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 پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 چكيده
ي در راستاي اجراي ةبرنام ةارائ واليبال در ايران با توصيف وضع موجود حاضر ف تحقيقهد

وضع موجود  فيتوص ةساختمحقق  ةپرسشنام ،ها دادهآوري  . ابزار جمعاستبهبود مستمر 
 ةيكلآماري شامل  ةجامعشد.  دييأتآن  ييايپاو  ييمحتواست كه روايي ها استان باليوال

راهنما  ةنمونه در مطالع nآماري از طريق تعيين  ة. حجم نمونبود )ستانا 30( كشور يها استان
تحقيق از نوع پيمايشي، تحليل محتوا و اقدام موردي است. روش  .دست آمد هاستان ب 12برابر 
 ةپشتيباني نرم، در مؤلف كرديرونشان داد در  رئاسكوي كاآزمون  بر اساس هاي پژوهش يافته

علمي  ةتوسع، كنندگان مالي داوران و مربيان فعال، منابع مالي و حمايتژه  وي به ،نيروي انساني
در بخش  خصوص ، بهاستاندارد و ارزيابي وسعةو ت )ICT( و پژوهشي و فناوري اطالعات

ويژه در بخش  به ،ريزي روباز، محيط حقوقي، مديريت و برنامه يها نيزمآموزشي و  يها سالن
 وجود دارد ها نسبت ةداري در مقايس فرهنگي تفاوت معني ةو توسع ها استانمسابقات داخلي 

)05/0P<( در مؤلفةدر سطح بسيار پاييني قرار دارند ها استاندرصد  70اين موارد  تمام. در . 
يباني سخت كه شامل داري مشاهده نشد. در مبحث پشت نهادها و تشكيالت تفاوت معني

، ساختدر دست  يها سالندر بخش  هويژ به، است ساخت و تجهيزات ورزشيامكانات و زير
 و وجود داشت) >5/0Pداري ( تفاوت  معنيواليبال ساحلي و ساير تجهيزات ورزشي  يها نيزم

 به لحاظ ها استاندر سطح پاييني قرار دارند بنابراين وضع موجود واليبال  ها استاندرصد  82
با وضع مطلوب  سهيمقا با توجه به نيبنابرا ؛نرم و سخت ناهمگون است يبانيپشت كرديرو

)Bench-Marking(، ) سواتSOWTبر ورزش واليبال  ةتوسع يياجرا يكارها راه دست آمد. ه) ب
 مالكو  شد يده و وزن يبندجمع  ها فرصتكمبودها و نظر خبرگان و استفاده از  اساس

ج و هاي سه تا پن دوره در ورزشكار تيجمع، متوسط نرخ رشد توسعه يكارها راه يكم شيافزا
  شد. يبند تياولو كارشناساننظر  قيطراز  كهساله بوده است  ده
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 مقدمه
طور دائم بر رويدادهاي داخلـي و خـارجي نظـارت كننـد تـا بتواننـد در        به ناگزيرند ها سازمان ،امروزه 

اي اصـولي   د به شـيوه باي ها سازمان. سازگار كنندات زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغيير
رعتي سرسـام آور در  وفق دهند. در دنياي كنوني كه بـا سـ   ها آناين تغييرات را شناسايي و خود را با 

شـهودي اسـتفاده    يها قضاوتيكباره و مبتني بر  يها يريگ از تصميم توان ينمديگر  حال تغيير است
نهايـت اسـتفاده را    راهبـردي خواهند بود كه بتوانند از علم و مديريت  موفق ييها سازمان ،كرد. امروزه

ارائـه  ل و زماني براي فائق آمدن بر مسائ شوند يمگاهي از موضع قدرت تعريف  كارها راه .)4 -1ببرند (
 يهـا  يريـ گ ، بايـد جهـت  خـاص  يهـا  تيـ قعموتوانايي رويـارويي بـا   داشتن براي  رو نيااز  شوند؛ مي

 دهـد  يمـ ). دقت در اين مالحظات نشـان  4 ،3( شودمطالعه  اه آنو دليل اهميت  ها سازمانراهبردي 
تخصصـي   يهـا  تيريمـد يـك از   وجود دارد كه در حيطة هيچ اي هاي مسئوليتي كه در سازمان حوزه

تعيـين مسـير، تحقـق     براي» مديريت راهبردي« .است »راهبرديمديريت «همان  كه رديگ ينمقرار 
و حركت به سوي موفقيـت تعريـف شـده     ها برنامه ةهمراه با تعهد مشترك دربار ، ايجاد فضايها هدف

 بـر همگي  و اند هكردهاي مختلف بررسي  ريزي را از جنبه ). دانشمندان بسياري اهميت برنامه5است (
ريـزي   توافق دارند و معتقدند كـه برنامـه   ها سازمانبا عملكرد مطلوب  راهبرديريزي  برنامه همبستگي

P3F). فراي و استونر7، 5 -2( استفرآيندي پويا و منطقي  يراهبرد

1
P )1995(،  را  ي راهبـردي ريـز  برنامه

تـا   شـود  يمـ كوچـك طراحـي    يها سازمانكه براي كمك به  كند يم ابزار مديريتي توانمندي تعريف
ـ   ) .3، 2( بيني شدة محيط تطبيق دهند خود را با تغييرات پيش ،به صورت رقابتي ها آن P4F2راز نظـر لرن

P 
دارد نظـر  است كه به آينـده   اي فرآيند تغيير سازماني مستمر و پيچيده راهبرديريزي  برنامه )2000(

P5Fراماينوجـام ونكرامـان   ).3( متمركز استبيني آينده  و بر پيش

3
P )1987   و نيـز وليـاث و شـورتل (P6F

4
P  در

 يكپـارچگي  ،گرايـي  گرايـي، بـرون   در درونرا  راهبـردي ريـزي   سيستم برنامه يها يژگيو 1993سال 
تمركز بر كنتـرل   ريزي و تحليلي، خالقيت در برنامه فنوناي، مشاركت افراد كليدي، استفاده از  وظيفه

P7Fريزي جامع تايلر : فرآيند برنامهمهم شامل يها مدلبرخي  .داند يم

5
P،  رايتP8F

6
Pهيل ،P9F

7
Pبرايسون ،P10F

8
P  مانـدي ،

                                                                                                   
1. Fry and Stoner  
2. Lerner  
3. Romanujam and Venkatramman  
4. Veliyath and Shortell  
5. Taylor  
6. Writhe  
7. Hill  
8. Bryson  
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P11Fو پرمياكس

1
Pگلوئك ،P12F

2
Pرابسون ،P13F

3
Pاستيز ، P14F

4
P برآينـد   يهـا  مـدل و  انـد  گبـزر  يهـا  سـازمان كه مخصوص

P15Fكارتر و مك نامارا راهبرديريزي  برنامه

5
Pمازور ،P16F

6
P و فراي و استونرP17F

7
P  كوچـك و   يهـا  شـركت مخصوص

كوچك مدل فـراي و اسـتونر    يها سازمانبراي  راهبرديريزي  برنامه يها مدل نيتر مهماز  .اند متوسط
ريـزي   مـدل فرآينـد برنامـه    .اسـت ) 2001) و مدل كارتر و مك نامـارا ( 1988)،  مدل مازور (1995(

P18Fريزي استراتژيك تايلر برنامه بزرگ شامل: يها سازمان راهبردي

8
Pرايت ،P19F

9
P،  رابسـونP20F

10
P  ،هيـل، ديويـد ،P21F

11
P 

P22Fماندي و پرمياكس استينر

12
P  8،10 ،3، 2(است.( 

نـزد  بعـد از فوتبـال   هاي جـذاب و پرطرفـدار اسـت و بـا توجـه بـه تحقيقـات،         واليبال از رشته
). سابقة ايـن رشـته در ايـران بسـيار طـوالني      13( است ي بسيار حائز اهميتريزان ورزش برنامه
). 12( بيشتر مشهود اسـت  1350 -1342يها سالگير اين رشتة ورزشي بين مرونق چش است.

