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فدراسـیون   برنامـه اسـتراتژیک   تـدوین و تعیـین موقعیـت راهبـردي   ، پـژوهش حاضـر   از هـدف      

ن رشـته ورزشـی   امدیران و متخصص ،جامعه آماري تحقیق. استجمهوري اسالمی ایران ژیمناستیک 

 160د هاي علوم ورزشی آشنا با ورزش ژیمناستیک بـه تعـدا  علمی رشته هیئتژیمناستیک و اعضاي 

ها بـه  استفاده شد که نمونه متخصصانتن از  15براي نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات . تن بود

تن به طور تصـادفی   117در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان . طور هدفمند انتخاب شدند

 ،ش دلفـی یـابی بـه اهـداف تحقیـق بـا اسـتفاده از رو      جهت دست. براي نمونه تحقیق برگزیده شدند

 متخصصانها و تهدیدهاي فدراسیون ژیمناستیک تهیه و با نظر فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت

سـپس بـر مبنـاي فهرسـت تهیـه شـده       . گردیـد شده نهـایی   یادو خبرگان رشته ژیمناستیک فهرست 

هـا و تهدیـدهاي فدراسـیون    سـئوال در زمینـه نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت       96اي شامل پرسشنامه

تایید شد و پایایی آن در یک آزمـون   متخصصانتن از  15تیک تنظیم شد که روایی آن توسط ژیمناس

بـراي تحلیـل اطالعـات    . گردیـد محاسبه  81/0آزمودنی و با استفاده از آلفاي کرونباخ  30مقدماتی با 

هـاي آمـاري توصـیفی و    از روش دلفی و در بخـش کمـی از روش   ،جمع آوري شده در بخش کیفی
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 ،همچنـین . راهبرد براي توسعه ژیمناستیک ایران وجـود دارد  14 داد نتایج پژوهش نشان .استفاده شد

  .موقعیت راهبردي ژیمناستیک ایران در وضعیت تدافعی قرار دارد
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 مقدمه

به دلیل  ،استورزشی  هايترین رشتهتحركپر و ترینجذاب از یکیعالوه بر این که  ژیمناستیک     

و  می باشدتاثیرگذار  هاي مختلفن رشتههاي پایه در موفقیت ورزشکارابه عنوان یکی از رشته این که

برخوردار است، هاي آسیایی، المپیک و مسابقات جهانی  اي زیاد در بازيهو مدال گوناگونمواد  از

-سازمان سوم، هزارة رد دیگر از سوي. مورد توجه بسیاري از افراد و مدیران ورزشی کشور قرار دارد

 به جهانی رقابت عرصۀ در دوام و بقا براي دیگر و نهادهاي هاسازمان بیشتر مانند ورزشی هاي

 پاینده و زاینده هايچرخه جستجوي در تفکر راهبردي، چرا که ند،اهشد تبدیل محورراهبرد  سازمانی

 حسب بر مختلف کشورهاي هاي ورزشیسازمان از بسیاري که طوري به ؛است سازمان براي

 و کشاورز( نداهیافت دست هاي خوبیموفقیت به آن اجراي با و تهیه را الزم راهبرد خود مأموریت

. رسدتوجه راهبردي به این رشته ورزشی در کشور ضروري  به نظر می ،رواز این .)1390 همکاران،

 و راهبرد ایجاد و توسعه هايبرنامه ارائه با اندکرده سعی اند،داشته پیشرفت ورزش در که هاییکشور

براي تدوین . )13- 41: 1392و همکاران، آقایی( بردارند گام آن گسترش جهت در مناسب، ساختار

بر مبناي  سپسو  زندپردابابتدا به تحلیل محیطی  هاامه راهبردي ضروري است سازمانرد و برنراهب

 بهبا همین هدف  )1390( و همکاران نسب ينادر. راهبردها و موقعیت راهبردي را تعیین نمایند آن،

 و فرصت 10ضعف،  14قوت،  10و  ندپرداخت ایران اسالمی جمهوري فوتبال موجود وضعیت بررسی

فوتبال  فدراسیون داوران توانایی ،در این مطالعه. تهدید را براي فوتبال کشور شناسایی کردند 12

 بازاریابی و مالی حامیان جذب در ضعف و دولتی مالی منابع به شدید وابستگی قوت،ترین نقطه ممه

 و مهمترین فرصت ،هاباشگاه خصوصی سازي و تجاري سازي به دولت توجه مهمترین نقطه ضعف،

را مهمترین تهدید براي فدارسیون فوتبال شناسایی  کشور فوتبال جامع نظام در قانونی و حقوقی موانع

نتایج . اندایران را تبین کرده ساحلی والیبال راهبردهاي ،در تحقیقی) 1392(نظري و همکاران .کردند

 13فرصت و  12عف، ض 21قوت،  15ایران در وضعیت کنونی با  ساحلی تحقیق نشان داد که والیبال

والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات  ،هاتهدید مواجه است که در بخش قوت

 ،هانبود یک سیستم استعدادیابی در والیبال ساحلی، در بخش فرصت ،هاالمپیک، در بخش ضعف

لی بیشتر بین هاي ماوجود انگیزه ،کیلومتري در کشور و در بخش تهدیدها 3000وجود خط ساحلی 

 سواري دوچرخه فدراسیون محیطی تحلیل .باشندهاي دیگر باالترین میزان اهمیت را دارا میرشته

تهدید در  12فرصت و  11ضعف،  10قوت،  8بیانگر وجود  )2012(جمشیدي و همکاران توسط 

 عدم و تفرص مهمترین ایران، هوایی و آب کند که تنوعاین تحقیق تاکید می .این فدراسیون است

 .شودمی محسوب دوچرخه سواري فدراسیون براي آشکار تهدید ،مسابقات تلویزیونی پوشش



المللی مهمترین نقطه قوت و فقدان مسیرهاي هاي آسیایی و بینهمچنین حضور مداوم در رقابت

مهمترین  ،المللی ایجاد شده باشنداي دوچرخه سواري که بر اساس آخرین استانداردهاي بینحرفه

) 2011( فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند . نقطه ضعف فدراسیون دوچرخه سواري شناسایی شده است

تهدید  6فرصت و  6نقطه ضعف،  7نقطه قوت،  8در پژوهشی دریافت که این رشته ورزشی داراي 

وجود  :از عبارت اندها و تهدیدهاي این فدراسیون برخی از نقاط ضعف، قدرت، فرصت. باشدمی

 آموزشی چهارچوب متعهد و صالح، عدم شناخت ملی از مربیان و داوران و مجریان، توسعهمربیان 

فدراسیون  SWOTتحلیل . ها و مشاوره و عدم انسجام در جامعه ژیمناستیکبراي ارتقاي مهارت

قوت،  5 بیانگر 2020هاي سال راهبردانداز و جهت تدوین چشم) 2014(ژیمناستیک آفریقاي جنوبی

پایه و اساس  ،در این مطالعه ژیمناستیک .استفدراسیون این در تهدید  5فرصت و  3ضعف،  4

را به عنوان بارزترین نقطه قوت و فقدان منابع مالی را مهمترین نقطه توسعه حرکتی قلمداد شده و آن 

پیش دبستانی، دبستان، تفریحی، (توسعه حوزه ژیمناستیک  ،همچنین. است ضعف شناسایی کرده

را مهمترین فرصت و مشارکت مالی ) هاي جدید و استعدادیابیدید، مناطق روستایی، کلوپجوامع ج

. ها را مهمترین تهدید بر شمرده استها و انجمنافراد سطح باالي اجتماع به جهت حضور در اتحادیه

ضعف،  7قوت،  7منتهی به شناسایی  ) 2011(سوات فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو تحلیل

 براي سایر پایه بودن ژیمناستیک :از عبارت اند آنها ترینمهمکه  تهدید شده است 4فرصت و  2

به  ژیمناستیک مالی، گسترش منابع وجود عدم ،هاي حرکتی مهارت توسعه اساس نیزو  هاورزش

 االيب سطح افراد مالی و مشارکت... تمام نهادها اعم از دبستان، پیش دبستان، مناطق روستایی و غیره

) 2014(گانه ایاالت متحده فدراسیون ورزش سه .هاانجمن و هااتحادیه در حضور جهت به اجتماع

گانه این کشور را مورد بررسی قرار داد و نتایج ها و تهدیدهاي ورزش سهنقاط قوت، ضعف، فرصت

ناسب از ورزش المللی، تصویر مارتباطات بین :از عبارت اندترین نقاط مذکور پژوهش نشان داد مهم

در جامعه، افزایش سرمایه گذاري دولت در ورزش، افزایش تماشاگران ورزشی، افزایش پوشش 

هاي ورزشی، افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش، فقدان منابع مالی تلویزیونی از برنامه

نوع مالی، کافی، ورزشکاران محدود، دوپینگ، مشکالت اقتصادي، امکانات محدود ورزشی، منابع مت

ها، دانش مطلوب، ارتباطات داخلی منابع انسانی زیاد، حامیان مالی قدرتمند خارجی، کیفیت برنامه

 و سواري .ضعیف، تعهد کم، عدم انتقال مناسب دانش موجود، مدیریت ضعیف، کار تیمی ضعیف

 تدوین و خوزستان استان همگانی ورزش وضعیت توصیف به اي مطالعه در) 1392( همکاران

 تهدید 10 و فرصت 8 ضعف، نقطه 14 قوت، نقطه 10 راستا این در و ندپرداخت آن توسعه راهبردهاي

