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  والیبال استان تهران راهبردهاي توسعه تدوینطراحی و 

  1فرزاد نوبخت

   2علی همتی عفیف

  3حسن قره خانی 

  4فاطمه نوبخت

  
 ٩/٣/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ٣/٥/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

تحقیـق  هدف  .می باشدمناسب  راهبردهاي هئو ارا راهبرديبرنامه ریزي سازمان ورزشی نیازمند  موفقیت هر

 والیبال استان تهـران  هیئتبراي تدوین استراتژي و  تهدیدها فرصت ها، ضعف ها، قوت ها، شناسایی ،حاضر

هـاي   هیئتو ته ها روساي کمی، والیبال هیئت مدیریتیکادر  ویسه ئر هیئتجامعه آماري پژوهش شامل . بود

و نخبگـان ورزشـی و مـدیریتی     شـوراي راهبـردي   اعضـاي  ،مربیان و کارشناسان خبره، شهرستان هاي تابعه

 این در .انتخاب شدند نمونه به صورت کل شمارکه همگی به عنوان نفر بود  50به تعداد استان تهران والیبال

اطالعـات بـه صـورت     گـردآوري  بـراي  .گرفت قرار استفاده مورد کمی و هاي کیفی روش از ترکیبی تحقیق

 سـوات  شناسایی پرسشنامه تحقیق، راهبردي اعضاي شوراي با مصاحبه و جلسات برگزاري بر میدانی عالوه

  .شد تعیین راهبردها استفاده فرم و راهبردي موقعیت تعیین فرم باز، سؤاالت حاوي

اعضـاي شـوراي    ها و همدیریت ورزش دانشگا نفر از اساتید 17 با نظر پرسشنامه محتوایی وصوري  روایی 

بـه منظـور تحلیـل    . آمد به دست 8/0کرونباخ باالي  آلفايآن نیز با استفاده از پایایی  وگردید تایید راهبردي 

خارجی و  داخلی و عوامل ارزیابی ماتریس ،فریدمن تک نمونه اي و آزمون tآزمون  ،توصیفیاز آمار داده ها 

نقطـه   12والیبـال اسـتان تهـران داراي     هیئتیافته ها نشان داد  .استفاده شدراهبردي  موقعیت تعیین ماتریس

                                                           
 )نویسنده مسئول(ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران روه تربیت بدنی و علوم گاستادیار،  1

 E-mail: Nobakht.farzad@yahoo.com  
 ، قزوین، ایران)ره(خمینی امام المللی بین انشگاهد ،روه تربیت بدنیگ ،استادیار ٢
 زنجان، زنجان، ایران دانشگاهورزشی، روه تربیت بدنی و علوم گ ،استادیار ٣
 دانشگاه الزهرا س، تهران، ایران مدیریت ورزشی، ،کارشناس ارشد ٤
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وجود مربیـان و داوران زبـده در سـطوح     .می باشد نقطه تهدید 14 نقطه فرصت و  13نقطه ضعف، 12قوت،

، گی بـه فدراسـیون مهمتـرین نقطـه ضـعف     کمبود منابع مالی و وابست ،المللی مهمترین نقطه قوتملی و بین

جامعه آماري باال در سطح استان مهمترین فرصت و فقـدان قـوانین حمـایتی و ضـعف در جـذب اسپانسـر       

موقعیت  )31/2(خارجیماتریس  و )71/2(نتایج ماتریس داخلی بهبا توجه . مهمترین تهدید پیش روي بودند

از  هیئتاین پیشنهاد می شود  از این رو،  .قرار دارد) ST(در منطقه رقابتی والیبال استان تهران هیئتراهبردي 

هاي مربیگـري و فراوانـی متربیـان     ، داوران و مدرسان تراز اول، کالسقاط قوت خود از جمله وجود مربیانن

تمرکـز بـر جـذب     بـا  تدوین برنامه عملیـاتی  .انجام دهدحداکثر استفاده را براي غلبه بر تهدید هاي موجود 

از  هـاي آموزشـی والیبـال    تولید و پخـش برنامـه   وهاي تابعه  یئتهتامین تجهیزات مورد نیاز  ،حامیان مالی

  .هستند توجهمورد هاي راهبردمهمترین 

  

   SWOT و تجزیه و تحلیلماتریس، والیبال، ، راهبرد :کلیدي واژگان
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  مقدمه

مـدیریت بـه شـمار     وظیفه تریننوان مهمع به دیگري سازمان هر همانند ورزشی يسازمان ها در ریزيبرنامه

 و بـرود  خواهـد کجا مـی  به داندنمی سازمان آن نشود، مشخص هدفی سازمان یک براي که زمانی تا. رودمی

چنانچـه   .برسـد  هـدف  آن بـه  چگونـه  داندنمی سازمان آن نشود، ریزيبرنامه ولی شود، مشخص هدف اگر

بـه عبـارت   . اقدام نمایند راهبردي ریزيبرنامه به باید کنند، اتخاذ مناسب اهدافی و راهبردها بخواهند مدیران

 براي مناسب هايروش ها وگزینه انتخاب و سازمان ها کالن اهداف تعیین فرآیند راهبردي ریزيبرنامه ،دیگر

 سـازمان هـا   در راهبـردي  ریـزي برنامـه  .است اهداف آن به دستیابی براي الزم منابع تخصیص و هاآن تحقق

 انـداز چشـم  تعیـین  سـازمان،  مأموریـت  فعلی، تعریـف  محیط سنجش: جمله از ستا مراحلی شامل معموالً

 حرکـت  بـراي  ايدوره ریـزي طـرح  و سـازمان  تهدیدهاي ها وفرصت ها،ضعف ها،توانایی شناخت سازمان،

 و هافرصت ها،ضعف ها،توانایی تحلیل و تجزیه با .مطلوب وضعیت جاري به وضعیت از مؤسسه یا سازمان