در شمال غرب، شمال شرق و نواحي مركزي به ايـن ورزش   ويژه به ،در مناطق جغرافيايي كشور
فدراسيون واليبال، عنـاوين   ةجانب همهبا توجه به حمايت  ،اي شده است. در دهة اخير توجه ويژه

، 12( دسـت آمـده اسـت    قهرماني در مسابقات نوجوانان و جوانان در سطوح آسيايي و جهاني به
اگرچه تعـداد  گوناگون، ناهمگون و ناپايدار بوده است.  يها سالعناوين كسب شده در ، ولي )15

 ازو بيشـتر بازيكنـان    خـوب اسـت   نسـبتاً  هـا  آن تيسطوح مهارورزشكاران اين رشته كم است، 
 ).  15(هستند تهران، مازندران و آذربايجان  هاي استان
و بـا توجـه   است  اندك اريبس ساالن بزرگ در ردة يا و حرفه يقهرماندر سطوح  باليوال كنانيبازتعداد 

 يبـاز و  تيـ فعال ةز ادامـ ا باليوالورزش  مندان عالقهاز  ياديز تيجمعهمواره  ،چند باشگاه تيحمابه 
بر اصـول   يمتكو  مند قاعدهگونه،  نرم نظام يبانيپشتو  تيهدا ،گريد. از طرف مانند يمباز  ها باشگاهدر 
، يحـ يتفر بـال يوالدر ابعـاد   يترقـ اسـت. هـرم    انجـام نشـده  رشته  نيا رشد و توسعة ريمسدر  يعلم

 كنـان يبازتعـداد   ؛ از اين رو پشتوانةستنگرفته ا شكل يورزش در جامعة يآموزشو  يا ، حرفهيقهرمان

                                                                                                   
1. Mondy & permeaux  
2. Giueck  
3. Rabson  
4. Steiner  
5. Garter & Mc Namara  
6. Mazur  
7. Fry & Stoner   
8. Taylor  
9. Writhe  
10. Rabson  
11. David  
12. Stener  



    1391، بهار 13مطالعات مديريت ورزشي شماره  16

وضـع   ةنـ يزمدر  يا گسـترده  قيـ تحقمنظـور   نيبد. قرار ندارد يمناسب يكم تيوضع درزبده و نخبه 
و  تيريمـد ، يحقـوق  طيمحـ ، يمال، يانسان، منابع ينهادنرم ( يبانيپشتبه لحاظ  كشور باليوالموجود 

سـخت   يبانيپشـت ) و يابيـ ارزفرهنگ، استاندارد و  ة، توسعيعلم ةاطالعات، توسع يفناور، يزير برنامه
گسسـته و   كشوردر  باليوال يترق ريمس يها ) انجام نشده است. حلقهزاتيتجهو  رساختيز ،امكانات(

از سـطوح   ورزشكاران يترق ريمس ةكنند تيحما ينهادهاو  مراكزو  يابياستعداد. بحث است نامشخص
 بـال يوال انـدركار  سـت د يانسانمنابع  تيوضع. استارد مبهم مو يبرخدر  يمهارت يباالآماتور تا سطح 

و  يآموزشـ ، يقهرمـان ، يحـ يتفر بـال يوالابعـاد   نيسـت. مشـخص   رهيـ غ، داور، پرسنل و يمرب ليقباز 
. نيسـت به وضـوح روشـن    ها آن ةكنند تيحما مراكزو  يگذار استيسو  يزير به لحاظ برنامه يا حرفه
ـ  صـورت  بهآن  زاتيتجهو  امكاناتو  يمال كنندگان تيحمابحث  ة. نحـو نشـده اسـت  مشـخص   يكم 

اسـتانداردها و   يبررسـ . اسـت نـامعلوم   يمحلـ آن بنا به استعداد  متمركز ريغ اي متمركز ياستگذاريس
شـي،  آموز بـال يوال تياهم به نشده است. نييتع يدرست به ها شاخصبر  هيتكبا  عملكرد يابيارز ةنحو

 .)16، 11،14 ( ه استپرداخته شد كمتردر مدارس ويژه  به
واليبال كشور بيشـتر بـر متغيرهـاي جسـماني و روانـي بازيكنـان        مورد تحقيقات موجود در متأسفانه
 ، ولـي اسـت پژوهشي انجام نشـده  ساختار و هرم سازماني واليبال كشور  در مورد و بوده استمتمركز 

 ؛اسـت  انجام شـده ت زيادي واليبال در سطح ايالتي و كشوري تحقيقا ي ديگر براي توسعةدر كشورها
استراتژيك انجمن واليبال كوئينزلند در استراليا به طراحي برنامـة راهبـردي بـراي     طور مثال برنامة به

يـابي، تجـاري و   مشـاركتي، بازار  يها بخشپرداخته است. در اين طرح روي  2020 -2005 يها سال
). در انگلسـتان طـرح   21 -17اسـت ( بازرگاني و ساختار اداري و تشكيالتي ورزش واليبال كـار شـده   

و  هـا  باشـگاه توسـعة   ،نيروي انساني افزايش ،فناوري اطالعاتبهبود توسعة ورزش انجام شده است كه 
اي كلـي بـراي    همچنين، برنامه ).23، 22بوده است ( اهداف آن نيتر مهمو مدارس از  ها باشگاهتعامل 
سـازمان ورزش و تفريحـات    ). 33، 29، 28(طراحي شـد   2009 -2005يي ها سالدر  باليوالتوسعة 

از لحاظ جسـمي و   تر سالماي بهتر و  راهبردي براي ساختن جامعه يسالم در جنوب استراليا نيز طرح
). در كانـادا  24(بـود   شـده انجـام   2007 -2004 يهـا  سـال كرده است. اين طرح بـراي  تهيه ذهني 
ـ  براي ارتراهبردي  اي برنامهريزان دانشگاهي  برنامه ي واليبـال بـين دانشـگاهي بـراي     قاي كيفـي و كم
طرحـي در   كانـادا  در دانشـگاه واترلـو  ، ). همچنـين 27 ،25(كردنـد   يحاطر 2008 -2007 يها سال

ي در دانشـگاه آريزونـا  ). 31 ،30( كه بسـيار موفـق بـوده اسـت     شداليبال انجام وزمينة منابع انساني 
 اتتحقيقـ  از). 26( شـد تهيـه   2005در سـال    براي گسترش واليبـال زنـان   ي راهبرديطرح آمريكا
در ايـن طـرح    .) اشـاره كـرد  1382بـه طـرح جـامع ورزش كشـور (     تـوان  يمي در ايران اجراي مشابه
، نهادهـا،  اي حرفـه ورزش همگاني، تعلـيم و تربيتـي، قهرمـاني،     ةتوسع شامل:بررسي  موردهاي  مؤلفه
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ريـزي، اسـتاندارد و    شـي، مـديريت و برنامـه   منابع انساني، منابع مالي ، محـيط حقـوقي، فرهنـگ ورز   
 و تجهيزات در پشـتيباني سـخت   امكانات ةدر پشتيباني نرم و توسع ) (ICTاطالعات  فناوريارزيابي، 

بررسـي آن   مـورد هـاي   مؤلفـه اسـت كـه    انجام شـده كشتي  تحقيق مشابه ديگر در مورد  ).7( بودند
 ).8( و... بوده است ها استيس ،، اهدافتيمأمور

فعـال   هاي استان يسوبه  تواند يمريزان واليبال  نظر برنامه ها استانرونق چشمگير واليبال در  با
با شـناخت وضـع موجـود ورزش واليبـال      شود يمجلب شود. بدين منظور در اين پژوهش سعي 

 يكارها راهكشورهاي پيشرفته، ؛ يعني بر اساس اعداد و ارقام و مقايسة آن با وضع مطلوب كشور
 .شودساله تدوين  سه تا پنج و دهاندازهاي  با رويكرد علمي در چشم يياجرا

