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Introduction: The aim of this study was to present the pathology model of strategic 
management of Iranian gymnastics. 

Methods: The method of this research was qualitative and grounded theory based on 
a systematic approach. The statistical population of this study consisted of 
gymnastics experts, 28 of whom were selected based on theoretical saturation and 
purposefully sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. To 
check the face and content validity, the findings were presented to the interviewer 
and after studying the theory, their opinions was applied. The method of reliability 
assessment was the retest method. The average rate of internal agreement was 0.83. 
To analyze data, three main stages of open, axial and selective coding were used. 

Results: The results showed the categories of causal conditions (management and 
planning weakness, information, multiple tastes), contextual conditions (lack of 
succession system, structural and cultural issues, financial and facilities weakness), 
Intervening conditions (behavioral issues, negative policy-making, political 
conflicts), actions and strategies (participative management, talent management, 
plans monitoring, education, service compensation) and consequences (achievement 
of goals, gymnastic development, increase of organizational empathy). 

Conclusion: Based on the results, it’s inferred that the growth, development and 
maturity of gymnastics is a dependent on strategic management, so paying attention 
to the drivers and inputs of this process in explaining the effectiveness of strategic 
gymnastics programs can be effective. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Today, the survival of many successful organizations depends 
on the strategic management. Paying attention to strategic 
management is inevitable for sports federations. Gymnastics is 
always one of the most attractive sports, and it is known as one 
of the basic disciplines in the success of athletes of various 
disciplines. Although many years have passed since the 
establishment of this sport in Iran, this sport has not been able 
to find its real place in the society. According to the results of 
past research, strategic management is the most important 
factor in the growth of gymnastic sport. Strategic management 
is affected by various drivers and achieving success in this 
field will only be by knowing the drivers and actions that affect 
formulation, implementation and evaluation. It is necessary to 
determine strategic management in gymnastics to know what 
conditions and what strategies are necessary in opposition and 
alignment with these conditions. Therefore, the aim of the 
current research was to investigate the pathology of strategic 
management of Iranian gymnastics. 
 
Methods  
Since the research method of this study was qualitative, the 
method of Grounded theory (systematic approach) was used. 
48 gymnastics experts formed the statistical research 
population. Sampling of this research continued as targeted 
manner with theoretical saturation logic (28 people). The 
method of data collection in the first part was done using 
library methods; and the second part of the data collection 
process was conducted using qualitative interviews (semi-
structured interviews). Also, in this research, the review of 
coding (test-retest reliability) and the approval of research 
colleagues were used to confirm the scientific accuracy. The 
test-retest reliability of the interviews of this research is 89%. 
Therefore, the reliability of coding was confirmed. Also, based 
on the Grounded theory, three stages of open, axial and 
selective coding were performed to analyze the collected 
qualitative data, and finally, a logical paradigm of the created 
theory was presented. 
 
Results  
In order to analyze the data using a systematic approach; in the 
open coding stage, 189 concepts were identified by reviewing 
the conducted interviews. In the second stage, axial coding 
where the concepts are connected in the form of a network, 32 
subcategories were formed according to the relationships 
between the identified concepts. Finally, a cording to the 
results, a model based on the systematic approach of Strauss 
and Corbin was designed. Therefore, the results showed that 
the axial conditions (strategic management of gymnastics), the 
categories of causal conditions (management, planning, 
rehabilitation, coordination weakness, and, multiple of tastes, 
incoherent processes), contextual conditions (lack of 
succession system, financial and facilities weakness, structural 
and cultural issues), intervening conditions (behavioral issues, 
negative policy-making, political conflicts and non-fulfilment 
of collective participation), actions and strategies 

(participatory management, human resource talent 
management, plans monitoring, knowledge enhancement and 
education, service compensation, foundation, use of capable 
managers, cultivation and information, dominance of thinking 
and strategic view, promotion of coordination, increase of 
interactions external of the federation and stability) and 
consequences (fulfillment of goals and plans, increasing the 
development and success of gymnastics, controlling 
destructive stimuli and directing it in the correct and efficient 
direction, increasing organizational empathy and smoothing 
the implementation of the strategy). 
 
Conclusion  
The results of this research showed that the strategic 
management of gymnastics is subject to various conditions, in 
fact there are conditions that have a negative role in the 
formation of damages. These conditions are subject to causal, 
contextual and intervention conditions. In addition, in order to 
eliminate these damages, it is necessary to obtain the desired 
results by using appropriate strategies. Considering that many 
factors are effective in explaining the damage of the strategic 
management system of the Gymnastics Federation. Therefore, 
the strategies of this research include the application of 
participatory management, human resource talent 
management, plans monitoring, knowledge enhancement and 
education, compensation for services, use of capable 
managers, cultivation and information, the rule of strategic 
thinking, increasing external interactions, stability and etc. 
The implementation of these strategies in strategic 
management requires conditions and an environment that 
should be prepared so that its members can take steps towards 
realizing their goals and visions. Finally, the consequences of 
this research include the categories of achieving goals and 
plans, developing gymnastic sport and its success, controlling 
destructive stimuli and guide them in the correct and efficient 
direction. Therefore, it can be said that the growth, 
development and expansion of gymnastics is a function of 
strategic management, and paying attention to the drivers and 
inputs of this process identified in this research can play a 
more effective role in explaining the effectiveness of the 
strategic plans of this sport. 
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  .بود انریا کیمناستیورزش ژ کیاستراتژ تیریمد یشناسبیآس يهدف پژوهش حاضر ارائه الگو مقدمه:
را  قیتحق نیا ماريآ جامعه. بود مند نظام افتیره ادیبنداده هیو از نوع نظر یفیپژوهش ک نیروش اروش پژوهش: 

 انتخاب ها از آن نفر 28هدفمند  يریگ و نمونه يکه براساس اشباع نظر دادند یم لیتشک کیمناستیخبرگان ورزش ژ
به  هاافتهی ،ییو محتوا يصور ییروا سیربر يابربود.  افتهیساختار-مهنی مصاحبه ها داده گردآوري ابزار. شدند

 نیانگیروش بازآزمون بود. م ،ییایپا ی. روش بررسدیگرد لعماها انظرات آن ه،یو پس از مطالعه نظر ئهارا نکنندگاصاحبهم
 يکدگذار یمرحله اصلهس ک؛یستماتیس کردروی از ها داده لیتحل يگزارش شد. برا 83/0 یموضوعتوافق درون زانیم

 . استفاده شد ینشیو گز يحورباز، م
و...)،  قیتعدد سال ،یرساناطالع ،يزیرهو برنام تیری(ضعف مد یعلّ طیشرا يهاداد مقولهپژوهش نشان جینتایافته ها: 

گر (مسائل هعوامل مداخل و امکانات)، یضعف مال ،یو فرهنگ يمسائل ساختار ،يپرور نی(نبود نظام جانش يانهیعوامل زم
استعداد،  تیریمد ،یارکتمش تیریو راهبردها (کاربست مد داماتو...)، اق یاسیتعارضات س ،یمنف يورزاستیس ،يرفتار

 یسازمان یهمدل شیافزا ک،یمناستی(تحقق اهداف، توسعه ژ دهاامیخدمات و...) و پجبران ،ییافزاها، دانشبرنامه شیپا
 . و...) بود

 کیاستراتژ تیریدمتابع  کیمناستیژ یکه رشد، توسعه و بالندگ شود یاستنباط م قیتحق جیبراساس نتانتیجه گیري: 
 هاي برنامه ییکارا نییفراگرد در تب نیا هاي يو ورود ها شرانیلذا توجه به پ شود،یمحسوب م ندیفرآ یاست که نوع

   . موثر باشد تواندیم کیمناستیورزش ژ کیاستراتژ
 
 

 .304-283 ، 14)4(، ریت ورزشیمدی. نشریه رانیا کیمناستیورزش ژ کیاستراتژ تیریمد یشناسبیآس). 1401(بدري فوالد، برزو؛ نصر اصفهانی، داود  .:استناد
            2022.333419.2844jsm./10.22059DOI: http//doi.org/   
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 مقدمه 
است، چرا که مدیریت استراتژیک با استفاده  1استراتژیکهاي موفق کنونی به سبب وجود مدیریت امروزه رونق و بقاي بسیاري از سازمان

هاي مناسب براي هاي موردي توانسته است زمینه را براي تقویت بینش، دانش و مهارتترین تحقیقات، تجربیات و تجزیه و تحلیلاز جدید
در نتیجه، توجه به مدیریت . )2016 ،و همکاران 2(فردرویارویی با دنیاي امروز که با شتابی متفاوت از گذشته در حال تغییر است، فرآهم آورد 

شود در ناپذیر تبدیل شده است و مشاهده میهاي ورزشی به یک اصل اجتنابطور خاص سازمانهاي مختلف بهاستراتژیک براي سازمان
و  کشاورز( اندهاي استراتژي محوري تبدیل شدههاي ورزشی براي بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به سازمانحال حاضر بیشتر سازمان

ها به سبب رویدادهاي جهانی، وظایف چندگانه، منابع محدود و غیره ها که مدیریت استراتژیک در آن. یکی از این سازمان)2011همکاران، 
2Fبرینآُ(اي ورزشی هستند هکند، فدراسیونتر جلوه میمراتب مهمبه

دلیل اینکه مدیریت استراتژیک هدایت و به ؛ و) 2019و همکاران،  3
محیطی، هاي کلیدي و کاهش تأثیر تهدیدات ها را در زمینه استفاده فرصتتواند آندارد و میها را بر عهدهعملکرد بلندمدت این سازمان

ر راهبردي، بهبود عملکرد وجود آوردن تفکهاي داخلی سازمان، بهها، رفع ضعفگذاري روي قوتبینی و ایجاد تغییرات مورد نیاز، سرمایهپیش
، و همکاران قره(دار مدیریت استراتژیک شوند ها ناگریزند عهده. این سازمان)2019، و همکاران اکبري یزدي(و غیره کمک نماید سازمانی 

2015(. 

