت بررسی از پس

 ،پژوهش پیشینة و کشور سالةبیست اندازچشم سند موریت،مأ  ایران،اسالمیجمهوری  رانیقایق

 تدوین  راهبری شورای محترم اعضای توسط ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون اندازچشم

 و  توسعه ازطریق هادانشگاه دانشجویان دربین نشاط و شادابی گسترش است از: عبارت که دش

  کشوری  ایران ،(.ش .ه 1384-1404) کشور سالةبیست اندازچشم سند براساس. ورزش تعمیم

 و اسالمی هویت دارای منطقه، سطح در وریافن و علمی اقتصادی، اول جایگاه دارای یافتهتوسعه 

 رضوی،) است المللبین روابط در مؤثر و سازنده تعامل دارای و اسالم جهان در بخشالهام انقالبی،

 قهرمانی  ورزش اندازچشم  کشور، ورزش و بدنیتربیت توسعة  جامع نظام تفصیلی سند در(. 2006

 در  ایران جایگاه ارتقای هدف با جهانی، و ایمنطقه  عرصة در کشور ورزشی جایگاه ارتقای صورتبه

 افق  چهار تا هفت در رتبة از آسیایی هایبازی در چهارده تا هفده و رتبة از المپیک هایبازی

 (.2004 ایران،اسالمیجمهوری  بدنیتربیت سازمان) است شده عنوان سالهبیست 

این   همچون هاییقوت  از ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون داد که نشان پژوهش هاییافته

 داشتن مناسب بدنی فیزیک آسیا، قهرمانی هایمسابقه در مدال تعدادی کسب موارد برخوردار است:

 مبتدی مندانهعالق در بالقوه استعدادهای وجود کشور، رانیقایق ایحرفه  و مبتدی ورزشکاران
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 هایدوره  برگزاری کشور، سطح در رانیقایق هایرشته  در داوری متعدد هایدوره برگزاری رانی،قایق

 در  المللیبین آموزشی هایدوره برگزاری کشور، سطح در رانیقایق هایرشته  در مربیگری متعدد

 در فتوفینیش دستگاه وجود کشور، سطح در اولیه افزاریسخت  امکانات وجود کشور، داخل

 در باشگاهی لیگ هایمسابقه برگزاری المللی،بین و انتخابی هایمسابقه  برگزاری برای فدراسیون

 مربیگری، کادر در ملی تیم سابق ورزشکاران تجربیات از استفاده کانوپلو، و آرام هایآب هایرشته 

 محل نزدیک قهرمانی هایپایگاه به آزادی ورزشگاه از پوشانملی اردوی انتقال برای ریزیبرنامه

  حضور  ،(مختلف فصول در) ملی تیم سرمربی زیرنظر و هاپایگاه مربی نظارت با پوشانملی سکونت

 برای رانیقایق ملی آکادمی فعالیت جهان، و آسیا سطح در مؤثر هایکرسی در ایرانی نمایندگان

 فدراسیون  عملکرد ارزیابی مناسب نظام داشتن ها وپایگاه و ملی قهرمانان هایتمرین کردنآکادمیک

 تربیت جامع نظام هایپژوهش نتایج با پژوهش این هاییافته .ارزشیابی برای استانی هایتهیئ و

 که( 2012) حمیدی و حسینی و (2011) یزدی و حمیدیاکبری  ، الهی،حمیدی( 2004) بدنی

 از  برخی بهنوعی خود به هایپژوهش تهدیدهای و هافرصت ضعف،نقاط قوت،نقاط تحلیل در هرکدام

 . دارد خوانیهم ،اندکرده اشاره قوتنقاط این

 هاییفرصت از  ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون که است این بیانگر پژوهش هاییافته

 در  رانیقایق ورزش توسعة و رشد کشور، در جوان جمعیتی وجوداین موارد برخوردار است:  همچون

 و ایقاره قهرمانی رانیقایق مختلف هایمسابقه میزبانی ایران،همسایة  و منطقه کشورهای

 حضور  المللی،بین انیرقایق هایمسابقه  برگزاری در نداشتنمحدودیت ایران، در المللیبین

 مختلف ایهه رشت در بانوان فعال حضور جهان، و آسیا کنفدراسیون هایکرسی در ایرانی نمایندگان

 استفاده کانوپلو، ورزش گسترش برای کشور در دولتی و خصوصی متعدد استخرهای وجود رانی،قایق

 برای  مالی انحامی از استفاده مالی، بخش در شفافیتایجاد  برای ماههسه مالی رسیحساب  از

 در  آموزشی و اولیه تجهیزات تولید امکان قهرمانی، هایپایگاه مربیان و ورزشکاران حقوق  پرداخت

 گسترش  امکان مدال وپر هایفدراسیون از دولت حمایت ،(آموزش برای پارو و قایق) کشور داخل

 مطالعات هاییافته برخی با پژوهش این نتایج .کشور بکر و بالقوه آبی منابع از بسیاری در رانیقایق

 رانی قایق فدراسیون د،ش ذکر کهطور همان. دارد خوانیهم (2013) احمدیملک و  (2012) حسینی

میان، مسئلة بسیار دراین. است برخوردار  مختلف هایحیطه  در هاییفرصت  از ایرانسالمیاجمهوری 

 هافرصت  از نکردناستفاده بساچه . کرد استفاده خوب نحوبه هافرصت از باید کهاست  نای است مهم

