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 چکیده
ژیمناستیک  منابع انسانی ورزش ۀکارهای مناسب برای توسعراه  ئۀهدف از تحقیق حاضر ارا

که روایی آن آوری شد جمعای اطالعات آن با پرسشنامهو  است. این تحقیق توصیفی است

آماری در این  ۀتعداد نمونبود.  شده( تأیید 19/2) کرونباخ یسنجیده و پایایی آن با آلفا

نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جذب، آموزش،  آماری بود. ۀبرابر با جامع ونفر  67تحقیق 

ژیمناستیک  منابع انسانی ۀو پرورش، حفظ و نگهداری نیروی انسانی در توسع ءارتقا

د عوامل مرتبط شگذار است. همچنین در تجزیه و تحلیل به روش تحلیل عاملی مشخص تأثیر

منابع انسانی ۀ را در توسع تأثیربیشترین  19/91 با حفظ و نگهداری با واریانس عامل

 ،نگهداری ،حفظ بربیشتر  هاریزیبرنامه دبه نتایج این تحقیق بای ء. با اتکادارند ژیمناستیک

د تا موجب افزایش تعداد و نباشتأکید داشته ارتقاء و پرورش منابع انسانی ژیمناستیک 

 .شوندماندگاری مربیان، داوران و ورزشکاران در این ورزش 
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 . کارشناس ارشد دانشگاه تبریز3
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 مهمقد
اجتماعی در ساختار جوامع مختلف بشری وجود  یعنوان واقعيتتربيت بدنی و ورزش به ۀپدید

ورزش از  ۀ(. توسع11)است داشته و با شتاب هر چه بيشتر در حال رشد و توسعه و تکامل 

ها در محورهای ملی است. توسعه در ورزش نيز شبيه دیگر زمينه ۀموضوعات مهم در توسع

و به باشگاه ها کمک  ورزش را عمومی کرد د(. برای رشد ورزش بای7)هد دروی میمختلفی 

(. در سند طرح 11) افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد

ورزش در نظر گرفته شده است. در  ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ

(. تربيت بدنی و ورزش با تقویت و 1)دارد ای جایگاه ویژه منابع انسانی ۀاین سند، طرح توسع

های اعتقادی، عملکردی، جسمی، مهارتی، عاطفی، پرورش ابعاد گوناگون انسان در زمينه

های مختلف بسيار مهم و حياتی در زندگی بشر دارد. علمای رشته یفرهنگی و اجتماعی نقش

(. 2) اندکيد کردهأاین ضرورت و اهميت ت بر حالعلوم انسانی و علوم زیستی هر کدام به فراخور 

گذاری کارگيری جدیدترین دستاوردهای علمی و با سرمایههاغلب کشورهای پيشرفته دنيا با ب

(. 11) فراوان در این زمينه سعی در ارتقاء سطح سالمت عمومی و ورزش قهرمانی جامعه دارند

ش تمامی طبقات اجتماعی در ورزش و تعدد های قهرمانی و با گستربا روند رو به رشد رقابت

(. دبور در 2) مشاغل ورزشی نياز به مدیریت در قلمرو ورزش پيش از پيش احساس می شود

در  ؛عظيم تبدیل شده است یکتاب مبانی تربيت بدنی و ورزش معتقد است ورزش به تجارت

سترش ورزش و ایجاد (. گ12) ستامدیریت ورزشی نياز  ۀدیده در زميننتيجه به افراد تعليم

ریزی در برنامه باید شود و میتحرک در جوامع شهری به دالیل متعددی ضرورت محسوب 

(. 1) شودپایدار لحاظ  ۀانسانی، اجتماعی و اقتصادی و به کالمی دیگر توسع ۀتوسع ۀجانبهمه

اهداف سازمان های موفق است. این سازمان ها بخش مهمی از  ۀمنابع انسانی برگ برند ۀتوسع

-عنوان مهمدهند. اهميت منابع انسانی بهنيروی انسانی اختصاص می ۀخود را به رشد و توسع

ترین متغير عنوان مهمسازمان باید به باور مدیران عالی تبدیل و نيروی انسانی بهترین سرمایه

