
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
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  ايهاي زورخانهتدوين برنامة راهبردي فدراسيون ملي ورزش

  

   3بهمن طيبي  – 2مين دهقان قهفرخيا   – 1مين رشيدلميرا
استاديار، گروه مديريت ورزشي، دانشكدة . 2استاديار مديريت ورزشي، گروه علوم ورزشي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه نيشابور، نيشابور، ايران . 1

وم انساني، دانشگاه گلستان، استاديار مديريت ورزشي، گروه تربيت بدني، دانشكدة عل. 3تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران 
  گرگان، ايران

  1394/  12/  10 : ، تاريخ تصويب1394/ 03 / 18: تاريخ دريافت (
  

 
  

 چكيده

هاي  تركيب روش(اي بود كه با روش تحقيق آميخته هاي زورخانههدف از اين پژوهش، تدوين برنامة راهبردي فدراسيون ملي ورزش
هاي استاني، ها، رؤساي هيأتآماري پژوهش را هيأت رئيسة فعلي و سابق فدراسيون، مسئوالن كميتهجامعة . انجام گرفت) كيفي و كمي

نمونه . نفر بودند 70دادند كه در مجموع ها تشكيل مياي ساير ارگانهاي زورخانهاستادان دانشگاهي مسلط به موضوع و مسئوالن انجمن
ها، پرسشنامه از نوع باز بود كه از ابزار گردآوري داده. درستي برگشت داده شد نامه بهپرسش 58با جامعة آماري برابر بود كه در نهايت 

هاي ها و تهديدهاي فدراسيون ملي ورزشها، فرصتها، ضعفهاي محوري، قوتانداز، مأموريت، ارزشپاسخگويان خواسته شد تا چشم
رتبة هر يك از عوامل محيط داخلي و خارجي فدراسيون را مشخص  كميتة راهبري پژوهش، ضريب اهميت و. اي را فهرست كنندزورخانه

. بندي شدراهبرد استخراج و اولويت 15كردند و با مشخص شدن موقعيت راهبردي فدراسيون و استفاده از ماتريس تطبيقي، تعداد 
يد بيشتر در جهت توسعه و گسترش ها باقرار داشت؛ بنابراين راهبرد SOدر منطقة راهبردي اي هاي زورخانهفدراسيون ملي ورزش

  .هاي فدراسيون باشند كه در تدوين آنها، اين مهم مورد توجه قرار گرفتفعاليت
 

  

  يديكل يهاواژه
  .اي زورخانه ورزش باستاني، ورزش راهبردي، مديريت راهبرد، راهبردي، ريزي برنامه
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 مقدمه

 ،كه از نامش پيداست گونه ورزش باستاني ايران، همان

 بدني خاص ايرانيان تربيت) هايمنش(هاي  يكي از شيوه

 فرهنگي، زشيور صورت يك سيستم چندبعدي هكه ب است

سيستم  اين. يافته استهنري ابداع، تكامل و استمرار و 

آمادگي (تربيتي، ورزشي  ،شامل ابعاد و عناصر اخالقي

معماري،  ، موسيقيايي،)بخشي جسماني، بدنسازي، فرح

 ةاين رشت. ستاشناختي و فرهنگي خاص بوده و  زيبايي

ه و شدزمين حفظ  ورزشي طي تاريخ پرفراز و نشيب ايران

حيات  يافتگان در دامن آن در مندان و پرورشعالقه

سرزمين تأثيرات  اخالقي، اجتماعي و حتي سياسي اين

اي كه از منظر گونه به ،اندجاي نهاده خاصي را ب

پهلواني و جوانمردي از ابعاد اساسي  فرهنگ شناسي، مردم

فرهنگ ايراني شمرده شده و پهلوان منشي نيز همواره 

  ).1( زورخانه بوده است ورزش باستاني وة كنند تداعي

اي منشأ آن را اي، عدهمنشأ ورزش زورخانه در مورد

دوران اشكانيان و مادها و همزمان با آيين مهرپرستي، 

 400اي اي دوران حملة اعراب و تمدن اسالمي و عدهعده

دانند؛ كه البته گروه سوم از اين جهت تاريخ سال پيش مي

 400كنند كه تنها سال پيش منسوب مي 400آن را به 

 با» مكان خاص رسمي«با داشتن  ورزش سال از عمر اين

اين ورزش در طول تاريخ با فراز و . گذردمي» زورخانه« نام

در عصر سالطين صفوي . هايي همراه بوده است نشيب

اي ترقي بسيار كرد و پادشاهان اين سلسله  ورزش زورخانه

وجود آوردند  اي به هاي زيادي در ورزش زورخانه دگرگوني

نه، با اندكي تغيير، همان است كه در و ورزش امروز زورخا

اوج رونق زورخانه و ورزش پهلواني  .عصر صفويه بوده است

شاه  طور ويژه ناصرالدين توان به دوران قاجار و به را مي

ساختار  ،به بعد در ايران1300از سال اما، . نسبت داد

سنتي جامعه براساس الگوهاي غربي تغيير يافت و موجب 

ورزش  زمينهاين  در. ني شدگسستگي سنت پهلوا

هاي گذشته در معرض هجوم اي نيز در دههزورخانه

با ورود . المللي قرار گرفت بين هاي مدرن وورزش

آن كشورهاي  أمنش و أمبد اغلبهاي جديد كه  ورزش

هاي بازي ةويژه برنام اي بهغربي بود، از پوشش وسيع رسانه

 ةدر سايهاي سنتي را  المپيك برخوردارشدند و ورزش

افزاري  از جهت سختاي زورخانهورزش  .دادند خود قرار

داشتن (افزاري  و نرم )دارا بودن محيطي مناسب و جذاب(

ريزي، مديريت و ساختار مناسب مد، برنامهامقرراتي كار

 در كه طوري به، رو شد هبا مشكل روب )اجرايي اداري و

 ؛دشهاي جديد ازتوانايي كمتري برخوردار رقابت با ورزش

و شدند قديمي تعطيل  هاينتيجه بسياري از زورخانه در

در معرض نابودي قرار گرفتند و بعضاً تغيير كاربري 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، فدراسيون ملي  .يافتند

حركت . تأسيس شد 1359اي در سال ورزش زورخانه

با رهنمودهاي مقام اي هاي زورخانهجهاني كردن ورزش

فراملي « ةسيس كميتأبا ت 1380در سال معظم رهبري 

و  آغاز شد» ايهاي باستاني و زورخانهكردن ورزش

با مشاركت  ايهاي زورخانه فدراسيون بين المللي ورزش

 1383 سالكشور جهان در  22مقامات عالي رتبه ورزشي 

معظم مقام  هاياخير با توصيه در چند سال. دشتأسيس 

 احيا، نوآوري، مستندسازي علمي و« مبني بررهبري 

اي براي ورزشي توجه و فرصت ويژه ةاين رشت» گسترش

اما چنانچه . )2( حيات دوباره و پررونق آن پديد آمده است

يافته براي اين ورزش داشته  اي توسعهبخواهيم آينده

هاي بلندمدت و راهبردي بيش از باشيم، نياز به برنامه

- اي بدون هدفشود، چراكه هيچ توسعهاحساس ميپيش 

  . ريزي دقيق ميسر نيستگذاري و برنامه

اي، نيازمند ديدي توسعة ورزش باستاني و زورخانه

بايد توجه داشت كه ورزش در عصر . جامع و علمي است

اي پيچيده و چندبعدي تبديل شده كه حاضر به پديده

شناخت . است توسعة آن مستلزم توجه به تمام آن ابعاد



  141                                                                              ايهاي زورخانهتدوين برنامة راهبردي فدراسيون ملي ورزش

 

 