اش به مدیریت استراتژیک نیاز دارد چرا که اینگونه هاي ورزشی است که در جهت تحقق اهداففدراسیون ژیمناستیک یکی از سازمان
. )2017، کشاورز و همکاران(رسد که یکی از دالیل عدم توسعۀ ژیمناستیک کشور فقدان مدیریت و برنامه استراتژیک است نظر میبه

ران هاي پایه در موفقیت ورزشکاعنوان یکی از رشتههاي ورزشی است، چرا که بهترین رشتهترین و پرتحركیکی از جذاب 4ژیمناستیک
هاي المپیک، جهانی و آسیایی برخوردار است هاي بسیاري در بازيباشد. همچنین از مواد گوناگون و مدالهاي مختلف تاثیرگذار میرشته

با این حال  گذرد،یم رانیآن در ا يزریهیاست که از پا یطوالن انیسال کیمناستیورزش ژ. با توجه به اینکه )1994کاران، و هم 5مینتزبرگ(
 یبدنتیو ترب میاهداف تعل تواندیم خوبی به کیمناستیکند. ژ دایخود را در جامعه پ یواقع گاهینتوانسته است جا هیورزش پا کی عنوان به

موثر است.  یو اجتماع یروان ،یاخالق ،یبه اهداف تندرست دنیدر جهت رس حیصح يزریو برنامه يرگیدر هدف نیرا برآورده سازد، همچن
ورزش نه تنها  نیاست، اما متاسفانه در کشور ما ا یمورد توجه مسئوالن ورزش کشورهاي توسعه یافته به شدتدر  کیمناستیکه ژ یدرحال

تاکنون  ورزش مهم از حرکت باز بماند و نیا هاي که چرخ شود یموجب م یستمیس ياز رفتارها یبلکه گاه برخ ست،ین تیمورد حما
کارگیري استراتژي هاي صحیح یکی از ارکان اصلی موفقیت و تداوم آن تردید بهبی رویکرد برنامه محور و منسجمی را تجربه نکرده است.

استراتژي فقط برنامه ریزي براي رسیدن به هدف نیست، بلکه جریان پویایی از انطباق هاي داخلی و خارجی است براي هر سازمانی است. 
که ضمن بهره گیري از فرصت ها، همچون ناخداي ماهر، کشتی شرکت را از میان امواج خروشان عبور داده و به ساحل مقصود می رساند 

 تمرکزو  توجه غمر علی ها نمازسا اکه چراست نیابه خاطر می آید که در ذهن  پرسشی توصیفین ا . با)2018و همکاران،  6جاکویانگ(
 دـندار يتژاترـس، از ااـه نمازاـس هـک يیرـتفس در انوـت یـمرا  شـپرس ینا پاسخ؟ مانند می مناکا دخو افهدابه  نسیددر ر ياستراتژبر 

هاي اساسی خود را بهتر درك کرده و با کند که قابلیتها کمک میاستراتژي به سازمان. )2001و همکاران،  7کوفمن( دجو کر و جست
 کیاستراتژ يزری نظام برنامه شناسی بیآس رو نیا از .)2011و همکاران،  8پورتر(هاي خود در جهت نیل به اهداف حرکت کنند رفع ضعف

پرداخته  یاحتمال يسازمان، به رفع کمبودها یکنون تیوضع یو علم قیضمن شناخت دق دهد یامکان م رانیاست که به مد يابزار کارآمد
شناسی نیازمند نگرشی سیستمی و منظم به کل فرآیند است و آسیب. به عبارتی )2015توکلی و همکاران، (د و جهت بهبود آن اقدام کنن
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صورت صورت فرآیندي یا حتی بهکند و نیاز به حل دارد. مسئله ممکن است بهاي است که بروز میهدف آن تشخیص ماهیت و نوع مسئله
شناسی  آسیبکه در  یموضوعطور غیرمستقیم در سیستم مورد مطالعه با شدت و ضعف گوناگون اثر بگذارد. اي ظهور کند یا بهچرخه

شناسی . بنابراین آسیب)2004؛ جلیل نژاد و همکاران، 2018و همکاران،  1جاکویانگ( دارد، شناخت صحیح بیماري است یاهمیت قابل توجه
هاي جدید است؛ چنین مستلزم رفع مشکل نیست، بلکه نیازمند ایجاد تغییرات و اتخاذ راهشناسی پزشکی تنها سازمانی بر خالف آسیب

قابل ذکر است که پایین بودن  نیهمچن. )2011(حمید و همکاران، ي سازمان کمک کندتواند به بهبود عملکرد آتی و توسعهتغییراتی می
 لیدیگري از قب عواملبلکه  باشد،یهاي عامل انسانی نماالت و نارساییسطح بهره وري به مفهوم کارایی و اثربخشی، تنها ناشی از اشک

 یبه بررس ازیداشته و ن ینقش قابل توجه نیدر این ب زییندهاي کاري و غیره نآکنترل، ضعف در فر يهاستمیسازماندهی نامناسب، ضعف س
هاي گوناگون در دي هستند که در طول زمان به روشهاي ورزشی، نهادهاي هدفمنطور کلی سازمانهاي ورزشی و به. فدراسیوندارد

ها ها همانند دیگر سازمانهاي مختلف در داخل و خارج از کشور دارند. این سازمانجستجوي رشد و توسعه هستند و ارتباط وسیعی با سازمان
هاي خش خصوصی، حامیان مالی و سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت، بدر معرض تغییرات قرار دارند. ارتباط و تعامل این سازمان

ها در معرض شود که این سازمانهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجب میتر از همه سازمانالمللی و مهمورزشی ملی و بین
حفظ جایگاه خود و موفق ها از طریق روش هاي بررسی علمی براي هاي متفاوت قرار گیرند. از این رو بهبود عملکرد این سازمانخواسته

هاي استراتژیک توسط برخی از سازمان ها، . موانع سد راه اجراي برنامه)2008حسن زاده و همکاران، ( بودن در رسالت خود ضروري است
طور پایدار و مستمر به ها بتوانند به دهند. در مدیریت استراتژیک، براي این که سازمانچالش اصلی مدیریت استراتژیک را تشکیل می

یابی به اهداف و تحقق بلندمدت خود به منظور دستهاي و فعالیترقابت بپردازند، به تنظیم استراتژي براي هدایت و پیشبرد برنامه ها 
) نشان داد راهکارهاي پیشرفت 2007همکاران (و  تندنویس هشوپژ نتایج. )2013پیمان فر و همکاران، (مأموریت سازمانی نیاز دارند 

روش  به یابیادستعدا ن،مربیا يفعالیتها بر رتنظاو  لکنتر ن،مربیا فنیو  علمی سطح يتقااز: ارتندرعبا رکشو یمناستیکژ قهرمانیورزش 
. )2007س و همکاران، تندنوی(شی زموآ کمکو  تخصصی تمکاناا به سالنها کامل تجهیزو  یمناستیکژ مختص يسالنها یشافزا ،علمی

) بیانگر این است که موفقیت راهبردي ورزش حرفه اي کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. 2013نتایج پژوهش احسانی و همکاران (
است منابع انسانی و مالی، نهادهاي حرفه اي، امکانات و زیرساخت ها، تجهیزات  همچنین در تدوین نظام جامع ورزش حرفه اي ضروري

در تحقیقی به  )2015و همکاران ( یقربان. به عالوه، )2013احسانی و همکاران، ( زش حرفه اي و ساختار حرفه اي مورد توجه قرار گیردور
 شناسایی و تدوین الگوي موانع اجراي برنامه استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران پرداختند. نتایج نشان داد موانع مدیریتی برنامه

رت ورزش ریزي، فردي، سازمانی و در نهایت موانع محیطی به ترتیب به عنوان موانع مهم و تاثیرگذار در فرآیند مدیریت استراتژیک در وزا
شناسی هاي آسیبي مؤلفهمقایسه) در خصوص بیان 2011ي کشاورز و همکاران (مطالعه. )2015و همکاران،  قربانی( و جوانان است

برداري) و ناموفق (روستایی عشایري، آمادگی جسمانی، ورزشی موفق (کشتی، قایقرانی، ووشو، تکواندو و وزنه هايسازمانی و فدراسیون
باالتري نسبت به  هاي موفق میانگیني ساختار سازمانی در فدراسیونفو)، نتایج نشان داد مؤلفهایروبیک، کبدي، ورزش همگانی و کونگ

-دهی نسبت به فدراسیونهاي ناموفق وضعیت ارتباطات سازمانی و سیستم پاداشهاي ناموفق داشت. از طرف دیگر در فدراسیونفدراسیون
 هاهاي مورد بررسی، تفاوت معناداري بین فدراسیونهاي موفق در سایر مؤلفهتر بود. علی رغم شرایط بهتر فدراسیونهاي موفق مطلوب

اي به بیان موانع اجراي فرآیند مدیریت ) در مقاله2015. در همین راستا هري و همکاران ()2011کشاورز و همکاران، (مشاهده نشد 
ریزي ي مأموریت مبهم در برنامهانداز و بیانیهاختند. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل متعددي مانند چشماستراتژیک در دولت محلی پرد