    شناسـایی  بگذارند، اثر مؤسسه یا سازمان آینده پیامدهاي روي است ممکن که سازمان، عواملی تهدیدهاي

   ).34-54، 1386 ،يگودرز(شوندمی

 و مأموریت براي انجام که ییسازمان ها که است این از حاکی ورزشی يسازمان ها از برخی عملکرد بررسی

 يفعالیـت هـا  در  کردنـد،  اسـتفاده  راهبردي ریزي برنامه رب مبتنی و قوي مدیریتی از خود اهداف به دستیابی

 از رتبـۀ  چـین  کشور نمونه، براي. یافتند دست چشمگیري هاي موفقیت به قهرمانی ورزش جمله از مختلف

 رتبۀ اول و آتن 2004 المپیک در دوم رتبۀ سیدنی، 2000 المپیک در سوم رتبۀ به آتالنتا 1996 المپیک چهارم

المپیـک   در چهـارم  هـاي  رتبـه  به آتالنتا، المپیک در هفتم رتبۀ از نیز استرالیا .یافت دست پکن 2008 المپیک

  ).1387خسروي زاده ، (یافت دست آتن و سیدنی

-واقع ايبرنامه می توان متغیرها این با تحلیل که باشدمی  SWOTریزي راهبردي برنامه اساسی ابعاد یکی از

 هـا، ضـعف  هـا، توانـایی  الگوي. ودنم ارائه به این متغیرها نسبت مناسب يهاواکنش با همراه عملی و گرایانه

 به سازمان موفقیت اساسی عوامل از سازمان فرد به منحصر هايشناخت شایستگی براي تهدیدها، و هافرصت

و  بیرونـی  محـیط  بین تعادل که است راهبردهایی ارائه عوامل، این تحلیل و تجزیه از و هدف آیندمی حساب
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 جهـت  در توانندمی مدیران آن، از حاصل اطالعات و تحلیل این طریق از. کندمی تضمین را درونی ضعیتو

. آن بکاهند اثرات از و کاهش گونه اي به را تهدیدها و موانع و نندک گذاريسرمایه رقابتی، هايتکمیل فرصت

 نیروهـاي  با راهبردهاي رویارویی تا دهدمی امکان سازمان به ضعف نقاط و هاشایستگی شناسایی ضمن، در

هـا،  اندازي براي توسعه ارائه شود و اولویـت هدف از تبیین راهبرد این است که چشم .کند انتخاب را محیطی

 ).1380زاده،حمیدي(هاي خاص را براي ما مشخص سازد ها و حمایتبرنامه

پـر  "نموده است، به عنـوان   دایکه پ يریهم با توجه به قدرت فراگ بالیورزش وال ،یورزش رشته هاي نیب در

از پنج ورزش برتر جهان نزد مـردم شـناخته شـده و     یکی. نام گرفته است "کیالمپ یورزش رشته نیترنندهیب

که موظـف   باشدیجهان م ینهاد ورزش نیبزرگتر ،یمل ونیفدراس 220تیبا عضو زیآن ن المللینیب ونیفدراس

 نیو متنـوع تـدو   مختلـف  هـاي برنامـه  ،کنندیم يباز بالیکه وال نیزم هنفر از مردم کر اردیلیم مین ياست برا

تعداد ورزشـکاران ایـن    .شده است گذاريهیپا شمسی 1299از سال  زین رانیدر ا بالیوال یورزش رشته .نماید

و  دار کشـتی (، آذربایجـان و مازنـدران هسـتند   اسـت و بیشـتر از اسـتان هـاي تهـران     رشـته رو بـه افـزایش    

  .) 1391همکاران

روي والیبال ساحلی ایران بر اسـاس  در پژوهشی به شناسایی تنگناها و موانع پیش) 1393(نظري و همکاران 

اساس نتایج به دسـت آمـده، فدراسـیون والیبـال در بخـش والیبـال سـاحلی در         بر. دپرداختن SWOTروش 

مطرح بودن  ،قوت نقطه مهمترین .تهدید است 13فرصت و  12 ،ضعف  21 ،قوت  15وضعیت کنونی داراي 

نبـود یـک    ،ضـعف  مهمترین نقطـه ورزش والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیک، 

 ،تهدید مهمترینکیلومتري در کشور و  3000وجود خط ساحلی  ،فرصت مهمترین نقطهسیستم استعدادیابی، 

تبیین شـاخص   با) 1393(عبانی بهار و همکاران ش. می باشندهاي دیگر هاي مالی بیشتر در رشتهوجود انگیزه

هاي موثر بر موفقیت ورزشی تیم هاي ایران در رویداد هاي بین المللی نشـان دادنـد کـه دو عامـل بیرونـی      

در ) 1393(اکبري و همکـاران   .موفقیت ورزشی اثر معنی داري داردحمایت مالی و عامل محیط قهرمانی بر 

، برنامـه هـا و   ووشـو در ایـران و ارائـه اسـتراتژي     اهبـرد وضـعیت موجـود   شناخت ر"خود با عنوان  همطالع

 wtبیان داشتند که جایگاه راهبردي ووشو کشـور در منطقـه    " swotراهکارهاي توسعه آن بر اساس مدل 

 "تدوین استراتژي اسـتعدادیابی در ورزش قهرمـانی کشـور   "با عنوان  در تحقیقی) 1389(حسینی  .قرار دارد
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نتیجـه تحقیـق    .استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور در منطقه تدافعی قرار دارد راهبرديقعیت نشان داد مو

آقـایی  . هاي مطلوب به توسعه کمک نمودراهبردتوان با تدوین نشان داد می نیز )1391( شجاعی و همکاران

 ایـن  نشان داد "منانس ورزش هندبال استان  راهبرديطراحی و تدوین برنامه "با عنوان  در تحقیقی )1389(