ثابت و  یکه منابع انسانی در وضعيت شودپایدار زمانی فراهم می ۀ(. توسع8در نظر گرفته شود )

های حمایتی ها و برنامه(. کمسيون ورزش استراليا بخشی از طرح11نظام یافته حرکت کند )

ها، های ورزشی اختصاص داده است. همچنين برگزاری کالسخود را به نيروی انسانی سازمان

نيروی انسانی است  ۀهای آموزشی از دیگر وظایف این کمسيون برای توسعها و کارگاهدوره

ملی این  ۀسند برنام ۀهای ویژنيروی انسانی از اولویت ۀ(. در کانادا نيز آموزش و توسع21)

در این کشور  خوبکشور است. همچنين طرحی با عنوان طرح حمایت از مربيان با عملکرد 

 هر یک اند وترین تشکيالت ورزشهای ورزشی که مهم(. فدراسيون18اجرا شده است )
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ند باعث بر عهده داررا در سطح کشور خاصی ورزشی رشتۀ  ارۀمسئوليت سازماندهی و اد

ها نيز که تابع های ورزشی استان. هيئتشوندگسترش و پيشرفت آن رشته در کشور می

 دیریت و سازماندهی مناسب به توسعۀبا حسن ماند رات و قوانين فدراسيون های ورزشیمقر

های (. یکی از رشته2) کنندمک میخصوص در سطوح پایه در استان های کشور ک، بهورزش

سال می گذرد. طبق  1111که از پيدایش آن  استورزشی فراگير و پرمدال ژیمناستيک 

است چنين استباط می شود که ژیمناستيک در  انجام شدهبررسی های مختلفی که تا کنون 

انی به لحاظ ها و نيازهای انسخواست ۀهایی است که به کليمقایسه با سایر رشته ها از ورزش

مناستيک که ساليان درازی از (. ژی3)کند ثری میؤپرورش قوای جسمانی و رشد فکری کمک م

عنوان ورزش پایه نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در ریزی آن در ایران می گذرد بهپایه

ورزش را ربيت در تربيت بدنی و تواند اهداف تعليم و تخوبی میجامعه پيدا کند. ژیمناستيک به

نيل به اهداف  درریزی صحيح گيری و برنامهبا هدف تواندمی زیرا ورزشی است که کند؛آورده بر

ثر باشد. توجه بر نقش کليدی ؤروانی و اجتماعی م ،پرورشی و اخالقی ،بهداشتی و تندرستی

مروز چيزی که تا به ا ،یابی به اهداف خواهد بودمنابع انسانی در ژیمناستيک کشور ضامن دست

 ۀتواند زمينهای ورزشی مادر میعنوان یکی از رشتهژیمناستيک به(. 1) است شدهآن غفلت  از

د. همچنين در شوباعث افزایش سالمتی عمومی جامعه  نيزها را فراهم آورد و رشد دیگر رشته

های گوناگون در قسمت وجود اسباب علتبه-های فراوان دليل توزیع مدالبعد قهرمانی، به

های ورزشی را ارتقاء    توانند با کسب مدال جایگاه کاروانورزشکاران این رشته می -ردان و زنانم

 ۀخصائل برجست واجدبخشند. شکی نيست نيروهای موجود افرادی متعهد، دلسوز، متخصص و 

های پر ارزشی که در طول ساليان تنها به وجود ذخيرهاما برای بقا و بالندگی نه اند،انسانی

مند شرایط ای نظامبلکه باید بتوان به گونه ،اند نيازمندیمسنگين پرورش یافته ۀذشته با هزینگ

حفظ و نگهداری و انگيزش و رهبری منابع انسانی را در  ،سازی و پرورشبه ،مينأجذب و ت

منابع انسانی افزایش تعداد  ۀ(. از اهداف ژیمناستيک استراليا در توسع1) کردمجموع فراهم 

