
 و علوم رفتاری  کنفرانس بین المللی مدیریت
International Conference on Management & Behavioral Sciences 

 

Management8102.ir 

 

توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با تحلیل وضعیت 

 SWOT رویکرد
 

 

 3، وحید ساعتچیان2، محمد کشتی دار1*نیا حسن صادق
 

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( مشهد )نویسنده مسئول( -1

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد -2

 یار مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( مشهداستاد -3

 

 

 

 چکیده 

بود. این  SWOTهدف از این پژوهش تبیین راهکارهای توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد 

آماری پژوهش، شامل کلیه  باشد. نمونهپیمایشی می -تحقیق با توجه به اهداف تحقیق کاربردی و به لحاظ روش انجام کار توصیفی

نفرنمونه  202مربیان ) فعال ( مرد والیبال و روسا و دبیران هیات ها وکارشناسان خبره والیبال استان خراسان رضوی و در مجموع 

آماری ما با توجه به حجم نمونه کوکران بودند واز آن ها نظر خواهی شد. ابزار پژوهش محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن 

( تأیید گردید. از آزمون فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و α=88/0براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ )

ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد حضور موفق تیم های مینی والیبال بیرونی جهت تحلیل یافته

کمبود زمین های روباز با کفپوش مناسب در استان، وجود استعداد بالقوه جوانان شرایط جوی بهینه دانش آموزان استان در کشور،

در برخی از شهرستان های استان )عدم نیاز به اماکن سرپوشیده(، نبودن بودجه مالی کافی برای رشد ورزش والیبال به ترتیب به 

( و عوامل بیرونی 00/2همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی )ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. عنوان مهم

قرار دارد. بنابراین با توجه به نتایج  WT( وضعیت راهبردی توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی در منطقة 22/2)

ود درنتیجه توسعه زیرساخت و که بیشتر از استراتژی تدافعی)کاهش یا واگذاری( استفاده ش ماتریس تحلیل سوات الزم است

 تجهیزات سطح آماتوری و همگانی والیبال استان به عنوان مهم ترین راهکار پیشنهاد می شود. 

 

 استراتژی، تحلیل سوات، والیبال آماتوری استان خراسان رضوی کلیدواژه:
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 مقدمه

با توجه به تحقیقات به عمل آمده بعد از  .شودورزش والیبال یکی از رشته های جذاب و پر طرفدار در کشور محسوب می

(. رونق چشمگیر این 2082 رشتة ورزشی فوتبال، پرطرفدارترین ورزش گروهی در ایران برای برنامه ریزان ورزشی است)نصیری،

ة (. در دهة اخیر با توجه به حمایت همه جانب2080بیشتر مشهود است)معمری،  2032 – 2030 رشتة ورزشی بین سال های

همچنین بدست آوردن عناوین قهرمانی در مسابقات نوجوانان و جوانان و بزرگساالن در سطوح آسیایی و  ،فدراسیون ورزش والیبال

 ،ولی عناوین کسب شده در سال های گوناگون جهانی توجه زیادی به رشد و توسعه این ورزش در ایران سوق پیدا کرده است.

ن خود نشان از نوپا بودن و یا به عبارتی آماتور بودن این ورزش در ایران دارد. )کمیته آموزش ناهمگون و ناپایدار بوده است و ای

رو، مجد آراء در تعریف ورزش آماتوری آورده است، ورزش آماتوری تشکیالت مشخصی ندارد (. از این2022فدراسیون والیبال ایران، 

طور غیرحرفه ای در آن ها شرکت می کنند و برگزار کننده این مسابقات و شامل مسابقاتی می شود که تیم ها و یا ورزشکاران به 

 (.2022نهادهای گوناگون می توانند باشند )مجدآراء، 

ورزش آماتوری رفتاری است که صرفا بر حسب عشق و عالقه و داوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سالمتی و شادابی  فرد و 

ی مهم توسعه یافتگی و باال بودن سطح رفاه تامین اجتماعی و معیار پویا بودن اقتصاد هر جامعه انجام می شود و یکی از شاخص ها

کشوری در جامعه بین المللی از دیدگاه مدیران امور اجتماعی و اقتصادی، گستردگی سطح پوشش و کثرت عالقمندی مردم به 

به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم  "ماتور عوماورزش های آماتوری آن کشور محسوب می شود. رشته ها و فعالیت های ورزش آ

 بندی شده اند.

سالمتی بوده و کلیه اقشار و شهروندان در کلیه "ورزش های همگانی به ورزش هایی گفته می شود که هدف از آن صرفا

زش های قهرمانی، سطوح سنی و جنسی و به فراخور استعداد، عالقه و آمادگی جسمانی به آن می پردازد. ولی پرداختن به ور

استعداد فیزیکی و روانی خاصی را می طلبد. قهرمانی در هر دو نوع ورزش آماتوری و حرفه ای بدلیل رقابت  و وجود رکورد و امتیاز 

آسیب زا است و تفاوت قهرمانان ورزش آماتور با حرفه ای در عدم دریافت حق الزحمه  مستمر می باشد )اداره کل ورزش و جوانان 

(. در همین باره ایالت متحده آمریکا ورزش را به سه مرحله تقسیم بندی کرده است: مرحله  اول به 2020آذربایجان غربی،استان 

اشاره می شود. بطوریکه در  2( و در مرحله سوم به ورزش آماتوری 2در مرحله دوم، به  ورزش دانشجویی) کالج ورزش مدارس

ر حرفه ای در رشته های ورزشی شرکت می کنند. در هنگام برگزاری انواع  مسابقات هریک از مقاطع فوق ورزشکارها به صورت غی

ورزشی که توسط میلیون ها شرکت کننده انجام می شود صدها ورزشکار برای شرکت در مسابقات حرفه ای انتخاب می شوند. در 

(.در این باره،  مول مدلی را ارائه کرده است 2022حقیقت ورزش حرفه ای آمریکا از این سه شاخه ورزشی تغذیه می شود)مجدآراء، 

که نشان می دهدگرایش و روند رو به رشد ورزش همگانی و تفریحی در هزاره سوم میالدی است. این مدل ادعا می کند که 

گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در صورتی که ورزش حرفه ای گسترش 

تعداد کمتری در آن شرکت کنند و اغلب باید به تماشای آن بپردازند. در مورد ورزش همگانی و تفریحی می توان گفت که یابد، 

تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر از ورزش قهرمانی و حرفه ای است. ورزش پرورشی و همگانی، به عنوان پشتوانه ای برای ورزش 

به این مهم دست پیدا کرد استفاده از برنامه های  توانتنها راهی که می (.2221)مول،قهرمانی و حرفه ای به شمار می آیند

راهبردی برای شناسایی وضعیت ورزش آماتوری، همگانی و قهرمانی در سطح کشور و به ویژه در مورد ورزش والیبال است. در 
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اند و همگی روی تلف مورد بررسی قرار دادههای مخدانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبههمین راستا 

ریزی استراتژیک فرایندی پویا ها برنامهها توافق نظر دارند. به اعتقاد آنریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمانهمبستگی برنامه

ها و های سازمانی، برنامهمشیهای مبتنی بر خطو منطقی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی

های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی فعالیت

ها و خدماتش را برای برآوردن شود تا سازمان فعالیتریزی استراتژیک باعث می(. برنامه2081سازمانی است )خسروی زاده، 

کند، بلکه چارچوبی ها مشخص میریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامهدر حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه نیازهای

دهد )ندری، ها ارائه میها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینهها، مدیریت و همکاریبرای ساختاردهی مجدد برنامه

-ها، ضعفاست که معرف قوت SWOT0اسایی عوامل درونی و بیرونی سازمان، استفاده از تحلیل های متداول شن(. از شیوه2088

ها، زننده به سازمان، فرصتهای آسیبی تنگناها، تهدیدها و جنبههای سازمان است. این روش امکان مقایسهها و تهدیدها، فرصت

، ابزاری برای شناخت  SWOTآورد . ماتریس وجود می سازمان بههای ها و قوتهای محیط بیرونی را با ضعفتقاضاها و موقعیت

های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت ها و قوتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفتهدیدها و فرصت

ن ماتریس یکی از ( معتقد است ای2020(. دیوید )2020و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل سیستم است )قدمی و همکاران، 

، SOهای توانند با استفاده از آن استراتژیکنند و میابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطالعات را مقایسه می

را ارائه نمایند. البته مقایسه عوامل اصلی داخلی و خارجی از  WTهای ، و استراتژیSTهای ، استراتژیWOهای استراتژی

های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی ها، نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوتهیة ماتریس تهدیدات، فرصتهای تترین بخشمشکل

به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد. همچنین داشتن قدرت تجزیه و تحلیل باال یکی از عوامل مهم در رسیدن به 

آید. تعیین استراتژی مناسب و به تبع آن تجزیه و تحلیل ها به حساب میاهداف یک سازمان و رمز موفقیت بسیاری از پروژه

وری در یک سازمان است. مشخص شدن استراتژی بینی عوامل خارجی تضمین کننده موفقیت و بیشترین بهرهصادقانه و پیش

ر شرایطی حیاتی سازمان را از را به بیشترین حد موفقیت هدایت کند و یا دتواند با توجه به شرایط یک سازمان آنمناسب می

تواند تجزیه و تحلیل صحیح منابع ها و پروژه های مدیریتی میورشکستگی و شکست برهاند. رمز موفقیت بسیاری از سازمان

 ها و تهدیدها( باشد.های خارجی )فرصتها( و بررسی موقعیتها و ضعفموجود داخل)قدرت

-ور عمدتاً با روش تحلیل سوات انجام شده است. بیشتر این تحقیقات بر حوزهمطالعات استراتژیک زیادی در حوزه ورزش کش

( راهبردهایی برای نظام 2022اند. مثال مظفری و همکاران )های ورزش قهرمانی و همگانی و در سطح ملی و استانی متمرکز بوده

