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                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1396/12/11

ه��دف از این پژوهش، ش��ناخت راهب��ردی وضعیت موجود س��وارکاری   در ای��ران و ارائه راهب��رد، برنامه ها و 
راهکارهای توس��عه آن بود. با توج��ه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایش��ی می 
باش��د. جامعه آماری این تحقیق ش��امل کلیه  اعضای هیئت رئیس��ه و رؤس��ای کمیته های فدراسیون سوارکاری، 
نخبگان دانش��گاهی و کارشناس��ان فدراس��یون ب��ود که با توجه به تع��داد محدود جامعه تحقی��ق، نمونه گیری به 
صورت تمام ش��مار انجام گرفت )n=N=62(. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته 
بر اساس مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه های مورد نظر پس از اعمال 
نقطه نظرات اس��اتید مدیریت ورزشی و خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق 
ضریب آلفای کرونباخ بیش از α=0/8 به دس��ت آمد. س��پس به منظور اولویت بن��دی نقاط قوت، نقاط ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها از آزمون رتبه ای فریدمن و خی-دو اس��تفاده ش��د. برای س��ایر موارد مندرج در برنامه ریزی 
راهب��ردی، برحس��ب موضوع از تحلیل های راهبردی به ویژه تحلیل SWOT اس��تفاده ش��د. نتایج نش��ان داد که 
بی��ن اولوی��ت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، اولوی��ت بندی فرصت ها و اولویت بندی تهدیدهای  فدراس��یون 
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س��وارکاری از دی��دگاه نمونه تحقیق تف��اوت معناداری وجود دارد و به طور کل��ی 8 نقطه قوت، 13 نقطه ضعف، 
9 فرصت و 8 تهدید شناس��ایی ش��د.همچنین با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، موقعیت فدراس��یون 

سوارکاری در منطقه رقابتی محافظه کارانه )WO( قرار دارد که برای آن 5 استراتژی تدوین شد.

واژگان کلیدی: برنامه راهبردی، SWOT و رشته سوارکاری
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مقدمه
امروزه شاهد رشد و تحول عظیمی در جهان ورزش هستیم که از آن جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های 
مختلف ورزشی است. با گسترش حرفه ای گری در ورزش، برنامه ریزان و دست اندرکاران دنیای ورزش به دنبال 
آن هس��تند تا از آخرین دس��تآوردهای علمی و عملی بهره جویند )جاریس، 1380(. س��ال های زیادی است که 
ورزش از حالت س��نتی خارج ش��ده و اگر ملتی در این مبارزه عملی از قافله عقب بماند در جهان ورزش حرفی 
برای گفتن ندارد )جمش��یدی، 1386(. افزایش تقاضای ش��رکت در فعالیت های جسمانی و ورزشی باعث رشد 
و گس��ترش این فعالیت ها در س��طح جهان شده است؛ به طوری که برای پاس��خگویی به این تقاضا، جنبش ها، 
سازمان و نهادهای مختلفی به وجود آمده است که حاکی از اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جوامع برای بهبود 
و ارتقای سطح سالمتی و نشاط عمومی و کسب موفقیت های بین المللی است )خسروی زاده، 1387(. امروزه، 
س��ازمان ها ناگزیرن��د به طور دائ��م بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناس��ب و بر 
حس��ب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. در دنیای کنونی که با س��رعتی سرس��ام آور در حال تغییر است، 
دیگر نمی توان از تصمیم گیری های یک باره و مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربی استفاده کرد. به این ترتیب 

سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم مدیریت راهبردی  استفاده کنند )افخمی، 1374(.
بنابر این همه س��ازمان ها ناگزیرند که عه��ده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی ش��وند. گاهی راهبردها از موضع 
قدرت تعریف می ش��وند و زمانی برای فائق آمدن بر مس��ائل بروز می کنند. دانش��مندان بس��یاری اهمیت برنامه 
را از جوان��ب مختلف مورد بررس��ی ق��رار داده اند )آنس��ف1، 1994( و همگی بر روی همبس��تگی برنامه ریزی 
راهب��ردی با عملکرد مطلوب س��ازمان ها توافق نظر دارند. ب��ه اعتقاد آن ها برنامه ریزی راهب��ردی، فرآیندی پویا 
و منطقی اس��ت )هوپکینز و هوپکینز2، 1997(. بررس��ی عملکرد برخی از س��ازمان های ورزشی نشان می دهد 
که آن س��ازمان هایی که برای انجام ماموریت و دس��تیابی به اهداف خود از مدیریتی قوی و مبتنی بر برنامه ریزی 
راهبردی اس��تفاده کردند توانس��تند در فعالیت های مختلف از جمله  ورزش قهرمانی و تأمین منابع مورد نیاز به 
موفقیت های چش��م گیری دس��ت یابند. به عنوان نمونه، کش��ور چین از رتبه چهارم المپیک 1996 آتالنتا به رتبه 
س��وم در المپیک 2000 س��یدنی و رتبه دوم در المپیک 2004 آتن دس��ت یافته و کش��ور اس��ترالیا از رتبه هفتم 
در المپیک آتالنتا به رتبه های چهارم در المپیک س��یدنی و آتن رس��یده اس��ت )خسروی زاده، 1387(. همچنین 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که عملکرد س��ازمان هایی که به مدیریت راهبردی می پردازند بیشتر و باالتر از دیگر 
سازمان هاس��ت و دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب بین محیط یک سازمان و راهبرد، ساختار و فرآیندهای 