 اساسي زير پاسخ خواهد داد: سؤاالتپژوهش حاضر به 
 يهـا  روش، اهداف، ها استيسچگونه است؟ ( رانيا كشوروضع موجود ورزش واليبال در  -1

 ؛)ها استان ةسيمقا( )...، منابع انساني، مالي و اجرا
 بـر  چگونه است؟ (ترسـيم وضـع مطلـوب    با استانداردها سهيمقا در باليوالموجود وضع  -2

 ؛(Bench-marking)) موجود استاندارد يها شاخص اساس
P23Fها فرصت -3

1
Pتهديدات ،P24F

2
Pنقاط قوت ،P25F

3
P  عفضـ وP26F

4
P )SWOT  چيسـت؟ بـا    كشـور ) در واليبـال

سرعت ترقي را  تواند يم يياجرا يكارها راهچه  رانيا كشورتوجه به وضع موجود واليبال 
 افزايش دهد؟ استاندارد يها شاخص يردر مس

 ؟شود يمطراحي كارهاي اجراي براي بهبود مستمر واليبال در ايران چگونه  راه -4

 پژوهششناسي  روش
صـورت   روش انجام اين تحقيق پيمايشي، تحليل محتوا و اقدام موردي اسـت كـه اطالعـات آن بـه    

(پرسشـنامة وضـع   آوري شده است  عساخته و مصاحبه جم محقق ةپرسشنامميداني و با استفاده از 
P27Fروايي محتوايي .)ها استانموجود واليبال 

5
P  ةپرسشنامه از طريق مراجعه به دو گروه كارشناس خبـر 

پرسشنامه از  ييايپادست آمده است.  به ريزي در تربيت بدني ن مديريت و برنامهو متخصصا واليبال
P28Fروش آلفاي كرونبـاخ  گيريكار مركز استان و به پنجروي  راهنما ةمطالعطريق 

6
P     محاسـبه شـد كـه

                                                                                                   
1. Opportunities   
2. Threats   
3. Strengths  
4. Weaknesses  
5. Content validity  
6. Alpha  chorenbech  
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ـ  هـا  مؤلفه يتمامدر  دروني سؤاالت ييايپا  .دسـت آمـد   بـه  )=P<72/0  r  ,0/ 05(  مقـدار  ش ازيب
 نهادي، محـيط حقـوقي، منـابع انسـاني،     ( توسعة هاي پشتيباني نرم مذكور شامل مؤلفه ةپرسشنام

ICT (P29F1( فنـاوري اطالعـات   ريـزي،  منابع مالي، مـديريت و برنامـه  
P ،   علمـي  ،يابيـ ارزاسـتاندارد و-

 .اسـت  )زاتيـ تجهسـاخت و  ريز ،امكانـات سـخت (  يبانيپشـت  يهـا  مؤلفـه و  فرهنگـي)  و پژوهشي
تكميـل   هـا  اسـتان واليبال مراكز  يها ئتيهاز طريق مراجعه و مصاحبه با كارشناسان  ها پرسشنامه

(درصـد   آمـاري  يهـا  آزمونده از و با استفا شد 13نسخة  spss افزار وارد نرم ها دادهد. پس از آن ش

وضع موجود با وضع مطلـوب، نقـاط    ة) و مقايس2xر يائاسكوي فراواني، ميانگين، انحراف معيار، كا
P30Fمبنـا  يالگـو  نيـي تع ).SWOT( دست آمد به ها فرصتقوت، ضعف، تهديدات و 

2
P   وضـع   بـر اسـاس

 يبرخـ در  از طريـق جسـتجوي اينترنتـي    اسـتاندارد  يهـا  شـاخص نام و  صاحب يكشورهاموجود 
 مثـال   بـه طـور   ؛رود يمـ شـمار  ه اساسي تحقيق ب يها تيمحدودكه از  است انجام شده ها شاخص

 هـر  ازاي بـه  ،داور ايـ  يمربـ  كيـ  شي و رقابتيموزآ باليوال ورزشكار 12هر  ازايبه وضع مطلوب (
ورزشـكار واليبـال داشـتن     100هـر  ازايبـه   ،يـا رقـابتي   ورزشكار واليبال يك سالن آموزشي 100

تجهيزات رقابتي، آموزشي و كمك آموزشي رشته واليبال اعم از ميله، پرچم، سبد حمل توپ، تور، 
بـه  و  ورزشكار واليبال يك زمين روباز يا سـاحلي  100هر  ازايبه  ،انداز و ... ، شمارهتابلوي امتيازات

 يكمـ  يكارهـا  راه و يفـ يك يراهبردها ،نهايتدر  .)ورزشكار واليبال يك كارمند و ...  500هر  ازاي
 وتعيين ميـزان رشـد   فرمول  با توجه به كشور هاي استانواليبال  براي توسعة ساله سه تا پنج و ده

هـاي   هـاي تحـت بررسـي عبارتنـد از: مؤلفـه      مؤلفه .شد يبند تيالوو  يده وزن كارشناساننظرات 
ريـزي،   انساني، منابع مـالي، مـديريت و برنامـه   نهادي، محيط حقوقي، منابع  توسعة( پشتيباني نرم

ICT(P31F3( فناوري اطالعات
P يبانيپشـت  يهـا  مؤلفهپژوهشي و فرهنگي) و -، علمييابيارز، استاندارد و 

هاي تحت بررسي تعيـين و در   مؤلفهبر اساس  ها شاخص). زاتيتجهساخت و ريزو  امكاناتسخت (
 .)2و  1(جدول  كارگرفته شدند هتوصيف وضع موجود ب

 يبـرا . شـود  يمـ ) اسـتان  30(كشور  هاي استانجامعة آماري تحقيق شامل وضع موجود واليبال كلية 
 قيـ طرمناسـب از   و حجم نمونة شد اجرا يتصادف طور بهپنج استان پرسشنامه در تعداد نمونه،  نييتع
 يهـا  استان ساده يتصادف يريگ نمونه قيطراز  ،دست آمد. سپس هنمونه برابر دوازده استان ب n نييتع

، سيسـتان و بلوچسـتان، آذربايجـان غربـي،     ، يـزد خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خراسـان رضـوي  
 حجم نمونه قرار گرفتند.   ة، همدان و تهران در گسترالنيگگلستان، مازندران، مركزي، 

                                                                                                   
1. International Communication Technology  
2. Bench-marking  
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 بود. 013/0كه برابر با  شدواريانس برآورد  تايي است، پنجمقدماتي كه  ةنمون اساس بر

 پژوهشهاي  يافته
س. 1جدول  سبت ةنتايج مقاي شتيباني نرم كرديبا رو مؤلفه هشت يها شاخص در ها ن  ها استان باليوالدر  پ

 آزمون                      
 مؤلفه

2x 
 خي دو

p-value 
سطح 

 داري معني
 167/6 29/0 ها استانبه جمعيت ورزشكار در همة  ها ئتيهبرابري نسبت 

P ها استانبه جمعيت ورزشكار  ها ئتيهبرابري نسبت كارمندان 

*
P623/68 01/0 

P ها استانبرابري نسبت داوران به جمعيت ورزشكار 

*
P234/41 01/0 

P ها استانبرابري نسبت مربيان فعال به جمعيت ورزشكار 

*
P991/48 01/0 

P ها استاندر  ها ئتيهبرابري ميانگين بودجة مالي 

*
P358/14 026/0 

P ها استانكنندگان  مالي در  ابري نسبت حمايتبر

*
P1/13 018/0 

 068/0 741/8 ها استانبرابري نسبت فراواني مقاالت واليبال ارائه شده در 
P ها استاني ها ئتيهبرابري نسبت فراواني كتب واليبال موجود در 

