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تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت و حاضر پژوهش  از هدف
جامعه آماري  .فدراسیون ژیمناستیک جمهوري اسالمی ایران بودتهدیدهاي 

هیأت مدیران و متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضاي  پژوهش
تن بود.  160هاي علوم ورزشی آشنا با ژیمناستیک به تعداد علمی رشته
تن از متخصصین رشته  25در بخش کیفی از نظرات  پژوهشبراي نمونه 

ها به طور هدفمند انتخاب شدند. ورزشی ژیمناستیک استفاده شد که نمونه
 –تن به طور تصادفی  117در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 

یابی به اهداف برگزیده شدند. جهت دست پژوهشاي براي نمونه طبقه
ها و وش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتبا استفاده از ر پژوهش

تهدیدهاي فدراسیون ژیمناستیک تهیه و با نظر متخصصین و خبرگان رشته 
ژیمناستیک فهرست تهیه شده نهایی شد. سپس بر مبناي فهرست تهیه 

ها و ال در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصتؤس 96اي شامل نامهشده پرسش
تن از  15ک تنظیم شد که روایی آن توسط تهدیدهاي فدراسیون ژیمناستی

آزمودنی و با  30یید شد و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با أمتخصصین ت
محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل اطالعات  81/0استفاده از آلفاي کرونباخ 

هاي آوري شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روشجمع
ییدي أآماري استنباطی از جمله تحلیل عاملی ت هايآماري توصیفی و روش
هاي پژوهش استفاده شد. یافته SPSSو  AMOSبا کمک نرم افزارهاي

نقطه  15فدراسیون ژیمناستیک جمهوري اسالمی ایران داراي  نشان داد که
 باشد.تهدید می 4فرصت و  9نقطه ضعف،  21قوت، 
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The purpose of this study was factor analysis of 
strengths, weaknesses, opportunities, and threats of 
gymnastic Federation of Iran. The statistical population 
of the study included 160 sport management faculty 
members, managers and experts of sport organizations 
who were familiar with gymnastic sport in Iran. 25 elite 
sport experts were chosen purposely to qualitative 
samples. And based on Morgan table 117 persons were 
cluster-randomly selected to quantitative sample. To 
achieve the study objectives, the list of strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats of Iranian 
gymnastic federation were provided, and the final list 
was completed based on Delphi method. Based on the 
provided list, the researcher-made questioner with 96 
questions was distributed among the samples. The 
validity of the questionnaire was confirmed by experts 
and the reliability was examined in a pilot study with 30 
samples by Cronbachs alpha which was as 0.81. For data 
analysis; respectively in qualitative part; Delphy 
method, and for quantitative part descriptive statistics 
and inferential statistics methods, including confirmed 
factor analysis by application of AMOS and SPSS 
software were used. The findings of the study showed 
that there are 15 strengths, 21 weaknesses, 9 
opportunities, and 4 threats for gymnastic federation of 
Iran. 
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Abstract   
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 همقدم
رشته ورزشی  ،هاي ورزشی بسیار جذاب و پرتحركیکی از رشته

به عنوان مادر و پایـه  از سوي کارشناسان  کهژیمناستیک است 
ژیمناسـتیک از آن   .معرفی گردیده استي ورزشی دیگر هارشته

ه بسیاري از شود کقلمداد می ورزشی دیگر هايرشتهپایه جهت 
د و توسـعه  گیـر هاي ورزشی را در بر میها و فنون رشتهتکنیک

هـاي ورزشـی   ساز پیشرفت سایر رشـته تواند زمینهاین رشته می
اي در ورزش موفق جامعهاظهار کرد، توان میباشد. بر این اساس 

 که توسعۀبه طوري .اشته باشداست که ژیمناستیک توسعه یافته د
 و ماننـد دیگـر   اسـت  ملـی  توسعۀ در مهم از موضوعات ورزش
: 1384دهـد (قاسـمی،   مـی  روي محورهاي مختلفی در هازمینه

هـاي  ترین سـازمان ). فدراسیون ژیمناستیک یکی از مهم88-85
باشد که مسؤلیت سازماندهی و اداره این رشته ورزشی کشور می

ورزشی را بر عهده دارد. حسن مدیریت و سازماندهی صحیح در 
تواند در بسط و گسترش این رشـته در کشـور   دراسیون میاین ف

). از آنجا که این رشته 3: 1382نقش اساسی ایفا کند (صمد زاده، 
هاي ورزشی و هم ورزشی به دلیل پایه بودن آن براي سایر رشته

هـاي  هاي متعدد در مسابقات المپیک و بازيچنین وجود مدال
ت کارآمد یي دقیق و مدیرریزآسیایی در این رشته مستلزم برنامه

ریـزي، بـراي رسـیدن بـه     باشد. در این راستا ضرورت برنامهمی
ناپذیر اسـت.  ترین اهداف این فدراسیون یک واقعیت انکارجزئی

گیرد که همه نهادها ت میأریزي از این واقعیت نشبنابراین برنامه
عدم اطمینـان از تغییـرات    کنند.در محیطی متحول فعالیت می

ناپـذیر در  صورت یک ضرورت انکـار  ریزي را به، برنامهمحیطی
هـا و  ریـزي بـر آگـاهی از فرصـت    آورد. لـذا اسـاس برنامـه   می

هـا و مبـارزه بـا    تهدیدهاي آتی و چگونگی اسـتفاده از فرصـت  
از سـویی دیگـر    ).90-92: 1387، رضـاییان تهدیدها قـرار دارد ( 

ثیر محیط أمدیران هرگز در یک خأل، یا یک سیستمی که تحت ت
). کلید درك سازمان به  6: 1380کنند (چمران، نباشد، کار نمی
هـا بـا   نسازما ،باز، شناخت این موضوع است که عنوان سیستم

اگر سازمانی خواهان بقاء و افزایش  ؟محیط خود چه تعاملی دارد
اثربخشی خود است، باید خود را با محیط پیرامونش تطبیق دهد 

اگر تغییر و تحولی در کار نبود،  ).177: 1388، (الوانی، دانایی فرد
ریزي بدون مشکل بود، چرا که ساده و برنامه کار مدیران نسبتاً

کرد. به هر صورت تغییر، یـک واقعیـت   امروز با فردا فرقی نمی
 سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکـی از کارهـاي هـر مـدیر    

ــاران،  مــی ــی و همک ــد (اعراب ــتا 242: 1379باش ــن راس ). در ای
توسعه فدراسیون ژیمناستیک جمهوري اسالمی ایران هم، براي 

و پیشرفت ژیمناستیک کشور نیازمند ارزیابی دقیق نقاط قـوت،  
ها و تهدیدهاي این رشته ورزشی است تا از این ها، فرصتضعف

