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  و،مربیان  دیدگاه ورزشکاران،ۀمقایس 17
 مورد راهکارهای پیشرفت  نظران در صاحب
  ژیمناستیک کشور قهرمانیورزش

  *معلم   دانشگاه تربیتدانشیار؛ دکترفریدون تندنویس 
 معلم  ه تربیت دانشگاارشد  کارشناس؛ محمدهادی قاسمی 

 مورد در نظران صاحب و مربیان، ورزشکاران، دیدگاه مقایسۀ از است عبارت پژوهش این انجام از هدف :هچکید

 ورزشکاران از نفر24 را تحقیق این آماری نمونۀ .کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت راهکارهای

 گیری  اندازه ابزار .بودند نفر 201 جمعاً که دادند تشکیل نظران  صاحب از نفر 97و مربیان، از نفر 80 ملی، تیم

 35 از بودند عبارت تحقیق متغیرهای .بسته نوع از سؤال 37 شامل است )= 89/0α( ساخته  محقق ای  پرسشنامه

 سالنها کامل تجهیز تخصصی، و علمی روش به استعدادیابی مربیان، فنی و علمی دانش سطح ارتقای( مورد

 قالب در که ...)و المپیک ملی وکمیتۀ بدنی  تربیت سازمان حمایت آموزشی، کمک و تخصصی امکانات به

 آمار از استفاده با تحقیق های  داده آماری تحلیل و تجزیه .گردید بندی  طبقه عاملی تحلیل اساس بر گروه هفت

 هر داد نشان تحقیق های  هیافت .آمد دست به توکی تعقیبی آزمون و طرفه، یک واریانس تحلیل آزمون توصیفی،

 تحقیق این گانۀ هفت گروههای متغیرهای بین در مشترکاً نظران  صاحب و مربیان، ورزشکاران، گروه سه

 استعدادیابی مربیان، فعالیت بر نظارت و کنترل مربیان، فنی و علمی دانش سطح ارتقای( سوم گروه متغیرهای

 سالنها کامل تجهیز و ژیمناستیک مختص سالنهای و ساتتأسی افزایش تخصصی، و علمی روش به نوآموزان

 ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در عوامل ترین مهم را )آموزشی کمک و تخصصی امکانات به

 گروه سه هر دیدگاه گانه، هفت گروههای متغیرهای بین داد نشان تحقیق های  فرضیه .اند  کرده عنوان کشور

 حمایت مربیان، معنوی حمایت( دوم گروه متغیرهای نقش مورد در تنها نظران حبصا و مربیان، ورزشکاران،

  .است بوده مشابه )…بدنی،  تربیت رشتۀ تحصیلکردۀ و متخصص افراد از گیری  بهره ورزشکاران، معنوی

 ایران، پیشرفت، ژیمناستیک، ورزش قهرمانی : کلیدیواژگان
 

* E.mail: tondnevis@yahoo.com 

  مقدمه
 بدنی  تربیت و ورزش که نزدیکی رابطۀ به توجه با

 اگر دارد، کشور یک اقتصاد و سیاست و فرهنگ با

 عرصۀ در را خود موقعیت بخواهد کشوری

 را خود مناسب جایگاه و بگذارد نمایش به المللی  بین

 و تشکیالتی علمی، ساختار از باید کند، حفظ
 مستلزم نای و )4( باشد برخوردار مناسبی زیربنایی

 آن درست مدیریت و مشی،  خط گذاری،  سیاست

  .فدراسیونهاست در ورزشی رشتۀ
 .است ژیمناستیک ورزشی های  رشته این از یکی
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18  ...نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیکمقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب

 رشتۀ این .اند  دانسته ورزشها مادر را ژیمناستیک

 از بیش که است انفرادی ورزشهای جمله از ورزشی

 این ورزشکاران .گذرد  می آن پیدایش از سال 4000

 ای،  قاره نظیر قهرمانی باالی سطوح مسابقات در رشته

 متعدد وسایل بودن دارا علت به المپیک و جهانی،

 کشورشان و خود نصیب را بیشماری مدالهای

 سال در کشورمان ژیمناستیک فدراسیون .نمایند  می

 لندن 1948 المپیک بازیهای شروع از قبل 1325

 قدمتی با زشیور رشتۀ این متأسفانه اما .شد تأسیس

 دارد مشکالتی رسد  می نظر به کشورمان، در ساله 60

 واقعی جایگاه تنها  نه طوالنی زمان مدت این در که

 از قبولی قابل نتایج بلکه نکرده، پیدا کشور در را خود

 از اعم قهرمانی باالی سطوح مسابقات در شرکت

 تیم ژیمناستهای نصیب المپیک و جهانی آسیایی،

 و موفقیتها اخیر سالهای در .ستا نشده ملی
 حساسیتهای کشور ورزش پوشان  ملی ناکامیهای