کـه   -دارد قـرار  تهدیـدها  ناحیه در خارجی عوامل لحاظ از و هاضعف ناحیه در داخلی عوامل از لحاظ هیئت

  .است بوده توسعه استراتژي نداشتن نامطلوب، وضعیت این دالیل ترینمهم یکی از

مت زیـاد دانشـکده و وجـود    نشان داد قـد ) 2009( 1ریبدنی مونتکل تیدانشکده ترب SWOTتجزیه و تحلیل 

قوت و کمبود اعتبارات و امکانات، ضـعف مـالی بعضـی از دانشـجویان و      نقاط تریناستادان مجرب از مهم

هـاي موجـود   فرصـت  از. اندترین نقاط ضعف دانشکدههاي دانشگاه از مهمدانشکده نیهمکاري ب در ضعف

از تهدیدهاي مهم به پویا نبودن دانشـکده و   و ورزشیهاي باالتر و افزایش بازاریابی توان به آموزش دورهمی

پژوهشی با عنـوان   در)2012( 2ویورل دن .بور اشاره کردزم دانشکده با هاي مختلفرقابت تنگاتنگ دانشکده

مزایاي آموزش متخصصان واقعی، آموزش بـا کیفیـت    بر "و ورزش یبدنتیآموزش در ترب لیو تحل هیتجز"

در تحقیقی  ،)2010( 3کولفیونا مک. تاکید کردک سیستم جهانی فراتر از مرزهاي ملی باال مطابق با الزامات ی

سواري مند به دوچرخهبا هدف دو برابر کردن جمعیت عالقه "سواري ملی استرالیادوچرخه راهبرد"عنوان  با

  .هدف گذاري کرد 2016 در سال لمزندگی سا براي داشتن

و توسعه آنها نیازمند درك به هنگام فرصـت   سازمان هابقا و تداوم  دیآ یبر م قاتیتحق جیهمچنان که از نتا

تشخیص به موقع ضرورت و تغییر جهت نیازمند توسعه تفکّر  .هاي محیطی و تغییرات در قواعد بازي است

والیبال اسـتان   هیئتبنابراین  .و چگونگی ایجاد و اجراي آن می باشد راهبردو درك درست مفهوم  راهبردي

فـراهم آوردن   ،بدون شک. می باشد راهبردينیز جهت رشد و توسعه نیازمند طراحی و تدوین برنامه  تهران

گـام عمـده و آغـازین بـراي سـامان      تهران  استانوالیبال  زمینه تهیه و تدوین برنامه راهبردي توسعه ورزش 

  .ورزش است اینهاي گسترده و گوناگون در عرصه  بخشیدن به تالش

                                                           
١. Montclair State University 
٢. Viorel Den 
٣. Fiona Maccoll 
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 ،مـدل هـا   و کـاربردي تـرین   مهمتـرین  از یکـی  .دارد وجـود  راهبـردي  برنامه ریـزي  براي زیادي هاي مدل

 وسیلۀ به که مدیران  است مهمی ابزار ،تهدید و فرصت ضعف، قوت، ماتریس  نقاط. است  SWOTماتریس

در  دلیـل  بـه همـین  . دهند ارائه راهبرد نوع چهار آن از استفاده با می توانند و می کنند مقایسه را اطالعات آن

 .تحقیق حاضر از ماتریس مذکور استفاده شده است

ي سازمان هابراي تمام  این مهم به توجه ضرورت ورزش، توسعۀ در راهبردي برنامه ریزي اهمیت به توجه با

و وجـود ظرفیـت    والیبـال  ، توسعه و اقبال عمومی مردم به ورزشبا عنایت به پیشرفت .است ورزشی الزامی

بـر  شناخت دقیق و صحیح وضع موجود و ارائـه راهبـرد اصـولی و علمـی      رشته،در این  هاي مناسب و باال

   ورزش در افق برنامه میان مدت و کوتـاه مـدت ضـروري   این براي تعیین چشم انداز  SWOTتحلیل  مبناي

  .می باشد

 بلند مدت و جامع ۀفاقد برنام والیبال، ورزش زمینۀ در کشور مستعد هاي استان از یکی به عنوان تهران استان 

 محیط بررسی که ضمن است شده سعی پژوهش این در منظور این به  .است توسعۀ این رشته المپیکی  براي

ـ نظـران و متخصصـان ا  و نظرات صاحب هادگاهیبا استفاده از د تهران استان والیبال هیئتبیرونی  و درونی  نی

راهبرد هاي عملیاتی جهت  نیبه تدو دیوید طبق مدل دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدشناسایی و حوزه 

 توسعۀ براي مطلوب راهبردهاي که شود داده پاسخ این سؤال بهو گرددستان اقدام رشد و توسعه والیبال این ا

 ؟ندا کدام تهران استان والیبال ورزش

  پژوهش شناسی روش

پیمایشـی   ،از نظـر اجـرا   تحلیلی، از حیث هدف کـاربردي و  -اتژي توصیفیتحقیق بر اساس استراین روش 

، مصاحبه عمیق، مطالعات اسنادي محقق ساخته به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه آن اطالعاتاست که 

نفر از متخصصان و  17روایی پرسشنامه توسط  .هاي مرتبط گردآوري شده استپایاناي، مقاالت و وکتابخانه

جهت تعیـین پایـایی    .مورد تأیید قرار گرفت لیبالوا شوراي راهبردي ن حوزه مدیریت و اعضاينظراصاحب

  . گردید استفاده )8/0(پرسشنامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ
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 مسـئوالن هـا،   ن کمیتهرئیس، دبیر، مسئوال عضاي شوراي راهبردي شاملا تمامی شامل پژوهش آماري جامعه

آموزش و پـرورش و شـهرداري تهـران،     انجمن والیبال مسئوالنهاي تابعه استان تهران،  انجمن والیبال هیئت