نندگان در ورزش ژیمناستيک و از راهبردهای کليدی آن افزایش تعداد مربيان و کتشرک

 ۀ. همچنين توسعاستهای آموزشی داوران با صالحيت و سهولت دسترسی آنها به بخش

-های ورزش مدارس دولتی برای شرکت در فعاليتسياست تأثيربر  بيشتر ژیمناستيک عمومی

ۀ کنندژیمناستيک بریتانيا سازمان اصلی هدایت .(21) متمرکز استهای ورزش ژیمناستيک 

افرادی  ۀ. هدف ژیمناستيک انگلستان فراهم کردن فرصت برای همژیمناستيک در بریتانياست

خود را در ورزش  ۀتا توانایی بالقو مندندعالقه دارند و به آناستعداد  در ژیمناستيک است که

خدمات تخصصی  اعضای این رشته از طریق ارائۀن و بروز دهند. حمایت از داوطلبان، کارکنا
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های اجرایی سعی و تالش می شود و همواره برای مشخص کردن و بهبودشاخص شودانجام می

توان به این موارد منابع انسانی در ورزش ژیمناستيک کشور انگلستان می ۀ(. از اهداف توسع22)

های فعال و اماکن عمومی، ها، گروهشگاهاین ورزش با توجه به تعداد با یزیر اشاره کرد: ارتقا

افزایش تعداد مربيان، داوران و مدیران این ورزش، افزایش سطح مهارت، دانش تکنيکی 

-برنامه برخی(. 11کارکنان با صالحيت ) ۀشبک ۀوتخصصی مربيان و داوران این ورزش، توسع

های ها و اجرای برنامههبرگزاری کارگا شامل: منابع انسانی ژیمناستيک انگلستان ۀهای توسع

منابع انسانی در  ۀهای توسع. برنامهاستداوران و مربيان بر اساس نيازهای ساالنه  ۀآموزشی ویژ

 ۀسطوح، ایجاد برنام ۀهم در  ها افزایش تعداد ژیمناست اند از:نيز عبارت سطوح قهرمانی

برای شرکت در  ژیمناستيک تفریحی در سطوح مبتدی، متوسطه و پيشرفته و ایجاد فرصت

(. 17المللی )ای، استانی، ملی و بينمحلی، منطقه ۀرویدادهای ورزش ژیمناستيک در حوز

دارای تشکيالت مستقل، رسمی و که ( یکی از بخش های کاناداست BC) بریتيش کلمبيا

دارای سازمانی کامل از  BCژیمناستيک  2111در زمينه منابع انسانی تا سال  .انتفاعی استغير

دیده و کارمندان متخصص برای برخورد مناسب با نيازهای يان، داوران، داوطلبان آموزشمرب

 (.11خواهد بود ) BCژیمناستيک  ۀجامع

در 1311الی 1317با توجه به اینکه ورزش ژیمناستيک استان آذربایجان شرقی در سالهای  

ژیمناستيک کشور های باالیی در ميان هيئت ۀبندی فدراسيون ژیمناستيک کشور رتبرتبه

. نداردکه ژیمناستيک استان وضعيت مناسبی در کشور  یمامروزه متاسفانه شاهد ،است داشته

ژیمناستيک  شهرستان در رشتۀ 1تان استان فقط شهرس11این وضعيت در حالی است که از 

-گوناگون از جمله نداشتن نيروی انسانی متخصص نمی دالیلشهرستان ها به ۀو بقي اندفعال

وضعيت موجود اهميت و ضرورت  بنابراین ؛(13انند در این رشته فعاليت جدی داشته باشند )تو

کوشد با مطالعه و به همين دليل محقق می کندتحقيقی را در سطح استان آشکار میچنين 

های لفهؤکه از م-حفظ و نگهداری  ارتقاء و پرورش و تحقيق روی متغيرهای جذب، آموزش،

داوران و  ،)مربيان وضعيت ژیمناستيک استان را از نظر منابع انسانی -اندمنابع انسانی

ی منظور ارتقاکارهای پيشنهادی را بهراه ،و ضمن تحليل اطالعات کندورزشکاران( مطالعه 

 ی ارائه دهد.سطح کيفی و کمّ

این  منبعی جامع مطرح باشد. با ارائۀعنوان نظری و عملياتی به ۀتواند در حوزر میتحقيق حاض