مسائل و مشكالت ورزش نيازمند نگاهي علمي و تجربي 

است و در اين مسير استفاده از تجارب جهاني و تجارب 

تواند هزينة دستيابي به قبلي راه ميانبري است كه مي

امروزه ديگر وقتي براي آزمايش و . توسعه را كاهش دهد

هاي ربههايي را كه تجخطا وجود ندارد و بايد با فراست راه

  ). 3(اند، براي پيمودن انتخاب كرد موفقي داشته

-از جمله فدراسيون ملي ورزش(هاي سازماني سيستم

در راستاي كسب موفقيت در ميدان ) ايهاي زورخانه

نگر و  ريزي بهره گيرند كه آيندهرقابت بايد از نوعي برنامه

كه ضمن شناسايي عوامل و  طوري گرا باشد، بهمحيط

حيطي، در افق زماني بلندمدت تأثير آنها بر تحوالت م

اين . سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص كند

ريزي راهبردي است ريزي، در واقع همان برنامهنوع برنامه

ها و كه با بررسي محيط داخلي و خارجي سازمان، قوت

ها و تهديدهاي محيطي را هاي داخلي و فرصتضعف

انداز و مأموريت با در نظر داشتن چشمكند و شناسايي مي

كند و سازمان، اهدافي بلندمدت براي سازمان تنظيم مي

هاي راهبردي، براي دستيابي به اين اهداف، از بين گزينه

كنند كند كه مشخص ميهايي مياقدام به انتخاب راهبرد

منابع مالي، منابع انساني، امكانات و (منابع محدود سازمان 

دار هاي اولويت يك از فعاليت ايد به كدامب) تسهيالت

اختصاص يابند، تا بدون اتالف منابع و زمان، بهترين نتايج 

  ).4( دست آيد وري بهحاصل شوند و در واقع بيشترين بهره

هاي راهبردي در ورزش، ريزيضرورت توجه به برنامه

هاي پيشرو در ورزش سبب شده تا تعدادي از سازمان

از طرح جامع ورزش كشور، اقدام به تنظيم كشور، با تأسي 

هاي بلندمدت توسعة ورزشي خود در قالب عناوين برنامه

ساله، برنامة راهبردي، سند  مختلف طرح جامع، برنامة پنج

كنند و در اين زمينه اقدامات مثبتي نيز ... راهبردي و 

  .     صورت گرفته است

نيافتگي رفت از دايرة توسعهراه برون) 1389(قاليباف 

داند و در تهية سند راهبردي اي عمل كردن ميرا برنامه

نظام ورزش كشور در برنامة پيشرفت و عدالت به 

-راهبردهايي شامل افزايش اعتبارات مورد نياز، همكاري

هاي داوطلبانة مردم، بهبود نگرش عمومي به ورزش، 

تأمين موجبات ورزش همگاني، تفكر راهبردي در ورزش، 

ركردهاي ورزش تربيتي، تبيين نقش تربيتي توسعة كا

افزاري، نظام مديريت استعداد، نرم -ورزش، توسعة علمي

المللي، هاي بينبخشي به منابع، تعامل مؤثر با سازمانتنوع

هاي تقويت استقالل كميتة ملي المپيك و فدراسيون

مند مربيگري در ورزش، بازنگري در ورزشي، الگوي نظام

گرايي در  ايار ورزش، توسعة حرفهتشكيالت و ساخت

مديريت ورزش، بازي جوانمردانه و ورزش پاك، حمايت 

  ). 5(كند حقوقي و تقويت نظام باشگاهي اشاره مي

در طراحي برنامة راهبردي ) 1387(زاده خسروي

كميتة ملي المپيك، به راهبردهايي شامل كمك به توسعة 

ومتي و تقويت ارتباط با اركان حك بنيادي ورزش قهرماني،

، توسعة ورزش زنان، علمي نمودن ورزش ،استقالل كميته

المللي، بررسي  هاي مجامع بينمشاركت در فعاليت

وضعيت رقبا، گسترش ورزش پاك، تقسيم كار ملي بين 

هاي كميته هاي ورزشي، اشاعه و گسترش فعاليتسازمان

در سراسر كشور، استفاده از حق پخش تلويزيوني، افزايش 

بهبود مديريت منابع بع و تقويت استقالل مالي كميته، منا

، اصالح ساختار سازماني و بهبود مستمر فرايندها انساني

  ). 6(دست يافت 

در مطالعة موردي روي يك باشگاه ) 2013( 1ستيرادو

ريزي توسعة گلف تابستاني، سه مرحلة كليدي برنامه

نفعان توسعة ورزش، تدوين  ورزش را شامل تشخيص ذي

هاي توسعة ورزش و تعيين مسيرهاي توسعة  استراتژي

                                                           

1. Sotiriadou 
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) 2013(و همكاران  1ميالنويچ). 7(كند ورزش معرفي مي

رويكرد استراتژيك به توسعة ورزش «در پژوهشي با عنوان 

بيان مي كند كه فرايند انتخاب » قهرماني در كرواسي

ورزشكاران براي آينده از يك روش علمي صورت 

ان ورزشي براي پرورش جوانان كم گيرد؛ تعداد مربي نمي

است و مربيان موجود از دانش فني مناسبي برخوردار 

هاي جديد را  نيستند و اغلب توانايي استفاده از تكنولوژي

اي كه به پرورش جوانان  ندارند؛ همچنين درآمد ساالنه

شود، كافي نيست براي ورزش قهرماني اختصاص داده مي

نيز وضعيت ) 2014( 2اسكوريچ و بارتلوسي). 8(

هاي ورزشي كرواسي را ريزي براي فدراسيون برنامه

هاي ريزينامناسب بيان كردند و راهكارهايي براي برنامه

ترين آنان استفاده از فنون مطلوب ارائه دادند كه مهم

هاي آموزشي ويژة ريزي مشاركتي و برگزاري دورهبرنامه

  ).9(بود هاي كرواسي  اندركاران ورزشي فدراسيون دست

در طراحي نظام جامع ) 1386(گودرزي و هنري 

ورزش كشتي، عواملي مانند رعايت اصول علمي در ادارة 

ها، تهيه و استفادة بهينه از امكانات و فدراسيون و هيأت

هاي كشتي، ايجاد ارتباطات مردمي، دولتي و زيرساخت

اي، مسابقات در سطوح مختلف و گرايش به رسانه

حميدي و ). 10(را مطرح كرده است  ساالريشايسته

در تدوين راهبردهاي توسعة ورزش ) 1389(همكاران 

دانشجويي ايران، تأسيس يك نهاد ملي غيردولتي براي 

دانشگاهي، ايجاد تشكيالت استاني، تقويت ورزش بين

المللي و كسب كرسي، تقويت بخش روابط روابط بين

تخصص، عمومي، تحول ساختاري، جذب نيروي انساني م

ها و تعامل با ارتقاي ساختاري بخش ورزش در دانشگاه

عنوان  هاي تربيت بدني بدون تداخل وظايف را بهدانشكده

). 11(راهبردهاي ورزش دانشجويي شناسايي كرده است 
                                                           

1. Milanovic 
2. Škorić, S., & Bartoluci 

در تدوين برنامة راهبردي فدراسيون ) 1394(قره و كلهر 

 از گيريبهره اسكي به راهبردهايي مانند بهبود

 اسكي، توسعة توسعة در كشور اقليمي هاي ظرفيت

 اسكي، ترويج اسكي مدارس كيفي و كمي فناوري، توسعة

 و المللبين روابط گروهي، توسعة هايرسانه با همكاري

 محيط ورزشي، ارتقاي فضاهاي سرانة ديپلماسي، افزايش

از  گيريبهره استعداديابي، افزايش حقوقي، توسعة و قانوني

 و قهرمانان تكريم و صوصي، حمايتخ توان بخش

 و اماكن استانداردسازي وضعيت پيشكسوتان، بهبود

 نظام اسكي، بهبود هايپيست وريبهره تجهيزات، افزايش

-هيأت مربيان، روساي دانش سطح اطالعات، ارتقاي و آمار

 كاربردي و ترويج مطالعات ها، توسعةباشگاه و مديران ها

  ).12(اسكي اشاره كردند  ورزش در هاارزش و اخالق

هاي ورزشي هايي كه در برخي سازمانبا وجود تالش

كشور صورت گرفته، در حال حاضر، برنامة مناسبي براي 

اي مورد هاي باستاني، پهلواني و زورخانهتوسعة ورزش

انداز  ها، بدون چشمها و برنامهبلكه فعاليت. توجه نيست

ورد پذيرش روشن و اهداف منطقي كه در سطح ملي م

شوند و تحقق قرار گرفته باشند، به اجرا گذاشته مي

-اي تعقيب ميصورت تصادفي و سليقه آرزوهاي بزرگ به

بنابراين براي رسيدن به موفقيت الزم است اين . شوند

هاي هاي خود را در راستاي برنامهفدراسيون فعاليت

ورزشي ملي و كالن، هدفدار و منسجم كند كه اين امر از 

بنابراين اين . ريزي ميسر استمحوري و برنامه يق برنامهطر

دنبال تدوين برنامة راهبردي فدراسيون ملي  پژوهش به

  .اي استهاي زورخانهورزش

  شناسي پژوهشروش

اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوة 

از روش تحقيق آميخته كه . ها توصيفي بودگردآوري داده

كيفي و كمي است، براي گردآوري و  هايتركيبي از روش

جامعة آماري پژوهش را . ها استفاده شدوتحليل داده تجزيه
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اي در رؤسا، نواب رئيس و دبيران فدراسيون ملي زورخانه