 قرار WT منطقه در خوزستان همگانی ورزش راهبردي جایگاه که دادند نشان آنها. ندکرد شناسایی را



دند پیشنهاد کر خوزستان همگانی ورزش و پیشرفت توسعه ی که برايراهبردهای مهمترین و دارد

 از ورزش فرهنگ ترویج و توسعه همگانی، ورزش توسعه براي راهبردي برنامه تدوین :از بودعبارت 

 اي به طراحیدر مطالعه) 1393( رضوي و همکاران .همگانی ورزش ساختار تغییر و ها رسانه طریق

نتایج  ند کهعلمی پرداخت دیدگاه از استفاده با مشهد همگانی شهر ورزش توسعۀ راهبرد تدوین و

نشان داد که ورزش همگانی شهر مشهد داراي  تهدیدها, ها،فرصت ها،ضعف ها،قوت تحلیل و تجزیه

هر  ارزیابی تشکیل ماتریس ،همچنین .باشدتهدید می 7فرصت و  6نقطه ضعف،  17نقطه قوت،  6

 تموقعی در مشهد شهر همگانی ورزش نشان داد که همگانی ورزش خارجی و داخلی عوامل از یک

WT رشید لمیر و  زمینه .شود استفاده کردن رها یا تغییر تدافعی راهبرد از باید و دارد قرار

 خراسان استان جوانان و ورزش کل ادارة راهبردي برنامۀ در تحقیقی به تدویننیز ) 1392(همکاران

کل  ادارة هاي این محققان حاکی از این بود کهیافته .بدنی پرداختند و تربیت ورزش حوزة در رضوي

باشد و از تهدید می 14فرصت و  16ضعف،  14قوت،  13رضوي داراي  خراسان جوانان و ورزش

 که برنامه بنابراین پیشنهاد کردند .دارد قرار SOراهبردي  منطقۀ در این اداره کل ،نظر جایگاه راهبردي

 همکاران و سبن تحقیق نادري .باشد هافعالیت گسترش و توسعه جهت در بیشتر بایدراهبردي 

 و هابر قوت هاضعف غلبۀ از حاکی و نامناسب ایران فوتبال موجود وضعیت که نشان داد )1390(

. است آورده به وجود ایران فوتبال براي را WTراهبردي  موقعیت هاست کهفرصت بر تهدیدها

 بهتري وضعیت آنها که داد نشان چین و نیوزیلند چون رقبایی وضعیت و رشد حال در فوتبال بررسی

 موجود وضعیت شدن بدتر از جلوگیري تدافعی براي راهبرد تدوین لزوم و دارند ما کشور به نسبت

 جایگاه راهبردي)  1392( تحقیق نظري و همکارانهمچنین  .است ضروري بسیار ما براي کشور

 SWOT، 2 با استفاده از روش ماتریس  آنها .تعیین کرده است WOوالیبال ساحلی را در موقعیت 

جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و  WT راهبرد 2و  WO راهبرد ST، 8 راهبرد SO، 3 راهبرد

در ) 1390(پناهینتایج تحقیق سیف . کرده اندها براي توسعه والیبال ساحلی ارائه تهدیدها به فرصت

ردي طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان مشخص کرد که جایگاه راهب

یکی از مهمترین نتایج  ،همچنین .قرار دارد) WT(ورزشی قهرمانی استان کردستان در منطقه ضعیف 

) ژیمناستیک، شنا و دو و میدانی(هاي پایه ن توجه کافی به ورزشدهد که مسئوالاین تحقیق نشان می

 ایران اريسو دوچرخه فدراسیون جایگاه راهبرديدر تعیین ) 2012( همکاران و جمشیدي .ندارند

 6راهبرد شامل  23کارانه است و به طور کلی این فدارسیون داراي موقعیت محافظه اند کهکرده بیان

براي این فدراسیون شناسایی و تدوین  WTراهبرد  5و   WOراهبرد  ST ،6راهبرد  SO  ،6راهبرد 

 تدوین و ایران در همگانى ورزش" عنوان با تحقیقی در) 1392( نیا سمیع و پور جوادي .اندکرده



به دست  ایران همگانی ورزش توسعه براي را تهاجی راهبرد ،"آینده هاىبرنامه و راهبرد انداز،چشم

 مناسب زمینۀ ساختن ، فراهم"ورزش همگانی توسعۀ راهبرد" تدویننیز در  )1388(غفرانی .آوردند

 دیگر فعال همکاري و افزایش مشارکت ،استان در تفریحی و فرهنگ ورزش همگانی تقویت براي

 در ملی و بومی هاي ظرفیت کلیۀ کارگیري به ،ورزش استان اهداف تحقق راستاي در ها سازمان

ورزش  در نهادها گسترش مشارکت و استان و بومی همگانی هاي ورزش توسعۀ و رشد راستاي

هاي یافته .کندورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان قلمداد می راهبردهاي ترینرا مهم همگانی

اي اي مبین این است که موقعیت راهبردي ورزش حرفهدر مطالعه) 1392(خانی احسانی، امیري و قره

اي ضروري همچنین در تدوین نظام جامع ورزش حرفه. در وضعیت بحرانی قرار داردنیز کشور 

اي جهیزات ورزش حرفهها، تاي، امکانات و زیرساختاست منابع انسانی، منابع مالی، نهادهاي حرفه

نجر م) 2012(کشور کانادا ورزش ریزي راهبردي در برنامه. اي مورد توجه قرار گیردو ساختار حرفه

شده و  2012، و 2008، 2004، 2000هاي در بازي از جمله دو طال) ترامپولین(به کسب هفت مدال 

این کشور در . یر قرار داده استهاي اخهاي المپیک در سالاین کشور را در میانه باالي کسب مدال

 :از عبارت اندکه  ژیمناستیک تدوین کرده است يطرحی جدید چهار راهبرد کلیدي را براي ارتقا

هاي مربیان و افزایش حمایت ،المللیبین نتایج بهبود و ادامه آن تا اساس و پایه از ژیمناستیک رشد

افزایش کارایی و بهروري در تمام سطوح مدیریتی  ،هابرنامه درآمد و هزینه بهبود طریق ورزشکاران از

ایالت در همین زمینه  .بهبود خدمات و ارتباطات با همه اعضا و سهامداران و همچنین و عملیاتی

هاي راهبردي اولویت برنامهدر راستاي اهداف فدراسیون ژیمناستیک کانادا در یک ) 2013(اونتاریو 

 :، در چهار بخش به شرح زیر تدوین نموده است) 2013 -2017( را براي چهار سال آینده  راهبردي

افزایش آگاهی و مشارکت  ، حفظ و نگهداري مربیان براي آینده ایجاد سیستم جذب، آموزش، ارتقا،

حفظ و نگهداري  داردهاي عملیاتی و پیروي از آنها وتدوین استان، مردمی در ورزش ژیمناستیک

 5نقطه قوت،  5 محیطی خوداز طریق تحلیل ) 2014( وزلندفدراسیون سافت بال نی .ژیمناست ها

تهدید را براي ورزش سافت بال شناسایی کرده و براین اساس راهبردهاي  3فرصت و  4نقطه ضعف، 

رشد و توسعه مشارکت در سافت بال، رشد کسب کار در سافت بال، توسعه ارتباطات در سراسر 

در صحنه بین المللی را براي تعالی این رشته ورزشی کشور و پرورش ورزشکاران و مربیان قهرمان 

 2015 - 2014تا  2012 -2011برنامه راهبردي  در) 2011(انجمن ورزش استرالیا .است نمودهتدوین 

المللی، توسعه پایدار هاي بینچهار هدف راهبردي افزایش مشارکت در ورزش، افزایش موفقیت

سترالیا در جهت هدایت، مشارکت و پشتیبانی را براي هاي ورزشی اورزش و افزایش قابلیت انجمن

هاي راهبردي اولویت )2011(فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند .ورزش استرالیا تدوین کرده است



باشد را ایجاد و توسعه یک چارچوب می  محیطیژیمناستیک این کشور را که برخاسته از تحلیل 

 يهاي ژیمناستیک و رشد و ارتقاهمه رشته آموزش و پرورشی مناسب براي رشد ورزشکاران در

در همین راستا  .کندمربیان، داوران و مجریان ژیمناستیک از طریق آموزش و یادگیري مستمر بیان می

راهبردهاي افزایش مشارکت ورزشکاران، ) 2011(فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند در قسمت ترامپولین 

بود ارتباطات ملی و  ارتباط تباطات ورزشی از طریق بهمربیان، داوران و افراد داوطلب، تقویت ار

با یکدیگر، توسعه یک سازمان کارآمد و پایدار از طریق بهبود وضعیت مالی، افزایش تبلیغات از  اعضا

هاي المپیک و بهبود عملکرد ورزشکاران در کل کشور  طریق بهبود ارتباط با رسانه ها و پوشش بازي

هاي ورزشی را جهت توسعه ترامپولین تدوین نموده ت و افزایش رقابتسطح تمرینا ياز طریق ارتقا

در سطح ملی هم راستا با نظام ورزش این کشور ) 2014(ون ژیمناستیک آفریقاي جنوبیفدراسی .است

را جهت توسعه ژیمناستیک اتخاذ کرده و سعی دارد افراد بیشتري را جذب  "راهبرد مشارکت ملی"