 ۀتوان به پيشرفت ورزش ژیمناستيک استان و ظهور مجدد قهرمانان در عرصکارها میراه

-تواند بههای ملی و کسب مجدد سکوهای برتر کشور اميدوار بود. نتایج این تحقيق میرقابت

ن ورزش استان و هيئت ژیمناستيک استان و کاری مناسب در اختيار مسئوالعنوان راه
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 های مربوط قرار گيرد.های استان و سایر قسمتزش مدارس و دانشگاهاندرکاران ور دست

 پژوهش شناسیروش
ۀ آماری این پژوهش . جامعاستای و به روش تحليل عاملی مقایسه-تحقيق حاضر از نوع ميدانی

بيان و های ژیمناستيک استان(، مرسا ودبيران هيئتؤن راسا، نائبؤ)ر هان هيئترا مسئوال

-تشکيل می سال استان 11 يش ازب ۀد و همچنين ورزشکاران نخبانحال فعاليت داورانی که در

تعداد کل  .ژیمناستيک بودند ۀکه در حين انجام پژوهش حاضر در حال فعاليت در رشت دادند

ساخته است. محقق ۀآوری اطالعات پرسشنام . ابزار جمعبودنفر  71آماری این تحقيق  ۀجامع

تحقيق  متخصص قرارگرفت. در اندتاروایی محتوایی در اختيار استعيين  برایاین پرسشنامه 

 ،اساس نتایج که بر حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ استفاده شد

. سنجيده شد( =α 1/1 81) 1 آماری آلفای کرونباخ روش پرسشنامه با استفاده از   ضریب پایایی

استفاده شده است. مدل تحليل عاملی،  2ليل عاملی اکتشافیها از تحبرای تجزیه و تحليل داده

 منظور پی بردن به متغيرهای زیربناییروشی برای خالصه کردن اطالعات زیاد است. در واقع، به

(. برای 1شـود ) ها از روش تحليل عاملی استفاده می ای از داده پدیده یا تلخيص مجموعه هر

 و بارتلت انجام شد که مقدار  KMOيل عاملی، آزمون ارزیابی مناسب بودن کاربرد روش تحل

KMO(121/1و مقدار بارتلت آن ) (با 3117/1 )111/1 p=  دهندۀ نشاندار بوده و  معنی

نوعی  حليل عاملیاست. تمناسب بودن همبستگی متغيرهای منظورشده برای تحليل عاملی 

-از متغيرهایی که به ظاهر بی ی پر تعداد ا آماری است که در آن بين مجموعه روش پيشرفتۀ

شود. در عين حال، خالصه کردن  فرضی برقرار می یدر قالب مدل ای خاصه، رابطاندارتباط

 (.1) دار است شده از نظر مفهوم معنیخالصه ۀکه نتيجشود ای انجام میگونهاطالعات به

اهميت نسبی هر  ها از ماتریس همبستگی و برای تعيين عوامل مشترک و برای استخراج عامل

ها با فرض واقع شدن متغيرهایی  ها از ماتریس عاملی استفاده شد. استخراج عامل یک از شاخص

د. در عامل یک شها به روش واریماکس تعيين  بعد از چرخش عامل 1/1تر از  با بار عاملی بزرگ

روی ، 17/1 ، عامل سوم38/11از واریانس متغير وابسته را تبيين کرد، روی عامل دو  111/13

، عامل هشتم 117/1، عامل هفتم 111/1، عامل ششم 121/3، عامل پنجم 111/1عامل چهارم 

و عامل  22/3 م، عامل دوازده711/3 م، عامل یازده11/3، عامل دهم 211/1، عامل نهم 113/1

 از واریانس کل را تبيين می کند.  11/3 مسيزده

                                                                                                                                        
1. Cronbach's Alpha 
2. Exploratory  
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 های پژوهش یافته
این تحقيق  شود. نتيجۀانجام میبه روش واریماکس  هاآنخش ها بعد از چر استخراج عامل

داد و  درصد واریانس را پوشش می 71/18عامل بوده است که جمعاً  هشتمتغير به  11 کاهش

است. مقدار ویژه و درصد واریانس  تحقيقبخش بودن تحليل عاملی و متغيرهای نشانگر رضایت