هاي مختلف فدراسيون، ادوار مختلف، رؤساي فعلي كميته

اي، استادان  هاي استاني ورزش زورخانهرؤساي هيأت

-اي و مسئوالن انجمنزورخانه دانشگاهي آشنا به ورزش

ها از جمله آموزش و اي در ساير ارگانهاي ورزش زورخانه

ها، نيروهاي مسلح و شهرداري تشكيل پرورش، دانشگاه

گيري از  روش نمونه. نفر بودند 70دادند كه در مجموع مي

بنابراين نمونة آماري با جامعة آماري . نوع سرشماري بود

درستي برگشت  پرسشنامه به 58 برابر بود كه در نهايت

ها، پرسشنامه از نوع باز بود ابزار گردآوري داده. داده شد

انداز، مأموريت، كه از پاسخگويان خواسته شد تا چشم

ها و ها، فرصتها، ضعفهاي محوري، قوتارزش

اي را هاي زورخانهتهديدهاي فدراسيون ملي ورزش

اين صورت بود كه ها به فرايند تحليل داده. فهرست كنند

ها بازبيني شدند، نظرها كدگذاري شدند و ابتدا پرسشنامه

هاي نظرهايي كه بيش از سه بار تكرار شده بودند، در گروه

انداز، بنابراين چشم. بندي شدندمفهومي يكسان دسته

ها و تهديدها مشخص ها، فرصتها، ضعفمأموريت، قوت

كه متشكل از (شدند و به تأييد كميتة راهبري پژوهش 

گروه محققان، رئيس، نايب رئيس و دبير فدراسيون و 

- استادان دانشگاهي متخصص و مجرب در زمينة برنامه

سپس، كميتة راهبري پژوهش، . رسيد) ريزي راهبردي بود

ضريب اهميت و رتبة هر يك از نقاط قوت، ضعف، فرصت 

و تهديد را مشخص كردند و با مشخص شدن موقعيت 

اي و تطبيق هاي زورخانهاسيون ملي ورزشراهبردي فدر

- راهبرد استخراج و اولويت 15عوامل داخلي و خارجي، 

طور خالصه  فرايند اجراي پژوهش را به 1شكل . بندي شد

 :دهدنمايش مي

 

 
  اي برنامة راهبردي فدراسيون ملي ورزش هاي زورخانهفرايند تدوين . 1شكل 
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  هانتايج و يافته
گيري از سند كميتة راهبري پژوهش، با بهره

سالة توسعه، طرح  سالة كشور، برنامة پنج انداز بيست چشم

جامع ورزش كشور، تحليل وضع موجود، و مطالعات 

 همفكري دستهاي برتر و مشاركت و تطبيقي فدراسيون

-انداز، مأموريت و ارزش اي، چشماندركاران ورزش زورخانه

اي را به شرح هاي زورخانههاي محوري فدراسيون ورزش

  :زير تدوين كرد

اي، الگويي اخالقي و ايراني ورزش زورخانه«: انداز چشم

  »از ورزش، فراگير در ايران، مطرح در دنيا

اي زورخانه توسعة ورزش باستاني و ملي« : مأموريت

هاي جسمي و روحي در جهت نيرومندي و كسب آمادگي

آحاد مردم ايران و كمك به ارتقاي جايگاه فراملي اين 

رشته با توجه به غنا و محتواي ورزشي، ادبي و هنري آن 

در . تواند آيين پهلواني و جوانمردي را گسترش دهدكه مي

و  اين زمينه فدراسيون كشتي پهلواني، ورزش باستاني

كوشد تا از طريق ترغيب و تشويق نسل اي ميزورخانه

اي، توسعة منابع جوان به پرداختن به ورزش زورخانه

پايدار، فراهم كردن امكانات و تسهيالت ورزشي، برگزاري 

-كارگيري روش مسابقات، توانمندسازي نيروي انساني و به

هاي علمي عالقة مردم را به اين ورزش افزايش و آن را 

  .»ش دهدگستر

روحية پهلواني و جوانمردي، «: هاي محوريارزش

عشق به ورزش باستاني، عشق به ميهن، كرامت و تعالي 

انساني، دوستي و برادري، تفكر فراملي و جهاني، تفكر 

محوري، كار محوري و دانشسيستمي و فرايندگرا، برنامه

 .»گروهي و همبستگي تيمي

  
  ايهاي زورخانهيس ارزيابي عوامل دروني فدراسيون ملي ورزشماتر. 1جدول 

ضريب   )قوت(عوامل داخلي 
ضريب   رتبه  اهميت

  رتبه* 

 ها
وت

ق
  

  12/0  4  03/0 محوري و تفكر علمي در توسعة ورزش باستاني حاكميت نگرش برنامه.1
  20/0  4  05/0 هاوجود تعامالت و ارتباطات مناسب رئيس و مسئوالن فدراسيون با ارگان .2
  06/0  3  02/0 حضور تمام وقت رئيس، نايب رئيس، دبير و كاركنان در فدراسيون. 3
  08/0  4  02/0 هاي كشورها و بيشتر شهرستانهاي ورزشي استانفعال بودن كلية هيأت. 4
  12/0  4  03/0 ايزورخانه هاي فني عالي براي اجراي ورزشوجود ورزشكاران با مهارت. 5
  09/0  3  03/0 )درصد 40(هاي كشور مالكيت خصوصي و شخصي بسياري از زورخانه. 6
  03/0  3  01/0 هاي مردميدرآمدهاي حاصل از سردم، گلريزان و كمك. 7
  08/0  4  02/0 وجود استعدادهاي ورزشي فراوان در اين ورزش. 8
  16/0  4  04/0 ايزورخانه هايالمللي ورزشتعامل و ارتباط مؤثر و دوسويه با فدراسيون بين. 9

  12/0  4  03/0 اي و كشتي پهلوانيوجود مسابقات ليگ زورخانه. 10
  06/0  3  02/0 برخورداري از پيشكسوتان و الگوهاي فراوان پهلواني و قهرماني. 11
  08/0  4  02/0 وجود مديران مجرب و كارآزموده در رأس و بدنة فدراسيون. 12
  08/0  4  02/0 المللي اين ورزشدر مجامع بين هاي مؤثرداشتن كرسي. 13
  12/0  4  03/0 ايوجود دانشگاه علمي كاربردي و مركز آكادمي ورزش باستاني و زورخانه. 14
  03/0  3  01/0 توليد تجهيزات و ادوات ورزش باستاني در داخل كشور. 15
  08/0  4  02/0 موفقيتالمللي و كسب اي در مسابقات بينهاي زورخانهشركت منظم تيم. 16
  03/0  3  01/0 هاي فدراسيونگري پستوجود پهلوانان و قهرمانان اين ورزش براي تصدي. 17
  08/0  4  02/0 و سطوح پايه ) هاپهلوانك(هاي خردسال تمركز بر توسعة گروه. 18
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  ايهاي زورخانهماتريس ارزيابي عوامل دروني فدراسيون ملي ورزش. 1جدول  ادامة