*
P082/18 012/0 

 257/0 714/2 ها استانر در برابري نسبت حضور در مسابقات واليبال ساحلي به جمعيت ورزشكا
P ها استانكننده در مسابقات واليبال داخل  ي شركتها ميتبرابري ميانگين 

*
P503/262 01/0 

P ها استاندر  ها نخبهبرابري نسبت ميانگين 

*
P787/51 01/0 

P ها استاندر  ها مدالبرابري نسبت 

*
P818/26 01/0 

P ها ستانابرابري نسبت جمعيت ورزشكار واليبال به جمعيت كل 

*
P651/1118 01/0 

 106/0 63/7 ها استانهاي ورزشي در  برابري ساعات پخش برنامه
 558/0 3 ها استاندر  ها ئتيهبرابري نسبت فر اواني رايانة موجود در 

ي داوري، مربيگـري و ارتقـاء بـه جمعيـت ورزشـكار      هـا  كـالس برابري نسبت كلية 
 ها استانواليبال در 

P

*
P259/16 014/0 

     )P>0.05( داري عنيم سطح*
 

تحـت   هاي استاني واليبال در ها ئتيهريزي مشخصات فردي رؤساي  در مؤلفة مديريت و برنامه
رؤسا در حد ديپلم اسـت. تنهـا در    بيشترآوري و مشاهده شد كه ميزان تحصيالت  بررسي جمع

ه لحـاظ  واليبال آن دكتري غيرتخصصي است. بـ  ئتيهاستان مازندران ميزان تحصيالت رئيس 
گلستان، سيستان و بلوچستان و يزد ايـن رؤسـا سـابقة     هاي استانورزش واليبال تنها در  ةسابق

 ).2(جدول  سال بود 50 بيش از ) =x 8/50( ها ئتيهواليبال داشتند. ميانگين سني رؤساي 
 
 
 
 
 



    1391، بهار 13مطالعات مديريت ورزشي شماره  20

س . 2جدول  ج مقاي سبت ةنتاي شت  يها شاخصدر  ها ن شتيباني  كرديبا رو مؤلفهه  باليالوسخت در پ
ستان ستاندر واليبال  ها ا  ها ا

 نوع مؤلفه آزمون             
P شاخص

2χ كااسكور P-Value 

 026/0 33/14* ورزشكار تيجمعي به آموزشي و نيتمري ها سالني نسبت برابر
 7/0 3 ورزشكار تيجمعي به مسابقاتي ها سالني نسبت برابر
 01/0 676/79* ورزشكار تيجمعاز هر سالن در هفته به  كننده دهي نسبت افراد استفابرابر
 01/0 413/145* ورزشكار تيجمعي به آموزشي و نيتمري ها توپي نسبت برابر
 084/0 138/11 ورزشكار تيجمعي به رقابتي ها توپي نسبت برابر
 037/0 846/11* ورزشكار تيجمعبه  باليوالي روباز ها نيزمي نسبت برابر
 01/0 627/1096* ها استاندر  باليوالي ها توپي نسبت فراوان سةيمقا
 01/0 262/74* ها استاندر  ها لهيمي فراواننسبت  سةيمقا
 01/0 267/56* ها استاندر  ها پرچمي فراواننسبت  سةيمقا
 091/0 5/9 ها استاني حمل توپ در سبدهاي فراواننسبت  سةيمقا
 02/0 15* ها استاندر  باليوالي تور فراوان سةيمقا
 035/0 591/13* ها استان در اسكوربوردي فراواننسبت  سةيمقا
 01/0 939/34* ها استانانداز در  ي شمارهفراواننسبت  سةيمقا
 773/0 278/3 ورزشكار تيجمعاز هر توپ به  كننده نسبت افراد استفاده سةيمقا

 ) p<0.05( يدار يمعن*سطح 
 

 يبال كشور  وال ةكيفي توسع يراهبردها
 هپرسشـنام  ليـ تكم قيـ طراز  بـال يوال ةخبـر  كارشناساننفر از  40نظرات  بر اساس يفيك يكارها راه

 ).3(جدول شده است يده وزنو  يبند توسط محقق جمع ،كمبودها بر اساسدست آمده و سپس  هب
 

 رانيا باليوالورزش  ةتوسع يفيك يكارها راه.  3جدول 
 وزن يفيك يراهكارها فيرد

 33 محروم و برقراري عدالت يها شهرستانو  ها استانمورد نياز ورزش واليبال در  يها ساختسازي امكانات و زير همسان 1
 31 واليبال استاني يها ئتيه ةافزايش بودج 2
 30 انيهاي قهرم و پايگاه ها استانواليبال مستقر در  يها ئتيهارتباط مؤثر فرآيند استعداديابي واليبال در مدارس با  3

ورزشـي فعـال در    يهـا  ئـت يهو  ها باشگاهكنندگان مالي و  ارتباط مؤثر بين حمايت براي برقراريايجاد بستر مناسب  4
 27 واليبال

 ورزش واليبال در كشور يها قطبفعال ميزان  يها استانتوجه ويژه به  5
 26 اي) ورزش حرفه (استعداديابي و توسعة

 25 ليبال (بخش دولتي و خصوصي)آموزشي وا هاي ة باشگاهتوسع 6
 21 )يمال حاميان يبرا ژهيو به( ها استانكننده از ورزش واليبال در  و قوانين حمايت ها نامه ينيتدوين آ 7
 20 سازي مربيان و داوران غيرفعال در كشور ايجاد بستر مناسب براي فعال 8
 19 ها شهرستانني و آموزش واليبال در سطوح استا فشردة يها لوحتهيه و توزيع  9
 18 فعال طور بهواليبال كشور  ةطراحي وب سايت ويژ 10
 17 قهرماني واليبال در ابعاد واليبال تفريحي، آموزشي، يها ئتيهورزش واليبال در  يها ميتقوتدوين  11
 16 ربط يذافزار ارزيابي وضع واليبال استاني از سوي فدراسيون  طراحي نرم 12
 15 جاي تمركزگرايي در واليبال كشور هيريت تمركززدايي بمد برايتالش  13
 14 دهندگان علمي ورزش واليبال حمايت ويژه از توسعه 14
 13 و كشوري ياستانگيري بيشتر از كارشناسان علمي ورزش واليبال در سطوح  بهره 15
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 واليبال كشور ةي توسعكم يياجرا يكارها راه 
در توصـيف وضـع موجـود    كارشناسـان   هاي ديدگاهو  كمبودها ي بر اساسكارهاي كم تدوين راه
ترتيـب پشـتيباني نـرم بـه      ، بهتحت بررسي يها شاخصهر يك از  يبر مبنااست كه  انجام شده

  سخت قرار گرفته است. 
 از طريق ميزان موجود در شاخص مؤلفهدر هر  كمبودها نيانگيمابتدا  كارها اين راه نيتدو يبرا
دست آمـد. نـرخ    هب يبررستحت  يها استان ورزشكار تيجمعتعداد  نيانگيم ،شد. سپس نييتع

رشـد از   ينيب شيپ نييتع يبرا ويسنار نيااز سال گذشته محاسبه و پنج  يط تيجمع نيارشد 
بـا توجـه بـه     كمبـود مقدار  صيتشخ. شداستفاده  ندهيآسال  پنجرشد در  زانيم نييتعفرمول 

ـ  يراهبردهـا محاسبه شد و مقـدار آن بـه درصـد در    تناسب  قيطراز  نيز ندهيآرشد سال  يكم 
 آورده شده است.