هاي این فدراسیون در این سطح معرفی ژیمناستیک به عنوان مهمترین برنامهاز . این رشته ورزشی کند

راهبرد "المللی این فدراسیون در سطح بین. باشدها و آموزش مربیان میپایه و اساس سایر ورزش

فدراسیون ژیمناستیک  .را برگزیده است "کسب مدال بیشتر"  ،یا به عبارت دیگر "المللیتعالی بین

حوزه ارائه داده  6در  2013- 2012هاي را براي سال مهمیراهبردهاي   )2011(توباگوترینیداد و 

،  مدیریت توسعه آموزش ورزش، هادر اداره امور و سیاست ظرفیت سازي: از عبارت اندکه  است

افزایش  ر سطح ملی،هاي ورزشی مانند برگزاري مسابقات ژیمناستیک ریتمیک دتوسعه رویداد

ایجاد فرصت و ي دوره هاي پیش دبستانی و دبستان، ریزي براتیک از طریق برنامهرکت در ژیمناسمشا

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن در ژیمناستیک به عنوان بخشی از یک  زمینه الزم براي مشارکت

کسب نتایج  ،سطح عملکرد یا به عبارت دیگر يارتقا و در آخر مشارکت جمعی وبرنامه زندگی سالم 

 راهکارهاي پیشرفتنشان داد ) 1386(و قاسمی تندنویس نتایج پژوهش .هاي ملی بتبهتر در رقا

ارتقاي سطح علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر  :از عبارت اند کشورژیمناستیک  ورزش قهرمانی

هاي ، افزایش تاسیسات و سالنهاي مربیان، استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و تخصصیفعالیت

 بدري همچنین .ها به امکانات تخصصی و کمک آموزشیناستیک و تجهیز کامل سالنمختص ژیم

 و است راهبردي برنامه فاقد ایران ژیمناستیک فدراسیون که دریافتند خود تحقیق در) 1386(آذرین

 از حاکی جامعه در ورزش این گسترش فقدان ،همچنین .دارد قرار نامطلوبی جایگاه در ورزش این

 و راهبردي و ايتوسعه هايبرنامه ناکارآمدي و انسانی نیروي کیفی و کمی عیتوض موجود ضعف

  .است زمینه این در اطالعاتی منابع کمبود همچنین



 1325  سال در ایران ژیمناستیک فدراسیون  مطالعه ادبیات پیشینه و مبانی نظري بیانگر این است که

 با رشته ورزشی این متأسفانه اما ،ه استشد تأسیس  لندن 1948 المپیک هاي بازي شروع از قبل

 قابل نتایج نکرده، بلکه پیدا کشور در را خود  واقعی جایگاه تنها نه کشور، در ساله 70ا یبتقر  قدمتی

 کسب نکرده المپیک و آسیایی، جهانی از اعم قهرمانی باالي سطوح مسابقات در شرکت از قبولی هم

 افزایش به رو خطر دلیل به ،است زیادي مواجه رات و تحوالتبا تغیی محیط که امروز دنیاي در .است

ن استفاده از روش آزمایش امکا اقتصادي، مطلوبنا وضعیت و اشتباهات گزاف هايهزینه اشتباهات،

 بتوانند تا دارند نوین مدیریتی الگوهاي از استفاده به زیادي تمایل هاجود ندارد و سازمانو خطا و

- ایران(کنند حفظ تحول و رقابت شدید و تغییر معرض در و متالطم محیط رد سازمانشان را جایگاه

 اهداف به رسیدن براي فدراسیون ژیمناستیک مانندهر سازمان ورزشی . )1388زاده و همکاران، 

 به را ریزيبرنامه محیطی تغییر و تحوالت از اطمینان عدم دارد و نیاز راهبردي ریزيبرنامه به خویش

ریزي برنامه همان واقع در ریزي،برنامه نوع این. آوردمی در غیر قابل انکار ضرورت یک صورت

 و داخل سازمان هايضعف و قوت نقاط سازمان، خارجی و داخلی محیط بررسی با که است راهبردي

سازمان،  مأموریت و اندازچشم داشتن نظر در با و شناسایی را تهدیدهاي محیطی و هافرصت

 تا می نمایدرا انتخاب  راهبردهایی راهبردي، هايگزینه بین از و می کندرا تعیین  راهبردهاي مختلف

 به با توجه. )1388رابینز، ( آید دستبه وريبهره بیشترین و نتایج بهترین زمان، و منابع اتالف بدون

 هماین م به توجه ضرورت ورزش، جمله از مختلف هايحوزه توسعۀ در راهبردي ریزيبرنامه اهمیت

، ژیمناستیک کشور توسعۀ عدم دالیل از یکی ،شک بدون .شوداحساس می پیش از بیش کشور نیز در

 نیز رشته ورزشی ژیمناستیک . است کردن عمل ايسلیقه و مهم مقولۀ این به مسئوالن کم توجهی

 ضمن ات است عملیاتی هايبرنامه و هاکالن، راهبرد اهداف تدوین نیازمند دیگري سیستم هر مانند

انسانی،  مالی، منابع رفتن هدر به و رفتن کاري، بیراههدوباره هرگونه از حرکت بتواند مسیر از آگاهی

 ژیمناستیک راسیونفد در راهبردي برنامه فقدانبا توجه به  .ورزد اجتناب خود اطالعاتی و فیزیکی

  : دتا به این سئوال پاسخ ده پژوهش حاضر در صدد است ،ایران اسالمی جمهوري

  چگونه است؟ ایرانفدراسیون ژیمناستیک جمهوري  موقعیت راهبردي و برنامه استراتژیک

  



   پژوهششناسی روش

. بود کاربردي هدف، نظر و از پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی      

ن دراسیون، مسئوالنظران رشته ورزشی ژیمناستیک، مدیران فجامعه آماري پژوهش شامل کلیه صاحب

- علمی و دانشجویان دکتراي رشته هیئتها، کارشناسان، مربیان، اعضاي هاي ژیمناستیک استان هیئت

براي نمونه تحقیق در . بودنفر  160هاي علوم ورزشی آشنا با رشته ورزشی ژیمناستیک به تعداد 

در . هدفمند انتخاب شدندها به طور استفاده شد که نمونه متخصصانتن از  15بخش کیفی از نظرات 

. تن به طور تصادفی براي نمونه تحقیق برگزیده شدند 117بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 

ها، فهرستی از نقاط  قوت، ضعف ،یابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفیجهت دست

ی سه مرحله با و ط ناستیک جمهوري اسالمی ایران تهیهها و تهدیدهاي فدراسیون ژیمفرصت

اي که حاوي نقاط قوت سپس بر مبناي فهرست تهیه شده، پرسشنامه. نظرسنجی از خبرگان نهایی شد

با مقیاس پنج ) السؤ 27(و تهدیدها ) سؤال21(ها ،  فرصت)الؤس 28(، نقاط ضعف )الؤس 20(

روایی صوري . گرفتها قرار بود، تهیه و در اختیار آزمودنیارزشی لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم 

رسید و پایایی آن در  ورزشی مدیریت حوزه برجسته اساتید از تن 20 تایید و محتوایی پرسشنامه به

براي تجزیه و . برآورد شد 81/0آزمودنی و با محاسبه آلفاي کرونباخ  30یک مطالعه مقدماتی با 

هاي آماري از روش آوري شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمیتحلیل اطالعات جمع

آماري استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدي استفاده  هايتوصیفی میانگین و درصد فراوانی و روش

بارتلت و  کرویت آزمون از ها و تعیین همبستگی بین متغیرهاداده بودن مناسب از اطمینان براي. شد

تمامی مراحل آماري با استفاده . تفاده شداس) KMO(معیار  از هانمونه بودن کافی از اطمینان منظور به

براي تدوین راهبردها فرایند  .تجزیه و تحلیل شد 18نسخه   Amosو 16نسخه  SPSSاز نرم افزار 

 یخارج و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شامل این فرایند .اي زیر مورد استفاده قرار گرفتسه مرحه

 و هاقوت که است سازمان داخل عوامل راهبردي سیبرر حاصل ،داخلی عواملارزیابی  ماتریس. است

 اقتصادي، عوامل ،خارجی عوامل بیارزیا ماتریس. کندمی تدوین را سازمان اساسی يهاضعف

 مورد را سازمان بیرون از عوامل دیگر و دولتی سیاسی، محیطی، شناسی بوم فرهنگی، اجتماعی،

 مرحلۀ در. کندمی تدوین را سازمان اساسی هدیدهايت و ها فرصت ،ماتریس این. دهدمی قرار ارزیابی



 عوامل بین منظور بدین و توجه پذیرامکان راهبردهاي انواع به نامند،می مقایسه مرحلۀ را آن که دوم

 مقایسه را اطالعات مدیران ن وسیلهیبد. شودمی برقرار تعادل و توازن نوعی ،سازمان خارجی و داخلی

 بخش این در .را ارائه دهند SO , WO ,ST , WTآن راهبردهاي از استفاده با توانند می و کنندمی

-تصمیم را آن که سوم مرحلۀ در .کند استفاده یراهبردهای نوع چه از باید سازمان که شودمی مشخص

  .شودمی استفاده خبرگان نظرهاي از استفاده با بندي اولویت روش از ،نامندگیري می

  هاي پژوهشیافته 

 19/42ها مرد و درصد از نمونه 81/57ها بیانگر این بود که هاي جمعیت شناختی نمونه ویژگی     