آن سازمان آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد )اعرابی، 1384(.
افزایش تقاضای شرکت در فعالیت های جسمانی و ورزشی باعث رشد و گسترش این فعالیت ها در سطح جهان 
ش��ده است؛ به طوری که برای پاسخگویی به این تقاضا، جنبش ها، سازمان ها و نهادهای مختلفی به وجود آمده 
اند که حاکی از اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جوامع در راستای بهبود و ارتقای سطح سالمتی و نشاط عمومی 
و کس��ب موفقیت های بین المللی اس��ت )س��جادی، 1385(. همچنین یکی از برجس��ته ترین ویژگی کشورهای 
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توس��عه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بالمنازع پیش��رفت، توس��عه، رش��د اقتصادی و 
اجتماعی اس��ت که در این میان آن چه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت )در سطوح مختلف( هر کشور مورد 
بحث بوده، همانا برنامه ریزی و تالش برای نیل به هدف های پیش بینی ش��ده در آن اس��ت. رخدادهای چند دهه 
گذش��ته همراه با نیازهای جدید حادث در این س��ال ها از خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های 
مت��داول و غی��ر منعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد. از این رو، از س��ه دهه قبل توجه 
مدیران اجرایی و صاحب نظران به س��مت برنامه ریزی بلندمدت و به ویژه برنامه ریزی راهبردی جلب ش��ده است 
)انس��ف و مک دان��ل1، 1383(. مدیریت راهبردی، برخ��ورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مس��ئولیت روز 
افزون در قلمرو مدیریت عمومی است؛ به طوری که موفقیت مستدام مؤسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی 

پیشگیری می کند، موسسه را با بستر حرکت خود )محیط( ارتباط می دهد و برای موضع گیری آماده می نماید. 
اولین قدم در تدوین مدیریت راهبردی در س��ال های آخر دهه 50 برداش��ته شد. مدیران ورزشی ابداع کردند که 
برای کجایی و چرایی حرکت مؤسس��ه خود در آینده تصمیم گیری کنند )علیدوس��ت و همکاران، 1393(. قسمت 
تحلیل��ی این روش را »طراحی راهبردی« نامیده و فرآین��د طراحی گروهی آن را »برنامه ریزی راهبردی« خوانده اند 
)منوریان، 1381(. بنابراین همه س��ازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی ش��وند. دانش��مندان 
بسیاری اهمیت برنامه ریزی راهبردی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند و همگی بر روی همبستگی 
برنامه ریزی راهبردی با عملکرد مطلوب سازمان ها توافق نظر دارند. به اعتقاد آن ها برنامه ریزی راهبردی، فرایندی 
پوی��ا و منطق��ی اس��ت )غفران��ی، 1387(. برنامه ریزی راهبردی، تالش��ی منظم و س��ازمان یافت��ه در جهت اتخاذ 
تصمیم ها و مبادرت به اقدامات بنیادی می باش��د که به موجب آن اینکه یک س��ازمان چیس��ت، چه می کند و چرا 
اموری را انجام می دهد مش��خص خواهد کرد )منوریان، 1381(. فرای و اس��تونر2 )1995( و فرد دیوید3)1998( 
برنامه ریزی راهبردی را اب�زار مدیریتی تعریف می کنند که برای کمك به س��ازمان های کوچك طراحی می ش��ود تا 
آن ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی ش��ده محیط تطبیق دهند )فرای و اس��تونر، 1995و فرد دیوید، 
1998(. پیت��ر دراک��ر4 )1997( بر این باور اس��ت که آینده مطلوب خود به خود ش��کل نمی گی��رد، حتی اگر آدمی 
مشتاق آن باشد. از این رو اکنون باید تصمیم گرفت، قبول مخاطره کرد، دست به اقدام زد، منابع را تخصیص داد و 
مهمتر از همه این که منابع انسانی کیفی را باید به خدمت گرفت و سخت تالش کرد تا آینده به طور مطلوب ساخته 
ش��ود )رضائیان، 1387(. برنامه ریزی برای ورزش، از دغدغه های اصلی حکومت ها ش��ده است. این ضرورت از 
اواخر دهه پنجاه و اوایل ش��صت میالدی به دلیل ش��رایط ویژه جهانی و رش��د تدریجی ارتباطات بیشتر نمود پیدا 
کرده اس��ت )حمیدی زاده، 1380(. کشورهای مختلف به دالیل گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اینك 
به صنعتی تبدیل ش��ده که بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با اهمیت دارد. 
هر کش��وری مجبور اس��ت برای تس��لط هر چه بیش��تر به منابع تعیین کننده و منافع خود، به متغیرهای اصلی مؤثر 
بر آن توجه کند. اکنون آش��کار شده اس��ت که برنامه ریزی برای هر پدیده ای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است 