 آورده وجود به مسئوالن و مردم بین در را زیادی

 مسئوالن و مردم انتظارات رسد  می نظر به .است

 میادین در همه و یافته فزونی غیرورزشی و ورزشی

 المپیک و جهانی آسیایی، مسابقات نظیر المللی  بین

  .اند ارزشمندی و بیشتر موفقیتهای ستارخوا
 ایران اسالمی جمهوری ژیمناستیک فدراسیون

 همایش برگزاری با کشور در بار اولین برای

 طرح در مؤثر گامی ژیمناستیک توسعۀ راهکارهای

 متأسفانه ولی برداشته ژیمناستیک توسعۀ راهکارهای

 دیدگاه و طرح نظر، شماری  انگشت تعداد استثنای به

 عنوان با مرتبط چندان نه موضوعات بیان و خصیش

 آهن فقر آشیل، تاندون آسیب نظیر همایش،

 راهکاری ...و خرک پرش بیومکانیک ورزشکاران،

 صورت به کشور ژیمناستیک پیشرفت جهت در

  ).1( است نکرده مطرح آکادمیک و علمی
 عنوان با ای  مقاله تدوین با )1381( علوی

 در را خود دیدگاه »یافتگی  توسعه و ژیمناستیک«

 مربیگری دورۀ گذراندن جهت ماهه  سه سفری قالب

 المللی  بین کمیتۀ نظر زیر ژیمناستیک المللی  بین

 مجارستان بوداپست وایز سمیل دانشگاه در المپیک

 ژیمناستیک ارتقای نظر از« :کرد بیان صورت بدین

 و آکادمیک مراکز با تنگاتنگ هماهنگی دنیا، روز
 و دارد وجود عملی و کاربردی صورت به یتخصص

 وسیعی تحقیقات و پژوهشها مختلف، های  زمینه در

 و اند،  یافته دست چشمگیری نتایج به و گرفته انجام
 کردۀ  تحصیل متخصصان و فن اهل را امر این

 انجام اند  ژیمناستیک در نظر  صاحب که دانشگاهی

 پوششهای ،تبلیغاتی مالی، اسپانسرهای نقش .اند داده

 سازی  هماهنگ در ...و جمعی ارتباطهای ای،  رسانه

 و اصلی نقش ژیمناستیک همچون پایه های  رشته
 کلیدی لویتوا و ارزش از و اند  داشته عمده

 در سازی  فرهنگ که است این بر اعتقاد .برخوردارند

 قضیه، این به مسئوالن نگرش تغییر و پایه ورزشهای

 ورزشهای شکوفایی و رشد، یها  زمینه نمودن فراهم

 رشد در ارتقا باعث ملی فرهنگ صورت به پایه

 ).9( »شد خواهد هم موازات به ورزش و جامعه
 عنوان با طرحی بیان با )1381( مطلق  حافظ

 بیان جهت را خود نظریات »ژیمناستیک توسعۀ«

 تبلیغات .1 :است کرده بیان صورت بدین راهکار

 در مناسب ذهنیت ادایج جهت ها  رسانه در وسیع

 عامۀ به دادن آگاهی رابطه همین در و ها  خانواده

 به که ورزشکارانی سالمت و ایمنی در مردم

 توان  می منظور این برای که پردازند  می ژیمناستیک

 آموزشی، کمک وسایل نمایش و توضیح با

 نتیجه به نیاز مورد موارد سایر و ایمنی، تشکهای

 در سعی و استعدادیابی ایه  برنامه حذف .2 .رسید

 تهیۀ .3 .ژیمناستیک به مند هعالق بیشتر چه هر جذب

 تخصصی و اصولی بدنسازی جهت مدون های  برنامه
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 19دی قاسمیادکتر فریدون تندنویس، محمد ه

 مربیان خود که سنی مقاطع تمامی در ژیمناستیک

 داشته کامل اشراف ها  برنامه این به ژیمناستیک

 آموزش جهت مجرب مربیان گماردن .4 .باشند

 به .5 .سنی مقاطع تمامی در ارانورزشک به مهارت

 ).5( خارجی مربیان مدت  طوالنی کارگیری
 ملی تیم تحقیقی در )1990( مینج -یانگ

 دورۀ پنجمین و بیست در را چین ژیمناستیک

 تحقیق این در .کرد بررسی جهان قهرمانی مسابقات

 کسب در را چینی ژیمناستهای بر تأثیرگذار عوامل

 راندن  پیش« :داند می چنین جهان قهرمانی مقام

 نظام سمت به چینی ژیمناستهای روانی آمادگی

 مدیریت تقویت همکاری، و وحدت ملی، و گروهی

 به اعتماد سنگین، تمرینات تیم، در جدی و سختگیر

 به پرشدت و منظم تمرینات علمی، تحقیقات

 طول تمام در تمرینی فشار اعمال اجباری، صورت

 تحقیق این در ».تیم تمام برای مربی حضور سال،

 به تیم مربیان و ورزشکاران مشکالت و کمبودها

 توانایی و سالمتی« :است شده بیان ذیل صورت

 وجود با .داشت قرار اهمیت دوم درجۀ در پوشان  ملی

 به اجباری تمرینات میزان هنوز بار،  مشقت تمرینات

 کمتر اختیاری تمرینات دشواری .نیست کافی اندازۀ

 در ورزشکاران توانایی دلیل ینهم به و است

 و موفقیت ضریب .است تر  پایین اختیاری مهارتهای
 .است پایین فرود هنگام در ژیمناستها پایایی

