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  يعقوب بدری آذرين يعقوب بدری آذرين 
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  دکتر محمد خبيری دکتر محمد خبيری _ _ دکتر محمود گودرزی دکتر محمود گودرزی 
  دکتر حسن اسدی دکتر حسن اسدی 

  دانشگاه تهران دانشگاه تهران يار يار استاد استاد 
 
 

هدف اين تحقيق بررسی وضعيت موجود  :چکيده
  ژيمناستيک کشور به منظور منابع انسانی ورزش

جامع توسعه نيروی انسانی و ارائة برنامة  SWOTتحليل
کارشناسان  نفر از نخبگان و ۱۲۰نمونه ها . می باشد

نتايج نشان داد .  استان کشور بودند۳۰ژيمناستيک از 
 ۱۳جمعيت ورزشکاران ژيمناستيک به جمعيت کل کشور 

 از آنها در  درصد۹۵/۹۷. نفر در هر يکصدهزار نفر است
 درصد در سطح قهرمانی فعاليت ۰۵/۲سطح مبتدی و 

 نفر ۴۷تعداد ژيمناست های کشور به ازای هر مربی . دارند
آناليز و تفسير مجموعه .  نفر است۱۱۴و به ازای هر داور 

اطالعات نشان می دهد جايگاه ورزش ژيمناستيک کشور بر 
  Weakness  در ناحيةSWOT1 ختصاتمروی محور

با بررسی منابع و اطالعات داخلی و خارجی .  داردقرار
مجموعه ای از راهبردها و برنامه ها استخراج و ارائه شد که 

با راهبردهای نظام جامع تربيت بدنی و ورزش کشور نيز  
در اين تحقيق همچنين شاخص های . هماهنگی دارد

ارزيابی نيروی انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور ارائه 
  . شده است

  :واژه های کليدی 
  .توسعه  منابع انسانی , راهبرد, ژيمناستيک 
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Abstract :The aim of this research 

is  the evaluation of existing human 
resources in gymnastics to analyze 
SWOT and to present a  comprehensive 
program for  human resources. The 
sample was 120 genuine gymnasts  in 30 
provinces. The results showed that the 
proportion of gymnasts to the total 
population is 13 in every 100 thousand. 
97.95% were amateurs and 2.05% 
professionals. The proportion of Iranian 
gymnasts to the country population for 
one coach is 47 and for one referee 114. 
The collected information shows the 
situation of gymnastic of country in the 
axis in weakness region. By the 
evaluation of resources and internal 
external information, we can present a 
collection of approaches and programs.  
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  ه ـمقدم
عنوان به , ورزش ژيمناستيک که ساليان درازی از پايه ريزی آن در ايران می گذرد

ژيمناستيک به . يک ورزش پايه نتوانسته است جايگاه واقعی خود را در جامعه پيدا کند
زيرا , ورده سازدآخوبی می تواند اهداف تعليم و تربيت را در تربيت بدنی و ورزش بر

ورزشی است که با هدف گيری و برنامه ريزی صحيح در جهت رسيدن به اهداف 
منابع انسانی در . روانی و اجتماعی مؤثر است, خالقیپرورشی و ا, بهداشتی و تندرستی

  . زيرا عامل انسانی عمل کنندة اصلی است, اين ورزش نقش تعيين کننده ای دارند
در عصر حاضر منابع انسانی به عنوان يکی از گرانبهاترين منابع همواره مورد توجه 

ها و سازمان ها بوده قرار گرفته و مبنايي برای دستيابی به مزيت رقابتی برای شرکت 
طرح جامع توسعة نيروی انسانی ورزش ژيمناستيک می تواند راهبرد توسعة ). ۲(است 

کشورهايي که در ورزش پيشرفت داشته . اين ورزش را در بعد منابع انسانی تبيين کند
سعی کرده اند با ارائة برنامه های توسعه و ايجاد ساختار مناسب در جهت گسترش , اند

  . ردارندآن گام ب
پرورش : برای مثال ماموريت ورزش انگليس برگرفته از برنامة توسعه عبارت است از 

از طريق افزايش سرمايه گذاری در ورزش و  اوقات فراغت , ملتی سالم تر و موفق تر
از برنامه های توسعة منابع انسانی در سطوح قهرمانی هم می توان به افزايش تعداد ). ۱۹(

, ايجاد برنامة ژيمناستيک تفريحی در سطوح مبتدی, مة سطوحژيمناست ها در ه
متوسطه و پيشرفته و ايجاد فرصت برای شرکت در رويدادهای ورزش ژيمناستيک در 

  ). ۱۸(ملی و جهانی اشاره کرد , استانی, منطقه ای , حوزة محلی
ة در استراليا نيز آموزش و استخدام مربيان يکی از راهبردهای مهم در سند برنام

کميسيون ورزش استراليا بخشی از  طرح ها و برنامه های . ملی در نظر گرفته شده است
. حمايتی خود را به توسعة نيروی انسانی سازمان های ورزشی اختصاص داده است

دوره ها و کارگاه های آموزشی از ديگر وظايف اين , همچنين برگزاری کالس ها
يکی از اهداف ورزش ژيمناستيک ). ۱۷(کميسيون برای توسعة نيروی انسانی است 