وح مختلـف تـدوین   طریق بتواند برنامه راهبردي خود را در سط
کند. در خصوص اهمیت و تحلیل محـیط درونـی و بیرونـی و    

هاي مختلف ورزشـی در داخـل و   اهمیت تدوین برنامه در رشته
متعددي انجام شده و نتایج مختلفی  هايپژوهشخارج از کشور 

در  )85-88: 1384( قاسـمی کـه  طـوري دست آمده است. بـه به
 در نظرانصاحب و مربیان ،ورزشکاران دیدگاه با مقایسۀپژوهشی 

 نتیجه این به کشور ژیمناستیک ورزش پیشرفت کارهايراه مورد
 و کنتـرل  مربیـان،  فنـی  و علمی دانش سطح ارتقاي که رسید

 و علمی روش به نوآموزان استعدادیابی فعالیت مربیان، بر نظارت
و  ژیمناستیک مختص هايسالن و تأسیسات افزایش تخصصی،

 آموزشـی،  کمـک  و تخصصی امکانات به هاسالن کامل تجهیز
 ورزش ژیمناسـتیک  قهرمـانی  بعد پیشرفت در عوامل ترینمهم

) 6: 2014( است. فدراسیون ژیمناستیک آفریقاي جنـوبی  کشور
اقـدام بـه    2020هاي سـال  انداز و استراتژيجهت تدوین چشم

نقطه قوت،  5تحلیل ژیمناستیک این کشور کرده و در این حوزه 
تهدید را شناسایی کرده است. در  5فرصت و  3قطه ضعف، ن 4

این مطالعه ژیمناستیک پایه و اساس توسعه حرکتی قلمداد شده 
عنوان بارزترین نقطه قـوت و فقـدان منـابع مـالی را     را بهو آن 

است. همچنین توسعه حوزه  ترین نقطه ضعف شناسایی کردهمهم
ی، جوامـع جدیـد،   ژیمناستیک (پیش دبستانی، دبستان، تفریحـ 

تـرین  هاي جدید و استعدادیابی) را مهـم مناطق روستایی، کلوپ
فرصت و مشارکت مالی افراد سطح بـاالي اجتمـاع بـه جهـت     

ترین تهدیـد بـر شـمرده    ها را مهمها و انجمنحضور در اتحادیه
) در پژوهشی به طراحی 33-54: 1386است. گودرزي و هنري (

با هدف انجام مطالعات تطبیقی، کشتی ایران  نظام جامع ورزش
هـا  هـا و مأموریـت  ها، تدوین اسـتراتژي ها و ضعفتحلیل قوت

پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد برخـی نقـاط ضـعف، قـوت،     
ـ هـا و تهدیـدهاي فدراسـیون کشـتی عبارت    فرصـت  د از وجـود  ن

روز کشورهاي رقیـب و  هاي علمی، امکانات پیشرفته و بهبرنامه
ها و مسابقات منظم در سطح آموزشگاه رگزارياعتبارات مکفی، ب

گانـه،  قواي سـه  النؤها، حمایت تشکیالتی دولت و مسدانشگاه
ها، نبود تأوجود مدیران شایسته و با کفایت در مدیریت هی عدم

اصول علمـی در آمـوزش و تربیـت     برنامه مدون، عدم توجه به
هش موسوي گیران و عدم وجود مربیان شایسته. نتایج پژوکشتی

ــاط  1769-1778: 2012و همکـاران (  ) در خصــوص تحلیـل نق
ها و تهدیدهاي فدراسیون کشتی مبین این ت، فرصتوضعف، ق
هاي آموزشی، دسترسی به اطالعات ت مناسب دورهکمیاست که 

روز، حمایـت مـالی و معنـوي نهادهـاي ورزشـی      مورد نیاز و به
، حمایـت  باالدستی از کشتی، حمایت بخش خصوصی از کشتی

ـ  ثیر کشـتی در موقعیـت   أمادي و معنوي از قهرمانان کشتی، ت
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ها از اجتماعی ورزشکاران، اقبال عمومی از کشتی، حمایت رسانه
کشتی، وجود ارزشهاي معنوي در کشـتی، تماشـاگران زیـاد در    

ها و تجهیزات مناسب براي قهرمانـان، ارتبـاط   مسابقات، برنامه
هاي کشتی، دوپینگ، ممانعت هآموزان و باشگامناسب بین دانش

دیـدگی  والدین براي ادامه ورزش کشتی توسط فرزندان، آسـیب 
ــرین نقـاط مزبـور اسـت.   زیـاد در کشـتی از مهـم    فدراســیون  ت

) در پژوهشی دریافت برخی 11-12: 2011( ژیمناستیک نیوزلند
هـا و تهدیـدهاي ایـن فدراسـیون     ت، فرصـت واز نقاط ضعف، ق

ـ    عبارتند از وجود مربیان ی از متعهد و صالح، عـدم شـناخت ملّ
بـراي   آموزشـی  چهـارچوب  مربیان و داوران و مجریان، توسـعه 

 ها و مشاوره و عدم انسجام در جامعه ژیمناستیک.ارتقاي مهارت
) نقـاط  1-29: 2014گانه ایـاالت متحـده (  فدراسیون ورزش سه
گانه این کشور را ها و تهدیدهاي ورزش سهقوت، ضعف، فرصت

ترین نقـاط  ررسی قرار داد و نتایج پژوهش نشان داد مهممورد ب
المللی، تصویر مناسب از ورزش در ارتباطات بیناز مذکور عبارتند 

ــرمایه  ــزایش س ــه، اف ــزایش  جامع ــت در ورزش، اف ــذاري دول گ
هـاي  تماشاگران ورزشی، افـزایش پوشـش تلویزیـونی از برنامـه    

ش، فقدان گذاري بخش خصوصی در ورزورزشی، افزایش سرمایه
منابع مـالی کـافی، ورزشـکاران محـدود، دوپینـگ، مشـکالت       
اقتصادي، امکانات محدود ورزشی، منابع متنـوع مـالی، منـابع    

هـا،  انسانی زیاد، حامیان مالی قدرتمند خارجی، کیفیـت برنامـه  
دانش مطلوب، ارتباطات داخلی ضعیف، تعهد کم، عـدم انتقـال   

 .تیمـی ضـعیف   مناسب دانش موجود، مـدیریت ضـعیف، کـار   
) 9-10: 2011( همچنین فدراسیون ژیمناستیک ترینیداد و توباگو

هاي سال طیاي براي فدراسیون اي براي تدوین برنامهدر مطالعه
ــ   ، دریافـت کـه مهـم   2013و  2012 ت، وتـرین نقـاط ضـعف، ق

