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هدف تحقیق حاضر، طراحی مجدد برنامه راهبردی فدراس��یون تکواندو جمهوری اس��المی ایران بود. روش 
تحقی��ق توصیف��ی- تحلیلی بود ک��ه بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی انجام ش��د. جامعه آم��اری این تحقیق را 
اعضای هیئت رئیس��ه فدراسیون، رؤس��ای کمیته های ستادی و رؤسای هیئت های ورزشی فدراسیون تکواندو در 
اس��تان ها به تعداد 65 نفر تش��کیل می داد. به علت محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به روش کل ش��مار 
انجام ش��د. روش جمع آوری اطالعات، میدانی بود که به صورت آمیخته کمی و کیفی انجام گرفت. همچنین 
در جمع آوری اطالعات از دو پرسش��نامه باز و بس��ته و مصاحبه با اعضای جامعه تحقیق تا حد اش��باع نظری به 
منظور احصای بیانیه ماموریت، چشم انداز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای فدراسیون استفاده شد. 
روایی پرسشنامه بسته توسط اساتید مدیریت ورزشی آشنا با فدراسیون تایید گردید و ضریب پایایی آن با استفاده 
از آلف��ای کرونباخ به میزان 0/86 محاس��به گردید. در مجموع 52 م��ورد نقطه قوت، ضعف، فرصت و تهدید به 
دس��ت آمد که پس از طرح در ش��ورای راهبری فدراس��یون تکواندو، تعداد 37 مورد یعنی 14 قوت، 7 ضعف، 9 
فرص��ت و 7 تهدید م��ورد تایید نهایی قرار گرفت. ب��رای تجزیه و تحلیل اطالعات از ج��دول امتیازدهی عوامل 
درونی و بیرونی اس��تفاده ش��د. در نهایت امتیاز جدول عوامل درون��ی 2/89 و امتیاز جدول عوامل بیرونی عدد 

2/79 محاسبه و تعیین شد. موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو نیز در وضعیت تهاجمی (SO) قرار گرفت.
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مقدمه
ام��روزه تغیی��ر و تحول به عنوان خصوصیت اصل��ی و عمده محیط به خصوص محیط های رقابتی ش��ناخته 
می ش��ود. س��ازمان ها در محیط پرتالطم کس��ب و کار تنها با پایبندی به یک راهبرد بنیادین قادر خواهند بود 
تا علی رغم فراز و نش��یب های محیطی، مس��یر خود را در راس��تای اهداف اساسی مورد نظر حفظ کنند)ملک 
اخالق و همکاران، 1396(. مدیریت اس��تراتژیک یا مدیریت راهبردی، یک تجزیه و تحلیل درباره مس��ائل مهم 
و برجس��ته س��ازمان اس��ت که توس��ط راهبران ارش��د س��ازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در 
محیط های خارج از سازمان اتخاذ می شود. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود 
گرفته اس��ت و پیچیده ش��دن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل 
بیشتر از گذشته ملموس می شود )ایلو1 و همکاران، 2016(. مدیریت راهبردی با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، 
جامع نگر و اقتضایی، راه حل بس��یاری از مس��ائل س��ازمان های امروزی اس��ت. پایه های مدیریت راهبردی بر 
اس��اس میزان درکی اس��ت که مدیران از سازمان های خود و س��ازمان های همتراز و همچنین ذی نفعان سازمانی 

دارند و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت در دنیای امروز هستند )دایان2 و همکاران، 2017(.
مدیریت راهبردی به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خالق و نوآور عمل نماید و برای شکل دادن 
به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد 
و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید )نه اینکه تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد( و بدین 

گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد )عباسی و همکاران، 1395(.
در این بین در ورزش و سازمان های ورزشی نیز وجود برنامه راهبردی از ضرورت باالیی برخوردار می باشد. 
فرکینز و ش��یبوری3 )2015( اش��اره داش��تند ک��ه در حوزه ورزش،  بای��د برنامه ریزی راهب��ردی در جهت ارتقای 
وضعیت عملکردی س��ازمان های ورزش��ی مورد بررس��ی قرار گیرد. جونز4 و همکاران )2017( اشاره داشتند که 
توس��عه برنامه ریزی راهبردی در س��ازمان های ورزش��ی سبب می گردد تا فعالیت های س��ازمان های ورزشی در 
راس��تای اصول اس��تانداردی قرار گیرد. هومز و مکلین5 )2017( بیان می کنند که نبود برنامه ریزی های راهبردی 
در مس��یر توس��عه سازمان های ورزشی، یکی از معضالت سازمان های ورزش��ی می باشد. آنان اشاره داشتند که 

سازمان های ورزشی با استفاده از برنامه ریزی راهبردی می توانند موفقیت های چشمگیری را داشته باشند. 
امروزه س��ازمان های ورزش��ی ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخل��ی و خارجی نظارت کنند تا در زمان 
مناس��ب و بر حس��ب ضرورت خ��ود را با تغییرات وفق دهند. س��ازمان های ورزش��ی باید ش��یوه ای اصولی این 
تغییرات را شناسایی و خود را با آن وفق دهند. در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر 
نمی توان از تصمیم گیری های یکباره و مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربی استفاده کرد. امروزه سازمان های 
ورزشی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند )برون و بروقلی6، 2014(. یکی از 
1. Aiello
2. Dayan
3. Ferkins & Shilbury
4. Jones
5. Hums & MacLean
6. Brown & Brughelli
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فدراسیون های ورزشی مهم در کشور ما، »فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران« می باشد. این فدراسیون 
به علت برخورداری از ورزشکاران مستعد و مدال آور در عرصه های ملی و بین المللی به عنوان فدراسیونی مهم 
در کشور تلقی می گردد. میلر و سادوسکی1 )2017( اشاره داشته اند که ورزش تکواندو به علت برخورداری از 
فوائد جس��مانی و ذهنی در میان ورزش��کاران و به علت حضور در المپیک از جمله رشته های ورزشی می باشد 
که می تواند مس��یر توس��عه و ترقی ورزش یک کشور را شامل شود. کیم و جیون2 )2016( اشاره دارند که برنامه 
ریزی راهبردی به علت استاندارد نمودن فعالیت ها و عملکرد در ورزش تکواندو سبب می گردد تا رشد ورزش 
تکواندو در کش��ورها را ش��امل شود. در جهت ارتقای س��طح ورزش تکواندو نیاز است تا سازمان های متولی در 
این حوزه برنامه ریزی مناس��بی در مورد این ورزش انجام دهند و در طول زمان این برنامه ریزی ها را متناس��ب با 
تغییرات همراه سازند. عدم توجه به برنامه ریزی راهبردی در ورزش تکواندو می تواند سبب هدر رفتن فعالیت ها 