استراليا در توسعة منابع انسانی افزايش تعداد شرکت کنندگان در ورزش ژيمناستيک 
  ). ۱۶(است 
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دولت کانادا نقشی کليدی در هماهنگ کردن يک سيستم اجرايي ,  سال۲۵در طول 
ورزش ملی از طريق تاسيس سازمان های حمايتی مانند انجمن شرکت کنندگان و 

دولت کانادا در . و افزايش حمايت از سازمان ملی ورزش ايفا کرده استمربيان کانادا 
بر سازمان های ملی ورزش به عنوان عوامل اصلی , تمامی برنامه ها و خط مشی هايش

در زمينة ). ۱۱(برای تعالی ورزش و  گسترش ورزش بومی در کانادا متمرکز شده است 
های استانی مسئوليت ادارة آن را به عهده دارند که ورزش ژيمناستيک در کانادا بخش 

  ). ۱۴(تحت نظارت فدراسيون ژيمناستيک کانادا هستند 
ماموريت ژيمناستيک آمريکا تشويق شرکت کنندگان و پيگيری در سطح عالی در 

برای رشد ورزش بايد ورزش را عمومی کرد و به ). ۲۲(همة زمينه های ژيمناستيک است 
همچنين بايد کيفيت آموزش را . رد افراد بيشتری را ثبت نام کنندباشگاه ها کمک ک

افراد , حرفه ایافراد (بايد افراد . سازماندهی است, اولين کار در جهت رشد. ارتقا بخشيد
  . را سطح بندی کرد) باشگاه ها و ديگر اعضا

, اشگاه هاصاحبان ب, مربيان ,  و براساس نيازهای ورزشکارانانعطاف پذير بايد برنامه ها
تورنمنت ها و , جشنواره ها, بايد تعداد رويدادها. حاميان مالی و خانواده ها باشند

, طبق ا هداف). ۲۲(مسابقات داخلی و خارجی زياد شود تا نقاط ضعف شناسايي گردد 
بنابر آماری که در اين . خود مزيت بزرگی برای عمومی کردن آن است, تماشاگر بيشتر

هستند و   درصد ۳۵و مردان  درصد ۶۵ماشاگر زن مسابقات ت, زمينه وجود دارد
تعداد ورزشکاران ). ۲۴( درصد از تماشاگران دارای مدرک دانشگاهی اند ۴۷همچنين 

 در برنامه های مختلف ژيمناستيک به رقابت پرداخته اند ۲۰۰۳ژيمناستيک که در سال 
برنامة ,  نفر۱۲۰۷۴ردان برنامه های م,  نفر۶۲۹۹۰برنامه های زنان : به شرح زير است

تعداد باشگاه .  نفر۹۳۳برنامة آکروباتيک ,  نفر۱۱۹۲برنامة ريتميک ,  نفر۲۹۹۶ترامپولين 
  ). ۲۳( باشگاه بوده است ۱۵۹۹های شرکت کننده در رقابت ها نيز 

کشورهای زيادی مانند شوروی و آلمان شرقی سابق با پيروی از يک نظام 
در برخی از رشته . بعد به پيشرفت های خوبی دست يافتند به ۱۹۵۰استعداديابی از سال 

ارزيابی و انتخاب اوليه از قبل از دبستان شروع , های ورزشی مانند ژيمناستيک و شنا
  ). ۴(می شد و تا هشت سالگی ادامه می يافت 
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فدراسيون ژيمناستيک رومانی دارای يک ساختار ورزش ملی است که به صورت 
هدف فعاليت های اين .  هايش را سازماندهی و کنترل می کندبرنامه, واحدی متمرکز

. سازماندهی و کنترل مسابقات ژيمناستيک در رومانی در تمام سطوح است , فدراسيون
فدراسيون ژيمناستيک رومانی فعاليت های ژيمناستيک رومانی و همچنين فعاليت های 

رفته شده در سازمان داخلی را البته با توجه به قوانين و مقررات و تصميمات گ
  ). ۲۰(سازماندهی می کند 
راهکار توسعة ورزش ژيمناستيک در ايران را تاسيس و راه اندازی , نتايج يک تحقيق

استعداديابی _ ۱مدارس شبانه روزی ژيمناستيک عنوان می کند و نشان می دهد که 
ين محل تحصيل و تمر_ ۲برای تمرينات قهرمانی ژيمناستيک الزم االجرا است؛ 

برای کنترل عوامل محيطی و جانبی تاثيرگذار _ ۳ژيمناست ها بايد در يک مکان باشد ؛ 
بايد ژيمناست ها در طول شبانه روز يا دست کم تمام روز در اختيار , بر تمرينات قهرمانی

سازمان تربيت , باشند که در اين زمينه همکاری مشترک بين وزارت آموزش و پرورش 
  ). ۹(ناستيک الزم است بدنی و فدراسيون ژيم

تدوين نظام جامع راهی برای شناخت و حرکت به سوی وضعيت مطلوب در آينده 
نظام جامع بيانگر فرايند توسعه و به کارگيری برنامه ها برای رسيدن به اهداف , است

يک نظام معين برای بررسی و ارزيابی فعاليت های جاری و بهينه , نظام جامع). ۲۱(است 
و يک فرايند تصميم سازی و تصميم گيری برای روند منطقی کردن فعاليت سازی آنها 

های آتی سازمان است و ضمن آشکار کردن فرصت ها و تهديدهای بالقوه با صرفه ترين 
  ). ۷(اولويت های اساسی سازمان را مشخص می سازد و مسيرهای آينده 