ها و گرایی و شایسته ساالری در فدراسیونهای آن شامل نهادینه کردن، تخصصترینورزش قهرمانی کشور تدوین کردند که مهم

های ورزشی، توسعة سهم ورزش زنان از های توسعة ورزش سطوح پایه در فدراسیونهای عملیاتی ورزش قهرمانی، تقویت برنامهبدنه

همکاران  باشد. غفرانی وهای ورزشی، تدوین و اجرای نظام جامع توسعة علمی ورزش قهرمانی کشور میمنابع مختلف فدراسیون

( در تحلیل راهبردی توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان عنوان کردند که برای این استان باید از استراتژی 2082)

( در تعیین موقعیت استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد، براساس نمرة 2082رشد و توسعه استفاده کرد. حسینی و همکاران )

( مشخص کردند که جایگاه استراتژیک ورزش 43/2( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )33/2ی عوامل داخلی )نهایی ماتریس ارزیاب

( در تحلیل راهبردی استعدادیابی در ورزش 2020قرار دارد. حسینی و همکاران ) WOدانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در منطقة 

یدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران و تنگناها و ها و تهدها، فرصتها، ضعفقهرمانی ایران شناسایی قوت

تهدید  1فرصت و  3ضعف،  20قوت،  3های فراروی آن را مورد بررسی قرار دادند که طی چندین مرحله تحلیل راهبردی، چالش

                                                 
 ( است.Threats( و تهدیدات )Opportunitiesها )( ، فرصتWeaknessesها)( ، ضعفStrengthsها)سر واژة عبارات قوت 0
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(  مشخص کردند که جایگاه 2020پناهی شعبانی و همکاران )بندی شدند.. سیفتآیید و بر اساس آزمون آماری فریدمن رتبه

( در تحقیق دیگری 2022قرار دارد. همچنین گودرزی و همکاران ) WTاستراتژیک ورزش قهرمانی استان کردستان در منطقة 

قرار دارد و باید از راهبرد تدافعی )تغییر یا رها کردن( استفاده شود.  WTنشان دادند ورزش همگانی استان کرمان در موقعیت 

( نشان 2022قرار دارد. گودرزی و همکاران ) WT( هم نشان داد که ورزش همگانی شهر مشهد در موقعیت 2020رضوی )

 قرار دارد. SOدادندکه جایگاه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در موقعیت 

( در تدوین 2022مثال خسروی زاده ) اند.های ورزشی پرداختهبرخی از تحقیقات نیز به تحلیل راهبردی موقعیت سازمان

قرار دارد.  SOراهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیتة ملی المپیک ایران نشان داد که موقعیت راهبردی این کمیته در منطقة 

اط ( نق40/2( و خارجی )30/2( دریافتند که ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی )2022همچنین شعبانی بهار و همکاران )

ها در جهت برداری از فرصتتواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهرههای بیشتری دارد و در شرایطی است که میقوت و فرصت

اند. مثال های ورزشی پرداختهها و تهدیدات بپردازد. سایر مطالعات نیز به صورت تخصصی به تحلیل راهبردی رشتهکاهش ضعف

( در بررسی وضعیت توسعة نیروی انسانی ورزش ژیمناستیک کشور نشان دادند که این 2083ان )تحقیقات بدری آذرین و همکار

( با تحلیل راهبردی 2084رشته در منطقة ضعف قرار دارد و باید از استراتژی تغییر استفاده کند. همچنین گودرزی و همکاران )

-ها وجود برنامهی قهرمانی و جهانی بسیار زیاد است. آنهاورزش کشتی کشور نشان دادند که سهم ورزش کشتی ایران در زمینه

ترین تهدیدها؛ برگزاری مسابقات منظم در روز کشورهای رقیب و اعتبارات مکفی به عنوان مهمهای علمی، امکانات پیشرفته و به

؛ عدم وجود مدیران هاترین فرصتگانه را به عنوان مهمها، حمایت تشکیالتی دولت و مسئوالن قوای سهها و دانشگاهسطح آموزشگاه

گیران و عدم وجود ها، نبود برنامة مدون، عدم توجه به اصول علمی در آموزش و تربیت کشتیکفایت در مدیریت هیأت شایسته و با

ها و دانشگاه المللی داخلی، همکاری باها و  برگزاری مسابقات داخلی و قهرمانی کشور و بینترین ضعفمربیان شایسته از جمله مهم

های ترین قوتمراکز علمی کشور، کشتی به عنوان ورزش ملی و سنتی مردم، و وجود انستیتوی کشتی در کشور را به عنوان مهم

( در تحلیل سوات تکواندو ایران نشان دادند که بین 2020ورزش کشتی کشور شناسایی کردند. عالوه براین، خبیری و همکاران )

ترین نقطة قوت این رشته شامل رشد داری وجود دارد. مهمهای این رشته تفاوت معنیها و ضعفدات، قوتها، تهدیاهمیت فرصت

های ترین فرصت شامل وجود قهرمانان ملی تکواندو به عنوان افراد بالقوه برای تصدی پستالمللی و مهمقابل توجه در مسابقات بین

گیری مناسب از حامیان مالی به عنوان منبعی درآمدزا و ین ضعف آن عدم بهرهترمربیگری و مدیریت تکواندو است. همچنین مهم

رسانی و سطح آگاهی عمومی راجع به ورزش تکواندو است. همچنین نظری و همکاران ترین تهدید شامل ناکافی بودن اطالعمهم

تهدید را برای این ورزش مشخص کردند.  20فرصت، و  22ضعف،  22قوت،  23( در تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، 2022)

قرار دارد و باید از استراتژی  WOنتایج نشان داد بر اساس ماتریس درونی بیرونی، موقعیت والیبال ساحلی ایران در منطقة 

 کارانه استفاده کرد.محافظه

سمانی و روانی بازیکنان بوده تحقیقات موجود در ورزش والیبال کشور بیشتر بر روی متغیر های جبا توجه به مطالب باال، 

(. و پژوهشی بر روی ساختار و هرم سازمانی والیبال آماتوری کشور صورت نگرفته است. در سایر کشورها برای 2082)یزدانی خرم، 

 توسعه ورزش والیبال در سطح ایالتی و کشوری تحقیقات زیادی صورت گرفته است. به طور مثال برنامه استراتژیک انجمن والیبال

پرداخته است. در این طرح روی بخش های  2003 -2020در کشور استرالیا به طراحی برنامة راهبردی برای سال های  3کوئینزلند

(. در کشور 2000، 3مشارکتی، بازاریابی، تجاری و بازرگانی و ساختار اداری و تشکیالتی ورزش والیبال کار شده است)کاپالنس

کلی انجام شده است که تاکید روی فناوری اطالعات و توسعة نیروی انسانی و توسعة باشگاه  انگلستان طرح توسعة ورزش به طور

                                                 
Program strategy Volleyball Association Queensland.4  
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(. سازمان ورزش و تفریحات 2000، 1؛ وات 2223، 4ها و تعامل باشگاه ها و مدارس از مهم ترین اهداف آنان بوده است)میتنزبرگ

امعه ای بهتر و سالمتر از لحاظ جسمی و ذهنی کرده است. این سالم در جنوب استرالیا نیز اقدام به طرح راهبردی برای ساختن ج

(. در کشور کانادا توسط برنامه ریزان دانشگاهی یک 2281انجام گرفته است)سل و همکاران،  2003 – 2001طرح برای سال های 

رح ریزی شده است ط 2001 – 2008طرح استراتژیک برای ارتقای کیفی و کمی ورزش والیبال بین دانشگاهی برای سال های 

(. همچنین در کشور کانادا در دانشگاه واترلو طرحی را در زمینة منابع انسانی رشته ی ورزشی والیبال انجام داده 2022)کشتی دار،

(. در کشور آمریکا در دانشگاه آریزونا طرح استراتژیکی برای گسترش 2002، 8اند که بسیار موفق بوده است)منابع انسانی در واترلو

(. در کشور انگلستان یک برنامة کلی توسعة 2001ریخته شده است )باشگاه والیبال زنان شهر آریزونا،  2003لیبال زنان در سال  وا

(. دوند و پاتیل نقش مثبت رسانه های جمعی را 2022طراحی شده است)کشتی دار،  2003-2002ورزش والیبال برای سال های 

( در پژوهشی با عنوان تدوین 2023همچنین فراهانی و همکاران) (.2022، 2پاتیل  در توسعه ورزش اثبات نمودند)دوند و

فرصت و  4ضعف،  23نقطه قوت، 20راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران به این نتیجه رسیدند که برای توسعه ورزش قهرمانی 

زش قهرمانی ایران تدوین شد.همچنین راهبرد برای توسعه ور 23در مجموع   SWOTتهدید وجود دارد. بر اساس تحلیل  24

( در پژوهش خود تحت 2023موقعیت راهبردی توسعه ورزش قهرمانی ایران در وضعیت تدافعی قرار دارد. مجیدی و محرم زاده )

به این نتیجه رسیدند که جایگاه  SWOTعنوان راهبرد توسعه ورزش های ماجراجویانه در شهر سنندج با استفاده از تحلیل  

)تهاجمی( قرار دارد. از این رو به جهت قرار گیری در این ناحیه پیشنهاد می  SOهای ماجراجویانه شهر سنندج در منطقه  ورزش 

 .شود تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی باشد

فت قابل توجهی که در و با رونق و پیشرو نیز استان خراسان رضوی با توجه به جذاب و پرطرفدار بودن رشته والیبال در ایران 

اما این پیشرفت به صورت مستمر و پایدار نبوده که نشان  ؛دهه های گذشته در مسابقات  بین المللی در این رشته کسب شده است

می دهد در مسیر ابعاد والیبال آماتوری)تفریحی(، پرورشی و همگانی برنامه های که متکی بر اصول علمی باشد و باعث رشد و 

 یلمساله است که با تحل ینمحقق به دنبال ا یقتحق یندر ا روینازا یق مردم به این رشته شود، انجام نشده است.توسعه وتشو

 یهاو فرصت یداتو تهد یسؤال پاسخ دهد که نقاط قوت و ضعف داخل ینبه اوالیبال آماتوری استان خراسان رضوی  سوات

 اند؟کدم ارهای متناسب با آنش والیبال آماتوری استان و راهبرد و راهکورز یخارج

 

 روش تحقیق
های دیگر تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی  و نتایج آن قابل تعمیم به استان -روش تحقیق حاضر توصیفی

ژوهش جامعه آماری پنیست. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام صاحبنظران رشتة والیبال در استان خراسان رضوی بودند. 