1. Ansef and Makdanel
2. Fry and Stoner
3. Fred David
4. Piter Deraker



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

79

 شامره: 48  تابستان 1399  

و ورزش از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. ش��ناخت سیاست های درس��ت و تعیین راهبردهای منطقی، سرنوشت هر 
جامع��ه را رقم  می زند )غفرانی، 1387(. بدون ش��ك، عدم توجه به عوامل مؤثر ب��ر پدیده های مختلف اجتماعی 
منجر به آس��یب دیدن جامعه خواهد ش��د. ورزش و میزان اهمیت س��رمایه گذاری بر روی آن به یکی از عمده ترین 
چالش های دولت ها در هزاره س��وم تبدیل ش��ده اس��ت؛ به طوری که منافع کالن ورزش قهرمانی موجب ترغیب 
سیاس��ت گذاران به توس��عه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده اس��ت. بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند 
ک��ه عه��ده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی ش��وند. گاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می ش��وند و زمانی برای 
فائق آمدن بر مس��ائل بروز می کنند. بنابراین برای کس��ب توانایی رویارویی با موقعیت های خاص ایجاب می کند 
که جهت گیری های راهبردی س��ازمان ها و دلیل اهمیت آن ها مورد مطالعه قرار گیرد. به عالوه آشنایی با چگونگی 
اتخاذ تصمیم های راهبردی و روش ها و فنونی که می تواند در مؤثر واقع ش��دن آن تصمیم ها نقش داش��ته باش��د، 
ضروری است )غفرانی، 1387(. دقت در این مالحظات نشان می دهد که در هر سازمان، حوزه مسئولیتی وجود 
دارد ک��ه در حیط��ه هیچ ی��ك از مدیریت های تخصصی قرار نمی گی��رد و آن همان مدیریت راهبردی اس��ت. برای 
تعیین مس��یر خود و تحقق هدف ها، ایجاد فضای همراه با تعهد مش��ترك درباره برنامه ها و حرکت به سوی موفقیت 
الزم اس��ت )ورونتی��س و همکاران1، 2006(. ب��ا توجه به موارد  مذکور و اهمیت برنامه ریزی راهبردی در توس��عه 
مقوله های مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کش��ور ما نیز بیش از پیش بر مس��ئوالن کش��ور 
واجب اس��ت. بدون ش��ک، از مهمترین دالیل عقب افتادگی کشورمان در عرصه ورزش با توجه به مشارکت پایین 
مردم در فعالیت های ورزش��ی- بر اس��اس آمارهای وزارت ورزش و جوانان )20 درصد(- کم توجهی مسئوالن به 
این مقوله مهم اس��ت. هر چند در س��ال های اخیر گام هایی در این راستا بر داشته شده است، اما کافی نبوده و باید 
بیش��تر  به این مهم توجه ش��ود، چرا که کش��ورهای مختلف به دالیل گوناگون وارد عرصه ورزشی شده اند. ورزش 
اینک به صنعتی تبدیل شده که بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با اهمیت 
دارد. هر کش��وری مجبور اس��ت برای تس��لط هرچه بیش تر به منابع تعیین کننده و منافع خود، به متغیرهای اصلی 
مؤثر بر آن توجه کند. اکنون آش��کار ش��ده اس��ت که برنامه ریزی برای هر پدیده ای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی 
اس��ت و ورزش از این قاعده مستثنی نیست. ش��ناخت سیاست های درست و تعیین راهبردهای منطقی، سرنوشت 
هر جامعه را رقم می زند. دقت در این مالحظات نش��ان می دهد که در هر س��ازمان، حوزه مسئولیتی وجود دارد که 

درحیطه هیچ یک از مدیریت های تخصصی قرار  نمی گیرد و آن همان مدیریت راهبرد است.
س��وارکاری از ورزش های��ی اس��ت که در چند ده��ه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته  اس��ت. ب��ا وجود این، 
س��ابقه ای طوالنی داش��ته  اس��ت و می توان آن را از کهن ترین ورزش ها به  ش��مار آورد. این ورزش امروزه نه تنها 
ب��ه عنوان یک رقابت س��الم و مفید، بلکه به عنوان س��رگرمی و به منظور گذراندن اوق��ات فراغت مورد توجه قرار 
گرفته  اس��ت و با این که نس��بت به بسیاری از ورزش ها پرهزینه به نظر می رس��د، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار 
به س��وی خود جلب می کند. س��وارکاری در ایران طی چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته  اس��ت و باشگاه های 
متعددی تأس��یس ش��ده اند و در حال پیش��رفت هس��تند. س��وارکاری بانوان نیز مورد توجه قرار گرفته  اس��ت و بر 
طرفداران آن روز به روز افزوده می ش��ود. طبق اساس��نامه، وظیفه اصلی فدراس��یون سوارکاری، سیاست گذاری، 

1. Vrontis et al.
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برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و امور مربوط در ابعاد همگانی، تفریحی و گردشگری و قهرمانی در سطح کشور 
اس��ت. با توجه موارد ذکر شده و مشکالت و تنگناهایی موجود، از یک طرف و همچنین نبود برنامه راهبردی در 

فدراسیون سوارکاری از طرف دیگر، محقق درصدد پاسخگویی به این سئواالت برآمد:
 برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری برای پیشبرد اهداف آن در سطح ملی و بین المللی چیست؟ 

رسالت و چشم انداز آن چیست؟ 
نقاط فرصت و تهدید این فدراسیون کدام اند؟ 

این فدراسیون دارای چه موقعیت راهبردی است؟
 از تحلیل ماتریس SWOT کدام راهبرد به دست می آید؟ 

برنامه های عملیاتی متناظر با هر یک از راهبرد های فدراسیون سوارکاری کدام اند؟

روش شناسی پژوهش
روش تحقی��ق حاضر به لحاظ هدف از انواع تحقیقات کاربردی- توس��عه ای و ب��ا توجه به موضوع و اهداف، 
توصیفی از نوع پیمایش��ی )زمینه یابی( می باشد که به روش تحلیلی و با جمع آوری میدانی داده ها انجام گرفت 
و به صورت مطالعه موردی با بررسی و مطالعه وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب فدراسیون سوارکاری 

جمهوری اسالمی ایران در حیطه مطالعات راهبردی انجام شد. 
جامع��ه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از اعضای هیئت رئیس��ه )11 نفر( و رؤس��ای کمیته های فدراس��یون 
سوارکاری )13 نفر(، نخبگان و کارشناسان ارشد مدیریت ورزشی )38 نفر( آشنا به وضعیت رشته سوارکاری در 
ایران که تقریبا برابر با 62 نفر بودند. در این تحقیق به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه، نمونه برابر با جامعه 
در نظر گرفته ش��د و از روش نمونه گیری تمام ش��مار استفاده گردید. روش و ابزار گردآوری داده های این تحقیق 
به ص��ورت آمیخت��ه بود. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق از نمونه های آماری و به روش اش��باع نظری به شناس��ایی 
نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران پرداخته ش��د. سپس 
پرسشنامه ای بر اساس یافته های مصاحبه ای حضوری آماده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت که از 

تعداد 62 پرسشنامه همه آنها به صورت کامل تکمیل گردیدند و داخل روند پژوهش شدند. 
در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش به شرح زیر است: 

بخش اول ش��امل اطالعات فردی است که ویژگی های فردی آزمودنی ها شامل سن، میزان تحصیالت، رشته 
تحصیلی، شغل، سابقه کار و سابقه مدیریت ورزشی را اندازه گیری می نمود. 