ابی به اهداف بلند برای دستي, طرح و برنامة جامع و کلی شامل فعاليت های اصلی
راهبردها مشخص می . مدت در يک محيط پويا در قالب راهبرد يا راهبردهای بزرگ است

پروژه های ). ۱(کنند که چگونه و از چه راهی می توان به اهداف بلند مدت دست يافت 
مختلفی از جمله توسعة نيروی انسانی ممکن است در قالب طرح های راهبردی دنبال 

حقيقات نشان می دهد سازمان هايي که از مديريت راهبردی استفاده می نتيجة ت. شوند
سود ) در مقايسه با آنها که از اين شيوة مديريت  يا مفاهيم آن استفاده نمی کنند(کنند 

برنامه ريزی راهبردی يک فعاليت مديريتی ظريف و پيچيده در سطح ). ۳(آورترند 
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نظام برنامه ريزی راهبردی يک کانال . سازمان است و از فرايند مديريت منفک نيست
  ). ۶(ارتباطی خيلی موثر و مفيد در سطوح مختلف هرم سازمانی به وجود می آورد 

بسياری از سازمان ها و شرکت ها با استفاده از مديريت راهبردی می کوشند 
ان ورزشی مدت های مديدی است که با موضوع رمدي ).۳(تصميمات اثربخش بگيرند 

مسائل تحليل سياست ورزشی که به طور معمول .  در زمينة ورزش مواجه اندهای مختلف
چارچوب های تحليلی را به دست می دهند که خودشان منتج از , به وجود آمده اند

مشخص کردن ماموريت ). ۱۰(جامع شناسی و تاريخ هستند , علوم سياسی, اقتصاد
هنگی و همگونی حرکت های موجب هما, ند برنامه ريزی راهبردیايسازمان هم در فر

در , فردی می شود و هم ضمن جلوگيری از چرخش افراد حول محورهای خود ساخته
با ). ۶(فازهای اجرايي نيز از توسل به شيوه های خارج از ماموريت جلوگيری می کند 

تمامی فعاليت ها و اقدام های سازمان هماهنگ و همسو می شود و , تدوين ماموريت
شايان ذکر است در بعضی از منابع چشم انداز . ذی نفعان افزايش می يابدانگيزه و توجه 

به گونه ای که خود مشتمل بر آيندة . به مفهوم جامع تری در نظر گرفته شده است
راهبرد معادلی ). ۸(ارزش هاست , ماموريت و اهداف بنيادين, متصور و آيندة مطلوب

ستراتژی در طی دهه ها کمتر به صورت ا. است که برای واژة استراتژی ساخته شده است
مديريت , برنامة استراتژيک , مانند اهداف استراتژيک , واژة ديگر به کار برده شده است

راهبرد برای هدايت و سوق دادن وضعيت موجود به يک وضعيت ). ۵... (استراتژيک و 
 مدير هر). ۱۳(وضعيت مطلوب در انتهای افق را چشم انداز می گويند . مطلوب است

دارای شرح , سازمان برای هماهنگی منابع تحت اختيار خود برای رسيدن به اهداف
تبيين و تدوين , در راس شرح وظايف مديريت علمی. وظايف معين و مشخص است

برنامه های راهبردی سازمان و تنوير مسيرهای حرکت آن برای رسيدن به اهداف معين 
هايي هستند که از طريق آنها اهداف اساسی سازمان ساز و کار, راهبرد ها). ۱۹(قرار دارد 

براساس توسعه و ارتقای سطح کمی و کيفی ورزش , تحقيق حاضر). ۱۵(تحقق می يابد 
ژيمناستيک و ايجاد زمينة مساعد برای همسطح کردن اين ورزش با سطوح بين المللی 

  :بر آن است تا به اهداف ويژة زير دست يابد 
   انسانی فعال در ورزش ژيمناستيک کشور؛بررسی توصيفی نيروی_ ۱



 

 ١٠٢

   برای توسعة منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور؛SWOTتحليل _ ۲
  تدوين راهبردهای توسعة منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور ؛_ ۳
  . تدوين برنامة توسعه منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور_ ۴

ز نتايج اين طرح توسعه می توانند در ارتقای مسئوالن اجرايي کشور با بهره گيری ا
  . ثری انجام دهندؤسطح ژيمناستيک کشور در بعد داخلی و خارجی کارهای م

  

  روش تحقيق 
بررسی . ی استشاز نوع تحقيقات توصيفی و از نظر روش از نوع پژوهاين تحقيق 

ت و های اجمالی در زمينة وضعيت کنونی ورزش ژيمناستيک از طريق کاوش مستندا
از طريق فدراسيون و هيأت های ورزش ژيمناستيک . منابع کتابخانه ای انجام گرفت
فرصت ها و تهديدها در , ضعف ها, قابليت ها و قوت ها, اطالعات الزم در زمينة امکانات

جامعة آماری در اين طرح شامل داوران و مربيان بين . کسب شد زمينة منابع انسانی
شمار نمونه ها برای , همچنين.  استان کشور بود۳۰,  درجة دودرجة يک و, ملی , المللی 

 نفر از خبرگان ورزش SWOT, ۱۲۰تکميل پرسشنامه های نظرخواهی برای تحليل 
, در اجرای اين تحقيق از شيوه های مختلف کتابخانه ای. ژيمناستيک کشور بودند

شنامه ها به روايي پرس. مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد
بخش اول .  قسمت بود۲پرسشنامه شامل . وسيله آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت

 استان کشور را در بر ۳۰مربوط به منابع انسانی هيأت های ژيمناستيک آماری اطالعات 
داده های اين بخش پس از جمع آوری در بانک اطالعات کامپيوتری ذخيره و . می گرفت

بخش . و آزمون توصيفی تجزيه و تحليل شد  SPSSامة نرم افزاری با استفاده از برن
 پرسش هدفمند برای شناسايي نقاط ضعف و ۵۳پرسشنامه های توزيعی حاوی , دوم

در . ژيمناستيک بود که با استفاده از طيف ليکرت تنظيم شده بودندقدرت ورزش 
ن در نظر گرفته انتخاب پرسش ها فدراسيون ورزش ژيمناستيک کشور به عنوان سازما

در بستر دو محيط داخلی و خارجی ) فدراسيون(شد و مجموعة فعاليت های سازمان 
ان معوامل تاثير گذار داخلی که به طور مستقيم و از درون ساز. مورد بررسی قرار گرفت

به , ثير دارند و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل فدراسيون ژيمناستيک هستندأت
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 آنهايي که در سطح کالن از بيرون سازمان بر ورزش ژيمناستيک عنوان عامل داخلی و
به عنوان عوامل خارجی انتخاب , اثر می گذارند و خارج از کنترل فدراسيون هستند

 نسخة آن توسط ۱۰۳ نسخه بودند که ۱۲۰ه تعداد بپرسشنامه های بخش دوم . شدند
داده ها . گردانده شد نخبگان و کارشناسان ورزش ژيمناستيک استان ها تکميل و باز

پس از جمع آوری در بانک اطالعات کامپيوتری ذخيره و برای تحليل محيط منابع انسانی 
  .  مورد استفاده قرار گرفتSWOTژيمناستيک کشور و تحليل 

  
  نتايج و يافته های تحقيق

 ميزان شاخص های کمی مربوط ۳ و ۲،۱مندرجات جدول های : شاخص های کالن _ ۱
اين شاخص . نابع انسانی ورزش ژيمناستيک را در کل کشور نشان می دهدبه وضعيت م

ها براساس اطالعات آماری دريافت شده از باالترين مقام هيأت ها ی ژيمناستيک کل 
  .  حاصل شده است۱۳۸۴و آمار برآوردی سال )  استان۳۰در (کشور 

  
  مناستيک کشورشاخص های کالن مربوط به درصد منابع انسانی در ورزش ژي_ ۱جدول 

  )درصد(مقدار  عنوان شاخص  رديف
   ۱۳/۰  درصد جمعيت ورزشکاران ژيمناستيک به جمعيت کل کشور  ۱

  ۱۶/۰  درصد ورزشکاران مرد ژيمناستيک به جمعيت مردان کشور  ۲

  ۱۰/۰  درصد ورزشکاران زن ژيمناستيک به جمعيت زنان کشور   ۳

  ۶۱  مناستيکدرصد مربيان فعال ژيمناستيک به کل مربيان ژي  ۴

  ۷۵  درصد داوران فعال ژيمناستيک به کل داوران ژيمناستيک  ۵

  
  ژيمناستيک کشورتعداد ورزشکاران در ورزش شاخص های کالن مربوط به _ ۲جدول 

  )نفر(تعداد  عنوان شاخص  رديف
  ۴۷  کشور به ازای يک مربی ژيمناستيک ژيمناستيک تعداد ورزشکاران   ۱

  ۴۳   به ازای يک مربی ژيمناستيک ناستيک ژيمتعداد ورزشکاران مرد   ۲

  ۵۶   به ازای يک مربی ژيمناستيک ژيمناستيک تعداد ورزشکاران زن   ۳

  ۱۱۴   به ازای يک داور ژيمناستيک ژيمناستيک تعداد ورزشکاران   ۴

  ۱۰۱   به ازای يک داور ژيمناستيک ژيمناستيک تعداد ورزشکاران مرد   ۵

  ۱۴۱   به ازای يک داور ژيمناستيک يکژيمناستتعداد ورزشکاران زن   ۶
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  اطالعات مربوط به منابع انسانی موجود در هيأت های ژيمناستيک کشور_ ۳جدول 

  رديف  جمع کل  تعداد
  عنوان پرسنل

    زن  مرد
  ۹۲۲  ۳۲۹  ۵۹۳  کارکنان هيأت های ژيمناستيک کشور  ۱

  ۱۹۹۳  ۶۶۶  ۱۳۲۷  مربيان ژيمناستيک کشور  ۲

  ۸۳۱  ۲۶۴  ۵۶۷  ورداوران ژيمناستيک کش  ۳

  ۱۹  ۴  ۱۵  ماساژور و فيزيوتراپ, پزشک  ۴

  ۴۱  ۱۰  ۳۱  عکاس و فيلمبردار, خبرنگار  ۵

  ۹۴۴۶۹  ۳۷۱۷۹  ۵۷۲۹۰  ورزشکار ژيمناستيک  ۶

  ۱۶۰  ۵۹  ۱۰۱  کارشناس  ۷

  ۴۰  ۱۵  ۲۵  مربی بدن ساز  ۸

  ۱۵۵  ۴۸  ۱۰۷  داوطلبان  ۹

   کشورمربيان ژيمناستيک
که )  نفر زن۶۶۶ نفر مرد و ۱۳۲۷(ود دارد  مربی ژيمناستيک وج۱۹۹۳, در کل کشور