P32Fرشد: زانيم نييتعفرمول 

1
P  PR

0R

= p (1+r) P

t 

PR

0R

        ها سال اي= دوره t  مورد انتظار  زانيم= 
P =موجود زانيم                   rنرخ رشد ساالنه =  
P33Fي نرمساله در پشتيبان دهساله و  سه تا پنج يياجرا يكارها راه -1

2 
 بخش بوده است:       نيادر  يبررستحت  يها مؤلفه بيترت به ،نرم يبانيپشت يياجرا يكارها راه نيتدو

: اعـم از  هـا  اسـتان ورزشـي   يهـا  ئـت يهدرصدي نيروهاي انساني ثابت در  50افزايش  -1
   ؛درصدي در افق ده ساله 100ساله و  سه تا پنج، دبير، مربي و داور در افق كارشناس

ملـي و   يك، دو و سةهاي مربيگري  مربيان با درجه كردن  فعالري مناسب براي ايجاد بست -2
    ؛درصد در افق ده ساله 80ساله و  سه تا پنجدرصد در افق  50به ميزان  يالملل نيب

سـاله و  سه تا پـنج  درصد در افق  100واليبال به ميزان  ساز بدنافزايش تعداد مربيان  -3
  ؛درصد در افق ده ساله 200

سـه  درصد در افق  100مالي به ميزان  حامياند بستر مناسب براي افزايش تعداد ايجا -4
   ؛درصد در افق ده ساله 200ساله و تا پنج 

سه تا  درصد در افق 100به ميزان  ها استانافزايش تعداد مقاالت پژوهشي واليبال در  -5
  ؛ده ساله يها افقدرصد در  300ساله و پنج 

درصـد در افـق    100به ميزان  آن داوري و ارتقاء و گريمربي يها كالسافزايش تعداد  -6
   ؛درصد در افق ده ساله 200ساله  و سه تا پنج 

                                                                                                   
.259، صفحه 1381زنجاني، ح. تحليل جمعيت شناختي، انتشارات سمت، . 1   

2. Soft Support  
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7- 100هاي آموزشي تكميلي خارج استاني بـه ميـزان    ي تعداد اعزام به دورهافزايش كم 
   ؛درصد از افق ده ساله 200ساله و سه تا پنج درصد در افق 

درصد در افق  100آموزشي واليبال به ميزان  ردةفش يها لوح ها و باافزايش تعداد كت -8
  ؛درصد در افق ده ساله 300ساله و سه تا پنج 

سـاله و  سه تا پـنج  درصد در افق  100افزايش تعداد مسابقات درون استاني به ميزان  -9
 ؛)يا و حرفه يقهرمان،يحيتفر باليوالدرصد در افق ده ساله (در ابعاد  200

 ؛ها استاناليبال در و حمايت از نخبگان و قيتشو -10
11- سـه تـا   درصد در افق  100به ميزان  ها استانها در  ي جمعيت واليباليستافزايش كم

  ؛يآموزشو  يحيتفر باليوال ةتوسع قيطردرصد در افق ده ساله از  200ساله و پنج 
و ايجـاد ارتبـاط مـؤثر و     هـا  اسـتان واليبـال   يهـا  ئـت يهايجاد مراكز استعداديابي در  -12

 هـا  شهرسـتان درصد از  50دارس دورة ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در هماهنگ با م
   ؛در افق ده ساله ها شهرستانساله و كلية سه تا پنج در افق 

 50ورزشي استان به ميزان  يها ئتيهتحصيلي رؤسا و دبيران  ارتباط تخصصي رشتة -13
  ؛درصد در افق ده ساله 100ساله و سه تا پنج درصد در افق 

 200ساله و سه تا پنج درصدي مربيان فعال واليبال در روستاها در افق  100افزايش  -14
  .درصدي در افق ده ساله

ميـزان كمبودهـا و    بـر اسـاس  تـدوين سـوات     :)swot( با سـوات  يكم يياجرا يكارها راه سيماتر
در  ترتيب بـا توجـه بـه جمـع آن     است كه موضوع و اولويت آن به بودهنفر) 40( نظرات كارشناسان خبره

 است.   تهيه شده) و نظرات كارشناسان مورد مطالعه هاي استانواليبال وضع موجود بررسي ( نمونة تحت
ر . 4جدول  شور باليوالورزش  ةتوسع يكم يكارها راه سيمات شتدر  (Swot)با سوات  ك  سخت يبانيپ

 سخت يبانيپشتدر  يكم يكارها راه
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 يطـ در  باليوالبه  ها استان بيشترمردم  يمند عالقه
  * * * * * يمتماد يها سال

       ها استاناز  ياريبسجوانان  در وجود استعداد بالقوه
 ازيـ ن( هـا  اسـتان از  يبرخـ در  نـه يبه يجـو  طيشرا

   *    )دهيسرپوشبه سالن نداشتن 

       ها استان  يبرختوقع بودن  كم
 * * * * * * ها استاندر  يكارمند باليوال يورزش تيفعال
 * * * * * * يآموز دانش باليوال يورزش تيفعال
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در وضع موجـود در بيشـتر    ها استانناهمگون بودن 
 * * * * * * ها مؤلفه

       ها ئتيهدر  نمسئوالو  كارمندان كمبود
فعـال در   انيـ مربويـژه   و داوران، بـه  انيـ مرب كمبود
       استان

       ي و ارتقاءرگيمربي، داوري ها كالس كمبود
خبـره و متخصصـان    كارشناسـان استفاده نكردن از 

       باليوالي علم
ي خـارج از  ليتكمي آموزشي ها اعزام به دوره كمبود
       استان

       بودجه كمبودي و مالحاميان  كمبود
ي ها لوحو  باليوالهاي  باكتي، ورزشمقاالت  كمبود

       ها ئتيهي در آموزشفشردة 

 * * * * * * ياستاني داخلبودن تعداد مسابقات  كم
 رانيمـد مرتبط بودن تخصـص  ريغو  تيريمدضعف 

       ها ئتيهدر 

 * * * * * *  باليوال ورزشكار تيجمعبودن  كم
 *    *  ها ئتيه(توپ، تور و ... ) در  زاتيتجه كمبود
  * * *  * ي روبازها نيزم كمبود
   *    يساحل باليلوا نيزمنبود 
  * *   * يرقابتي و آموزشي در دست احداث ها سالننبود 

       ها كالس كمبود
 بـال يوالي و ارتبـاط بـا ورزش   اطالعات بانك نداشتن

       ياستان
ي و ابياستعدادفعال نبودن آموزش و پرورش در امر 

 * * * * * * ها ئتيهارتباط مؤثر آن با 
مناســب ســنجش   زاتيــتجهو  امكانــاتضــعف 
       يابياستعداد

 * * * * * * در مدارس باليوالتوجهي به  بي
مـدت و بلندمـدت در مـورد     كوتـاه ي هـا  نبود برنامه

       ها استاندر  باليوالورزش 

ت
فرص

ها 
 

   * *   ها پاركي از جمله عيطبي فضاها
در  هــا اســتاني از ورزش تيحمــاو مقــررات  نيقـوان 

 چهارم توسعه برنامة
* * * * * * 

  * * * * * ها به ورزش نگاه مناسب مردم بيشتر استن
 تيـ اهمي به پرداختن به ورزش و نيد ميتعال ديتأك

   نمسئوالي سوآن از 
 
 

* * * * *  
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 * * * * * * ها استانفعال مردم ريغي و نيماشي زندگ
ر ي موجـود د ورزشـ و لوازم  زاتيتجه متيق شيافزا

 ها استان
      

ي شـ يگرماي و شـ يسرماي هـا  ستميسة نيهز شيافزا
 يورزش اماكن

      

در  دهيسرپوشـ ي هـا  سـالن ي نگهدارة نيهز شيافزا
 ها استان

      

ي برگـزار تا محل  ها استاني برخيي ايجغرافمسافت 
 مسابقات

*  * * *  

رشـته در   نيـ اي رشـد  براي كافي مالنبودن بودجة 
 ها استان

      

       نهيزم نيادر  غاتيتبل كمبود
رشـته در   نيـ اي در ابياسـتعداد نبود برنامة مناسب 

 ها انسان
      

ــه ــارگ ب ــراد ريك ــتيهمتخصــص در ريغي اف ــا ئ و  ه
 يورزشي ها تهيكم

      