بخش دوم ش��امل س��واالتی اس��ت که نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت فدراسیون سوارکاری را می سنجد. 
در ای��ن پژوهش جهت دس��ت یابی به بخش دوم، پرسش��نامه هایی برای ش��ناخت نقاط ق��وت، ضعف، تهدید و 
فرصت فدراس��یون س��وارکاری محقق س��اخته اس��تفاده گردید. به منظور تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و 
تهدیدهای فدراسیون سوارکاری با بهره مندی از منابع موجود و بررسی آرا و نظرات متخصصان مدیریت ورزشی 
کش��ور، پس از بررس��ی وضعیت موجود طی پرسش��نامه اولیه ای به تعداد 20 پرسش��نامه فهرس��تی مقدماتی از 
نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اس��تخراج گردید که روایی آن توس��ط اساتید و پایایی آن توسط روش آلفای 
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کرونباخ محاس��به گردید. پس از مشاوره با نخبگان ورزش کش��ور و طرح فهرست مقدماتی SWOT، محقق با 
بهره گیری از تکنیك های تعیین میانگین، تعیین رتبه و اولویت بندی و بهره گیری از میزان شدت هر یك از عوامل، 
فهرس��ت نهایی SWOT را اس��تخراج نمود- که در نهایت، بعضی از سؤاالت حذف یا تعدیل و بعضی سؤاالت 
نیز به فهرس��ت SWOT اضافه گردید. برای توصیف دقیق آماری براس��اس ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ 
دهندگان )جنسیت، مدرک تحصیلی، وضعیت شغلی، تحصیالت و سابقه شغلی( استان از آمار توصیفی و برای 
رتبه بن��دی نق��اط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون رتبه بندی فریدمن اس��تفاده گردید. برای تدوین راهبرد 
فدراس��یون س��وارکاری از تحلیل SWOT استفاده گردید و سپس برای اولویت بندی راهبرد های به دست آمده از 

ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی )QSPM( بهره گیری شد. 

یافته های پژوهش
برای بررس��ی طبیعی بودن توزیع متغیر های تحقیق از آزمون کلموگروف اس��میرونف )K-S( اس��تفاده ش��د و 

.)0≤P/05( نتایج نشان داد تمام توزیع ها از لحاظ آماری نرمال می باشند
جهت رتبه بندی نقاط قوت فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران از آزمون فریدمن در سطح 0/05 

استفاده شد.

جدول 1: تفاوت بین نقاط قوت فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران )نتایج آزمون فریدمن(

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوآر )2χ(آماره

67/6280/01نتیجه

بر اس��اس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، بین نقاط قوت فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران از 
.)2χ=67/62 ،Sig=0/01( دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد

نتایج نشان داد »در اختیار داشتن باشگاه یا امکانات مناسب«، »وجود عزم و اراده استوار رئیس و هیئت رئیسه 
فدراسیون« و »وجود پیشکسوتان متخصص« مهم ترین نقاط قوت و »مطرح بودن بانوان سوارکار« و »ساختار و 

تشکیالت فدراسیون سوارکاری« در اولویت آخر قرار داشتند.
جهت رتبه بندی نقاط ضعف توسعه فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران از آزمون فریدمن در سطح 

0/05 استفاده شد.

جدول 2: تفاوت بین نقاط ضعف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران )نتایج آزمون فریدمن(

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوآر )2χ(آماره

99/35260/01نتیجه
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بر اس��اس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، بین نقاط ضعف فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران از 
.)2χ=99/35 ،Sig=0/001( دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد

 بر اساس نتایج، »امکانات محدود «، »بودجه محدود« و »عدم تولید تجهیزات سوارکاری در داخل کشور« 
مهم ترین نقاط ضعف و »تعداد کم سوارکاران« و »کمبود مربیان و داوران« در اولویت آخر قرار داشتند.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فدراس��یون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران حاصل بررسی راهبردی عوامل 
داخلی )نقاط قوت و ضعف( فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران می باش��د. جه��ت تعیین جایگاه 
فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران، ماتریس داخلی و ماتریس خارجی به صورت مجزا استخراج و 
س��پس با یکدیگر تلفیق ش��د. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( یا مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی به 
میزان 2/45 به دس��ت آمد. همان طور که مش��اهده می شود با توجه به مقدار 2/45 به دست آمده که کمتر از 2/5 

است، در فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه داشته اند.
جهت رتبه بندی فرصت ها و تهدیدها از آزمون فریدمن در سطح کوچکتر از 0/05 استفاده گردید.