 ست.گزارش شده ا 3هر کدام از عوامل در جدول  

منابع انسانی ورزش  ۀکارهای توسعمتغير مربوط به راه 11با استفاده از  ،در این تحقيق

دست آمد که عامل با استفاده از تحليل عاملی به هشتژیمناستيک استان آذربایجان شرقی، 

های بارشده روی شده و گویه، مقدار واریانس تبيينۀ واریانس هر یک از مقادیر ویژهمقدار ویژ

عوامل اول و دوم یعنی  2و1عوامل مزبور در جداول ذیل نشان داده شده است. طبق جداول 

عوامل نيز به ترتيب  ۀ. بقياندترین عواملمهم ءنيروی انسانی جز یحفظ و نگهداری و ارتقا

سانی منابع ان ۀ توسعۀکننده در تغييرات متغير وابستنقش تبيينشده اهميت واریانس تبيين

 ورزش ژیمناستيک استان آذربایجان شرقی دارند. 
 

 های بار شده روی عامل اولشده و گویهمقدار واریانس تبیین مقدار ویژه، .9جدول 

عامل 

 اول
 هاگویه

 میزان همبستگی

 )بار عاملی(

 مقدار 

 ویژه

 واریانس 

 عامل

حفظ و 

 نگهداری

در مربيانی که برای  قانونمند کردن سيستم پاداش -11

 کنندسطح کشور مقام کسب می
121/1 

731/1 212/11 

 121/1 حمایت مالی از مربيان فعال -17

قانونمند کردن سيستم پاداش برای ورزشکارانی که در  -11

 کنندسطح کشور مقام کسب می
123/1 

قانونمند کردن سيستم پاداش برای مربيانی که در  -11

 سطح استان مقام کسب می کنند
118/1 

 117/1 اعزام داوران برتر استان به خارج از کشور  -11

 817/1 حمایت مالی از ورزشکاران منتخب  -18

انی که به عضویت تيم ملی در ورزشکار ۀمين آتيتأ -11

 اند آمده
817/1 

 711/1 اعزام مربيان برتر استان به خارج از کشور  -11

 118/1 ن، داوران و ورزشکاران مربيا گردهمایی ساالنۀ-11
 

درصد واریانس را محاسبه و  21/11بوده و  73/1عامل اول  ۀمقدار ویژ ،1با توجه به جدول  

که با توجه به متغيرهای موجود،  متغير بارگذاری شده است 1ن عامل دهد. در ای پوشش می
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 گذاری کرد. نام« حفظ و نگهداری»توان  عامل اول را می
 شده روی عامل دومهای بارشده و گویهمقدار واریانس تبیین ،قدار ویژه. م1جدول 

عامل 

 دوم
 هاگویه

میزان 

 همبستگی

 )بار عاملی(

 مقدار 

 ویژه

 واریانس 

 عامل

ارتقاء و 

 پرورش

 111/1 افزایی مربيانهای دانشبرگزاری کالس -32

111/1 181/13 

 112/1 های استان در مسابقات خارجیشرکت تيم -21

 871/1 کيفی مدیران ژیمناستيک یارتقا -31

 811/1 مربيگری یهای ارتقابرگزاری کالس -21

 713/1 های آمادگی مربيان در ابتدای هر سالبرگزاری کالس -31

 711/1 داوری یهای ارتقابرگزاری کالس -31

 711/1 افزایی داورانهای دانشبرگزاری کالس -33

 183/1 رگزاری اردوهای برون استانیب -22

 171/1 برگزاری مسابقات درون استانی در سطوح مختلف -21

 183/1 های منتخب استان در مسابقات داخلیشرکت تيم -21
 

درصد واریانس را  18/13تواند  است که می 11/1عامل دوم  ۀمقدار ویژ 2بر اساس جدول 

متغير بارگذاری شده است. متغيرهایی که در این عامل  11امل گيرد. در این ع محاسبه و در بر

 اند؛مربوطهای مربيگری و داوری و برگزاری مسابقات اند عمدتاً به برگزاری کالس بارگذاری شده