) در 2011. انیس ()2015هري و همکاران، (باشد استراتژیک، عدم حمایت فرهنگی و فقدان منابع از موانع اجراي مدیریت استراتژیک می
؛ مشکالت مدیریتی و ابهام در تدوین استراتژي را مهمترین مانع »نقش مدیریت میانی در توسعه اجراي استراتژي ها«تحقیق خود با عنوان 

کنند که موانع اساسی در ) بیان می2001( 3. عالوه براین، کاپالن و نورتون)2011و همکاران،  2گربال بالل(اجراي استراتژي ها بیان کرد 

                                                 
1. Jacoyange 
2. Ghorbal Blal 
3. Kaplan and Norton 
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ها، موانع تخصیص نیافتن منابع، موانع مربوط به ي موانع عدم هم سویی کارکنان با استراتژيدسته 4ها شامل سازي استراتژيهسر راه پیاد
) نیز بیان کردند که 2000( 2. بیر و ایزنستات)2001و همکاران،  1کاپالن(عدم انتقال استراتژي و موانع مربوط به عدم تعهد مدیریت است 

مانع شامل سبک مدیریت از باال به پایین، استراتژي غیر  6رو هستند. این هاي خود روبهمانع در برابر اجراي استراتژي 6ها با اغلب سازمان
ها، فقدان مهارت کافی و ها، تیم مدیریت ارشد ناموثر، ضعف ارتباطات عمودي، ضعف هماهنگی بین امور و بخشولویتواضح و تعارض ا

) با 2014( ژیمناستیک آفریقاي جنوبی نسیورافد. به عالوه )2000ر و همکاران، بی(ي مناسب رهبري در سطوح پایین بودند عدم توسعه
 5فرصت، و  3ضعف،  4قوت،  5این فدراسیون  2020بیان کرد که جهت تدوین چشم انداز و راهبردهاي سال  3استفاده از در تحلیل سوات

 منابع انفقدو  تقو نقطه ترینرزبا انعنو بهو آن را  هشد ادقلمد حرکتیپایه و اساس توسعه  یمناستیکژ تحقیق، ین. در اوجود دارد تهدید
و  جدید يهاباشگاه ،ستاییرو مناطق ،جدید معاجو همچنین .ستا دهکر شناسایی یمناستیکژ زهحو سعهضعف تو نقطه مهمترینرا  مالی

 بر تهدید مهمترینرا  نجمنهاو ا یههادتحادر ا رحضو جهت به عجتماا يباال سطح ادفرا مالی کترمشاو  فرصت مهمترینرا  یابیادستعدا
 خود يلویتهاا ديهبررا برنامه یکدر  داکانا یمناستیکژ نسیورافد افهدا يستادر را) 2013اونتاریو ( یالتا مینهز همیندر ست. ا دهشمر

 دیجا، امردمی در ورزش ژیمناستیک کترمشاو  گاهیآ یشافزاست: ا دهنمو ینوتد بخش رچهادر ) 2013-17( آتی لسا رچها ايبررا 
 ارينگهدو  حفظو  نهااز آ ويپیرو  عملیاتی يهااردستاندا ینوتد ،هیندآ ايبر نمربیا ارينگهدو  حفظ ،تقاار زش،موآ ب،جذ سیستم

هاي توسعه ژیمناستیک ) در تحقیقی با عنوان مسابقات گروه سنی جهانی، به مثابه یکی از ستون2021( 4مارینو -ها. ویسنتیژیمناست
ریزي و آموزش از جمله دالیل کشورهاي نشان داد، داشتن استراتژي ثابت به همراه برنامه 2019تا  1999هاي سالترامپولین حدفاصل 

) 2021( 5. در تحقیقی دیگر کاراد، پاریش و یتمن)2021مارینو و همکاران،  ویسنتی( موفق در این حوزه به طور خاص کشور روسیه است
با مطالعه ایجاد ظرفیت بهداشت عمومی از طریق تغییر سازمانی در نظام ورزش: مورد مطالعه ورزش ژیمناستیک استرالیا گزارش کردند که 

ریزي است و فرهنگ یک ها و اقدامات برنامهمشارکت رهبران سازمانی در توسعه برنامههاي مختلف مستلزم ها در زمینهتطبیق استراتژي
 . )2021کاراد و همکاران، ( شودمانع محسوب می

ترین عامل در مهمریزي راهبردي شود که مدیریت استراتژیک و در ذیل آن برنامهبا اقتباس از نتایج تحقیقات گذشته این استنباط می
طور ویژه ورزش ژیمناستیک است، با این حال مبحث مدیریت استراتژیک موضوعی است که کمتر در حیات، رشد و بالندگی ورزش به

هاي مختلفی است و کسب موفقیت در این زمینه تحقیقات گذشته مورد توجه واقع شده است و چون مدیریت استراتژیک متأثر از پیشران
گذارد ضروري است که مشخص شود که مدیریت ها و اقداماتی خواهد بود که بر تدوین، اجراء و ارزیابی اثر میناخت پیشرانصرفاً با ش

استراتژیک در ورزش ژیمناستیک تابع چه شرایطی است و در تقابل و همراستایی با این شرایط چه راهبردي الزم است اتخاذ شود و در 
فته شود پیامدهاي آن براي ورزش ژیمناستیک چیست. شایان ذکر است تحقیقات گذشته یکی از دالیل صورتی که این راهبردها بکارگر

ها ورزش ژیمناستیک هاي آناند و براساس گزارشعدم توسعه ورزش ژیمناستیک در کشور را فقدان برنامه و مدیریت استراتژیک برشمرده
در ادوار مختلف به طور مقطعی به موضوع مدیریت استراتژیک و تدوین است که  از این جهت بیشترین آسیب را داشته است. این در حالی

شود سازي و کنترل آنها توجه شده اما علیرغم شروع خوب و با اتکاء بر یک روش و مدل اجرایی مشاهده میاستراتژي، اجرا و پیاده
ها در ادوار گذشته هاي استراتژیک آنذعان خود فدراسیون برنامهشود و در برخی از موارد به ادرستی مدیریت نمیهاي استراتژیک بهبرنامه

رسد اجرا، تدوین و نظر میتواند منتصب به اقدامات مرحله تدوین، اجرا یا ارزیابی باشد بهموفق نبوده است. گذشته از اینکه این ناکامی می
توان یک هسمویی و اجماع استراتژیک با مدیریت استراتژیک می ها مستلزم توسعه مدیریت استراتژیک باشد چرا که تنهاارزیابی استراتژي

توان انتظار موفقیت و توسعه ورزش در کشور را داشت. بنابراین مطالعه بین اقدامات مراحل مربوطه ایجاد کرد و مادامی که چنین شود می

                                                 
1. Kaplan 
2. Beer and Eisenstat 
3. SWOT Analysis 
4. Vicente-Mariño 
5. Carrad, Parrish & Yeatman 
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رود با پرداخته است و انتظار می یرانا یمناستیکژ این مقوله در ورزش یشناسیبآسحاضر به لحاظ اهمیت موضوع مدیریت استراتژیک به 
رسد این مهم بتواند ها بسته به شرایط موجود ارائه داد که به نظر میهاي مورد نظر بتوان راهبردها را براي مرتفع کردن آنواکاوي چالش

  مسیر موفقیت و توسعه ژیمناستیک در کشور را هموار کند.

 

 شناسی پژوهش روش

ضر از روش تحق  نکهیباتوجه به ا س        یفیک قیدر پژوهش حا ست؛ به منظور برر شده ا ستفاده  س  نیو تدو یا س   بیمدل آ  تیریمد یشنا
ستراتژ  س  کیا ست یژ ونیفدرا ستفاده ) مند نظام کردی(رو ادیداده بن يهیاز روش نظر رانیا کیمنا  48را  قیتحق نیا آماري امعهج). 25( شد  ا

. دادند یم لتشکی  اند هدر گذشته و حال نقش داشت   کیمناست یژ ونیفدراس  کیاستراتژ  هاي برنامه نیکه در تدو کیمناست یخبره ورزش ژ
س   پژوهش به نیا يریگنمونه شباع اطالعا  دنیصورت انتخاب هدفمند تا ر  نیداده ها در ا يگردآور ة. نحوافتینفر) ادامه  28ت (به حد ا

س  یپژوهش را م شد، فرآ  یم قیتحق اتیکه مربوط به ادبکرد: در بخش اول  میتوان به دو بخش تق ستفاده از   يرجمع آو ندیبا داده ها با ا
. در بخش دیانجام گرد نترنتیا یجهان ۀبکشــمرتبط معتبر و  یها، و مقاالت علمنامه انیکتب، پا یشــامل بررســ يکتابخانه ا يروش ها

صاحبه ها   يجمع آور ندیدوم از فرآ ستفاده از م صاحبه عم  یفیک يداده ها با ا از  نهیزم نیکه در ا ،يامعه آمارجساختارمند) با   مهیو ن قی(م
شد. همانند همه  ازیاطالعات مورد ن يبرخوردار بودند، به جمع آور یاطالعات کاف  ز،ین یفیک قیتحق ،یعلم يها انواع پژوهش يپرداخته 