ها و تهدیـدهاي ایـن فدراسـیون عباتنـد از پایـه بـودن       فرصت
ــراي ســایر ژیمناســتیک ــاورزش ب ــه ه ــعه اســاس و و پای  توس

 مـالی، گسـترش   منـابع  وجـود  عـدم  هاي حرکتی است،مهارت
به تمام نهادها اعم از دبستان، پیش دبستان، مناطق  ژیمناستیک

 به اجتماع باالي سطح افراد مالی روستایی و غیره... و مشارکت
: 2013و همکاران ( 1ها. لییانجمن و هااتحادیه در حضور جهت
ها و ت، فرصتوهشی به تحلیل نقاط ضعف، ق) در پژو524-517

تهدیدهاي ورزش وشو در کشور چین پرداختند، نتـایج پـژوهش   
نشان داد که حمایت و پشتیبانی رهبران و دولت مردان چینی از 

اي وشو بارزترین نقطه قوت و عدم وجود افراد متخصص و حرفه
ترین نقطـه ضـعف ایـن رشـته     المللی آن مهمبراي توسعه بین

                                                                      
1. Li 

تقاضا و اسـتقبال روز افـزون مـردم از وشـو     باشد. همچنین می
ترین فرصت و رقابت هنرهاي رزمی کشورهاي خارجی با وشو مهم
شـود. همچنـین   ترین تهدید براي این ورزش محسوب مـی مهم

اي با استفاده از تحلیل نقاط ضعف، ) در مطالعه2013( 2یوپینگ
توسـعه ژیمناسـتیک   ها و تهدیدها به بررسی روند ت، فرصتوق

بندي رسید که جمعیت ریتمیک کشور چین پرداخت و به این جمع
زیاد چین به ویژه زنان در سنین مدرسه در مقایسه با سایر کشورها 

دهد، بارزترین نقطه قوت به دلیل اینکه دامنه انتخاب را افزایش می
عقـب   و اینکه ژیمناستیک ریتمیک از نظر مفاهیم تئوري نسبتاً

باشد. اقتصاد رو به ترین نقطه ضعف این رشته میه است، مهمافتاد
هـاي حمـایتی در جهـت توسـعه     رشد کشور چـین و سیاسـت  

هاي اروپایی ترین فرصت و وجود قدرتژیمناستیک ریتمیک مهم
در ژیمناستیک ریتمیک تهدیدي آشکار براي این رشته محسوب 

 شود.می
توان چنین نه میتوجه مطالعه مبانی نظري و ادبیات پیشی با

استدالل کرد که توفیق هر سـازمان ورزشـی مسـتلزم تحلیـل     
محیط درونی و بیرونی آن سازمان بوده و چنین تحلیلی بـراي  
تدوین برنامه بلندمدت و راهبردي ضروري است. لذا از آنجا که 

ها و همچنـین  اهمیت ورزش ژیمناستیک به عنوان مادر ورزش
رویـدادهاي مختلـف، مسـتلزم     عدم توفیق این رشته ورزشی در

شناخت دقیق عومل محیطی درونی و بیرونی این رشته ورزشی 
باشد. همچنـین از آنجـا   براي تدوین برنامه هدفدار راهبردي می

که تاکنون برنامه راهبردي این فدراسیون به طور علمی تـدوین  
نشده است، پژوهش حاضر در صدد است تحلیل عـاملی نقـاط   

تهدیـدهاي فدراســیون ژیمناســتیک  قـوت، ضــعف، فرصــت و  
جمهوري اسالمی ایران را انجام دهد تـا زمینـه تـدوین برنامـه     

 راهبردي علمی این رشته ورزشی فراهم شود.
 

  پژوهششناسی روش
پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی 

 نظران رشته ورزشیبود. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه صاحب
هاي ژیمناستیک تألین هیژیمناستیک، مدیران فدراسیون، مسؤ

علمی و دانشجویان  هیأتها، کارشناسان، مربیان، اعضاي استان
هاي علوم ورزشی آشنا با رشته ورزشی ژیمناستیک دکتراي رشته

در بخـش کیفـی از    پژوهشبراي نمونه بود. نفر  160به تعداد 
طـور  هـا بـه  تن از متخصصین استفاده شد که نمونه 25نظرات 

هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 

                                                                      
2. Yuping 
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 برگزیـده شـدند.   پـژوهش تن به طور تصادفی براي نمونه  117
بـا اسـتفاده از روش دلفـی     پژوهشیابی به اهداف جهت دست

ها و تهدیدهاي فدراسیون فرصت ها،فهرستی از نقاط قوت، ضعف
ژیمناستیک جمهوري اسالمی ایران تهیه، و در طی سه مرحله با 
نظرسنجی از خبرگان فهرست تهیه شده، نهایی شد. سپس بـر  

 20اي که حاوي نقاط قوت (مبناي فهرست تهیه شده، پرسشنامه
ال) و تهدیدها ؤس21ها (ال)، فرصتؤس 28ال)، نقاط ضعف (ؤس
ها قرار گرفت. روایـی  ود، تهیه و در اختیار آزمودنیال) بؤس 27(

 برجسته اساتید از تن 20 ییدأت نامه بهصوري و محتوایی پرسش
رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی  ورزشی مدیریت حوزه

برآورد شد. براي  81/0آزمودنی و با محاسبه آلفاي کرونباخ  30با 
ه در بخـش کیفـی از   آوري شـد تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

هـاي آمـاري توصـیفی    روش دلفی و در بخـش کمـی از روش  
آماري استنباطی از جمله  هايمیانگین و درصد فراوانی و روش

 بودن مناسب از اطمینان ییدي استفاده شد. برايأتحلیل عاملی ت

بارتلت و  کرویت آزمون از ها و تعیین همبستگی بین متغیرهاداده
) KMOمعیـار (  از هـا نمونـه  بودن کافی از اطمینان منظور به

 SPSSاستفاده شد. تمامی مراحل آماري با استفاده از نرم افزار 
 تجزیه و تحلیل شد. 18نسخه  Amosو 16نسخه 

 

 پژوهشهاي یافته
 81/57ها بیانگر این بود که هاي جمعیت شناختی نمونهویژگی

ان بودند. میانگین ها بانودرصد از آن 19/42و د ها مردرصد از نمونه
هـا داراي  درصد نمونه 30سال بود.  39و بانوان  45سنی مردان 

درصد کارشـناس   43مدرك دکتري یا دانشجوي دوره دکتري، 
تـر بودنـد.   درصد داراي مدرك کارشناسـی و پـایین   27ارشد و 

 28سال سابقه کار بوده و  12ها داراي میانگین همچنین نمونه
درصـد مـدیران سـطوح     31نشـگاه،  علمی داهیأتدرصد عضو 

 درصد در سطح کارشناسی مشغول به کار بودند.  41مختلف، 

 

