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ه��دف از ای��ن پژوه��ش، ارائه الگویی ب��رای تحلیل سیستم توسع��ه ژیمناستیک بود. این تحقی��ق از نظر نوع 
توصیف��ی- همبستگ��ی و از نظر هدف کاربردی بود. جامع��ه آماری این تحقیق را تمام��ی صاحبنظران در زمینه 
توسع��ه ژیمناستی��ک تشکیل می  دادن��د. نمونه آماری به تع��داد قابل کفایت به روش دردست��رس انتخاب گردید 
)201 نف��ر(. اب��زار پژوهش پرسشنامه محق��ق ساخته خروجی از فاز کیفی )اکتشاف��ی سیستماتیک( بود. روایی 
ابزار پژوهش در سه بخش روایی محتوایی )10 نفر= نظر متخصصان(، پایایی )0/90=ضریب آلفای کرونباخ( 
و روای��ی س��ازه )برازش مطلوب مدلس��ازی( تایید گردید. همچنی��ن جهت تحلیل یافته  ه��ا از روش مدل سازی 

معادالت ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردید. 
نتایج نشان داد که ابعاد کارکرد های ژیمناستیک، توسعه ملی ورزش، توسعه بین المللی ژیمناستیک و سابقه 
ژیمناستیک در کشور اثر معنی داری بر مدیریت راهبردی ژیمناستیک دارد و به ترتیب 0/227، 0/119، 0/260 
و 0/329 تغیی��رات آن  ها را تبیین می  کن��د. همچنین بعد مدیریت راهبردی ژیمناستی��ک بر امکانات و خدمات 
ژیمناستی��ک، دانش و فن��اوری ژیمناستیک، مدیریت استعداد در ژیمناستی��ک، مدیریت ذینفعان بیرونی، منابع 
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اقتص��ادی ژیمناستیک و مناب��ع انسانی ژیمناستیک اثر معنی داری دارد و ب��ه ترتیب 0/712، 0/653، 0/680، 
0/864، 0/661 و 0/775 تغیی��رات ای��ن متغی��ر را تبیین می  کند. متغیر های امکان��ات و خدمات ژیمناستیک، 
دان��ش و فن��اوری ژیمناستی��ک، مدیریت استع��داد در ژیمناستیک، مدیری��ت ذینفعان بیرون��ی، منابع اقتصادی 
ژیمناستی��ک و منابع انسانی ژیمناستیک اثر معنی داری بر مشارک��ت و رویداد های ژیمناستیک دارد و به ترتیب 
0/222، 0/224، 0/141، 0/072، 0/175 و 0/276 از تغییرات آن را تبیین می کند. در نهایت اثر بعد موفقیت 
بین الملل��ی ژیمناستی��ک بر توسعه پایدار ژیمناستیک معنی دار بود؛ به طوری که 0/194 درصد از تغییرات آن را 

تبیین می  کند. 
بدین ترتیب، می توان گفت که سیستم توسعه ژیمناستیک یک فرایند راهبردی است که تحت تأثیر عوامل یاد 
شده از طریق مولفه های عملکردی صورت می گیرد و مطلوبیت آن در این است که منجر به توسعه پایدار شود.

واژگان کلیدی: توسعه ورزش، توسعه ژیمناستیک، مدل توسعه و عوامل توسعه
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مقدمه
توسعه ورزش یکی از ابعاد توسعه کشور ها محسوب می  شود که با ابعاد مهم دیگری مانند توسعه اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی مرتبط است )گوهررستمی و همکاران، 1392(. به طور کلی، توسعه جریانی  است که در 
خ��ود تجدید حیات و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماع��ی را به همراه دارد )طالب پور، 1391(. 
توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت  ها و مزایای حضور در فعالیت  های ورزشی است. 
تعاری��ف مختلف��ی از مفهوم توسع��ه ورزش ارائه شده است. مفهوم توسعه ورزش بسی��ار کلی است و می  تواند 
توسع��ه ورزش را در کلی��ه سط��وح ورزش پرورش��ی، همگانی، قهرمان��ی و غیره در بر گی��رد )بولک1، 2006(. 
توسعه ورزش یک کمک همه جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت 
در آن اس��ت. توسع��ه ورزش از سوی کالین��ز2 به عنوان یک فرصت تأثیرگذار )مؤث��ر(، سیستم  ها و ساختار ها و 
فرایند های��ی تعریف شده است که افراد جامع��ه را در تمام سطوح یا گروه  های خاص یا منطق های قادر می  سازد 
در ورزش، تفری��ح و سرگرم��ی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطح��ی که مد نظر آن  ها می  باشد، پیشرفت 

دهند )سوتیریادو3، 2012(.
از سوی دیگر، می  توان یکی از مهم ترین بخش  های متداول در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش  های پایه 
دانست. امروزه ورزش  های پایه به طور ویژه مورد توجه کشور های مختلف قرار گرفته است )آبوت4، 2005(. 
ورزش  ه��ای پایه به دلیل ویژگی  هایی همچ��ون پایه و اساس همه فعالیت  های بدنی و ورزشی، مادر بودن برای 
هم��ه ورزش ها، تعدد مدال  ه��ای زیاد در المپیک به علت رشته  های زی��اد و ...در میان کشور های دنیا اهمیت 
فراوان��ی یافت��ه است و کشور هایی در المپی��ک و مسابقات قهرمانی جهان در سکو های ب��اال قرار می  گیرند که 
برنامه ریزی وسرمایه گذاری مناسب و رفع موانع توسعه ورزش  های پایه را در برنامه  ه او اولویت اول کاری خود 
ق��رار داده اند )هاشمی، 1393(. یکی از رشته  ه��ای ورزشی بسیار جذاب و پرتحرک، رشته ورزشی ژیمناستیک 
اس��ت ک��ه از سوی کارشناسان به عنوان م��ادر و پایه رشته  های ورزشی دیگر معرف��ی گردیده است. ژیمناستیک 
از آن جه��ت پایه رشته  ه��ای ورزشی دیگر قلمداد می  شود که بسیاری از تکنیک  ه��ا و فنون رشته  های ورزشی را 
در ب��ر می  گیرد و توسعه این رشته می  تواند زمینه س��از پیشرفت سایر رشته  های ورزشی باشد. قرن بیست و یکم با 
مهم ترین دگرگونی در ورزش ژیمناستیک مواجه شد و روند حرف های شدن مسابقات و رقابت  ها بسیار سرعت 
گرف��ت. شناسایی یک فرد مستعد در ورزش ژیمناستیک، به اهمیت تأمین بذر برای تولید محصول است و هیچ 
شکی نیست که شناخت یک استعداد کاری سنگین و پیچیده است و این شناخت نه تنها به داشتن دانش تئوری، 
بلک��ه به تجرب��ه ای که از طریق تمرین و ممارس��ت و آموزش و یادگیری این نوع ورزش  ه��ای پایه به دست آمده 