  ).12( »است ناکافی اختصاصی وسایل و تجهیزات
 آن بر محقق پژوهش این در سوابق این به توجه با

 بُعد پیشرفت جهت مناسب راهکارهای است

 دیدگاه از را کشور مناستیکژی ورزش قهرمانی

 این و بررسی کشور ژیمناستیک ورزش جامعۀ

 به تا کند تحلیل و تجزیه و مقایسه را نظرات

 برای الزم زمینۀ آنها اجرای با که برسد راهکارهایی

 .گردد فراهم ژیمناستیک در موفقیت کسب

 شناسی  روش
 جامعۀ آماری و نمونه

 بود ای  یسهمقا -علی پژوهشهای نوع از تحقیق این

 با متناسب و مربوط اطالعات آوری  جمع به که

 تحقیق، این آماری جامعۀ .پرداخت تحقیق هدفهای

 255 )8( ایران ژیمناستیک فدراسیون آمار اساس بر

 بوده نظران صاحب و مربیان ورزشکاران، مجموع نفر

 مورد نمونۀ مورگان، جدول از استفاده با .است

 نفر 201 جمعاً که شد نتخابا آماری جامعۀ از مطالعه

 .دهند  می تشکیل را
 به آماری جامعۀ از درصد 9/11 :ورزشکاران -

 و امید جوانان، ملی تیم ورزشکاران از نفر 24 تعداد
 .بزرگساالن

 تعداد به آماری جامعۀ از درصد 8/39 :مربیان -

 و ملی المللی،  بین گواهی دارای مربیان از نفر 80
 .یک درجۀ
 به آماری جامعۀ از درصد 2/48 :انصاحبنظر -

 مسئوالن داوران، نظیر نظران، صاحب از نفر 97 تعداد

 .هیئتها رؤسای و دانشگاه اساتید فدراسیون،

گیری و شیوۀ اجرای   اندازه ابزار
 تحقیق
محقق  ای  پرسشنامه تحقیق این گیری  اندازه ابزار

 تجارب تحقیق، اهداف اساس بر که بود ساخته 

 این آماری جامعۀ نظرات و گذشته مشابه تحقیقات

 قهرمانی ورزش پیشرفت راهکارهای مورد در تحقیق

 دست به جهت .گردید تهیه کشور ژیمناستیک

 سؤالهای حاوی پرسشنامۀ تحقیق، متغیرهای آوردن

 قهرمانی ورزش پیشرفت راهکارهای مورد در باز

 و شد توزیع آماری جامعۀ بین کشور ژیمناستیک
 مورد متغیرهای بندی  دسته جهت آوری  جمع از پس

 متغیرهای و شد استفاده عاملی تحلیل روش از مطالعه
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20  ...نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیکمقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب

 با آن پایایی .گردید تقسیم گروه هفت به تحقیق

 و )= 89/0a( کرونباخ آلفای آزمون از استفاده
 متخصصان و اساتید نظر با پرسشنامه محتوایی روایی

 مورد ایمتغیره تمام گیری  اندازه برای .شد بررسی

 ارزشی پنج مقیاس با بسته نوع سؤالهای از مطالعه

 )زیاد  خیلی زیاد، متوسط، کم، کم،  خیلی( لیکرت
 صورت به اطالعات گردآوری روش .شد استفاده

 دادن  پاسخ با مطالعه مورد گروههای که بود میدانی

 .نمودند مشارکت پرسشنامه به

 روشهای آماری
 و تجزیه زیر شکل به شده  آوری  جمع های  داده
 :شد آماری تحلیل
 روش از تحقیق متغیرهای توصیف جهت )الف

 درصد، فراوانی، توزیع جدول( توصیفی آمار

 .شد استفاده )استاندارد انحراف میانگین،
 مطالعه مورد گروههای دیدگاه مقایسۀ جهت )ب

 آزمون و واریانس تحلیل( استنباطی آمار روش از

 .شد استفاده )توکی تعقیبی

 ها  یافته
 سال، مربیان 48/22میانگین سن ورزشکاران 

 لحاظ از .بود سال 88/41 نظران صاحب و سال، 51/39

سابقۀ کاری، میانگین سابقۀ ورزشی ورزشکاران 
 و سال، 72/19 سال، سابقۀ مربیگری مربیان 29/14

 5/62 .بود سال 71/23 نظران صاحب مدیریتی سابقۀ

 66/16 دیپلم، تحصیلی مدرک ورزشکاران درصد

لیسانس،  دارای درصد 33/8دیپلم، فوق دارای درصد
 درصد 16/4 و لیسانس،  فوق دارای درصد 33/8

 درصد 5/22 دیپلم، مربیان درصد50.داشتند زیردیپلم

لیسانس،    درصد فوق5 لیسانس، 25/22دیپلم،   فوق
 درصـد 29/43 .بـودنـد زیـردیپلـم درصـد 25/1و 