 نامه پرسش KMOآزمون تحلیل عاملی تست بارتلت و  .1 جدول

 KMOشاخص 
 آزمون کروییت بارتلت

𝒙𝒙𝟐𝟐 df P 
848/0 132/1208 153 001/0 
 نقاط قوت فدراسیون ژیمناستیک نتایج تحلیل عاملی تأییدي مربوط به .2جدول 

 T-Value بار عاملی سئواالت
 12/9 732/0 وجود نظام سطح بندي در ژیمناستیک هنري

 147/7 572/0 هاها و شهرستانهاي ژیمناستیک در استانتأفعالیت مستمر هی
 43/8 623/0 هاي مختلف سنیبرگزاري مسابقات در رده

 01/6 479/0 در سطوح مختلفبرگزاري کالسهاي داوري و مربیگري 
 46/8 739/0 وجود منابع انسانی متخصص در کشور

 37/6 439/0 هاي ملیس تیمأمندي از مربیان خارجی در رهبهر
 21/5 396/0 وجود ساختار تشکیالتی منسجم در ژیمناستیک

 41/7 571/0 جذابیت ورزش ژیمناستیک
 21/6 449/0 هاي بازآموزي مربیگري و داوريبرگزاري دوره

 42/7 553/0 هاي مختلفتوسعه ژیمناستیک در شاخه
 33/8 614/0 هاهاي ژیمناستیک در استانوجود خانه

 42/6 448/0 برگزاري لیگ منظم در ژیمناستیک هنري
 12/7 534/0 وجود مربیان با دانش در ژیمناستیک

 26/5 347/0 همکاري مستمر فدراسیون با متخصصان علوم ورزشی
 45/6 492/0 بدنی آموزش و پرورشتعامل و همکاري مناسب با تربیت

 92/0 212/0 رسانی در فدراسیونوجود سایت اینترنتی مناسب جهت اطالع
 49/0 176/0 وجود تقویم ورزشی در فدراسیون

 42/0 157/0 هاي ژیمناستیکتأهاي اینترنتی در هیوجود سایت
 51/0 192/0 ژیمناستیکهاي تأتوسعه کمی و کیفی هی

 57/1 216/0 بستر سازي مناسب جهت توسعه کمی و کیفی ژیمناستیک توسط فدراسیون
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دهد با توجه به ایـن کـه ضـریب    نشان می 1نتایج جدول 
KMO  هـا بـراي تحلیـل    باشد انـدازه نمونـه  می 7/0بیشتر از

توجه به این که میزان آزمـون  عاملی مناسب است. همچنین با 
ـ   تر است، بنابراین گویهکوچک 05/0بارتلت از  ی هـا ارتبـاط معن

داري براي فراهم کردن یـک مبنـاي معقـول بـراي تجزیـه و      
هـا و  نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت    تحلیل عوامـل مـرتبط بـا    

فدراسیون ژیمناستیک را دارند. به بیان دیگر تحلیـل  تهدیدهاي 
ضـعف،   ،ساختار مدل عاملی نقـاط قـوت  عاملی براي شناسایی 

 فدراسیون ژیمناستیک مناسب است. ها و تهدیدهاي فرصت
مقـدار بارعـاملی   بـه  دهد با توجه نشان می 2نتایج جدول 

از هـا  آن T-Value مقـدار  واست  3/0بیشتر از که  ییهاگویه
مورد از بـار   15فقط  ،نقطه قوت فدراسیون ژیمناستیک 20بین 

بنابراین فدراسـیون ژیمناسـتیک   عاملی مناسب برخوردار بودند. 
 نقطه قوت است. 15داراي 

مقـدار بارعـاملی   بـه  دهد با توجه نشان می 3نتایج جدول 
از بـین  هـا  آن T-Value مقدار و 3/0ببیشتر از  یی کههاگویه
 مـورد از بـار   21فقـط   ،نقطه ضعف فدراسیون ژیمناسـتیک  28

عاملی مناسب برخوردار بودند، بنابراین فدراسـیون ژیمناسـتیک   
 .نقطه ضعف است 21داراي 
 

 
 نتایج تحلیل عاملی تأییدي مربوط به نقاط ضعف فدراسیون ژیمناستیک .3جدول 

 T-Value بار عاملی سئواالت
 14/9 779/0 ژیمناستیکمیان مدت در  عدم وجود برنامه راهبردي و

 93/8 762/0 عدم نظام شایسته ساالري در ژیمناستیک
 17/8 641/0 منابع مالی دولتی در ژیمناستیک

 39/7 549/0 عدم استفاده بهینه از همه منابع انسانی متخصص
 11/8 613/0 اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش کشور

 39/7 546/0 مناسب در ژیمناستیکسیسات و تجهیزات أهاي اختصاصی،تکمبود سالن
 83/6 412/0 نبود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب در فدراسیون

 84/7 534/0 کمبود مربیان کیفی قهرمان پرور
 87/9 793/0 هامندي از مربیان خارجی در سطوح پایه و استانعدم بهره

 75/8 663/0 عدم استفاده مناسب از متخصصین دانشگاهی براي توسعه ژیمناستیک
 56/4 331/0 توزیع نامناسب منابع انسانی در سطح کشور

 11/8 662/0 سیسات ژیمناستیکأمندي از اماکن، تجهیزات و تدانش ناکافی براي بهره
19/7 542/0 ت نامناسب مربیان با دانش در بخش بانوانکمی 

 17/6 493/0 نظام استعدادیابی ناکارآمد در سطح کشور
 81/6 452/0 آموزشی ناکارآمد در سطح کشورسیستم 

 72/7 517/0 هاي ژیمناستیک مخصوص بانوانکمبود سالن
 02/1 291/0 هاي دینیکارگیري مربیان مرد در بخش بانوان به دلیل آموزهعدم به

 003/1 241/0 المللیهاي بینمحدودیت حضور بانوان در رقابت
 22/5 346/0 دستمزد پایین مربیان

 17/6 419/0 گران بودن ورزش ژیمناستیک
 53/0 172/0 هاي مدون براي تشویق و ترغیب مردم به ورزش ژیمناستیکفقدان برنامه

 39/6 462/0 فقدان مدیریت یکپارچه در ژیمناستیک
 68/6 473/0 ند با مراکز ژیمناستیک دنیامعدم ارتباط نظام

 09/1 214/0 کمبود بودجه ورزش ژیمناستیک
 74/0 179/0 هاي مختلف ورزش ژیمناستیکدر حیطه پژوهشکمبود 

 07/0 293/0 عدم بازاریابی ورزشی مناسب
 49/7 539/0 مندي از فناوري روز و کارآمد در ژیمناستیکعدم بهره