به صورت  ،به لحاظ کمی تعداد همه اعضا بود کهنفر  50 به تعداد پیشکسوتان و نخبگان والیبال استان تهران

در مرحلـه  . دو مرحله بود دارايگردآوري اطالعات تحقیق  .شدند عنوان نمونه پژوهش انتخابه کل شمار ب

، اقـدام بـه شناسـایی اهـداف     با خبرگان والیبـال  یافته ارفته و نیمه ساختیا ارهاي ساختاز طریق مصاحبهاول 

سـپس   .شـد هاي ورزش والیبال استان تهران هیئتها، اهداف کمی و اقدامات و ابتکارات در ، سنجهراهبردي

 فرصـت  نقـاط  ،)سـوال 12( ضـعف  نقـاط  ،)سـوال 12(حوزه نقاط قـوت   4پرسشنامه در مرحله دوم با تهیه 

  .قرار گرفت شناسایی و بررسیمورد  )سوال14(تهران استان والیبال ورزش در تهدید نقاط و )سوال13(

 جداول فراوانی و نمودارها براي شامل هاي آمار توصیفیهاي این تحقیق از روشجهت تجزیه و تحلیل داده

زمـون فریـدمن   و آ اي تک نمونه tآزمون  شاملاز روش هاي استنباطی و  هابندي و خالصه کردن دادهدسته

 داخلـی و  عوامـل  ارزیابی ماتریسو  SWOTاز مدل  راهبردي زيیربرنامه نیجهت تدو. استفاده شده است

و بـا اسـتفاده از نـرم     انهیمحاسبات توسط راکلیه  .گردیدراهبردي استفاده  موقعیت تعیین خارجی و ماتریس

  .انجام شده است SPSS 20افزار 

  پژوهشهاي یافته

 یبـال وال هیئـت و تهدیـدهاي   هـا  فرصتمربوط به نقاط قوت، ضعف،  سؤاالتاز مناسب بودن براي اطمینان 

نقـاط قـوت برابـر    بـراي  مقدار این شـاخص   .استفاده شد (KMO)الکین -یرمه-از آزمون کایزراستان تهران 

  .بود 85/0نقاط تهدید برابر  و 9/0، نقاط فرصت برابر 84/0برابر ، نقاط ضعف 85/0

  استان تهران یبالوال هیئتبندي نقاط قوت  ویتاول :1 جدول

  

  میانگین رتبه  استان تهران یبالوال هیئتنقاط قوت   رتبه

  8,60  المللیوجود مربیان و داوران مجرب و زبده در سطوح ملی و بین   1

  8,39  هاي جانبی و عملیتجربه در سطح استان جهت تدریس و آموزش دروس وجود مدرسان زبده و با  2

 8,16  هاي مربیگري و داوري  به طور گسترده در سطح استان تهران رگزاري کالسب  3

  7,75  ها در سطح استان تهران هاي آموزشی و مدیریت این نوع کالس برگزاري کالس  4
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  میانگین رتبه  استان تهران یبالوال هیئتنقاط قوت   رتبه

  7,62  والیبال استان تهران هیئتبرنامه محور بودن   5

  7,19  )والیبال آموزان) (فراگیران(منابع انسانی غنی   6

  7,17  فراگیران جهت آموزش مربیان و داوران و) خانه والیبال(والیبال  هیئتاختصاصی  د سالنوجو   7

  7,11  فعالیت گسترده والیبال بانوان در امور آموزش و مساابقات  8

  5,82  استعداد بسیار باالي فراگیران در سطح استان تهران  9

  4,13  )هیئتکادر اجرایی ( هیئتمنابع انسانی غنی داخل   10

  3,15  رغم مشکالت مالیهاي مختلف سنی در مسابقات کشوري علیوالیبال استان تهران از برنامه اعزام تیم رده هیئتحمایت   11

  2,91  هاي تابعههیئتتامین تجهیزات مورد نیاز براي   12

  

  )فریدمننتایج آزمون (  لیبال استان تهرانوا هیئتتفاوت بین نقاط قوت : 2جدول 

  

  سطح معناداري  درجه آزادي  )2χ(ي اسکوآر کا  آماره

  01/0  11  34/255  نتیجه

  

والیبـال اسـتان تهـران     هیئـت گانه فوق به عنوان نقـاط قـوت    12هاي ، مؤلفهفوقول اهاي جدبر اساس یافته

هـاي نقـاط قـوت فـوق     بر اساس مشاهدات به دست آمده، تفاوت معناداري بین اولویـت . اندمحسوب شده

وجود مربیان و داوران مجرب و زبـده  ها نشان داد که یافته همچنین ).Sig ،34/255=2χ=001/0(وجود دارد 

ترین نقطه قوت و تأمین تجهیـزات مـورد نیـاز    به عنوان مهم) 6/8=رتبه میانگین(المللی در سطوح ملی و بین

  .شوندب میترین نقطه قوت محسوبه عنوان کم اهمیت ) 91/2=رتبه میانگین( هاي تابعههیئتبراي 

  

  استان تهران یبالوال هیئتبندي نقاط ضعف  اولویت: 3 جدول

  

  میانگین رتبه استان تهران یبالوال هیئتنقاط ضعف   رتبه

  8,31  کمبود منابع مالی و اعتبارات و وابستگی بیش از حد به فدراسیون   1

  8,18ت و ارزیابی انضباطی، ترویج و توسعه والیبال و عدم وجود کمیته هاي مربیان، داوران، بازاریابی و جذب اسپانسر، نظار  2
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  میانگین رتبه استان تهران یبالوال هیئتنقاط ضعف   رتبه

  ها استعداد یابی و پرورش استعداد

  7,45  هیئت) آموزش و مسابقات(هاي فعلی  عدم استفاده از نیروهاي متخصص جهت مشاوره و راهنمایی در کمیته  3