جدول 3: تفاوت بین فرصت های فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران )نتایج آزمون فریدمن(

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوآر )2χ(آماره

135/1880/01نتیجه

بر اس��اس نتایج حاصل از آزمون فریدمن بین فرصت های فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران از 
.)2χ=135/18 ،Sig=0/01( دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد

بر اساس نتایج، »وجود نژادهای خوب اسب در ایران«، » وجود عالقه مندان زیاد در کشور« و »توجه توریسم 
ورزش��ی برای سوارکاری از لحاظ اینکه ایران یکی از قطب های سوارکاری منطقه می باشد و می تواند در جذب 
توریس��م موثر باش��د« مهم ترین فرصت های توسعه ورزش س��وارکاری و » حمایت نیروهای مسلح « و »وجود 

استعداد های درخشان در کشور« در اولویت آخر قرار داشتند.
همچنین به منظور شناس��ایی و اولویت بندی تهدیدهای شناس��ایی شده، از آزمون رتبه بندی فریدمن در سطح 

معناداری کمتر از 0/05 استفاده شد.

جدول  4: تفاوت بین تهدیدهای فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران )نتایج آزمون فریدمن(

سطح معناداریدرجه آزادیکای اسکوآر )2χ(آماره

32/7870/01نتیجه

بر اس��اس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، بین فرصت های فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران از 
.)2χ=32/78 ،Sig=0/01( دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد
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بر اس��اس نتایج، »رکود اقتصادی«، »نداشتن مجوز واردات اس��ب جهت فدراسیون« و »دشواری تهیه زمین 
مناسب« مهم ترین تهدیدهای توسعه ورزش سوارکاری و »هزینه های باالی تهیه اسب« و »گران بودن تجهیزات 

سوارکاری در داخل کشور« در اولویت آخر قرار داشتند.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، حاصل بررس��ی راهبردی عوامل خارجی فدراس��یون س��وارکاری جمهوری 
اسالمی ایران می باشد. این ماتریس فرصت ها و تهدیدهای اصلی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران 
را تدوی��ن و ارزیابی می کند. مش��ابه ماتریس ارزیاب��ی عوامل داخلی (IFE) یا مجم��وع ضرایب اهمیت عوامل 

بیرونی در این تحقیق مقدار 2/98 به دست آمد.
همان طور که مش��اهده می ش��ود با توجه به مقدار 2/98 به دس��ت آمده که بیش��تر از 2/5 است، در فدراسیون 
س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران فرصت های پیش روی توسعه ورزش سوارکاری بر تهدیدهای پیش روی آن 

غلبه داشته اند.
ب��ه منظور تدوین ماتریس داخلی و خارجی )IE( فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ای��ران، در ابتدا 
به منظور تعیین جایگاه راهبردی فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران با استفاده از مقادیر به دست آمده 
از ماتری��س ارزیابی عوام��ل داخلی و خارجی اقدام به تعیین جایگاه راهبردی فدراس��یون س��وارکاری جمهوری 

اسالمی ایران شده است. 

شکل 1: ماتریس داخلی و خارجی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران
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جهت تجزیه وتحلیل عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به نام »ماتریس داخلی و خارجی« استفاده می شود. 
این ماتریس برای تعیین موقعیت فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران به کار می رود. برای تش��کیل 
ای��ن ماتریس، بایس��تی نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی داخلی و خارج��ی را در ابعاد افقی و عمودی این 
ماتریس قرار داد تا جایگاه فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اس��المی ایران در خانه های این ماتریس مش��خص 
گردد و با توجه به آن بتوان راهبرد های مناس��بی اتخاذ نمود. همان طور که در ش��کل  1 نش��ان داده ش��ده اس��ت با 
توجه به اینکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 2/45 و نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 2/98 به دست 
آمد، موقعیت فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران در منطقه محافظه کارانه قرار دارد. بر مبنای این یافته 
تعیین و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، جایگاه فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه WO قرار دارد. با توجه به این جایگاه، هدف از تعیین اس��تراتژی ها در این جایگاه، کاس��تن و به 
حداقل رس��انیدن نقاط ضعف و جنبه های آس��یب پذیر س��ازمان و به حداکثر رس��انیدن فرصت ها، موقعیت ها و 
تقاضاهاس��ت. بنابراین، س��ازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد آس��یب پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند 
و مزای��ای محیط بی��رون از قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم ف��ن آوری موجود یا نیروی تخصصی با 

مهارت های باال را برای حل مشکالت خود به خدمت بگیرد.
ب��ا توجه به قرارگیری ورزش س��وارکاری اس��تان در موقعیت محافظه کارانه، راهبرده��ای مربوط به این جایگاه 

تدوین می شود:
هدف از این راهبرد ها، کاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر سازمان و به حداکثر 
رس��انیدن فرصت ها، موقعیت ها و تقاضاهاس��ت. بنابراین، س��ازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیب پذیر 
خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون از قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم فن آوری 

موجود یا نیروی تخصصی با مهارت های باال را برای حل مشکالت خود به خدمت بگیرد.
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)WO استراتژی های( SWOT جدول 5: ماتریس

                           عوامل داخلی

           عوامل خارجی

نقاط ضعف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران

1W -امکانات محدود
2W -بودجه محدود
3W -عدم تولید تجهیزات سوارکاری در داخل کشور
4W -تعداد کم هیئت های فعال
5W -عدم توجه کافی وزارت ورزش
6W - کمبود اسب آزموده
7W - هزینه بر بودن تربیت اسب
8W -هزینه بر بودن تربیت سوارکار
9W -تعداد کم باشگاه ها
10W -کمبود مقاالت علمی پژوهشی در خصوص سوارکاری
11W -کم توجهی صدا و سیما به سوارکاری
12W - تعداد کم سوارکار
13W -کمبود مربیان و داوران

فرصت های فدراسیون سوارکاری جمهوری 
استراتژی های WO ↓اسالمی ایران ↓

1O -وجود نژادهای خوب اسب در ایران
2O -وجود عالقه مندان زیاد در کشور
3O -توجه توریسم ورزشی برای سوارکاری
4O -حمایت فدراسیون جهانی
5O -داشتن قدیمی ترین زمین سوارکاری
6O -تاکید مقام معظم رهبری
7O -پیشینه و غنای تاریخی و فرهنگی
8O -حمایت نیروهای مسلح
9O -وجود استعداد های درخشان در کشور