  )قوت(عوامل داخلي 
ضريب 
  اهميت

  رتبه
ضريب 

  رتبه* 

 ها
وت

ق
  

  06/0  3  02/0 بندي ورزشكاران و مرشدانوجود نظام رتبه. 19
  08/0  4  02/0 داشتن مربيان و داروران مجرب و داوطلب. 20
  12/0  4  03/0 هاي اخيرها در سالروند توسعة زورخانه. 21
  03/0  3  01/0 )ورزش باستاني(به حرفه و ورزش خود  مندي نيروهاي اجرايي نسبت عالقه. 22
  12/0  4  03/0 ها اي در ساختار تربيت بدني ساير ارگانهاي ورزش زورخانهوجود انجمن. 23
  03/0  3  01/0 هاي مدون و شفاف در فدراسيونها و دستورالعملنامهوجود آيين. 24
  08/0  4  02/0 ايسابقة تاريخي و باستاني ورزش زورخانه. 25
  08/0  4  02/0 محتواي ارزشي، معنوي، هنري و ورزشي اين رشته. 26

ف
ضع

  ها

  04/0  2  02/0 هاي اين ورزش كمبودآگاهي وشناخت مردم از قوانين و مقررات و فنون و مهارت. 1
  03/0  1  03/0 مشاركت ورزشي پايين و تعداد كم ورزشكاران.2
  02/0  1  02/0 هاي پژوهشي در فدراسيونطرحضعف كمي و كيفي تحققيات علمي و .3
  02/0  2  01/0 ...هاي واحد در مورد فقدان استانداردهاي مشخص و رويه. 4
  02/0  1  02/0  هانبود برنامة بلندمدت و راهبردي دقيق براي فدراسيون و هيأت. 5
  03/0  1  03/0 هاضعف در كميت و كيفيت زورخانه. 6
  02/0  2  01/0 هاي موجودبرداري از زورخانهبهرهپايين بودن ميزان . 7
  02/0  1  02/0 ها ضعف اقتصادي و فقدان توان خودگرداني زورخانه. 8
  04/0  2  02/0 فقدان انسجام و يكپارچگي بين اهالي و پيشكسوتان اين ورزش. 9

  02/0  2  01/0 ...ها مانند هاي فرهنگي در برخي زورخانهوجود برخي ناهنجاري. 10
  02/0  2  01/0 ها با توجه به فضاي كوچكمحدوديت حضور تماشاگران در زورخانه. 11
  04/0  1  04/0 كمبود منابع مالي و وابستگي شديد مالي به وزارت ورزش و جوانان. 12
  02/0  1  02/0 هاي بازاريابي و جذب منابعضعف عملكرد در بخش. 13
  02/0  1  02/0 ...ازورزشكاران، مربيان، مرشدان، كارشناسان و فقدان نظام جامع براي حمايت . 14
  02/0  1  02/0 روز يافته و به فقدان بانك اطالعات سازمان. 15
  02/0  1  02/0 فقدان سيستم ارزيابي، نظارت و كنترل در فدراسيون. 16
  03/0  1  03/0 ...اي مناسب اي كم و نبود سياست رسانهپوشش رسانه. 17
  02/0  1  02/0 عنوان منبعي درآمدزا گيري مناسب از حاميان مالي بهعدم بهره. 18
  01/0  1  01/0 )مالي، انساني، امكانات(اي توزيع جغرافيايي نامناسب منابع ورزش زورخانه. 19
  02/0  2  01/0 هاهاي فدراسيون به رسانهها و برنامهها، فعاليتانعكاس محدود طرح. 20
  02/0  2  01/0 هاي فدراسيونبوروكراسي زائد و عدم هماهنگي سريع بين كميتهوجود . 21
  02/0  2  01/0 فضاي اداري كوچك فدراسيون با توجه به حجم مراجعات. 22
  02/0  2  01/0 هاي آموزشي مربيگري، داوري و مرشديكمبود دوره. 23

    جمع
1  =∑    76/2 =∑  
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   ايهاي زورخانهفدراسيون ملي ورزشماتريس ارزيابي عوامل بيروني . 2جدول 

  )فرصت و تهديد(عوامل خارجي 
ضريب 
  اهميت

  رتبه
ضريب 

  رتبه* 

 ها
ت
رص

ف
  

  24/0  4  06/0 هاي مقام معظم رهبري در خصوص احيا و رونق ورزش باستاني فرمايش.1
  20/0  4  05/0 قابليت همگاني بودن و اجراي اين ورزش در اماكن، اقشار و سنين مختلف. 2
  16/0  4  04/0 آموزان و دانشجويانوجود برنامة رسمي درس تربيت بدني براي دانش. 3
  12/0  4  03/0 وجود فرهنگ وقف در ايران. 4
  16/0  4  04/0 رتبة كشور برخورداري از حمايت مسئوالن عالي. 5
  09/0  3  03/0 رشد روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات. 6
  12/0  3  04/0 و وجود استعدادهاي سرشار در كشورساختار جمعيتي جوان . 7
  09/0  3  03/0 هاي داوطلبي در ورزشاستفاده از فرصت. 8
  20/0  4  05/0 هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري و الكترونكيتعدد رسانه. 9

  20/0  4  05/0 گذاري در ورزشتمايل بخش خصوصي براي سرمايه. 10
  12/0  3  04/0 مردم نسبت به اين ورزش عالقه و نگرش مثبت اكثريت. 11
  16/0  4  04/0 آموختگان و دانشجويان رشتة تربيت بدنيرشد كمي و كيفي دانش. 12
  20/0  4  05/0 )ايالمللي زورخانه فدراسيون بين(المللي در اين ورزش وجود ساختار بين. 13
  09/0  3  03/0 ورزشيهاي هاي اخالقي و فرهنگي در ساير رشتهگسترش ناهنجاري. 14

دها
دي
ته

  

  03/0  1  03/0 هاي مدرن و وارداتيعالقة نسل جوان به ورزش.1
  06/0  2  03/0 ايهاي رايانهتحركي و عالقة كودكان و نوجوانان به بازي كم. 2
  04/0  1  04/0 هاي شهري جديدناديده گرفتن جايگاه زورخانه در بافت. 3
  04/0  1  04/0 نامطلوب غربي و بيگانههاي هجوم و ترويج فرهنگ. 4
  03/0  1  03/0 هاي اقتصادي و افزايش تورم و گرانيتحريم. 5
  04/0  1  04/0 هاي دولتي و خصوصيها و شركتداري سازمانگذاري و باشگاهعدم سرمايه. 6
  06/0  2  03/0 هاي ناسالم و غيرمفيد در بين نوجوانان و جوانانافزايش سرگرمي. 7
  06/0  2  03/0 هاي ورزشيتوجه بيش از حد مسئوالن به ورزش قهرماني و برخي رشته. 8
  08/0  2  04/0 ايالمللي ورزش زورخانهنوپا بودن ساختار بين. 9

  03/0  1  03/0 ازحد در ورزش كشور هاي دولتي و سياسي بيشدخالت. 10
  06/0  2  03/0 هاي گروهيرسانهويژه فوتبال در  ها بهپوشش ناعادالنة خبري انواع ورزش. 11
  04/0  2  02/0 گذاري و تقاضا براي ورزشمشكالت اقتصادي جامعه و كاهش سرمايه. 12
  03/0  1  03/0 ازحد قهرمانان و مشكالت معيشتي، ادامة تحصيل و آيندة شغلي مشغلة بيش. 13

  ∑= 75/2    ∑=  1    جمع

  
هاي فدراسيون ورزشموقعيت راهبردي  2شكل 

  .دهداي را نمايش ميزورخانه
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  اي هاي زورخانه   موقعيت راهبردي فدراسيون ملي ورزش. 2شكل 

  