       يورزشي ها ئتيهي در باندباز

 گيري بحث و نتيجه
مؤلفه  11كه شامل شد  واليبال هاي جنبه يتمامي ي روعمجابررسي  ،هدف تحقيقبا توجه به  

، منابع انساني، منابع مالي، محيط حقوقي، محيط فرهنگـي و غيـره   نهادهاتشكيالت و  :از جمله
مطلوب مقايسه شد كه ترسيم وضـع مطلـوب بـر اسـاس جسـتجوي       وضعوضع موجود با  .است

 ةبر اساس آزمـون مقايسـ   .ايم جهموا تيمحدوددر برخي شاخص با  ؛ بنابرايناينترنتي بوده است
داري  تفـاوت معنـي   گونـه  چيه ها استانبه جمعيت ورزشكار  ها ئتيه، در نسبت فراواني ها نسبت

متناسـب   ها استانبر اين دانست كه جمعيت ورزشكار  دالّ توان يماين موضوع را  .مشاهده نشد
بودند. بـا   رفعاليغ نجام شدها مصاحبة يط ها استان يها ئتيه ، ولي بيشترستها ئتيهبا تعداد 

 ةو از طرف ديگر بايد انگيز  رسد يمفعال ضروري به نظر  يها ئتيهتوجه با اين موضوع افزايش 
تحقيقـي كـه در سـازمان ورزش و     افـزايش داد. را براي روي آوردن بـه واليبـال    ها استانمردم 

از انجام ايـن طـرح    ها نآهدف  دهد نشان ميتفريحات سالم در جنوب استراليا انجام شده است 
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روي منـابع   ها آن. تاز لحاظ جسمي و ذهني بوده اس تر سالماي بهتر و  راهبردي، ساختن جامعه
 يعنـوان هـدف   داشـتن رهبـري بـه    شانازجمله اهداف مشترك و اند داشتهكيد بيشتري انساني تأ

دفمنـد و راهنمـا   ه يساختار ،واليبالة توسعدريافتند كه بايد براي  محققانمشترك بوده است. 
). ايـن  19 ،17( سـوق دهـد   خاص ورزشي رشتةدر رأس جامعه باشد تا بتواند مردم را به سوي 

تشكيالت فعال نيز تعداد  ورزشي فعال باشند. يها ئتيههمان  دنتوان يمما  ةدر جامع ساختارها
. سـت ها اناسـت از  ياريبسـ در  باليوالاز داليل عدم پيشرفت  اندك است كه خود از ها استاندر 

. اسـت اين موضوع  دهندة نشانكلي ورزش انجام شده است  ةتوسعطرحي كه در انگلستان براي 
، 22( كيد شـده اسـت  و مدارس تأ ها باشگاهو تعامل  ها باشگاه ةتوسعدر اين طرح روي افزايش و 

همچنين در استراليا طرحي كه در زمينة ورزش واليبـال انجـام شـده حكايـت از همـين        ).25
گسـترش سـاختار اداري و تشـكيالتي ورزش واليبـال      ،وع دارد. در اين طرح يكي از اهدافموض

انتظار جامعة ورزشكار بيشتري را در اين  توان يمبوده است. هرچه تشكيالت فعال بيشتر باشد، 
  ).19داشت ( ورزش

مـورد بررسـي تفـاوت     هـاي  اسـتان به جمعيـت   ها ئتيهدر آزمون نسبت جمعيت كارمندان در 
مورد بررسي در اين مـورد در يـك سـطح     هاي استانيعني همة  داري مشاهده شده است؛ معني
 هـا  اسـتان از كمبود منابع انساني حكايت داشته باشد. سرانة كارمنـدان در   تواند يم كه اند نبوده

 .  كند يميعني به تعداد بسيار زيادي از ورزشكاران يك نفر كارمند خدمات رساني  ؛است كم
داري را نشان  تحت بررسي تفاوت معني هاي استانسبت مربيان به جمعيت ورزشكار در آزمون ن

، به است كم ها استانكه اگر جمعيت ورزشكار در  ميابي يمبه اين آزمون در  با توجهنداده است. 
؛ بـه  پس بايد نسبت و فراواني مربيان افزايش پيـدا كنـد   همان نسبت نيروي مربي هم كم است

نيـروي  بر  ،انجام شدهي ديگر كشورهاراهبردي كه در  هاي بيشتر طرحت كه در اس همين دليل
در كـه   اي ). در طرح راهبـردي 32، 29، 25، 24، 22 ،18كيد زيادي شده است (أانساني فعال ت

آمـوزش و توسـعة    بر است شدهانجام  2009 -2005 يها سال در باليوالانگلستان روي ورزش 
 كار ةداشتن سابق يگريمرب نييپاگذر از سطوح  يبرا كه يطور به ،است شدهمربي تأكيد زيادي 

   ).25(است  يضرورسال  سه تا پنج
داري نشـان   مورد بررسي تفـاوت معنـي   هاي استانآزمون نسبت داوران به جمعيت ورزشكار در 

داده است؛ يعني فراواني داورها بـه نسـبت جمعيـت ورزشـكار در يـك سـطح نبـوده اسـت. در         
بـه   بيشتر بوده است كـه فراواني داوران نيز  ،اند داشتهجمعيت ورزشكار بيشتري  كه ييها استان

 دارد. اشاره افزايش نيروي انساني درگير در ورزش واليبال 
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داري مشـاهده شـده    تفـاوت معنـي   هـا  استاندر آزمون نسبت مربيان فعال به جمعيت ورزشكار 
واني مربيان فعال در يك سطح نيستند. در مورد بررسي به لحاظ فرا هاي استانيعني همة  ؛است

 ريسـا در  بيشتر اسـت، ولـي  مربيان  تعدادمثل گلستان، مازندران و آذربايجان غربي  هايي استان
كه هر چه نسـبت فراوانـي    دريافت توان يم . از اين موضوعكم استمربيان فعال تعداد  ها استان

كـه در   ييهـا  طـرح شـد. در يكـي از    جمعيت ورزشكار نيـز بيشـتر خواهـد    ،مربيان بيشتر باشد
ـ  ،دانشگاه واترلو كانادا در زمينة منابع انساني رشتة ورزشي واليبـال انجـام شـده اسـت     اي  همقول

ريزان قرار گرفته است و آن نظارت و مديريت بر مربيان ورزش واليبال  بسيار مهم مد نظر برنامه
چـه از   هـا  آن. نظارت مربيان و تشويق )31( و بسياري از افراد داوطلب و مربيان پاره وقت است

بيشـتري   انگيـزة  هـا  آنباشـد و در   ها آنمشوقي براي كاركرد بهتر  تواند يملحاظ مادي و غيره 
 . آوردوجود  به

جمعيـت ورزشـكار بيشـتري     كـه  ييهـا  استان شود يمدر مؤلفة توسعة محيط حقوقي مالحظه 
بيشـتري  مـالي   حاميـان  هـا  اسـتان ال برخي مث براي ؛دارندنيز كنندگان بيشتري  دارند، حمايت
مثالً در استان خراسان رضـوي از   . دولتي و خصوصي و .... يها شركتكارخانجات، دارند؛ مانند 

يا در اسـتان   دشو يماستفاده   باليوالستاد مبارزه با مواد مخدر براي پيشبرد ورزش  يها كمك
يـدي صـنعتي و   دولتي، مراكز تول هاي سازمان، نهادهاخصوصي،  يها شركتگلستان و مازندران 

هـم در ورزش   ها بانكاز اعتبارات % 1 . در استان مازندراناند كردهگذاري  غيره در ورزش سرمايه
از  فيضـع  يهـا  استان ريسا. در شود يممردمي نيز استفاده  يها كمكاز  شود و كار گرفته مي به

 رانيمـد  آگـاه نبـودن   دليـل  بـه  ديشا كه شود ينماستفاده  باليوال توسعة يبرا يقانونمستندات 
اطالع درستي  ها بانك% اعتبارات 1 بعضي قوانين مثل استفاده از از به عنوان مثال ؛باشد ربط يذ

