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 .است ایران زمین در هزاران سال پیش از مانده باقی نظامدار سنتی ورزش یگانه ،و پهلوانی ايزورخانه ورزش

 و سپس ریزي دقیق علمی صورت پذیردابتدا باید برنامه این ورزش گسترش شرفت ویپ برايکه بدیهی است 

سعه ورزش تو راهبرديریزي برنامهتا براساس آن  جمع آوري شود از وضعیت موجود یدقیقآماري اطالعات 

باستانی دقیقی از وضعیت این ورزش آماري هیچ اطالعات تاکنون که از آنجا. اي انجام شودپهلوانی و زورخانه

ت آماري تا سال این ورزش از لحاظ اطالعا موجود وضعیت بررسی حاضر هدف مطالعه ،استوجود نداشته 

ها، مرشدان، داوران آوري اطالعات تعداد زورخانهوصیفی به منظور جمعاي تپرسشنامه .باشددر ایران می 1395

- با همکاري فدراسیون پهلوانی و زورخانهتحقیق  آوري اطالعاتجمع. استان کشور طراحی گردید 31مربیان  و

ماري آنتایج . استفاده شد هادادهتجزیه و تحلیل براي ارائه و توصیفی هاي آماري  روشاز  .دیدگرانجام اي 

و داوران  191 مربیان ،1379 انمرشد، 798 هازورخانه، نفر 30991اي کشوران زورخانهنشان داد تعداد ورزشکار

 42، هااز کل زورخانهدرصد  60 تحلیل آماري نشان دادوتجزیه ،همچنین. باشندمی درسراسر کشور نفر 59

مربیان فعال متعلق از  درصد 46 همچنین و مجموع مرشدان فعال از درصد 51 ،از مجموع داوران فعال درصد

به لحاظ امکانات و  در کشورورزش این وضعیت  ،دست آمدهه ب بر اساس نتایج .باشندبه پنج استان کشور می

براي استراتژیک  یک برنامه جامع وکه تهیه گردد  این پیشنهاد میبنابر. بسیار ضعیف می باشدکنندگان شرکت
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  مقدمه

که  استایران زمین  در دور هايگذشته از ماندهاقیب نظامدار سنتی ورزش یگانه ،و پهلوانی يازورخانه ورزش 

و قـدمت   اسـت  اخالقـی  و فرهنگـی  هايهآموز از سرشار حرکتی خاص،ي ویژگی هاعالوه بر خصوصیات و 

نگی چگـو  مـورد  در .)1391و حیـدري،   1392، جعفري، 1383گودرزي، ( براي آن ذکر شده است هها سالصد

 چگـونگی پیـدایش آن در   ،درحقیقـت  و وجود نـدارد  نگارانن و تاریخان توافق قطعی بین محققمنشا پیدایش آ

 زیرا هیچ سند قطعی وصریحی براي اثبات منشا این میراث گرانبهـاي ایرانـی وجـود    ،گم شده است غبار تاریخ

 در تقویت هر دوورزش فرد این ه بجذابیت منحصر  .)1388و صیرفی،  1392، بوستانی، 1383گودرزي، (ندارد

به تفسـیر و   را ورزشکاران و تماشاچیان ،ايورزش پهلوانی و زورخانه .روحانی ورزشکار استی و بعد جسمان

فـر،  پیمـان ( نمایـد د مـی ایجـا  در آنها شعف و شوقی عرفانی می کند وتاویل اندیشه و تحرك احساسات وادار 

-می، است هاي امروزي که وجه ممیزه این ورزش از سایر ورزش ویژگی خاصاین  .)1392و جعفري،  1391

علیـرغم   ،روزهام .)1392و جعفري،  1391فر، پیمان(معرفی گردد  کنونیرانبها به جهان تواند به عنوان میراثی گ

همچنـان داراي  ایـن ورزش   ،بشـر هـاي تکنولـوژي    هاي فضاهاي ذهنـی و پیشـرفت  گذشت زمان و دگرگونی

، 1390، شعبانی بهار، 1390یلفانی، ( اجتماعی، اخالقی و هنري است ،)جسمانی یا فیزیکی(ی دهاي ورزشکارکر

دهنــده اثــرات مفیــد نشــان علمــی نتــایج تحقیقــات). 1387نــژاد، و قجقــی 1392بوســتانی،  ،1391فــر، پیمــان

، 1392بوستانی،  ،1390، آقاجانی، 1387زاده، تقی( باشداین ورزش می سالمت جسمانی و روانی ،فیزیولوژیکی

  .گرددبه آنها اشاره می به گونه اي مختصرکه در ادامه  )1390و یلفانی،  1390بهار، شعبانی

 ايهفتـه  مـداوم  طـور  به از تحقیق قبل ماهه 6 در که کار باستانی نفر 14) 1388(زاده و همکاران تقی مطالعهدر 

دوره  در کـه  سالم غیرورزشکار 20 و بودند کرده کتشر باستانی رشته تمرینات در ايدقیقه 45 جلسه 3 حداقل

 عوامل و اکسیدانی آنتی هايشاخص سپس .کردند شرکت ،نداشتندفعالیت  ورزشی منظم يفعالیت ها در مشابه

ن بـر  امحققـ . غیرورزشکار مقایسه شد افراد با) کارانباستانی(رشته زورخانه  ورزشکاران عروقی -قلبی خطرزاي