ها والیبال و کارشناسان خبره و نیز مربیان فعال در امر والیبال استان شامل کلیه مربیان ) فعال ( مرد والیبال و رؤسا و دبیران هیات

ای با گیری تصادفی طبقهنفر با روش نمونه 202نفر(، که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران تعداد  322خراسان رضوی بودند)

پرسشنامه در بین  230ها سب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به دلیل عدم پاسخگویی مناسب به پرسشنامهتخصیص متنا

کارشناس  00درصد(،  22/8های والیبال)دبیر هیات 28درصد از نمونه آماری(،  82/20رئیس) 22نمونه پژوهش توزیع و در نهایت، 

ها بطور کامل پاسخ داده بودند که برای تجزیه و تحلیل آماری به پرسشنامه (03/43مربی فعال والیبال) 202( و 83/23خبره )

  استفاده شد.
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هایی مانند بررسی اسناد و مدارک )سند کاوی(، ها و شیوهبه طور کلی، عقیده بر این است که در این گونه تحقیقات از روش

شود. در توصیف وضعیت مطلوب )آینده پژوهی( استفاده می تحلیل تحقیقات انجام شده )فراتحلیل(، تولید اطالعات )اکتشافی( و

های های زیر استفاده شد: بررسی اسناد موجود مربوط به سوابق و فعالیتاین تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از روش

-های مختلف ورزشی، نظرتهدر رش گذشته و جاری هیات والیبال استان، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام گرفته در مورد استراتژی

ها. در این تحقیق از طریق کاوش مستندات از طریق سنجی از کارشناسان و ذینفعان ورزش والیبال استان با استفاده از پرسشنامه

ای به مرور منابع در زمینة توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی، کشور و جهان شبکة اینترنت و منابع کتابخانه

ساخته و  داخته شد، و در موارد مرتبط استفاده گردید. سپس پرسشنامه عوامل درونی با استفاده از پیشینه و به صورت محققپر

های توسعه ورزش والیبال استان خراسان رضوی طراحی ها و ضعفبندی و تعیین وضعیت موجود قوتسؤاالت بسته برای اولویت

شوندگان نظرات خود را در مورد میزان اهمیت نقاط قوت و ضعف و همچنین رسشسؤال بود که در آن پ 00گردید و شامل 

ساخته و سؤاالت بسته  کردند. پرسشنامه عوامل بیرونی نیز با استفاده از پیشینه و به صورت محققها ابراز میوضعیت موجود گویه

الیبال استان خراسان رضوی طراحی گردید و ها و تهدیدهای توسعه ورزش وبندی و تعیین وضعیت موجود فرصتبرای اولویت

ها و تهدیدها و همچنین وضعیت شوندگان نظرات خود را در مورد میزان اهمیت فرصتسؤال بود که در آن پرسش 22شامل 

د . در این برای ارزیابی عوامل محیط درونی فوتبال استان از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شکردند. ها ابراز میموجود گویه

ماتریس ، قوّت ها و ضعف ها در یک ستون ماتریس قرار گرفتند و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی امتیاز بندی شدند تا 

مشخص شود که فوتبال گیالن در مجموع به لحاظ عوامل درونی دارای قوّت است یا ضعف. در این ماتریس ، عوامل استراتژیک یا 

-نی در ستون اول و در قالب قوّت ها و ضعف ها فهرست شدند. در ستون دوم کد گویه به منظور تفکیک قوتاولویت دار محیط درو

گیری شده در آزمون فریدمن قرار گرفت. در های اندازهها نوشته شد. در ستون سوم، عوامل درونی به ترتیب اولویتها از ضعف

ها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه اسان راجع به وضعیت مطلوب گویهستون چهارم ماتریس )ضریب اهمیت(، بر اساس نظر کارشن

های عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس های تمام گویهبر مجموع میانگین

مورد وضعیت موجود هر  محاسبه شد. در ستون پنجم جدول )شدت عامل(، میانگین نظرات کارشناسان در 2عوامل درونی برابر با 

، در این SWOTمحاسبه شد و بر خالف روش معمول در ماتریس  3تا  2گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین 

شوند. در ستون آخر  3تا  2توانستند شامل هر عددی از ها میروش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویه

ها موقعیت عوامل درونی ریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویههم حاصلضرب ض

محاسبه شود فوتبال گیالن در عوامل درونی دچار ضعف است و اگر مجموع  3/2ها کمتر از مشخص شد. اگر نمرة مجموع گویه

همچنین برای ارزیابی عوامل بیرونی فوتبال  مل درونی دارای قوت است.محاسبه شود، فوتبال گیالن در عوا 3/2نمرات بیشتر از 

محاسبه شود فوتبال گیالن در عوامل  3/2ها کمتر از اگر نمرة مجموع گویهکنیم. استان گیالن نیز مانند عوامل درونی عمل می

 ن در عوامل بیرونی دارای فرصت است. محاسبه شود، فوتبال گیال 3/2بیرونی دارای تهدید است و اگر مجموع نمرات بیشتر از 

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین 

موقعیت استراتژیک فوتبال استان به کار رفت. برای تشکیل این ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و 

طوریکه بتوان هرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه ورزش فوتبال گیالن در خانه های این ماتریس مشخص شود ببی

تا  2( و قسمت ضعیف)3تا  3/2) استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. در این ماتریس ، نمرات در یک طیف و شامل قسمت قوی

ای استفاده شد. برای و از یک ماتریس چهارخانه  SWOTستراتژی های ورزش همگانی از تحلیل ( تعیین شدند. برای تدوین ا3/2

ها و تهدیدها( برای تعیین ها، ضعفها و فرصتضعف ،ها و تهدیدهاقوّت ،هاها و فرصتاین کار، از مقایسات دو به دو )قوّت

 .تحلیلی و شهودی استفاده شدو بر مبنای قضاوت  SO ، ST ، WO ،WT های چهارگانه  استراتژی
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نفر(، نظر خواهی  23جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چند تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی )

شد که پرسشنامه مورد تائید آنها قرار گرفت. برای توصیف آماری نمونه، تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، و همچنین 

د و مطلوب از روش آمار توصیفی استفاده شد. در این تحقیق نیز برای اولویت و رتبه بندی کردن مهمترین نقاط وضعیت موجو

گیری قابلیت پایایی، از روش به منظور اندازه استان از این آزمون استفاده شد. والیبال آماتوریضعف و قوت، فرصت و تهدیدهای 

بود که نشان  88/0انجام گردید. این مقدار براساس داده های حاصل از پرسشنامه  SPSS آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار

 دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایانی الزم برخوردار می باشد.

 

 

 های پژوهشیافته
باشد. برای س ماتریس میماتریس عوامل بیرونی و درونی و تدوین استراتژای مناسب براسا نتایج پژوهش شامل دوبخش

 تعیین این موقعیت از ماتریس عوامل درونی، ماتریس عوامل بیرونی و ماتریس عوامل درونی و بیرونی استفاده شد.

)ضریب اهمیت(، بر اساس نظر  2به این صورت بود که در ستون چهارم جدول  درونیماتریس عوامل گذاری در شیوة نمره

 هایهای تمام گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینوب گویهکارشناسان راجع به وضعیت مطل

محاسبه شد.  2عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل درونی برابر با 

گویه محاسبه و در جدول قرار  )شدت عامل(، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر 2در ستون پنجم جدول 

، در این روش محدویتی برای عوامل درونی SWOTمحاسبه شد و بر خالف روش معمول در ماتریس  3تا  2گرفت. این اعداد بین 

شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در  3تا  2توانستند شامل هر عددی از ها میو بیرونی وجود نداشت و این گویه

والیبال آماتوری والیبال خراسان ها نتیجه گیری شد که ل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهشدت عام

 (3/2)کمتر از  .در عوامل درونی دچار ضعف است رضوی

 
توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی. ماتریس عوامل درونی 1جدول   

عوامل 

 درونی
 عوامل کد

ضریب اهمیت 

 زن()و

شدت 

 عامل
 نمره

ت
قو

ها
 

S1  164/1 4 141/1 حضور موفق تیم های مینی والیبال دانش آموزان استان در کشور 

S2  حضور داشتن بیشتر اوقات،رئیس و دبیر هیات در دفتر هیات والیبال استان و

 پاسخگویی به مراجعه کنندگان
130/1 4 152/1 

S3  140/1 4 130/1 ان )بر حسب کمیت(وجود آکادمی های والیبال در سطح است 

S4 144/1 4 136/1 وجود قدمت تاریخی قابل توجه هیات والیبال استان 

S5 141/1 4 135/1 استقبال از فضاهای ورزشی روباز در پارک ها 

S6 191/1 3 131/1 حضور نیروی انسانی با تجربه والیبال در نهادهای استان 

S0 100/1 3 129/1 ورزشی روباز و سرپوشیده دسترسی همگان به سالن های 

S0 104/1 3 120/1 وجود امکانات روباز و سرپوشیده والیبال در شهرداری های استان 
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S9 101/1 3 120/1 فعالیت ورزش والیبال دانشجویی 