 گذاری کرد.نام« ارتقاء و پرورش»توان  بنابراین، عامل دوم را می
 

 به روش تحلیل عاملیمنابع انسانی  ۀکارهای توسعآمار نهایی راه. 9جدول

 نام عامل ردیف
 مقدار 
 ویژه

 درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

 21/11 21/11 73/1 حفظ و نگهداری 1
 11/27 18/13 11/1 ارتقاء و پرورش 2
 17/31 88/11 11/1 آموزش 3
 11/11 13/1 21/1 حضور افراد متخصص 1
 17/17 17/7 11/3 جذب 1
 11/12 17/1 32/2 نحمایت مسئوال 1
 31/11 21/3 13/1 نظارت و ارزشيابی 7
 11/18 11/3 71/1 ایحمایت مطبوعات و تبليغات رسانه 8

 

تبين نتایج نهایی نشان می دهد عامل حفظ و نگهداری با درصد واریانس  ،3دول جبر اساس 

 تأثيرکمترین  11/3ای با درصد واریانس بيشترین و حمایت مطبوعات و تبليغات رسانه 21/11
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 منابع انسانی ژیمناستيک استان دارند. ۀدر توسعرا 

 گیری بحث و نتیجه
 ، با توجه به مبانی نظری و پيشينۀ تحقيقات که به موضوع تحقيق ارتباط دارند،در این قسمت

است تحقيقی  گفتنیالبته  ها و انطباق یا عدم انطباق آنها پرداخته شده است.به تحليل داده

که با متغيرهای جذب، آموزش، ارتقاء، حفظ و نگهداری و برانگيختن به  مشابه تحقيق حاضر

های چه در مورد ژیمناستيک و چه در مورد سایر رشته بپردازد، منابع انسانیۀ بررسی توسع

انطباق یا عدم انطباق با سایر   برایمتغيرهای تحقيق حاضر دیده نشد و به ناچار از ریزورزشی 

 تحقيق ها استفاده شد.

منابع انسانی ژیمناستيک ۀ متغير حفظ و نگهداری نيروی انسانی بر توسع تأثيرولين عامل ا

حفظ و نگهداری نيروی  شداستان آذربایجان شرقی است. با تکيه بر اطالعات آماری مشخص 

گذار است. این نتيجه با تأثيرمنابع انسانی ژیمناستيک استان آذربایجان شرقی ۀانسانی بر توسع

های های فدراسيون( و برنامه1381) يق سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ایرانتحق یافتۀ

ترین عامل در بحث مهم ،های تحقيق. طبق یافتهاستژیمناستيک کانادا و استراليا همسو 

با توجه به  است؛ زیرامنابع انسانی ژیمناستيک عامل حفظ و نگهداری نيروی انسانی ۀ توسع

توانند توجه ن ورزش استان و هيئت ژیمناستيک میرسد مسئوالوضع موجود به نظر می

را که در سطح پایه جذب این ورزش  ن زمينه داشته باشند و ورزشکاران مستعدیبيشتری در ای

دالیل گوناگون در این رشته که بهرا مربيانی  ،همچنين .ندکندر سطوح باالتر حفظ  شوندمی

مربيانی که در  براینند. قانونمند کردن سيستم پاداش گردازفعاليت نمی کنند به این رشته با

از  تواند به حفظ منابع انسانی در این ورزش کمک کند.می کنندسطح کشور مقام کسب می

حفظ و نگهداری این منابع به توانند پيشنهادات دیگری که بر اساس نتایج این تحقيق می

مالی از مربيان فعال، قانونمند کردن حمایت  توان به این موارد اشاره کرد:مید نکمک کن

کنند، سيستم پاداش برای ورزشکاران و مربيانی که در سطح استان و کشور مقام کسب می

ۀ اعزام داوران برتر استان به خارج از کشور، حمایت مالی از ورزشکاران منتخب، تامين آتي

فعال، اعزام مربيان برتر استان  مربيان ۀاند، تامين آتيانی که به عضویت تيم ملی درآمدهورزشکار