 97/0 249/0 اي شدن ژیمناستیکعدم حرفه
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 هاي فدراسیون ژیمناستیک نتایج تحلیل عاملی تأییدي مربوط به فرصت .4جدول 

 T-Value بار عاملی سئواالت
 14/10 839/0 حضور متخصصان تربیت بدنی در وزارت ورزش و جوانان

 16/9 722/0 استقبال عمومی از ورزش ژیمناستیک
 12/10 817/0 نگاه به ورزش ژیمناستیک به عنوان رشته ورزشی پایه

 89/0 219/0 وجود استعدادهاي بسیار زیاد در کشور
 49/8 673/0 بدنیآموزش ژیمناستیک به عنوان درس تربیت

 84/0 216/0 هاي ژیمناستیکتأوجود مدیران متخصص و متعهد براي تصدي در فدراسیون و هی
 12/5 394/0 ها و فدراسیون ژیمناستیکهاي همکاري بین دانشگاهوجود زمینه

 05/1 293/0 هاي ژیمناستیک در کشورتجهیز سالندیدگاه مناسب وزارت ورزش جهت ایجاد، توسعه و 
 93/7 542/0 ها به ورزش ژیمناستیکنگرش مثبت خانواده

 95/0 284/0 شورک ارتقاء فناوري اطالعات و ارتباطات در
 97/0 293/0 اي براي توسعه و ترویج ژیمناستیکوجود ظرفیت رسانه

 73/0 194/0 کشوروجود اسپانسرها و حامیان مالی ورزشی توانمند در 
 91/0 216/0 امکان ارتباط با مربیان زبده جهان از طریق اینترنت

 13/4 375/0 افزایش اعتبارات ورزش کشور
 98/0 275/0 کید دین مبین اسالم بر ورزشأت
 63/0 145/0 هاي نوشتاريگیري از تبلیغات رسانهبهره

 72/0 167/0 ژیمناستیکتعامل مناسب با کنفدراسیون آسیایی و جهانی 
 61/4 374/0 نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان به ژیمناستیک

 09/4 342/0 ی المپیک به ژیمناستیکنگرش مثبت و نگاه حمایتی کمیته ملّ
 52/0 164/0 پتانسیل این رشته براي پرکردن اوقات فراغت

 69/0 173/0 اجراي برنامه زنده جهان ورزش ژیمناستیک در رادیو ورزش
 

 

مقـدار بارعـاملی   بـه  دهد با توجه نشان می 4نتایج جدول 
 21از بین  هاآن T-Value مقدار و 3/0که بیشتر از  ییهاگویه

از بـار عـاملی    مورد 9فرصت براي فدراسیون ژیمناستیک فقط 
فرصـت بـراي فدراسـیون     9مناسب برخوردار بودنـد. بنـابراین   

 .ژیمناستیک وجود دارد

مقـدار بارعـاملی    بـه  دهد با توجهنشان می 5نتایج جدول 
 27از بین ها آن T-Value مقدار و 3/0بیشتر از  یی کههاگویه

از بـار عـاملی     مـورد  5تهدید براي فدراسیون ژیمناستیک فقط 
تهدیـد بـراي فدراسـیون     5مناسب برخـوردار بودنـد. بنـابراین    

 .دژیمناستیک وجود دار
 

 نتایج تحلیل عاملی تأییدي مربوط به تهدیدهاي فدراسیون ژیمناستیک. 5جدول 

 T-Value بار عاملی سئواالت
 43/4 346/0 هاي ورزشی مانند فوتبالها به برخی از رشتهتوجه بیش از حد رسانه

 92/4 392/0 ژیمناستیکگذاري در عدم تمایل بخش خصوصی براي سرمایه
 95/0 211/0 هاي آسیایی، المپیک و قهرمانی جهانعدم کسب سهمیه در بازي

 96/0 216/0 عدم پوشش و پخش زنده مسابقات ژیمناستیک
 82/0 142/0 هاي درآمدزا مانند فوتبالتوجه بیشتر مردم به رشته

 21/4 337/0 عدم امکان پخش مسابقات بانوان از تلویزیون
 72/4 342/0 وجود موانع مختلف براي حضور بانوان تماشاگر در مسابقات آقایان

 94/0 216/0 نبود قوانین حق پخش تلویزیونی
 53/0 176/0 ها از این رشتهعدم حمایت کافی رسانه

 67/0 194/0 ها و فدراسیونتأکم توجهی به نهضت داوطلبی در هی
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 T-Value بار عاملی سئواالت
 08/1 219/0 ژیمناستیکگذاري کشورهاي آسیایی در سرمایه

 96/0 252/0 مشکالت اقتصادي خانوادها
 99/0 272/0 هاي توپیتوسعه ورزش

 11/1 237/0 نبود نمایشگاه تخصصی تجهیزات ژیمناستیک در کشور
 04/1 241/0 المللی ورزشیهاي با نفوذ در مجامع بینها و کرسینداشتن پست

 97/0 211/0 ژیمناستیکمحدود بودن حامیان مالی در ورزش 
 52/0 161/0 (رواج زندگی غیرفعال، تفریح غیرفعال) تغییر روش زندگی مردم

 47/0 139/0 کیهاي کم تحرّهاي بدنی و زیانپایین بودن آگاهی جامعه نسبت به فواید فعالیت
 171/0 239/0 اي از بانوان در ورزش ژیمناستیکعدم امکان حضور بخش عمده

 52/0 132/0 اوقات فراغت به دلیل مشکالت معیشتیکاهش ساعات 
 86/0 172/0 افزایش شهرنشینی و کاهش سرانه فضاي ورزشی در دسترس شهر ها

 72/0 191/0 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی
 82/0 173/0 افزایش نرخ بیکاري
 74/0 169/0 هاي رزمی و فوتبال...پرهزینه بودن ژیمناستیک نسبت به ورزش

 51/0 142/0 ها در آموزش و معرفی فوائد ژیمناستیک به مردمکاري رسانهتوجهی و کمبی
 39/0 112/0 ها در آموزش و معرفی فوائد ژیمناستیک به مردمکاري رسانهتوجهی و کمبی

 47/0 129/0 عدم ثبات رویه در مدیریت ورزش کشور
 

 بحث و نتیجه گیري
تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف،  ،حاضر پژوهش انجام از هدف

فدراسیون ژیمناستیک جمهـوري اسـالمی    فرصت و تهدیدهاي
. نتـایج پـژوهش نشـان داد نقـاط قـوت فدراسـیون       ایران بـود 

 نظـام  ژیمناستیک جمهوري اسـالمی ایـران عبارتنـد از وجـود    
ـ  مسـتمر  تهنري، فعالی ژیمناستیک در بنديسطح  هـاي تأهی