 55/18 لیسانس، یلیتحص مدرک نظران صاحب

 59/17 دکتری، درصد 12/4 لیسانس،  فوق درصد

 .داشتند دیپلم درصد 49/16 و دیپلم، فوق درصد
 دهد،  می نشان 1 جدول که گونه همان

 کل نهایت در و نظران صاحب مربیان، ورزشکاران،

 متغیرهای برای بیشتری اهمیت مشترکاً آزمودنیها

 مربیان، فنی و علمی دانش سطح ارتقای( سوم گروه

 به استعدادیابی مربیان، فعالیت بر نظارت و کنترل

 مدارس تأسیس تخصصی، و علمی روش

 .اند  شده قایل )تجهیزات و تأسیسات ژیمناستیک،
 متغیرهای مربیان، و ورزشکاران برای دوم اولویت

 گروه متغیرهای نظران صاحب برای و ششم گروه

 و نورزشکارا برای سوم اولویت .است پنجم
 مربیان برای و دوم، گروه متغیرهای نظران صاحب

 .است پنجم گروه متغیرهای
 مورد گروههای دیدگاه بین .فرض صفر اول

 در اول گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 .ندارد وجود معناداری تفاوت
 با شده  محاسبه F اول، گروه متغیرهای مورد در

 به توجه با و بوده 03/3 برابر 190و 2 آزادی درجات

 احتمال و است شده انتخاب 05/0 معنادار سطح اینکه

 05/0 برابر بنابراین بود، 05/0 آمده دست به پذیرش
 آمده دست به نتایج بر تکیه با لذا ). p=05/0( است

 نتیجه و ردکنیم را اول صفر فرض توانیم  می

 نقش مورد در بررسی مورد دیدگاه بین گیریم  می

 ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در اول گروه متغیرهای

 .دارد وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک
 تفاوت میانگینها از یک  کدام بین اینکه تعیین برای

 در .شد استفاده توکی تعقیبی آزمون از دارد وجود

 و ورزشکاران گروه دیدگاه بین شد مشخص آزمون
 .است داشته وجود معناداری اختالف ظرانن  صاحب
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 نظرات چندگانۀ مقایسۀ جهت توکی آزمون .2جدول
 گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد گروههای

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در اول
 

 نظران  صاحب مربیان ورزشکاران آزمودنی
  MD ورزشکاران

P 
 95/0-   

18/0 
29/1-       

03/0 
 MD مربیان

P 
  33/0-       

64/0 
 MD نظران  صاحب

P 
   

 
 با شده  محاسبه F  دوم، گروه متغیرهای مورد در

 به توجه با .بود 20/2 برابر 186 و 2 آزادی درجات

 احتمال و است شده انتخاب 05/0 معنادار سطح اینکه

 است 05/0 از بیشتر و بود 11/0 آمده دست به پذیرش

)05/0>p(، آمده دست به نتایج بر تکیه با لذا 

 گروههای دیدگاه بین( دوم صفر فرض توانیم  می

 در دوم گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد یشرفتپ

 نتیجه و بپذیریم را )ندارد وجود معناداری اختالف

 اختالف مطالعه مورد گروه سه دیدگاه بین گیریم  می

  .ندارد وجود معناداری
 با شده  محاسبه F سوم، گروه متغیرهای مورد در

 به توجه با .است 66/9 برابر 189 و 2 آزادی درجات

 احتمال و است شده انتخاب 05/0 معنادار سطح اینکه

 است 05/0 از کمتر و صفر برابر آمده دست به پذیرش

)05/0<p(، توانیم  می آمده دست به نتایج بر تکیه با 

 مطالعه مورد گروههای دیدگاه بین( سوم صفر فرض

 بُعد پیشرفت در سوم گروه متغیرهای نقش مورد در

 فاختال کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی
 گیریم  می نتیجه و کنیم رد را )ندارد وجود معناداری

 متغیرهای نقش مورد در بررسی مورد دیدگاه بین

 ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در سوم گروه

 .دارد وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک
 دیدگاه بین شد مشخص توکی تعقیبی آزمون در

 تالفاخ نظران  صاحب و مربیان با ورزشکاران گروه

  .است داشته وجود معنا
 شده  محاسبه F چهارم، گروه متغیرهای مورد در

 توجه با و بود 42/3 برابر 196 و 2 آزادی درجات با

 و است شده انتخاب 05/0 معنادار سطح اینکه به
 05/0 از کمتر و 03/0 آمده دست به پذیرش احتمال
 آمده دست به نتایج بر تکیه با ،)p>05/0( است

 گروههای دیدگاه بین( چهارم صفر فرض نیمتوا  می

 چهارم گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در

 نتیجه و کنیم رد را )ندارد وجود معناداری اختالف

 نقش مورد در مطالعه مورد دیدگاه بین گیریم  می

 انیقهرم بُعد پیشرفت در چهارم گروه متغیرهای

 وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک ورزش

 بین شد مشخص توکی تعقیبی آزمون در .دارد

 اختالف نظران  صاحب و مربیان گروه دیدگاه

  .است داشته وجود معناداری
 شده محاسبه F پنجم، گروه متغیرهای مورد در

 به توجه با .بود 88/17 برابر 194 و 2 آزادی درجات با

 احتمال و است شده انتخاب 05/0 دارمعنا سطح اینکه

 است 05/0 از کمتر و صفر برابر آمده دست به پذیرش

)05/0<p(، آمده دست به نتایج بر تکیه با لذا 

 گروههای دیدگاه بین( پنجم صفر فرض توانیم  می

 در پنجم گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 نتیجه و کنیم رد را )ندارد وجود معناداری الفاخت