توزيع سنی .  نفر مربی زن در کل کشور فعال اند۴۲۱ مربی مرد و ۸۰۶از اين تعداد 
 سال و به ۷۰که کمترين تراکم در گروه سنی مربيان ژيمناستيک کشور نشان می دهد 

ربيگری از نظر درجة م.  سال است۲۵‐ ۲۹باال و بيشترين تراکم مربيان در گروه سنی 
 درصد دارای مدرک مربيگری ۵۱/۱۶,  مربيگری۳ درصد دارای مدرک درجة ۴۷/۷۵

 درصد دارای مدرک ملی ۳/۰,  مربيگری ۱ درصد دارای مدرک درجة ۴۷/۷ , ۲درجة 
بررسی سطح .  درصد دارای مدرک بين المللی مربيگری هستند۲۵/۰مربيگری و 

 ۷۴/۱۶,  درصد دارای ديپلم۱۷/۵۸تحصيالت مربيان ژيمناستيک نشان می دهد که 
 درصد دارای فوق ليسانس و ۵۸/۳,  درصد دارای ليسانس۸۲/۲۰, درصد فوق ديپلم

 نفر مربی ۱۴۹۳از تعداد .  درصد از مربيان دارای تحصيالت در سطح دکتری هستند۴۶/۰
 ۵۸/۳۱( نفر ۴۵۴از اين تعداد تنها .  نفر مشخص بود۱۴۳۸ژيمناستيک رشتة تحصيلی 

در حالی که تحصيالت , ر رشتة تربيت بدنی و علوم ورزشی تحصيل کرده اندد) درصد 
از مربيان در ساير رشته های دانشگاهی است و يا فاقد مدرک )  درصد۴۲/۶۸( نفر ۹۸۴

  . دانشگاهی هستند
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  داوران ژيمناستيک کشور 
 درصد دارای مدرک ۲۹/۶۰ داور که در عرصة ژيمناستيک کشور فعاليت دارند ۸۳۱از 
 درصد دارای مدرک ۳۵/۱۰,  داوری۲ درصد دارای مدرک درجة ۸۳/۲۳,  داوری۳درجة 
آمارها نشان .  درصد داور بين المللی هستند۳ درصد داور ملی و ۵۳/۲,  داوری۱درجة 

 نفر ۴۳۳کشور فعال اند که از اين تعداد  داور در عرصة ژيمناستيک ۶۲۰می دهند که 
.  سال است۲۰‐۲۴ تراکم داوران در گروه سنی بيشترين.  نفر زن هستند۱۸۷مرد و 

 ۶۲۱از مجموع .  سال و به باال ديده می شود۷۰کمترين تراکم داوران هم در گروه سنی 
,  درصد فوق ديپلم۷۱/۲۲,  درصد ديپلم۰۵/۴۶, داور فعال عرصة ژيمناستيک کشور

 از.  درصد دکتر هستند۱۲/۱ درصد فوق ليسانس و ۵۴/۳,  درصد ليسانس۵۸/۲۶
 نفر مشخص بود که از اين تعداد ۵۲۷مدرک تحصيلی ,  داور ژيمناستيک ۶۲۱مجموع 
در ارتباط با رشتة تربيت بدنی و علوم ورزشی  ) درصد۱۵/۳۴( نفر ۱۸۰ يلی تحصمدرک 

از نظر سابقة داوری . در ساير رشته ها ست)  درصد۸۵/۶۵( نفر ۳۴۷و مدرک تحصيلی 
کمترين تراکم هم در .  سال سابقة داوری است۵بيشترين تراکم داوران در گروه زير 

  .  سال سابقة داوری ديده می شود۴۰گروه بيش از 

  
  ورزشکاران رشتة ژيمناستيک کشور

 نفر زن ۳۷۱۷۹ نفر مرد و ۵۷۲۹۰,  نفر ورزشکار رشتة ژيمناستيک ۹۴۴۶۹از مجموع 
تنها از ورزشکاران در سطح مبتدی و )  درصد۹۷/۹۵( نفر ۹۲۵۳۲همچنين . هستند
بر اساس اطالعات دريافت شده . در سطح قهرمانی فعاليت دارند)  درصد۰۵/۲( نفر ۱۹۳۷

 نفر از ورزشکاران رشتة ژيمناستيک در مسابقات ۲۶۲۳, ۱۳۷۹درسال ,  سال اخير۵در 
تعداد شرکت کنندگان در مسابقات , ۱۳۸۳در سال . داخلی کشور شرکت کردند

در مسابقات بين المللی ورزشکاران . فزايش يافت نفر ا۳۳۵۰ژيمناستيک داخل کشور به 
زنان ژيمناست کشورمان در سه . پسر رشتة ژيمناستيک موفق به دريافت مدال نشدند
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,  مدال طال۲۶دورة اخير مسابقات بين المللی همبستگی زنان مسلمان موفق به دريافت 
  .نقره و برنز شدند

ده که در گزارش نهايي طرح موجود در اين تحقيق اطالعات آماری ديگری نيز ارائه ش
  . است

  

  بحث و نتيجه گيری 
جوامع پيشرفته سخت  در همة در حالی که ژيمناستيک به عنوان يک ورزش پايه
اما متاسفانه در کشورمان اين , مورد توجه دست اندرکاران و مسئوالن ورزشی است