شد. جهت تائ  افتهی ییایبرخوردار بوده و اعتبار و پا ییها یژگیو یاز برخ دیبا به  ها افتهی ها، داده يریپذنانیو اطم ییروا دیها قابل دفاع با
شان در       يتعداد شد و نظرات شوندگان ارائه  صاحبه  س  افتیاز م و دقت  ییروا دیتائ يقدند برا) معت1985( نکلنیشد. گوبا و ل  دهیو دوباره پر
 نهیدر زم ینیبازب رینظ يمتعدد يها يچندگانه آن، اســتراتژ صــراعتماد و عنا تیبا اســتفاده از مفهوم قابل یفیک يدر پژوهش ها یعلم

ضر ن ). در پژوه26و... وجود دارد ( یهمکاران پژوهش  دییها، تا یبا مراجعه به آزمودن جینتا دییتا ،يکدگذار سات   زیش حا و  دیبه کسب نظر ا
ــوص روند پژوهش، به منظور افزا  ــان امر در خص ــص از  ،یدقت علم دییات يبرا زیپژوهش ن نی. در ادیاقدام گرد اعتبار پژوهش شیمتخص

ش  دییبازآزمون ) و تا ییای(پا هايکدگذار ینیبازب شد. پا  یهمکاران پژوه سبه کرد که   یزمان توانیمبازآزمون را  ییایبهره گرفته   کیمحا
گرفته، چند مصاحبه انجام يهامصاحبه انیبازآزمون از م ییایمحاسبه پا يکرده باشد. برا يمتن را در دو زمان متفاوت کدگذار کیکدگذار 

شد و هرکدام از آنها در   صله زمان  کیبه عنوان نمونه انتخاب  شخص دوباره کدگذار  یفا سپ   يکوتاه و م شده    يس کدهاشدند؛  شخص  م
ــله زمان ــاحبه يبرا یدر دو فاص ــهیها با هم مقاهرکدام از مص  ،يکدگذار مرحلهقات موجود در دو دم توافتوافقات و ع زانیم قیو از طر س
سبه گرد  يشاخص ثبات برا  صاحبه دیآن پژوهش محا صله زم  ییها، کدها. در هر کدام از م ستند با عنوان     یانکه در دو فا شابه ه با هم م

مصاحبه   يکدگذار انیرجپژوهش و در  نیانجام ا نی. لذا پژوهشگر در ح شوند یبا عنوان عدم توافق مشخص م  رمشابه یغ يتوافق و کدها
صاحبه را به عنوان نمونه در   صله   کیها چند م شده از آن     هیاول يهامجدد قرار داد. با مراجعه به کد يروزه مورد کدگذار 20فا ستخراج  ا

  مجدد آنها به دست آمده است. يها و کدهامصاحبه
 

 . نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار1جدول 
 درصد پایایی عدم توافقات توافقات کل کدها شماره مصاحبه

1 44 20 4 909/0 
5 14 6 2 857/0 

 896/0 6 26 58 مجموع
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 اعتماد قابلیت ایناست، بنابر 7% از بیشتر پایایی میزان اینکه توجه به با است. %89برابر  این پژوهش هايمصاحبه بازآزمون در نهایت پایایی
 کدگذاري مرحلهه س باید دهش گردآوري کیفی هايداده تحلیل براي بنیاد، داده نظریه مندنظام طرح اساس بر .تائید قرار گرفت مورد هاکدگذاري

 .گردد ارائه شده خلقه نظری از عینی تصویري یا منطقی پارادایمی نهایت، در تا دوش سپريگزینشی  و محوري باز،

 هاي پژوهش یافته
ارائه  یمناستیک، و موقعیت شغلی آنهاجنسیت، سن، میزان تحصیالت، سابقه فعالیت در رشته ژهاي تحقیق در قالب هاي نمونهدر این قسمت ویژگی

  .شده است

 کنندگان در تحقیقشناختی مشارکتهاي جمعیت. ویژگی2جدول 
سابقه فعالیت در رشته  

 ژیمناستیک
 جنسیت تحصیالت سن

کمتر  
 15از 

 سال

تا  16
30 

 سال

بیش 
 31از 

 سال

کمتر 
 30از 

 سال

تا  31
50 

 سال

بیش از 
51 

 سال

کارشناسی  کارشناسی
 ارشد

 زن مرد دکتري

 4 24 10 9 9 9 17 2 11 11 6 فراوانی

 14 86 36 32 32 32 61 7 39 39 22 درصد

 

 . موقعیت شغلی مشارکت کنندگان در تحقیق3جدول 
 درصد فراوانی 

 36 10 کمیته ها، و مدرسان فدراسیون)مدیران  و مسئولین فدراسیون (عضو هیات رئیسه، دبیر، مسئولین 

 32 9 روساي و مسئولین هیات هاي استان ها

 14 4 اعضاي هیات علمی دانشگاه ها 

 18 5 مربیان تیم هاي ملی و داوران فعال

 

 ینشیو گز يباز، محور ي: کد گذاریفیک لیتحل 3,1  

به صورت سطر به سطر، عبارت به  لیباز از نظر واحد تحل يباز است. کدها يانجام کدبند ادیداده بن هینظر لیمرحله در تحل نینخست
جمله  ایاز سطرها  کیسطر باشد به هر  م،ی. چناچه واحد مفاهشودیجداگانه انجام م ۀبه صورت صفح ایپاراگراف به پاراگراف  ایعبارت، 

 يآن را اشباع کنند. با استناد به کدبند يو معنا یمفهوم يثر فضابتواند حداک دیبا میمفاه ایکدها  نی. اشودیالصاق م يکد ایها، مفهوم 
. حال دیگرد ییمفهوم شناسا 189انجام گرفته با صاحب نظران  يمصاحبه ها ینیبازب قیباز معروف است، از طر يمرحله اول که به کدبند

 یآغاز م يمحور يداده ها با نام کدبند يساخته شدند، مرحله دوم کدبند يمتعدد هیاول میمفاه ایو کدها  دهش يداده ها کدبند هیکه کل
 یشبکه با هم در ارتباط قرار م کیبه صورت  میمرحله، مفاه نیمرسوم است. در ا يمحور يداده ها به کدبند يشود. مرحله دوم کدبند

است. نکته مهم در  افتهیدست  يمتعدد هیاول میمفاه پژوهش گر به ل،یو تحل هیتجز انجامدر ضمن  شودی. همانگونه که مالحظه مرندیگ
 يتعداد نیصورت ب نیرایشوند، در غ يطبقه بند گریمشابه با همد يها دهیپد دیبا یعنیباشند،  ییمبنا دیکدها با نیاست که ا نیا انیم نیا
را  میمفاه میتوان یآنگاه م میرا مشخص کرد یخاص دهیدر داده ها پد ی. وقتمیکن هبا آنها چ میدان یکه نم میشو یگرفتار م میمفاه يادیز

 یکه به نظر م میمفاه يدهد. روند طبقه بند یکاهش م میبا آنها کار کن دیرا که با ییکار تعداد واحدها نی. امیکن يبر محور آنها گروه بند
اسم  کیشود  یرا شامل م يا دهیکه پد يشود. آنگاه به مقوله ا یم دهیامن يکند مقوله پرداز یم دایمشابه ربط پ يها دهیرسد به پد
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 نیمرحله دوم و روابط ب يکدبند جیباشد. با استناد به نتا یمفهوم یتر از اسام یانتزاع دیاسم با نیتوجه داشت که ا دیبا میده یم یمفهوم
شده اند و  لیتشک یو موضوع ییبر قرابت معنا یمبتن میمفاه نی. الزم به ذکر است ادیگرد لیتشک یمقوله فرع 32شده  ییشناسا میمفاه

عبارت  یشود. ساخت مقوالت اصل یساخته م یمرحله مقوالت اصل نیمدنظر قرار گرفت. در ا قیتحق یمقوله مبان نیا يدر انتخاب نام برا
 يبه روابط و پر کردن جاها دنیاعتبار بخش ا،مقوله ه ریدر کنار هم براساس منطق و ارتباط دادن آن با سا یمقوالت فرع نشیاست از چ

آن روابط  قیاست که از طر يسطح کدگذار نیتر یمرحله انتزاع نیدارند. در واقع ا شتریبه اصالح و گسترش ب ازیکه ن یبا مقوالت یخال
 میرا تنظ یاصل دهیحقق پدمرحله الزم است م نیمورد نظر در ا یکپارچگیبه  دنیرس يشود. برا یم حیشده تشر جادیا یمقوالت فرع نیب

 ند.و خود را به آن متعهد ک
 

 )يحورم يبر کد گذار یمبتن ینشیگز يباز، کدگذار يکدها ياحصا شده بر مبنا يمحور ياقتباس شده از مصاحبه ها (کدها می. مفاه4 جدول

 هاي اصلیمقوله مقوله فرعی فراوانی کدها مفاهیم اولیه

 10 اي عمل کردن مدیرانسلیقه

 تعدد سالیق

 شرایط علی

 4 هاي قبلی تعیین شدهرها کردن و اجرا نکردن برنامه

 1 ي فدراسیون هاتغییر کلیه اهداف و برنامه ها با تغییر رؤسا

 1 پرداختن به امور مختلف با شیوه هاي سنتی و غیر علمی

فرایندهاي 
 غیرمنسجم

 1 کنترل و ارزیابی غیر شفاف و واضح

 2 توانمندسازي و ضمن خدمتهایی برگزاري دورهعدم 

 1 نادیده گرفتن نظرات نخبگان، ورزشکاران، داوران، مربیان و پیشکسوتان جامعه

 1 اعزام افراد غیر مسئول و غیر مرتبط به مسابقات برون مرزي

 3 برخورد نامناسب با منابع انسانی

 3 کمیته ملی المپیک از فدراسیونعدم حمایت کافی وزارت ورزش و جوانان و 

 1 عدم حمایت فدراسیون از روساي هیات

 2 ترسیم غلط خط مشی فدراسیون

 2 نبود وحدت رویه و نظارت مستمر

 3 عدم تفویض اختیار

 ضعف مدیریتی

 2 عدم اختصاص وقت الزم و کافی از جانب روساي هیات

 2 نبود مدیریت دانش

 1 گیرانه و دقیققاطع، سخت هايعدم کنترل

 3 )جزیره ايشناور (مدیریت 

 6 عدم توجه به ثبات در هیات هاي استانی

 3 مدیریت دیکتاتوري، خود محور و شخص گرا
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 1 مقطعی و کوتاه مدتداشتن تفکر 