 و سیستم آنتی اکسیدانی بهبود باعث ايزورخانه يورزش ها به پرداختنکه  گزارش کردند هنتایج حاصلاساس 

 غیرورزشکاران به نسبت باالتري آنتی اکسیدانی ظرفیت از رشته این ورزشکاران که طوريه ب است؛شده ایمنی

   .بودند برخوردار



 "ناختی ورزش باستانی در شهر کرمـان بررسی مردم ش"با عنوان ) 1390(آقاجانی و کمالی  در مطالعه ،همچنین

از  یکـی  کهآورد وجود میهاي روانی متعدد و مختلفی را در ورزشکاران بهاست که ورزش باستانی انگیزه آمده

کسب موقعیت اجتماعی  ،ي باستانیورزش هاها و شرکت در مسابقات به زورخانه گرایش هايمهمترین انگیزه

از طـرف ورزشـکاران بـراي    باسـتانی  ورزش  آنچه مسلم است انجـام داشتند در نتایج خود بیان  محققان. است

کار بردن به چگونگی و انشناخت توانایی ورزشکار ،شرکت يهااز دیگر انگیزه. رسیدن به پول و ثروت نیست

هـاي روانـی بـراي    بعد ملـی و مـذهبی زورخانـه نیـز از دیگـر انگیـزه       ،همچنین .هاستدر اجراي مهارت آنها

ـ  ؛قابل توجه در ارتباط با اثرات روانی ایـن ورزش مربـوط بـه تماشـاچیان آن اسـت      نکته. ران استورزشکا ه ب

در ایـن ورزش  . ي دیگـر یکـی دانسـت   ورزش هـا تـوان بـا تماشـاگران    که تماشاچیان زورخانه را نمی طوري

آموزند و در ی را نیز میمرام و منش پهلوان ،عالوه بر تشویق ورزشکارانشوند که میهمان خوانده می ،تماشاچیان

مردانگـی و  مـرام  جـز  نهـا  آ. کننـد مـی  اوقات خود را سـپري  ،و پرخاشگري عالمی پر از صفا و خالی از خشم

عنـوان  در نهایت به. دارد نیزآموزشی  جنبهبراي تماشاچیان  ،ورزش باستانی بنابراین .بینندصمیمیت چیزي نمی

سطح فرهنـگ واالي   يي سنتی در ارتقاورزش ها يداشتند که احیاتاکید  محققانگیري کلی این پژوهش نتیجه

  . باشدموثر می سرزمین ایران بسیاراخالقی در ورزش، سالمتی آحاد مختلف مردم و حفظ میراث فرهنگی 

در زورخانـه مـی آموزنـد کـه     آنهـا  . کاران بسیار قوي استباستانی بین وزورخانه  درملی هاي  ارزشاعتقاد به 

     سـینه بـه سـینه حفـظ     زورخانـه را  ي ارزش هـا صـیانت از  آنان . ، یک وظیفه ملی استاك وطنحراست از خ

خوانـد نیـز   و مـی  مـی کنـد  این امر در اشعاري که مرشد انتخـاب   ؛ندا قائل هاو احترام زیادي براي آن نمایندمی

یکـوي اخالقـی از جملـه    ن صیـابی بـه خصـای   افراد و دست اشعار بر روحیهتعالیم و اثرگذاري این . هویداست

از اهداف عالیه ورزش زورخانه در کنار تقویت قواي جسمانی  افتادگی و جوانمردي ،ت، دیانتسخاوشجاعت، 

اثـرات روانـی و   . )1392، زاده بوسـتانی و امینـی  ( متمـایز مـی کنـد    ورزش هـا است که این ورزش را از سایر 

بهـار و همکـاران   نتـایج پـژوهش شـعبانی    طـوري کـه   به ؛بوده است محققانجسمانی زورخانه نیز مورد توجه 

هاي ورزشی کاران با رشتهي شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانیویژگی ها مقایسه با هدف) 1390(

کاران اضطراب و افسردگی کمتري نسبت به سه گروه دیگر داشـتند و  کشتی، تکواندو و کبدي نشان داد باستانی

 همپنـین  .هاي مذکور بودندتر از دیگر رشتهگرا و باثباتي شخصیتی برونویژگی هانظر  ورزشکاران باستانی از

معـدنی اسـتخوان    تراکم ماده مقایسه"با عنوان ) 1390(نتایج پژوهش صورت پذیرفته توسط یلفانی و همکاران 



ورزش  مـنظم  اد انجـام نیـز نشـان د   "باستانی با ورزشکاران فوتبال و غیرورزشکاران ورزشکاران میانسال رشته

در مقایسـه بـا سـایر     ورزشکاران باستانی ي باال و پایین تنههامعدنی استخوان باستانی تاثیر مثبتی بر تراکم ماده

هاي ورزشی در سنین میانسالی و محققان بیان داشتند از آنجا که امکان ادامه و انجام بسیاري از رشته. دارد افراد

اي در باستانی و زورخانه باشد و از طرفی امکان انجام رشتهزا بودن آنها کم میآسیب باالتر با توجه به ماهیت و

عنوان یک ورزش اثرگـذار در حفـظ بهتـر تـراکم اسـتخوانی و      ورزشی بهاین رشته انجام این سنین وجود دارد،

  . گرددپیشگیري کننده از بیماري پوکی استخوان توصیه می

 ،گذشـتگی  خـود  از جـوانمردي،  فتـوت، همچـون  هاي فرهنگی این ورزش آموزه با تلفیق اثرات مفید جسمانی