 نقش مورد در بررسی مورد دیدگاه بین گیریم  می

 قهرمانی بُعد پیشرفت در پنجم گروه متغیرهای

 وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک ورزش

 بین شد مشخص توکی تعقیبی آزمون در .دارد
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 نظران  صاحب و مربیان با ورزشکاران گروه دیدگاه

  .است داشته وجود معناداری اختالف
 شده محاسبه F ششم، گروه متغیرهای مورد در

 توجه با و بود 84/4 برابر 189 و 2 آزادی درجات با

 و است شده انتخاب 05/0 معنادار سطح اینکه به
 05/0 از کمتر و 009/0 آمده دست به پذیرش احتمال
 آمده دست به نتایج بر تکیه با لذا ،)p>05/0( است

 گروههای دیدگاه بین( ششم صفر فرض توانیم  می

 در ششم گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 و کنیم می رد را )ندارد وجود معناداری اختالف
 مورد در مطالعه مورد دیدگاه بین گیریم  می نتیجه

 قهرمانی بُعد پیشرفت در ششم گروه متغیرهای نقش

 وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک ورزش

 بین شد مشخص توکی تعقیبی آزمون در .دارد

 معناداری اختالف نظران  صاحب و مربیان دیدگاه

  .است داشته وجود
 با شده  محاسبه F هفتم، گروه متغیرهای مورد در

 به توجه با و بوده 18/3 برابر 184 و 2 آزادی درجات

 احتمال و است شده انتخاب 05/0 نادارمع سطح اینکه

 است 05/0 از کمتر و 04/0 آمده دست به پذیرش

)05/0<p(، آمده دست به نتایج بر تکیه با لذا 

 گروههای دیدگاه بین( هفتم صفر فرض توانیم  می

 در هفتم گروه متغیرهای نقش مورد در مطالعه مورد

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 و کنیم می رد را )ندارد وجود معناداری اختالف
 مورد در مطالعه مورد دیدگاه بین گیریم  می نتیجه

 قهرمانی بُعد پیشرفت در هفتم گروه متغیرهای نقش

 وجود معناداری اختالف کشور ژیمناستیک ورزش

 بین شد مشخص توکی تعقیبی آزمون در .دارد

 اختالف نظران  صاحب و مربیان گروه دیدگاه

 .است داشته وجود اریمعناد

  ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه اول

 بُعد پیشرفت مورد در اول گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 و شناس روان بدنساز، مربی از استفاده شامل
 راهکار سه مربیان طرفی از .است تغذیه کارشناس

 و ساعات افزایش اهمیت، یبترت به را اول گروه برتر
 و بدنساز مربی از استفاده تمرین، جلسات تعداد
 که حالی در اند،  نموده عنوان شناس روان

 افزایش بدنساز، مربی از استفاده نظران صاحب

 مربی از استفاده و تمرین، جلسات تعداد و ساعات

 گروه برتر راهکار سه اهمیت ترتیب به را خارجی

 راهکار سه آزمودنیها کل دیدگاه از .اند  دانسته اول

 استفاده اهمیت از اند عبارت ترتیب به اول گروه برتر

 جلسات تعداد و ساعات، افزایش بدنساز، مربی از

 .شناس روان از استفاده و تمرین،
 ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه دوم

 بُعد پیشرفت مورد در دوم گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور یمناستیکژ ورزش قهرمانی

 و جهانی فدراسیون با ارتباطات گسترش شامل
 و فن اهل مدیر حضور نام،  صاحب کشورهای

 حمایت و فدراسیون، ریاست عنوان به مجرب

 مربیان، طرفی از .است ورزشکاران معنوی

 سه یکسان طور به آزمودنیها کل و نظران، صاحب

 حضور اهمیت، بترتی به را دوم گروه برتر راهکار

 فدراسیون، ریاست عنوان به مجرب و فن اهل مدیر

 و ژیمناستیک جهانی فدراسیون با ارتباطات گسترش
 ریزی  برنامه وجود و رشته این نام  صاحب کشورهای

 .اند  کرده عنوان مختلف امور در
 ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه سوم

 بُعد رفتپیش مورد در سوم گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 و تخصصی امکانات به سالنها کامل تجهیز شامل
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 و علمی روش به استعدادیابی آموزشی، کمک
 مربیان فنی و علمی دانش سطح ارتقای و تخصصی

 کل و نظران، صاحب مربیان، طرفی از .است

 ومس گروه برتر راهکار سه یکسان طور به آزمودنیها

 فنی و علمی دانش سطح ارتقای اهمیت، ترتیب به را

 و تخصصی و علمی روش به استعدادیابی مربیان،
 و تخصصی امکانات به سالنها کامل تجهیز
 .اند کرده عنوان آموزشی  کمک

 ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه چهارم

 بُعد پیشرفت مورد در چهارم گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 حمایت ورزشکاران، مالی حمایت از اند عبارت

 حمایت و المپیک، ملی کمیتۀ و بدنی  تربیت سازمان

 گروه برتر راهکار سه مربیان طرفی از .مربیان مالی

 مربیان، مالی حمایت اهمیت، ترتیب به را اول

 و المپیک ملی کمیتۀ و بدنی تربیت سازمان حمایت
 حالی در اند، کرده عنوان ورزشی اسپانسرهای بجذ

 سه یکسان طور به آزمودنیها کل و نظران صاحب که

 حمایت اهمیت ترتیب به را چهارم گروه برتر راهکار

 حمایت المپیک، ملی کمیتۀ و بدنی  تربیت سازمان

 .اند   دانسته ورزشی اسپانسرهای جذب و مربیان مالی
 ورزشکاران گاهدید از .راهکارهای گروه پنجم

 پنجم گروه برتر راهکار سه یکسان طور به مربیان و

 ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت مورد در

 بودجۀ افزایش از اند عبارت اهمیت ترتیب به کشور،

 و یکپارچه آموزشی سیستم از گیری  بهره فدراسیون،
 که حالی در .گسترده تبلیغات از استفاده

 ترتیب به را پنجم گروه برتر راهکار سه نظران صاحب

 یکپارچه، آموزشی سیستم از گیری  بهره اهمیت،

 گسترش و توسعه و فدراسیون بودجۀ افزایش

 عنوان ابتدایی مدارس و مهدکودکها در ژیمناستیک

 برتر راهکار سه آزمودنیها کل دیدگاه از اند،  نموده

 ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت مورد در پنجم گروه

 بودجۀ افزایش اهمیت، ترتیب به کشور ژیمناستیک

 یکپارچه، آموزشی سیستم از گیری  بهره فدراسیون،

 .است گسترده تبلیغات از استفاده و
 ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه ششم

 بُعد پیشرفت مورد در ششم گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 تأمین ورزشکاران، شغلی آیندۀ مینتأ از اند عبارت

 ادامۀ شرایط کردن فراهم و ورزشکاران مسکن

 مربیان، طرفی از .ورزشکاران تحصیل

 سه یکسان طور به آزمودنیها کل و نظران، صاحب

 تأمین اهمیت، ترتیب به را ششم گروه برتر راهکار

 ادامۀ شرایط کردن فراهم ورزشکاران، شغلی آیندۀ

 تحصیل ادامۀ شرایط دننمو فراهم و تحصیل

 .اند کرده عنوان ورزشکاران
 ورزشکاران دیدگاه از .راهکارهای گروه هفتم

 بُعد پیشرفت مورد در هفتم گروه برتر راهکار سه

 اهمیت ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 با چندجانبه یا دو اردوهای برگزاری از اند عبارت

 رگزاریب ژیمناستیک، در نام  صاحب کشورهای

 اهداف همسوکردن و مرزی  برون مسابقات بیشتر

 طرفی از .فدراسیون مسئوالن و ورزشکاران مربیان،

 ترتیب به را هفتم گروه برتر راهکار سه مربیان

 و ورزشکاران مربیان، اهداف همسوکردن اهمیت،
 یا دو اردوهای برگزاری فدراسیون، مسئوالن

 و ناستیکژیم در نام صاحب کشورهای با چندجانبه
 اند، کرده عنوان مرزی  برون مسابقات بیشتر برگزاری

 مسابقات بیشتر برگزاری نظران صاحب که حالی در

 ورزشکاران مربیان، اهداف همسوکردن مرزی،  برون

 یا دو اردوهای برگزاری و فدراسیون مسئوالن و

 را ژیمناستیک در نام صاحب کشورهای با چندجانبه

 هفتم گروه برتر کارراه سه اهمیت ترتیب به
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 برتر راهکار سه آزمودنیها کل دیدگاه از .اند  دانسته

 ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت مورد در هفتم گروه

 همسوکردن اهمیت، ترتیب به کشور ژیمناستیک

 فدراسیون، مسئوالن و ورزشکاران مربیان، اهداف

 برگزاری و مرزی  برون مسابقات بیشتر برگزاری

 در نام صاحب کشورهای با دجانبهچن یا دو اردوهای

 .بود ژیمناستیک

 گیری  بحث و نتیجه
 و ورزشکاران اول گروه متغیرهای بین در
 مربیان و بدنساز مربی از استفاده برای نظران صاحب

 تمرین جلسات تعداد و ساعات افزایش برای

 بیشتری اهمیت موارد سایر به نسبت ورزشکاران

 مطالعه مورد ایگروهه کل دیدگاه از .ندا قایل

 برخوردار باالتری اهمیت از بدنساز مربی از استفاده

 مورد در تحقیق این های  یافته کلی، طور به .است

 ،)5(مطلق حافظ های  گفته با اول گروه متغیرهای
 زاده  زکی ،)7( )میدانی و دو و شمشیربازی( سجادی