ها داراي مدرك درصد نمونه 30. سال بود 39 زنانو  45میانگین سنی مردان . بودند زندرصد از آنها 

و درصد داراي مدرك کارشناسی  27درصد کارشناس ارشد و  43دکتري یا دانشجوي دوره دکتري، 

 هیئتدرصد عضو  28و  ندسال سابقه کار بود 12ها داراي میانگین همچنین نمونه. تر بودندپایین

درصد در سطح کارشناسی مشغول به کار  41 درصد مدیران سطوح مختلف و 31شگاه، علمی دان

   .بودند

  پرسشنامه KMOآزمون تحلیل عاملی تست بارتلت و  :1 جدول

  

  

اندازه  ،باشدمی 7/0بیشتر از   KMOدهد با توجه به این که ضریب نشان می 1نتایج جدول      

 05/0همچنین با توجه به این که میزان آزمون بارتلت از . ها براي تحلیل عاملی مناسب استنمونه

داري براي فراهم کردن یک مبناي معقول براي تجزیه و ی نها ارتباط معتر است، بنابراین گویهکوچک

به . ها و تهدیدهاي فدراسیون ژیمناستیک را دارندتحلیل عوامل مرتبط با نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها و تهدیدهاي ضعف، فرصت ،تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی نقاط قوت ،بیان دیگر

   .فدراسیون ژیمناستیک مناسب است

  تآزمون کروییت بارتل KMOشاخص 

 df   p 

848/0 132/1208  153  001/0  



 

 فدراسیون ژیمناستیک نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به نقاط قوت :1شکل 



از بین  ،است 3/0بیشتر از که  ییهاعاملی گویه مقدار باربه دهد با توجه نشان می  1شکل نتایج      

بنابراین . ب برخوردار بودندمورد از بار عاملی مناس 15فقط  ،نقطه قوت فدراسیون ژیمناستیک 20

  .نقطه قوت است 15فدراسیون ژیمناستیک داراي 

                                      
  تحلیل عاملی تاییدي نقاط ضعف فدراسیون ژیمناستیک: 2شکل 



 28از بین است،  3/0بیشتر از  یی کههامقدار بارعاملی گویهبه دهد با توجه نشان می 2شکل نتایج     

بنابراین  .مورد از بار عاملی مناسب برخوردار بودند 21فقط  ،نقطه ضعف فدراسیون ژیمناستیک

  .نقطه ضعف است 21فدراسیون ژیمناستیک داراي 

  

  فدراسیون ژیمناستیک هايتحلیل عاملی تاییدي فرصت: 3شکل   

  



 21از بین است،  3/0یشتر از که ب ییهادهد با توجه مقدار بارعاملی گویهن مینشا 3شکل نتایج 

 9بنابراین . مورد از بار عاملی مناسب برخوردار بودند 9فقط  ،فرصت براي فدراسیون ژیمناستیک

  .فرصت براي فدراسیون ژیمناستیک وجود دارد

                                   
 تحلیل عاملی تاییدي فدراسیون ژیمناستیک:  4شکل 



 27از بین  است،3/0یشتر از ب یی کههادهد با توجه مقدار بارعاملی گویهنشان می 4شکل نتایج      

 5بنابراین . مورد از بار عاملی مناسب برخوردار بودند 5فقط  ،تهدید براي فدراسیون ژیمناستیک

  .ناستیک وجود داردتهدید براي فدراسیون ژیم

 عوامل داخلی فدراسیون ژیمناستیک ارزیابی ماتریس: 2جدول 

  وزن× اهمیت   وزن  اهمیت    

  

  

 
 

 

  

  

نقاط 

  قوت

S1 081/0  027/0  3  هنري ژیمناستیک در بندي سطح نظام وجود  

S2 084/0  028/0  3   ها شهرستان و ها استان در ژیمناستیک هاي هیئت مستمر فعالیت  

S3 066/0  022/0  3  سنی مختلف هاي رده در مسابقات برگزاري  

S4 084/0  028/0  3   مختلف سطوح در مربیگري و داوري کالسهاي برگزاري  

S5 076/0  019/0  4   ژیمناستیک در متخصص انسانی منابع وجود  

S6 087/0  029/0  3   ملی هاي تیم راس در خارجی مربیان از بهرمندي  

S7 076/0  019/0  4   ژیمناستیک در منسجم تشکیالتی ساختار وجود  

S8 056/0  014/0  4  ژیمناستیک ورزش جذابیت  

S9 075/0  025/0  3   داوري و مربیگري بازآموزي هاي دوره برگزاري  

S10 084/0  028/0  3   مختلف هاي شاخه در ژیمناستیک توسعه  

S11 108/0  027/0  4  ها استان در ژیمناستیک هاي خانه وجود  

S12 075/0  025/0  3  هنري ژیمناستیک در منظم لیگ گزاريبر  

S13 060/0  020/0  3   ژیمناستیک در دانش با مربیان وجود  

S14 076/0  019/0  4   ورزشی علوم متخصصان با فدراسیون مستمر همکاري  

S15 096/0  024/0  4  پرورش و آموزش بدنی تربیت با مناسب همکاري و تعامل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقاط 

  ضعف

W1 048/0  024/0  2  عدم وجود برنامه راهبردي ومیان مدت در ژیمناستیک  

W2 046/0  023/0  2  عدم نظام شایسته ساالري در ژیمناستیک  

W3  028/0  028/0  1  منابع مالی دولتی در ژیمناستیک  

W4 068/0  034/0  2  عدم استفاده بهینه از همه منابع انسانی متخصص  

W5  037/0  037/0  1  ورزش کشور اقتصاد دولتی حاکم بر  

W6039/0  039/0  1  هاي اختصاصی،تاسیسات و تجهیزات مناسب در ژیمناستیک کمبود سالن  

W7045/0  024/0  2  نبود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب در فدراسیون  

W8 034/0  034/0  1  کمبود مربیان کیفی قهرمان پرور  

W9 039/0  039/0  1  پایه و استانها  عدم بهره مندي از مربیان خارجی در سطوح  

W10  044/0  022/0  2  دانشگاهی براي توسعه ژیمناستیک متخصصانعدم استفاده مناسب از  

W11 038/0  038/0  1  توزیع نامناسب منابع انسانی در سطح کشور  



W12  039/0  039/0  1  دانش ناکافی براي بهره مندي از اماکن، تجهیزات و تاسیسات ژیمناستیک  

W13 024/0  012/0  2  کمیت نامناسب مربیان با دانش در بخش بانوان  

W14  035/0  035/0  1  نظام استعداد یابی ناکارآمد در سطح کشور  

W15  068/0  034/0  2  سیستم آموزشی ناکارآمد در سطح کشور  

W16  021/0  021/0  1  کمبود سانهاي ژیمناستیک ویژه بانوان  

W17 039/0  039/0  1  ندستمزد پایین مربیا  

W18  035/0  035/0  1  گران بودن ورزش ژیمناستیک  

W19 062/0  031/0  2 فقدان مدیریت یکپارچه در ژیمناستیک  

  W20 026/0  026/0  1 عدم ارتباط نظامند با مراکز ژیمناستیک دنیا  

W21 032/0  032/0  1 عدم بهره مندي از فناوري روز و کارآمد در ژیمناستیک  

   1  034/2  

  

 فدراسیون ژیمناستیک عوامل خارجی ارزیابی ماتریس :3جدول

      

  

  وزن×  اهمیت  وزن  اهمیت

  

  

  

  

فرص

  تها

  

O1  090/0  025/0  4  حضور متخصصان تربیت بدنی در وزارت ورزش  

O2  287/0  099/0  3  استقبال عمومی از ورزش ژیمناستیک  

O3 104/0  026/0  4  ایهنگاه به ورزش ژیمناستیک به عنوان رشته ورزشی پ  

O4  116/0  029/0  4  آموزش ژیمناستیک به عنوان درس تربیت بدنی  

O5 357/0  119/0  3  ها  وجود بستر مناسب براي همکاري بهینه فدراسیون و دانشگاه  

O6 288/0  096/0  3  ها به ورزش ژیمناستیک نگرش مثبت خانواده  

O7 288/0  096/0  3  افزایش اعتبارات ورزش کشور  

O8 291/0  097/0  3  نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان به ژیمناستیک  

O9 147/0  049/0  3  نگرش مثبت و نگاه حمایتی کمیته ملی المپیک به ژیمناستیک  

 
 
 

تهدید

  ها

T1 178/0  089/0  2  توجه بیش از حد رسانه ها به برخی از رشته هاي ورزشی مانند فوتبال  

T2  099/0  099/0  1  براي سرمایه گذاري در ژیمناستیکعدم تمایل بخش خصوصی  

T3  089/0  089/0  1  عدم امکان پخش مسابقات بانوان از تلویزیون  

T4 087/0  087/0  1  وجود موانع مختلف براي حضور بانوان تماشاگر در مسابقات آقایان  

  421/2  1    مجموع

 



لی و خارجی، فدراسیون ژیمناستیک از و همچنین ماتریس عوامل داخ SWOTبا توجه به نتایج      

  ).5شکل (قرار دارد  WTلحاظ موقعیت راهبردي در موقعیت 

  

  

  موقعیت راهبردي فدراسیون ژیمناستیک :5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  SO , WO ,ST , WTراهبردهاي  :.4جدول

  

  

  

  

  