است، نیاز دارد )سیدعامری و همکاران،1390(.
در حالی که ژیمناستیک به عنوان یک ورزش پایه در همه جوامع پیشرفته سخت مورد توجه دست اندر کاران 
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و مسئ��والن ورزشی اس��ت؛ اما متأسفانه در کشورمان این ورزش نه تنها م��ورد حمایت و توجه نیست، بلکه گاه 
برخ��ی رفتار ه��ای سلیق های موجب شده که چرخ  های این ورزش حیاتی و مهم از حرکت باز بماند و تا به حال 
یک برنامه مدون برای ورزش ژیمناستیک تدوین نشده است )بدری آذرین، 1391(. فدراسیون ژیمناستیک نیز از 
مهم ترین سازمان  های ورزشی کشور می  باشد که مسئولیت سازماندهی و اداره این رشته ورزشی را به عهده دارد. 
حس��ن مدیریت و سازمانده��ی صحیح در این فدراسیون می  تواند در بسط و گست��رش این رشته در کشور نقش 
اساس��ی ایفا کند )صمدزاده،1382(. از منظری دیگر باید گفت ک��ه تجربه سال ها توسعه ورزش در کشور های 
مختل��ف نشان می دهد که رسیدن به اهداف بزرگ و دورب��رد و پاسخگویی مستمر به نیازمندی های مخاطبان و 
مشتری��ان ورزش در محیط های پر تالطم، جز در سایه ساختارس��ازی سختافزاری و نرم افزاری اطمینان بخش و 

برنامه ریزیراهبردی محقق نمی شود.
بررس��ی پژوهش  ه��ای این حوزه نش��ان می  دهد که در مورد مدل س��ازی در حوزه ورزش  ه��ای پایه علی رغم 
اقدامات انجام شده و پژوهش  های صورت گرفته، اهمیت پرداختن به این موضوع همچنان وجود داشته و نتایج 
ای��ن مطالعات بیش از بیش در کمک به توسع��ه ورزش پایه تأثیرگذار می  باشد. علوی )1381( در پژوهشی بیان 
نم��ود که حامیان مالی، تبلیغاتی، پوشش  های رسانه ای، ارتباط  ه��ای جمعی و ... در هماهنگ سازی رشته  های 
پای��ه مانن��د ژیمناستیک نقش عمده و اصلی داشته ان��د. حافظ مطلق )1381( برای توسع��ه ژیمناستیک راهکار 
تبلیغ��ات وسیع در رسانه  ها جهت ایجاد ذهنیت مناس��ب در خانواده  ها و مردم در حمایت ورزشکاران، استفاده 
وسای��ل کم��ک آموزشی و تشک  ه��ای ایمنی، اجرای برنامه  ه��ای استعدادیابی و گم��اردن مربیان مجرب جهت 
آم��وزش را مهمتری��ن راهک��ار بیان ک��رده است. ب��دری آذرین و همک��اران)1386( با بررس��ی وضعیت ورزش 
ژیمناستی��ک در ای��ران با رویکرد تدوین نظام جام��ع توسعه منابع انسان��ی در ورزش ژیمناستیک کشور و آنالیز 
 SWOT و تفسی��ر مجموع��ه اطالعات نشان دادند که جایگاه ورزش ژیمناستیک کش��ور روی محور مختصات
در ناحی��ه weakness قرار دارد. تندنویس و همکاران)1386( ب��ا مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب 
نظران در مورد راهکار های پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور نشان دادند هر سه گروه ورزشکاران، 
مربی��ان و صاح��ب نظران در بین متغیر های گروه  های هفت گانه ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل 
و نظ��ارت بر فعالیت مربیان، استعداد یابی نوآموزان به روش علمی و تخصصی، افزایش تأسیسات و سالن  های 
مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن  ها با امکانات تخصصی و آموزشی را مهمترین عوامل در پیشرفت بعد 
قهرمان��ی ورزش ژیمناستی��ک کشور بیان نمودند. یافته  های تحقیق ای��وب غرباوی)1388( با هدف شناسایی و 
مقایسه دیدگاه صاحبنظران، مربیان و ورزشکاران نسبت به عوامل موثر بر پیشرفت ژیمناستیک استان خوزستان 
نش��ان داد هر سه گروه متغیر های گروه  های تأسیساتی- تجهیزات��ی و فنی– اجرایی را مهم ترین عوامل در توسعه 
و پیشرف��ت ورزش ژیمناستی��ک استان خوزستان می  دانستند. بدری آذرین و همک��اران )1392( در پژوهشی با 
ه��دف ارائه راهکار های توسعه منابع انسان��ی ورزش ژیمناستیک، شاخص توسعه مناب��ع انسانی را مورد برسی 
ق��رار دادند و دریافتند عوامل جذب، آموزش، ارتقا و پرورش، حف��ظ و نگهداری نیروی انسانی در توسعه منابع 
انسان��ی ژیمناستیک تأثیر گذار اس��ت. کشاورز و همکاران)1392( به تعیین موقعی��ت راهبردی و تدوین برنامه 
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استراتژی��ک فدراسی��ون ژیمناستی��ک جمهوری اسالمی ای��ران پرداختن��د و دریافتند که 14 راهب��رد برای توسعه 
ژیمناستیک ایران وجود دارد و موقعیت راهبردی ژیمناستیک ایران در وضعیت تدافعی است. همچنین کشاورز 
و همکاران)1394( به تدوین منظر ها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن 
پرداختند که یافته  های تحقیق نشان داد فدراسیون ژیمناستیک ایران دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایند های 