 در مسـابقات  هـا، برگـزاري  شهرستان و هااستان در ژیمناستیک
 مربیگـري  و داوري هايکالس سنی، برگزاري مختلف هايرده
کشـور،   در متخصـص  انسـانی  منـابع  مختلف، وجود سطوح در

 ملـی، وجـود   هـاي تـیم  سأر در خـارجی  مربیان از منديبهره
 ورزش ژیمناسـتیک، جــذابیت  در منسـجم  تشـکیالتی  سـاختار 

داوري،  و مربیگـري  بـازآموزي  هـاي دوره مناستیک، برگزاريژی
 هـاي خانـه  مختلـف، وجـود   هـاي شاخه در ژیمناستیک توسعه

ــتیک ــتان در ژیمناسـ ــزارياسـ ــا، برگـ ــگ هـ ــنظم لیـ  در مـ
ژیمناسـتیک،   در دانـش  بـا  مربیـان  هنـري، وجـود  ژیمناستیک

 ورزشی و تعامل علوم متخصصان با فدراسیون مستمر همکاري
پـرورش کــه   و آمـوزش  بـدنی تربیـت  بـا  مناسـب  همکـاري  و

)، 2013یوپینـگ (  هـاي پـژوهش هاي پـژوهش بـا نتـایج    یافته
)، لیـی و همکـاران   1384( )، قاسمی1386( گودرزي و همکاران

، )2014سه گانه ایاالت متحـده (  هايورزش فدراسیون )،2013(
ــوبی(  ــاي جن ــتیک آفریق ــیون 2014فدراســیون ژیمناس )، فدراس

) و فدراسـیون ژیمناسـتیک   2011ترینیداد و توباگو(ژیمناستیک 
) همخوانی دارد. موفقیت هر سـازمان ورزشـی در   2011( نیوزلند

استفاده بهینه از نقـاط قـوت آن سـازمان اسـت. در فدراسـیون      
ژیمناستیک نقاط قوت قابل توجهی مانند وجود منـابع انسـانی   

، هـاي ملـی  س تـیم أمتخصص، استفاده از مربیان خارجی در ر
هاي ژیمناستیک وجود تأنظام سطح بندي، و فعالیت مستمر هی

رسد وجود چنین نقاط قـوتی در بخـش منـابع    دارد. به نظر می
توانست زمینه پیشرفت و توسعه ورزش ژیمناسـتیک  انسانی می

را فراهم کند، اما در عمل موفقیت ژیمناستیک کشـور در بـین   
المللـی  هـاي ورزشـی و همچنـین در سـطوح بـین     سـایر رشـته  

لین ؤرسـد مـدیران و مسـ   چشمگیر نبوده اسـت. بـه نظـر مـی    
اند از نقاط قوت مزبـور اسـتفاده   فدراسیون ژیمناستیک نتوانسته

بهینه برده و یا اینکه این نقاط قوت کارایی الزم بـراي بهبـود   
اند. بنابراین نقاط قـوت در  وضعیت ژیمناستیک کشور را ندشته

آمدي الزم بـراي توسـعه ورزش   ثیر و کارأبخش منابع انسانی ت
شـود  ژیمناستیک کشور را نداشته است. در این راستا توصیه می

لین فدراسیون ژیمناستیک در خصـوص اسـتفاده   ؤمدیران و مس
بهینه از منابع انسانی متخصص در سطح کشـور تجدیـد نظـر    
کرده و با ایجاد بستر مناسب بـراي مشـارکت همـه نیروهـاي     

راهم آورند. اما از آنجا کـه در بخـش   متخصص، زمینه الزم را ف
مربیان، وجود مربیـان فعـال در سـطوح گونـاگون بـه ویـژه در       
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المللی موجب رونق ورزش ژیمناستیک کشور نشـده  سطوح بین
است، مدیران ژیمناستیک کشور باید در خصوص تربیت مربی و 

هاي مربیگـري بـازنگري نماینـد. در ایـن راسـتا      برگزاري دوره
این فدراسیون با انجام مطالعات تطبیقی پرورش  شودتوصیه می

ــد    ــن رشــته، مانن مربیـان در کشــورهاي صــاحب ســبک در ای
کشورهاي چین، روسـیه، ایـاالت متحـده، و سـایر کشـورها در      

هـاي مربیگـري ژیمناسـتیک تغییـرات     خصوص برگزاري دوره
هـا بـراي پـرورش مربیـان     اساسی ایجاد کـرده و از تجـارب آن  

نمایند. یکـی دیگـر از نقـاط قـوت فدراسـیون      شایسته استفاده 
ـ  س تـیم أژیمناستیک استفاده از مربیان خارجی در ر ی هـاي ملّ

باشد. از آنجا که ورزش ژیمناستیک کشـور هنـوز در سـطح    می
ملی توفیق چندانی نداشته و در سطح قهرمانی جایگاه مناسبی 
در بین سایر کشورها ندارد، لذا وجـود مربیـان خـارجی در ایـن     

هـاي ایـن فدراسـیون دسـتاورد موفـق      ح جز افزایش هزینهسط
شود از حضور مربیان دیگري نخواهد داشت. بنابراین توصیه می

هاي ملی جلوگیري کرده و اعتبار موجود را س تیمأخارجی در ر
براي آموزش در سـطوح سـنی    ،صرف استخدام مربیان با دانش

و نوجوانان  هاي سنی خردساالن، نونهاالن،مختلف از جمله رده
کنند. به بیان دیگر فدراسیون ژیمناستیک باید مربیان با دانـش  

هاي سنی پـایین در  خارجی را جهت آموزش ژیمناستیک از رده
هاي استعدادیابی استفاده نماید تا ژیمناستیک ها و پایگاهباشگاه

هاي سنی پایین کاران کشور با استانداردهاي فنی جهانی از رده
در  یهاي آینده اثر حضور چنین مربیانتا در سال آموزش ببینند

توان موفقیت ژیمناستیک کشور مشاهده شود. در این رابطه می
فرنگی اشـاره  به تجارب موفق دو رشته ورزشی والیبال و کشتی

هـاي سـنی پـایین    داشت که استفاده از مربیان سازنده را از رده
رفت تجربه کرده و چنـین رویکـردي موجـب موفقیـت و پیشـ     

 المللی شده است. هاي مزبور کشور در سطح جهانی و بینرشته
هاي پژوهش حاضر نقاط ضـعف فدراسـیون   بر اساس یافته

 برنامـه  وجـود  عـدم  :ژیمناستیک جمهوري اسالمی عبارتنـد از 
 شایسـته  نظـام  ژیمناسـتیک، عـدم   در مـدت  و میان راهبردي
 ژیمناستیک، عدم در دولتی مالی ژیمناستیک، منابع در ساالري
 دولتـی  متخصـص، اقتصـاد   انسانی منابع همه از بهینه استفاده