و نمرات حاصل از  SWOTوتحليل  با توجه به تجزيه

هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي، جمع جبري ماتريس

اي در منطقة راهبردي هاي زورخانهفدراسيون ملي ورزش

SO  قرار گرفته كه اين موقعيت بيانگر اين مهم است كه

از نظر سازماني داراي نقاط قوت و از نظر عوامل بيروني 

بايست در تدوين هاي اجتماعي بوده كه ميداراي فرصت

با توجه به اين موقعيت . گيري كردبرنامه از آن بهره

ها، جهت توسعه و گسترش فعاليت ها بايد بيشتر درراهبرد

ورود به بازارهاي جديد و افزايش سهم بازار باشند و كمتر 

  .ها باشنددر جهت حفظ و نگهداري يا كاهش فعاليت

و نظرسنجي از خبرگان و  SWOTبراساس تحليل 

راهبرد  6راهبرد، شامل  15كميتة راهبري، در مجموع 

SO ،5  راهبردWO ،2  راهبردST  د راهبر 2وWT 

اي در  هاي استخراج شده طي جلسهراهبرد. تدوين شد

شوراي راهبري مطرح شدند و با استفاده از ماتريس 

QSPM )اولويت)ريزي راهبردي كميماتريس برنامه ،-

دليل حجم باال، جزئيات اين ماتريس در  بندي شدند كه به

  .گنجيدقالب اين مقاله نمي

  : ند ازا ترتيب اولويت عبارت ها بهراهبرد

ها مانند شهرداري،  هاي ساير ارگان استفاده از ظرفيت .1

در جهت افزايش مشاركت اقشار ... نيروهاي مسلح و 

 .مختلف

ارتقاي سطح آگاهي عمومي و ترويج فرهنگ ورزش  .2

  . ايزورخانه

هاي هاي ورزشي فعال در ساير رشتهتعامل با باشگاه .3

 داري در كشتي پهلواني و ورزشورزشي براي تيم

  . ايزورخانه

كيد بر أسازماندهي نظام مسابقات فدراسيون با ت .4

هاي استاني  المللي، برگزاري ليگميزباني مسابقات بين

ها و جاي مسابقات استان هباشگاهي ب و مسابقات بين

  .هاشهرستان

كيد بر توزيع أها با تارتقاي كمي و كيفي زورخانه .5

  .عادالنه و دسترسي آسان براي عموم

اي در جهت ترويج وابط عمومي و رسانهر توسعة .6

 . ايورزش باستاني و زورخانه
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المللي نوپاي ورزش بين ساختار توسعةكمك به  .7

انساني، امكانات و مين منابعأاي از طريق تزورخانه

  .الملليتجهيزات مورد نياز فدراسيون بين

ورزش باستاني در سطوح  توسعةهاي تقويت برنامه .8

  .پايه

 . هااي در مدارس و دانشگاهزورخانهتوسعة ورزش  .9

محور كردن ورزش  تعامل با مراكز آكادميك و دانايي .10

  .ايزورخانه

بخشي به منابع درآمدي فدراسيون ورزش  تنوع .11

بازاريابي و  ةاي از طريق ايجاد كميتباستاني و زورخانه

-گسترش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه

  . گذاري

ها، سازي شيوهي و جذابروزآمد نمودن، استانداردساز .12

- مقررات، اماكن و تجهيزات ورزش باستاني و زورخانه

 .اي

تدوين، اجرا و (استفاده از روش مديريت راهبردي  .13

فدراسيون ورزش  ةدر ادار) راهبردي ةارزيابي برنام

  .هاي استاني تابعهتأاي و هيباستاني و زورخانه

 توسعه و پرورش و حمايت منابع انساني مورد نياز .14

فدراسيون اعم از ورزشكار، مربي، داور، مرشد، 

 .كيد بر داوطلبي در ورزشأكارشناس و مدير با ت

-ورزش اطالعات سيستمو مكانيزاسيون  اندازيراه .15

  .ايزورخانه

  

 
  ايهاي زورخانهماتريس تطبيقي عوامل داخلي و خارجي فدراسيون ملي ورزش. 3جدول 

  ليداخعوامل  
  

  عوامل
  خارجي 

S1 - S2 – S3 – S4 – S5 – S6 - S7 – S8 – S9 – 
S10 – S11 – S12 – S13 – S14 – S15 – S16 – 
S17 – S18 – S19 – S20 – S21 – S22 – S23 – 
S24 – S25 – S26 

W1 – W2 – W3 – W4 – W5 – W6 - W7 – 
W8 – W9 – W10 – W11 – W12 – W13 – 
W14 – W15 – W16 – W17 – W18 – W19 – 
W20 – W21 – W22  

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 
O8 
09 

O10 
O11 
O12 
O13 
O14 

  :SOهاي راهبرد
 A .هاي هاي ورزشي فعال در ساير رشتهتعامل با باشگاه

اي داري در كشتي پهلواني و ورزش زورخانهورزشي براي تيم
)S2  ،S5 ، S6  ،S10 ، S16 ،O5 ،O9 ،O11  ،O14(  

B . محور كردن و دانش  مراكز آكادميك و داناييتعامل با
،  S1  ،S2 ، S14  ،S23(اي بنيان نمودن ورزش زورخانه

O3،O12 (  

C .ها از طريق اي در مدارس و دانشگاهتوسعة ورزش زورخانه
اي وزارت علوم هاي ورزش زورخانههمكاري و حمايت انجمن

 ،S2 ،S8 ،S14، S18، S23 ،S26 ،O2 ،O3(وپرورش و آموزش
O7 ،O12 (  
D .هاي توسعة ورزش باستاني در سطوح پايه تقويت برنامه
)S4 ،S8 ، S11  ،S18 ، S19 ،S20 ،O2 ،O7 ،O8  ،O11 (  

E . توسعه، پرورش وحمايت منابع انساني مورد نياز
فدراسيون اعم از ورزشكار، مربي، داور، مرشد، كارشناس و 

 ، S3  ،S4 ، S8  ،S11(مدير با تأكيد بر داوطلبي در ورزش 

S14 ،S19 ،S20 ،O8  ،O12(  
F .افزايش مشاركت ورزشي و ترويج فرهنگ ورزش زورخانه -

ها مانند شهرداري،  هاي ساير ارگان اي با استفاده از ظرفيت
، S2  ،S5، S23 ،S25 ، S26...(نيروهاي مسلح، صداوسيما و

O1 ،O2 ،O5 O8  ،O11(  

  :WOهاي راهبرد
G . تدوين، اجرا و (مديريت راهبردي استفاده از روش

در ادارة فدراسيون ورزش باستاني ) ارزيابي برنامة راهبردي
 ، W5 ، W15(هاي استاني تابعه اي و هيأتو زورخانه

W16 ،W19 ،O1 ،O6 ،O12 (  
H.اي  زورخانهورزشاطالعاتسيستمومكانيزاسيوناندازيراه
)W1،W15 ، W16،W17 ،W19 ،W21 ،W22 ،O6، O9(  
I .ها با تأكيد بر توزيع ارتقاي كمي و كيفي زورخانه

، W2 ، W6 ، W7(عادالنه و دسترسي آسان براي عموم 
W8 ، ، W11 ،W19 ،O1 ،O2 ،O4 ،O10 ،O11(  

J . تنوع بخشي به منابع درآمدي فدراسيون ورزش باستاني
اي از طريق ايجاد كميتة بازاريابي و گسترش و زورخانه

 ، W6(گذاري راي سرمايهمشاركت بخش خصوصي ب

W8 ، W12 ،W13 ،W18 ،O4 ،O5 ،O8 ،O11(  
K .اي در جهت ترويج ورزش توسعة روابط عمومي و رسانه

، W1 ، W17 ،W18 ، ، W20 ،W19(اي باستاني و زورخانه

O1 ،O6 ،O9(  
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T1 ،T2 

T3 ،T4 

T5 ،T6 

T7،T8  
،T9،T10،  

T11 ،T12،  
 T13  

  :STهاي راهبرد
L. مسابقات فدراسيون با تأكيد بر ميزباني سازماندهي نظام

هاي استاني و مسابقات  المللي، برگزاري ليگمسابقات بين
،  S2(ها ها و شهرستانجاي مسابقات استان باشگاهي به بين

S4 ،S5 ، S6  ،S8 ، S9، S10، S13 ،T6،T7 ،T8(  
M.المللي نوپاي ورزش زورخانهكمك به توسعة ساختار بين -

انساني، امكانات و تجهيزات مورد ن منابعاي از طريق تأمي
، S2 ،S5،S8،S9،S11 ،S13(المللي نياز فدراسيون بين

S16،S20 ،S21 ،S26،T1،T8 ،T9(  

  :WTهاي راهبرد
N .ها، سازي شيوهروزامد نمودن، استانداردسازي و جذاب

اي مقررات، اماكن و تجهيزات ورزش باستاني و زورخانه
)W1،W4،W6،W24 ،T1،T4، (  

O . ارتقاي سطح آگاهي عمومي و ترويج فرهنگ ورزش
  )،W1،W2،T1،T3 ،T4 T6،T7، T9،T8(اي زورخانه