داخلی، یادگیری و رشد و 34 هدف راهبردی می  باشد.
در می��ان تحقیقات خارجی، فدراسیون ژیمناستیک نیوزلن��د )2011( اولویت  های راهبردی ژیمناستیک این 
کش��ور را ایج��اد و توسعه یک چارچ��وب آموزش  و  پرورشی مناس��ب برای رشد ورزشک��اران در همه رشته  های 
ژیمناستی��ک و رش��د و ارتقای مربیان و داوران و مجری��ان ژیمناستیک از طریق آم��وزش  و  یادگیری مستمر بیان 
می  کن��د. فدراسیون ژیمناستیک آفریقای جنوب��ی )2014( »راهبرد مشارکت ملی« را جهت توسعه ژیمناستیک 
اتخاذ کرده است. فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو1 )2011(، راهبرد های ظرفیت سازی، توسعه آموزش، 
توسع��ه رویداد ها و افزایش مشارکت را برای ارتقای سطح عملکرد و کسب نتایج ملی بهتر در رقابت  ها در پیش 
گرفت��ه است. هروسا و هروس��وا2 )2013( در بررسی موض��وع ژیمناستیک در مرکز مدیری��ت ورزشی دانشگاه  
جمه��وری چک گزارش کردند که مطالعات ژیمناستیک در مدیریت ورزشی حوزه ای جوان می باشد که تاکنون 
بیشترین تمرکز آن بر روی مدیریت استعداد و مدیریت عملکرد بوده است. ژاو و ژنگ3 )2017( در بررسی بازار 
ژیمناستی��ک در چین گزارش کردند که عمده مشکالت مربوط به بازاریابی می  باشد و در چنین بازاریابی توسعه 

پایدار باشگاه  ها با چالش های رقابتی مواجه است.
ب��رای تبیی��ن بهتر مسئله پژوهش، مطالع��ات مرتبط با توسعه کلی ورزش نیز در سط��وح مختلف مرور و نقد 
ش��د. پژوهش  ه��ای متعدد داخلی و خارجی در زمین��ه توسعه ورزش گویای آن است ک��ه  توسعه ورزش در هر 
سطحی نیازمند توجه به ابعاد مختلفی است. منافی )1394( و محمدی و همکاران )1396( در بررسی توسعه 
ورزش دانشگاه��ی، احسانی و همک��اران )1393( و وفایی مقدم و همکاران )1397( در پژوهش توسعه ورزش 
همگان��ی و صاب��ری )1397( در در بررس��ی توسعه ورزش در مناطق آزاد عوامل مختل��ف محیطی، ساختاری، 
مناب��ع، زیرساختی، ارتباط��ی، رفتاری، مشارکتی و .. را شناسایی و بررس��ی نموده اند. در تحقیقات خارجی نیز 
پ��ارک و همک��اران )2016( نشان دادند که عواملی چ��ون: ساختار سازمانی، استعدادیاب��ی ورزشکاران، توسعه 
عل��م مربی��ان، افزایش و بهبود امکانات و تأسیسات بر توسعه ورزش پای��ه در کره تأثیر دارند. بوسچر و همکاران 
)2014( به این نتیجه رسیدند که از میان 9 عامل سازماندهی ساختار ورزش- منابع مالی، فراهم نمودن شرایط 
برای ورزش، فراهم نمودن شرایط تمرینی مناسب، توسعه و ارتقای دانش مربیان، برگزاری رقابت  های تدارکانی و 
انجام پژوهش  های علمی- عامل  های منابع مالی، حمایت از ورزشکاران، شرایط تمرینی و توسعه دانش مربیان 

مهمترین عوامل در کسب موفقیت ورزشی هستند.

1. Trinidad and Tobago
2. HRUŠA, Peter; HRUŠOVÁ, Dagmar
3. Zhou, W., & Zheng, Z
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مطالع��ات م��رور شده پیرام��ون ورزش های پایه به وی��ژه ژیمناستیک به طور کلی نش��ان داده است که فقدان 
سیاست ه��ا، خط مشی  ه��ای راهبردی، عدم هماهنگی بی��ن مجموعه نهادها، سازمان  ه��ا و دستگاه  های اجرایی 
 انجام کار های موازی 

ً
مرتبط با ورزش، ناکافی بودن منابع مادی و انسانی در حوزه  های مختلف ورزشی و بعضا

و ع��دم نظارت کاف��ی بر فعالیت  های ورزش��ی از جمله مهم تری��ن نارسایی  ه��ای ورزش ژیمناستیک محسوب 
می  شوند. وجود این چالش ها در کنار پیچیده بودن ساختار و سازوکار های مدیریت و توسعه در سیستم ورزش 
ای��ن ض��رورت را ایجاد می کند که ابت��دا باید به توصیف و تحلیل سیستم توسع��ه پرداخت. سپس براساس آن به 