  7,41  یههاي پا ریزي صحیح عملیاتی در اجراي مسابقات مختلف بخصوص در رده عدم برنامه  4

  7,31   هیئتعدم استفاده از منابع انسانی با تجربه و متخصص در کادر اجرایی   5

  7,24  هاي آموزشی براي مربیان و داوران  عدم اجراي کارگاه  6

7  
جهت رشد و توسعه ...) آموزش و پرورش و شهرداري و(هاي مختلف  براي کار مشترك با دستگاه هیئتعدم آمادگی 

  والیبال
6,89  

  6,3  هاي تابعه توسط اداره کل تربیت بدنی استان  هیئتهاي اداري در انتخابات روساي انجمن والیبال  دخالت  8

  5,43  ).خانه والیبال(ریزي صحیح ومدون عملیاتی براي سالن تحت پوشش  عدم برنامه  9

  5,38  )پایه(ان و جوانان ها به عنوان ورودي در مسابقات نوجوان دریافت وجوه مالی خارج از عرف از باشگاه  10

  4,56  هیئتهاي مختلف  عدم تخصیص مناسب و عادالنه بودجه براي کمیته  11

  3,54  هیئتکمبود منابع مالی الزم براي جهت جذب نیروي انسانی کارآمد در بدنه   12

  )نتایج آزمون فریدمن(استان تهران  یبالوال هیئتتفاوت بین نقاط ضعف : 4جدول 

  

  سطح معناداري  درجه آزادي  )2χ(سکوآر کاي ا  آماره

  01/0  11  09/146  نتیجه

   

والیبـال اسـتان تهـران     هیئـت  ضـعف گانه فوق به عنـوان نقـاط    12هاي مؤلفه  3هاي جدول بر اساس یافته

، Sig=01/0(نقـاط فـوق وجـود دارد     ، تفاوت معناداري بـین اولویـت  بر اساس مشاهدات. اندمحسوب شده

09/146=2χ .(د منابع مالی و اعتبارات و وابستگی بیش از حد به فدراسیونکمبو )  بـه  ) 31/8=رتبـه میـانگین

بـه   هیئـت کمبود منابع مالی الزم جهت جذب نیروي انسانی کارآمد در بدنـه  و  ضعفترین نقطه عنوان مهم

  .شوندمحسوب می) 54/3=رتبه میانگین( ضعفترین نقطه عنوان کم اهمیت
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  استان تهران یبالوال هیئتهاي  ي فرصتبند اولویت: 5جدول 

  

  میانگین رتبه  استان تهران یبالوال هیئتهاي فرصت  رتبه

  9,34  ها جامعه آماري باال در سطح استان تهران به نسبت قیاس با سایر استان  1

  9,23  هاي فدراسیون  و استفاده مناسب از ظرفیت هیئتتعامل مستقیم فدراسیون و   2

  9,23  رئیسه فدراسیون والیبال هیئتوالیبال استان تهران به عنوان عضو  هیئتس رئی وجود شخص  3

  9,22  المللی هاي بیناستقبال عمومی از والیبال به واسطه موفقیت   4

  9,08  هاي خدماتی براي جذب اسپانسر وجود منابع و شرکت  5

  9,03  وجود مراکز آموزش عالی متعدد براي کمک به تدریس محتوي آموزشی  6

  7,12  وجود استعدادهاي بالقوه در مقاطع مختلف سنی به خصوص پایه در سطح استان تهران  7

  6,61  شرکت موثر بانوان استان تهران از نگاه فرهنگی و اجتماعی   8

  6,55  ها جهت کشف استعدادها در سطوح پایه فرصت استفاده از مسابقات آموزش و پرورش و شهرداري  9

  6,48  دهندو غیر دولتی که خدمات آموزش را ارائه می هاي مختلف دولتید ورزش در دستگاهمتعد وجود فضاهاي  10

  3,46  )امکانات مالی(رفاه عمومی در سطح استان   11

  2,90  حمل و نقل آسان و در دسترس در سطح استان تهران   12

  2,75  )ها و آوري فن روزرسانه(موزش تکنولوژي در دسترس  براي آ  13

  

  )نتایج آزمون فریدمن(استان تهران  یبالوال هیئتهاي  تفاوت بین فرصت: 6جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  )2χ(کاي اسکوآر   آماره

  01/0  12  69/368  نتیجه

  

والیبـال اسـتان تهـران     هیئـت گانه فوق به عنوان نقـاط فرصـت    13هاي مؤلفه ، 5هاي جدول بر اساس یافته

). Sig ،69/368=2χ=01/0(هاي نقاط فرصت فوق وجود دارد معناداري بین اولویت تفاوت. اندمحسوب شده

رتبـه  (هـا  ها نشان داد که جامعه آماري باال در سطح استان تهران به نسبت قیاس با سایر استانیافته ،همچنین
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-م اهمیـت ترین نقطه فرصت و تکنولوژي در دسترس براي آموزش به عنوان کبه عنوان مهم) 34/9=میانگین

  .شوندمحسوب می) 75/2=رتبه میانگین(ترین نقطه فرصت 

  استان تهران یبالوال هیئتبندي تهدیدهاي  اولویت: 7جدول 

  

  میانگین رتبه   والیبال استان تهران هیئتتهدیدهاي   رتبه

  10,31  فقدان قوانین حمایتی در حوزه جذب اسپانسر  1

  9,75  ستان تهران کمبود سرانه فضاي ورزشی به نسبت جمعیت ا 2

  9,71  ها در اجراي مسابقات  هاي مختلف اجرایی و عدم هماهنگی بین آن موازي کاري دستگاه 3