 سليقه ای موجب بلکه گاه برخی رفتارهای, ورزش نه تنها مورد حمايت و توجه نيست
تا به حال يک برنامة , شده که چرخ های اين ورزش حياتی و مهم از حرکت باز بماند

تحقيق حاضر با بررسی های الزم ). ۶(مدون برای ورزش ژيمناستيک تدوين نشده است
  . سعی دارد به رفع اين نقيصة مهم در ورزش ژيمناستيک کشور کمک کند

بررسی , به استناد آمار و ارقام: يمناستيک تحليل محيط منابع انسانی ورزش ژ

نتايج پژوهش های ساير کشورها و طرح , های انجام يافته و بر اساس نظرات خبرگان
فرصت ها و تهديدهای کالن استخراج , ضعف ها, جامع ورزش کشور فهرستی از قوت ها

سعة  راهبردها و برنامه های تو, پيشنهادی و ماموريتچشم انداز, SWOTو تحليل 
 رابطة راهبردها با قوت ها و ضعف ۴در جدول . منابع انسانی ورزش ژيمناستيک ارائه شد

  . ها ارائه شده است

از آنجا که :ژيمناستيک توسعة منابع انسانی در ورزش و ماموريت چشم انداز  

انتخاب  SWOTبرای تحليل محيط منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور روش 
اقدام به شناسايي قوت ها و ضعف های ورزش ژيمناستيک کشور شده است در آغاز 

آناليز و تفسير مجموعه اطالعات به دست آمده از پرسشنامه های تکميل شده . شد
توسط نخبگان و کارشناسان ورزش ژيمناستيک کشور نشان می دهد که جايگاه اين 

در . داردقرار Weakness  در منطقة SWOTورزش در کشور بر روی محور مختصات 
پيشنهادی ما برای توسعه منابع انسانی ورزش و ماموريت چنين جايگاهی چشم انداز 
  :ژيمناستيک به شرح زير است
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  :چشم انداز
ايجاد بهترين زمينة رشد و توسعه توانايي های انسان با شناسايي و بهره گيری از «

ر تقويت سالمت همراه با احساس مسئوليت داستعدادهای بالقوه در ورزش ژيمناستيک 
  »جامعه

  :ماموريت 
هدايت ورزش ژيمناستيک با به کارگيری دانش روز برای تداوم توسعه کمی و کيفی «

, نگه داری و به کارگيری نيروهای انسانی خالق, پرورش, منابع انسانی و همچنين جذب
اه با توانا و متعهد برای حضور مؤثر در صحنه های ورزش ملی و بين المللی همر, بااخالق

  »توسعه مشارکت همگانی در ورزش ژيمناستيک کشور

 با شناخت وضعيت :راهبردهای توسعة منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک 

سياست ها و , راهبردها, ژيمناستيک و نيز مرور چشم اندازموجود منابع انسانی ورزش 
ستخراج شد مجموعه ای از راهبردها ا, توجه به نظام جامع تربيت بدنی و ورزش کشور

راهبردهای . که منطبق بر راهبردهای نظام جامع تربيت بدنی و ورزش کشور بود
  :استخراج شده به ترتيب اولويت به شرح زيرند 

تربيت فراگير نيروی ) ۲توسعة دسترسی به تعليم و تربيت در ژيمناستيک؛ )۱
ترويج ) ۴توسعة مديريت منابع انسانی ژيمناستيک؛) ۳انسانی در ژيمناستيک؛

 .فرهنگ داوطلبی در ژيمناستيک کشور
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 SWOTرابطه راهبردهای توسعه منابع انسانی با 
  

 SWOT رابطة راهبردهای توسعة منابع انسانی با_ ۴جدول 
  راهبردها
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    *  *  *  مربيان ژيمناستيک عالقه مند به حرفة خود هستند) ۱

    *  *    سطح تحصيالت داوران مناسب است) ۲

    *  *  *  داوران ژيمناستيک عالقه مند به حرفة خود هستند) ۳

داوران ژيمناستيک به اصول فنی ژيمناستيک ) ۴

  مسلط اند

*  *  *    

داورن ژيمناستيک از دانش کافی نظری و عملی ) ۵

  برخوردارند

*  *  *    

افراد داوطلب کافی در ورزش ژيمناستيک وجود ) ۶

  *        دارند

مدرسان ژيمناستيک اطالعات علمی کامل در ) ۷

  اختيار داوران قرار می دهند

*  *  *    

مربيان ژيمناستيک به ا صول فنی ژيمناستيک ) ۸

  مسلط اند

*  *  *    

 تعداد داوران ژيمناستيک نسبت به تقاضا مناسب )۹

    *      است

مدرسان ژيمناستيک اطالعات علمی کامل در ) ۱۰

  اختيار داوران قرار می دهند

*  *  *    
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  راهبردها
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پزشک و فيزيوتراپ و (تعداد نيروی انسانی پشتيبان ) ۱
    *  *    مناسب نيست.. 