مطالعه و برنامه ریزی اقدام نمود. 
در همی��ن راست��ا باید گفت که از ابزار های اساسی در مدیریت و توسعه نوین امروز جهان دستیابی به مدل ها 
و الگو ه��ای تحلیل��ی و اجرای��ی است. در واقع مبانی اصل��ی دانش در هر حوز های بر پای��ه مدل های شناسایی 
ش��ده مناس��ب و نه یافته های جزئی و پراکنده ق��رار دارد و داده  ها در قالب مدل می توانن��د کشف، تبیین و تفسیر 
شون��د. براساس مبانی و تحقیقات مرور ش��ده تاکنون تحقیقی جامع در زمینه تحلیل سیستم توسعه ژیمناستیک 
در کش��ور ص��ورت نگرفته است ب��ه ویژه اینکه با شناسای��ی عوامل تعیین کننده در ای��ن زمینه مدل علمی جهت 
تحلیل و برنامه ریزیتوسعه ارائه دهد. مدلسازی ابعاد سیستم توسعه ژیمناستیک نمی تواند روابط بین این عوامل 
را به ط��ور کام��ل توضیح دهد، ام��ا درك مکانیسم های اساسی آن را آسانتر می کند. فق��دان مدل های قابل اتکا و 
دارای مصادی��ق عین��ی در توسعه ژیمناستیک محقق را برآن داشت ت��ا با اتکا بر نظرات کارشناسان مجرب، مدل 
ساخت��اری توسعه ژیمناستی��ک را ارائه دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، ارائ��ه و آزمون مدلی برای تحلیل 
سیستم توسعه ورزش های پایه و به صورت ویژه رشته ژیمناستیک می باشد. مدل مفهومی پژوهش که مستخرج 
از فاز کیفی پژوهش است، در  شکل 1 نمایش داده شده است. هدف این است که مدل ارائه شده بتواند به خوبی 
ظرفیت ابعاد مختلف اثرگذار بر توسعه ورزش پایدار ژیمناستیک را نشان دهد و در حد خود قادر به تبیین کارکرد 

ساخت های اساسی آن باشد.
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شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )مستخرج از فاز کیفی پژوهش(

روش شناسی پژوهش
روش پژوه��ش حاضر آمیخته )کمی و کیفی( است که ب��ه دلیل محدودیت، در این مقاله تنها به بخش کمی 
آن پرداخته شده است. از این رو، یافته های حاضر از نظر نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از 
نظ��ر روش جمع آوری داده ها، میدانی می  باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی صاحبنظران در زمینه توسعه 
ژیمناستی��ک شام��ل مدیران فدراسی��ون، هیئت ها و باشگاه ها، مربی��ان باشگاهی و ملی، مدرس��ان ژیمناستیک 
دانشگاه��ی و مدارس و داوران تشکیل می  دادند. نمونه آماری ب��ه تعداد قابل کفایت جهت آزمون مدل به روش 
هدفمن��د و دردسترس انتخ��اب و نظرخواهی گردید. تعداد نمونه براساس تع��داد قابل کفایت جهت مدل سازی 
در نرم افزار PLS به تعداد 10 تا 20 برابر تعداد سؤاالت مربوط به متغیر دارای بیشترین سؤال در مدل )داوری و 
رضازاده، 1395( انتخاب شد. به عبارت دیگر، به تعداد 18 برابر سؤاالت متغیر دارای بیشترین تعداد سؤال )12 
سؤال( 216 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. جهت اطمینان از دریافت تعداد پاسخ های مناسب، 
230 پرسشنامه توزیع شد که از بین پرسشنامه های دریافتی 201 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده بودند و 
وارد فرایند تحلیل گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته خروجی از فاز کیفی )اکتشافی سیستماتیک( 
 ب��ود. پرسشنام��ه شام��ل متغیر ها و عوام��ل تعیین کننده ب��ود و در مقیاس 5 ارزش��ی لیکرت )از بسی��ار کم = 1 
ت��ا بسیار زیاد = 5( تنظیم ش��ده بود. از مجموع متغیر های شناسایی شده- پ��س از بررسی و غربال گری- تعداد 
مناسب��ی که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تاکی��د را در مصاحبه ها، مقاالت، اسناد و گزارش ها داشتند، مورد 
استف��اده ق��رار گرفتند. پرسشنامه تدوین شده جهت بررسی روایی محتوایی ی��ا صوری در اختیار 6 نفر از اساتید 
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مدیری��ت ورزش��ی و 10 نفر از مدیران حوزه ژیمناستیک قرار گرفت. بعد از تأیی��د روایی محتوایی، ابتدا ابزار در 
یک مطالعه راهنما بین 30 نفر از جامعه آماری توزیع شد. سپس از طریق روش آلفای کرونباخ، پایایی یا ثبات 
درونی آن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس1 محاسبه )ɑ=0/89( و تایید گردید. سپس پرسشنامه  ها در مرحله 
اصل��ی جمع آوری داده  ها توزی��ع و ضریب آلفای کرونباخ این مرحله )نهایی( نی��ز 0/90 محاسبه شد. ضریب 
آلف��ای کرونباخ نشان داد که بیشتر سازه  ها و متغیر های مرتبط به آن  ها دارای ثبات درونی بسیار مناسبی هستند. 
سپس پایایی و روایی سازه به صورت مراحل گزارش شده در قسمت یافته  ها تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها، 
از روش مدل س��ازی مع��ادالت ساختاری در دو بخ��ش تحلیل عاملی تاییدی مرتب��ه اول و دوم سازه سه متغیر و 
تحلی��ل مسیر بین آن ه��ا استفاده شد. به جهت غیرطبیع��ی بودن توزیع بیشتر متغیر ه��ای پژوهش )نتایج آزمون 

چولگی( و نیاز به آزمون فرضیات میانجی، از نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردید.

یافته  های پژوهش
ابتدا متغیر های پژوهش توصیف شدند. براساس جدول زیر توسعه پایدار ژیمناستیک دارای بیشترین میانگین 

)4/65( و مشارکت و رویداد دارای کمترین میانگین )3/99( بودند.