 1 هاعدم درك درست از استراتژي

 2 هاعدم مدیریت صحیح در استان

عمومی جامعه و خانواده ها نسبت به شرایط و جزئیات آموزش رشته دور بودن فضاي 
 ژیمناستیک

1 

ضعف اطالع 
رسانی و آگاهی 

 بخشی

 1 عدم اطالع رسانی به موقع

 7 اطالع رسانی ضعیف در تدوین استراتژي هیات هاي استان

 1 عدم آشنایی کافی خانواده ها با ورزش ژیمناستیک

 هاي(براي مثال عدم شناخت تهدیدها و فرصت زوایاي پنهان این رشتهعدم آگاهی نسبت به 
 پیشرو)

1 

 7 هاي مشخص و بلند مدتعدم وجود برنامه ها و استراتژي

 4 عدم وجود برنامه استراتژیک در هیات هاي استانی ریزيضعف برنامه

 2 یونوجود اختالف نظر درکادر فدراس

 2 در مسیر تحقق اهداف فدراسیونکادر فدراسیون یکپارچه نبودن افکار 

 ضعف هماهنگی
 5 هاي کالن و بلند مدت فدراسیون هاعدم هماهنگی در جهت پیاده سازي استراتژي

 5 عدم هماهنگی هیات ها با فدراسیون

 3 هاهاي کالن و استراتژينبود هماهنگی بین اهداف، سیاست

 2 مربیان و قهرماناننبود حامیان مالی قوي براي 

هاي مالی و ضعف
 امکاناتی

 ايشرایط زمینه

 2 توزیع ناکافی امکانات

گذاري در بخش سخت افزاري و تولید وسایل عدم حمایت بخش خصوص و عدم سرمایه
 ورزشی

3 

 1 عدم تأمین مالی مناسب ورزش ژیمناستیک

 7 عدم وجود منابع و امکانات

 2 تدوین استراتژي هیات هاي استان فرهنگ سازي ضعیف در

 1 جامعهعدم حمایت فرهنگ  مسائل فرهنگی

 4 و مقطعیفرهنگ سازي کوتاه مدت 

 مسائل ساختاري ۳ نبود ساختار صحیح

 ۱ هاعدم یکسان سازي بحث آموزش در استان
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ی در تشکیالت فدراسیون و هیات هاي استانی بدون کارآیی و بازده مختلف وجود کمیته هاي
 الزم

1 

نبود نظام  1 عدم رشد مدیریتی و فنی ژیمناستیک کشور
 پروريجانشین

 

 10 عدم شایسته ساالري

شرایط  مسائل رفتاري 1 رفتارهاي مخرب و یا غیر اصولی افراد در درون فدراسیون
 2 عمل گرا نبودن مدیران بی تفاوتی و گرمداخله

 1 غرض ورزي و انتقام جویی

 1 مقاومت افراد در برابر تغییر

 3 براساس روابط کردن عمل

 1 خودشیفتگی مدیران

 16 مچ گیري هاتوجه به موضوع 

 1 آنارشیپ و پوپولیست بودن افراد

 1 زنندافراد براي احراز پست مقام دست به هر حیله و ترفند می 

 1 خودبینی مدیران

سیاست ورزي  2 استفاده سیاسی از ورزش
 2 چیدمان سیاسی مدیران منفی

 1 گرایی حباند بازي و جنا

 2 هاي سیاسی در جهت ماندن در پست مدیریتبازي

 1 هاي متفرق و پراکنده در فدراسیونوجود سیاست

ي و ریاست فدراسیون نه در پیاده ساز ادامهرایزنی در پی کسب رضایت رؤساي هیات هاي استانی براي 
 اجراي برنامه هاي فدراسیون

1 

 1 مافیاي انتخاب رئیس فدراسیون

 3 ها سفارشی باالدستی ها براي بکارگیري افراد غیرمتخصص در حوزه مدیریت فدراسیون و هیات

تعارضات سیاسی  4 تفکر شخصی و سلیقه اي و کوتاه مدت و غیر هدفمندمدیریت بصورت 
 4 عدم پیروي از سیاست ها و اهداف  کالن در توسعه ژیمناستیک کشور عملکردي 

 1 ژیمناستیک عدم توجه و تمایل مسئوالن وزارت ورزش در اهمیت بخشیدن به ورزش پایه

 2 هاي جامعهعدم همخوانی سیاست هاي کالن با واقعیت 

عدم تحقق  4 برنامه ریزي راهبردي فدراسیون درعدم مشارکت رؤساي هیات هاي استان 
 4 پیگیري اهداف و منافع فردي مشارکت جمعی

 1 مشارکت محدود

 2 عدم استفاده از کارشناسان خبره در امر پیاده سازي
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  1 نبود خرد جمعی

 1 مشارکت گزینشی

کاربست مدیریت  2 تجربیات پیشکسوتاناستفاد از 
 مشارکتی 

 راهبردها

 4 استفاده مدیر از خرد جمعی

 1 همدلی و اتحاد واقعی بین دست اندرکاران ژیمناستیک کشور

 1 استفاده از کمک رسانی افراد ذي نفوذ و توانمند وزارت ورزش

 4 استفاده از نظرات مختلف

 3 کمیته فنیاق فکر و تدر نظر گرفتن ا

 3 ...و  هاخانواده ظرفیت هاي قوي مربیان و بهره برداري از تشکیل انجمن

 8 تفویض اختیار به طریق صحیح به افراد شایسته

 2 فهاي مختلاستفاده از نیروهاي کیفی و با تجربه و نیز افراد داراي سوابق مثبت در بخش

 2 ژیمناستیکهمه صاحب نظران و  نخبگان اقدام جمعی و اصولی، با حضور و همکاري 

مدیریت استعداد  4 انتخاب و گزینش یک مدیر الیق، با تجربه، باسواد
 3 ریزي و مسائل مدیریتیمهآشنا به برنا انانتخاب و گزینش مدیر منابع انسانی 

هاي کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در جهت شناسایی اجرا و کنترل برنامه ،تدوین
 استعدادها

10 

 1 توانمند یاستفاده از بازوهاي اجرای

 14 رعایت اصل شایسته ساالري

 1 انتخاب و گزینش مدیر وابسته به سیاسیون

 هاپایش برنامه 2 ها کنترل برنامه

 2 تارائه بازخورد جهت رفع مشکال

 1 هوشیارانهرصد 

افزایی و دانش 5 افزایش دانش مربیان
 1 ارتقاء سطح دانش مدیران در موضوعات تعیین شده آموزش

 1 ستاد صف و بخشآموزش صحیح و به روز در 

 1 انتشار ماهنامه یا فصل نامه در خصوص ژیمناستیک و مطالب به روز علمی دنیا

 3 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه

 1 توجه به آموزش علمی صحیح و غیر سنتی

 جبران خدمات  11 تقویت و بهینه سازي خود کنترلی در افراد

 2 هاي معنويارائه پاداش
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 5 ژیمناستیک تربیت بدنی با تخصص پرداخت حق الزحمه براي معلمان

 2 جهت بهبود عملکرد فدراسیون متخصصدر نظر گرفتن پاداش هاي مناسب براي نیروهاي 

 2 حمایت مالی از مربیان و ورزشکاران

 2 پوشش بیمه اي مربیان حرفه اي به عنوان شغل پایدار در جامعه

 15 ارائه پاداش درونی و بیرونی

 بسترسازي  1 هاقرار گیري ورزش ژیمناستیک در سبد خانواده

 2 و قهرمانی همگانیتوجه به امر اموزش ژیمناستیک 

 2 پیاده سازي طرح آموزش ژیمناستیک براي عموم مردم با هزینه رایگان یا کم

 1 خرید وسایل استاندارد ژیمناستیک در جهت تجهیز سالن هاي اختصاصی ژیمناستیک

 2 آنها عملکردف و نظارت بر نحوه لهاي تخصصی ژیمناستیک در شهرهاي مختایجاد سالن

 2 بهینه از فضاهاي ورزشی در اختیاراستفاده 

 2 شرکت ها جهت ایجاد بستر آموزش ژیمناستیکو اجباري کردن ادارات، شهرداري، 

 3 احداث امکان در دسترس براي عموم مردم

 2 بسترسازي جهت پیاده سازي برنامه

 7 اجباري کردن ورزش ژیمناستیک در مدارس ابتدایی

استفاده از مدیران  3 ، میان مدت، بلند مدتمدت هاي کوتاهریزينامه درمدیر صاحب تجارب کافی استفاده از 
 5 داشتن تفکر سیستمی در مدیریت توانمند