  عوامل داخلی                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل خارجی

  )W(ط ضعفنقا  )S(نقاط قوت

S1  وجود نظام سطح بندي در ژیمناستیک

  هنري

S2  هاي ژیمناستیک  هیئتفعالیت مستمر

  در استانها و شهرستانها 

S3  برگزاري مسابقات در رده هاي مختلف

  سنی

S4  برگزاري کالسهاي داوري و مربیگري

  در سطوح مختلف 

S5  وجود منابع انسانی متخصص در

  ژیمناستیک 

S6 ربیان خارجی در راس تیم بهرمندي از م

  هاي ملی 

S7  وجود ساختار تشکیالتی منسجم در

  ژیمناستیک 

S8 جذابیت ورزش ژیمناستیک  

S9  برگزاري دوره هاي بازآموزي مربیگري

  و داوري 

S10  توسعه ژیمناستیک در شاخه هاي

  مختلف 

S11  وجود خانه هاي ژیمناستیک در

  استانها

S12 یک برگزاري لیگ منظم در ژیمناست

  هنري

S13  وجود مربیان با دانش در ژیمناستیک  

S14  همکاري مستمر فدراسیون با

  متخصصان علوم ورزشی 

S15  تعامل و همکاري مناسب با تربیت

  بدنی آموزش و پرورش

W1 میان مدت  عدم وجود برنامه راهبردي و

  در ژیمناستیک

W2 عدم نظام شایسته ساالري در ژیمناستیک  

W3 ی در ژیمناستیک منابع مالی دولت  

W4  عدم استفاده بهینه از همه منابع انسانی

  متخصص

W5  اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش کشور  

 W6 کمبود سالنهاي اختصاصی،تاسیسات و

  تجهیزات مناسب در ژیمناستیک

 W7 نبود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب در

  فدراسیون

W8 کمبود مربیان کیفی قهرمان پرور  

W9 از مربیان خارجی در  عدم بهره مندي

 سطوح پایه و استانها 

W10  متخصصانعدم استفاده مناسب از 

  دانشگاهی براي توسعه ژیمناستیک

W11  توزیع نامناسب منابع انسانی در سطح

  کشور

W12  دانش ناکافی براي بهره مندي از

  اماکن، تجهیزات و تاسیسات ژیمناستیک 

W13  کمیت نامناسب مربیان با دانش در

  بانوانبخش 

W14  نظام استعداد یابی ناکارآمد در سطح

  کشور 

W15  سیستم آموزشی ناکارآمد در سطح

  کشور 

W16  کمبود سانهاي ژیمناستیک ویژه بانوان  

W17 دستمزد پایین مربیان  

W18  گران بودن ورزش ژیمناستیک  

W19  فقدان مدیریت یکپارچه در

  ژیمناستیک

W20  عدم ارتباط نظامند با مراکز

  ناستیک دنیاژیم

W21  عدم بهره مندي از فناوري روز و

  کارآمد در ژیمناستیک

  WOراهبردهاي   SOراهبردهاي   )O(فرصت ها 

O1  حضور متخصصان تربیت بدنی درSO1 : بهبود سطح کیفی و کمی رقابتهايWO1 : بهبود توان مالی فدراسیون  



  وزارت ورزش 

O2  استقبال عمومی از ورزش ژیمناستیک  

O3  نگاه به ورزش ژیمناستیک به عنوان

  رشته ورزشی پایه

O4 عنوان درس  آموزش ژیمناستیک به

  تربیت بدنی 

O5  وجود بستر مناسب براي همکاري بهینه

  فدراسیون و دانشگاهها 

O6 ها به ورزش نگرش مثبت خانواده

  ژیمناستیک 

O7 افزایش اعتبارات ورزش کشور  

O8  نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان

  به ژیمناستیک

O9  نگرش مثبت و نگاه حمایتی کمیته ملی

  المپیک به ژیمناستیک

  ژیمناستیک 

SO2 : تقویت ارتباطات ملی و بین المللی  

SO3 : افزایش تعداد و اجراي تحقیقات

  علمی و پژوهشی در ژیمناستیک

SO4 : بهبود مدیریت منابع انسانی در ورزش

  ژیمناستیک

SO5 :تقاء سطح دانش فنی مربیان و ار

  داوران ژیمناستیک

  

WO2 : افزایش نگرش برنامه محور بودن در

  فدراسیون 

WO3 : افزایش بهره مندي از توان فنی سایر

  کشورهاي صاحب نام در ژیمناستیک کشور 

WO4 : افزایش ارتباط فدراسیون با دانشکده

  هاي تربیت بدنی 

  

 WTراهبردهاي  STراهبردهاي   )T(هدیدها ت

T1  توجه بیش از حد رسانه ها به برخی از

  رشته هاي ورزشی مانند فوتبال

T2  عدم تمایل بخش خصوصی براي

  سرمایه گذاري در ژیمناستیک

T3  عدم امکان پخش مسابقات بانوان از

  تلویزیون 

T4 انوان وجود موانع مختلف براي حضور ب

  ات آقایانتماشاگر در مسابق

ST1:  بهبود توجه رسانه ها به رشته ورزشی

  ژیمناستیک

ST2 : افزایش آموزش مبتنی بر فناوري در

  ژیمناستیک

ST3 : ارتقاء سطح آموزش کیفی در

  ژیمناستیک

WT1 : بهبود وضعیت بازاریابی ورزشی در

  فدراسیون 

WT2 : افزایش سطح کیفی و کمی تجهیزات

 ورزشی ژیمناستیک 

  

  

،  SOشامل پنج راهبرد ،راهبرد SWOT  ،14در مجموع بر اساس تحلیل دهدنشان می 4ل نتایج جدو

براي توسعه ورزش ژیمناستیک ایران تدوین  WTو دو راهبرد  WO، چهار راهبرد STسه راهبرد 

  .شد

  بحث و نتیجه گیري

 راسیونفد توسعه راهبردهاي تدوین و راهبردي موقعیت تعیین حاضر، پژوهش انجام از هدف     

نقطه  21نقطه قوت،  15ایران داراي  نتایج تحقیق نشان داد که ژیمناستیک. بود کشور ژیمناستیک

 در بنديسطح نظام هاي وجودقوت از کشورمان ژیمناستیک .باشدتهدید می 4فرصت و  9ضعف، 

 مسابقات يها، برگزارشهرستان و هااستان در ژیمناستیک هايهیئت مستمر هنري، فعالیت ژیمناستیک

 منابع مختلف، وجود سطوح در مربیگري و داوري هايکالس سنی، برگزاري مختلف هايرده در



 ساختار ملی، وجود هايتیم راس در خارجی مربیان از منديکشور، بهره در متخصص انسانی

 بازآموزي هايدوره ژیمناستیک، برگزاري ورزش ژیمناستیک، جذابیت در منسجم تشکیالتی

ها، استان در ژیمناستیک هايخانه مختلف، وجود هايشاخه در ژیمناستیک داوري، توسعه و مربیگري

 مستمر ژیمناستیک، همکاري در دانش با مربیان هنري، وجود ژیمناستیک در منظم لیگ برگزاري

پرورش  و آموزش بدنی تربیت با مناسب همکاري و ورزشی و تعامل علوم متخصصان با فدراسیون

 نظري و همکاران، )1390( و همکاراننسب نتایج تحقیقات نادري قسمتی از که با  استردار برخو

فدراسیون  SWOT، تحلیل )2011(فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند SWOT، تحلیل )1392(

، )2011(، آنالیز سوات فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو)2014(ژیمناستیک آفریقاي جنوبی

، رضوي و )1392( همکاران و ، سواري)2014(گانه ایاالت متحده ورزش سه آنالیز سوات فدراسیون

 فدراسیون سافت بال نیوزلند SWOTتحلیل ، )1392(، رشید لمیر و همکاران)1393(همکاران

براي توسعه ژیمناستیک وجود نقاط قوتی که به آنها  .همخوانی دارد) 1386( آذرین، بدري و )2014(

 هايهیئت مستمر رسد با وجود نقاط قوتی مانند فعالیتنظر می به .اشاره شد ضروري است

 مربیان از منديکشور، بهره در متخصص انسانی منابع ها، وجودشهرستان و هااستان در ژیمناستیک

هاي موفقیت باید، ژیمناستیک ایران منسجم تشکیالتی ساختار وجودو  ملی هايتیم راس در خارجی

در عدم موفقیت فدراسیون ژیمناستیک ولی  ،وردآیمالمللی به دست چشمگیري را در سطوح بین

اند از فدراسیون ژیمناستیک نتوانسته مسئوالنبیانگر این است که مدیران و المللی هاي بین کسب مقام

کارایی الزم را براي بهبود استفاده مناسب را به عمل بیاورند یا اینکه نقاط قوت  یاد شدهنقاط قوت 

استفاده از مربیان  ،دیگر نقاط قوت فدراسیون ژیمناستیک از. اندمناستیک کشور نداشتهوضعیت ژی

با توجه به بودجه محدود فدراسیون ژیمناستیک و وابستگی  .باشدهاي ملی میخارجی در راس تیم

توفیق  بین المللیاز آنجا که ورزش ژیمناستیک کشور هنوز در سطح  آن به منابع مالی دولتی و

طریق  ازتقویت دانش فنی مربیان داخلی  جهتبودجه مذکور را شود توصیه می .استی نداشته چندان