به . )1392جعفري، (سازدمی بیشتر نمایان ورزش راغناي فرهنگی این  گراییحق و طلبیحق فروتنی، و تواضع

هـاي  انمایه ایرانی در نتیجه گرایش ناآگاهانه به خرده فرهنگفراموشی سپرده شدن این فرهنگ غنی و میراث گر

 اي وارد نمـوده اسـت  جـدي بـه ورزش پهلـوانی و زورخانـه     هايآسیب ،ي امروزيورزش هازوج در سایر مم

مثبت جسمانی و روانـی ایـن    دهنده اثرات مطلوب ورغم تحقیقات بسیار اندکی که نشانعلی .)1392بوستانی، (

ماندن و عدم شناخت جامعه  گسترده در ابعاد مختلف این ورزش سبب مهجورفقدان تحقیقات  ،باشدورزش می

جعفـري،  ( عدم ترویج این ورزش و فرهنگ پهلـوانی در جامعـه شـده اسـت     در نهایتایرانی از این ورزش و 

  ).1390و بوستانی،  1392

 بـوده  باسـتان  دوران در ایرانیـان  روزمـره  اصلی هاي فعالیت جزو پهلوانی ورزش دهد شواهد تاریخی نشان می

دلیل برخورداري  به آنان که چرا ،شد می پهلوان خود قائل ورزشکاران براي خاصی ارزش زمان آن جامعه .است

 نیـاز  که هرگاه و ندمردم در عرصه زندگی در مقابل ظلم و ستم بود تکیه گاه ،روحی شجاعت و بدنی قدرت از

ز ابتداي پیدایش ا. کردندمی فشانیجان و حاضر دشمنان برابر در ایران بزرگ کیان سرزمین از دفاع براي شد می

 انـد در حقیقت یک تن واحد بوده و اي و کشتی پهلوانی ممزوج با یکدیگراي، ورزش زورخانهورزش زورخانه

  ).1388و تهرانچی،  1392جعفري، (

هـاي باسـتان شـکل     اي و کشتی پهلوانی بر اساس آالت و ادوات جنگی و قواعد جنـگ ي زورخانهورزش ها 

گـردد کـه    اهمیت این ورزش زمانی آشکارتر مـی  .رزمی ایرانیان باستان بوده استدر واقع ورزش  گرفته اند و

 دو پهلوانـان  کـه  ترتیب این به ؛زدند می رقم هم در نهایت پهلوانان با کشتی گرفتن را ها جنگ بدانیم سرنوشت



یـات  ادب -کردنـد  می مشخص را جنگ سرنوشت ،رقابت آزادانه یک با و لشگرها شدن درگیر بدون جنگ طرف

  ). 1379میرجلیلی، ( دهنده تاریخ مردانگی و سلحشوري پهلوانان ایران زمین استنشان ،ایران تاریخی موجود

 سال هفتصد حدود در اي به سبک و سیاق امروزيزورخانه و عملیات ورزشی زورخانه پژوهشی، برپایه شواهد

 شده بازسازماندهی امروزي صورت به ولی پوریاي به خوارزمی معروف محمود وسیله به) شمسی 7 قرن( پیش

کردند و هرساله نیز  با کشتی گرفتن زورآزمایی میو ها پهلوانان ایران زمین با انجام تمرینات در زورخانه. است

جمله حـق   گردیده است و به پهلوان پهلوانان جوایزي نفیس ازبین پهلوانان مسابقاتی با حضور مردم برگزار می

 دل از ایران پهلوان اي،مسابقات کشتی زورخانه برگزاري با سال هر ،عبارت دیگرهب .ستگرفته ا سفره تعلق می

 در و گرفته است می اختیار در سال یک براي امانت صورت به را پهلوانی بازوبند و گردیدهمی معرفی مسابقات

، 1387ی نـژاد،  قجقـ ( شـده اسـت  مـی  پهلـوانی  بازوبنـد  صاحب ،پیاپی سال سه در قهرمانی این تکرار صورت

  ). 1379و میرجلیلی،  1388تهرانچی، 

) سـمن (سازمانی مـردم نهـاد    ،کامال مردمی و به اصطالح امروزي ها و برگزاري مسابقات نیزمدیریت زورخانه

اي و کشـتی  هایی در گسـترش ورزش زورخانـه  حاکمان دولتی نیز حمایت ،هرچند گاهی از اوقات -بوده است

گونه که تـاریخ مـتقن و دقیقـی بـراي زمـان      همان). در دوران صفویه و قاجار ،عنوان مثال هب(اند پهلوانی داشته

هـا و  تاریخ دقیقی از چگونگی مـدیریت و سـازماندهی زورخانـه    ،اي در دست نیستپیدایش ورزش زورخانه

ورزش  لیکن نکته بسیار مهم این اسـت کـه ایـن    ،مدیریت مسابقات کشتی پهلوانی در آن دوران موجود نیست

هاي آینده  و به نسلگردیده ایرانی بر اساس فلسفه و قواعد یکسان سینه به سینه در کشور پهناور ایران مدیریت 

  ).1392جعفري، ( منتقل شده است

. انتخـاب و بـه کـار گرفتـه شـد      1312اي از سال عنوان ورزش باستانی و کشتی پهلوانی براي ورزش زورخانه

عنـوان   1385در سـال   ،باشـد تر میبین ایرانیان همچنان از سایر عناوین متداول گرچه عنوان ورزش باستانی در