S11 100/1 3 126/1 فعالیت ورزش والیبال کارمندی 

ف
ضع

ها
 

W1 142/1 1 142/1 سب در استانکمبود زمین های روباز با کفپوش منا 

W2  کمبود مسابقات والیبال آماتوری با توجه به رده های سنی در ورزش دانش

 آموزان
141/1 1 141/1 

W3  کمبود مقاالت ورزشی،کتب والیبال و سطوح فشرده آموزشی در هیات

 های شهرستان ها 

141/1 1 141/1 

W4 141/1 1 141/1 پ،تور و.. (در استانتفریحی)تو-کمبود تجهیزات والیبال آماتوری 

W5 130/1 1 130/1 تفریحی والیبال استان-کمبود مربیان فعال آموزشی 

W6 130/1 1 130/1 فعال نبون آموزش پرورش در برگزاری کالس های ورزشی فوق برنامه 

W0 130/1 1 130/1 عدم وجود زمین والیبال ساحلی در استان 

W0 136/1 1 136/1 والیبال نونهاالن کمبود مسابقات مینی 

W9 135/1 1 135/1 پایین بودن کیفیت کالس های کانون های والیبال 

W11 135/1 1 135/1 تفریحی -کمبود کالس های آموزشی تربیت مربی ویژه والیبال آماتوری 

W11 134/1 1 134/1 نبودن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در مورد ورزش والیبال آماتوری 

W12 131/1 1 131/1 تفریحی-عدم توجه هیات والیبال به مدیریت ورزش والیبال آماتوری 

W13 150/1 2 129/1 تفریحی-کمبود تبلیغات در ترغیب و تشویق افراد به والیبال آماتوری 

W14  150/1 2 129/1 عدم وجود برنامه انگیزشی خاص برای جذب نوجوانان و جوانان 

W15 وجود سازماندهی فضاهای روباز والیبال تفریحی و مینی والیبال در  عدم

 سطح استان

120/1 2 156/1 

W16 154/1 2 120/1 به کارگیری افراد غیر متخصص در امر مربیگری والیبال آماتوری 

W10 151/1 2 125/1 فقدان نظارت هیات والیبال استان برعملکرد هیات شهرستان ها 

W10 151/1 2 125/1 عیت ورزشکار والیبال استانکم بودن جم 

W19 140/1 2 124/1 نداشتن بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزش آماتوری والیبال استان 

W21 146/1 2 123/1 تفریحی-ضعف مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی والیبال آماتوری 

 ∑=13/2  ∑=1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

 

 

)ضریب اهمیت(، بر اساس نظر  2به این صورت بود که در ستون چهارم جدول  ماتریس عوامل بیرونیاری در گذشیوة نمره

های عوامل درونی، های تمام گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینکارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویه
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محاسبه شد. در ستون پنجم  2ماتریس عوامل بیرونی برابر با  به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در

)شدت عامل(، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد  2جدول 

ی و بیرونی وجود ، در این روش محدویتی برای عوامل درونSWOTمحاسبه شد و بر خالف روش معمول در ماتریس  3تا  2بین 

شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به  3تا  2توانستند شامل هر عددی از ها مینداشت و این گویه

ها نتیجه گیری شد که فوتبال گیالن در عوامل بیرونی دچار ضعف است عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویه

 .(3/2)کمتر از 

 

 

 

 

 

 
 

. ماتریس عوامل بیرونی توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی2جدول   

نی
رو

ل بی
وام

ع
 

کد
 

 عوامل

ضریب 

اهمیت 

 )وزن(

شدت 

 عامل
 نمره

ت
رص

ف
 

O1   وجود استعداد بالقوه جوانان شرایط جوی بهینه در برخی از شهرستان

 های استان )عدم نیازبه اماکن سرپوشیده(
154/1 4 216/1 

O2 212/1 4 153/1 جود پیشکسوتان برجسته در والیبال استانو 

O3 210/1 4 152/1 فضاهای طبیعی از جمله پارک ها در اقصی نقاط استان 

O4  فرهنگ  وعالقه باالی مردم برخی از شهرستان های استان و دید مناسب

 تفریحی-نسبت به ورزش به ویژه والیبال آماتوری
151/1 4 214/1 

O5 151/1 3 151/1 ل پر شور خانواده ها  در کالسهای اوقات فراغتاستقبا 

O6  تاکید تعالیم دینی بر امر پرداختن به ورزش و اهمیت آن از سوی

 مسئولین ذیربط
146/1 3 130/1 

O0  بهرمندی استان از فضاهای ایجاد شده توسط آستان قدس رضوی برای

 پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
145/1 3 135/1 

O0 129/1 3 143/1 وجود تمایل در مدیران به حمایت از ورزش آستان قدس رضوی 

O9  123/1 3 141/1  توسعه قابل مالحظه زیر ساخت های تفریحی و ورزشی در استان 

O11 121/1 3 141/1 وجود هواداران محلی در توسعه ورزش استان باالخص در شهرستان ها 
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والیبال  و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که توسعه ورزش آماتوری 2و  2در مجموع، نتایج جداول

قرار دارد؛ به این ترتیب توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی  WTخراسان رضوی از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقة 

 از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دارای تهدید است.

بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و 

های ارزیابی عوامل رود. برای تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریستوسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی به کار می

های این ان رضوی در خانهگیرند تا جایگاه توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسدرونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار می

تا  3/2ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی )

 شوند.( تعیین می3/2تا  2( و ضعیف )3

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

دهد. با توجه به بیرونی توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی را نشان میماتریس ارزیابی عوامل درونی و  24-3جدول 

مشخص شد که موقعیت استراتژیک توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی در  24-3و  23-3دست آمده از جداول نتایج به

ای خود استفاده کند. همچنین های توسعهد برنامههای مربوط به این منطقه برای پیشبرقرار دارد. لذا باید از استراتژی WTمنطقة 

به دلیل نزدیکی موقعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی به سایر مناطق ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، 

 های این مناطق نیز برای توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی استان قابل استفاده است.استراتژی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی .3لجدو  

O11 115/1 3 135/1 و برنامه ریزان کشوری به استان توجه مسئوالن 

ید
هد

ت
 

T1  101/1 1 101/1 نبودن بودجه مالی کافی برای رشد ورزش والیبال 

T2 163/1 1 163/1 افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی 

T3 150/1 1 150/1 افزایش هزینه نگه داری سالن های سرپوشیده استان 

T4 153/1 1 153/1 ت ورزش فوتبال تا والیبال آماتوریاستقبال جامعه به سم 

T5 191/1 2 145/1 نبود نهاد متولی در امر ورزش آماتوری 

T6 101/1 2 141/1 نبود نظارت کافی برای کنترل برنامه های ورزش والیبال آماتوری استان 

T0 عدم استفاده از کارشناسان خبره و متخصص علمی در والیبال آماتوری-

 یحی استانتفر
135/1 2 101/1 

T0  فرهنگ سازی جامعه در خصوص جایگزینی اوقات فراغت ماشینی در

 مقابل ورزش والیبال

134/1 2 160/1 

 ∑=29/2  ∑=1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی
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 های توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضویاستراتژی
و  WO، هشت استراتژی ST، شش استراتژی SOاستراتژی شامل هفت استراتژی  28، در مجموع SWOTبر اساس تحلیل 

 دهند.ها را نشان میاین استراتژی 3ین شد. جدول برای توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی تدو WTهفت استراتژی 

 توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی WTهای . استراتژی4جدول 

 عوامل داخلی
 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 (W) نقاط ضعف

 .کمبود زمین های روباز با کفپوش مناسب در استان.1

نی . کمبود مسابقات والیبال آماتوری با توجه به رده های س2

 در ورزش دانش آموزان.

کمبود مقاالت ورزشی،کتب والیبال و سطوح فشرده  .3

 آموزشی در هیات های شهرستان ها.

تفریحی)توپ،تور و.. -. کمبود تجهیزات والیبال آماتوری4

 (در استان.

 تفریحی والیبال استان.-. کمبود مربیان فعال آموزشی5

های . فعال نبون آموزش پرورش در برگزاری کالس 6

 ورزشی فوق برنامه.
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 . عدم وجود زمین والیبال ساحلی در استان.0

 . کمبود مسابقات مینی والیبال نونهاالن.0

 . پایین بودن کیفیت کالس های کانون های والیبال.9

. کمبود کالس های آموزشی تربیت مربی ویژه والیبال 11

 تفریحی. -آماتوری

مدت در مورد نبودن برنامه های کوتاه مدت و بلند  .11

 ورزش والیبال آماتوری.

. عدم توجه هیات والیبال به مدیریت ورزش والیبال 12

 تفریحی.-آماتوری

کمبود تبلیغات در ترغیب و تشویق افراد به والیبال  .13

 تفریحی.-آماتوری

. عدم وجود برنامه انگیزشی خاص برای جذب نوجوانان 14

 و جوانان.

. عدم وجود سازماندهی فضاهای روباز والیبال تفریحی و 15

 مینی والیبال در سطح استان.

به کارگیری افراد غیر متخصص در امر مربیگری والیبال  .16

 آماتوری.

فقدان نظارت هیات والیبال استان برعملکرد هیات  .10

 شهرستان ها.

 . کم بودن جمعیت ورزشکار والیبال استان.10

بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزش آماتوری . نداشتن 19

 والیبال استان.

. ضعف مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی والیبال 21

 تفریحی.-آماتوری

 WTهای استراتژی (T) تهدیدها

 نبودن بودجه مالی کافی برای رشد ورزش والیبال. .1

 افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی. .2

 ی سالن های سرپوشیده استان.افزایش هزینه نگه دار .3

WT1= تفریحی.-مدیریت و برنامه ریزی والیبال آماتوری 

WT2= سازماندهی رویدادهای ورزش والیبال آماتوری-

 تفریحی.
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 . استقبال جامعه به سمت ورزش فوتبال تا والیبال آماتوری.4

 نبود نهاد متولی در امر ورزش آماتوری. .5

. نبود نظارت کافی برای کنترل برنامه های ورزش والیبال 6

 آماتوری استان.