كه آزمون برابري ميـانگين   شود يمواليبال وجود ندارد. در مبحث منابع مالي مالحظه  ئتيهدر 
بدين معني كـه   ؛داري را نشان داده است مورد بررسي تفاوت معني هاي استانبودجه براي كلية 

در يك سطح نبوده  1386تا  1382مورد بررسي از سال  هاي استاندر  ها ئتيه ةميانگين بودج
 انـد و  داشتهمثل خراسان رضوي، گلستان و مازندران ميانگين بودجة بهتري  هايي استاناست و 

كه براي پيشرفت  ميدان يم. اند تهدر سطح متوسطي از ميانگين بودجه قرار داش ي ديگرها استان
راهبردي كـه   يها طرحهر كاري داشتن بودجة كافي شرط الزم است. در بسياري از تحقيقات و 

زيـادي  هم انجام شده است اختصاص  بودجة كافي به ورزش واليبال اهميت  ي ديگركشورهادر 
خراسـان   هـاي  اناسـت ايش نـرخ رشـد بودجـه در    فـز ا ).32 ،30، 24، 22، 21، 19است (داشته 

 تيجنسـ كمتـرين رشـد را نسـبت بـه      ها استان ريسامازندران بيشترين و در  رضوي، گلستان و
 داشته است.  ورزشكار
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يعنــي  دار وجــود دارد؛ معنــي ين مــالي بــه جمعيـت ورزشــكار تفــاوت حاميــانســبت  در آزمـون 
ـ نـ مـالي بيشـتري نيـز دار    حاميان ،كه جمعيت ورزشكار بيشتري دارد هايي استان  .عكـس  هد و ب

دست  به. با توجه به اطالعات دارندمالي كمتري  حاميان فيضع يها استان شود كهمشاهده مي 
تنها  باليوالدر  فيضع يها استاناخير  يها سالنتيجه گرفت كه در  توان يمپرسشنامه  آمده از

 ي ديگـر اكشورهكه در راهبردي  يها طرحدر حالي كه در بسياري از  ،اند داشته يمال حامي كي
بـه   ؛)26، 25، 23، 22انجام شده است، مبحث مشاركت و بازاريابي از اهداف عمده بوده اسـت ( 

پيـاده    2020 -2005 يها سال ورزش واليبال طي راهبردي كه براي يطرحدر عنوان مثال در استراليا 
در  ).16سـت ( كيـد شـده ا  أمشاركتي، بازار يابي، تجاري، بازرگـاني و غيـره ت   يها بخشروي  شده است،

اعزامـي بـه    يهـا  ميتـ در آزمون برابري نسبت  كه شود يمريزي مشاهده  و برنامهبخش مديريت 
تفـاوت   گونـه  چيهـ نسبت بـه جمعيـت ورزشـكار     1385تا  1382 يها سالمسابقات كشوري از 

تعـداد   ،جمعيت ورزشـكار كمتـري دارنـد    كه ييها استانيعني  ؛داري مشاهده نشده است معني
اسـيون واليبـال   در حـالي كـه فدر  ، عكس هو ب اند داشتهاعزامي به مسابقات كشوري  كمتري تيم

 ةطراحي كرده بود از عمد 2005 -2002 يها سالراهبردي كه براي  ي ا برنامه كشور استراليا در
را بـازي   يهـا  فرصـت  ايجاد هاي بهبود يافتة شركت در مسابقات ورزشي و خود برنامه يها هدف

   ).18(بود  اعالم كرده
تفـاوت   ياسـتان كننـده در مسـابقات واليبـال داخـل      شركت ييها ميتبرابري ميانگين  در آزمون

كننده در مسابقات واليبال داخـل   شركت يها ميتيعني ميانگين  ؛داري مشاهده شده است معني
 بـال يوالمسـابقات   در شـركت از تـدريج   به ها استاندرصد  70در يك سطح نبوده است.  ياستان

در زمينة ورزش افزايش  راهبردي يها طرحدر حالي كه در بيشتر  ،اند شدهمحروم  ياستانداخل 
بـه عنـوان    )؛30(سـت  ها طـرح عمدة  يها هدفهاي ورزشي از جمله  حضور و شركت در صحنه

و كه براي توسعة سياسـت ورزش شـهري    راهبردي اي برنامهمثال در يكي از شهرهاي كانادا در 
يكـي از   طراحـي شـده بـود،    2008 -2006 يهـا  سالمات شهري براي مقا انداز مشاركت چشم

مشـاركت واحـدهاي تجـاري در     نيـز  و ها رقابتبيشتر مردم در ورزش و  مشاركت اهاهداف عمد
 ).29(بود ورزش 

 مشـاهده داري  مورد بررسي تفاوت معنـي  هاي استانآزمون برابري ميانگين ورزشكاران نخبه در در 
در يـك سـطح قـرار     هـا  نخبـه به لحاظ دارا بودن ميانگين  ها استاناين  بدين معني كه ؛شده است

در حالي كه جـذب نيروهـاي    ،سطح قرار دارند نيتر نييپادر اين مورد در  ها استان و بيشتر ندارند
راهبردي كه بـراي   يپيشبرد اهداف ورزشي باشد. در طرح براي مؤثر يكمك تواند يمورزشي نخبه 
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 ترين اهداف طـرح  مهمورزشكاران نخبه از  تر گستردها انجام شده است جذب ورزش واليبال استرالي
 ).19، 18( بوده است باليوال ةو توسع عملكردبهبود  ةزيانگ ه منظور افزايشب

در مؤلفة توسعة فرهنگي ورزش در آزمون نسبت جمعيـت ورزشـكار بـه نسـبت جمعيـت كـل       
جمعيت ورزشكار به جمعيت كل در همـة  يعني نسبت ؛ داري مشاهده شد تفاوت معني ها استان
درصـد   62 جمعيـت ورزشـكار واليبـال در    مورد بررسي در يـك سـطح قـرار نـدارد.     هاي استان
 يهـا  ورزشسازي مناسب بـراي شـركت در    آن عدم فرهنگ يكي از داليل كم است كه ها استان

ثـر  يم توانـد  يمـ و غيره  ها رسانهواليبال است. در اين زمينه استفاده از تبليغات،  ويژه به ،مختلف
ريـزي شـده اسـت ايـن      كه براي ورزش در ايران برنامـه  راهبردي يها طرح بيشترواقع شود. در 
  ويژه براي گسترش ورزش دارد. يمؤلفه جايگاه

مـورد بررسـي    هـاي  اسـتان در  باليوالهاي ورزشي  در آزمون برابري نسبت ساعات پخش برنامه
در همـة   بـال يوالهاي ورزشي  ي نسبت ساعات پخش برنامهيعن ؛داري مشاهده نشد تفاوت معني

 زينـاچ  هـا  برنامـه  ريسـا آن نسبت بـه   يفراوان و تحت بررسي در يك سطح قرار دارد هاي استان
 است. 