  

  
  گيريبحث و نتيجه

انداز و   در اين پژوهش پس از تدوين مأموريت، چشم

اي، هاي زورخانههاي محوري فدراسيون ملي ورزشارزش

نقاط قوت، ضعف، فرصت محيط دروني و بيروني آن شامل 

وتحليل  در تجزيه. و تهديد آن شناسايي مورد بررسي شد

اي هاي زورخانهمحيط دروني و بيروني فدراسيون ورزش

نقطه  23نقطه قوت،  26مشخص شد كه اين فدراسيون با 

 SOتهديد، در منطقة تهاجمي  13فرصت و  14ضعف، 

الزم است قرار دارد؛ اما در اين زمينه نبايد مغرور شد و 

هاي خود داشته باشد، فدراسيون دقت بيشتري در فعاليت

زيرا فاصلة موقعيت راهبردي فدراسيون با ساير مناطق 

راهبردي نيز بسيار كم است و با كمي اهمال، احتمال 

 WTتر حتي تا منطقة هاي پايينسقوط آن به جايگاه

حفظ و ارتقاي موقعيت راهبردي فدراسيون . وجود دارد

هاي اي منوط به اجراي راهبردهاي زورخانهورزش

گيري در شده است كه در ادامه به بحث و نتيجه تدوين

  .خصوص هر يك از آنها پرداخته شد

ها مانند شهرداري، هاي ساير ارگاناستفاده از ظرفيت

در جهت افزايش مشاركت اقشار ... نيروهاي مسلح و 

ها و سازمان ةبالقوهاي بالفعل و استفاده از توانايي: مختلف

مسئول در كشور موجب و غيرورزشي نهادهاي ورزشي 

اذعان ) 2004( 1لوپ .شد خواهداي زورخانهتقويت ورزش 

                                                           

1. Loup 

 از بزرگ و كوچك ورزشي هايسازمان از بسياريكرده 

 دريافت مالي هايكمك دولت به وابسته نهادهاي و دولت

 يسازمان موفقيت عوامل از مؤثر ارتباطات و كنندمي

وجود تشكيالت تربيت بدني و ). 13( شودمي محسوب

هاي كوچك و بزرگ، ورزش در اكثر ادارات و سازمان

هاي مشترك را براي فرصت همكاري و اجراي طرح

. آوردوجود مي اي بههاي زورخانهفدراسيون ورزش

همكاري با آموزش و پرورش براي استعداديابي، همكاري 

مسائل علمي، همكاري با ها در خصوص با دانشگاه

ها درخصوص مسائل فني و مادي، تعامل با فدراسيون

تربيت بدني بسيج و نيروهاي مسلح براي برگزاري 

ها جهت اجراي مسابقات و استعداديابي، تعامل با شهرداري

هر يك موجب ... هاي مشترك ورزش همگاني و طرح

هاي افزايش كارايي و بازدهي فدراسيون ملي ورزش

  . اي خواهند شدخانهزور

ارتقاي سطح آگاهي عمومي و ترويج فرهنگ ورزش 

اي و مشاركت پايين جامعه در ورزش زورخانه: ايزورخانه

كمبود آگاهي و شناخت مردم از قوانين، مقررات، فنون و 

هاي عمدة فدراسيون هاي اين ورزش از ضعفمهارت

ي هااز طرفي عالقة نسل جوان به ورزش. شودمحسوب مي

اي و افزايش هاي رايانهمدرن و وارداتي، عالقه به بازي

طور ويژه  هاي ناسالم در جوانان، ورزش و بهسرگرمي

حقيقت اين است كه . كنداي را تهديد ميورزش زورخانه

هاي فراوان، اي با وجود زيبايي و جذابيتورزش زورخانه
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. خوبي به جامعه معرفي و شناسانده شود نتوانسته به

اي بايد از طريق تقويت روابط اسيون ورزش زورخانهفدر

ها و اجراي رساني، تقويت روابط با رسانهعمومي و اطالع

اي در محافل ورزشي و غيرورزشي نمادين ورزش زورخانه

سطح آگاهي جامعه از اين ورزش را ارتقا دهد و جايگاه 

 .دست آورد واقعي خود را به

هاي در ساير رشتههاي ورزشي فعال تعامل با باشگاه

داري در كشتي پهلواني و ورزش ورزشي براي تيم

هاي فرهنگي و هرچند گسترش ناهنجاري: ايزورخانه

شود، اخالقي در ورزش تهديدي براي آن محسوب مي

اي نسبت به محتواي فرهنگي و معنوي ورزش زورخانه

ها هاي ورزشي فرصت مناسبي را براي باشگاهساير رشته

هاي  آورد كه با حمايت از اين ورزش، فعاليتوجود مي به

از . اخالقي و معنوي ورزش باشگاهي را نيز تقويت كنند

سوي ديگر اين امر سبب تقويت و رونق بيش از پيش 

- بنابراين رابطة برد. شوداي در كشور ميورزش زورخانه

- اي شكل ميهاي حامي و ورزش زورخانهبرد بين باشگاه

  . گيرد

ام مسابقات فدراسيون با تأكيد بر سازماندهي نظ

هاي استاني و  المللي، برگزاري ليگميزباني مسابقات بين

ها و جاي مسابقات استان باشگاهي به مسابقات بين

هاي باالي مسابقات و با توجه به هزينه: هاشهرستان

هايي نظير پرهيز رويدادهاي ورزشي بايد با اتخاذ سياست

هاي هت حذف و كاهش هزينهاز مسابقات موازي، تالش ج

ها، پرهيز از مسابقات ونقل، اسكان و تغذية تيم حمل

دهي به سمت مسابقات دائمي  و جهت) هاتورنمنت(يكباره 

كه  از طرفي زماني. نظام مسابقات را بهبود بخشيد) هاليگ(

ها، حالت باشگاهي و جاي شهرها و استان مسابقات به

اندركاران و جذب خودجوش بگيرد، احتمال تالش دست

تالش براي كسب ميزباني مسابقات . رودحاميان باال مي

موجب جذب توجه مسئوالن و عموم مردم به ورزش 

اي، توسعة امكانات و تجهيزات، پيشرفت مربيان و زورخانه

داوران، افزايش انگيزه براي كسب عناوين قهرماني و 

   . شودتوسعة ساير منابع پشتيبان ورزش قهرماني مي

ها باتأكيد بر توزيع ارتقاي كمي و كيفي زورخانه

 هاييسياست اتخاذ: عادالنه و دسترسي آسان براي عموم

 هايهزينه نسبت به عمراني هايهزينه بر افزايش مبتني

هاي غيرفعال، جاري، بازگشايي، بازسازي و مرمت زورخانه

هاي در دست احداث، ساخت  تكميل و تجهيز زورخانه

اي ي جديد مطابق با كسري فضاي زورخانههازورخانه

-ها منطبق با منطق هزينه فايده، ارتباطات و بهرهاستان

ها، ها در توسعة زورخانههاي ساير ارگانگيري از پتانسيل

هاي هاي اجتماعي و استفاده از ظرفيتجذب مشاركت

ساز، انجام مطالعات كنندگان و خيرين ورزشيوقف

هاي جديد، اجراي بهينة زورخانهيابي نيازسنجي و مكان

-ساعات بهرههاي كشور، افزايشبندي زورخانهطرح رتبه

-ها و سردمهاي موجود، استفاده از گوداز زورخانهبرداري 

النصب جهت انجام ورزش در  هاي نمادين، سيار و سريع

اماكن مختلف و احداث زورخانة ملي بزرگ و نمادين با 

ز جمله اقداماتي هستند كه ظرفيت باالي تماشاگران، ا

ها مفيد توانند در جهت توسعة كمي و كيفي زورخانهمي

  .واقع شوند

اي جهت ترويج ورزش توسعة روابط عمومي و رسانه

روابط عمومي يعني مديريت ارتباط : ايباستاني و زورخانه

داري، داشتن رابطة مردم مخاطب، هنر بين سازمان و

-گروه كسب همكاري مردم والش براي و ت خوب باديگران

اين تعاريف . اهميت داردسازمان هايي كه براي 

برقراري ارتباط  دهندة نقش مؤثر روابط عمومي در نشان

هاي ارتباطي توسعة فعاليت .بين سازمان و مخاطب است

جريان مبادلة  ،هاهاي ارتباط با مردم و رسانهاعم از فعاليت

كرده و بازخورد  پيام بين سازمان و مخاطب را دوسويه

الزم را در جريان ارتباطي خود با مخاطبان در ابعاد 
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المللي ايجاد كرده و از اين طريق  سازماني، ملي و بين درون