و تالش ها در جهت ارتقای این رشته ورزشی گردد.
در کش��ور ایران نیز فدراس��یون تکواندو توانس��ته اس��ت موفقیت های بی ش��ماری در عرصه ملی و بین المللی 
به وجود آورد. این مس��ئله س��بب گردیده اس��ت تا این فدراس��یون در مسیر ارتقا و توسعه در کش��ور ایران، برنامه 
ری��زی راهب��ردی در این ح��وزه را ایجاد نمایند. اما با توج��ه به تعاریف برنامه ریزی راهب��ردی، راهبردها و برنامه 
ریزی راهبردی در فدراس��یون تکواندو نیز باید در گذر زمان متناس��ب با ش��رایط محیطی تغییر نماید. این مسئله 
س��بب گردیده است تا لزوم بررس��ی و طراحی برنامه ریزی راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران  
متناسب با چشم اندار 1400 بیش از پیش درک گردد. عدم مطابقت برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو متناسب 
با تغییرات و ش��رایط محیطی س��بب گردیده اس��ت که امروزه فدراس��یون تکواندو در جهت کسب موفقیت ها و 
توس��عه این ورزش در س��طح جامعه با معضالت و مش��کالت اساس��ی روبه رو باشد. این مس��ئله باعث شده تا 
فعالیت ه��ا و برنامه ها در این فدراس��یون با خروجی مناس��ب و همچنین بازدهی متناس��ب با خواس��ته های ذی 
النفعان این فدراس��یون همراه نباش��د. عدم توجه به طراحی مجدد برنامه ریزی راهبردی در این فدراس��یون سبب 
می گردد تا در آینده نزدیک مشکالت زیادی بدنه این فدراسیون را فرا گیرد و این مسئله سبب بروز مشکالتی در 
این ورزش می گردد. همچنین یکی از مش��کالت احتمالی در این حوزه، ارتقای این ورزش در کش��ورهای رقیب 
و پیشی گرفتن آنان از تکواندوی کشور ما می باشد. از این رو، عدم مطابقت برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو 
با تغییرات محیطی و لزوم بررس��ی موش��کافانه و دقیق آن و ایجاد مسیر و فعالیت های جدید و نوین در این حوزه 
از جمله نیازهای انجام تحقیق حاضر می باش��د. با توجه به موارد ذکر ش��د این تحقیق در پی آن است که ضمن 
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران با تحلیل عوامل محیط 

درونی و بیرونی فدراسیون، موقعیت راهبردی آن را شناسایی و پیشنهاداتی متناسب ارائه نماید. 

روش شناسی پژوهش
روش ای��ن تحقی��ق، توصیف��ی و بر مبن��ای فرایند مطالع��ات راهبردی انج��ام گردید. تحقیق ب��ه لحاظ هدف، 
کاربردی می باش��د، زیرا مقصود آن طراحی برنامه راهبردی فدراس��یون تکواندو است. فرایند مطالعات راهبردی 
1. Miller & Sadowski
2. Kim & Jeon
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در مناب��ع مختلف، تفاوت هایی دارد. مطابق با مدل برنامه ری��زی راهبردی دیوید1 ، مرحله اول فرایند مطالعات 
راهبردی شامل آغاز فرآیند برنامه ریزی راهبردی و حصول توافق بر سر آن می باشد. مرحله دوم شامل شناسایی 
بیانیه مس��ئولیت و چش��م انداز و مرحله سوم ش��امل ارزیابی محیط خارجی می باشد. در مرحله چهارم بررسی 
محیط داخلی انجام خواهد شد و مرحله پنجم شامل شناسایی وضعیت راهبردی سازمان می باشد. در نهایت، 
در مرحل��ه شش��م راهبردهای تحقیق شناس��ایی خواهد گردید )آق��ازاده و هم��کاران، 1395(. در تحقیق حاضر 
از این فرایند در جهت بررس��ی راهبردی فدراس��یون تکواندو اس��تفاده خواهد ش��د. جامعه آماری این تحقیق را 
مدیران و اعضای هیئت رئیس��ه فدراس��یون تکواندو)13نفر(، ریاس��ت کمیته های س��تادی فدراس��یون)21 نفر(، 
روس��ای هیئت های ورزش��ی فدراس��یون تکواندو در اس��تان ها)31نفر(- در مجموع 65 نفر- تشکیل می داد. با 
توج��ه به محدودیت اعضای جامعه تحقیق، تعداد نمونه این تحقیق با تعداد جامعه برابر ش��د. در نهایت پس از 

بررسی های انجام شده و همچنین تقسیم پرسشنامه ها، تعداد 61 نفر با تحقیق حاضر همکاری نمودند. 
نح��وه جمع آوری اطالعات در این تحقیق میدانی بود که با روش آمیخته2 که ترکیبی از روش های جمع آوری 
اطالعات کمی و کیفی است صورت گرفت. در بخش کیفی از روش مطالعه دلفی استفاده گردید. بدین منظور 
ابتدا با بررسی متون تخصصی و همچنین انجام مطالعه تطبیقی به منظور الگوبرداری3 از فدراسیون های تکواندو 
برخی از کش��ورها، اطالعات مورد نیاز شناسایی گردید. س��پس به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت 
و تهدید در فدراس��یون تکواندو جمهوری اس��المی ایران، از روش دلفی در جهت شناس��ایی این نقاط اس��تفاده 
گردید. بدین منظور پس از انجام روش دلفی مطابق با الگو فاول4 )1975( نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

در فدراسیون تکواندو مشخص شد. این فرایند شامل مراحل زیر است:
تش��کیل تیم اج��را و نظارت بر انج��ام دلفی؛ 2. گزینش ی��ک یا چند هیئت )پنل( جهت ش��رکت در . 1

فعالیت ها؛ 3. راه اندازی فعالیت های تنظیم پرس��ش نامه برای دور اول؛ 4. بررس��ی پرس��ش نامه از 
دید نوش��تاری )رفع ابهامات اس��تنباطی و...(؛ 5. ارس��ال نخستین پرس��ش نامه به اعضا؛ 6. واکاوی 
پاس��خ های رسیده در دور نخست؛ 7. آماده کردن پرس��ش نامه دور دوم )با بازنگری های مورد نیاز(؛ 
8. ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا؛  9. واکاوی پاسخ های رسیده در دور دوم؛ 10. آماده سازی 

گزارش توسط محقق )فاول، 1975(. 
در بخش کمی تحقیق از ماتریس تدوین راهبرد در جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استفاده 
گردید. از پرسشنامه باز برای کسب نظرات اعضای جامعه تحقیق درباره ماموریت، نقاط قوت، ضعف، فرصت، 

و تهدیدها فدراسیون  تکواندو استفاده گردید.
فرایند اجرای این تحقیق بر اس��اس مدل برنامه ریزی راهب��ردی دیوید5 )اعرابی، محمد و همکاران 1385( به 