جدول 1: توصیف متغیر های پژوهش

انحراف استانداردمیانگینمتغیرانحراف استانداردمیانگینمتغیر

امکانات و خدمات 
ژیمناستیک

4/091/148مدیریت راهبردی ژیمناستیک4/261/126

4/211/289مشارکت و حمایت ذینفعان4/381/018توسعه بین المللی ژیمناستیک

4/051/010توسعه ملی ورزش
مشارکت و رویداد های 

ژیمناستیک
3/991/249

4/090/856منابع اقتصادی ژیمناستیک4/650/720توسعه پایدار ژیمناستیک

4/181/147منابع انسانی ژیمناستیک4/281/102دانش و فناوری ژیمناستیک

4/451/056سابقه ژیمناستیک در کشور
موفقیت بین المللی 

ژیمناستیک
4/130/856

مدیریت استعداد در 
ژیمناستیک

4/380/893کارکرد های ژیمناستیک4/331/268

4/361/306مدیریت ذینفعان بیرونی

در بخ��ش مدلسازی معادالت ساختاری جهت سنجش برازش م��دل اندازه گیری، از پایایی شاخص، روایی 
همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی شامل سه معیار ضرایب بار های 
عامل��ی، آلفای کرونب��اخ و پایایی ترکیبی است. مقدار مناسب بار های عاملی براب��ر و یا بیشتر از 0/4 می  باشد. 

1. SPSS20
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سنجه ه��ای دارای بار ه��ای عاملی کمت��ر از 0/4، از مدل پژوهش ح��ذف گردیدند. روایی همگ��را با استفاده از 
معی��ار متوس��ط واریانس استخراج  ش��ده1 (AVE) ارزیابی می شود که میزان مطل��وب آن مساوی و باالتر از 0/5 
اس��ت. نتایج خروجی از مدل  نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا (AVE) می  باشد. جهت بررسی مدل 
اندازه گی��ری، دو ماتری��س روایی همبستگی التنت2 و فرونل و الکر3 نشان داد ک��ه روایی واگرای مورد تایید قرار 
می  گی��رد. تمام��ی متغیر ها دارای مقدار آلفای کرونباخ ب��االی 0/70 و پایایی ترکیبی (CR4) باالی 0/80 بودند. 
همچنی��ن با استفاده از معیار های ضریب معن��ادار (T-values)، ضریب تعیین (R2) و ضریب قدرت پیش بینی 
(Q2)، ب��رازش م��دل ساختاری، مورد ارزیاب��ی قرار گرفت. بیشت��ر مسیر های روابط بی��ن مؤلفه  های پژوهش و 

همچنی��ن گویه  ها با هریک از عامل  های خ��ود بزرگ تر از 1/96 و معنی دار بودند که حاکی از پیش بینی صحیح 
رواب��ط مدل پژوهشی است. مق��دار R2 تنها برای سازه  های درون زای )وابسته( م��دل محاسبه گردید و در مورد 
سازه  های برون زا، مقدار این معیار صفر است. در این پژوهش میزان R2 تمامی متغیر های پژوهش بسیار باالتر 
از 0/33 و در مح��دوده 0/67 ی��ا بزرگ تر از آن بود که بدین معناست ک��ه مدل ساختاری پژوهش دارای برازشی 

قوی است.

جدول 2: خالصه شاخص های مربوط به مدل تحقیق

R2آلفای کرونباخAVECRابعاد

≤ 0/33≤ 0/60≤ 0/70≤ 0/5حد مطلوب

0/5730/8980/8720/506امکانات و خدمات ژیمناستیک

برونزا0/5340/8730/825موفقیت بین المللی ژیمناستیک

برونزا0/5870/8310/772توسعه ملی ورزش

0/5950/8540/8070/606توسعه پایدار ژیمناستیک

0/5310/9090/8860/426دانش و فناوری ژیمناستیک

برونزا0/5660/8170/813سابقه ژیمناستیک در کشور

0/5620/8930/8890/462مدیریت استعداد در ژیمناستیک

0/5330/8790/7330/747مدیریت ذینفعان بیرونی

0/5130/9400/8630/703مدیریت راهبردی ژیمناستیک

0/5820/8950/8490/229مشارکت و حمایت ذینفعان

0/6630/8130/7960/912مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

1. Average Variance Extracted
2. Latent variable correlation
3. Fronleichram & Loker
4. Composite Reliability
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0/5860/8620/8670/437منابع اقتصادی ژیمناستیک

0/5690/8730/7160/600منابع انسانی ژیمناستیک

برونزا0/5650/8970/796موفقیت بین المللی ژیمناستیک

0/6370/8620/5650/435کارکرد های ژیمناستیک

به منظ��ور ب��رازش مدل کل��ی )هر دو بخش م��دل اندازه گی��ری و ساخت��اری( از معی��ار GOF1 استفاده شد. 
مقادی��ر ب��ه دست  آمده توسط فرمول GOF می  تواند با س��ه مقدار 1، 0/36 و 0/25 در سه سطح قوی، متوسط و 
ضعیف تقسیم بندی شوند. در معادله GOF شاخص  نشانه میانگین اشتراکی هر سازه می  باشد که برای بررسی 
ب��رازش بخش مدل اندازه گیری مدل به ک��ار گرفته می  شود. این معیار نشان می  دهد که چه مقدار از تغییرپذیری 
شاخص  ه��ا )سؤاالت( توسط سازه مرتبط با خود تبیین می  شود. تنها مقادیر اشتراکی متغیر های پنهان مرتبه اول 
در محاسبه  دخیل هستند. R2 نیز مقدار میانگین مقادیر R Squares سازه  های درون زای مدل می  باشد )داوری 
و رض��ازاده، 1395(. ب��رای محاسبه R2 باید مقادیر R2 مربوط به تمامی متغیر های پنهان درون زای مدل اعم از 

مرتبه اول و مرتبه دوم را مد نظر قرار داد:
GOF1

GOF برازش کلی قوی

ب��ا توجه  به آن که معیار نامب��رده برابر 0/683 می  باشد، بنابراین برازش کلی م��دل در حد »بسیار قوی« مورد 
تایی��د قرار می  گیرد. م��دل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدل های اندازه گی��ری و مراحل تایید برازش در 

محیط نرم افزار به صورت شکل 2 و جدول 3 ترسیم و آزمون شد.