هاي  آثار كالن و تأثيرگذاري مثبت در سطح برنامه

-هاي زورخانهبنابراين فدراسيون ورزش. ايفا كند سازماني

ها در  مي و رسانههاي روابط عمواي نيز بايد از پتانسيل

جهت نفوذ و تأثيرگذاري بر افكار عمومي و اشاعة ورزش 

زاده ، خسروي)1386(گودرزي . اي استفاده كندزورخانه

نيز توسعة ) 1391(و مظفري ) 1389(، حميدي )1387(

ها را از راهبردهاي مهم روابط عمومي و ارتباط با رسانه

 ). 6، 10، 14، 15(اند توسعة ورزش برشمرده

المللي نوپاي ورزش كمك به توسعة ساختاربين

انساني، امكانات و اي از طريق تأمين منابعزورخانه

با توجه به اينكه : الملليتجهيزات مورد نياز فدراسيون بين

اي ورزش بومي و باستاني ايرانيان است، ورزش زورخانه

با تأسيس  ايزورخانه هايحركت جهاني كردن ورزش

 »ايهاي باستاني و زورخانه كردن ورزش فراملي« ةكميت

هاي المللي ورزشو در ادامه فدراسيون بين آغاز شد

المللي بنابراين فدراسيون بين. اي تأسيس شدزورخانه

اي از فدراسيون ملي است كه ضمن استقالل نوعي شاخه به

كامل براي رشد و توسعة اين ورزش در سطح دنيا نيازمند 

ازطرفي توسعة بعد . يون ملي استهمكاري متقابل فدراس

اي موجب رونق مسابقات و ايجاد المللي ورزش زورخانهبين

هاي زورخانه اي انگيزه در جوانان در پيوستن به ورزش

در اين زمينه، فدراسيون ملي با اقداماتي نظير . شودمي

المللي اي وكمك به فدراسيون بينانجام خدمات مشاوره

رات و استانداردها با استفاده از در تدوين قوانين و مقر

نظرهاي كارشناسي، تأمين نيروي انساني مورد نياز 

المللي اعم از ورزشكار، مربي، داور و مرشد، فدراسيون بين

المللي، اخذ ها در موارد نياز فدراسيون بينتأمين زورخانه

ويژه در شرايطي كه  المللي بهميزباني رويدادهاي بين

-سازي گروهبه ميزباني نيستند، آماده كشورهاي ديگر قادر

اي منظور ارائه و اجراي نمادين ورزش زورخانه هاي ملي به

المللي ورزشي و غيرورزشي و اعزام در محافل بين

هاي ملي به ساير كشورها در جهت آموزش و ترويج  گروه

تواند در توسعة ساختار نوپاي اي ميورزش زورخانه

  .باشد المللي مؤثرفدراسيون بين

هاي توسعة ورزش باستاني در سطوح تقويت برنامه

 همة بين در نوجواني و كودكي دوران ورزش در اگر: پايه

 اين سني خود يها دوره همة در فرد نهادينه شود، افراد

عمر،  يها سال افزايش با همراه خواهد داشت و به را عادت

. شد خواهد هاي ورزشي متفاوتتنها نوع و شدت فعاليت

، هرچه جمعيت و )2009(زعم ستيرادو  همچنين به

مشاركت سطوح پاية ورزش بيشتر باشد، زمينة ظهور و 

تر خواهد بود؛ در نتيجه بروز استعدادها و رشد آنها مناسب

يابد و موجب تقويت  تعداد افراد نخبة ورزشي افزايش مي

 گودارد و دابسون نظر از). 16(ورزش قهرماني خواهد شد 

 نوع دو صنايع ساير مانند نيز ورزش در) 2001(

 شد متصور توان مي را بلندمدت و مدت كوتاه گذاري سرمايه

 هايرده در بازيكنان توسعة و رشد روي گذاري سرمايه كه

 هاي نهاد بلندمدت هايگذاري سرمايه جزء سني مختلف

-سرمايه اين چنانچه حال). 17( شودمي محسوب ورزشي

اركان  همة توسط مداوم و مند نظام طور  به بلندمدت گذاري

 اي آينده در د،گير انجام ايفدراسيون ملي زورخانه

 ورزش نظام براي باكيفيت بسيار ورزشكاراني دور چندان نه

  .شد خواهند تربيتاي زورخانه

: هااي در مدارس و دانشگاهتوسعة ورزش زورخانه

واسطةه حجم وگستردگي نفرات،  آموزي، بهورزش دانش

هاي ورزشي است كه اگر سرشار از استعدادها و قابليت

درستي هدايت و كاناليزه شود، نقش بسزايي در پويايي  به

اي قوي براي  و نشاط جامعه خواهد داشت و پشتوانه

امروزه اگر كشورهاي پيشرفتة دنيا در . ورزش خواهد بود

هاي ها و موفقيتتمامي سطوح ورزشي به پيشرفت

هاي آن را در اند، بايد ريشهتهچشمگيري دست ياف
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شناخت اهميت ورزش مدارس و بسترسازي مناسب 