شرح زیر است:

1. David
2. Mix
3. Benchmark
4. Fowles
5. David
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بررسی عملکرد فدراسیون تکواندو	•
در این قس��مت، نظر خبرگان تحقیق حاضر در مورد عملکرد فدراس��یون تکواندو در قالب س��والی 5 گزینه ای 
ش��امل گزینه عملکرد خیلی مناس��ب، عملکرد مناس��ب، عملکرد متوس��ط، عملکرد نامناسب و عملکرد خیلی 

نامناسب سنجیده شد.
  انجام مطالعات تطبیقی1 و جمع آوری اطالعات از اعضای نمونه	•

در انتخاب چش��م انداز و بیانیه ماموریت فدراس��یون تکواندو س��عی گردید با مطالعه تطبیقی و بررسی عمیق 
سازمان های ورزشی اقدام گردد. در این مطالعات تطبیقی، برنامه ها و فعالیت های اجرا شده در ورزش تکواندو 

در سراسر دنیا بررسی شد.
برگزاری جلسات شورای راهبردی فدراسیون تکواندو	•

در جهت گردآوری اطالعات تحقیق ضمن انجام مصاحبه ها و پخش پرسش��نامه به صورت انفرادی در میان 
نمونه ها در قالب جلسه شورای راهبردی، به بررسی ماموریت و چشم انداز فدراسیون تکواندو پرداخته شد.

یت و چشم انداز3 فدراسیون	•  تدوین بیانیه2 مامور
به منظور تدوین بیانیه ماموریت و چشم انداز فدراسیون، از بررسی های عمیق کتابخانه ای و همچنین مطالعه 

دیدگاه ها و نظرات تیم خبرگان استفاده گردید.
 تدوین فهرست اولیه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها	•

در جهت تدوین فهرس��ت اولیه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از روش دلفی و بررس��ی دیدگاه های 
خبرگان در مورد قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها فدراسیون تکواندو بهره گیری شد.

 برگزاری مجدد جلسات شورای راهبردی فدراسیون تکواندو	•
به منظور نهایی سازی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در طی جلسه شواری راهبردی دیگر، به بحث در 

مورد ماموریت، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها پرداخته شد. 
یت4، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها	•  تدوین فهرست نهایی مامور

در این مرحله، محقق فهرس��ت نهایی ماموریت، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها را مش��خص کرد و 
به اطالع تیم خبرگان رسید. 

یس عوامل درونی و بیرونی	•  تحلیل ماتر
در این مرحله ضمن مقایس��ه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به تعیین و شناس��ایی ماتریس عوامل 

درونی و بیرونی پرداخته شد. 
تعیین موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو	•

در این مرحله با ترکیب نمرات ماتریس عوامل درونی و بیرونی،  موقعیت راهبردی فدراس��یون تکواندو تعیین 
گردید.

1. Comparative studies
2. Statement
3. Perspective
4. Mission
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بر اساس تکنیک های مطالعاتی راهبردی، در این تحقیق از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
پرسش��نامه باز برای اس��تعالم نظر آزمودنی ها در مورد ماموریت، چشم انداز، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها 
و تهدیدها و تهیه لیس��ت اولیه سوات1، پرسش��نامه عوامل درونی و بیرونی این پرسشنامه با توجه به نقطه نظرات 
آزمودنی ها در پرسش��نامه باز و همچنین مطالب مندرج در تحقیقات مرتبط گذشته و الگوبرداری از برنامه های 
راهبردی فدراسیون های تکواندو کشورهای منتخب و همچنین مصاحبه با مدیران فدراسیون تکواندو تهیه گردید. 
این پرسش��نامه بسته پاس��خ دارای مقیاس لیکرت از شماره 1تا 5 بود که شماره 1 بیانگر کمترین اهمیت و شماره 
5 بیانگر بیش��ترین اهمیت بود. این پرسش��نامه برای اعضای نمونه آماری ارس��ال شد تا پرسش شوندگان نظرات 
خ��ود را در مورد س��واالت به منظ��ور تعیین تاثیر هریک از عوامل مربوط به قوت، ضع��ف، فرصت و تهدید ارائه 
دهند. حاصل نظرات آزمودنی ها در این پرسش��نامه به غربال اولیه فهرس��ت سوات انجامید. این فهرست غربال 
شده برای نهایی شدن در اختیار اعضای شورای راهبری فدراسیون قرار گرفت و در نهایت با استفاده از اطالعات 
و تج��ارب موج��ود تعداد 14 قوت، 7 ضعف، 9 فرصت، 7 تهدید مورد تایید اعضای ش��ورا راهبری قرار گرفت. 
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا از آمار توصیفی برای ش��ناخت ویژگی های جامعه آماری و س��پس از جدول 
امتیازدهی عوامل درونی و بیرونی استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از نکته نظرات 8 نفر از اساتید 
صاحب نظر مدیریت ورزش��ی که با فعالیت های فدراس��یون تکواندو آش��نا بودند بهره گیری ش��د. برای آزمودن 
پایایی پرسشنامه بسته، ابتدا تعداد 20 پرسشنامه بین نمونه های تحقیق توزیع گردید و سپس با استفاده از ضریب 

آلفای کرونباخ، پایایی آن برابر 0/86 محاسبه و تعیین شد.

یافته های پژوهش
پس از بررسی های انجام شده و پرسش از وضعیت کنونی عملکرد فدراسیون تکواندو کشور، مشخص گردید 
که 44/3 درصد نمونه های تحقیق وضعیت عملکرد فدراس��یون تکواندو را در ش��رایط متوس��طی می دانس��تند. 
همچنین، 29/5 درصد وضعیت این فدراس��یون را نامناس��ب،8/2 درصد بس��یار نامناسب، 9/8 درصد مناسب 
و 8/2 درصد بس��یار مناس��ب تلقی می نمودند. با توجه به دیدگاه این افراد مش��خص گردید که ش��رایط فعلی در 
فدراسیون تکواندو در شرایط ایده آل و مناسب نمی باشد. با توجه به برخی نتایج نامناسب اخیر ورزش تکواندو 
در مس��ابقات بین المللی و عدم توفیق این ورزش در المپیک تابس��تانی، این س��طح از نارضایتی از عملکرد این 

فدراسیون امری بدیهی بود.
یت فدراسیون تکواندو بیانیه مامور

پی��ش نوی��س بیانیه ماموریت فدراس��یون با اس��تفاده از بیانیه س��ابق فدراس��یون و اطالعات به دس��ت آمده از 
پرسش��نامه ش��ماره 1 و مصاحبه کیفی با اعضای جامعه و همچین مطالعه بیانیه ماموریت س��ازمان های ورزشی 
منتخب جهانی تنظیم شد. پیش نویس به دست آمده در جلسه شورای راهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
با اعمال اصالحات تکمیل و نهایی گردید. از این رو، در تعیین این بیانیه ماموریت، تمامی جنبه های فدراسیون 
تکواندو مورد بررس��ی و بازبینی قرار گرفت و مطابق با شرایط و خصوصیات فدراسیون تکواندو و شرایط موجود 