عدم استفاده از کارشناسان خبره و متخصص علمی در  .0

 تفریحی استان.-والیبال آماتوری

فرهنگ سازی جامعه در خصوص جایگزینی اوقات  .0

 فراغت ماشینی در مقابل ورزش والیبال.

WT3 = تربیت نیروی انسانی کارآمد برای توسعه و ترویج

 تفریحی.-آماتوریوالیبال 

WT4=  پشتیبانی نرم مسئولین و دست اندرکاران از والیبال

 تفریحی.-آماتوری

WT5=  بسترسازی سخت افزاری مناسب برای والیبال

 تفریحی. -آماتوری

 

 

 راهبردهای توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی :

 تفریحی-. مدیریت و برنامه ریزی والیبال آماتوری2

 تفریحی-هی رویدادهای ورزش والیبال آماتوری.سازماند2

 تفریحی-.تربیت نیروی انسانی کارآمد برای توسعه و ترویج والیبال آماتوری0

 تفریحی-.پشتیبانی نرم مسئولین و دست اندرکاران از والیبال آماتوری3

 تفریحی -.بسترسازی سخت افزاری مناسب برای والیبال آماتوری3

 

 ورزش والیبال آماتوری: اولویت راهکارهای توسعه

است. در این  WTهایی که باید مورد توجه قرار گیرند، راهبردهای باتوجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، راهبرد 

اولویت بندی شدند. الزم به ذکر است که برای تعیین اولویت  SWOTماتریس  WTمرحله راهبردهای بدست آمده در خانه 

کارشناس خبره والیبال استان قرار گرفت تا در نهایت به وسیله آزمون  20حله دوم پژوهش راهبردها در اختیار راهبردها در مر

 (. 4و  3فریدمن نتایج زیر حاصل گردند)جدول 

 
 توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی با آزمون فریدمن WTاولویت راهکارهای  .5جدول 

 همیانگین رتب S.D میانگین راهکار

 28/22 312/0 83/0 . توسعه زیرساخت و تجهیزات سطح آماتوری و همگانی والیبال استان2

 84/20 482/0 12/0 تفریحی -.توسعه ورزش آموزشی والیبال آماتوری2

 42/2 321/0 14/0 . توسعه والیبال در فضاهای طبیعی0

 33/2 342/0 10/0 ه والیبال. ارایه خدمات با هزینه کمتر و دسترسی بهتر به امکانات در زمین3

 10/8 322/0 43/0 . توسعه کمی و کیفی سالن های والیبال استان3

 02/8 042/0 32/0 .تشویق و ترغیب مردم به ورزش والیبال4

 41/1 303/0 38/0 . تشکیل آکادمی ها یا خانه والیبال آماتوری تا حرفه ای در شهرستان ها1
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. مقایسه راهکارهای توسعه ورزش آماتوری والیبال خراسان رضوی )آزمون فریدمن(6جدول   

 20 تعداد

 304/130 خی دو

 23 درجه آزادی

 002/0* معنی داری

 است. ≥ 15/1p*سطح معنی داری

 

 و بررسی بحث

 
 شرایط های مختلف برحسبسازمان که است راهبردی ریزیبرنامه برای زیادی هایمدل وجود از حاکی تحقیق پیشینه مطالعه

 طوربه هامدل کلیه ها،های مدلگام مراحل و تأخر و تقدم و تعداد در تفاوت باوجود کلی، طوربه .کنندمی استفاده هاآن از خود

 و اندازچشم تعیین از که است ایگونهراهبردی به ریزیبرنامه هایمدل شالوده .برخوردارند یکسانی و مشابه ساختار از تقریبی

 و خارجی تهدیدهای و هافرصت شناسایی )برای و داخلی خارجی هایو تحلیل تجزیه انجام با شود.می شروع سازمانی مأموریت

 راهبردهای آنگاه کنند،می انتخاب را راهبردهایی اساس این بر و گیرندنظر می رد سازمان اهدافی برای داخلی( هایضعف و هاقوت

 وضعیت در استان خراسان رضوی های تحقیق حاضر والیبالبا توجه به یافته .آورندبه اجرا در می اهداف تحقق را برای انتخاب شده

 تأکید نمود، قوت نقاط روی بر بنابراین باید باشد؛می همواج تهدید 8 و فرصت20 با و است برخوردار ضعف 20قوت،  20 از کنونی

 این از تعدادی های پژوهشبرد. با توجه به یافته بین از را تهدیدات و نمود استفاده خوبی ها بهفرصت از کرد، غلبه ضعف نقاط بر

لیگ برتر گشور، حضور نیروهای شامل سابقه حضور موفق تیم والیبال استان در مسابقات لیگ و  دارند بیشتری شدت که هاقوت

انسانی با تجربه والیبال در هیئت های ورزشی، وجود پیشکسوتان برجسته والیبال کشور در استان، وجود قدمت تاریخی قابل توجه 

دارد در های آموزشی، تمرینی و مسابقاتی استانهیئت والیبال استان، داشتن بازیکنان با سابقه ملی والیبال در استان و داشتن سالن

 های ورزشحوزه در هاییقوت از استان خراسان رضوی داد والیبال نشان پژوهش این باشد. نتایجمشهد و شهرستان های تابعه می

 33/1 342/0 32/0 اخالقی در استان. کمک به گسترش والیبال پاک و 8

به کارگیری مدیران موفق سایر بخش های ورزش استان در بخش والیبال  .2

 آماتوری

01/0 322/0 24/1 

 30/4 304/0 22/0 . تعدیل و کاهش موانع توسعه والیبال آماتوری20

 02/4 132/0 22/0 . توسعه والیبال پایه با استفاده از طرح های کارآمد22

 22/4 332/0 21/2 .استفاده از قدرت رسانه های استان جهت توسعه والیبال22

.گسترش تعامالت هیات با فدراسیون برای پیشبرد بهتر والیبال آماتوری 20

 استان

80/2 132/0 84/3 

 32/3 420/0 12/2 .بسط و گسترش فرهنگ اخالق مداری در والیبال استان23

 30/3 032/0 42/2 استان . خصوصی سازی هیات های والیبال23

 01/3 312/0 33/2 . بهبود مدیریت منابع انسانی در هیات والیبال24
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 هاقوت این تقویت و حفظ جهت در است ضروری بنابراین است؛ برخوردار تخصص فنی مربیان و کیفیت مدارس آماتوری والیبال،

 استعداد وجود ورزش، این طوالنی سابقه ها،استان اکثر مندیعالقه چون هاییقوت به جامع والیبال ریزیبرنامه در .شود تالش

 (.2022دار، کرده است )کشتی اشاره هااستان برخی بودن توقعکم و کارمندی و آموزیدانش والیبال جوانان، فعالیت ورزش بالقوه

همچون کمبود زمین های روباز در استان، کمبود  هاییضعف از رضویاستان خراسان  والیبال داد نشان پژوهش هاییافته

گان مالی و کمبود بودجه، کمبود مقاالت ورزشی،کتب والیبال و سطوح فشرده آموزشی در هیات های شهرستان ها، حمایت کننده

ت در مورد ورزش والیبال استان، کم بودن تعداد مسابقات در سطح آماتوری داخل استان، نبودن برنامه های کوتاه مدت و بلند مد

فعال نبودن آموزش و پرورش در امر استعدادیابی و ارتباط موثر آن با هیات های ورزشی شهرستان ها، به کارگیری افراد غیر 

-اهمیت می میزان های ورزشی استان و کم بودن جمعیت ورزشکار والیبال استان دارای باالترینها و کمیتهمتخصص در هیات

 و کمبود تجهیزات مقاالت، کمبود منابع مالی، کمبود انسانی، منابع کمبود چون هاییوالیبال ضعف جامع ریزیدر برنامه .باشند

 بنابراین اتخاذ (؛2022دار، خورد )کشتیمی چشم به استانی داخل مسابقات تعداد کمبود مدارس و توجّه به والیبال عدم امکانات،

 منابع مالی، کمبود منابع انسانی، های راهبردی، کمبوددر بخش ضعف .رسدنظر می به ها ضروریضعف این رفع برای هاییشیوه

های راهبردی بودند. به دلیل استانی بودن، نحوی مدیریت و اداره آن تابع سازوکارهای محلی و پویا در ساختار ترین مؤلفهمهم

توان به ای حقوقی خواهد بود. در تبیین بیشتر این موضوع میههای اصلی آن در زمینهباشد که یکی از چالشسیاسی آن می

( بهبود مدیریت در توسعه ورزش را در تدوین قوانین و اسناد 2022المللی در این زمینه رجوع کرد. صفاری )های بینگزارش

اسناد و  کارکردهای به مدلی ئهارا با نیز( 2023)هولیان  و( 2082) داند. غفوریسازی می دهی و ساختارمناسب و مقدم بر سازمان

گذاری و نظارت ها از طریق سیاستکنند. وظیفه حاکمیتی دولتمی تأکید و بازخور در سطح جامعه ورزش قوانین توسعه در توسعه

دهند های مختلف ورزش مداخله کنند و این عمل را با تصویب قوانین و مقرراتی انجام میها در بخشکند که آنایجاب می

 (. 2023نژاد،  انی)رمض

عالقه مندی اکثر مردم استان به ورزش  هایفرصت از والیبال ورزش در استان خراسان رضوی داد که نشان پژوهش هاییافته

والیبال و سابقه بسیار طوالنی این رشته از قبل از انقالب اسالمی،  وجود استعداد بالقوه جوانان شرایط جوی بهینه در برخی از 