 .گـردد گرفته شد که تا االن نیـز از همـین عنـوان اسـتفاده مـی      کاراي انتخاب و بهفدراسیون پهلوانی و زورخانه

دوران  انیپهلـو  اي و کشتیورزش زورخانه آیین براساس هجري شمسی 1318 سال پهلوانی تا کشتی مسابقات

سال  در ،پیدایش کشتی فرنگی و آزاد که برگرفته از کشتی پهلوانی ایرانیان است با. شده است می باستان برگزار

بدین ترتیب عمال کشـتی   هاي جدید ورزشی انتقال یافت وها جدا و به باشگاهکشتی پهلوانی از زورخانه 1318

ن سالیانه مسابقات کشتی پهلوانی انجام و پهلوان پایتخـت  اگرچه همچنا .اي جدا شدپهلوانی از ورزش زورخانه



اند و این موضوع تا زمان اکثر این پهلوانان با زورخانه و اصول ورزش پهلوانی ناآشنا بوده اما ،شدنیز انتخاب می

گردیـده و پهلـوان    طور رسـمی برگـزار  ه ب 1223سال  مسابقات کشتی پهلوانی از. حال نیز استمرار داشته است

بـه   1395-1323هـاي  اسامی پهلوانان کشور بین سال 1در جدول  ).1388تهرانچی، ( شور انتخاب شده استک

  : همراه سال پهلوان کشوري آورده شده است

 جدول 1: اسامی پهلوانان کشور از سال 1323 تا سال 1395

 ردیف نام و نام خانوادگی سال پهلوان کشوري ردیف نام و نام خانوادگی سال پهلوان کشوري

 1 مصطفی طوسی 1323 34 محمد رضا توپچی 1368

 2 مصطفی طوسی 1324 35 علیرضا سلیمانی 1369

 3 مصطفی طوسی 1325 36 مجید انصاري 1370

 4 ضیا میرقوامی 1326 37 ایوب بنی نصرت 1371

 5 ابوالقاسم سخدري 1327 38 ایوب بنی نصرت 1372

 6 عباس زندي 1328 39 محمود میران 1373

 7 احمد وفادار 1329 40 محمود میران 1374

 8 احمد وفادار 1330 41 محمود میران 1375

 9 احمد وفادار 1331 42 محمود میران 1376

 10 عباس زندي 1332 43 حمید قشنگ 1377

 11 عباس زندي 1333 44 حمید قشنگ 1378

 12 عباس زندي 1334 45 محمود محمدي 1379

 14 غالمرضا تختی 1336 46 امین رشید لمیر 1380

 15 غالمرضا تختی 1337 47 حمید قشنگ 1381

 16 غالمرضا تختی 1338 48 عبدالرضا کارگر 1382

 18 یعقوبعلی شورورزي 1340 49 عبدالرضا کارگر 1383

 19 منصور مهدیزاده 1341 50 شاهرخ صداقتی زاده 1385

 22 منصور مهدیزاده 1344 51 فردین معصومی 1386

 24 رضا سوخته سرایی 1354 52 امین رشید لمیر 1387

 26 علیرضا سلیمانی 1358 53 آرش مردانی 1388

 27 علیرضا سلیمانی 1361 54 آرش مردانی 1389

 28 علیرضا سلیمانی 1362 55 آرش مردانی 1390

 29 محمد حسن محبی 1363 56 جابر صادق زاده 1391



 30 علیرضا سلیمانی 1364 57 احمد میرزاپور 1392

 31 علیرضا سلیمانی 1365 58 پرویز هادي 1393

 32 محمد رضا توپچی 1366 59 جابر صادق زاده 1394

 33 محمد حسن محبی 1367 60 جابر صادق زاده 1395

مدارج پهلوانی را  برخاسته و بین پهلوانانی که از گود زورخانه از .مسابقات کشتی پهلوانی برگزار نگردیده است ،نشده هایی که دکر سال*

  .غالمرضا تختی و علیرضا سلیمانی اشاره کرد می توان به مصطفی طوسی، ،طی نموده اند

انجمن یا فدراسـیونی بـراي اداره    ،عبارت دیگرهب .تشکیالت خاصی نداشت 1326ورزش زورخانه اي تا سال  

ي کشـور و چگـونگی   ااز نحـوه مـدیریت ورزش زورخانـه   . وجـود نداشـته اسـت    این ورزش در سطح کشور

این ورزش در زمان پهلـوي دوم   .اي در دوران پهلوي اول سند مکتوبی وجود نداردبرگزاري مسابقات زورخانه

مـدیریت و   ،زیر نظـر سـازمان ورزش کشـور    صورت سرپرستی وهنیز داراي تشکیالت منسجمی نبود و فقط ب

  . گشتسازماندهی می

برگزاري  ،عنوان مثاله ب .شده استامنظم هرچند وقت یکبار انجام مین به طوراي نیز مسابقات ورزش زورخانه

در استادیوم آزادي قابل  1354در سال  "جام ورزش باستانی کشور"با عنوان  مسابقه ورزش زورخانه اي کشور

اي رونـق  ن، ورزش زورخانههاي مسئوال با حمایت 1357بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سال . باشدذکر می

سـازمان   1359در سـال  تـا اینکـه   . این ورزش تشکیالت منسـجمی نداشـت   1359تا سال  ، ولیاصی گرفتخ