1. SWOT
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ورزش کشور نهایی گردید. بیانیه ماموریت فدراسیون تکواندو عبارت است از: 
توس��عه کمی و کیفی سبک های مختلف تکواندو تحت پوش��ش فدراسیون در اقشار مختلف جامعه از طریق 
ارتقای س��طح عملکرد ورزشکاران، توانمند سازی منابع انس��انی، تقویت مراودات بین المللی، ایجاد و رهبری 
شبکه هیئت های فعال در سرتاسر کشور، استقرار نظام منظم و مستمر مسابقات و ترویج فعالیت های فرهنگی و 

رفتار های اخالقی توأم با خیرخواهی و نوع دوستی در ورزشکاران و مربیان فدراسیون تکواندو.
چشم انداز فدراسیون تکواندو

پیش نویس چشم انداز پنج ساله فدراسیون با استفاده از چشم انداز سابق فدراسیون و اطالعات به دست آمده 
از پرسشنامه باز، همچنین شناخت وضعیت موجود فدراسیون ملی، مصاحبه با مدیران ادوار مختلف فدراسیون 
و مطالعه چش��م انداز فدراس��یون های تکواندو دیگر کشورهای منتخب تنظیم شد. پیش نویس به دست آمده ، در 
جلسه شورای راهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اعمال اصالحات تکمیل و نهایی گردید. چشم  انداز 

پنج ساله فدراسیون تکواندو عبارت است از:
چشم انداز کیفی

رس��یدن فدراسیون تکواندو به تش��کلی افتخارآفرین، جذاب و مورد اقبال اقشار مختلف جامعه و اثربخش در 
باالبردن غرور ملی و امید به زندگی میان جوانان ایران زمین. 

چشم انداز کمی
کسب 5 مدال رنگارنگ در مجموع آقایان و بانوان در المپیک 2020 توکیو.
تعیین قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدید های فدراسیون تکواندو

فهرس��ت اولی��ه نقاط ق��وت، ضعف، فرصت و تهدید فدراس��یون تکوان��دو، با اس��تفاده از داده های حاصل از 
پرسشنامه )باز( که توسط جامعه آماری تکمیل شده بود و همچنین نتایج حاصل از مصاحبه با اعضای جامعه و 
نتایج حاصل از پرسشنامه بسته و میزان اهمیت هر یک از عوامل مربوط به محیط درونی و بیرونی به دست آمد 
که مجدد اصالح و بازنویس��ی شد. فهرس��ت اولیه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فدراسیون با نظر شورای 
راهبری فدراس��یون تکواندو مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. این ش��ورا مرکب از تیم تحقیق، مدیران و صاحب 
نظران فدراسیون ورزش های دانشگاهی در ادوار اول و دوم بودند. اعضای شورا فهرست نهایی سوات فدراسیون 
را به شرح 14 قوت، 7 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید شناسایی کردند که در جدول  1 و 2 و3 و 4 درج شده اند.
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جدول 1: فهرست نهایی نقاط قوت فدراسیون تکواندو

برگزاری لیگ های کشوری منسجم در دو بخش آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف1

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در رشته تکواندو و وجود سامانه بانک اطالعاتی تکواندو کاران کشور2

کادمی تکواندو( به تعداد استان های کشور3 وجود اماکن تخصصی تکواندو )آ

4
تاسیس خانه تکواندو و مرکز جهانی تکواندو و توجه و عالقه تیم های کشور های مختلف جهت استفاده از تجربیات 

تکواندوی ایران

تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تکواندو5

حضور تکواندو بر روی سکو های قهرمانی جهان) اول تا سوم( با قدمتی 20 ساله6

وجود ساختار محکم و منسجم در فدراسیون تکواندو7

استفاده از پیشکسوتان رشته تکواندو و همچنین فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در شورای فنی فدراسیون8

وجود هیئت های استانی کارا، اثر بخش و همسو با تفکرات مدیریتی فدراسیون تکواندو9

باال بودن کیفیت و کمیت مربیان، داوران و ورزشکاران فعال در رشته تکواندو10

وجود ثبات مدیریتی در رشته تکواندو11

کسب کرسی بین المللی در اتحادیه آسیایی تکواندو12

وجود تعامالت مثبت با رسانه های گروهی و اطالع رسانی مناسب در سطح کشور13

فعالیت عالی و توامان کمیته های آموزش، کمیته فنی و کمیته برگزاری لیگ ها14

جدول 2: فهرست نهایی نقاط ضعف فدراسیون تکواندو

وجود شکاف های مرئی و نامرئی بین پیشکسوتان و مدیران رشته تکواندو1

عدم میزبانی مسابقات و تورنمنت های گرید  A جهانی2

کمی گرایی مدیریت فدراسیون در مقابل کیفی نگری3

عدم حضور روانشناس حرفه ای در بین کادر فنی و قهرمانان کشور و افت مشهود آنان پس از کسب قهرمانی4

رسانه ای نبودن ریاست محترم فدراسیون5

مثبت اعالم شدن استفاده از مواد نیروزای چند تن از ورزشکاران در رشته تکواندو6

عدم جذب حامیان مالی و درآمد زایی مناسب7

جدول 3: فهرست نهایی فرصت های فدراسیون تکواندو

وجود رشته ورزشی تکواندو در بین رشته های المپیکی1

وجود اقبال عمومی رشته تکواندو در بین جوانان کشور2

وجود مجوز حضور بانوان با پوشش  اسالمی در مسابقات بین المللی3
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وجود قوانین انگیزشی در جمهوری اسالمی ایران برای قهرمانان کشور4

نزدیک بودن رشته تکواندو به چندین رشته رزمی و گرایش ورزشکاران رشته های دیگر به این رشته5

باال بودن سطح عمومی سواد جامعه تکواندو ایران6

حضور جمعی از پیشکسوتان رشته ورزشی تکواندو در دیگر ارگان ها و سازمان های موثر کشوری7

حمایت رهبر معظم  انقالب از ورزش8

9
توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به تکواندو به دلیل سابقه کسب مدال المپیک، کسب اولین مدال تاریخ بانوان در 

المپیک  و شانس باالی کسب مدال المپیک

جدول 4: فهرست نهایی تهدید های فدراسیون تکواندو

باال بودن احتمال مصدومیت در رشته ورزشی تکواندو1

2
باال رفتن اقبال کشورهای مختلف به جذب ورزشکاران کشورهای صاحب سبک و برتر جهت حضور در مسابقات 