 و سیسـات أاختصاصی،ت هايسالن کشور، کمبود ورزش بر حاکم
 عملکـرد  ارزیابی سیستم ژیمناستیک، نبود در مناسب تجهیزات

 پـرور، عـدم   قهرمان کیفی مربیان فدراسیون، کمبود در مناسب
 اسـتانها، عـدم   و پایـه  سـطوح  در خارجی مربیان از منديبهره

ــتفاده ــب اس ــین از مناس ــگاهی متخصص ــراي دانش ــعه ب  توس
 کشور، دانش سطح در انسانی منابع نامناسب ژیمناستیک، توزیع

ــاکن، از منـدي بهــره بـراي  ناکـافی   سیســاتأت و تجهیـزات  ام

بـانوان،   بخـش  در دانش با مربیان نامناسب تژیمناستیک،کمی
 آموزشـی  کشـور، سیسـتم   سـطح  در ناکارآمد استعدادیابی نظام

ــد ــود ســطح در ناکارآم ــتیک هــايســالن کشــور، کمب  ژیمناس
 ورزش بـودن  مربیـان، گـران   پـایین  بانوان، دستمزد مخصوص

 ژیمناسـتیک، عـدم   در یکپارچـه  مـدیریت  ژیمناستیک، فقـدان 
منـدي از  عـدم بهـره  دنیا،  ژیمناستیک مراکز با مندمنظا ارتباط

ها با برخـی از  این یافته که آمد در ژیمناستیکفناوري روز و کار
ــایج  ــژوهشنت ــودرزي و همکــاران هــايپ ــمی1386( گ  )، قاس

 فدراسـیون )، 2013)، یوپینـگ ( 2013لیی و همکاران ( ،)1384(
ــايورزش ــده (   ه ــاالت متح ــه ای ــه گان ــیون )، 2014س فدراس

)، فدراسـیون ژیمناسـتیک   2014( ژیمناستیک آفریقاي جنـوبی 
ــداد و  ــاگوترینی ــد ) و فدراســیون2011( توب  ژیمناســتیک نیوزلن

خوانی دارد. وجود نقاط ضعف متعدد و عدم رفع آنها ) هم2011(
هـاي ورزشـی   منجر به عدم توفیق هر سازمانی به ویژه سازمان

خواهد شد. از آنجا که فدراسـیون ژیمناسـتیک از منـابع مـالی     
ت دولتـی  دولتی استفاده کرده و تمام توجه خـود را بـه اعتبـارا   

رسـد بـا عـدم تحقـق و عـدم      معطوف کرده است، به نظر می
تخصیص همه اعتبارات فدراسیون به دالیـل مختلـف از جملـه    

ها و کاهش درآمد ارزي دولت به دلیـل کـاهش قیمـت    تحریم
هـاي فدراسـیون یـا عـدم     نفت موجب عدم اجراي همه برنامه

در  این فدراسیون خواهـد شـد کـه   هاي اجراي بخشی از برنامه
نهایت عدم توفیق و عدم موفقیت این فدراسیون را بـه دنبـال   

شـود مـدیران فدراسـیون    رو توصـیه مـی  ایـن  خواهد داشـت. از 
ژیمناستیک نسبت به درآمدزایی از طرق مختلف از جمله ایجـاد  
بانک اطالعاتی و دریافت حق عضویت سـاالنه از ورزشـکاران،   

ی از طریق ایجـاد  مربیان و داوران و همچنین جذب حامیان مال
ثر اقدام نماینـد. از سـویی   ؤمدیریت بازاریابی ورزشی کارآمد و م

تواند منجر به کـاهش  گران بودن ورزش ژیمناستیک می، دیگر
شـود  مخاطبین این رشته ورزشی گردد. در این راستا توصیه می

فدراسیون ژیمناستیک بـا تقبـل بخشـی از حقـوق و دسـتمزد      
ــ  ــازنده م ــان س ــاهثر و مربؤمربی ــان پایگ ــتعدادیابی، ی ــاي اس ه

شرکت کنندگان را کاهش دهد تا از نظر کمی تعداد هاي هزینه
عالقمندان این رشته ورزشی افـزایش یابـد. همچنـین رایگـان     
کردن رشـته ورزشـی ژیمناسـتیک در نقـاط محـروم کشـور و       
حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون از دیگر راهکارهـاي  

توانـد  مند ایـن رشـته مـی   هکاران عالقهاي ورزشکاهش هزینه
هاي فدراسـیون ژیمناسـتیک عـدم ارتبـاط     باشد. از دیگر ضعف

مندي از مند با مراکز ژیمناستیک دنیا و همچنین عدم بهرهمنظا
باشـد. در حـال حاضـر    می فناوري روز و کارآمد در ژیمناستیک

ک ثیرگذار در ژیمناستیأارتباط منظم، معین و هدفمند با مراکز ت
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تواند مزایاي زیادي براي موفقیت و توسعه ژیمناسـتیک  می دنیا
کشور فراهم آورد. در راستاي تعـامالت مناسـب فدراسـیون بـا     

المللـی ژیمناسـتیک دسـتاوردهایی ماننـد جـذب      نهادهاي بین
پایـه،  هـاي  کاران ردهمربیان با دانش براي آموزش ژیمناستیک
هـا  استفاده در کالسدعوت از مربیان و مدرسان با دانش براي 

ــایل و   و دوره ــزات، وس ــالم، تجهی ــد اق ــري، خری ــاي مربیگ ه
سیسات مدرن رشته ژیمناستیک براي این رشته داشـته باشـد   أت

توانـد توســعه ورزش  کـه در نهایـت چنـین دسـتاوردهایی مـی     
 هاي آتی به همراه داشته باشد. ژیمناستیک را در سال

ــژوهش نشــان داد فرصــتیافتـه  راســیون هــاي فدهــاي پ
 در بـدنی  تربیـت  متخصصـان  حضـور  :ژیمناستیک عبارتنـد از 

 ژیمناسـتیک،  ورزش از عمومی استقبال جوانان، و ورزش وزارت
 آموزش پایه، ورزشی رشته عنوان به ژیمناستیک ورزش به نگاه

هـاي  زمینـه  وجـود  بـدنی،  تربیـت  درس عنوان به ژیمناستیک
 مثبت نگرش ژیمناستیک، فدراسیون و هادانشگاه بین همکاري
ــارات افـزایش  ژیمناســتیک، ورزش بـه  هــاخـانواده   ورزش اعتب

 و ژیمناسـتیک  بـه  جوانان و ورزش وزارت حمایتی نگاه کشور،
ژیمناستیک  به المپیک ملی کمیته حمایتی نگاه و مثبت نگرش