اطالعات مربوط بـه   .)1388تهرانچی، ( تربیت بدنی تشکیل فدراسیون باستانی و کشتی پهلوانی را تصویب کرد

  .استآورده شده  2اي بعد از انقالب اسالمی در جدول ن ورزش پهلوانی و زورخانهمسئوال

 جدول 2: نام مسئوالن ورزش پهلوانی و زورخانه اي بعداز انقالب اسالمی-1357

 ردیف نام و نام خانوادگی مدت مسئولیت

 1 مصطفی طوسی  و محمود نامجو 1359- 1357

 2 عباس حاجیان 1363 -1359

 3 امیرمهدي شیرگیر 1363-1368

 4 علی جالیی پور 1368-1370

 5 حسن غفوري فرد 1370-1373

 6 عبداهللا سجادي 1373-1385

 7 علیرضا صفارزاده 1385-1391

 8 محمد رضا طالقانی 1391-1392



 9 فرهاد طلوع کیان 1392-1394

 10 علی دادگر 1394-1395

 11 مجتبی جوهري 1395

  

ردي، تیمی هنرهـاي فـ  هاي منظم در رشته به طورانقالب اسالمی اي بعد از مسابقات سراسري ورزش زورخانه

 پیشـنهاد  به 1389 سال آبان 25در . هاي مختلف سنی انجام پذیرفته استکباده و سنگ در رده ،چرخ، میل بازي

 در گردشـگري  و فرهنگـی  میـراث  سازمان حمایت اي ایران و بازورخانه و پهلوانی يورزش هاملی  فدراسیون

رتبه نظـام و اهمیـت   عالی مسئوالنیدات با توجه به تاک .شد ثبت )یونسکو( متحد ملل فرهنگی سازمان فهرست

المللی ورزش فدراسیون بین 1383نا به اهداف استراتژیک ورزش کشور، در سال فوق العاده ورزش باستانی و ب

المللی و جهانی ایـن رشـته براسـاس تقـویم     در همین راستا مسابقات بین. ردیداي تشکیل گپهلوانی و زورخانه

اخیـرا  . آفرینی کرده اسـت ان در این مسابقات همواره افتخارگردد که تیم ملی ایرمنظم انجام می به طورمصوب 

، تیم ملی ورزش پهلوانی ربایجاندر آذ 2017 اندونزي و مسابقات کشورهاي اسالمی 2017در مسابقات جهانی 

  .آورده است به دستاي مقام قهرمانی را و زورخانه

 کـالن  اهـداف  و رهبـري  معظم مقام اکید هايتوصیه از زشیور رشته این گسترش و علمی مستندسازي و احیا

 و اسـالمی  ایـران  جامعـه  در ورزش ایـن  گسترش و توسعه ،اساس ینا بر. است اسالمی جمهوري ورزش نظام

 بـه  نیل راستاي در درستی به بتوان تا است علمی و صحیح ریزيبرنامه یک نیازمند آن کردن المللیبین همچنین

 هـاي  تـالش  ،اخیـر  سـالیان  طول در. )1388و تهرانچی،  1387حسینی، ( برداشت گام ورزش این عالیه اهداف

ریـزي  برنامـه  اسـاس  برکمتر  هابرنامه و هافعالیت لیکن ،است شده انجامکهن  ورزش این توسعه جهت زیادي

موجـود ایـن ورزش در   هنوز اطالعـات دقیقـی از وضـعیت     به طوري که ؛است بوده علمی فرایند یکو  دقیق

 مـدیریت  و متاسـفانه،  گـردد نمی مشاهده ايتوسعه هايبرنامه اجراي در تداومی گونههیچو ندارد  کشور وجود

 مـدیریت  نظـام  در علمـی  متون و شواهد پایه بر. است حاکم ايزورخانه ورزش اجرایی هايبرنامه بر ايسلیقه

 سازمان ،سیستم هر موجود وضعیت شناخت راهبردي، ریزينامهبر جهت در گام اولین ،امروز جهان ریزيبرنامه

    گـام  تـرین اساسـی  عنـوان  بـه  موجـود  وضـعیت  بررسی. است انسانی نیروي و امکانات ،منابع نظر از جامعه و

 تهدیـدهاي  و هـا فرصـت  قـوت،  و ضـعف  نقـاط  تا دهد می را توانایی و امکان این ریزانبرنامه به ریزيبرنامه



 و مـدت میـان  مـدت، کوتـاه  اهـداف  کشـور  ورزش کالن اندازهايچشم داشتن نظر در با و ناساییش را محیطی

 بـا  خاص هاياستراتژي انتخاب به اقدام ،کلی اهداف به توجه باایند و نم تنظیم و ترسیم را فدراسیون بلندمدت

 موجـود  وضـعیت  ررسـی ب بـه ، شـده  یاد علمی فلسفه راستاي در حاضر پژوهش. کنند یکاستراتژ برنامه عنوان

   .است پرداخته 1395 سال در کشور پهلوانی و ايزورخانه ورزش

   پژوهشروش شناسی 

کشـور   هـاي  استان کلیه ايي پهلوانی و زورخانهرشته ، مربیان و داورانورزشکارانتحقیق حاضر  يجامعه آمار

اي ورزش زورخانه اطالعاتجامع  شنامهپرس 31تعداد  ،ايکاري فدراسیون پهلوانی و زورخانههمبا ابتدا . بودند

 .قـرار گرفـت   هـاي اسـتانی  ئتهی اندبیر در اختیاراي در یک جلسه حضوري در فدراسیون پهلوانی و زروخانه