1. Goodness Of Fit
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یب معنی داری( یب اثر و ضر شکل 2: مدل نهایی پژوهش )شامل مقادیر میزان ضر

جدول 3: نتایج مدل نهایی پژوهش

یک از عاملها یب مسیررابطه هر سطح معنی داریتی ولیوضر

0/2225/5310/001امکانات و خدمات ژیمناستیک  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/2604/1260/001توسعه بین المللی ژیمناستیک  مدیریت راهبردی ژیمناستیک

0/2382/3900/001توسعه بین المللی ژیمناستیک  مشارکت و حمایت ذینفعان

0/1194/6930/001توسعه ملی ورزش  مدیریت راهبردی ژیمناستیک

0/2245/8570/001دانش و فناوری ژیمناستیک  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/3297/0470/001سابقه ژیمناستیک در کشور  مدیریت راهبردی ژیمناستیک

0/1415/1990/001مدیریت استعداد در ژیمناستیک  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/0722/1650/001مدیریت ذینفعان بیرونی  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/71223/3170/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  امکانات و خدمات ژیمناستیک
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0/65316/8820/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  دانش و فناوری ژیمناستیک

0/68020/1980/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  مدیریت استعداد در ژیمناستیک

0/86470/6480/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  مدیریت ذینفعان بیرونی

0/66120/3980/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  منابع اقتصادی ژیمناستیک

0/77532/7830/001مدیریت راهبردی ژیمناستیک  منابع انسانی ژیمناستیک

0/63715/8340/001مشارکت و رویداد های ژیمناستیک  توسعه پایدار ژیمناستیک

0/66020/7340/001مشارکت و رویداد های ژیمناستیک  موفقیت بین المللی ژیمناستیک

0/1756/0180/001منابع اقتصادی ژیمناستیک  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/2769/0080/001منابع انسانی ژیمناستیک  مشارکت و رویداد های ژیمناستیک

0/1944/4000/001موفقیت بین المللی ژیمناستیک  توسعه پایدار ژیمناستیک

0/2224/8420/001کارکرد های ژیمناستیک  مدیریت راهبردی ژیمناستیک

0/3134/7860/001کارکرد های ژیمناستیک  مشارکت و حمایت ذینفعان

بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که ابعاد کارکرد های ژیمناستیک، توسعه ملی ورزش، توسعه بین المللی 
ژیمناستی��ک و سابق��ه ژیمناستیک در کشور به ط��ور مستقیم دارای اثر مثبت، مستقی��م و معنی داری بر مدیریت 
راهب��ردی ژیمناستی��ک دارد و ب��ه ترتی��ب 0/227، 0/119، 0/260 و 0/329 تغیی��رات آن  ه��ا را تبیین می  کند. 
همچنی��ن نتایج نشان داد ک��ه بعد مدیریت راهب��ردی ژیمناستیک بر امکانات و خدم��ات ژیمناستیک، دانش و 
فن��اوری ژیمناستیک، مدیریت استعداد در ژیمناستیک، مدیریت ذینفع��ان بیرونی، منابع اقتصادی ژیمناستیک 
و مناب��ع انسانی ژیمناستیک به طور مستقیم اثر مثبت و معن��ی داری دارد و به ترتیب 0/712، 0/653، 0/680، 
0/864، 0/661 و 0/775 تغیی��رات ای��ن متغی��ر را تبیی��ن می  کن��د. به ع��الوه، متغیر های امکان��ات و خدمات 
ژیمناستی��ک، دانش و فن��اوری ژیمناستیک، مدیریت استعداد در ژیمناستی��ک، مدیریت ذینفعان بیرونی، منابع 
اقتص��ادی ژیمناستیک و منابع انسانی ژیمناستیک به طور مستقیم اثر مثبت، مستقیم و معنی داری بر مشارکت و 
رویداد ه��ای ژیمناستیک دارد و به ترتی��ب 0/222، 0/224، 0/141، 0/072، 0/175 و 0/276 از تغییرات آن 
را تبیی��ن می کند. همچنی��ن اثر بعد مشارکت و رویداد های ژیمناستیک بر توسع��ه پایدار ژیمناستیک و موفقیت 
بین الملل��ی ژیمناستی��ک مثبت، مستقی��م و معنی دار بود؛ به طوری ک��ه به ترتی��ب 0/637 و 0/660 درصد از 
تغییرات آن را تبیین می  کنند. به عالوه، اثر کارکرد های ژیمناستیک و توسعه بین المللی ژیمناستیک بر مشارکت 
و حمایت ذینفعان اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوری که به ترتیب 0/313 و 0/238 از تغییرات این متغیر را 
تبیین می  کنند. در نهایت اثر بعد موفقیت بین المللی ژیمناستیک بر توسعه پایدار ژیمناستیک مثبت، مستقیم و 