 4 دانش استراتژي

 4 هاي مختلف مدیریتیاستفاده از نیروهاي متخصص و آگاه در بخش

 4 سنتی و اکادمیک)استفاده از مدیریت تلفیقی و مدرنیه (مدیریت 

 2 استفاده از افراد تحصیل کرده ورزشی کاربلد در کادر فدراسیون

 11 براي مدیران کداشتن تفکر استراتژی

 1 صادق و راستگو بودن مدیر

سازي و فرهنگ 8 اهمیت در مورد لزوم سرمایه گذاري در این رشته گاهی بخشی به ذینفعانآ
 8 از فضایی مجازياستفاده  اطالع رسانی 

 14 فرایندها و اقدامات اطالع رسانی

 3 شانوفایی فرزندانکباال بردن سطح آگاهی خانواده از تاثیرات ورزش ژیمناستیک در رشد و ش

 1 و مجموعه هاي ورزشی یدر سطح شهرها و مراکز آموزش مرتبطنصب پوسترها و نقاشی 

 پیشکسوتان از طریق مدیریت و عملکرد داوران، مربیان وجلب اعتماد مردم، ورزشکاران، 
 صحیح

2 
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 2 ها، استان ها و کشوربر گزاري جشنواره ها در سطح شهرستان

 9 استفاده از رسانه ملی

حاکم شدن تفکر  1 تغییرات مدیریتی سنجیده و صحیح
 2 برنامه تدوین شده استراتژیک بر مبناي آمایش سرزمین راهبردي

 5 صحیحداشتن برنامه استراتژیک 

 17 مدل سازي مدیریت استراتژیک، تدوین، اجراي، کنترل و ارزیابی استراتژي

 2 تهدید فارغ از روابط شخصی و فردي قوت، ضعف، فرصت، ونقاط ریزي مبتنی بر برنامه

 1 بخشیاستراتژي تنوع

 2 داشتن طرح بلندمدت

 6 شناسایی عوامل کلیدي موفقیتتالش صحیح و علمی براي 

 1 تالش در جهت توسعه کمی و کیفی و ارائه خدمات ارزان تر به مردم

 2 راهبرد محور بودن فدراسیون

 2 تمامی هیات هاتحول فکري و نگاه راهبردي در 

 3 تغییر نظام مدیریتی بر اساس راهبرد

 3 کاستراتژیمدیریت فدراسیون بر اساس یک مدل مدیریت 

 1 نوآوري در تمام سطوح

 3 هاي به هم پیوستهپیروي از یک سلسله اهداف کالن و استراتژي

 1 در خصوص مسایل متغیر محیطی و فناوري هاي جدید صحیحبهره مندي از اطالعات 

 10 وري و زایش تفکرات نو در فدراسیونآنگري و خلق نوه یندآ

 ارتقاء هماهنگی 1 آموزشیهماهنگی در مسائل 

 1 هاي کالنهمسویی استراتژي با اهداف و سیاست

 1 هماهنگی منطقه اي و هماهنگی با فدراسیون و انتقال اطالعات بروز دنیا

افزایش تعامالت  2 ارتباط با کشورهاي پیشرفته
ین ادر ژیمناستیک بمنظور ارائه برنامه استراتژیک توسعه  مطرحاستفاده از دانش کشورهاي  بیرونی فدراسیون

 رشته
3 

 2 افزایش همکاري با وزارت آموزش و پرورش

 2 ژیمناستیکجلب حمایت جدي وزارت ورزش و البته دولت و حاکمیت بر حمایت و توسعه 

 1 ایجاد تفاهم نامه فدراسیون با سازمان آموزش و پرورش

 2 هافدراسیونسایر  ارتباط با

 2 المللی ژیمناستیکهمگامی با فدراسیون بین
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 2 ها در راستاي اهداف فدراسیونمشارکت و ثبات روساي هیت هاي استان

 2 شورظرفیت ک داشتن استراتژي از قبل تدوین شده مبتنی بر منابع مالی و انسانی فدراسیون و

اهداف و تحقق  6 پیشبرد اهداف و استراتژي هاي مهم
 هابرنامه

 پیامدها

 1 هاي سیستمبازدهی و برگشت هزینه

 3 پیشبرد رو به جلو برنامه فدراسیون

افزایش توسعه و  7 توسعه و پیشرفت ژیمناستیک در سطح کشور
موفقیت ورزش 

 ژیمناستیک
 4 افزایش احتمال دستیابی به موفقیت

 5 اشاعه فرهنگ ژیمناستیک

هاي کنترل محرك 2 هدر رفت منابعپیشگیري از 
مخرب و هدایت 

آن در جهت 
 صحیح و کارآمد

 1 هاي پیش رومرتفع نمودن چالش

 2 تغییرات اصولی و بنیادین جهت رفع مشکالت

 1 برطرف شدن ابهامات

 2 از سلیقه انگاري و ذهنیت شخصی جلوگیري می شود

 4 اجراکاهش موانع و مقاومت در برابر فرایند 

افزایش همدلی  2 ایجاد وحدت و انسجام در ارکان فدراسیون
 2 مشروعیت بخشی به مشارکت فعال مدیران عملیاتی و میانی در مدیریت استراتژیک سازمانی

 1 همسو شدن اهداف اعضاي سیستم

 2 تعامل بیشتر بین مدیران و کارکنان

-پیاده يهموارساز 3 شدههاي تعیین سازي استراتژيتسهیل پیاده
 1 تر شدن پیاده سازي برنامه هاي استراتژیکقابل پذیرش سازي استراتژي

 1 طرح برنامه هایی واقع گرایانه

مدیریت  4 حرکت از وضع موجود به سوي وضعیت مطلوب
 استراتژیک

 مقوله محوري 

 5 رشد و تعالی ورزش ژیمناستیک

 3 تعیین اهداف بلند مدت

 10 هاي گوناگوندر نظر گرفتن استراتژي

 7 شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی

 17 شناسایی عوامل خارجی تهدید کننده ورزش ژیمناستیک

 15 روي ورزش ژیمناستیکهاي پیششناسایی فرصت
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  کیمناستیورزش ژ کیاستراتژ تیریمد یشناس بیآس يارائه الگو 3,2
 رانیا کیمناستیرزش ژو کیاستراتژ تیریمد یشناس بیآس يو قابل فهم بودن آنها، الگو ينظر يکدها شیپژوهش به منظور نما نیا در

در آن مشخص شده که تابع    شده است و   یطراح نینظام مند استراوس و کورب  کردیبر رو یالگو مبتن نیشود. الزم به ذکر است ا   یارائه م
ــرا ــاز يبرا ییو مداخله گر چه راهبردها يا نهیزم ،یعلّ طیش ــ نیا يمرتفع س ــت مورد توجه ق بیآس ــرانجام ن ردیرار گها الزم اس  زیو س

 درنظر گرفته شده است. ستمیس یراهبردها به عنوان خروج نیحاصل از ا يامدهایپ
 

 

 یرانا یمناستیکژ مدیریت استراتژیک ورزش یشناسیبآس يالگو. 1شکل 

 

 بحث و نتیجه گیري 
مدیریت استراتژیک ه کنشان داد  هاداده لیبود. تحل یرانا یمناستیکژ مدیریت استراتژیک ورزش یشناسیبآسحاضر،  قیهدف از تحق

 طیشرا نینقش دارند. ا اهبیآس يرگی در شکل یوجود دارند که به طور منف یطیاست، در واقع شرا یمختلف طیتابع شرا ورزش ژیمناستیک
 يزم است راهبردهاال هابیآس نیمرتفع ساختن ا يکه برا شدمشخص  نیاست. عالوه برا اي و مداخله اي نهیزم ،یعلّ طیمشمول شرا

 . گرددمطلوب و مورد انتظار حاصل  يامدهاپی هاآن يرید تا با بکارگشواتخاذ  زین یمقتض

 تیرینظام مدهاي  بیآسهایی مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوري که در این تحقیق منظور از شرایط علّی، مقوله شرایط علّی:
 مفاهیم چینش که مبتنی بر . براساس کدبندي محوري)2007دانایی فر و همکاران، (گذارد است تأثیر می کیمناستیژ ونیفدراس کیاستراتژ

ریزي، هماهنگی، هاي ضعف در مدیریت، برنامهمقوله مفاهیم بود مشخص گردید سایر با آن دادن ارتباط و منطق براساس هم کنار در
ها نقش دارند. این یافته بخشی، تعدد سالیق، و فرایندهاي غیرمنسجم از جمله شرایط علی هستند که در تبیین آسیباطالع رسانی و آگاهی

ها است، سازي استراتژيمانع پیاده و ارتباطی یریتیریزي، سازمانی، مدموانع اجرایی، برنامهبا نتایج مطالعه کاظمی و همکاران مبنی بر اینکه 
 برنامه فرهنگ راهبردي ضعف هايبرنامه ) که مشخص کردند دلیل اجراي نشدن موفق2013فر و همکاران (و همچنین مطالعه پیمان

 هايسازمان در مدیریت كاند ثبات ورزش، بر تأثیرگذار دولتی کالن هايسیاست در تغییرات ایران، ورزش نظام و مدیران در محوري
این نتیجه همچنین با مطالعه نظري و همکاران که به باور ضعیف مدیران عالی، . )2013پیمان فر و همکاران، (ورزشی است همخوان است 
نظري و همکاران، (یاتی، ضعف در تخصیص منابع مالی و همسو نبودن راهبردها اشاره داشتند همخوان است ضعف همراهی مدیران عمل
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هاي این با یافته مبنی بر اینکه به تطبیق استراتژیک اشاره کردند همخوان )2021( همکارانراد و کاعالوه بر این، نتیجه مطالعه  .)2017
 باشد. پژوهش می