ماهیت و نحـوه   مورد در کاملی، توضیحات ايورزش زورخانه اطالعاتجامع  پرسشنامهتحویل  ضمن محققان

اي هـاي پهلـوانی و زورخانـه   هیئـت  کلیـه . ارائه نمودندها رسشنامهو همچنین چگونگی تکمیل پ اجراي تحقیق

  .اي را عودت دادندورزش زورخانه اطالعات يهاپرسشنامهاز تکمیل،  پس کشور

 5 نظرات از منظور بدین. گرفت قرار استفاده مورد محتوا روایی روش تحقیق، این شنامهپرس روایی آزمون براي

 اعمـال  از بعـد  شـده  تهیه پرسشنامه و شد استفاده تحقیق روش و ریزي برنامهمدیریت  متخصص اساتید از تن

 روش از حاضـر،  تحقیق پرسشنامه پایایی آزمون براي .رسید آنهانهایی  تأیید به نامتخصص نظر مورد اصالحات

 ونـه نم از هیـات  10 بـین  آزمـون  پیش صورت به پرسشنامه 10 تعداد منظور بدین و شد استفاده کرونباخ آلفاي

 افزار نرم طریق از کرونباخ آلفاي آزمون، پیش هاي پرسشنامه از حاصل هاي داده از استفاده با .شد توزیع آماري

SPSS گرفت قرار تأیید مورد نیز داده آوري جمع ابزار پایایی و شد محاسبه 86/0 میزان به.  

اسیون پزشکی ورزشی کشـور دریافـت   فدر از اطالعات مربوط به ورزشکاران بیمه شده نیزموارد  ،عالوه براین

   :حاضر عبارت بودند از قیتحق معیارهاي ورود به .گردید

  مرشدان از رتبه مقدماتی تا مرشد کهن کسوت )1

  کهن کسوت ورزشکار خردسال تا ورزشکار )2

  مربیان ملی و بین المللیکلیه  )3

 یبین الملل و داوران ملیکلیه  )4

  



   :استفاده شد زیر در موارددر این تحقیق از آمار توصیفی 

فراوانی، میانگین، (هاي نمونه از آمار توصیفیخام و توصیف اندازه بندي نمراتسامان دادن، خالصه کردن، طبقه

  ). انحراف استاندارد، رسم نمودار و جداول

   .استفاده شد 2010نسخه  Excelاز نرم افزار  ،و رسم نمودارها مچنین براي تجزیه و تحلیل داده هاه

   ي پژوهشهایافته

هاي فعال کل کشور در داوران، مرشدان و تعداد زورخانه ،دهنده اطالعات جامع ورزشکاراننشان ،3جدول 

  .می باشد 1395 سال

  1395هاي فعال کل کشور در سال اطالعات جامع ورزشکاران، داوران، مرشدان و تعداد زورخانه :3جدول

  زورخانه ها فعال داوران عالف مرشدان فعال مربیان فعال ورزشکاران ها استان

  16 2 31  4 1284 شرقی ذربایجانآ

 6 1 14  3 246 غربی ذربایجانآ

 4 0 16 3 303 اردبیل

 158 5 143 25 3253 اصفهان

 15 1 9 11 1245 البرز

 2 0 11 2 143 ایالم

 3 1 4 3 95 بوشهر

 86 3 118 12 3127 تهران

 14 0 33 1 1044 چهارمحال و بختیاري

 17 3 45 7 963 اسان جنوبیخر

 85 2 176 16 2064 خراسان رضوي

 4 2 24 4 1042 خراسان شمالی

 22 1 20 3 535 خوزستان

 11 2 18 2 335 زنجان

 21 5 61 3 264 سمنان

 9 0 14 2 189 سیستان و بلوچستان

 36 5 23 13 1568 فارس



 12 0 33 2  258 قزوین

 3 0 7 1 173 قم

  16 5 9 5 321 کردستان

 65 5 82 23 3085 کرمان

 17 3 38 12 2378 کرمانشاه

 3 0 2 2 58 کهکیلویه و بویراحمد

 9 1 21 3 216 گلستان

 11 1 10 1 236 گیالن

 7 1 21 2 1052 لرستان

 13 3 42 6 921 مازندران

 27 5 51 7 1363 مرکزي

 4 0  1 1 214 هرمزگان

 19 1 35 5 747 همدان

 83 1 197 6 2305 یزد

  

درصد از آنها در پنج  60زورخانه فعال در کشور  798مجموع  ازگردد مشاهده می 3در جدول گونه که همان

 ،باشندنفر می 59مجموع داوران فعال که  ازو  یزد، کرمان و اصفهان قرار دارند تهران، خراسان رضوي، استان

مرشد  1379مجموع  از ،همچنین .استفارس  کرمان و هاي سمنان، اصفهان، مرکزي، متعلق به استان درصد 42

تهران و ضوي، خراسان ر ،اصفهان پنج استان یزد،هاي زورخانه دراز آنان  درصد 51 ،در سطح کشور فعال

 از آنها در استان درصد 46هاي کشور فعالیت دارند که مربی فعال در زورخانه 191، کل در .کرمان فعالیت دارند

مجموع ورزشکاران فعال کشور در کلیه . دارند حضوران رضوي، فارس و کرمانشاه هاي اصفهان، کرمان، خراس