استفاده از نظرات کارشناسان، نتایج تحقیقات و مشارکت دستگاه های اجرایی 	 
جهت استفاده بهینه از امکانات موجود سوارکاری کشور

تدوین برنامه عملیاتی توسعه ورزش سوارکاری	 
به 	  روستاییان  ترغیب  برای  عشایری  و  روستایی  جشنواره های  منظم  برگزاری 

ورزش سوارکاری به صورت حرفه ای
تالش برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سوارکاری	 
و 	  داوران  مربیان،  افزایش  نیروهای مسلح جهت  برای جذب مشارکت  تالش 

ورزشکاران سوارکاری

بنابراین اولویت های فدراسیون سوارکاری عبارت اند از:
• تالش برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سوارکاری؛	
• برگزاری منظم جشنواره های روستایی و عشایری برای ترغیب روستاییان به ورزش سوارکاری به صورت حرفه ای؛	
• اس��تفاده از نظ��رات کارشناس��ان، نتایج تحقیقات و مش��ارکت دس��تگاه های اجرایی جهت اس��تفاده بهینه از 	

امکانات موجود سوارکاری کشور؛
• تالش برای جذب مشارکت نیروهای مسلح جهت افزایش مربیان، داوران و ورزشکاران سوارکاری؛	
• تدوین برنامه عملیاتی توسعه ورزش سوارکاری.	

بحث و نتیجه گیری
نقطه قوت یک س��ازمان، کاربرد موفق از یک شایس��تگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توس��عه 
رقابت پذیری س��ازمان می باش��د. در واقع، نقاط قوت اشاره به شایس��تگی ها و توانایی های داخلی سازمان برای 
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رقابت در بازار دارد و این نقاط قوت می تواند در بخش های مختلف مالی، انس��انی، مدیریتی و کالبدی باش��د. 
سازمان ها باید با تکیه بر نقاط قوت داخلی خود بر نقاط ضعف خود فائق آیند و از فرصت های محیطی موجود 
بیش��ترین به��ره را ببرند. با توجه به این توضیحات و نقطه نظر متخصصان نمونه تحقیق، فدراس��یون س��وارکاری 
جمهوری اس��المی ایران دارای هش��ت نقطه قوت بود که در باال به ترتیب اولویت بیان ش��دند. در توضیح نتایج 
به دس��ت آمده باید گفت که فدراسیون سوارکاری جمهوری اس��المی ایران با توجه به در اختیار داشتن باشگاه و 
امکانات مناسب برای انجام این رشته، از پتانسیل باالیی جهت جذب عالقمندان و ورزشکاران برخوردار است، 
چرا که یکی از مهم ترین عوامل و مش��کالت در زمینه توس��عه ورزش س��وارکاری را امکانات و تجهیزات گران 
قیمت آن تش��کیل می دهد. با این حال، فدراس��یون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران در این زمینه در وضعیت 
مناس��بی قرار دارد و یکی از مهم ترین نقاط قوت فدراسیون همین موضوع است. همچنین، رئیس و هیئت رئیسه 
فدراس��یون نیز از عزم و اراده راس��خ و استوار در راستای توسعه این ورزش برخوردارند که این موضوع نیز موجب 
تالش مضاعف آنان ش��ده اس��ت و می تواند در اجرای برنامه های فدراس��یون تاثیر بس��یار جدی داشته باشد. در 
همین راس��تا، ش��عبانی و همکاران )1394( در پژوهش خود، وجود فدراسیون ورزش همگانی را مهمترین نقطه 
قوت ورزش همگانی کش��ور بیان نموده اند. کش��اورز و همکاران )1393( نیز ده نقطه قوت در توس��عه ورزش 
قهرمانی کش��ف نموده اند که مهم ترین آن ها حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی و جهانی بودن برخی 
از رش��ته های ورزشی مانند کش��تی، تکواندو، وزنه برداری و .... بود. باید توجه داشت که نتایج این تحقیقات با 

توجه به اهداف متفاوت در جوامع مختلف، با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو است. 
نتایج آزمون فریدمن مربوط به سوال دوم تحقیق نشان داد که بین نقاط ضعف فدراسیون سوارکاری جمهوری 
اس��المی ای��ران از دیدگاه نمونه تحقیق تف��اوت معناداری وج��ود دارد )2χ=99/35 ،Sig=0/01(؛ به طوری که 
»امکان��ات مح��دود«، »بودجه مح��دود« و »عدم تولید تجهیزات س��وارکاری در داخل کش��ور« مهم ترین نقاط 

ضعف و »تعداد کم سوارکاران« و »کمبود مربیان و داوران« در اولویت آخر قرار داشتند. 
نقاط ضعف اش��اره به نقایص و کمبودهای س��ازمانی در رابطه با ماموریت های س��ازمانی دارد که توان رقابتی 
سازمان را کاهش می دهد. بنابراین سازمان ها باید تا حد امکان در کاهش و یا رفع این نقاط ضعف تالش کنند و 
آن ها را بهبود بخشند. نمی توان سازمانی را خالی از نقاط ضعف یافت. به همین دلیل سازمان ها باید روش های 
خاصی برای غلبه بر نقاط ضعف خود داش��ته باش��ند تا بتوانند در دنیای رقابتی امروزی دوام بیاورند. فدراس��یون 
اس��ب س��واری جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده و با نقاط ضعفی همراه است که باید تمام 
تالش خود را بنماید تا با برنامه های صحیح و اصولی، به رفع و یا کاهش اثرات منفی آن ها اقدام کند. مهم ترین 
نقاط ضعف این فدراس��یون را امکانات و بودجه محدود تش��کیل می دهد. در این راس��تا باید مدیران فدراس��یون 
س��وارکاری به دنبال راهکارهایی در جهت افزایش منابع درآمدی فدراسیون از جمله جذب اسپانسرهای ورزشی 
برآین��د. در کنار این منابع و امکانات محدود، عدم تولید تجهیزات س��وارکاری در داخل کش��ور نیز در راس��تای 
کمبود بودجه موجود مزید بر علت ش��ده اس��ت. در واقع در صورت تولید تجهیزات سوارکاری در داخل کشور، 
احتم��اال هزین��ه تمام ش��ده آن برای فدراس��یون نیز کاهش می یابد و می توان در جهت توس��عه و اعتالی رش��ته 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