بین المللی با تابعیت کشور دیگر

باال رفتن سطح انتظارات عموم مردم طی 20 سال گذشته از رشته تکواندو3

سرمایه گذاری عالی بسیار باال در کشورهای مختلف برای رشته تکواندو4

ایجاد حاشیه بسیار باال برای مدیریت عالی فدراسیون و قهرمانان  توسط پیشکسوتان از مسند قدرت کنار مانده5

انحصار طلبی کشور کره جنوبی در رشته تکواندو6

محدود بودن اوزان تکواندو در المپیک و ایجاد ترافیک قهرمانی در اوزان7

تعیین موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو
ب��رای تعیین موقعیت راهبردی فدراس��یون از ماتریس ارزیابی عوامل درون��ی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 
اس��تفاده شد. عوامل درونی نهایی شده)قوت ها و ضعف ها( و عوامل بیرونی نهایی شده)فرصت ها و تهدید ها( 
در ماتریس های عوامل درونی و بیرونی درج گردید و با بحث و تبادل نظر اعضای شورای راهبری به درج ضریب 
اهمیت و رتبه هر یک از عوامل درونی)قوت ها و ضعف ها( و بیرونی) فرصت ها و تهدید ها( مبادرت گردید. در 
س��تون اول ماتریس، ارزیابی عوامل درونی از حیث قوت ها و ضعف ها درج شد. در ستون دوم شماره قوت ها و 
ضعف ها نوشته شد. در ستون سوم عبارت نهایی شده هر یک از قوت ها و ضعف ها نوشته شد. در ستون چهارم 
این ماتریس ضرایب اهمیت هر یک از موارد به گونه ای تعیین شد که مجموع ضرایب اهمیت قوت ها و ضعف ها 
برابر عدد یک شود. در ستون پنجم ماتریس، رتبه هر یک از ضعف ها و قوت ها با توجه به کلیدی بودن یا عادی 
ب��ودن آن ه��ا درج گردید؛ به نحوی که برای قوت ها اع��داد 3 و 4 و برای ضعف ها اعداد 1 و 2 اختصاص یافت. 
ب��ه عب��ارت دیگر، تخصیص رتبه ها به این گونه بوده که اگر قوت ها در حد عالی بودند، رتبه 4 و چنانچه معمولی 
بودن��د، رتب��ه 3 به آن ها اختصاص می یافت؛ و اگر ضعف ها در حد معمولی باش��ند، رتب��ه 2 و چنانچه بحرانی 
بودن��د، رتب��ه 1 دریافت کردند. روند رتبه دهی به این گونه بود که هر قدر از قوت عالی به س��مت ضعف بحرانی 
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پیش می رفتیم، میزان رتبه کمتر می شد و از 4 به سمت 1 کاهش می یافت. در ستون ششم ضرایب ستون چهارم 
و رتبه های س��تون پنجم در هم ضرب ش��ده اند تا امتیاز نهایی هر یک از قوت ها و ضعف ها مش��خص شوند. در 
پایین س��تون شش��م، امتیازات حاصل با یکدیگر جمع گردید تا امتیاز نهایی ماتریس عوامل درونی به دست آید. 
اگر جمع امتیاز نهایی ماتریس بیشتر از 2/5 باشد، به این معنی است که قوت های پیش روی فدراسیون تکواندو 
ب��ر ضعف ه��ای آن غلبه دارد و اگر این امتیاز کمتر از 2/5 باش��د، نش��ان دهنده غلب��ه ضعف ها بر قوت های این 
فدراس��یون اس��ت. همان گونه که در جدول 5 مالحظه می شود مجموع نمرات این ماتریس برابر 2/89 محاسبه 
ش��د و حاکی از آن اس��ت که از لحاظ ارزیابی عوامل درونی در فدراسیون تکواندو قوت های آن بر ضعف هایش 

برتری دارد.
جدول 5: ماتریس عوامل درونی )محیط داخلی( فدراسیون تکواندو

عوامل 
درونی

عبارات عوامل درونیشماره
یب  ضر
اهمیت

شدت 
عامل

نمره

ها
ت 

قو

S10/0540/20برگزاری لیگ های کشوری منسجم در دو بخش آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف

S2
استفاده از تکنولوژی روز دنیا در رشته تکواندو و وجود سامانه بانک اطالعاتی تکواندو کاران 

0/0430/12کشور

S3کادمی تکواندو( به تعداد استان های کشور 0/0530/15وجود اماکن تخصصی تکواندو )آ

S4
تاسیس خانه تکواندو و مرکز جهانی تکواندو و توجه و عالقه تیم های کشور های مختلف 

0/0530/15جهت استفاده از تجربیات تکواندوی ایران

S50/0330/09تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تکواندو
S60/0740/28حضور تکواندو بر روی سکو های قهرمانی جهان) اول تا سوم( با قدمتی 20 ساله
S70/0630/18وجود ساختار محکم و منسجم در فدراسیون تکواندو

S8
استفاده از پیشکسوتان رشته تکواندو و همچنین فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در شورای 

0/0530/15فنی فدراسیون

S90/0640/24وجود هیئت های استانی کارا، اثر بخش و همسو با تفکرات مدیریتی فدراسیون تکواندو
S100/0630/18باال بودن کیفیت و کمیت مربیان، داوران و ورزشکاران فعال در رشته تکواندو
S110/0530/15وجود ثبات مدیریتی در رشته تکواندو
S120/0540/20کسب کرسی بین المللی در اتحادیه آسیایی تکواندو
S130/0640/24وجود تعامالت مثبت با رسانه های گروهی و اطالع رسانی مناسب در سطح کشور
S140/0330/09فعالیت عالی و توامان کمیته های آموزش، کمیته فنی و کمیته برگزاری لیگ ها

ها
ف 

ضغ

W10/0610/06وجود شکاف های مرئی و نامرئی بین پیشکسوتان و مدیران رشته تکواندو
W2جهانی A  0/0420/08عدم میزبانی مسابقات و تورنمنت های گرید
W30/0420/08کمی گرایی مدیریت فدراسیون در مقابل کیفی نگری

W4
عدم حضور روانشناس حرفه ای در بین کادر فنی و قهرمانان کشور و افت مشهود آنان پس از 

0/0320/06کسب قهرمانی

W50/0220/04رسانه ای نبودن ریاست محترم فدراسیون
W60/0520/10مثبت اعالم شدن استفاده از مواد نیروزای چند تن از ورزشکاران در رشته تکواندو
W70/0510/05عدم جذب حامیان مالی و درآمد زایی مناسب