توان بیان کرد که یکی از مواردي که الزم است در نظام مدیریت استراتژیک به آن توجه شود بحث هماهنگی در تبیین این یافته می
راستا هر یک از سطوح استراتژي باید با استراتژي سطح باالتر خود هماهنگی مناسبی داشته باشد زیرا در غیراینصورت است. در این 
هاي موجود در سطوح استراتژي فدراسیون هم باید با تواند به صورت کارا به اهداف خود دست یابد. پس هر یک از سیستمفدراسیون نمی

تراز خود (هماهنگی بیرونی) هماهنگ باشد تا موضوع هاي همی) و هم با سطوح باالدست و سیستمهاي خود (هماهنگی درونزیرسیستم
 تیرینظام مدزاي هاي آسیبریزي یکی از علتدر تبیین دیگر اینکه ضعف برنامهافزایی تجلی یابد و باعث نیل به اهداف شود. هم

 متنوع هايسیاست و هابرنامه موفقیت عدم نشانگر توسعه هايبرنامه در دهشانجام هايفعالیت است. بررسی ونیفدراساین  کیاستراتژ
عدم وجود نظران اند. به باور صاحبداشته نقش مهم این در بسیاري کلیدي عوامل که است انقالب از بعد و قبل دهه چندین طی شدهاتخاذ

 وجود برنامه هاي غیر علمیو  برنامه استراتژیک در هیات هاي استانیعدم وجود ، هاي با اهداف مشخص و بلندمدتبرنامه ها و استراتژي
 توسط که هاییطرح و کنندمی عمل ايسلیقه صورت به خود هاي مدیریت در مدیران باشند. تبیین دیگر اینکه اغلباز جمله این عوامل می

 شوند.می عمل میدان وارد جدید نگاه و روش یک با آنها و رودمی سوال زیر جدید مسئوالن ورود با شوندمی ریزيبرنامه قبلی مدیران
ه . ب)2004الهی و همکاران، (شود می فدراسیون امکانات و انرژي رفتن دست از موجب ها،سازي تصمیم در هاسلیقه تفاوت این بنابراین

 حوزه فرایندهاي کرد، ذکر حوزه این در بتوان که آسیبی اولین ست. شایدعالوه تبیین دیگر اینکه فرایندهاي غیرمنسجم مزید بر علت ا
 پیدا آن درون سازمانی هاي استراتژي از ردي توان نمی شود، نمی دیده آن در سیستمی نگاهشده،  تدوین مقطعی که است انسانی منابع
نظران در نظام مدیریت استراتژیک به زعم صاحب .نیست مشخص روشنی به دیگر فرایندهاي با فرایند هر منطقی ارتباط اینکه و کرد

نادیده ي، هایی بازآموزعدم برگزاري دوره، کنترل و ارزیابی غیر شفافعلمی،  غیر و سنتی هاي شیوه با مختلف امور به فدراسیون پرداختن
عدم حمایت ، هدر دادن منابع مالی و انسانی، اعزام افراد غیر مسئول به مسابقات برون مرزي ،و جامعه ژیمناستیک گرفتن نظرات نخبگان

از جمله  نبود وحدت رویه و نظارت مستمر، عدم حمایت فدراسیون از روساي هیات، کافی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از فدراسیون
 ضعف عمده لیلهاي مدیریتی یکی دیگر از شرایط علی اثرگذار تشخیص داده شد. داین فرایندهاي غیرمنسجم است. همچنین ضعف

دهند، مدیریت دانش ندارند، را اختصاص نمی کافی و الزم کنند، وقتنمی تفویض اختیار که است این در فدراسیون ژیمناستیک مدیریت
مدیریت دیکتاتوري، خود کنند، استانی توجه نمی هاي هیات در ثبات اي دارند، بهکنند، مدیریت جزیرهگیرانه میهاي سختهمواره کنترل

بخشی آخرین مقوله شرایط ندارند. در نهایت، ضعف اطالع رسانی و آگاهی هااستراتژيمدیریت و درك درست از  دارند، محور و شخص گرا
عدم اطالع ، دور بودن فضاي عمومی جامعه و خانواده ها نسبت به شرایط و جزئیات آموزش ژیمناستیکنظران زعم صاحبعلی است که به
گیري مزیت بر شکل عدم آگاهی نسبت به زوایاي پنهان این رشتهو  آشنایی کافی خانواده ها با ورزش ژیمناستیک عدم، رسانی به موقع

 آن است.

دث یا وقایع مرتبط با پدیده حواکند. به عبارت دیگر، محل اي داللت میاي است که به پدیده، نشانگر خصوصیات ویژهايشرایط زمینه
اي شانگرهاي شرایط زمینهنگیرد. در طول یک بعد است که در آن راهبردهاي کنش متقابل براي کنترل، اداره و پاسخ به پدیده صورت می

ه به طور نسبی با . این یافتپروري، مسائل ساختاري، ضعف مالی و امکانات و مسائل فرهنگی بوددر این تحقیق مشمول نبود نظام جانشین
 تعیین در اندك ساالري شایسته راهبردي را تابع هايبرنامه ) مبنی بر اینکه اجرا نشدن موفق2013فر و همکاران (نتایج مطالعات پیمان

 هايسازمان در ولتید بودجه اعتبار تأمین و تخصیص از کافی اطمینان عدم مدیران، در محوري برنامه فرهنگ ضعف ورزشی، مدیران
سبب اینکه به مقوله فرهنگ به  ) به2021کاراد و همکاران (، و همچنین با نتایج مطالعه )2013پیمان فر و همکاران، (دانستند ورزشی می

 .)2021کراد و همکاران، (مثابه یک مانع اشاره کردند همخوان است 

اي در اختیار هاي آن، ضروري است که منابع انسانی شایستهخطیر فدراسیون در رشد و توسعه این ورزش و تنوع فعالیت باتوجه به نقش
طور مؤثر و کارآمد از شود و بهرسد این منابع به شایستگی انتخاب نمینظر مینظام مدیریت استراتژیک آن فدراسیون قرار بگیرد. اما به
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هاي اي منسجم براي جانشین پروري افراد در پستود. بنابراین، با توجه به شرایط کنونی در فدراسیون داشتن برنامهشبرداري نمیها بهرهآن
 کلیدي و یافتن استعدادهاي موجود در این زمینه ضروري است.

ي وجود کمیته ها، و اهاستانعدم یکسان سازي بحث آموزش در ، نبود ساختار صحیح تبیین دیگر اینکه مسائل ساختاري که از طریق
نقش دارد. الزم  کیمناستیژ ونیفدراس کیاستراتژ تیریمد هاي نظامکند در تبیین آسیب، نمود پیدا میبدون کارآیی و بازدهی الزممتعدد 

 مشکالت رفع براي اساسی راهکاري مورد دو یا یک به اشاره با تواننمی و دارد هازمینه تمامی در ریشه ساختاري به ذکر است مشکالت
 به.. و. امکانات بودجه، ص،متخص انسانی نیروي از اعم ورزش ژیمناستیک تنگناهاي و مسائل تمامی زمانی که تا بنابراین کرد، پیدا آن

نین مشخص گردید همچ .نیست امکانپذیر مدت کوتاه در این ورزش ساختاري مشکالت حل نگیرد، قرار بررسی مورد کارشناسی صورت
نبود عف که از طریق ضمؤثر است. این  کیمناستیژ ونیفدراس کیاستراتژ تیریمد هاي نظامکه ضعف مالی و امکانات در تبیین آسیب

ولید وسایل ورزشی گذاري در بخش سخت افزاري و تو عدم سرمایه یعدم حمایت بخش خصوص، توزیع ناکافی امکانات، حامیان مالی
سازي هاي راهبردي خود را پیادهمهو... پدید آمده است، باعث شد فدراسیون نتواند به طور اثربخش و کارا برناعدم تأمین مالی  ،ژیمناستیک

اف فدراسیون تابع این مقوله باشد. نظر درصد زیادي از نیل به اهدها منابع مالی است و بهنماید. در واقع، موتور محرك بسیاري از سازمان
مؤثر است. این مسئله  کیمناستیژ ونیفدراس کیاستراتژ تیریمد هاي نظامخص گردید که مسائل فرهنگی نیز در تبیین آسیبسرانجام مش
شکل  وسته بودن آنعدم فرهنگ سازي و ناپی، فرهنگ سازي ضعیف در سطوح مختلف و تدوین استراتژي هیات هاي استانکه به دلیل 
 گرفته است. 