حضور  و از کنندصرف مربیان متخصص خارجی  زیر نظرهاي آموزشی پیشرفته برگزاري کالس

سیستم فدراسیون ژیمناستیک باید  ،به بیان دیگر. هاي ملی جلوگیري کنندجی در راس تیممربیان خار

هاي آینده اثر تا در سال نمایدایجاد ی را براي پرورش مربیان ایرانی با استانداردهاي جهانی مناسب

شاید توفیقات اندکی که در این . در موفقیت ژیمناستیک کشور مشاهده شود یحضور چنین مربیان



ود نظام اواخر براي ژیمناستیک کشور حاصل شده است ناشی از نقاط قوت ذکر شده از جمله وج

 هايمربیگري و دوره و داوري هايکالس برگزاري ،ژیمناستیک در دانش با مربیان وجود ،بنديح سط

 . باشد مختلف سطوح در بازآموزي

عبارت نقاط ضعف فدراسیون ژیمناستیک جمهوري اسالمی  ،هاي پژوهش حاضربر اساس یافته     

 در ساالري شایسته نظام عدمژیمناستیک،  در مدت و میان راهبردي برنامه وجود عدم :از اند

متخصص،  انسانی منابع همه از بهینه استفاده ژیمناستیک، عدم در دولتی مالی ژیمناستیک، منابع

 در مناسب تجهیزات و تاسیسات اختصاصی، هايسالن کشور، کمبود ورزش بر حاکم دولتی اقتصاد

 پرور، عدم قهرمان کیفی مربیان دفدراسیون، کمبو در مناسب عملکرد ارزیابی سیستم ژیمناستیک، نبود

 دانشگاهی متخصصان از مناسب استفاده ها، عدم استان و پایه سطوح در خارجی مربیان از مندي بهره

 مندي بهره براي ناکافی کشور، دانش سطح در انسانی منابع نامناسب ژیمناستیک، توزیع توسعه براي

 بانوان، نظام بخش در دانش با مربیان ناسبنام ژیمناستیک، کمیت تاسیسات و تجهیزات اماکن، از

 هايسالن کشور، کمبود سطح در ناکارآمد آموزشی کشور، سیستم سطح در ناکارآمد استعدادیابی

 مدیریت ژیمناستیک، فقدان ورزش بودن مربیان، گران پایین بانوان، دستمزد مخصوص ژیمناستیک

مندي از فناوري روز عدم بهرهدنیا،  ژیمناستیک کزمرا با مندم نظا ارتباط ژیمناستیک، عدم در یکپارچه

، تحلیل )1392( یج تحقیقات نظري و همکاراناین نتایج با قسمتی از نتا .و کارآمد در ژیمناستیک

SWOT تحلیل )2011( فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند ،SWOT  فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي

، آنالیز سوات فدراسیون )2011(ترینیداد و توباگو ، آنالیز سوات فدراسیون ژیمناستیک)2014(جنوبی

، رشید )1393(، رضوي و همکاران)1392( همکاران و ، سواري)2014(گانه ایاالت متحده ورزش سه

، تندنویس و )2014(بال نیوزلند فدراسیون سافت SWOT، تحلیل )1392(لمیر و همکاران

مانگونه که روشن است ورزش ه. همسو می باشد )1386( آذرین، و بدري) 1386(قاسمی

یکی از مهمترین نقاط ضعف فدراسیون  .رو استهاي زیادي روبهها و ضعفژیمناستیک با چالش

  و توسعه فرایند ،تردید بدون .دولتی است اعتباراتوابستگی مالی این فدراسیون به  ،ژیمناستیک

 و سرمایه گذاري ندنیازم در سطح قهرمانی و چه همگانی صورت پیشرفت ژیمناستیک چه به

 وزارت ورزش و جوانان سوي از یافته تخصیص دولتی اعتبارهاي از غیر به مالی منابع از برخورداري

- یا حداقل بخشی از آن برنامههاي این فدراسیون برنامهدولتی منابع مالی  که با محقق نشدنچرا ،  اس



 درآمدزایی به نسبت ژیمناستیک راسیونفد مدیران شودمی پیشنهاد ،رو این از .تحقق نخواهد یافتها 

وابستگی مالی خود کنند و سعی  نمایند اقدام موثر و کارآمد ورزشی بازاریابی مدیریت ایجاد طریقاز 

 هايسالن کمبود ،هاي فدراسیون ژیمناستیکدیگر نقطه ضعفاز  .نمایندرا به منابع مالی دولتی کمتر 

 و تجهیزات اماکن، از مندي بهره براي ناکافی شمناسب، دان تجهیزات و اختصاصی، تاسیسات

در جایی که هنوز  .است بانوان مخصوص ژیمناستیک هايسالن ژیمناستیک و کمبود تاسیسات

هاي چند منظوره یا از سالنهاي ژیمناستیک هستند  فاقد سالنبسیاري از شهرهاي کشور 

به این ها خانواده توان انتظار داشتمی چگونه ،شودبراي آموزش ژیمناستیک استفاده میاستاندارد غیر

ژیمناستیک با جلب حمایت مجلس  فدراسیون مسئوالن رو ضروري است از این .روي آورند ورزش

تا  دنهاي استاندارد ژیمناستیک را در کشور فراهم آورسالن ساختزمینه  و جوانان و وزارت ورزش

از نقطه  دیگر یکی .راهم شوداسر کشور فمندان ژیمناستیک در سرامکان آموزش و تمرین عالقه

فدراسیون . باشددنیا می ژیمناستیک مراکز با نظامند ارتباط عدم ژیمناستیک فدراسیون هايضعف

تواند از مانند آمریکا، چین یا ژاپن میژیمناستیک کشورهاي صاحب ژیمناستیک با ایجاد ارتباط با 

هاي و زمینه برگزاري رویدادهاي ورزشییابی، داداستعنظام هاي پرورش مربیان و داوران، سیستم

دعوت از مربیان با  تواندمی فدراسیوناین  ،در همین راستا. الگو برداري کنداین کشورها علمی و فنی 

و داوري پیشرفته  هاي مربیگريها و دورهکالساقدام به برگزاري  این کشورها و مدرسان با دانش

همچنین از مربیان . فراهم آوردکشور و داوران مربیان را به ن مورد نیاز و زمینه انتقال دانش و ف نماید

که در نهایت کاران رده هاي پایه استفاده کند براي آموزش ژیمناستیکتواند میبا دانش این کشورها 

 . داشته باشد آینده به دنبالژیمناستیک را در  و رشدتواند توسعه می اقداماتیچنین 

 متخصصان حضور :از عبارت اندهاي فدراسیون ژیمناستیک نشان داد فرصت پژوهش نتایج      

 ورزش به نگاه ژیمناستیک، ورزش از عمومی استقبال جوانان، و ورزش وزارت در بدنی تربیت

 زمینه وجود بدنی، تربیت درس عنوان به ژیمناستیک آموزش پایه، ورزشی رشته عنوان به ژیمناستیک

 ژیمناستیک، ورزش به هاخانواده مثبت نگرش ژیمناستیک، فدراسیون و ها دانشگاه بین همکاري هاي

 مثبت نگرش و ژیمناستیک به جوانان و ورزش وزارت حمایتی نگاه کشور، ورزش اعتبارات افزایش

 هاي نظري و همکاراننتایج با برخی از یافتهاین  .ژیمناستیک به المپیک ملی کمیته حمایتی نگاه و

، )2011(فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند SWOT، تحلیل )2012(و همکاران  ، جمشیدي)1392(



، آنالیز سوات فدراسیون ژیمناستیک )2014(فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي جنوبی SWOTتحلیل 

 و ، سواري)2014(گانه ایاالت متحده ، آنالیز سوات فدراسیون ورزش سه)2011(ترینیداد و توباگو

 SWOT، تحلیل )1392( ، رشید لمیر و همکاران)1393( همکاران ، رضوي و)1392( همکاران

همخوانی  )1386( آذرین و بدري) 1386( ، تندنویس و قاسمی)2014( فدراسیون سافت بال نیوزلند

 رشته عنوان به ژیمناستیک به نگاه و از یک طرف ،ژیمناستیک ورزش از عمومی استقبال .دارد

و  اقبال نشان دهندها به این ورزش مادر ه که خانواد ، باعث شدهاز طرف دیگر پایه ورزشی

ها به بهترین باید از این فرصتکه  باشد با استعدادهاي فراوانی روبه روعمال اسیون ژیمناستیک فدر

 ،بی شک .نمودو زمینه پرورش و نگهداري این استعدادها را در کشور فراهم  نحو استفاده کرد

 متخصصاندانشگاهی و  متخصصانمندي از ه استیک با بهرو مدیران فدراسیون ژیمن مسئوالن

ها را طرح ریزي هاي راهبردي و عملیاتی الزم براي استفاده از این فرصتتوانند برنامهمی ژیمناستیک

  .موانع و مشکالت عدم توسعه این ورزش را رفع کنند کنند و

 :از عبارت اندسیون ژیمناستیک است که  تهدیدهاي فدرا آنهاي پژوهش مبین یافتههمچنین،      

 خصوصی بخش تمایل عدم فوتبال، مانند ورزشی هايرشته از برخی به هارسانه حد از بیش توجه

 موانع وجود و تلویزیون از بانوان مسابقات پخش امکان عدم ژیمناستیک، در گذاريسرمایه براي