 و گـودرزي  هـاي پـژوهش  نتـایج  از برخـی  هـا بـا  که این یافته
ــی ،)1384( قاســمی ،)1386(همکــاران  ،)2013( همکــاران و لی

 متحـده  ایاالت گانه سه هايورزش فدراسیون ،)2013( یوپینگ
ــیون ،)2014( ــاي ژیمناســتیک فدراس  ،)2014( جنــوبی آفریق

 فدراسـیون  و) 2011(توبـاگو  و ترینیـداد  ژیمناسـتیک  فدراسیون
فدراســیون  . دارد خــوانیهــم ) 2011( نیوزلنــد ژیمناســتیک

اســت کــه بســیاري از   هــایی  ژیمناســتیک داراي فرصــت 
را دارنـد.  هـایی  هاي دیگر آرزوي داشتن چنین فرصتفدراسیون

طور مثال ورزش هاکی که در کشور یک رشته فراموش شـده  به
هاي چشـمگیري در  رود، موفقیتها به شمار میاز سوي خانواده

هـا و  سطح آسیا و جهان به دست آورده اسـت. توجـه خـانواده   
شی ژیمناسـتیک بـه عنـوان یـک رشـته      لین به رشته ورزؤمس

هـاي فـراوان در مسـابقات    ورزشی مادر و همچنین توزیع مدال
آسیایی، جهان و المپیک و همچنین حضور متخصصـین علـوم   
ورزشی در سطوح مختلف ورزش ژیمناستیک یادآور ایـن نکتـه   

لین و مـدیران فدراسـیون ژیمناسـتیک بـا     ؤمهم است که مسـ 
شگاهی و متخصصین ژیمناستیک، مندي از متخصصین دانهبهر

خود را در اسرع وقت تدوین و نسبت به رفع هاي نیازها و برنامه
موانع رشد رشته ژیمناستیک در یک دوره زمانی کوتـاه مـدت،   

هـایی کـه شـاید در    میان مدت و بلند مدت اقدام کنند. فرصت
لین ؤآینده تکرار آن محدود باشد. قطعاً توجه و نگرش مثبت مس

ــ ــع مشــکالت و    ورزش کش ــتیک و رف ــته ژیمناس ــه رش ور ب
ثیر نخواهد بـود، مشـروط   أتهاي این رشته ورزشی بیمحدودیت

هـاي  بر اینکه مدیران این فدراسیون به طور هدفمند از قابلیـت 
 موجود در ورزش کشور استفاده بهینه ببرند. 

هاي پژوهش مبین این است کـه تهدیـدهاي   در پایان یافته
 بـه  هـا رسانه حد از بیش عبارتند از توجه فدراسیون ژیمناستیک

 بخـش  تمایـل  عـدم  فوتبـال،  مانند ورزشی هايرشته از برخی
 پخش امکان عدم ژیمناستیک، در گذاريسرمایه براي خصوصی
 حضـور  براي مختلف موانع وجود و تلویزیون از بانوان مسابقات

آقایـان اسـت. عـدم تمایـل بخـش       مسابقات در تماشاگر بانوان
ترین گذاري در ژیمناستیک به عنوان مهمبراي سرمایهخصوصی 

 نتـایج  از برخـی  بـا هـا  تهدید برگزیده شـده اسـت. ایـن یافتـه    
 لیـی  ،)1384( قاسمی ،)1386( همکاران و گودرزي هايپژوهش

 سه هايورزش فدراسیون ،)2013( یوپینگ ،)2013( همکاران و
 آفریقـاي  ژیمناسـتیک  فدراسـیون  ،)2014( متحـده  ایاالت گانه

 و) 2011(توباگو و ترینیداد ژیمناستیک فدراسیون ،)2014( جنوبی
فعالیت هر  .دارد خوانیهم) 2011( نیوزلند ژیمناستیک فدراسیون

ت هاي ورزشی که در محیطی پویا فعالیسازمانی به ویژه سازمان
کنند، به طور طبیعی با تهدیـدهایی همـراه اسـت. یکـی از     می

فدراسیون ژیمناستیک با آن همراه اسـت، عـدم   تهدیدهایی که 
توجه صدا و سیما به ورزش ژیمناسـتیک در مقایسـه بـا سـایر     

هاي ورزشی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال اسـت. عـدم   رشته
توجه کافی صدا و سیما براي پخش مسابقات ژیمناستیک، عدم 

ن ها و سایر موارد ایهاي آموزشی ژیمناستیک، تحلیلپخش فیلم
شود که اقبال حامیان مالی و همچنین رشته ورزشی موجب می

گـذاري در ایـن   هاي مالی و سـرمایه گذاران براي حمایتسرمایه
رشته ورزشی کاهش پیدا کند. چرا که حامیـان مـالی در قبـال    

دهند در تالش هستند که نام تجاري و هایی که انجام میحمایت
ها لیغ کنند. همچنین آنکاالها و محصوالت خود را در جامعه تب

اي که صرف حمایت از یک رشته در ازاي میزان سرمایه و هزینه
نمایند، انتظار دارند محصول و هاي ورزشی میورزشی و یا رقابت

ها به اندازه کافی از طریق صدا و سیما نام شرکت یا سازمان آن
در معرض دید عموم قرار گیرد و رونق کسب و کار آنها را فراهم 

ردد. از آنجا که صدا و سیما به دلیل پخش محدود رویدادهاي گ
ــی   ــراهم نم ــتري را ف ــین بس ــتیک چن ــاهش  ژیمناس ــد، ک کن

گذاران در ژیمناستیک و همچنین کاهش حامیان مالی در سرمایه
این رشته ورزشی دور از انتظار نیست. از سویی دیگر مشـکالت  

ین راستا به طور خاص است. در ابه کارحضور بانوان ژیمناستیک
دلیل وجـود مشـکالت فرهنگـی و مـذهبی پخـش مسـابقات       
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شـود نسـبت بـه    ژیمناستیک بانوان از صدا و سیما، توصیه مـی 
پخش مسابقات ژیمناستیک بانوان از رادیو تمهیدات الزم فراهم 

 هاي مناسب براي جذب حامیان مالی فراهم شود. شود تا بستر
یون ژیمناسـتیک  لین فدراسـ ؤدر آخر چنانچه مدیران و مسـ 

با  ،دنربهاي موجود استفاده بهینه ببتوانند از نقاط قوت و فرصت

تغییر نگرش و همچنـین پیـروي از اصـول علمـی و مـدیریت      
راهبردي، قطعاً نقـاط ضـعف بـه نقـاط قـوت و تهدیـدها بـه        

تواند تبدیل شود. در صورت چنین اتفاقی به نظـر  میها فرصت
هاي نه چندان دور به سال رسد ورزش ژیمناستیک کشور درمی

 المللی دست یابد. هاي نسبی در سطوح ملی و بینموفقیت
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