استان )عدم نیاز به اماکن سرپوشیده (، وجود نیرهای انسانی تحصیل کرده و با تجربه والیبال در سطح استان، وجود  شهرستان های

های استان، کم توقع بودن برخی از شهرستان های استان و  فرهنگ باالی مردم برخی امکانات قابل مالحظه ورزشی در شهرداری

به ورزش و عالقه مندی آن ها، فضاهای طبیعی از جمله پارک ها در اقصی نقاط از شهرستان های استان و دید مناسب نسبت 

استان، توسعه قابل مالحظه زیر ساخت های تفریحی و ورزشی در استان، وجود هواداران محلی از توسعه ورزش در استان باالخص 

 میزان مسئولین  در هیات ها دارای باالترین در شهرستان ها و توجه مسئوالن و برنامه ریزان کشوری به استان کمیت کارمندان و

 .باشنداهمیت می

 تهدیدات سازیخنثی یا نیز غلبه و قوت نقاط از کسب مزیّت امکان که باشندمی و خرد در محیط کالن هاییموقعیت هافرصت

تأکید  ها،استان از برخی ممرد باالی طبیعی، فرهنگ فضاهای (. وجود2082آورند )هریسون و کارن، می سازمان فراهم برای را

(. در توسعه 2081است )کشتی دار،  برشمرده کشور در والیبال موجود هایفرصت از را ورزش به پرداختن امر بر دینی تعالیم

های ورزشی ها و مشارکتورزش دو نوع زیرساخت طبیعی و مصنوعی جهت پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی در زمینه فعالیت

های طبیعی و های مصنوعی، به خودی زیرساختنیافته در زیرساختهای کشورهای توسعهاست. با توجه به ضعفقابل استفاده 

 و اماکن مسکونی در ورزشی فضاهای توسعه( 2001)کند. زیانگ جغرافیای ورزش اهمیت بیشتری جهت عرضه خدمات پیدا می

 تأکید را عمومی و نقل سیستم حمل به آسان دسترسی اماکن با اهپارک و میادین تعداد افزایش ورزشی، هایمکان سازی تخصصی

 و و پرینس( 2002)ویکر  دارد؛ اشاره هدف هایزندگی گروه محل نزدیکی در مناسب تجهیزات و مکان به( 2002)لیو  دی. کندمی
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 وابستگی هاپارک و ورزشی امکانات بودن در دسترس با ورزشی که مشارکت گرفتند نتیجه چنین هایپژوهش در( 2022) همکاران

 بود دسترس در هاپارک و ورزشی امکانات هم که دانستند زمانی را فراغت ورزشی اوقات مشارکت در میزان بیشترین و باالیی ندارد

ها صتبود. از این رو ضرورت دارد در راهبردهایی که مبتنی بر استفاده از فر برخوردار باالیی از درجه محله سرمایه اجتماعی هم و

 در هاییاز فرصت والیبال استان خراسان رضوی پژوهش این های جغرافیایی و اجتماعی توجه شود. با توجه به نتایجاست به ظرفیت

 از استفاده با آنکه مگر گیرند،نمی قرار اختیار هیئت والیبال در خود خودی به هافرصت این .برخوردار است مختلف هایحیطه

 نمود. برداریبهره تهدیدات کردن رنگکم و ضعف نقاط برای رفع هاآن از و چنگ آورد به را هاآن ناستان بتوا هایقوّت

نبودن بودجه مالی کافی برای رشد ورزش  تهدیدهای استان خراسان رضوی والیبال هیئت نشان داد که های پژوهشیافته

ایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی،  افزایش هزینه سیستم والیبال،  افزایش هزینه نگه داری سالن های سرپوشیده استان، افز

های سرمایشی و گرمایشی اماکن ورزشی، مسافت جغرافیایی برخی از شهرستان ها به محل برگزاری مسابقات آماتوری، نبود برنامه 

در والیبال استان و زندگی مناسب استعدادیابی در این رشته ورزشی در استان و عدم استفاده از کارشناسان خبره و متخصص علمی 

 .باشنداهمیت می میزان ماشینی و غیر فعال مردم دارای باالترین

 با را نفعانذی کسب رضایت یا سازمان مسیر رقابتی است ممکن که هستند خرد سازمان یا کالن محیط در شرایطی تهدیدها

 نبود تبلیغات، کمبود مالی کافی، نبودن بودجه ت،تجهیزا افزایش قیمت ماشینی، (. زندگی2082مشکل مواجه سازد )هریسون، 

(. 2022است )کشتی دار،  برشمرده کشور والیبال موجود در را تهدیدهای هادر هیئت باندبازی استعدادیابی، مناسب هایبرنامه

 لوازم و تجهیزات قیمت افزایش اثرات ویژهبه تهدیدهای استان خراسان رضوی از والیبال پژوهش نشان داد که هیئت این نتایج

 ورزش آماتوری مسابقات در شرکت هایهزینه روزافزون افزایش والیبال، اثرات ورزش آماتوری بخش در استان در ورزشی موجود

 از غیرورزشی والیبال، اثرات استفاده آماتوری ورزش بخش در استان ورزشی اماکن از استفاده هایافزایش هزینه والیبال، اثرات

 امکانات موجود و هازیرساخت و برابری هماهنگی عدم والیبال، اثرات مسئولین بین هماهنگی عدم الیبال، اثراتو اماکن ورزش

 رشته و اثرات این خصوصی در بخش از بهینه برای استفاده صحیح ریزیبرنامه نظام عدم رشته اثرات این جهانی معیار با والیبال

استان  والیبال هیئت لذا است، ورزشی برخوردار رشته این به استان و سیما صدا هاآن رأس در و گروهی هایرسانه پرداختن عدم

 .مقابله کند هاآن با پویا و فعّال طوربه باید

 WT منطقه خراسان رضوی در استان آماتوری والیبال ورزش استراتژیک در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه

یئت والیبال استان خراسان رضوی بایستی از استراتژی تدافعی )کاهش یا هورزش و جوانان و  دارد و مشخص شد که اداره قرار

 (،2082(، نادری نسب )2082رانی )(، غف2088( سیف پناهی )2081های تحقیقات غفرانی )واگذاری( استفاده کند که با یافته

(، سمیع 2022(، شعبانی بهار )2088(، یاراحمدی )2088)بینی (، جهان2081های تحقیقات خسروی زاده )همخوان بود و با یافته

 دارد، قرار WTناحیه  که در والیبال استان قهرمانی ورزش راهبردی جایگاه به توجه (، همخوان نبود. با2020(، نظری )2022نیا )

 و هاضعف کردن برطرف روی بر را خود هایباید برنامه بدنی و هیئت والیبال استان،تربیت کل اداره ویژهورزش استان، به مسئوالن

 داخلی خود خیلی هایضعف زمینه و هیئت والیبال استان در کل که اداره است ذکرشایان .سازند متمرکز تهدیدهای ورزش والیبال

 دیدها باته مورد در .قرار دهد ضعف نقاط کردن برطرف روی بر بیشتر باید را خود هایو برنامه دهد نشان تواند واکنشمی ترراحت

بتوان  تا گرفت کمک دیگر هاارگان و هااز دستگاه باید ندارد، هاآن بر زیادی و هیئت والیبال استان کنترل اداره کل اینکه به توجه

سنجی استراتژیک در مراحل قبلی، نهایتاً راهبردهای توسعه در قالب زیر تدوین و اساس موقعیت بر .داد کاهش را موجود تهدیدهای

 خواهد شد.ارائه 

 راهبرد توسعه زیرساخت و تجهیزات سطح آماتوری و همگانی استان: 
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های ورزشی در یابند از مراکز ورزشی عمومی مانند زمینهای مختلف کشف و پرورش میبسیاری از استعدادهایی که در رشته

یست و افزایش فضاها و امکانات بازی والیبال در شوند. ورزش والیبال نیز از این قاعده مستثنی نها شناسایی و استعدادیابی میپارک

تواند به شناسایی بازیکنان آماتور مستعد در جهت رشد و پرورش به های والیبال در این مراکز میمراکز عمومی و حضور استعدایاب

های مینی فوتبال و (، افزایش زمین2002-2020ای و قهرمانی کمک کند. در استراتژی فوتبال شهر هارینگی)سمت والیبال حرفه

های انجمن فوتبال بدنی به عنوان استراتژیاستفاده از نقش کلیدی والیبال به عنوان یک فرصت برای مشارکت در ورزش و فعالیت

های بازی برای عموم را یک استراتژی مطلوب برای ورزش ( ایجاد فرصت2022این منطقه تنظیم شد. همچنین نظری و همکاران)

 تشخیص دادند. والیبال ساحلی

 تفریحی:-راهبرد توسعه ورزش آموزشی والیبال آماتوری

ای، استفاده از متخصصین هر ورزش برای یکی از دالیل پیشرفت هر چه بیشتر کشورهای پیشرفته در ورزش آماتوری و حرفه

تری از اساتید و ورزشکاران توان تعداد بیشآموزش مدرس و ورزشکار است. با هر چه بهتر کردن دانش مدرسان و اساتید فن می

تواند ای را پرورش داد، والیبال استان با در اختیار داشتن مربیان و مدرسان و ورزشکاران نخبه و ممتاز در کشور میمیتدی تا حرفه

 عالوه بر پرورش افراد نخبه در استان در پرورش و توسعه افراد نخبه در تمام کشور مشارکت داشته باشد.