هاي یج با قسمتی از نتایج پژوهشاین نتا. آقایان مسابقات در تماشاگر بانوان حضور براي مختلف

فدراسیون ژیمناستیک  SWOT، تحلیل )2012(، جمشیدي و همکاران )1392( نظري و همکاران

، آنالیز سوات )2014(فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي جنوبی SWOT، تحلیل )2011(نیوزلند

گانه ایاالت متحده سه ، آنالیز سوات فدراسیون ورزش)2011(فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو

، )1392(، رشید لمیر و همکاران)1393(، رضوي و همکاران)1392( همکاران و ، سواري)2014(

 آذرین و بدري) 1386(، تندنویس و قاسمی)2014(بال نیوزلندفدراسیون سافت SWOTتحلیل 

 یمناستیکورزش از جمله ژ و گسترش  توسعه در موثر عوامل از یکی ،تبلیغات. ستهمسو )1386(

روبه یکی از تهدیدهایی که فدراسیون ژیمناستیک با آن . دارند کلیدي نقش در آن مالی حامیان و است

ست، عدم توجه صدا و سیما به ورزش ژیمناستیک در مقایسه با سایر رشته هاي ورزشی مانند رو

زمینه استیک، پخش مسابقات ژیمن بهکافی صدا و سیما ناتوجه . فوتبال، والیبال و بسکتبال است

سرمایه گذاري حامیان مالی در این رشته ورزشی تبلیغاتی ژیمناستیک را کاهش داده و سبب شده 



تبلیغ نام تجاري و کاالها و محصوالت خود هستند تا  هاي تجاري به دنبالچرا که شرکت ،نکنند

ویدادهاي پخش محدود ربراین بنا. را افزایش دهندفروش و به تبع آن سود خود  بدین وسیله

در ژیمناستیک و همچنین کاهش از سیماي جمهوري اسالمی، کاهش سرمایه گذاري ژیمناستیک 

 از بانوان مسابقات پخش امکان عدم. را در پی داشته استحامیان مالی در این رشته ورزشی 

کار از تهدیدهاي آش ،آقایان مسابقات در تماشاگر بانوان حضور براي مختلف موانع وجود و تلویزیون

 فرهنگ جامعه سطح در در این موارد باید .این رشته ورزشی است که زمینه فرهنگی و مذهبی دارد

 واقعی جایگاه و کاسته شود بانوان ورزش راه سر مشکالت از تاصورت پذیرد  موثري و قوي سازي

  . دنکن پیدا در جامعه را خود

 و کیفی سطح بهبود :از عبارت اندران ای ژیمناستیکراهبردهاي توسعه هاي پژوهش نشان داد یافته

 تحقیقات اجراي و تعداد المللی، افزایش بین و ملی ارتباطات ژیمناستیک، تقویت هايرقابت کمی

 سطح يژیمناستیک، ارتقا ورزش در انسانی منابع مدیریت ژیمناستیک، بهبود در پژوهشی و علمی

 در محور برنامه نگرش فدراسیون، افزایش یمال توان ژیمناستیک، بهبود داوران و مربیان فنی دانش

 کشور، افزایش ژیمناستیک در نام صاحب کشورهاي سایر فنی توان از مندي بهره فدراسیون، افزایش

ژیمناستیک،  ورزشی رشته به ها رسانه توجه بدنی، بهبود تربیت هاي دانشکده با فدراسیون ارتباط

 ژیمناستیک، بهبود در کیفی آموزش سطح يارتقا ژیمناستیک، در فناوري بر مبتنی آموزش افزایش

 .ژیمناستیک ورزشی تجهیزات کمی و کیفی سطح فدراسیون، افزایش در ورزشی بازاریابی وضعیت

و همچنین ماتریس عوامل داخلی و خارجی، فدراسیون  SWOTبا توجه به نتایج همچنین 

هاي تحقیق حاضر با نتایج و یافته .قرار دارد WTژیمناستیک از لحاظ موقعیت راهبردي در موقعیت 

 )1390( همکاران و نسب ، نادري)1393( ، رضوي و همکاران)1392( همکاران و سواري هايیافته

، رشید لمیر و )1392( تحقیقات نظري و همکاران جاما با نتای ،همخوانی دارد) 1390( پناهیسیف  و

به عبارت . وقعیت راهبردي یکسان نیستاز نظر م) 2012(و جمشیدي و همکاران ) 1392( همکاران

ها ها و عدم توانایی فدراسیون ژیمناستیک در استفاده از فرصتها بر قوتبه دلیل برتري ضعف ،دیگر

تا وضعیت ژیمناستیک کشور از  سیون راهبرد تدافعی را اتخاذ کندو دفع تهدیدها بهتر است این فدرا

   .وضعیت کنونی بدتر نشود



 ، )1390( پناهیسیف  ،)1392( برنامه راهبردي نظري و همکارانقسمتی از شده با  راهبردهاي تدوین

، برنامه راهبردي )2012(ریزي راهبردي کشور کانادا برنامه، )1390( همکاران و نسب تحقیق نادري

، برنامه راهبردي )2011(، برنامه راهبردي فدراسیون ژیمناستیک نیوزلند)2013(ایالت اونتاریو

طراحی شده توسط راهبردهاي قسمتی از ، )2011(ون ژیمناستیک نیوزلند در قسمت ترامپولینفدراسی

 راهبردي ، برنامه)2011(انجمن ورزش استرالیا راهبردي برنامه، )2012(جمشیدي و همکاران 

لمیر و رشید تدوین شده توسط قسمتی از راهبردهاي، )2014(فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي جنوبی

و راهکارهاي  )1386(آذرین ، بدري)2011(فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو، )1392(همکاران

همانگونه که از مطالعه مبانی نظري و  .باشدهمسو می) 1386(توسعه ژیمناستیک تندنویس و قاسمی 

م در هر حوزه ورزشی به ویژه ورزش پایه و مادر ژیمناستیک مستلز موفقیت ،آیدادبیات پیشینه بر می

 هدف با افزایش نگرش برنامه محور بودن در فدراسیون ژیمناستیک،. باشدداشتن برنامه راهبردي می

 پیشرو هايسازمان به همین دلیل .است ضروري امري آینده رقابتی و چالشی وضعیت با رویارویی

 هايبرنامه و اهداف ،مطلوب ايآینده به دستیابی براي و می پردازند سازيآینده و هافرصت خلق به

جامعه  مساعی و هاتالش که شودسبب می آن اجراي و ریزي بلندمدتبرنامه .کنندایجاد می بلندمدت

 هايو فعالیت یردقرار گ کالن اهداف تحقق جهت در بخشوحدت چارچوبی قالب در ژیمناستیک

دراسیون یابد و همچنین معیار مناسبی جهت کنترل و ارزیابی عملکرد ف کاهش موازي و زائد

محققان اذعان دارند که  بیشتر تقویت ارتباطات ملی و بین المللی زمینهدر . ژیمناستیک ایجاد کند

 ،از این رو. رسدنظام استعدادیابی به حداقل می بدون همکاري آموزش و پرورش امکان موفقیت

ن ژیمناستیک و نیازمند تعامل و همکاري دو جانبه فدراسیو هاي قهرمانی ژیمناستیکتوسعه ظرفیت

فدراسیون ژیمناستیک براي  ،از سوي دیگر. باشدآموزي میهاي تابعه آن با متولیان ورزش دانشهیئت

هاي بین به روز بودن و کسب اطالعات علمی و فنی ناگزیر از  تقویت ارتباطات و کسب کرسی

ژیمناستیک دستاوردهایی  المللیتقویت ارتباط با نهادهاي بین. باشدالمللی در سطح آسیا و جهان می

هاي پایه و سطح ملی، دعوت از مربیان در رده ژیمناست هامانند جذب مربیان با دانش براي آموزش 

هاي مربیگري و داوري، اخذ ها و دورهو مدرسان با دانش براي دانش افزایی و برگزاري کالس

مدرن براي این رشته دارد که میزبانی رویدادهاي ژیمناستیک و خرید تجهیزات، وسایل و تاسیسات 

یکی  .هاي آینده بیانجامد توسعه ژیمناستیک کشور در سالبه تواند در نهایت چنین دستاوردهایی می



 و رقابت. ژیمناستیک است هاي رقابت کمی و کیفی سطح بهبود ،از راهبردهاي توسعه ژیمناستیک

 مسابقه و چرا که رقابت ،ستست هاژیمناورزشکاران از جمله  پیشرفت اصلی عوامل از یکی مسابقه

ها و توانند تواناییها می و در مسابقه است که ژیمناست می آید شمار به تمرینات اصلی هدف

روزانه را در  تمرینات الزم براي انگیزه ،رقابت .هاي خود را به رخ حریفانشان بکشندمهارت

 در آموخته شده تکنیکی هايها و مهارتاییتوان تا سازدمی قادر را آنانو  کندایجاد می ژیمناست ها

ژیمناستیک مستلزم  هايرقابت کمی و کیفی سطح بهبود .گیرند به کار مسابقات در را تمرینات مرحلۀ

) منابع انسانی(داوران  و دانش مربیان توسعۀ و ژیمناستیک تجهیزات و امکانات ها،زیرساخت توسعۀ

 موجبات المللی بین مسابقات یک از طریق پذیرش میزبانیشود فدراسیون ژیمناستپیشنهاد می. است

عالوه بر . انسانی را فراهم آورد منابع تجهیزات ژیمناستیک و توسعۀ و امکانات ها،زیرساخت توسعۀ