  9,10  )راکد و کم تحرك) (آپارتمان نشینی(سبک زندگی  4

  8,93  اي به جاي همگانی کردن رشته والیبال پرداختن بیشتر به جنبه حرفه 5

  7,90  لیبال استان تهران وا هیئتدر کانون توجه قرار گرفتن  6

  7,85  ها بویژه رسانه ملیهاي آموزشی در رسانهفقدان برنامه 7

  7,81  کمبود پوشش تلویزیونی رشته والیبال  به خصوص در امر آموزش  8

  7,59  توسط سفارشات غیر معقول هیئتاعمال فشار در جابجایی قوانین  9

  7,02  ها در امور آموزش و کشف استعدادهااهنگی بین آنهاي مختلف اجرایی و عدم هم موازي کاري دستگاه 10

  6,81  عدم وجود نظام داوطلبی در رویدادهاي ورزشی استان  11

  6,33  )خانه والیبال(والیبال  هیئتنفوذ عوامل متعدد بیرونی براي گرفتن وقت سالن  12

  3,66  شود  هاي آموزشی می ها براي حضور فرزندان در کالسهزینه باال در کالن شهر تهران که باعث عدم رغبت خانواده 13

  2,23  هاي اجتماعی ناشی از آن  وجود اقوام مختلف در استان تهران به واسطه مهاجرت و آسیب 14

  

  )نتایج آزمون فریدمن(  والیبال استان تهران هیئتتفاوت بین تهدیدهاي :8جدول 

  

  اداريسطح معن  درجه آزادي  )2χ(کاي اسکوآر   آماره

  001/0  10  12/43  نتیجه

  

والیبـال اسـتان تهـران     هیئـت  تهدیـد گانه فوق بـه عنـوان نقـاط     14هاي مؤلفه ،7هاي جدول بر اساس یافته

). Sig ،12/43=2χ=001/0(هاي نقاط فرصت فوق وجود دارد تفاوت معناداري بین اولویت. اندمحسوب شده



١٢ 
 

به عنوان ) 31/10=رتبه میانگین( حمایتی در حوزه جذب اسپانسر فقدان قوانینها نشان داد که یافته همچنین،

هاي اجتماعی ناشـی  وجود اقوام مختلف در استان تهران به واسطه مهاجرت و آسیبو  تهدیدترین نقطه مهم

   .شوندمحسوب می) 23/2=رتبه میانگین( تهدیدترین نقطه به عنوان کم اهمیت از آن

داخلی و  والیبال استان تهران از ماتریس ارزیابی عوامل هیئتهاي ستراتژيجهت بررسی و تعیین ادر نهایت 

 )ST(رقـابتی والیبـال در بخـش    هیئتموقعیت  ،آمده به دستبر اساس اعداد  خارجی استفاده شده است که

  . قرار دارد

  
 SWOTموقعیت والیبال استان تهران در ماتریس : 1شکل 

  يریگ جهیبحث و نت

دوازده نقطـه قـوت در ایـن     والیبال استان تهران نشان داد که هیئتیق در حوزه نقاط قوت هاي این تحقیافته

وجود مدرسان زبـده  المللی، وجود مربیان و داوران زبده و مجرب در سطوح ملی و بین وجود دارد که هیئت

 یگـري مرب يها کالس يبرگزاری و و عمل تئوري وسو آموزش در یستجربه در سطح استان جهت تدر و با

  هستند کـه ایـن اسـتان واجـد    مهمترین نقاط قوتی به عنوان  طور گسترده در سطح استان تهرانه ب  يو داور

نقطـه قـوت دارد و وجـود اسـتعداد      15نیز دریافتند که والیبال ساحلی ) 1393(نظري و همکاران . هاستآن
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بـا توجـه بـه بـاال     . آن شناسایی شدهاي فراوان در ورزش والیبال ساحلی نیز  به عنوان مهمترین نقاط قوت 

والیبال ساحلی به نوعی با نتایج تحقیـق حاضـر هـم     يبودن تعداد نقاط قوت تحقیق یاد شده و پتانسیل باال

والیبال استان تهران با توجه به قرارگیري در پایتخت و نزدیکی به فداراسیون  هیئتبه نظر می رسد . سوست

ها براي پیشـبرد اهـداف   و از آن ایدن والیبال را به خود جذب نمامتخصصملی والیبال، توانسته که نخبگان و 

  . خود سود ببرد

ـ  یو اعتبارات و وابسـتگ  یکمبود منابع مالوالیبال استان تهران،  هیئتدر بخش نقاط ضعف  از حـد بـه    یشب

 ی،انضـباط  بییـا و جذب اسپانسـر، نظـارت و ارز   یابیداوران، بازار یان،مرب يهایتهعدم وجود کمیون، فدراس

متخصـص جهـت    یروهـاي عـدم اسـتفاده از ن  و  هـا  و پرورش استعداد یابیو استعداد یبالو توسعه وال یجترو

مهمتـرین مشـکالت و نقـاط    بـه عنـوان    هیئت) آموزش و مسابقات( یفعل هاي یتهدر کم ییمشاوره و راهنما

در ) 1393(سجادي و همکـاران   یقاتدر تحق که همسو با این یافته باشدوالیبال استان تهران می هیئتضعف 

 در )1389( غفرانـی  ملی المپیـک،  کمیته در )1391( زاده خسرويفدراسیون شطرنج ،  راهبرديمورد برنامه 

پنـاهی   سـیف  فوتبـال،  فدراسـیون  در )1390( نادري نسب بلوچستان، و سیستان استان ورزش قهرمانی مورد

 بـه  کشور، نیز ورزش قهرمانی  مورد در )1391( مظفري و استان کردستان قهرمانی ورزش مورد در) 1390(

 مجموعـه  در و اسـتعدادیابی  بازاریابی بحث به توجه اهمیت نشانگر امر این .است شده اشاره ضعف ها این