87

 شامره: 48  تابستان 1399  

مذکور گام های مهمی برداشت. در همین راستا، شعبانی و همکاران )1394( در پژوهش خود، عدم بهره گیری 
از نیروهای متخصص و کارش��ناس را مهمترین نقطه ضعف ورزش همگانی کش��ور بیان نموده اند. کش��اورز و 
همکاران )1393( پانزده نقطه ضعف در توسعه ورزش قهرمانی کشف نموده اند که مهم ترین آن ها شامل عدم 
توزیع مناسب امکانات، اماکن و تأسیسات ورزشی در سطح کشور و ناهماهنگی در برگزاری مسابقات ورزشی 
در بی��ن نهادهای مختل��ف متولی ورزش بود. در اینجا نی��ز با توجه به جوامع مختلف با اهداف و رس��الت های 
متفاوت، مش��اهده می ش��ود که در نوع نقاط ضعف ناهمسویی وجود دارد، اما در وجود نقاط ضعف، همسویی 

مشاهده می شود.
نتایج آزمون فریدمن مربوط به سوال سوم تحقیق نشان داد که بین فرصت های فدراسیون سوارکاری جمهوری 
اس��المی ایران از دی��دگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وج��ود دارد )2χ=135/18 ،Sig=0/01(؛ به طوری که 
»وجود نژادهای خوب اس��ب در ایران«، »وجود عالقه مندان زیاد در کش��ور« و »توجه توریس��م ورزش��ی برای 
سوارکاری« مهم ترین فرصت های توسعه ورزش سوارکاری و »حمایت نیروهای مسلح« و »وجود استعداد های 

درخشان در کشور« در اولویت آخر قرار داشتند. 
فرصت پیش روی یک س��ازمان درواقع یک حالت خارجی اس��ت که می تواند به صورت مثبت بر پارامترهای 
عملکردی ش��رکت تاثیر گذاش��ته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناس��ب است را بهبود 
دهد. در این حالت باید سازمان ها فرصت های پیش روی خود را شناسایی کنند و با استفاده از نقاط قوت های 
داخلی خود، در جهت استفاده از فرصت های پیش رو تمام تالش خود را به کارگیرند و میزان اثربخشی و کارایی 
س��ازمانی را ارتقا بخش��ند. فدراسیون سوارکاری جمهوری اس��المی ایران نیز با فرصت هایی که در باال ذکر شد 
مواجه اس��ت که در صورت اس��تفاده مفید از این فرصت ها، می تواند به افزایش کارایی و بهره وری خود امیدوار 
باش��د. به عنوان نمونه، وجود نژادهای خوب اس��ب در ایران می تواند فرصت مناسبی برای فدراسیون سوارکاری 
باش��د. یکی از ارکان اصلی رش��ته س��وارکاری را وجود اس��ب های اصیل و مناسب تش��کیل می دهد و بر کسی 
پوش��یده نیس��ت که قیمت اسب های مخصوص س��وارکاری با نژاد های خوب و اصیل بسیار گزاف است. این در 
حالی است که در کشور ایران نژادهای خوب اسب وجود دارد و این موضوع فرصت مناسبی در اختیار فدراسیون 
س��وارکاری قرار می دهد تا بتواند در استان های مختلف به توسعه این رشته ورزشی بپردازد. از طرف دیگر، رکن 
دیگر س��وارکاری را س��وارکار تش��کیل می دهد که در این زمینه نیز فدراسیون از پتانس��یل های مناسبی برخوردار 
اس��ت، چرا که عالقمندان زیادی به س��وارکاری در کش��ور وجود دارند که با برنامه ریزی مناسب می توان آنان را 
پرورش داد و به نخبه های سوارکاری تبدیل کرد. در همین راستا، کشاورز و همکاران )1393( شش فرصت پیش 
روی توس��عه ورزش قهرمانی کش��ف نموده اند که مهم ترین آن ها ش��امل اعتبارات مناس��ب ورزش قهرمانی در 
مقایسه با ورزش همگانی و وجود قهرمانان المپیک، جهانی و آسیایی تحصیلکرده در رشتۀ تربیت بدنی و علوم 
ورزشی بود. در اینجا نیز مشاهده می شود که سازمان های نام برده در این تحقیقات، فرصت هایی را پیش روی 

خود می بینند که نیازمند استفاده بهینه از آن ها هستند.
نتای��ج آزم��ون فریدم��ن مربوط به س��وال چهارم تحقیق نش��ان داد که بین فرصت های فدراس��یون س��وارکاری 
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جمهوری اس��المی ایران از دیدگاه نمونه تحقی��ق تفاوت معناداری وج��ود دارد )2χ=32/78 ،Sig=0/01(؛ به 
طوری که »رکود اقتصادی«، »نداش��تن مجوز واردات اس��ب جهت فدراسیون« و »دشواری تهیه زمین مناسب« 
مهم ترین تهدیدهای توسعه ورزش سوارکاری و »هزینه های باالی تهیه اسب« و »گران بودن تجهیزات سوارکاری 