فدراسیون ژیمناستیک می تواند از یک طرف براي بهبود سطح کمی و کیفی مسابقات میزبانی  ،این

جوایز نفیسی را بین تیم هاي  ،هاي تابعه تفویض کند و از طرف دیگرهیئتبسیاري از مسابقات را به 

 مهمترین هاسایر بخش همانند فدراسیون ژیمناستیک در انسانی منابع .قهرمان و مربیان آنها توزیع کند

 منابع راهبردي و مدیریت بین تنگاتنگی ارتباط گفت توانمی و شوندمی محسوب سازمان دارایی

توفیق فدراسیون ژیمناستیک در رسیدن به اهدافش به طور  .دارد وجود یسازمان شیاثربخ انسانی و

 در عامل تریناصلی ،ورزشکار. مستقیم به داشتن و استفاده مؤثر از منابع انسانی آن بستگی دارد

 متمرکز ژیمناست ها آموزش و پرورش روي هاي فدراسیون ژیمناستیکفعالیت همۀ و است ورزش

 متعهد مجرب و کارآزموده، کارکنان مربیان از استفاده ،ژیمناست هاآموزش و پرورش  مسیر در. است

در راستاي عملیاتی کردن . خواهد بود اجتناب ناپذیر امري راهبرد محور، مدیران و متخصص و

 جذب، جامعی را براي شناسایی، سیستم شود فدراسیون ژیمناستیکراهبردهاي فوق پیشنهاد می

از  ژیمناستیک اعم ورزش انسانی منابع از هر یک ویژه ، حفظ و نگهداري و حمایتارزیابی آموزش،

شکی  .طراحی و تدوین نماید سیستمی رویکرد یک با مدیران و داوران، کارکنان ، مربیان،ژیمناست ها

سطح دانش فنی مربیان افزایش  باید ژیمناست هاسطح کیفی آموزش  يوجود ندارد که براي ارتقا

توان حتی مربیان تحصیل کرده هاي سریع علمی نمیتوجه به پویایی علوم ورزشی و پیشرفتبا . یابد

را به حال خود رها کرد، بلکه باید شرایط به روز شدن اطالعات علمی و فنی آنها را از طریق تعامل 

   فدراسیون ژیمناستیک. دانشگاهی فراهم آورد متخصصانبیشتر با مراکز بین المللی ژیمناستیک و 



 - هاي علمی ، سمینارها، کارگاهاي دانش افزایی، بازآموزي، ارتقاه می تواند با افزایش تعداد کالس

دانشگاهی زمینه الزم براي رشد و یادگیري مربیان سراسر کشور را  متخصصانآموزشی و استفاده از 

ست که مربیان المللی هم بیانگر این اهاي ملی ژیمناستیک در سطح بینعملکرد تیم. فراهم آورد

یکی از راهکارهایی که فدراسیون . ژیمناستیک ایران از نظر فنی به حد کافی توانمند نیستند

تواند به کار ببندد، برقراري ارتباط با ژیمناستیک براي افزایش توان فنی مربیان ژیمناستیک می

گیري از و بهره . .. ایالت متحده امریکا، چین، ژاپن و  هاي صاحب نام در ژیمناستیک مانندکشور

مندي ، عدم بهرهانجام شده طبق نتایج تحلیل سوات. توان فنی این کشورها براي آموزش مربیان است

به . باشدهاي مهم فدراسیون ژیمناستیک مییکی از ضعف ،از فناوري روز و کارآمد در ژیمناستیک

ژیمناست صحیح و علمی  هاي زیادي را براي آموزشهاي جدید، فرصتکارگیري و توسعه فناوري

تواند باعث ارتباط بین مربیان ایرانی ها از یک طرف میاین فناوري. آوردتوسط مربیان فراهم می ها

و از  تبادل علم و دانش را فراهم آورد و زمینه ودبا سایر مربیان کشورهاي صاحب ژیمناستیک ش

هاي مختلف توسعه ورزش کشور مهدر برنا. هاي آموزشی را دگرگون و تسریع کندشیوه ،طرف دیگر

هاي راهبردي برنامه سوم از جمله در سیاست. ورزش کشور تاکید شده است کردن علمی همواره بر

هاي تربیت بدنی و ورزش از طریق توسعه امر آموزش و تحقیقات و  توسعه، بر علمی کردن فعالیت

هر چند در سال . شده استنیز ارتقاي سطح تخصص نیروي انسانی در بخش تربیت بدنی تاکید 

برگزار کرده  "راهکارهاي توسعه ژیمناستیک کشور"فدراسیون ژیمناستیک همایشی با عنوان  1381

 براي بایدفدراسیون ژیمناستیک . باشداما پژوهش و تحقیق در حوزه ژیمناستیک محدود می ،است

با بهره گیري از  و سپس مایدنموضوع ابتدا اولویت هاي پژوهشی خود را را تعیین  این شدن عملیاتی

دانشجویان تحصیالت تکمیلی را به سمت  بدنی، تربیت هايهاي علمی پژوهشگاه و دانشکدهظرفیت

و گامی موثر در جهت توسعه علمی ژیمناستیک بر  هدهاي کاربردي در ژیمناستیک سوق دپژوهش

ها هیئته مدیریت فدراسیون و رشته تربیت بدنی در بدن همچنین به کارگیري فارغ التحصیالن .دارد

 اجراي و روشن است مدیریت. گذار استعلمی ژیمناستیک کشور بسیار تاثیرسطح  يدر ارتقا

 و شرایط از ايمجموعه آوردن فراهم مستلزم فدراسیون ژیمناستیک برنامه هاي موفق و مطلوب

 تأسیسات و اماکن از وبمطل بهره برداري و توسعه، ایجاد شرایط، این همۀ رأس در. است امکانات

 این به مندانعالقه آسان منظور دسترسی به الزم تجهیزات و تسهیالت ساختن فراهم و ورزشی



هر چند فدراسیون ژیمناستیک از دولت کمک . فضاهاست که خود مستلزم تامین منابع مالی است

با توجه به . نیستاما این بودجه براي توسعه و گسترش ژیمناستیک کافی  ،کندمالی دریافت می

ورزش  در گذاريسرمایه براي خصوصی بخش تمایل کشور و عدم ورزش بر حاکم دولتی اقتصاد

 تنوع. به دنبال راهکارهایی براي بهبود توان مالی خود باشد بایدژیمناستیک، فدراسیون ژیمناستیک 

از  مالی منابع أمینت در هاي غیر دولتیبخش مشارکت درآمدي فدراسیون و گسترش منابع به بخشیدن

توان راهکارهاي بازاریابی که براي رشد و توسعه ژیمناستیک ایران می. ستجمله این راهکارها

ها، همایش هاي علمی و تبلیغات دور میدان برگزاري جشنواره(تبلیغات  :از عبارت اندپیشنهاد کرد، 

هاي ها و حمایتشرکت ، جذب حمایت هاي مالی. . . )هنگام برگزاري مسابقات ژیمناستیک و 

هاي ورزشی در بحث ارتباطات توجه بسیار زیادي به  سازمان که است این واقعیت. اي استرسانه

فدراسیون ژیمناستیک هم براي اثبات حضور خویش، ناگزیر از دیده شدن و . ها دارندارتباط با رسانه

ا در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا هباشد که رسانههایش میها و فعالیتشنیده شدن اخبار، برنامه

پخش رادیو و تلویزیونی  بایدهاي موثر بازاریابی فدراسیون ژیمناستیک از میان شیوه. کنندمی

  .اي خود قرار دهدهاي توسعهمسابقات ژیمناستیک را در اولویت برنامه

شود فدراسیون هاد میپیشن ایران ژیمناستیک نامناسب راهبردي موقعیت با توجه به پایان،در      

ها و  هاي استانهیئتتدوین شده در این تحقیق را در سطح فدراسیون و  راهبردهاي ژیمناستیک،

 از دانشگاهی متخصصانبا کمک  و عملیاتی ریزي راهبرديبرنامه تدوین با، کندشهرستان ها اجرا 

 خود پیرامون محیط هايتهدید و ها ضعف بنماید، را استفاده حداکثر هاي موجود فرصت و ها قوت

  .دارد بر کشور ژیمناستیک توسعه و پیشرفتهاي موثري جهت گام و رساند حداقل به را
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The purpose of the study was determination of strategic position and 
disigning strategic plan of Islamic Republic of Iran gymnastics federation. 
The statistical population of this study included 160 sport management 
faculty members, managers and experts of sport organizational who were 
familiar with gymnastic sport in Iran. 15 elite sport experts were chosen 
purposfully to qualitative samples. Based on Morgan table, 117 persons 
were randomly selected to quantitative sample. To achieve the study 
objectives, the list of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 
Iran gymnastic federation were provided, and the final list was completed 
based on Delphi method. Based on the provided list, the researcher-made 
questionnaire including 96 items was distributed among the subjects. The 
validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts and its reliability 
was examined in a pilot study with 30 samples by Cronbachs alpha which it 
was calculated as 0.81. For data analysis, the descriptive statistics and 
inferential statistics methods, including confirmed factor analysis by 
application of AMOS software and SPSS software were used. Also, it was 
used the Delphi method at the qualitative section. The findings showed that 
there are 14 strategies in devevpoing Iran gemnastics federation. The 
strategic position of Iran gymnastic federation is located in defensive 
position.  
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