منـابع   کمبود به نیز )2009( مونتکلیر دانشگاه ایالتی ورزشی گروه راهبردي در برنامه .می باشد کشور ورزش

نمودنـد کـه    بیان) 1393(نظري و همکاران   همچنین، .شده است اشاره مالی حامیان ذبج در ضعف و مالی

   .که با تحقیق حاضر همسویی دارد است نبود یک سیستم استعدادیابی ترین نقاط ضعف والیبال ساحلی،مهم

هران بـه  باال در سطح استان ت يجامعه آماروالیبال استان تهران، وجود  هیئتروي هاي پیشدر بخش فرصت

این یافته با نتـایج تحقیـق سـجادي و همکـاران     . مهمترین فرصت شناسایی شد هااستان یربا سا یاسنسبت ق

بـر  که وجود استعداد فراوان در رشته شطرنج را از مهمترین فرصت هاي پیش روي این فدراسـیون  ) 1393(

 کـه  اسـت  کشـور  ورزش رد فرصت هاي موجود جمله از فراوان  استعدادهاي وجود .شمرد همسوستمی 

 نادري نسب) 1389( غفرانی)1391( زاده ، خسروي)1386(گودرزي تحقیقات نتایج در این تحقیق، بر عالوه

در همین راستا، نظري و همکاران  .است شده اشاره آن به نیز) 1391(بهار شعبانیو  )1391( ، مظفري)1390(
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اسـیون والیبـال در بخـش سـاحلی وجـود جوانـان       ترین نقاط فرصت فدرنیز در تحقیق خود از مهم )1393(

و اسـتفاده مناسـب از    هیئتو  یونفدراس یمتعامل مستق ،عالوه بر این. سخن به میان آوردندمستعد در کشور 

 یسـه رئ هیئـت اسـتان تهـران بـه عنـوان عضـو       یبـال وال هیئت یسوجود شخص رئیون و فدراس هاي یتظرف

 هیئـت شوند که زمینه را براي توسعه و گسترش فعالیـت  محسوب میهایی یبال به عنوان مؤلفهوال یونفدراس

  .سازندوالیبال استان تهران هموار می

، در حـوزه جـذب اسپانسـر    یتیحمـا  ینفقدان قوانوالیبال استان تهران  هیئتدر بخش مربوط به تهدیدهاي  

و  یـی مختلـف اجرا  يهـا  دسـتگاه  يکار يموازو  استان تهران یتبه نسبت جمع یورزش يکمبود سرانه فضا

     محسـوب    اسـتان تهـران   یبـال وال هیئـت تـرین تهدیـدهاي   مهـم  مسابقات يها در اجرا آن ینب یعدم هماهنگ

 مـالی  حامیـان  حمایـت  عدم )1393(بر طبق نتایج تحقیق سجادي و همکاران ، همسو با این یافته .شوندمی

 وجود مشکالت  .است مواجه ها آن با نجشطر که فدراسیون است تهدیداتی ترین مهم از ) بخش خصوصی(

 تحقیقـاتی  بیشـتر  مشـترك  تهدیدات ورزش در خصوصی گذاري بخش سرمایه فقدان و جامعه در اقتصادي

بنابراین ضرورت توجه جـدي بـه بحـث    . است شده انجام کشور در ورزش راهبرد تدوین زمینه در که است

      نی و حرفـه اي کشـور بـیش از پـیش نمایـان      حامیان مالی و ورود بخش خصوصی به عرصه ورزش قهرمـا 

   .می شود

و ) 71/2(با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، بر مبناي نمره نهایی ماتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی    

والیبال استان  هیئت ،به بیان دیگر. قرار دارد STوالیبال استان تهران در منطقه  هیئت، جایگاه )31/2(خارجی 

صـت و  رف(لحاظ عوامل بیرونـی   زداراي قوت بیشتر و ا )قوت ها و ضعف ها(لحاظ عوامل درونی  تهران از

 و والیبال استان تهران رقابتی است هیئت راهبرديبنابراین موقعیت  .داراي تهدید بیشتري می باشد) تهدیدها

 مـی کوشـند بـا     STهـاي  راهبرد اجـراي  در سازمان ها .هاي منطقه رقابتی تدوین شدبر این مبنا، استراتژي

 .ببرند بین از را آنها یا دهند کاهش را خارج محیط در موجود تهدیدات از آثار ناشی خود هاي قوت از استفاده

استفاده از نقاط قوت داخلی براي کـاهش و یـا از بـین بـردن      با بایدوالیبال استان تهران  هیئتبر این اساس 

هـاي ورزشـی   هیئـت در این اسـتان،   .ارجی سازمان اقدام نمایدموجود در محیط خ اثرات ناشی از تهدیدات

و در پی جذب ورزشکاران و عالقمنـدان بـه رشـته ورزشـی      هیئتبسیاري وجود دارند که در رقابت با این 
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هـاي  راهبـرد  پس بایـد . هاستهیئتوالیبال استان تهران ناگزیر به رقابت با این  هیئتبنابراین، . خود هستند

  :ه استکنند که در این تحقیق، در منطقه رقابتی به شرح ذیل آمد اي اتخاذویژه

  با تمرکز بر جذب حامیان مالی  هیئتساله  4تدوین برنامه عملیاتی 

پیامـدهاي  از درون گرایی و تعامل نداشتن با جهـان خـارج    مالکیت گستردة دولتی، ساختار انحصاري بازار،

 تئها، هی مانند فدراسیون(قهرمانی و نهادهاي مرتبط با آن مقولۀ ورزش . مشکالت اقتصادي کشور می باشد

بـا   اي مقالـه  در )1387( همکاران و احسانی. نیز از این موضوع مستثنا نیستند...) باشگاه ها و  هاي ورزشی،

نرسـیدن   علـت را    "اصـفهان  شـهر  بـانوان  اي حرفـه  ورزش از اسپانسرها حمایت عدم علل بررسی"عنوان 