 والیبال در فضاهای طبیعی:راهبرد توسعه 

ها، نشان از آن دارد که این موارد های جدید در پارکهایی برای ساخت زمیندر مورد اماکن طبیعی استان و وجود مکان

های استان و همچنین وجود فضای بکر  شود. از یک طرف پوشش زمینهای خوبی برای استان خراسان رضوی محسوب میفرصت

ها به عنوان یک فرصت مطلوب برای والیبال استان شناخته شود. از این رو استان باعث شده تا این ویژگی هایو زیاد در پارک

های والیبال استان تواند مشکل کمبود زمینبرداری مطلوب از این فضاهای طبیعی میتدوین یک استراتژی مناسب به منظور بهره

 ل استان است برطرف کند.را که از نظر کارشناسان یک نقطه ضعف برای والیبا

 راهبرد ارائه خدمات با هزینه کمتر و دسترسی بهتر در زمینه والیبال:

وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه و مخصوصاً روستاییان استان خراسان رضوی موجب عدم شکوفایی استعدادهای زیادی در  

هایی که از سطح درآمد مناسبی شود خانوادهل باعث میوالیبال استان شود. هزینة باالی لوازم ورزشی و همچنین مدارس والیبا

برخوردار نیستند نتوانند فرزندان خود را به سمت این ورزش سوق دهند و بر همین اساس بسیاری از نونهاالن و نوجوانان مستعد 

-توانند با ارائه برنامهل استان میمانند. مدیران عالی والیبادر مناطق مختلف استان از دیدرس مربیان و استعدایابان والیبال دور می

های مربوط به این های مناسب و قابل اجرا و به دور از هر گونه برخورد احساسی و غیر منطقی، تا حد ممکن سعی در کاهش هزینه

رآمدی ورزش در استان خراسان رضوی داشته باشند تا دسترسی به امکانات والیبال استان، برای تمام اقشار جامعه با هر سطح د

 فراهم شود. 

 های والیبال در استان:راهبرد توسعه کمی و کیفی زمین

-های والیبال در استان باعث میتعداد باالی بازیکن در استان، تعداد زیاد مدارس والیبال استان و همچنین تعداد زیاد باشگاه 

ه شود. متاسفانه در استان خراسان رضوی میزان های والیبال استان به طور محسوسی مشاهدشود تا نیاز به ساخت و تعمیر زمین

-ها برای در اختیار داشتن زمین برای تمرین است. همچنین کیفیت نامطلوب زمینهای والیبال کمتر از تقاضای کلوپعرضة زمین

مرینات مناسبی را های والیبال استان تهای والیبال باعث شده تا تیمهای والیبال در استان از لحاظ امکانات سخت افزاری سالن

تواند به یادگیری والیبال سازی خود به منظور شرکت در مسابقات مختلف انجام ندهند. همچنین عدم کیفیت مطلوب میبرای آماده

در مدارس هم آسیب بزند که در این صورت، یادگیری مطلوب والیبال بین نونهاالن، نوجوانان و جوانان استان خراسان رضوی با 

های ریزی دقیق و بلند مدت و نه صرفاً از روی احساس، به تکمیل و ساخت زمینخواهد شد. بهتر است با یک برنامهمشکل مواجه 
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استراتژی توسعه ورزش شهر  4مناسب و در شأن والیبال استان پرداخته شود. توسعه امکانات مربوط به والیبال به عنوان یکی از 

(، تدوین نظام استاندارد سازی اماکن و فضاهای ورزشی با تاکید بر 2082همکاران)( گزارش شد. مظفری و 2002-2022هارینگی )

استانداردهای بین المللی را به عنوان یک راهبرد در ورزش قهرمانی ایران شناسایی کردند. در تدوین استراتژی ورزش استان 

های ورزشی نیمه تمام به عنوان یک راهبرد در ( انجام شد. تکمیل پروژه2088کردستان که توسط سیف پناهی شعبانی و همکاران)

های والیبال ساحلی را راهبردی حیاتی برای ( افزایش تعداد زمین2022ورزش این استان معرفی شد. همچنین نظری و همکاران)

 والیبال ساحلی ایران تشخیص دادند.

 :راهبرد تشویق و ترغیب مردم به ورزش والیبال

استنباط شد. استان خراسان رضوی دارای جمعیت جوان و مستعد در زمینة ورزش فوتبال است.  طور که از نتایج پژوهشهمان

توانند دالیلی کافی برای توجه مدیران استان به همچنین استقبال عمومی در مورد والیبال در استان وجود دارد. این موارد می

استان وجود نیروی انسانی کافی هم در زمینة هملیاتی و فنی که  ورزش والیبال استان ارائه دهند. زیرا الزمة پیشرفت والیبال در

باشد. در استراتژی ورزش ریزی جامع برای والیبال استان میباشد و هم در زمینة مدیریتی و برنامهشامل بازیکنان، مربیان و... می

م ورزش این شهر قلمداد شده است. های مهشهر کاستریج نیز راهبرد افزایش مشارکت در ورزش به عنوان یکی از استراتژی

های مختلف جامعه به عنوان یکی از ( نیز توسعة مشارکت گروه2002-2008همچنین در استراتژِی ورزش بخش کاستریج یورو)

 .اهداف استراتژیک مهم این منطقه گزارش شد

 راهبرد تشکیل آکادمی ها یا خانه والیبال آماتوری تا حرفه ای در شهرستان ها:

های شود تا نیاز به ساخت و تعمیر کلوپهای والیبال در استان باعث میباالی ورزشکاران در استان، تعداد متوسط باشگاه تعداد

والیبال استان به طور محسوسی مشاهده شود. متاسفانه در استان خراسان رضوی میزان عرضة  سالن ورزشی کمتر از تقاضای 

های والیبال در استان از لحاظ امکانات ای تمرین است. همچنین کیفیت نامطلوب سالنمخاطبان برای در اختیار داشتن سالن بر

سازی خود به منظور شرکت در مسابقات آماتوری های والیبال استان تمرینات مناسبی را برای آمادهسخت افزاری باعث شده تا تیم

زی اماکن و فضاهای ورزشی با تاکید بر استانداردهای بین (، تدوین نظام استاندارسا2082مختلف انجام ندهند. مظفری و همکاران)

المللی را به عنوان یک راهبرد در ورزش ایران شناسایی کردند. در تدوین استراتژی ورزش استان کردستان که توسط سیف پناهی 

 ش این استان معرفی شد. های ورزشی نیمه تمام به عنوان یک راهبرد در ورز( انجام شد، تکمیل پروژه2088شعبانی و همکاران)

 راهبرد کمک به گسترش والیبال پاک و اخالقی در استان: 

-طور که در اکثر مسابقات بینمداری و احترام به دیگران است. همانیکی از اهداف اصلی والیبال اشاعه و ترویج فرهنگ اخالق

خورد. اما متاسفانه مسائلی از قبیل کلمات به چشم می المللی واژگانی همچون احترام، و مخالفت علیه نژاد پرستی و از این قبیل

گرایی در والیبال باعث شده تا بازیکنان، مربیان و مدیران از این شعارها فاصله بگیرند و مسیری اشتباه را برای رسیدن به هدف نتیج

تواند باعث جلوگیری از طی قاطع میخود انتخاب کنند که در انتها چیزی جز تباهی نیست. در این زمینه هم تدوین قوانین انضبا

تواند خیلی پررنگ و محسوس باشد تا از اثرات مخرب بروز این مسائل شود. همچنین نقش رسانه در امر ترویج فرهنگ والیبال می

 گرایی در والیبال استان کاسته شود.نتیجه

 های ورزش استان در بخش والیبال:راهبرد بکارگیری مدیران موفق سایر بخش

نظور از مدیران نخبه ورزشی، افرادی است که در کنار ورزشکار بودن، در علم مدیریت دارای تخصص و تجربة عالی باشند تا م

های ورزشی وجود دارد، عدم ای که در اکثر سازمانهای الزم و مفید ارائه دهند. ضعف عمداهدر موقع ابهام و بحران بتوانند برنامه

های اروپایی ها پیش در سازمانهای خود است. کاری که از سالنخبه کشور در امر مدیریت عالی سازماناستفاده از مدیران موفق و 

شود. مظفری ها میو غربی مشغول به انجام آن هستند و نتایج مثبت و قابل قبولی نیز از به خدمت گرفتن این مدیران عاید سازمان
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تربیت و بهسازی نیروی انسانی متخصص را یک استراتژی مهم در توسعة ( تدوین و اجرای نظام جامع جذب، 2082و همکاران)

آموختگان رشتة تربیت بدنی را در ( نیز بکارگیری دانش2088ورزش قهرمانی ایران تعیین کردند. سیف پناهی شعبانی و همکاران)

 های ورزش آماتوری و قهرمانی کردستان به عنوان یک استراتژی رقابتی گزارش کرد.پایگاه

 راهبرد تعدیل و کاهش موانع توسعه والیبال:

بر اساس نظر کارشناسان استان مشخص شد که والیبال استان از محبوبیت خوبی برخوردار است و حضور تمام اقشار)نوجوان، 

ه انجام هایی هم کتواند به توسعة این ورزش کمک شایانی نماید. اکثر پژوهشجوان و بزرگساالن( در بخش بانوان و آقایان می

( 2082تواند یک فرصت مطلوب برای والیبال استان باشد. خسروی زاده)گرفته با این نظر موافق بودند که حضور تمام اقشار می

های آسیایی را به عنوان یک راهبرد راهبرد توسعه و تعالی ورزش تمام اقشار جامعه و تالش برای رفع موانع حضور شایسته در بازی

های (، افزایش سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیون2082مظفری و همکاران) ین کرد. در پژوهشدر ماتریس خود تدو

ها برای (، افزایش فرصت2022ورزشی را به عنوان یک راهبرد برای ورزش قهرمانی ایران معرفی کرد. در تحقیق نظری و همکاران )

 ژی برای این ورزش تعیین شد.حضور بانوان درورزش والیبال ساحلی به عنوان یک استرات

 راهبرد توسعه والیبال پایه با استفاده از طرح های کارآمد:

ای نشان دهنده این موضوع است که استفادة این های مسابقات منطقهپیشرفت والیبال در بخش آماتوری استان با اجرای طرح

تواند پیشرفت والیبال پایه پایة استان تا چه اندازه می طرح در استان خراسان رضوی با توجه به استعدادهای موجود در والیبال

های توسعة ورزش سطوح پایه یکی از راهبردهای مشخص شده در تحقیق استان خراسان رضوی شود. همچنین تقویت برنامه

اسب را به عنوان ( نیز در تحقیقی ایجاد نظام استعدادیابی من2088( بود. سیف پناهی شعبانی و همکاران)2082مظفری و همکاران)

 یک استراتژی مناسب برای ورزش کردستان گزارش کردند.