    *    *  تعداد مراکز تربيت بدنی ژيمناستيک مناسب نيست) ۲

    *    *  تعداد مراکز تربيت داور ژيمناستيک مناسب نيست) ۳

داد مديران متخصص در ژيمناستيک مناسب تع) ۴
  نيست

*  *  *    

همه داوران ژيمناستيک در حرفه داوری فعال ) ۵
  نيستند

*  *  *    

تعدادمربيان ژيمناستيک نسبت به تقاضا مناسب ) ۶
  نيست

*  *  *    

ی
سان
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ک

  

همة مربيان ژيمناستيک در حرفة مربيگری فعال ) ۷
  نيستند

*  *  *    

ای آموزشی خارج از کشور برای مربيان کافی دوره ه) ۱
  نيست

*    *    

برنامه های حمايتی مناسب برای مربيان ژيمناستيک ) ۲
  وجود ندارد

    *    

دوره های آموزشی خارج از کشور برای داوران کافی ) ۳
  نيست

*    *    

    *      حقوق و دستمزد مربيان ژيمناستيک مناسب نيست) ۴

ناسب برای مربيان ژيمناستيک برنامه های تشويقی م) ۵
  وجود ندارد

    *    

  خدمات پشتيبانی از ورزشکاران ژيمناست صورت )۶
  نمي گيرد

    *    

ی
سان

ع ان
ناب
ت م

في
کي

  

  از قهرمانان ژيمناستيک حمايت الزم به عمل ) ۷
  يدآنمی 

  

    

*    
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برنامه های تشويقی مناسب برای داوران ) ۸
  ژيمناستيک وجود ندارد

    

*    

حقوق و دستمزد داوران ژيمناستيک مناسب ) ۹
  نيست

    

*    

در آموزش معلمين تربيت بدنی از تخصص کافی ) ۱۰
  ژيمناستيک برخوردار نيستند

*  *  *    

برنامه های حمايتی مناسب برای داوران ) ۱۱
  ژيمناستيک وجود ندارد

    

*    

نظام منسجم برنامه ريزی منابع انسانی در ) ۱۲
    ژيمناستيک وجود ندارد

  

*    

بين مدارس و هيأت های ژيمناستيک ارتباط ) ۱۳
    *      مناسب وجود ندارد

م مديريت در ورزش ژيمناستيک مناسب نظا) ۱۴
    *      نيست

نظام ارزيابی منابع انسانی مناسب در ) ۱۵
    *      ژيمناستيک وجود ندارد

از مربيان مجرب ژيمناستيک به نحو مطلوب ) ۱۶
  استفاده 

  نمی شود 

    *    

اطالعات مربوط به منابع انسانی ژيمناستيک ) ۱۷
    *      کامل نيست

نگيزشی مناسب برای جذب برنامه های ا) ۱۸
    *      ورزشکاران وجود ندارد

يف
ک

ي
ی
سان

ع ان
ناب
ت م

  

دوره های آموزشی کافی برای مربيان برگزار ) ۱۹
  نمی شود

*  *  *    
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    *  *  *  دوره های آموزشی کافی برای داوران برگزار نمی شود) ۲۰

 ارزيابی و سنجش دوره ای از ژيمناست ها به عمل) ۲۱
    *       نمی آيد

روش شناسايي افراد مستعد در ژيمناستيک مناسب ) ۲۲
    *      نيست

    *      به در کشور مناسب نيستروش شناسايي مربيان نخ) ۲۳

    *      روش شناسايي مربيان نخبه در کشور مشخص نيست) ۲۴

در آموزش منابع انسانی ژيمناستيک از شيوه های ) ۲۵
  جديد آموزشی استفاده نمی شود

*  *  *    

 از داوران مجرب ژيمناستيک به نحو مطلوب استفاده ) ۲۶
    *      نمی شود

    *      نخبه در کشور مناسب نيستروش شناسايي داوران ) ۲۷

ی
سان
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في
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    *      روش شناسايي داوران نخبه در کشور مشخص نيست) ۲۸

, تعهد و پايبندی به اصول فلسفة اسالمی در کارکنان) ۱
داوران و تماشاگران ورزش , مربيان , ورزشکاران 
  ژيمناستيک 

*  *  *  *  

  *  *  *  *   عرق ملی و تالش برای پيروزی در صحنه های جهانی) ۲

توجه دولت به عامل ورزش به عنوان اهرمی برای حل ) ۳
  *    *    مشکالت جسمی و روحی جوانان 

وجود جوانان عالقه مند به شرکت داوطلبانه در آموزش ) ۴
  *    *    و پرورش

ها 
ت 
رص
ف

  

تاکيد برنامه های توسعه بر تقويت و توسعة امر آموزش ) ۵
  و ارتقای سطح تخصصی منابع انسانی 

*  *  *    

    *      فقدان فرهنگ شايسته خواهی در کشور) ۱

ها
يد
هد
ت

  

آموزش , عدم هماهنگی ميان سيستم آموزش عالی) ۲
    *  *    متوسطه و آموزش ابتدايي در مورد رشتة ژيمناستيک 
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  *  *  *  *  کاستی های نظام مديريتی کشور) ۳

    *      کاستی های نظام استخدامی کشور) ۴

والدين به حد کافی فرزندان خود را ترغيب و تشويق به ) ۵
  *    *    ورزش ژيمناستيک نمی کنند

ستيک از جايگاه مناسبی در جامعه ورزش ژيمنا) ۶
    *      برخوردار نيست 

ها
يد
هد
ت

  

    *      ورزش ژيمناستيک شکل حرفه ای به خود نگرفته است) ۷

  
  طرح ها و برنامه های توسعه منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور 

اين طرح . اهداف اين طرح تحقيقاتی ارائه طرح و برنامة توسعه بوده استيکی از 
  : راه های مختلف استخراج شده است که عبارتند از های توسعه از