تري هستند )؛ یا شرایط کلی و وسیع2005گذارند (کراسول، اي عمومی هستند که بر راهبردها تأثیر میمینه، شرایط زگرشرایط مداخله
ورزي اي در این تحقیق مشمول مسائل رفتاري، سیاستگذارند. نشانگرهاي شرایط مداخلههاي متقابل اثر میکه بر چگونگی کنش/ کنش

) و جاکویانگ 2018طور نسبی با نتایج مطالعات لوبگا (شارکت جمعی بود. این یافته بهعملکردي و عدم تحقق م -منفی، تعارضات سیاسی
تژي ) به جهت اینکه دلیل اصلی شکست اجراي استراتژي را موانع رفتاري، فنی، عملکردي، فرهنگی، انسانی و موانع استرا2018و کالویل (
توان گفت که مسائل ها می. در تبیین این یافته)2018و همکاران،  1؛ لوبگا2018جاکویانگ و همکاران، ( دانستند همخوان استاشاره می

رفتارهاي مخرب افراد در هاي نظام مدیریت استراتژیک فدراسیون نقش دارند. این مسئله که از طریق گیري آسیبرفتاري در شکل
خودشیفتگی ، عمل براساس روابط، ریمقاومت افراد در برابر تغی، غرض ورزي و انتقام جویی، بودن مدیرانعملگرا ن بی تفاوتی و، فدراسیون

ورزي ، و... پدید آمده است سبب شده مدیریت استراتژیک فدراسیون دچار لطمه شود. همچنین مشخص گردید که سیاستخودبینی مدیرانو 
استفاده نظران یعنی ورزي منفی از منظر صاحباستراتژیک فدراسیون نقش دارد. سیاستهاي نظام مدیریت گیري آسیبمنفی در شکل

سفارش باالدستی ها براي بکارگیري افراد غیر متخصص در حوزه ، گرایی حباند بازي و جنا، چیدمان سیاسی مدیران، سیاسی از ورزش
مدیریت هاي نظام هاي کشور عملکردي که ناشی از  -سیاسیو.... به عالوه مشخص گردید که تعارضات  هامدیریت فدراسیون و هیات

عدم پیروي از سیاست هاي کالن و استراتژي ها در توسعه و تعالی ، بصورت تفکر شخصی و سلیقه اي و کوتاه مدت و غیر هدفمند
عدم و  ه ژیمناستیکدر خصوص اهمیت بخشیدن به ورزش پای و جوانان عدم توجه و تمایل مسئوالن وزارت ورزش، ژیمناستیک کشور

ها نقش دارد. سرانجام اینکه عدم تحقق مشارکت جمعی که از است در تبیین آسیب همخوانی سیاست هاي کالن با واقعیت هاي جامعه
، مشارکت محدود، پیگیري اهداف و منافع فردي، فدراسیون استراتژیکعدم مشارکت رؤساي هیات هاي استان طی برنامه ریزي طریق 

و مشارکت گزینشی پدید آمده اثر سوء بر نظام مدیریت استراتژیک  نبود خرد جمعی، ه از کارشناسان خبره در امر پیاده سازيعدم استفاد
باشد، که پویایی و اقدامات هاي درون ساختاري در فدراسیون میگذارد. دلیل این اثر منفی وجود و افزایش تنشفدراسیون ژیمناستیک می

 کند. صلب مینوآورانه را از اعضاء 

                                                 
1. Lubega 
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هایی براي موجه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن، برخورد، به انجام رساندن و حساسیت حل، به ارائه راهراهبردها
منابع  باشد. نشانگرهاي راهبردها در این تحقیق مشمول کاربست مدیریت مشارکتی، مدیریت استعدادنشان دادن به پدیده مورد مطالعه می

سازي و اطالع رسانی، حاکم افزایی و آموزش، جبران خدمات، بسترسازي، استفاده از مدیران توانمند، فرهنگها، دانشانسانی، پایش برنامه
) 2017شدن تفکر استراتژیک، ارتقاء هماهنگی، افزایش تعامالت بیرونی فدراسیون و ثبات بود. این یافته با نتایج مطالعات کاظمی و عباسی (

-) مبنی بر اینکه بایستی سازمان و محیط پذیرش اجراي استراتژي را داشته باشد و در آن بر ساختار، فرهنگ2017و وانسوا و همکاران (
هاي سازي برنامههاي مؤثر بر پیادهنفعان سازمان از جمله پیشرانسازمانی و عوامل فرهنگی توجه نماید؛ و همچنین عوامل تکنولوژیکی و ذي

؛ 2017؛ کاظمی رضایی و همکاران،2020و همکاران،  2؛ مانچو2017و همکاران،  1(آل هارسیبردي سازمان هستند همخوان است راه
ها و استراتژي ها موفق هاي ورزشی کشور اغلب برنامهدهد که در سازمان. شواهد و قرائن موجود نشان می)2017و همکاران،  3واناسوا

تواند اند. به اعتقاد گودرزي و همکاران علت این امر میاند دست نیافتههاي خود در نظر گرفتهبه آنچه در برنامه هانبوده است و اغلب سازمان
شرودر عدم انطباق ساختار و رفتار را مانع . برینک)2015گودرزي و همکاران(ریزي، فردي، سازمانی و محیطی باشد موانع مدیریتی، برنامه

و سکیل گزارش کردند که  5ماتر. همچنین، استریت)2014و همکاران،  4رودرسکبرین(هاي راهبردي معرفی کرده است سازي برنامهپیاده
؛ 2015؛ گودرزي و همکاران2013و همکاران، 6بوس(باشد هاي اتخاذ شده میهاي اجرایی علل عدم اجراي سیاستپیچیدگی الیه

نیازمند شرایط و محیطی است که باید مدیریت استراتژیک این فدراسیون راهبردي در  هايلذا اجراي برنامه. )2017ماتر و همکاران،استریت
الذکر در تبیین این مهم بردهاي فوقرسد راهنظر میبهانداز خود قدم بردارند. بتوانند در راستاي تحقق اهداف و چشم ارکان آنمهیا باشد تا 

 کمک کننده باشند. 

شود، تعریف ، به عنوان خروجی حاصل از استخدام راهبردها؛ و یا نتیجه کنش و واکنش شرایطی که در خصوص پدیده انجام میپیامدها
و  هاي تحقق اهداف. نشانگرهاي پیامدها در این تحقیق مشمول مقوله)2007؛ دانایی فر و همکاران،1990و همکاران،  7تراوساس(شودمی

هاي مخرب و هدایت آن در جهت صحیح و کارآمد، افزایش همدلی هاي محركها، توسعه ورزش ژیمناستیک و موفقیت آن، کنترلبرنامه
شوند رسد این پیامدها خروجی نهایی سیستم باشند که تنها در صورتی پدیدار مینظر میسازي استراتژي بود. بهپیاده سازمانی و هموارسازي

تر به آن اشاره شده است در سازي شرایط مخرب که پیشکه راهبردهاي مقتضی، اثربخش و کارا اتخاذ شده باشد. البته در این بین خنثی
توان انتظار سیار پررنگی دارد. کما اینکه اگر شرایط مخرب وجود داشته باشد یا به نوعی پایدار باشد نمیپدید آمدن این پیامدها نقش ب

 داشت خروجی نظام مدیریت استراتژیک چنین پیامدهاي باشد. 

ن و مسئوالن بود به مدیرا رانیا کیمناستیژ ورزش کیاستراتژ تیریمدهاي در نهایت با توجه به اینکه ضعف هماهنگی یکی از آسیب
ریزي یکی گردد هماهنگی استراتژیک را در سطوح مختلف سازمان ایجاد نمایند. به عالوه، از آنجائی که ضعف برنامهفدراسیون پیشنهاد می

ریزي افزایش هاي آموزشی و توانمندسازي، دانش خود را نسبت به مسائل برنامهشود با شرکت در دورهها بود توصیه میدیگر از آسیب
گردد در صورتی که یک برنامه مدون از قبل براي فدراسیون درنظر گرفته شده است آن را تا حصول به نتیجه دهند. همچنین پیشنهاد می

نسبت به  را فضاي عمومی جامعه و خانواده هاو صحیح  اطالع رسانی به موقعپیگیري کنند. در رابطه با ضعف اطالع رسانی، سعی کنند با 
مهیا سازد. در نهایت، توجه به مباحثی مانند مدیریت مشارکتی، مدیریت استعداد منابع انسانی، پایش رشته این آموزش  شرایط و جزئیات

سازي و اطالع رسانی، حاکم شدن تفکر استراتژیک، افزایی و آموزش، جبران خدمات، استفاده از مدیران توانمند، فرهنگها، دانشبرنامه
امالت بیرونی فدراسیون و ثبات به عنوان راهبردهاي شناسایی شده، می تواند به مدیران مربوطه در راستاي ارتقاء هماهنگی، افزایش تع
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هاي استراتژیک نظرانی را که در تدوین برنامهدستیابی به اهداف فدراسیون کمک نمایند. شایان ذکر است این تحقیق صرفاً دیدگاه صاحب
توان نتایج آن را به کلیه ذینفعان ورزش ژیمناستیک تعمیم داد. رو نمیمنعکس کرده است از ایناند را فدراسیون ژیمناستیک نقش داشته

هاي مدیریت استراتژیک ورزش ژیمناستیک مسائل تدوین، اجراء و ارزیابی به طور کلی بررسی شده محدودیت دیگر اینکه در بررسی آسیب
هاي گردد که آسیبگران آتی پیشنهاد میها به پژوهشاین مبتنی بر این محدودیتاست و به طور مجزا بر هر بخش تمرکز نشده است. بنابر

گانه مدیریت ها به ارکان سهمدیریت استراتژیک ورزش ژیمناستیک را از منظر سایر ذینفعان این حوزه بررسی نمایند و در تدوین آسیب
هاي روبرو وین، اجراء و ارزیابی، ورزش ژیمناستیک با چه چالشاستراتژیک به طور اختصاصی بپردازند تا مشخص گردد که در مراحل تد

 است. 
 

 تقدیر و تشکر

دراسیون ژیمناستیک جمهوري فو  ،تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده/  (خوراسگان) آزاد اسالمی واحد اصفهاندانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش
 .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا يهمکار و يمعنوهاي  تیبه خاطر حما اسالمی ایران
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