 وای اِچ هو ،)3( )میز روی تنیس( آرمند  اکبری ،)6(

 ،)19( وای ایکس لی ،)22( .اِم .آر مالینا ،)18(
 ،)12( مینگ مینج یانگ ،)16( دبلیو .اِس هایاشی
 هاولز ،)21( ای جی ریچارد ،)17( اِس دبلیو وانگ

 با .است داشته خوانی هم )13( آر هو و ،)14( اِس

 راهکارهای بین رسد  می نظر به فوق نتایج به توجه

 جامعۀ دیدگاه از زبدنسا مربی از استفاده اول، گروه

 در گام مؤثرترین کشور ژیمناستیک ورزش

 .باشد کشور ژیمناستیک قهرمانی ورزش پیشرفت
 برای ورزشکاران دوم، گروه متغیرهای بین در

 و ژیمناستیک جهانی فدراسیون با ارتباطات گسترش
 برای نظران صاحب و مربیان و نام  صاحب کشورهای

 عنوان به نکاردا و مجرب فن، اهل مدیر حضور

 اهمیت کشور ژیمناستیک فدراسیون ریاست

 مورد گروههای کل دیدگاه از .ندا قایل بیشتری

 به کاردان و مجرب فن، اهل مدیر حضور نیز، مطالعه

 اهمیت از ژیمناستیک فدراسیون ریاست عنوان

  .است برخوردار باالتری
 مورد در تحقیق این های  یافته کلی طور به

 سجادی ،)8( علوی های  گفته با مدو گروه متغیرهای

 ،)7( )شمشیربازی و میدانی و دو فوتبال،(
 هایاشی ،)میز روی تنیس( آرمند ،)5( مطلق  حافظ

 مینگ مینج یانگ، )22(مالینا آر اِم ، )16 (دبلیو اِس

 )14( اِس هاولز و ،)20( آخیم یو هانس ،)12(
 نظر به فوق نتایج به توجه با .اند  داشته خوانی هم

 مدیر حضور دوم، گروه راهکارهای بین رسد  می

 ریاست عنوان به کاردان و مجرب فن، اهل

 جامعۀ دیدگاه از کشور ژیمناستیک فدراسیون

 در گام مؤثرترین کشور، ژیمناستیک ورزش

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 .باشد
 برای ورزشکاران سوم گروه متغیرهای بین در

 کمک و تخصصی امکانات به لنهاسا کامل تجهیز

 سطح ارتقای برای نظران صاحب و مربیان آموزشی،

 از .ندا قایل بیشتری اهمیت مربیان فنی و علمی دانش

 سطح ارتقای نیز مطالعه مورد گروههای کل دیدگاه

 باالتری اهمیت از مربیان فنی و علمی دانش

 در تحقیق این های  یافته کلی طور به .است برخوردار

 و دو( سجادی های  گفته با سوم گروه متغیرهای وردم
 ،)5( مطلق  حافظ ،)7( )فوتبال و شمشیربازی میدانی،
 ،)3( )میز روی تنیس( آرمند  اکبری ،)6( زاده  زکی
 وای اِچ هو ،)20( آخیم یو هانس ،)15( اِل جی او ژیا

 و ،)12( مینگ مینج یانگ ،)22( اِم آر مالینا ،)18(
 نتایج به توجه با .اند  داشته خوانی هم )14( اِس هاولز

 سوم، گروه راهکارهای بین در رسد  می نظر به فوق

 دیدگاه از مربیان فنی و علمی دانش سطح ارتقای
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 در گام مؤثرترین کشور، ژیمناستیک ورزش جامعۀ

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 .باشد
 برای ورزشکاران چهارم گروه متغیرهای بین در

 مالی حمایت برای مربیان ورزشکاران، مالی حمایت

 حمایت و پشتیبانی برای نظران صاحب و مربیان،

 المپیک ملی کمیتۀ و بدنی  تربیت سازمان جانبۀ  همه

  .ندا قایل بیشتری اهمیت
 نیز مطالعه مورد گروههای کل دیدگاه از

 و بدنی  تربیت سازمان جانبۀ  همه حمایت و پشتیبانی
 برخوردار باالتری اهمیت از المپیک ملی ۀکمیت

 مورد در تحقیق این های  یافته کلی طور به .است

 آرمند  اکبری های  گفته با چهارم گروه متغیرهای

 علوی ،)7( )فوتبال( سجادی، )3) (تنیس روی میز(

 به توجه با .اند  داشته خوانی هم )14( اِس هاولز و )9(

 گروه راهکارهای بین در رسد  می نظر به فوق نتایج

 تربیت سازمان جانبۀ  همه حمایت و پشتیبانی چهارم،

 ورزش جامعۀ دیدگاه از المپیک ملی کمیتۀ و بدنی

 بُعد پیشرفت در گام مؤثرترین کشور ژیمناستیک

 .باشد کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی
 و ورزشکاران پنجم، گروه متغیرهای بین در
 و اسیونفدر بودجۀ افزایش برای مربیان
 آموزشی سیستم از گیری  بهره برای نظران صاحب