 های استان جهت توسعه والیبال: راهبرد استفاده از قدرت رسانه

های استان نقش مهمی در توسعه و ترویج والیبال و مسائل مختلف های مختلفی از این تحقیق عنوان شد که رسانهدر قسمت

توانند نقش یک شمشیر دولبه را ایفا های صوتی، تصویری و نوشتاری استان میند. به طور کلی رسانهکنوالیبال استان ایفا می

توانند با تبلیغات منفی باعث کاهش عالقه مردم به والیبال و حتی در موارد شدیدتر نفرت جامعه از این کنند. از یک طرف می

های مفید و متنوع راجع به والیبال استان به تبلیغات مناسب و پخش برنامهتوانند با بسترسازی و ورزش شوند؛ اما از طرف دیگر می

( گفته شد، 2022طور که در استراتژی فوتبال شهر واگاواگا استرالیا )افزایش عالقه مردم به والیبال در استان کمک کنند. همان

تواند یک فرصت ین ورزش تشویق کنند و این خود میها فرزندان خود را بیشتر به سمت اشود خانوادهافزایش عالقة مردم باعث می

-طور توسعه فوتبال در استان خراسان رضوی شود. همچنین خسرویبسیار مناسب برای پرورش استعدادهای فوتبال و همین

 ای را برای کیمته ملی المپیک ایران تدوین کرد.(، استراتژی توسعه و بهینه سازی ارتباطات رسانه2082زاده)

 گسترش تعامالت هیات با فدراسیون برای پیشبرد بهتر والیبال آماتوری استان: راهبرد

ها نشان از آن دارد که کالس مربیگری، برگزاری ها و هیاتگزارش عملکرد هیات استان در ارتباط با همکاری با سایر ارگان

های مربیان و نشر به عنوان مهمترین زمینه، کارگاه آموزشی، مسابقات دوستانه و رسمی، طرح تحقیقاتی، سمینارها و همایش

اند. به طور کلی، نتایج حاکی از عدم تعامل مناسب بین بخش مربوط به ها، حجم نسبتاً باالیی داشتههمکاری بین این محیط

رسد باید با ظر میریزی و تغییر ساختار دارد. به نارتباطات و تعامالت و بخش اجرایی هیات استان به دالیلی متعدد نیاز به برنامه

های مختلف هیات استان و تدوین قوانین مدون مبنی بر همکاری این نهادها و اجرای مسابقات و طرح و سازی در بخشخصوصی

 سمینارهای تحقیقاتی مشترک زمینه برای تعامل هر چه بهتر این نهادها مهیا شود.

 های والیبال استان:راهبرد خصوصی سازی هیات
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های ورزشی ها و هیاتسازی کلوپهای قبل توضیح داده شد، توجه دولت به تجاری سازی و خصوصیر قسمتطور که دهمان

های خصوصی وارد هایی که از طریق شرکتآید. سرمایهبه عنوان یک فرصت بزرگ برای والیبال استان و حتی کشور به حساب می

ای شدن تواند هم به رشد و حرفههای دولت میمستقیم از روی شانهشود و همچنین کم کردن بار مالی مستقیم چرخه والیبال می

( نیز در 2082های دولت انجام گیرد. مظفری و همکاران)جویی در هزینهکند و هم این که یک نوع صرفهوالیبال استان کمک می

 انی ایران معرفی کرد.سازی ورزش قهرمانی را به عنوان یک راهبرد مطلوب برای ورزش قهرمتدوین نظام جامع خصوصی

 های والیبال:راهبرد بهبود مدیریت منابع انسانی در هیات

وری در سازمان است. تحقیقات حاکی از آن است که عوامل فردی، اجتماعی، نیروی انسانی با انگیزه مهمترین عامل بهره 

این رو، هیات والیبال استان خراسان رضوی نیز  توانند در رضایت مستقیم افراد نقش موثری داشته باشند. ازسازمانی و محیطی می

های موجود دارند. با این امید که بتوانند به افزایش گیری از فرصتبا اتخاذ این راهبرد سعی در بهبود مدیریت منابع انسانی با بهره

( در تدوین 2082اده)زرضایت و بهبود عوامل انگیزشی کارکنان کمک نمایند و به اهداف بلندمدت خود دست یابند. خسروی

 تدوین کرد. WOاستراتژی کیمته ملی المپیک این استراتژی را در منطقه 

 
 

 منابع
 ( ،بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام 2083بدری آذرین، ی؛ گودرزی، م؛ خبیری، م؛ اسدی، ح ،)

 .21-224، صص 02شمارة  جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، نشریة حرکت،

 ( ،شناسایی قوت2020حسینی، ش؛ حمیدی، م؛ قربانیان رجبی، آ؛ سجادی، ن ،)ها و تهدیدهای ها، فرصتها، ضعف

های فراروی آن، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران و تنگناها و چالش

 .22-33، صص 21

 (، تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، نشریة 2082، م؛ تجاری، ف، )حسینی، گ؛ حمیدی

 .01-33، صص3های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة پژوهش

 ( ،تحلیل سوات تکواندو ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، صص 2082خبیری، م؛ معماری، ژ ،)20-00. 

 ،(، طراحی و تدوین استراتژی کمیتة ملی المپیک، دو 2081م؛ یداللهی، ج؛ خبیری، م، ) خسروی زاده، ار؛ حمیدی

 .22-23، صص 2فصلنامة مدیریت و توسعة ورزش، شمارة 

 ( ،طراحی و تدوین استراتژی کمیتة 2081خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد ،)

 .22-23، صص 2یریت و توسعة ورزش، شمارة ملی المپیک، دو فصلنامة مد

 ( ،طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی 2088سیف پناهی شعبانی، ج؛ گودرزی، م؛ حمیدی، م؛ خطیبی، ا  ،)

 .31-10، صص 8استان کردستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 

 ( ،تحلیل راهبردی درونی و بیرون2020شعبانی بهار، غ؛ پارساجو، ع ،)( یSWOT Analysisادارة کل تربیت ) بدنی

 .282-224، صص 20استان همدان، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 

 (، 2081دوست قهفرخی، ا، )غفرانی، م؛ گودرزی، م؛ سجادی، ن؛ جاللی فراهانی، م؛ مقرنسی، م؛ نقیب طباطبائی، ع؛ علی

، صص 3تان و بلوچستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة طراحی وتدوین رهابرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیس

220-242. 
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 دفتر پژوهشهای چاپ بیست و هفتم، اعرابی، محمد پارسائیان، علی ترجمه استراتژیک، (، مدیریت2022دیوید ) آر، فرد 

 فرهنگی.

 ( ،تعیین استراتژی2082قدمی، م؛ مشکینی، ا؛ پژوهان، م؛ پاکدوست، ن ،)ی بر صنعت استخراج های توسعة شهرهای متک

)نمونة مورد مطالعه:شهر دوگنبدان(، پایگاه اطالعات  QSPMو ماتریس  IEA، آنالیز SWOTنفت با استفاده از روش 

 .02-38(، صص SIDعلمی جهاد دانشگاهی )

 ( 2022کشتی دار، محمد ؛ طالب پور، مهدی و فاطمه، شیر مهنجی .)" ه بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائ

 .20-02. صص20. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره "برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر

 ( ،طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشجویی اداره کل تربیت2022گودرزی، م؛ فراهانی، ا؛ گودرزی، م ،) بدنی

 .221-203، صص 3دانشگاه پیام نور، نشریة پژوهش در ورزش دانشگاهی، شمارة 

 انتشارات آوای ظهور، تهران، چاپ اول. "ورزش برای همه"(. 2022آراء، علی ) مجد ، 

 ( 2023مجیدی، چاالک ؛ محرم زاده، مهرداد .)" مدیریت    راهبرد توسعه ورزش های ماجراجویانه در شهر سنندج با

 استفاده از تحلیل   SWOT" .22ورزشی و رفتار حرکتی، سال ششم، شماره 

 جهیزات ورزشی، سیب سبز، چاپ اول.مطالعات تفصیلی ت 

 ( ،راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریة 2082مظفری، ا؛ الهی، ع؛ عباسی، ش؛ احدپور، ه؛ رضایی، ز ،)

 .00-38، صص 20مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 

 ( گزارش عملکرد فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران، انتشارا2080معمری، رضا .) .ت فدراسیون والیبال 

 ( ،طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی استان لرستان، پایان2088ندری، ح ،).نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال 

 ( مدرسة والیبال، نشر علم و حرکت.2082نصیری، فرهاد .) 

 ( ،تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایرا2022نظری، و؛ رضوی، م؛ حسینی، ع؛ رئیسی، م ،)های مدیریت ن، نشریة پژوهش

 .10-20، صص 3ورزشی و علوم حرکتی، شمارة 

 (  2020نظری، وحید ؛ رضوی، سید محمد حسین ؛ حسینی، سید عماد و رئیسی، مجتبی .)" شناسایی تنگناها و موانع

تی، سال دهم، . پژوهش نامه مدیریت ورزشی  و رفتار حرک"پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات

 .23-20شماره بیستم،ص ص 

 ( عملکرد والیبال در پنج سال گذشته، نشریه فدراسیون جمهوری اسالمی ایران2082یزدانی خرم، محمد  .) 
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