در داخل کشور« در اولویت آخر قرار داشتند. 
تهدید یک حالت خارجی است که می تواند به صورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر بگذارد و 
مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناس��ب اس��ت را کاهش دهد. در واقع چنانچه سازمان ها 
تهدیدها پیش روی خود را به موقع شناسایی نکنند و برای مقابله با آن راه حل های صحیحی انتخاب نکنند، چه 
بس��ا در آینده ای نزدیک در ورطه این تهدیدها س��قوط کنند و نتوانند به چشم انداز سازمانی دست یابند. بنابراین 
باید سازمان ها با تکیه بر نقاط قوت خود و استفاده به موقع از فرصت های پیش رو، نقاط ضعف خود را پوشش 
دهند و با تهدیدها پیش رو مقابله نمایند. در بخش پیش مشاهده شد که فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی 
ایران از فرصت هایی برخوردار اس��ت. به عنوان نمونه،  وجود نژادهای خوب اس��ب در ایران  فرصت مناس��بی 
را پیش روی فدارس��یون قرار می دهد تا نقاط ضعفی همچون نداش��تن مجوز واردات اس��ب جهت فدراسیون را 
پوش��ش داهد و اثرات آن را بس��یار کمرنگ نماید یا اینکه حمایت فدراس��یون جهانی و تاکید مقام معظم رهبری 
فرصت های مناس��بی اس��ت که می توان از آن اس��تفاده نمود و کم توجهی وزارت ورزش به س��وارکاری را تحت 
پوش��ش قرار داد. بنابراین، مس��ئولین و مدیران فدراسیون سوارکاری باید بس��یار هوشمندانه عمل کنند و تهدیدها 
پیش روی فدراس��یون را با فرصت های موجود از بین ببرند و در جهت اعتالی هرچه بیش��تر این رش��ته ورزش��ی 
کوش��ش نمایند. در همین راس��تا، نظری و همکاران )1393( در تحقیق خود با عنوان »شناسایی تنگناها و موانع 
پیش روی والیبال س��احلی ایران با اس��تفاده  از تحلیل س��وات« دریافتند که فدراس��یون والیبال در بخش والیبال 
س��احلی در وضعیت کنونی دارای 13 تهدید اس��ت که مهم ترین آن ها ش��امل وجود انگیزه های مالی بیش��تر در 
رش��ته های دیگر، توجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاش��یه قرار گرفتن والیبال ساحلی و برخی محدودیت ها بر 

برگزاری مسابقات بین المللی در کشور بود. 
ب��ا توج��ه به نتای��ج ماتریس داخلی و خارجی مربوط به س��وال پنجم تحقیق، موقعیت فدراس��یون س��وارکاری 
جمهوری اس��المی ای��ران در منطقه محافظه کارانه به دس��ت آمد. بر مبنای نمره نهای��ی ماتریس ارزیابی عوامل 
داخلی )2/45( و خارجی )2/98(، جایگاه فدراس��یون س��وارکاری جمهوری اسالمی ایران در منطقه WO قرار 
دارد که بر این مبنا، اس��تراتژی های منطقه محافظه کارانه تدوین ش��د. به طور کلی باید گفت که راهبرد در واقع 
راه و روش تحقق ماموریت س��ازمان تلقی می ش��ود؛ به گونه ای که از این راه، س��ازمان عوامل خارجی و عوامل 
داخلی را بررس��ی و شناس��ایی می کند و از قوت های داخلی و فرصت های خارجی به درس��تی بهره برداری می 
نماید تا ضعف های داخلی را از بین ببرد و از تهدیدهای خارجی نیز بپرهیزد. توجه همزمان به اطالعات داخلی 
و خارجی سازمان )تجزیه و تحلیل SWOT( مبنایی به دست می دهد که می توان بر اساس آن، راهبردهای قابل 
اج��را را شناس��ایی و مورد ارزیابی قرار داد. با تجزیه و تحلیل موارد ف��وق، نتیجه تحقیق بیانگر موقعیت محافظه 
کارانه فدراس��یون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران بود. در واقع، فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران 
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باید راهبردهای محافظه کارانه را برای موفقیت آینده خود در دس��تیابی به چشم اندازش در پیش بگیرد. هدف از 
این راهبرد، استفاده از فرصت های پیش روی سازمان برای کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف موجود در محیط 
داخلی س��ازمان است. البته هیچ س��ازمانی وجود ندارد که فاقد نقاط ضعف باشد. مهم استفاده از فرصت های 
پیش رو برای پوش��ش نقاط ضعف سازمان است. در اینجاست که فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه منظ��ور غلبه بر نقاط ضعف و اس��تفاده از فرصت های موج��ود، باید راهبرد های ویژه ای اتخ��اذ کند. در این 

تحقیق، راهبرد های یاد شده در منطقه محافظه کارانه به شرح زیر به دست آمد:
• اس��تفاده از نظ��رات کارشناس��ان، نتایج تحقیقات و مش��ارکت دس��تگاه های اجرایی جهت اس��تفاده بهینه از 	

امکانات موجود سوارکاری کشور؛
• تدوین برنامه عملیاتی توسعه ورزش سوارکاری؛	
• برگزاری منظم جش��نواره های روس��تایی و عش��ایری برای ترغیب روستاییان به ورزش س��وارکاری به صورت 	

حرفه ای؛
• تالش برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سوارکاری؛	
• تالش برای جذب مشارکت نیروهای مسلح جهت افزایش مربیان، داوران و ورزشکاران سوارکاری.	
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