  .باشندمیورزشی  بیمهداراي د که یک سوم از این ورزشکاران باشمی 30991 ،هاي سنیهرد

  . آورده شده است 4تا  1در نمودارهاي  استان هاتعداد ورزشکاران، مربیان، مرشدان و داوران فعال به تفکیک 



  

  استان هااي و پهلوانی به تفکیک زورخانه تعداد ورزشکاران فعال در رشته: 1ودارنم

  

  

  استان هااي و پهلوانی به تفکیک زورخانه تعداد مربیان فعال در رشته :2نمودار



  

  استان هااي و پهلوانی به تفکیک زورخانه تعداد مرشدان فعال در رشته :3نمودار

  

  

 استان هااي و پهلوانی به تفکیک زورخانه فعال در رشتهتعداد داوران  :4نمودار



   بحث و نتیجه گیري 

برنامـه ریـزي   . کنـد هاي صحیح را تعیین و سپس مسیر مناسب براي تامین آنها را انتخاب میهدفریزي، برنامه

ابع مورد نیاز براي چگونگی یافتن من تصمیم گیري فرایندي سازمانی براي تعریف راهبرد سازمان ونیز  راهبردي

. )David ،1997(باشد که اولین قدم آن اطالع از وضـعیت موجـود سـازمان اسـت     می اهدافرسیدن به  جهت

راهبردي جامع، کامـل و اثـربخش شناسـایی وضـعیت موجـود       یک برنامه ارائهیکی از مهمترین اقدامات براي 

ریزي جهت نیـل بـه   به منابع موجود، برنامهوزارت ورزش باتوجه  در ادامه آن فدراسیون یا به طوري که ؛است

اي کشور انجـام پذیرفتـه   تحقیق حاضر که براي نخستین بار در تاریخ ورزش زورخانه. دهداهداف را انجام می

 نتـایج مطالعـه  . اي مفیـد واقـع شـود   زمدت فدراسیون پهلوانی و زورخانـه هاي دراریزيتواند در برنامهاست می

نشان داد در مجمـوع   ،اي کشور انجام شدیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانهوضعحاضر که با هدف بررسی 

تعـداد مربیـان و داوران    ،همچنین. پردازندورزشی می نفر ورزشکار در سراسر کشور به انجام این رشته 30991

ـ    ،نفر در سراسر کشور است که عالوه بر تعداد کم 59و  191فعال به ترتیب  ان و داوران درصـد بـاالیی از مربی

. ها داراي ضعف بارزي به لحاظ کمی در این زمینه هسـتند  استان فعال در پنج استان کشور حضور دارند و بقیه

مرشـد فعـال در سـطح     1379و از مجمـوع   درصـد  60 ،زورخانه فعال در کشـور  798از مجموع  ،عالوه براین

این بنـابر . زد، کرمـان و اصـفهان فعالیـت دارنـد    از آنها در پنج استان تهران، خراسان رضوي، یدرصد  51 ،کشور

ها و افرادي که در ایـن ورزش مشـارکت   زورخانه ها از وضعیت نامناسب و ضعیفی در تعداد سایر استان ،نتایج

نـدگان در ایـن ورزش   کنبه لحاظ امکانـات و شـرکت   و وضعیت این ورزش در کشور برخوردار هستند ،دارند

ین یک برنامه جامع و استراتژیک بـراي توسـعه و پیشـرفت ایـن ورزش بسـیار      لذا تدو. باشدبسیار ضعیف می

در این راستا پشتیبانی فدراسـیون پهلـوانی و زورخانـه اي و وزارت ورزش وجوانـان اهمیـت       ست وا ضروري

 . بسزایی دارد

یج ایـن  وضعیت موجود این ورزش در کشور یافت نشـد تـا نتـا    پیراموندر بررسی پیشینه تحقیق هیچ تحقیقی 

دراز مـدت در ایـن    راهبـردي فقـدان برنامـه    ،نچه قطعی می باشدآ. تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه گردد

 بنديرتبه از حاصل نتایجو انجام شد ) 1394(در پژوهشی که توسط گودرزي و همکاران  .فدراسیون می باشد

، آشکار گردید بررسی قرار گرفت انان موردوزارت ورزش و جو راهبرديهاي پنج مانع بزرگ در اجراي برنامه



 حـوزه ورزش   در استراتژي اجراي از ممانعت دررا  دوم رتبه درصد، 23/74ریزي با برنامه به مربوط موانع که 

بینـی عوامـل    عوامـل داخلـی و پـیش    هتحلیـل صـادقان   و تعیین راهبرد مناسب و به تبع آن تجزیهلذا  .داراست

ورزشی بر اساس اطالعات دقیق آماري وضـعیت   وري بیشتر یک سازمانیت و بهرهکنندة موفق خارجی تضمین

کـه   )1391حسـینی و همکـاران،   (هـاي ورزشـی اسـت     فدراسیونها و  ز موفقیت سازمانورمیکی از  موجود

 فدراسیون پهلوانی و زورخانه اي نیز می تواند با تکیه بر اطالعات موجود و تدوین برنامه استرتژیک دراز مدت

   .به رفع موانع و استفاده از فرصت هاي توسعه این ورزش ملی بپردازد

انجام با دقت بسیار باال کشور  ايبار در تاریخ ورزش زورخانه تحقیق حاضر براي نخستینهمانگونه که ذکرشد 

ورد مداقه می تواند در برنامه ریزي هاي فدراسیون م نکات ذیل نیز ،فوق الذکرموارد  بر که عالوهپذیرفته است 