 بیشتری اهمیت کشور سراسر مربیان برای یکپارچه

 مطالعه، مورد گروههای کل دیدگاه از .ندا قایل

 باالتری اهمیت از فدراسیون بودجۀ افزایش

 در تحقیق این های  یافته کلی طور به .است برخوردار

 مطلق  حافظهای   تهمتغیرهای گروه پنجم با گف مورد

 ،)9( علوی ،)3( )میز روی تنیس( آرمند  اکبری ،)5(
 خاکی  آفرینش ،)10( آبادی  علی ،)5( مطلق  حافظ

) همگانـی ورزش(غفـوری  ،)2( )همگانـی ورزش(
 )14( هاولزاِس، و )20 (هانس یو آخیم، )11(

 نظر به فوق نتایج به توجه با .اند  داشته خوانی هم

 بودجۀ افزایش پنجم، گروه راهکارهای بین رسد  می

 ژیمناستیک ورزش جامعۀ دیدگاه از فدراسیون

 قهرمانی بُعد پیشرفت در گام مؤثرترین کشور

 .باشد کشور ژیمناستیک ورزش
 گروههای کل ششم، گروه متغیرهای بین در

 ورزشکاران شغلی آیندۀ تأمین برای مطالعه مورد

 این های  یافته کلی طور به .ندا قایل بیشتری اهمیت

 های  گفته با ششم گروه متغیرهای مورد در تحقیق

 به توجه با .اند  داشته خوانی هم )20( آخیم یو هانس

 گروه راهکارهای بین در رسد  می نظر به فوق نتایج

 از ملی تیم ورزشکاران شغلی آیندۀ تأمین ششم،

 مؤثرترین کشور ژیمناستیک ورزش جامعۀ دیدگاه

 ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در گام

 .باشد کشور
 برای ورزشکاران هفتم گروه متغیرهای بین در

 کشورهای با چندجانبه یا دو اردوهای برگزاری

 برای مربیان ژیمناستیک، رشتۀ در نام  صاحب

 مسئوالن و ورزشکاران مربیان، اهداف همسوکردن

 بیشتر برگزاری برای نظران صاحب و فدراسیون

 بررسی .ندا قایل بیشتری اهمیت مرزی  برون مسابقات

 برگزاری مورد در دهد  می نشان تحقیق این های  یافته

آفرینش  های  گفته با مرزی  درون مسابقات بیشتر
 .است داشته خوانی هم )2( )همگانی ورزش( خاکی

 های  گفته با بلندمدت اردوهای برگزاری مورد در

 نتایج به وجهت با .است نداشته مطابقت )7( سجادی

 هفتم گروه راهکارهای بین در رسد  می نظر به فوق

 مسئوالن و ورزشکاران مربیان، اهداف همسوکردن

 ژیمناستیک ورزش جامعۀ دیدگاه از فدراسیون

 قهرمانی بُعد پیشرفت در گام مؤثرترین کشور

 .باشد کشور ژیمناستیک ورزش
 ها  یافته تحقیق این متغیرهای نهایی بندی  جمع در
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 و مربیان ورزشکاران، گروه سه هر دهد  می نشان
 هفت متغیرهای بین در مشترکاً نظران صاحب

 ارتقای( سوم گروه متغیرهای تحقیق این گروهی

 بر نظارت و کنترل مربیان، فنی و علمی دانش سطح

 علمی روش به نوآموزان استعدادیابی مربیان، فعالیت

 صمخت سالنهای و تأسیسات افزایش تخصصی، و
 امکانات به سالنها کامل تجهیز و ژیمناستیک

 در عوامل ترین مهم را )آموزشی کمک و تخصصی

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت

 .اند  کرده عنوان
 تحقیق این متغیر  خرده 35 از نهایی بندی  جمع در

 بُعد پیشرفت در برتر عامل سه ورزشکاران دیدگاه از

 ترتیب به کشور یکژیمناست ورزش قهرمانی

 پرداخت نظیر ورزشکاران مالی حمایت اهمیت،

 اردوهای برگزاری نقدی، پاداشهای و ماهیانه حقوق

 برگزاری و نام  صاحب کشورهای با چندجانبه یا دو

 .است مرزی  برون مسابقات بیشتر
 بُعد پیشرفت در برتر عامل سه مربیان، دیدگاه از

 ترتیب به کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی

 مربیان، فنی و علمی دانش سطح ارتقای اهمیت،

 ،و تخصصی و علمی روش به نوآموزان استعدادیابی

 .است مربیان مالی حمایت
 برتر عامل سه نظران، صاحب دیدگاه از همچنین

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در

 فنی و علمی دانش سطح ارتقای اهمیت، ترتیب به

 و علمی روش به نوآموزان ادیابیاستعد مربیان،
 سازمان جانبۀ  همه حمایت و پشتیبانی و تخصصی،

 .است المپیک ملی کمیتۀ و بدنی  تربیت
 تحقیق این متغیر  خرده 35 از نهایی بندی  جمع در

 برتر عامل سه مطالعه، مورد گروه سه هر دیدگاه از

 کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بُعد پیشرفت در

 فنی و علمی دانش سطح ارتقای اهمیت، ترتیب به

 و علمی روش به نوآموزان استعدادیابی مربیان،
 امکانات به سالنها کامل تجهیز و تخصصی،

 .است آموزشی کمک و تخصصی
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