12/89جمع ضرایب 
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در س��تون اول ماتری��س ارزیاب��ی عوامل بیرونی، عنوان فرص��ت یا تهدید بودن عوامل درج گردیده اس��ت. در 
س��تون دوم، ش��ماره فرصت ها و تهدید ها قید گردید و در ستون سوم، عبارت نهایی شده هر یک از این فرصت ها 
و تهدید ه��ا درج ش��د. در س��تون چهارم این ماتری��س، ضرایب اهمیت هر ی��ک از موارد به گونه ای تعیین ش��د 
ک��ه مجم��وع ضرایب اهمیت فرصت ها و تهدیدها برابر عدد 1 ش��ود. در س��تون پنجم ماتری��س، رتبه هر یک از 
فرصت ه��ا و تهدیده��ا درج گردید؛ به طوری که برای فرصت ها عدد 3 یا 4 و برای هریک از ضعف ها عدد 2 یا 
1 اس��تفاده ش��د. به عبارت دیگر، تخصیص رتبه ها به این گونه بود که اگر فرصت ها در حد عالی بود، رتبه 4 و 
اگ��ر معمولی بود، عدد 3 به آن ها اختصاص می یافت. ب��ه تهدیدها نیز اگر معمولی بودند، عدد 2 و اگر بحرانی 
بودند، عدد 1 تعلق می گرفت. روند رتبه دهی به این گونه بود که هر قدر از فرصت عالی به تهدید بحرانی حرکت 
کنیم، رتبه ها از 4 به 1 کاهش می پذیرد. در س��تون شش��م، ضرایب س��تون چهارم و رتبه های ستون پنجم در هم 
ضرب ش��دند تا امتیاز نهایی هر یک از فرصت ها و تهدید ها مش��خص شود. در پایین این ستون از حاصل جمع 
امتی��ازات حاصله، امتیاز نهایی ماتریس عوامل بیرونی به دس��ت آمد. اگ��ر جمع امتیازات نهایی ماتریس عوامل 
بیرونی بیشتر از 2/5 باشد، به این معنی است که فرصت های پیش روی فدراسیون تکواندو بر تهدید های آن غلبه 
دارد و اگر این امتیاز کمتر از 2/5 باش��د، نش��ان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت های این فدراس��یون است. همان 
گونه که در جدول 10 مالحظه می شود مجموع نمرات این ماتریس برابر 2/79 محاسبه شد و حاکی از آن است 

که از لحاظ ارزیابی عوامل بیرونی فدراسیون تکواندو، فرصت های آن بر تهدیدهایش برتری دارد.

جدول 6: ماتریس عوامل بیرونی )محیط خارجی( فدراسیون تکواندو

عوامل 
درونی

عبارات عوامل بیرونیشماره
یب  ضر
اهمیت

شدت 
عامل

نمره

ها
ت 

ص
فر

O10/0740/28وجود رشته ورزشی تکواندو در بین رشته های المپیکی

O20/0730/21وجود اقبال عمومی رشته تکواندو در بین جوانان کشور

O30/0840/32وجود مجوز حضور بانوان با پوشش  اسالمی در مسابقات بین المللی

O40/0530/15وجود قوانین انگیزشی در جمهوری اسالمی ایران برای قهرمانان کشور

O5
نزدیک بودن رشته تکواندو به چندین رشته رزمی و گرایش ورزشکاران رشته های دیگر به این 

0/0530/15رشته

O60/0530/15باال بودن سطح عمومی سواد جامعه تکواندو ایران

O7
حضور جمعی از پیشکسوتان رشته ورزشی تکواندو در دیگر ارگان ها و سازمان های موثر 

0/0840/32کشوری

O80/0730/21حمایت رهبر معظم  انقالب از ورزش

O9
توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به تکواندو به دلیل سابقه کسب مدال المپیک، کسب اولین 

0/0940/36مدال تاریخ بانوان در المپیک  و شانس باالی کسب مدال المپیک
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ها
د 

دی
ته

T10/0520/10باال بودن احتمال مصدومیت در رشته ورزشی تکواندو

T2
باال رفتن اقبال کشورهای مختلف به جذب ورزشکاران کشورهای صاحب سبک و برتر ، 

0/0610/06جهت حضور در مسابقات بین المللی با تابعیت کشور دیگر

T30/0520/10باال رفتن سطح انتظارات عموم مردم طی 20 سال گذشته از رشته تکواندو

T40/0620/12سرمایه گذاری عالی بسیار باال در کشورهای مختلف برای رشته تکواندو

T5
ایجاد حاشیه بسیار باال برای مدیریت عالی فدراسیون و قهرمانان  توسط پیشکسوتان از مسند 

0/0810/08قدرت کنار مانده

T60/0420/08انحصار طلبی کشور کره جنوبی در رشته تکواندو

T70/0520/10محدود بودن  اوزان تکواندو در المپیک و ایجاد ترافیک قهرمانی در اوزان

12/79جمع ضرایب :

موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو
برای تعیین موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو، از ماتریس همزمان درونی و بیرونی استفاده شد. برای ترسیم 
این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی به ش��رح ش��کل  
1 قرار گرفت. جایگاه یا موقعیت راهبردی فدراس��یون تکواندو در خانه های این ماتریس مش��خص ش��د. معموال 
راهبرد ها با توجه به منطقه قرار گرفتن موقعیت راهبردی سازمان در یکی از چهار خانه انتخاب می شوند. عالوه 

بر آن، نتیجه حاکی از آن است که استقرار فدراسیون تکواندو از لحاظ موقعیت در منطقه تهاجمی  قرار دارد.

شکل 1: موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو
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هنگامی که راهبرد سازمان تهاجمی باشد، نشان دهنده آن است که سازمان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد 
و می توان��د با اس��تفاده از نقاط قوت خ��ود، از فرصت های موجود حداکثر بهره گیری را بنمابد که موجب رش��د 
و توس��عه فعالیت ها و خدمات، دارایی، س��ود  و یا ترکیبی از آن می ش��ود. جدول 7 نتایج مربوط به راهبردهای 

شناسایی شده در تحقیق حاضر را به نمایش گذاشته است.