معنی دار بود؛ به طوری که 0/194 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند.
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بحث و نتیجه گیری
ب��ه صورت کلی ابعاد تحلی��ل در مدل شامل پنج سطح زمینه ای، ساخت��ار، قابلیت مشارکت و عملکرد بود. 
جری��ان کل��ی حاکم بر مدل مفهوم��ی به صورت سطح زمین ه��ای به سمت سطح توسعه پای��دار است. کلیات 
چارچ��وب و مدل مفهومی با مدل های پیشین مانند صف��اری )1391(، منافی )1394( و دی بوسچر )2009( 
از لح��اظ عوامل و سطح بن��دی بین آن ها همسویی دارد. عالوه براین، دسته بن��دی این منظر ها با چارچوب های 
اجرایی ورزش کشور در تقسیم کار و وظایف به تفکیک عوامل مرتبط نیز انطباق دارد. هروسا و هروسوا  )2013( 
گاهانه است  در مطالعه خود گزارش کرده بودند که توسعه ژیمناستیک یک سیستم باز از عناصر و فعالیت  های آ

و در نتیجه مدل این پژوهش می تواند پویایی این سیستم باز را ساده تر تحلیل و نمایش دهد.
 در تبیین بیشتر الزم به ذکر است که ژیمناستیک یک سیستم است و یک خرده سیستم از سیستم ورزش به شمار 

می  آی��د. مدیریت راهبردی و توسعه آن مستلزم توجه به متغیر های اثرگذار در سطوح و منظر ه��ای مختل��ف اس��ت.
سط��ح زمین های به عنوان سطح اول شامل ابعاد تح��والت و توسعه بین المللی، پیشینه و سابقه ملی، توسعه 
 در قالب 

ً
مل��ی ورزش می باشد. در تبیی��ن بیشتر می توان گفت که ادراک زمینه محیط��ی و مداخالت آن معموال

فرایند ه��ای پنهان انجام می شوند و محیط، زمینه ساز سایر متغیر ها محسوب می شود و اثر قابل توجه ای بر همه 
متغیر ه��ا دارد )صف��اری، 2012(. به طور کلی، محیط و زمینه برای ورزش ژیمناستیک به مثابه بستری است که 
تم��ام فرایند ه��ای توسعه در آن جریان می  یاب��د )سهیلی، 2017(. در واقع مطاب��ق نظریه های نوین توسعه که به 
مقول��ه اکوسیستم توجه دارن��د، اکوسیستم ژیمناستیک که حاصل پیوند عناص��ر محیطی آن است زنجیر های از 
عوامل مختلف را شکل می دهد که جریان کلی توسعه و دستاورد های آن را تعیین می کند. عالوه براین، یکی از 
بیشتری��ن تغییرات در جهت گیری های سیستم ورزش ژیمناستیک می توان��د حاصل از نحوه تعامل ژیمناستیک 
کش��ور با محی��ط بین المللی باشد. نکته مهم در بح��ث زمینه این است که بسی��اری از عوامل محیطی خارج از 
کنت��رل مدیریت ورزش می باشد. بنابراین مدیریت ژیمناستی��ک باید به مسیر های ارتباط و تعامل با محیط خود 

توجه و برنامه ریزیداشته باشد.
منظ��ر قابلیت ها نیز شامل ویژگی  ها و قابلیت ها و دان��ش و فناوری تعیین گردید. نکته کلیدی این بخش این 
اس��ت که در تحقیقات قبلی توسعه رشته ه��ای ورزشی، ویژگی های خود رشته کمتر مدنظر قرار گرفته بود که در 
ای��ن پژوهش مورد بررسی واقع شده است. سطح ساختار نیز شامل مدیریت راهبردی و اجرایی و منابع فیزیکی 
و امکانات، مدیریت مالی و رویداد ها و رقابت های بود. مدیریت و منابع دو فاکتور پیش برنده توسعه محسوب 
می  شوند. در همین راستا منابع، ابزار مدیریت برای فعالیت هستند و حتی برخی محققان توسعه منابع را به مثابه 
اص��ل توسعه یافتگی تفسیر می  کنند )مالیی، 2014(. ب��ه لحاظ اصول توسعه، مدیریت متغیر مداخله گر اصلی 
نسبت به سایر عوامل محسوب می شود. منابع در واقع ابزار دست مدیریت محسوب می شوند. بنابراین اثر آن به 
طور مستقیم بر منابع و امکانات قابل اعمال است )منافی، 2015(. در این زمینه دو رویکرد وجود دارد: برخی 
 به وجود منابع وابست��ه مستقیم نیست، بلکه تحت تأثیر 

ً
از محقق��ان معتقدند توسع��ه مشارکت در ورزش اصوال

عوام��ل دیگری هم ق��رار دارد؛ از طرف دیگر، اغلب محققان بر این عقیده هستن��د که توسعه مشارکت به وجود 
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امکانات و اماکن الزم بستگی دارد و باید انواع مختلف امکانات ورزشی برای آن  ها فراهم شود )رمضانی نژاد و 
همک��اران، 1395(. سطح ساختار نقش محیط در توسع��ه را دارد؛ به طوری که براساس سطح زمین های سطح 
مشارک��ت را گست��رش می دهد تا مظاهر توسعه ارتق��ا یابند و به پایداری برسند. از ای��ن رو، سطح کارآمدسازی 

ساختار می  تواند به جهش در توسعه ژیمناستیک کشور منجر شود.
سط��ح مشارکت نیز شامل مدیریت استع��داد، مدیریت منابع انسانی متخص��ص و مدیریت ذینفعان بیرونی 
تعیی��ن گردی��د. رویداد و مشارک��ت شامل ژیمناستی��ک آموزشی و تربیت��ی، ژیمناستیک آمات��وری و همگانی و 
ژیمناستی��ک حرف ه��ای و قهرمانی تعیین گردید. مظفری )1393( فرایند  ه��ای ورزش قهرمانی را شامل مشابه 
ب��ا ابع��اد شناسایی شده این بخش گزارش ک��رده است. هدف اصلی ورزش در سط��ح مشارکت تحقق می یابد. 
مشارکت نیز توسط نقش های دیگر و ذینفع در چارچوب فعالیت ها و فرایند های ورزشی موجود شکل   می گیرد. 
ه��ر چند در گذشته عمدتا ورزشکاران، مربیان و هواداران بازیگران اصلی ورزش رقابتی محسوب می شدند، اما 
اکن��ون ب��ا رشد علمی، رسانه ای و تجاری ورزش اثرگذاری متخصصان، فعاالن رسانه و حامیان مالی و کسب و 