  .قرار گیرد

، با توجه بـه جمعیـت مـردان    اندوانی که تحقیقات مختلف نشان دادهفواید و اثرات مثبت جسمانی و رعلیرغم  

به لذا بر اساس نتایج . ازندپردپهلوانی میاي و زورخانهکشور نسبت بسیار کمی از آحاد جامعه به انجام ورزش 

اتخاذ برنامه استراتژیک جهت افزایش کمـی   بایداي احیا این ورزش سیون در راستآمده اولویت اول فدرا دست

هـا   ، شهرداريبا مشارکت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، نیروهاي مسلحورزشکاران این رشته تعداد 

اهی عمومی و ترویج ریزي جهت ارتقاي آگدر این راستا برنامه .ي کشور باشداستان هادر سطح سیما  و و صدا

همچنـین بـر    .ترین موضوعات در این بخش استاز اساسی سطوح پایه توسعه آموزش در ،ايزورخانهفرهنگ 

 استان هـا  بقیهها در درصد زورخانه 40در پنج استان و ها از کل زورخانه درصد 60 ،آمده به دست تایجناساس 

بـه لحـاظ    نهاد بوده اسـت و اي از ابتداي موجودیت خود یک سازمان مردم زورخانهاگرچه ورزش . قرار دارند

هـاي  ورزش کشور با توجه به ورود رشـته  در شرایط کنونی اما ،شده استاقتصادي توسط ورزشکاران اداره می

       گـردد بـا اتخـاذ سیاسـت     هـا پیشـنهاد مـی   و سـرمایه گـذاري دولـت در آن رشـته     مختلف ورزشی در جامعـه 

ي اسـتان هـا  در  بـه ویـژه  هـا و نهادهـا    تی توسـط سـازمان  هاي دولزورخانه ساخت ،گذاري همه جانبههسرمای

    هـاي مـرتبط   و برنامـه  منـابع انسـانی   وسـعه ت .قرار گیرددر اولویت  ورزش کشور مسئوالنتوسط برخوردار غیر

دهد این فدراسـیون بـه لحـاظ     نتایج تحقیق حاضر نشان می به طوري که ؛ي برنامه باشدهالویتویکی از ا باید

مجمـوع  مرشـدان فعـال     از ،درصد 42ازمجموع داوران فعال زیرا  ،باشدکارآمد بسیار ضعیف می نیروي انسانیِ

در وضـعیت بسـیار    اسـتان هـا  باشند و سـایر  فعال متعلق به پنج استان کشور میمربیان  درصد 46و  درصد 51



-مرشدي باید از اولویتي و اي مربیگري داوره برگزاري کالسلذا  .نامناسبی به لحاظ نیروي انسانی قراردارند

   .باشداي زورخانهسیون هاي فدرا

که کشور اي یت موجود ورزش پهلوانی و زورخانهنماي وضعتمام عنوان آینهکلی نتایج تحقیق حاضر به به طور

  توانـد چـراغ راه مسـئوالن و   هـا و تهدیـدها مـی   صورت پذیرفته است، با نشان دادن فرصـت  براي نخستین بار

دهنده وضعیت بسـیار  نتایج حاصل نشان زیرا ،اي باشدو فدراسیون پهلوانی و زورخانه ن نظام ورزشریزابرنامه

بـه اسـتثناي چنـد     در کـل کشـور   هاتعداد زورخانهبه لحاظ چه و ر نیروي انسانی ضعیف این ورزش چه از نظ

مـدت،  رنامه هـاي کوتـاه  ن ورزش در قالب بتدوین برنامه استراتژیک توسعه ای همچنین،. باشداستان خاص می

بـا پشـتیبانی وزارت ورزش و سـایر    فدراسیون جهت توسعه ورزش ملی مـذهبی ایـران   مدت مدت و درازمیان

  . ضروري استحیاتی و هاي دولتی امري  ارگان
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The pahlavani and zurkhane,ei sport is the unique and systematic traditional 
Iranian sport which remain from thousands years ago. It is evident that to progress 
and development of this sport firstly should be have accurate scientific planning, 
and thereafter obtaining accurate statistic information of current situation to make 
strategic development planning of pahlvani and zurkhane,ei sport. The aim of 
present study is to investigation current situation of this sport in term of statistic 
information by 1395(2017) in Iran. A descriptive questionnaire was designed and 
used to obtain number of Zurkhanies, Morsheds, Referees and coaches of all 31 
Iranian provinces. The Iranian national Federation of Pahlavani and Zurkhane,ei 
cooperated during the data collection process of present study. The findings of 
present study demonstrated that there are 30991 Zurkhane athletes, 798 Zurkhane, 
1379 Morshed, referees 59 and 191 coaches across the country by1395. 
Furthermore, analysis indicated that 60%of all Zurkhanies, 42%of all 
referees,51%of all Morsheds and 46% of all coaches in Iran are belong to five 
provinces of country. Based on results of present study it is concluded that the 
current situation of this sport is too poor with regard of facilities and people who 
engaged in this sport. Therefore, it is strongly recommended that compilation and 
enforcement of a strategic and comprehensive planning to develop and progress of 
this sport across the Iran is too necessary.  To reach and achievement of mentioned 
aim, supporting of the Iranian national Federation of Pahlavani and Zurkhane,ei 
and ministry of sport and youth are emphasized. 
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Morshed, Coach and Referee 