اي نيز هاي زورخانهفدراسيون ملي ورزش. وجو كرد جست

بايد بداند كه موفقيت در ورزش همگاني و قهرماني از 

گذرد؛ زيرا مسير كارا و اثربخش ورزش مدارس مي

زمينه،  ها در اينگذاريترين اقدامات و سرمايه كوچك

، )1389(خبيري . بيشترين نتايج را در پي خواهد داشت

و آقايي ) 1391(، رشيدلمير )1390(سيف پناهي 

اي بر اين نيز در راهبردهاي خود تأكيد ويژه) 1392(

از طرفي توسعة ورزش ). 18 -21(اند موضوع داشته

تواند سطح آگاهي و نگرش ها مياي در دانشگاهزورخانه

بيت بدني و غيرتربيت بدني را از اين رشتة دانشجويان تر

عنوان مروجان و  ورزشي باال ببرد و از اين طريق از آنها به

 .  مند شوداي بهرهدهندگان ورزش زورخانه آموزش

محور كردن ورزش  تعامل با مراكز آكادميك و دانايي

و  علميارتباط و هماهنگي بين مراكز هرچه : ايزورخانه

توان به بهبود شرايط  مي ،ش بيشتر باشدمراكز اجرايي ورز

بيشتر فني و كيفي ورزش با رويكرد علمي  يو ارتقا

در اين زمينه، استفاده از ظرفيت دانشگاه  .اميدوار بود

هاي ورزشي اي و آكادميعلمي كاربردي ورزش زورخانه

توانند در اند، ميتازگي در اين رشته تأسيس شده كه به

از طرفي . رزشي مفيد واقع شوندتوسعة علمي اين رشتة و

هاي علمي خارج از فدراسيون نظير گيري از ظرفيت بهره

التحصيالن و دانشجويان تربيت بدني در انجام  مانند، فارغ

هاي كارورزي يا  هاي كاربردي، اجراي طرحپژوهش

-اي ميهاي مرتبط با ورزش زورخانهنامه حمايت از پايان

  .  ة ورزشي را افزايش دهدتواند سرعت رشد علمي اين رشت

بخشي به منابع درآمدي فدراسيون ورزش  تنوع

اي از طريق ايجاد كميتة بازاريابي و باستاني و زورخانه

: گذاريگسترش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه

در شرايط كنوني بدون  نهادهاي ورزشيحيات  ةادام

يز زيرا ورزش ن، پذير نيستمالي و اقتصادي امكان ةپشتوان

- رسيدن به اهداف برنامه براي يديگرمقولة مانند هر 

گرچه اين منابع ا .خود نياز به منابع مالي دارد ةشد ريزي

تخصيص  مانندهاي مختلف مالي در حال حاضر از روش

شود، هاي مختلف تهيه مياعتبارات دولت در قالب بودجه

مخارج بالقوه نهادهاي اين ميزان بودجه درصد ناچيزي از 

هاي  بنابراين سازمان .)22(دهد ورزشي را پوشش مي

 ،عهده دارند مختلف كه مسئوليت امر ورزش كشور را بر

دولتي نيازهاي خود را  ةقادر نخواهند بود با اتكا به بودج

كيد دولت مبني بر أاز طرفي با توجه به ت؛ ندكنتأمين 

ها و سازمانچهارم توسعه،  ةسازي در برنام خصوصي

اي جز ايجاد درآمد چاره يبراي بقاورزشي  يهاباشگاه

كه اين امر مستلزم ايجاد ساختارهاي الزم در  ندارند

  .راستاي جذب بخش خصوصي است

ها، سازي شيوهروزامد نمودن، استانداردسازي و جذاب

: ايمقررات، اماكن و تجهيزات ورزش باستاني و زورخانه

زايش ها براي افسازي ورزش هاي جذابيكي از راه

مقبوليت عمومي، ساده و قابل فهم كردن قوانين آن رشتة 

آموزش قوانين و مقررات ورزش . ورزشي براي مردم است

ها و روابط اي به عموم مردم از طريق رسانهزورخانه

سازي قوانين و مقررات عمومي، سعي در تسهيل و ساده

-پيچيده و استانداردسازي و هماهنگي در آموزش ورزش

. تواند در اين زمينه مؤثر واقع شوداي ميانههاي زورخ

-همچنين افزايش زيبايي و كيفيت فضاي فيزيكي زورخانه

تواند جذب افراد به اين رشتة ها و تجهيزات آنان مي

شود در اين زمينه پيشنهاد مي. ورزشي را تسهيل كند

اي تعيين شود، تجهيزات استانداردهاي فضاهاي زورخانه

يفيت توليد شوند، به تزيينات داخل ورزشي ايمن و باك

هاي زورخانه توجه شود و لباس اصيل و سنتي ورزش

 .      اي طراحي گرددزورخانه

تدوين، اجرا و (استفاده از روش مديريت راهبردي 

در ادارة فدراسيون ورزش باستاني ) ارزيابي برنامة راهبردي
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مراتب  وجود سلسله: هاي استاني تابعهاي و هيأتو زورخانه

آنها موجب  ها در فدراسيون و اجراي مناسب  مختلف برنامه

خواهد شد تا روند رشد و توسعة ورزش در استان هرچه 

ريزي كالن و اجراي سبب  برنامه. بيشتر تسهيل شود

مساعي جامعة ورزش در قالب  و ها شود كه تالش   مي

بخش در جهت تحقق اهداف كالن قرار چارچوبي وحدت

در   هاي موازي كاسته و برايند تالشعاليتگرفته، از ف

راستاي نيل به اهداف قرار گيرد، ضمن اينكه معياري براي 

شك رسوخ  بي. كندكنترل عملكرد فدراسيون فراهم مي

تر خواهي به سطوح پايينمحوري و راهبرد تفكر برنامه

اي، هاي ورزش زورخانهها و باشگاهها، هيأتمانند كميته

همچنين اجراي برنامه . كندن را تسهيل ميروند توسعة آ

در اين زمينه، . پذير نيست بدون ارزيابي عملكرد امكان

اي، اجراي برنامة تشكيل شوراي عالي ورزش زورخانه

هاي نوين كارگيري روش اي، بهراهبردي ورزش زورخانه

هاي ، تشويق كميتهBSCمديريت و ارزيابي عملكرد مانند 

هاي استاني به ارائه و اجراي برنامه هايفدراسيون و هيأت

بلندمدت، توزيع امكانات و منابع براساس عملكرد، الزام 

هاي ها به ارائه تقويم ورزشي دقيق، تدوين شاخصهيأت

ها و الزام آنان به ارائة گزارش ارزيابي عملكرد هيأت

عملكرد از جمله اقداماتي است كه بايد در اين زمينه 

و انجمن ) 1392(، آقايي )1389( قاليباف. صورت گيرد

نيز بر ضرورت حاكميت تفكر ) 2008(هندبال بريتانيا 

  ).5، 21، 23(اند راهبردي در مديريت ورزش تأكيد كرده

توسعه و پرورش و حمايت منابع انساني مورد نياز 

فدراسيون اعم از ورزشكار، مربي، داور، مرشد، كارشناس و 

 نظران صاحب عموم: رزشمدير با تأكيد بر داوطلبي در و

 تغيير اساس و پايه انساني منابع كه اند عقيده اين بر توسعه

نيروي «ر محو حول ملي توسعة واقع، در و است تحوالت و

 اين از نيز قهرماني ورزش مقولة. يابدمي تحقق» انساني

 ورزش نظام اگر اساس اين بر و نيست امستثن موضوع

 هدفمند هايديدگاه و تفكرات دانش، از نتواند كشوري

 توسعه به توانست نخواهد شك بي كند، استفاده ها انسان

 مؤثرترين از متخصص و مداكار انساني نيروي. يابد دست

 مربيان. شودمي محسوبي ورزش نظامهر  ارتقاي عوامل

 تمام در ورزشكاران گران هدايت و كنندگان تربيت عنوان به

 توسعة در مهمي بسيار نقش) نخبه تا مبتدي( سطوح

 ورزشي تشكيالت فعلي رويكرد. كنندميا ايف ورزش

 دانش ارتقاي و آموزش بر مبتني يافته توسعه كشورهاي

 نظام بازنگري به كشورها از بسياري رو اين از است؛ مربيان

 اندپرداخته خود ورزشي مربيان ارتقاي و ارزيابي آموزشي،

از طرفي، در شرايط كنوني كه استخدام افراد جديد ). 24(

با چالش و عدم بازدهي مواجه است، وجود نيروهاي 

اي و شود كه كمبود نيروهاي حرفهداوطلب سبب مي

هاي كارمندان رسمي در ورزش استان جبران شود و هزينه

  . منابع انساني به حداقل برسد

-ورزش اطالعات سيستمو مكانيزاسيون  اندازيراه

جريان اطالعات در ادامة حيات سازمان، نقش : ايزورخانه

. كندجريان خون در بدن يك موجود زنده را ايفا مي

گانة مديريت راهبردي  اطالعات در هر يك از مراحل سه

- ريزي، اجرا و ارزيابي نقش مهمي را ايفا مياعم از برنامه

ت كه گفته كند و يادآور سخن ارزشمند لورد كلوين اس

گيري كنيد، وقتي شما نتوانيد چيزي را اندازه«بود 

اطالعات براي يك مدير . »توانيد آن را مديريت كنيد نمي

مانند صفحة داشبوردي براي خلبان است؛ مديران، مانند 

بسياري از عوامل محيطي و  گيريها، نياز به اندازهخلبان

فق را ي موسوي آينده عملكردي دارند تا سفر خود به

-پايش كنند كه اين مهم از طريق اطالعات دقيق امكان

  .پذير است

شود مديران فدراسيون ملي نهايت پيشنهاد مي در

 هايكلية راهبرد جلساتي طي ،ايهاي زورخانهورزش

 فراهم را آنها اجراي زمينة و بررسي تردقيق را شده تدوين
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دهند، تا حد  قرارخود  كار مبناي را مأموريت بيانية د؛نكن

 اجراي و شروع براي نياز مورد منابع و هاحمايت ممكن

 حمايتاقدامات الزم در خصوص  و دنآور فراهم را هبرنام

 هاي ارزش است ضروري. گيرد صورتي ورزشي هاتأهي

دست اندركاران  رفتار دادن جهت براي مبنايي محوري،

 به گروهي تالش ايجاد زمينة گيرد، قراراي ورزش زورخانه

 خصوص در و دشو فراهم راهبردي برنامة اجراي منظور

 شود اقدام اجرا حين درراهبردي فدراسيون  برنامة ارزيابي

 طول در آن ساختن منعطف و اصالح به نياز صورت در تا

 .گيرد صورت الزم اقدامات و بينيپيش اجرا، زمان
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