 مربيان ، داوران و ورزشکاران.ۀ به خارج از کشور برای کسب تجربه، گردهمایی ساالن

حفظ و نگهداری  برایریزمتغيرهای حمایت معنوی از مربيان و ورزشکاران  های مربوط بهیافته

مسو است. همچنين ه (1118( و هایاشی )2112(، مالينا )1381های قاسمی )ها با یافتهآن

 (، سجادی1381) های قاسمیقانونمند کردن سيستم پاداش برای مربيان و ورزشکاران با گفته
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(، اکبری 1381هيئت با گفته های علوی ) ۀ( وافزایش بودج1371) ( و اکبری آرمند1382)

 ( همخوانی دارد. 2111هاولز ) ( و1371) آرمند

د که ش. با تکيه بر اطالعات آماری مشخص استانی دومين عامل، ارتقاء و پرورش نيروی انس 

منابع انسانی ژیمناستيک استان آذربایجان شرقی ۀ ارتقاء و پرورش نيروی انسانی بر توسع

گذار است. استفاده از مربيان خارجی از عوامل مهم ارتقاء و پرورش نيروی انسانی تأثير

(  همخوانی 1381و حافظ مطلق ) (1381) های قاسمیاین نتيجه با یافته است.ژیمناستيک 

افزایی های دانشداوری و کالس یمربيگری، ارتقا یاقدارد. همچنين برگزاری کالس های ارت

( و برگزاری 2112( و ژیا )1382(، سجادی )1381) های قاسمیمربيان و داوران با گفته ۀویژ

کت در مسابقات و مسابقات درون استانی، شرکت در مسابقات و اردوهای برون استانی، شر

(، دولوف و هایکنن 1383(، آفرینش خاکی )1381) اردوهای برون مرزی با یافته های قاسمی

 . است( همسو 2111)

توانند در ارتقاء و پرورش نيروی انسانی این پيشنهاداتی که بر اساس نتایج این تحقيق می

-يان و داوران، شرکت تيمافزایی مرب: برگزاری کالس های دانشاند ازعبارتورزش کمک کند 

 یهای ارتقاکيفی مدیران ژیمناستيک، برگزاری کالس یهای استان در مسابقات خارجی، ارتقا

های آمادگی مربيان در ابتدای هر سال، برگزاری اردوهای مربيگری و داوری، برگزاری کالس

مسابقات استان در  های منتخببرون استانی و درون استانی در سطوح مختلف، شرکت تيم

 داخلی و خارجی.

د آموزش نيروی ش. بر اساس اطالعات آماری مشخص استسومين عامل، آموزش نيروی انسانی 

. این نتيجه با استگذار تأثيرمنابع انسانی ژیمناستيک استان آذربایجان شرقی  ۀانسانی بر توسع

های ای فدراسيونه( و برنامه1381) تحقيق سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ایران ۀیافت

 ۀن هيئت ژیمناستيک در زمينرسد مسئوال. به نظر میاستژیمناستيک کانادا و استراليا همسو 

جذب و آموزش نيروی انسانی بيشتر تمرکز خود را به مرکز استان یعنی شهرستان تبریز 

 11ز ا ؛ زیرااندها بودهمنابع انسانی در شهرستانۀ اند و کمتر به فکر توسعمعطوف داشته

شهرستان اسکو، اهر، بناب، تبریز، جلفا، مراغه، مرند،  1شهرستان استان آذربایجان شرقی فقط 

شهرستان  چهارها تنها آن ميانژیمناستيک فعاليت می کنند که از  ۀميانه و ورزقان در رشت

، و پنج شهرستان اسکو، اهر دارندبناب، تبریز، مراغه و ميانه تشکيالت رسمی به صورت هيئت 

-توان با بهرهمی  ؛ بنابراینرشته فعاليت دارنداین جلفا، مرند و ورزقان به صورت قائم به فرد در 

منابع  یجذب، حفظ و ارتقابرای کارهای عملی و مشخص گيری از نتایج این تحقيق که راه

 فراهم کرد. را این ورزش ۀو توسع وضعيتبهبود  ۀزميناست، انسانی این ورزش ارائه کرده 
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