كـه در آزمـون نسـبت     شود يمپژوهشي و فناوري اطالعات مالحظه -هاي توسعة علمي در مؤلفه
يعني فراواني مقـاالت   ؛داري مشاهده شده است يعنتفاوت م ها استانفراواني مقاالت ورزشي در 

 ضـعيفي نيز در سطح  ها استان بيشتر. يستنمورد بررسي در يك سطح  هاي استانارائه شده در 
مـثالً در   ؛شـود  يمـ كيـد زيـادي   راهبردي روي اين مؤلفـه تأ  يها طرحدر بسياري از  ند.رقرار دا

ن و اسـتادان روي تجزيـه و تحليـل دقيـق و     كانادا بخش عظيمي از دانشـجويا دانشگاه مانيتوبا 
شركتي بـه نـام    در همين كشور،). 30( كنند يمپرتابي در ورزش واليبال كار  يها مهارتجزئي 

مـدت بـراي افـزايش     ريزي طوالني تأسيس شده است كه هدف عمدة آن برنامه» كانادا ورزش «
ي تحقيقـات ورزشـي   مشاركت مردم در ورزش است. اين شركت در كنـار ايـن هـدف عمـده رو    

چگـونگي   ةنيدر زمتحقيق ديگري  ).32گذاري زيادي كرده است ( سرمايهنيز مرتبط با سالمتي 
فنـاوري اطالعـات،    گسـترش   آناست كه از اهـداف   انجام شدهتوسعة ورزش همگاني در كشور 
 ).  7، 1( ريزي در ورزش و منابع مالي بوده است فرهنگ ورزش، مديريت و برنامه

، مربيگـري و ارتقـاء بـه جمعيـت ورزشـكار تفـاوت       داوري ييهـا  كـالس نسبت كليـة   در آزمون
، ارتقـاء بـه جمعيـت    ي مربيگـري ، داوري ها كالسنسبت يعني  ؛داري مشاهده شده است يمعن

در از ايـن نظـر    هـا  استان بيشتر. قرار نداردتحت بررسي در يك سطح  يها استانورزشكار كلية 
در حالي كه  ،است شتريبفعال  مربيان به نسبت رفعاليغ انيمربداد تعسطح پاييني قرار دارند و 
 اسـت بـراي توسـعة ورزش    راهبردي يها طرح ترين اهداف بيشتر مهمآموزش و توسعة مربي از 
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كه در دانشگاه آريزونـا آمريكـا    راهبردي يطرحعنوان مثال در  ؛ به)32، 29، 25، 24، 22 -18(
ده است، آموزش مربي و افزايش نيروي انساني مـرتبط بـا   براي گسترش ورزش واليبال انجام ش

   ).26( واليبال از اهداف مهم بوده است
مـورد بررسـي آزمـون شـده      يها استان يها ئتيهمرتبط با واليبال در  هاي نسبت فراواني كتاب

در اين موارد در  ها استانيعني همة  ؛داري را نشان داده است ياست كه نتايج آزمون تفاوت معن
در مؤلفـة توسـعة    نيز در سطح متوسط و پاييني قرار دارند. ها استان بيشتر و يك سطح نيستند

بـه   يو آموزشـ تمرينـي   يهـا  سـالن كه در آزمـون نسـبت    شود يماستاندارد و ارزيابي مالحظه 
يعنـي نسـبت    ؛داري مشاهده شده اسـت  يمورد بررسي تفاوت معن هاي استانجمعيت ورزشكار 

 يسـت ندر يك سطح  ها استانورزشي تمريني و آموزشي به جمعيت ورزشكار  يها سالنفراواني 
تمريني و آموزشـي در سـطح خيلـي پـاييني      يها سالننيز به لحاظ دارا بودن  ها استان بيشتر و

 . است يبسيار قابل تأمل ةنكت كه دنقرار دار
يعنـي   ؛ده نشـد داري مشـاه  رقابتي به جمعيت ورزشكار تفاوت معني يها سالندر آزمون نسبت 

قـرار دارنـد و   رقابتي به جمعيت ورزشكارشان در يـك سـطح    يها سالندر نسبت  ها استانهمة 
كننـده از   در آزمون نسبت افراد استفاده .كافي ندارند يرقابتاستاندارد  يها سالن ها استان بيشتر

راد يعنـي نسـبت افـ    ؛داري مشـاهده شـد   هر سالن در هفته به جمعيت ورزشـكار تفـاوت معنـي   
 بيشـتر تحت بررسي در يك سطح قرار نـدارد.   هاي استانكننده از هر سالن در هفته در  استفاده
 متوسـطي قـرار دارنـد.    در سطحهاي ورزشي و فضا ها سالنبا توجه به كم بودن فراواني  ها استان

تحـت بررسـي تفـاوت     يهـا  اسـتان تمرينـي و آموزشـي در    يهـا  توپنسبت فراواني  در آزمون
تمريني و آموزشي  يها توپدر نسبت فراواني  ها استاناين يعني  ي مشاهده شده است؛دار معني

مانند خراسان رضوي، مازندران، گلستان به لحاظ فراوانـي   هايي استاندر يك سطح قرار ندارند. 
 تيـ جمعبـه نسـبت    هـا  اسـتان  ريسـا  آموزشي در سطح بااليي قرار دارنـد و تمريني و  يها توپ

رقابتي به جمعيت  يها توپنسبت فراواني  در آزمون قرار دارند. ينييپا يليخدر سطح  ورزشكار
 از ايـن نظـر  مورد بررسي  هاي استانيعني همة  ؛داري مشاهده نشده است ورزشكار تفاوت معني

 تيـ جمعنسـبت بـه سـاير     يتر نييپادر سطح  ها استانبيشتر البته كه  در يك سطح قرار دارند
 فراوانـي كه در آزمون  شود يمساخت مشاهده مؤلفة توسعة امكانات و زيرد. در قرار دارن ورزشكار

تحـت بررسـي تفـاوت     هـاي  اسـتان روبـاز واليبـال بـه نسـبت جمعيـت ورزشـكار در        يها نيزم
در يك سطح  ها استانروباز  به جمعيت ورزشكار  يها نيزميعني نسبت  ؛وجود داردداري  معني

 يار پاييني قرار دارند. در سطح بس ها استان و اغلب نبوده است
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تنها واليبال، منطقـي بـه نظـر     نه ،توسعة  هر نوع ورزشي ةنيزمدر  راهبردي يها طرحدر تمامي 
بـه عنـوان مثـال در طـرح      ؛كه بدون امكانات و زير ساخت امكان گسترش وجود نـدارد  رسد يم

سـاخت تأكيـد   ة امكانـات و زير توسـع ، بـر  انجام شـده  كانادا كَلگري شهر گسترش ورزش كه در
گسترشـي بـراي    يدر دانشگاه آريزونا طرح ، 2005در سال  همچنين ).25( بسياري شده است

و نيروي انساني تأكيد شـده   ها بودجه ،مؤلفة امكانات كه در آن برواليبال بانوان انجام شده است 
وانـي  نسبت فرا يها آزمونكه در  شود يمتجهيزات ورزشي مشاهده  ةتوسعدر مؤلفة  ).27( است
يعنـي  )؛ P>05/0(وجـود دارد  داري  تحت بررسـي تفـاوت معنـي    يها در استان ها لهيمو  ها توپ
در يـك سـطح    هـا  لهيمورزشي و  يها توپتحت بررسي به لحاظ نسبت فراواني  هاي استانهمة 
 قرار دارند. ينييپا اريبسدر سطح  ها استاناز  يمين و اند نبوده

داري را نشان  تفاوت معني تابلوي امتيازاتحمل توپ، تور و  فراواني پرچم، سبدهاي يها آزمون
در اين موارد به نسبت جمعيت ورزشكارشان در يك  ها استانيعني همة  ؛) P>05/0( داده است

در  ، تـابلوي امتيـازات  فراواني پرچم، سبدهاي حمل توپ، تور ها استان بيشتر. در اند نبودهسطح 
مؤلفـة تجهيـزات ورزشـي     ي راهبردي بـر ها طرحي در تمام ه، در حالي كقرار دارد ينييپاسطح 

كيفـي و   يبراي ارتقـا  طرحي راهبرديريزان دانشگاهي  كانادا برنامهدر  .تأكيد زيادي شده است
توسـعة   اول ةوهلـ در  آنكه از جمله اهـداف عمـدة    اند طراحي كردهي ورزش بين دانشگاهي كم

ده است. در كنار اين اهـداف همكـاري بـا سـاير     ورزشي بو يها ساختتجهيزات و امكانات و زير
، بازاريـابي، ارتباطـات، تبليغـات و غيـره هـم از      مشاركت دانشجويان در ورزش كانادا، ها دانشگاه

 .ديگر اهداف آنان بوده است
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