کار ها بسیار تعیین کننده شده است.
سط��ح عملک��رد شامل موفقی��ت بین المللی و توسع��ه پایدار ژیمناستیک ب��ود. دستیابی به توسع��ه پایدار در 
ژیمناستی��ک نیازمند پایش مستمر ای��ن شاخص ها و مداخله مثبت و سازن��ده در فرایند های منتهی به آنهاست. 
برای��ن اس��اس می  توان گفت به دلیل آنک��ه رشته های ورزشی نسبت به سیستم کل��ی ورزش از پیچیدگی کمتری 

برخوردارند، از این رو توسعه پایدار می تواند در بازه های زمانی کوتاهتری ارزیابی و مشاهده شود.
ب��ر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که روابط بین متغیر های هر سطح از توالی کلی سطوح پیروی می کند. 
از ای��ن رو کارکرد ه��ای ژیمناستی��ک، توسعه ملی ورزش، توسع��ه بین المللی ژیمناستی��ک و سابقه ژیمناستیک 
در کش��ور موجب ارتق��ای ظرفیت های مدیریت راهبردی سیستم ژیمناستی��ک می شوند. پس مدیریت راهبردی 
ژیمناستی��ک می توان��د امکان��ات و خدم��ات ژیمناستیک، دانش و فن��اوری ژیمناستیک، مدیری��ت استعداد در 
ژیمناستی��ک، مدیریت ذینفعان بیرونی، منابع اقتص��ادی ژیمناستیک و منابع انسانی ژیمناستیک را توسعه دهد. 
در نتیج��ه توسع��ه این مولفه ها، مشارکت و رویداد های ژیمناستیک نیز رونق و ارتقا می یابند. ارتقای مشارکت و 

رویداد های منجر به موفقیت بین المللی ژیمناستیک و در نهایت توسعه پایدار این رشته می شوند. 
بررس��ی پژوهش  ه��ای ای��ن ح��وزه نش��ان می  ده��د ک��ه مطالع��ات داخل��ی پیشی��ن مانن��د ب��دری آذرین و 
همکاران)1386(، تندنویس و همکاران)1386(، ای��وب غرباوی)1388(، بدری آذرین و همکاران )1392(، 
کش��اورز و همک��اران)1392( و کشاورز و همک��اران)1394( نیز عواملی مشابه با این م��وارد را در ارتباط با هم 
مان��ع ی��ا موجب پیشرفت و توسعه ژیمناستی��ک گزارش کرده اند. اما مطالعات خارج��ی مانند هروسا و هروسوا 
)2013(  و ژاو و ژنگ )2017( و همچنین چارچوب برنامه توسعه فدراسیون های ژیمناستیک نیوزلند )2011(، 
ترینیداد و توباگو )2011( و آفریقای جنوبی )2014(، این روابط را مستقیم تر بررسی کرده اند و کلیات مدل را 

در مقیاس های کوچکتر تایید می نمایند. 
براس��اس یافته های پژوهش می توان گفت که سیست��م توسعه ژیمناستیک یک فرایند راهبردی است که تحت 
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تأثی��ر عوام��ل ی��اد شده از طریق مولفه ه��ای عملکردی صورت می گی��رد و مطلوبیت آن در ای��ن است که منجر 
ب��ه توسع��ه پایدار شود. مدل پژوهش می توان��د به خوبی ظرفیت ابعاد مختلف اثرگذار ب��ر توسعه ژیمناستیک و 
ج��ذب ذینفع��ان را به مشارکت در ژیمناستیک بیشت��ر نشان دهد. این مدل، نمایش ساد ه��ای از ساختار توسعه 
ژیمناستی��ک اس��ت و در حد خود قادر به تبیین کارکرد ساخت های اساس��ی سیستم مدیریت و توسعه این رشته 
ورزش��ی می باش��د. از آنجا که یکی از دالی��ل عمده ناکارایی برنامه های فعلی، جزیره��ای عمل کردن و نداشتن 
ی��ک مدل و نقشه نظام مند کلی نگر در حوزه رشته های ورزشی است، بر پایه مدل حاضر می توان سیستم توسعه 
ورزش ژیمناستیک را تحلیل کرد و به نوعی به دسته بندی جدیدی دست یافت که مبتنی بر نظرات متخصصان و 
همسو با اصول و الگو های توسعه ورزش است. این مدل، شناختی جامع و کالن بر پایه شناسایی عوامل کلیدی 
مؤث��ر ب��ر توسعه ورزش ژیمناستیک و چگونگی تعامل آن  ها با یکدیگ��ر را فراهم می آورد و چارچوبی مناسب و 
بوم��ی برای مطالعات بیشت��ر و دقیقتر در این حوزه است و می تواند برای توسع��ه رشته های ورزشی مبنای عمل 

قرار گیرد.
بدی��ن ترتیب،  براساس مدل پژوه��ش پیشنهاد می شود که در مطالع��ات و برنامه ریزی های آتی برای ورزش 

ژیمناستیک در کشور: 
ال��ف( از منظر مفهوم شناسی ب��ه مفاهیم نوین و کلیدی که عمده آن ها در ای��ن پژوهش شناسایی شده است 

توجه جدی شود؛
 ب( از منظر روش شناختی نیز از روش تحلیل اکوسیستمی و مبتنی بر مدل براساس الگوی ارائه شده در این 

پژوهش استفاده شود؛
 ج( از منظر کاربست نیز این نتایج به صورت برنامه عملیاتی می تواند در قالب طرح ها، راهکار ها و ابتکارات 

مورد استفاده قرار گیرد.
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