 به هافرصت و کند هدایت نامطلوب راهبردی وضعیت به را سازمان تواندمی مناسب زمان در

 پژوهش هاییافته (.2010 احسانی، خبیری و امیری، نسب،نادری) تبدیل شوند سازمان تهدیدهای

 یی همچون این موارد تهدیدها با ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون که است این بیانگر
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 هایرشته  شناخت در مردم کم اطالعات رانی،قایق ورزش در هارسانه کم فعالیت رو است:روبه

 پخش  نداشتن دلیلبه رانیقایق ورزش در به حضور خصوصی بخش نداشتنتمایل رانی،قایق مختلف

 رشتة  در سرعت هایمسابقه برگزاری کشور، در رانیقایق ایحرفه تجهیزات بودنگران تلویزیونی،

 مناسبفادة است کشور، در غیرفعال فراغتاوقات افزایش تهران، استاندارد پیست تنها در آرام یهاآب 

 دانش از نکردناستفاده کشور، هایاستان رانیقایق هایتهیئ در نوین علم و فناوری ازنکردن 

 چیدمان  در وجوانانورزش  وزارت دخالت مالی، مشکالت دلیلبه خارجی تجربة دارای مربیان

  رشتة  ورزشی تجهیزات خرید برای  ارز قیمت نماندنثابت ،(قبل دورة در) فدراسیون مدیریتی

 نظام ضعف ها،استان رانیقایق هایتئهی از برخی در متخصص مدیران از نکردناستفاده رانی،قایق

 جهانی  استاندارد سطح با ایحرفه هایقایق تولیدنشدن آسیا، قارة در انیرقایق ایتوسعه  ریزیبرنامه

  یرمجموعة ز در فدراسیون سه داشتن با رانیقایق به کافی بودجة دادننتخصیص  کشور، داخل در

که  رسدنظر میهب ،کلیطورهب .انیرقایق المپیک هایرشته  در رقیب کشورهای سریع رشد خود و

 رو است روبه مختلف ایهحیطه  در تهدیدهایی چنین با یرانااسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون

 وجود هب را عمده هاییچالش توانندمیاین تهدیدها  ،نکند پیدا هاآن با مقابله برای هاییراه  اگر که

 مقابلهتهدیدات  با پویا و فعال طورهب باید ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون ،؛ بنابراینآورند

تواند موفق عمل می خودراهبردی  موقعیت دلیلبه  ایراناسالمیجمهوری رانیقایق فدراسیونکند. 

 هافرصت  که کنند مراقبت پیوسته باید ایراناسالمیجمهوری  رانیقایق فدراسیون نمسئوال ماا کند؛

 .دنیاب بهبود و افزایش قوتنقاط و دنیاب کاهش ضعفنقاط تا شود تالش و نشوند تبدیل تهدیدها به

 و طرح نهایی نتایج تصویب به توجه باشود که ه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میبا توج ،نهایتدر

 در  شدهارائه  الگوی از استفاده با است الزم ،رانیقایق  فدراسیون توسط آن شدناجرایی برای موافقت

 ویژه  ایکمیته  تشکیل با رانیقایق و فدراسیون شود هاراهبرد سازیپیاده برای  الزم اهتمام طرح

 کند. ارزیابی و نظارت خود تصدیزیر هایهیئت عملکردبر  مستمر طوربه( تخصصی و علمی)

 براساس را خود عملکرد وضعیت به مربوط گزارش که شود موظف رانیقایق فدراسیون ،همچنین

 جذبدرزمینة  رانیقایق فدراسیون کند. همچنین، ارائهتبط مر کمیتة هب ماه ششهر  شدهارائه مدل

انجام  جدیکارهای ( استانی هایتهیئ) یارورزشی  نخیرا و بازاریابی کمیتة تشکیل وحامیان مالی 

 و  ترغیب و جوانان و نوجوانان دربین ورزش سازیفرهنگبرای  رانیقایق فدراسیون ،نهایتدهد. در

 .کند استفاده دولتی و خصوصی هایارگان و هاسازمان هایظرفیت تمامی از ،آنان بیشتر جذب
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Abstract 
The purpose of this research is to design the strategic plans of the Federation of Canoe. 
The present study is a kind of strategic study that is based on the research objectives in the 
field of applied research. Data were collected using interviews and questionnaires. 
Cronbach's alpha test was used to determine the credibility of the questionnaires. The 
reliability coefficients of the questionnaires including the strength of the questionnaire 
were 955/0, the weaknesses of the questionnaire were 966, the probability inventory was 
0.936 and the threatening questionnaire was 0 923. The statistical population of the study 
consisted of: the head, the head of the Nawab and the former and current secretaries of the 
Canoe Federation, and all the heads and directors of the boarding boats of the provinces 
were 369 people. In order to analyze the collected data after extraction and categorization, 
in the quantitative section, descriptive statistical methods such as mean and frequency 
were used. In the qualitative part of the Internal Factor Assessment Matrix, External 
Excellence Assessment Matrix (SWOT), quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), 
document mining and library studies were used. The results of the external and internal 
matrix indicate that the federation is strategically located in a conservative position (WO), 
that is to say, the Federation of Canoe due to overcoming the weakness of the power and 
ability of this federation to use Opportunities and repatriation of possible threats It is better 
to adopt an offensive strategy, so that it can continue its success. 
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