جدول ۷: راهبردهای فدراسیون تکواندو

راهبردهاردیف

1
تشکیل شورای راهبری پویای فدراسیون متشکل از دانشگاهیان، پیشکسوتان، قهرمانان و تیم فنی و مدیریتی تکواندو در لوای 

فعالیت های تکواندوی کشور

پی ریزی نظام استعدادیابی و تمرکز بر ورزش نوجوانان، جوانان و بانوان2

شناسایی و بهرمندی از ظرفیت های حمایتی وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های حکومتی و بین المللی3

پی ریزی مسابقات تکواندو در سطوح شهرستانی، استانی و ملی4

طراحی و استقرار نظام حمایتی از قهرمانان، فعاالن و پیشکشوتان رشته تکواندو5

کمرنگ نمودن حواشی داخلی و خارجی  فدراسیون با تکیه بر منشور اخالقی6

پی ریزی نظام بازاریابی و ساماندهی حامیان مالی و معنوی7

ارتقا و تحکیم شبکه اطالع رسانی و فناوری ملی ورزش تکواندو کشور8

عنوان تعالی وجه و برند فدراسیون9

تقدم رویکرد ارتقا به جای رویکرد ترویج و گسترش10

طراحی نظام R&D و توسعه مبتنی بر دانایی در فدراسیون11

بحث و نتیجه گیری 
در تحقی��ق حاضر ضمن طراحی مجدد و بررس��ی برنامه راهبردی فدراس��یون تکواندو، ب��ه تحلیل دوباره این 
فدراس��یون و تدوین راهبردهایی در جهت توسعه عملکرد این فدراسیون در افق چشم انداز 1400 پرداخته شد. 
پس از بررسی های تحلیلی، در نهایت 11 راهبرد در این حوزه مشخص و شناسایی گردید. این در حالی بود که 
وضعیت عملکردی این فداسیون از دیدگاه خبرگان تحقیق در شرایط مطلوبی قرار ندارد. البته در این بین بررسی 
عملکردهای اخیر ورزش تکواندوی کشور در عرصه های بین المللی با توجه به پتانسیل ها و ورزشکاران مستعد 
در این رشته ورزشی گویای نامناسب بودن شرایط این فدراسیون می باشد. از این رو، با مرور دوباره برنامه ریزی 

راهبردی در این فدراسیون، سعی در گسترش دامنه عملکردی این فدراسیون داشت.
راهبردهای مختلفی در جهت توس��عه عملکرد این فدراس��یون طراحی گردید. اولین راهبرد فدراسیون تکواندو 
»تش��کیل شورای راهبری پویای فدراسیون متشکل از دانش��گاهیان، پیشکسوتان، قهرمانان و تیم فنی و مدیریتی 
تکواندو در لوای فعالیت های تکواندو کشور« بود. هسیاهو1 و همکاران )2010( در بررسی های خود در جهت 

1. Hsiao
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توسعه ورزش تکواندو در کشور تایوان، پس از بررسی های خود اشاره داشتند که برخورداری از شورای راهبردی 
پویا و اس��تفاده از نظرات تمامی گروه های مرتبط به ورزش تکواندو از جمله دانش��گاهیان، مربیان و ورزشکاران 
می تواند به رشد این ورزش در کشور منجر گردد. از این رو می توان اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر در این 
حوزه با نتایج تحقیق هس��یاهو و همکاران )2010( همخوان می باش��د. استفاده از قابلیت های تمامی گروه های 
مرتبط با ورزش تکواندو کش��ور و اس��تفاده از دیدگاه های تمامی آنان می تواند منجر به ایجاد اتاق فکری قوی در 

مسیر توسعه این ورزش در کشور و ایجاد همدلی در این ورزش گردد.
دومین راهبرد فدراسیون تکواندو، »پی ریزی نظام استعدادیابی و تمرکز بر ورزش نوجوانان، جوانان و بانوان« 
ب��ود. کیم1 و همکاران )2009( اش��اره داش��تند که اس��تفاده از قابلیت های زنان و توس��عه تکوان��دو در میان آنان 
می توان��د به رش��د و گس��ترش تکواندو در جامعه منجر گ��ردد. از این رو می توان اعالم داش��ت که نتایج تحقیق 
حاضر در مورد این مسئله با نتایج تحقیق کیم و همکاران )2009( همخوان می باشد. توسعه ورزش تکواندو در 
میان زنان کش��ور ما می تواند به توس��عه عملکرد این ورزش در عرصه های ملی و بین المللی منجر گردد و سبب 

رشد عالقه به این ورزش در سطح کشور شود.
س��ومین راهبرد فدراس��یون تکواندو، »شناس��ایی و بهرمندی از ظرفیت های حمایتی وزارتخانه ها، سازمان ها 
و ارگان ه��ای حکومتی و بین المللی« اس��ت. لیو2 و هم��کاران )2016( و همچنین کیم و جیون )2016( نیز در 
تحقیقات خود اش��اره داشتند که استفاده از ظرفیت های س��ازمان های دولتی می تواند به توسعه ورزش تکواندو 
در س��طح کش��ور منجر گردد. از این رو می توان چنین اعالم داش��ت که نتایج تحقیق حاضر در مورد این مسئله 
ب��ا نتایج تحقیق لی��و و همکاران )2016( و کیم و جیون )2016( همخوان می باش��د. اس��تفاده از ظرفیت های 
س��ازمان های دولتی و همچنین ارتباط مناس��ب با این س��ازمان ها می تواند به گسترش و توسعه ورزش تکواندو 

منجر گردد و حمایت از این ورزش را در کشور رقم بزند.
چهارمین راهبرد پی ریزی مس��ابقات تکواندو در س��طوح شهرس��تانی، اس��تانی و ملی بود. میلر و سادوسکی 
)2017( در تحقیق خود اشاره داشتند که توسعه مسابقات محلی و منطقه ای در ورزش تکواندو می تواند عالوه 
بر گس��ترش اس��تعدادیابی در این حوزه سبب رش��د و بهبود ورزش تکواندو گردد. از این رو می توان چنین اعالم 
داش��ت که نتایج تحقیق حاضر درباره این مسئله با نتایج تحقیق میلر و سادوسکی )2017( همخوان می باشد. 
توس��عه مس��ابقات تکواندو در س��طوح مختلف در کش��ور می تواند این ورزش را به صورت ساختاری در سطح 

کشور توسعه دهد و سبب افزایش برنامه ریزی در این حوزه گردد.
پنجمی��ن راهبرد فدراس��یون تکواندو، »طراحی و اس��تقرار نظام حمایت��ی از قهرمانان، فعاالن و پیشکش��وتان 
رش��ته تکواندو« بود. راسخ و سجادی )1394( در تحقیق خود اش��اره داشتند که حمایت از قهرمانان، فعاالن و 
پیشکشوتان رشته های ورزشی می تواند سبب بهبود ورزش قهرمانی گردد. از این رو می توان چنین اعالم داشت 
که نتایج تحقیق حاضر در مورد این مسئله با نتایج تحقیق راسخ و سجادی )1394( همخوان می باشد. استقرار 
نظام حمایتی از قهرمانان، فعاالن و پیشکش��وتان رش��ته تکواندو منجر به وح��دت رویه در این ورزش می گردد 

1. Kim
2. Liu
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و س��بب می ش��ود که تمامی گروه ها در این ورزش به خوبی در جهت توس��عه این ورزش گام بردارند و بتوان از 
نظرات و تجربه های قهرمانان، فعاالن و پیشکشوتان استفاده الزم را برد. 