 SWOtيافته های حاصل از تحليل  ‐

 برنامه ها و راهبردهای کلی ورزش , سياست هاتحليل  ‐
 تحليل راهبردهای ورزش ژيمناستيک  ‐
 تحليل ديدگاه های صاحب نظران و نخبگان ورزش ژيمناستيک  ‐
 مرور تجربيات جهانی  ‐
  

  :د زير است طرح های پيشنهادی شامل موار

  طرح ارتقای فرهنگ شايسته خواهی در ورزش ژيمناستيک؛_ ۱
تدوين برنامة همگرايي ملی در توسعه فرهنگ شايسته خواهی؛تدوين برنامة  ‐

 .افزايش تعامل در عرصة ورزش ژيمناستيک برای ايجاد فرهنگ شايسته خواهی

  طرح ايجاد نظام شناسايي منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک_  ۲
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رنامة شناسايي مديران برتر ورزش ژيمناستيک؛برنامة شناسايي مربيان برتر ب ‐
ورزش ژيمناستيک؛برنامة شناسايي داوران برتر ورزش ژيمناستيک؛ برنامة 

 .شناسايي ورزشکاران برتر ورزش ژيمناستيک

  طرح ايجاد نظام سنجش و ارزيابی منابع انسانی ورزش  ژيمناستيک_ ۳
 مديران ورزش ژيمناستيک؛ تدوين برنامة ارزيابی مربيان  تدوين برنامة ارزيابی‐

ورزش ژيمناستيک؛ تدوين برنامة ارزيابی داوران ورزش ژيمناستيک؛ تدوين برنامة 
  .ورزش ژيمناستيکارزيابی کارکنان 

  طرح تدوين معيارهای گزينش منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک_ ۴
در فدراسيون و هيأت های  تدوين الگوی مناسب گزينش مديران شايسته ‐

ژيمناستيک؛ تدوين الگوی مناسب گزينش مربيان شايسته برای تيم های ملی ورزش 
؛ FIGژيمناستيک؛ تدوين برنامة انتخاب مربيان تيم های ملی منطبق با معيارهای 

  .تدوين الگوی مناسب گزينش مربيان خارجی در ورزش ژيمناستيک

   ورزش  ژيمناستيکطرح جذب منابع انسانی شايسته در_ ۵
  برنامة به کارگيری مربيان غيرفعال در ورزش  ژيمناستيک؛ برنامة به کارگيری ‐

داوران غيرفعال در ورزش  ژيمناستيک؛  برنامة به کارگيری دانش آموختگان رشتة 
تربيت بدنی و علوم ورزشی در  ژيمناستيک؛  تدوين برنامة جذب داوطلبان در 

  برنامة جذب حاميان مالی در ورزش ژيمناستيک؛ورزش  ژيمناستيک؛ تدوين 

  طرح ايجاد نظام استفاده موثر از منابع انسانی در ورزش  ژيمناستيک_ ۶
برنامة افزايش تعداد ورزشکاران ژيمناستيک؛برنامة افزايش تعداد مربيان  ‐

برنامة  برنامة استفاده از تجربيات نخبگان ورزش ژيمناستيک؛ ژيمناستيک ؛
بيان مجرب در ارتقای کيفيت مربيان مبتدی ؛برنامة استفاده از استفاده از مر

 .مربيان خارجی در ارتقای کيفيت مربيان داخلی

  طرح ايجاد نظام حفظ منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک _ ۷
تدوين برنامه های حمايتی و پيشتيبانی از مربيان ورزش ژيمناستيک ؛تدوين  ‐

اوران ورزش ژيمناستيک؛تدوين برنامه های برنامه های حمايتی و پشتيبانی از د
حمايتی و پشتيبانی از ورزشکاران ژيمناستيک؛برنامة توسعة خدمات رفاهی 
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برنامة ايجاد انگيزه در منابع انسانی ورزش  منابع انسانی ورزش ژيمناستيک؛
برنامة تعديل و اصالح نظام حقوق و دستمزد منابع انسانی ورزش  ژيمناستيک؛
 .نامة تشويق ورزشکاران نخبه ژيمناستيکبر ژيمناستيک؛

  طرح ايجاد نظام پرورش و ارتقای منابع انسانی ورزش ژيمناستيک_ ۸
تدوين برنامة  تدوين برنامة آموزش هماهنگ مربيان ورزش ژيمناستيک کشور؛ ‐

برنامه ارتقای کيفيت مربيان و  مربيگری ژيمناستيک برای معلمين ورزش؛
 امه ارتقای کيفی مديران ورزش ژيمناستيک؛رن بداوران ورزش ژيمناستيک؛

 برنامة هماهنگ سازی و استاندارد کردن دوره های آموزشی و مربيگری
برنامة به کارگيری  برنامة برگزاری کالس های آموزشی بين المللی؛؛ ژيمناستيک 

 مربيان خارجی در کنار مربيان داخلی برای ارتقای سطح دانش علمی و عملی؛
 ربيان به خارج از کشور برای دوره های آموزشی کوتاه مدت؛برنامة اعزام م

تدوين  تدوين سرفصل های آموزشی برای دوره های آموزش ژيمناستيک؛
برنامة توسعة  ؛FIG بر اساس برنامة ۳ و ۲،۱سرفصل های دروس مربيگری درجة 
 .سطح بندی ورزشکاران ژيمناستيک
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