شش��مین راهبرد فدراس��یون تکواندو جمهوری اس��المی ای��ران، »کمرنگ نمودن حواش��ی داخلی و خارجی  
فدراس��یون با تکیه بر منش��ور اخالقی« اس��ت. لیو و همکاران )2016( در تحقیق خود اش��اره داشتند که کاهش 
حواشی ورزش تکواندو نمی تواند به توسعه این ورزش منجر گردد. از این رو نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق 
لیو و همکاران )2016( ناهمخوان می باش��د. به نظر می رس��د تفاوت در میان جامعه و محیط مورد بررس��ی در 
تحقی��ق حاضر و تحقیق لیو و همکاران )2016( س��بب بروز این ناهمخوانی ش��ده اس��ت. همچنین، حواش��ی 
موجود این ورزش در سایر کشورها به اندازه کشور ما نیست. از این رو مدیریت حواشی و استفاده از قابلیت های 

تمامی گروه ها و افراد در توسعه این ورزش می تواند به خوبی مسیر بهبود این ورزش را شامل گردد.
هفتمین راهبرد فدراسیون تکواندو، »پی ریزی نظام بازاریابی و ساماندهی حامیان مالی و معنوی« بود. کریک 
و کریک1 )2016( در تحقیق خود اش��اره داش��تند که توسعه بازاریابی و گسترش آن در ورزش تکواندو سبب می 
گردد تا توس��عه این ورزش در جوامع با س��رعت بیش��تری انج��ام گیرد. از این رو نتایج تحقی��ق حاضر با تحقیق 
کریک و کریک )2016( همخوان می باش��د. عدم برخورداری از نظام بازاریابی توس��عه ورزش به سختی امکان 
پذیر خواهد بود. این مسئله لزوم گسترش و توسعه بازاریابی و استفاده از پتانسیل های حامیان مالی و معنوی در 

این ورزش را نشان می دهد. 
هشتمین راهبرد فدراسیون تکواندو، »ارتقا و تحکیم شبکه اطالع رسانی و فناوری ملی ورزش تکواندو کشور« 
بود. ینگلونگ2 )2017( در تحقیق خود اش��اره داش��ت که اس��تفاده از فناوری های نوین و توس��عه آن در ورزش 
تکوان��دو م��ی تواند به بهبود این ورزش منجر گردد. از این رو نتای��ج تحقیق حاضر با تحقیق ینگلونگ )2017( 
همخوان می باش��د. استفاده و توس��عه فناوری های نوین می تواند بسیاری از فعالیت ها و برنامه های مد نظر در 
فدراسیون تکواندو را به شکل مناسب تری عملیاتی نماید. از طرفی توسعه شبکه اطالع رسانی و فناوری ملی می 
تواند زمان صرف ش��ده بس��یاری از برنامه ها را تسهیل نماید و از طرفی دیگر سبب گردد تا تمرکز بر فعالیت های 

حیاتی در این ورزش بیشتر شود.
نهمین راهبرد با عنوان »تعالی وجه و برند فدراسیون« بود. کیم و ژانگ )2015( در تحقیق خود اشاره داشتند 
که توس��عه برند ورزش تکواندو در س��طح قاره آسیا می تواند به خوبی رشد این ورزش در کشورها را سبب گردد. 
از ای��ن رو، می توان چنین اعالم داش��ت که نتایج تحقیق حاضر با نتای��ج تحقیق کیم و ژانگ )2015( همخوان 
می باشد. برند هر سازمان و یا ورزشی نقش گسترده ای در مسیر توسعه هر سازمان و ورزشی خواهد داشت. با 
بهبود برند فدراس��یون تکواندو می توان انتظار داش��ت که حمایت ها از این ورزش گسترش یابد. از طرفی عالقه 
مندان بسیاری به حضور و فعالیت در این ورزش افزایش یابد و محبوبیت این ورزش بیش از پیش فزونی گیرد. 
دهمین راهبرد فدراس��یون تکواندو، »تقدم رویکرد ارتقا به جای رویکرد ترویج و گس��ترش« است. هسیاهو و 
همکاران )2010( در تحقیق خود اشاره داشتند که به منظور گسترش ورزش تکواندو در کشور تایوان نیاز است 

1. Crick & Crick
2. Yinglong
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تا ضمن شناس��ایی اس��تعدادهای موجود، مس��یر رشد و ارتقای آنان هموار ش��ود. از این رو می توان چنین گفت 
که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق هس��یاهو و همکاران )2010( همخوان می باش��د. به نظر می رسد که در 
حال حاضر در کشور ما ورزش تکواندو به خوبی جا افتاده و از این رو استعدادهای مناسبی در این حوزه وجود 
داش��ته باش��د. از این رو، کمبود نیروهای مس��تعد در این ورزش به عنوان مسئله ای حیاتی و چالشی نباشد. پس 
مدیریت وضعیت موجود و اس��تفاده از قابلیت های موجود ورزش تکواندو می تواند به خوبی مس��یر توسعه این 

ورزش را در کشور هموار نماید.
یازدهمی��ن راهبرد، »طراحی نظام R&D و توس��عه مبتنی بر دانایی در فدراس��یون« اس��ت. چوی1 و همکاران 
)2016( در تحقیق خود اشاره داشتند که توسعه مدیریت دانش در ورزش تکواندو می تواند به خوبی به رشد و 
گس��ترش این ورزش منجر گردد. از این رو می توان چنین اعالم داش��ت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق 
چوی و همکاران )2016( همخوان می باشد. توسعه مبتنی بر دانایی در ورزش تکواندو سبب می گردد تا بتوان 
از دانش موجود در میان تمامی ذی النفعان این ورزش به خوبی اس��تفاده نمود و به نوعی به انتقال تجربیات در 

میان گروه ها و افراد در بدنه این ورزش در کشور کمک نمود.
اس��تفاده از برنامه ریزی راهبردی در فدراس��یون تکواندو سبب می گردد تا فعالیت ها و برنامه ریزی ها در این 
ورزش، س��اختاری مناسب داشته باش��د و فدراسیون تکواندوی کش��ور بتواند به صورت هدفمند راهبردهای مد 
نظ��ر خود را مدیریت و اجرایی نماید. از این رو، راهبردهای شناس��ایی ش��ده در ای��ن تحقیق می تواند به خوبی 
ضمن استفاده از پتانسیل های موجود، به بهبود این ورزش منجر گردد. هر چند موقعیت راهبردی این فدراسیون 
در وضعیت تهاجمی قرار گرفته اس��ت، اما توقع از این رش��ته ورزشی و همچنین وجود استعدادهای ناب در این 
ورزش در کش��ور ما س��بب گردیده اس��ت تا نیاز به طراحی برنامه ریزی راهبردی در این فدراس��یون بیش از پیش 
درک گردد. بی تردید، اس��تفاده از برنامه ریزی راهبردی در مس��یر توسعه این ورزش در کشور می تواند به خوبی 

به افزایش موفقیت های ورزش تکواندو در عرصه های ملی و بین المللی منجر گردد.

1. Choi
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