 اذهـان  در از شرکت مناسب تصویر ایجاد خدمات، و کاال فروش افزایش جمله از خود اهداف به اسپانسر ها

والیبـال   هیئتپیشنهاد می شود تا  بنابراین. کنند می بیان فروش گسترش و ها شرکت سایر با رقابت عمومی،

ـ      راهبردياستان تهران با طراحی یک برنامه  ان مـالی  مدون و تدوین نظـام جـامع جـذب و بکـارگیري حامی

با وجود صنایع بزرگ و شرکت هاي تولیدي  ،بدون شک. موجود نسبت به جذب منابع مالی الزم اقدام نماید

 وجود یک برنامه با محوریت جذب حامیان مالی امري الزامـی  ،و خدماتی فراوانی که در استان وجود دارند

 .است

 ورزش در اسـتعداد  پـرورش  و جـذب  شناسایی، منظور به استعدادیابی نظام استقرار و طراحی 

 والیبال

 اسـتعدادیابی در  نظـام  وجـود  ورزشـی،  میادین در مدال کسب و قهرمانی ورزش توسعۀ مهم عوامل از یکی

 هـاي  بـا برنامـه   کـه  اسـت  " ملی " سراسري نظام یک داراي تشکیالتی لحاظ از استعدادیابی .است ورزش

 بـر  مبتنی چین  در ورزشی هاي استعداد کشف نظام ،نمونه رايب. دارد نزدیکی همبستگی پرورش و آموزش

 کنـار  در ورزشـی  هـاي  جشنواره و مسابقات برگزاري. است پرورش و آموزش نظام با استانی ورزش تعامل

 از بسـیاري  ،نمونـه  بـراي  .اسـت  اسـتعدادیابی  متـداول  هـاي  روش از یکـی  اسـتعداد،  شناسایی هاي آزمون

 اصلی ترین. شوند می شناسایی آموزشگاهی مسابقات طریق از نیز اکاناد کشور در ورزشی جوان استعدادهاي

 پرورش و آموزش نظام پررنگ سهم و است پرورش و آموزش کشورهاي مذکور در استعدادیابی مجري نهاد

والیبـال اسـتان    هیئـت بنابراین توصیه می شود . کامال مشهود است یاد شده کشورهاي استعدادیابی فرایند در



١٦ 
 

اري اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان نسـبت بـه      یی و تدوین نظام جامع استعدادیابی با همتهران با طراح

 .کشف و شناسایی استعداد هاي موجود در استان اقدام نماید

 هاي آموزشی والیبال با مشارکت صدا و سیماتولید و پخش برنامه 

 صاحب و مربیان ورزشکاران، دیدگاه مقایسۀ"عنوان  با اي مقالهدر  )1386(همکاران و تندنویسهمچنان که  

 تـرین  مهـم  از آمـوزش  ،دنددا نشان "کشور ژیمناستیک قهرمانی ورزش پیشرفت راهکارهاي مورد در نظران

توجه به مسئله آموزش فراگیر با همکاري . می باشد کشور ژیمناستیک ورزش قهرمانی بعد پیشرفت در ابعاد

به رشد بسیار  نظر. تواند در توسعه این رشته بسیار سودمند باشدهمه جانبه صداو وسیما در رشته والیبال می 

خوب این رشته در کشور و مطرح شدن ایران در سطح جهانی و بین المللی و اقبال عمومی بسیار خوبی کـه  

، مربیان و داوران می توانـد نقـش   آموزشی براي فراگیرانتولید برنامه هاي  ،مردم به این رشته نشان می دهند

  . مهمی در رشد و توسعه همه جانبه این رشته داشته باشد یارسب

 تابعه يهاهیئت يبرا یازمورد ن یزاتتجه ریزي جهت تأمینبرنامه 

، تـراکم بـیش از حـد جمعیـت و     هاي تابعه اسـتان تهـران   هیئتامکاناتی و تجهیزاتی موجود در محدودیت 

 . استان تهران است هیئتکنندة فعالیت هاي جمعیت، از عوامل محدود با رشدموجود متناسب نبودن فضاهاي 

ترین عوامل در ارتقاي  یکی از اساسی براي والیبال مناسبو تجهیزات الزم و محیط ورزشی  وجود ،همچنین

کمبود امکانات و تسهیالت ورزشـی   فقدان و ،بدون شک. رود شمار می به استان تهران هیئتکیفی عملکرد 

 هیئتو اثربخشی و کارایی  می گردده موجب کندي پیشرفت ورزشکاران استاندارد از جمله عواملی است ک

مذکور با همکاري اداره کل ورزش  هیئتبنابراین پیشنهاد می شود . استان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

 .  و جوانان استان و فدراسیون نسبت به تامین فضا و تجهیزات موجود اقدام نماید
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The success of any sports organization requires strategic planning and providing 
the right strategies.The study is to analyze strengths, weaknesses, opportunities 
and threatens, determining the strategic position and formulating the strategies 
for Development of Tehran Province Volleyball Board. 

The population consisted of the board of directors, the entire staff of the 
volleyball board, the heads of the committees and boards of the subsidiary cities, 
the coaches and experts, the members of the Strategic Council and elite sports 
and volleyball management in Tehran province that all of them (٥٠ persons) 
have been selected as samples. A combination of qualitative and quantitative 
methods was used in this research. In order to collect information in a field, in 
addition to holding meetings and interviewing members of the Strategic Council, 
the Swot Identification Questionnaire, open source questionnaire, strategic 
positioning form, and strategy form were used. 

The face and content validity of the questionnaire was confirmed by ١٧ 
professors in sport management and members of the Strategic Council and its 
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reliability was higher than ٠/٨. To analyze the data, descriptive statistics, one-
sample t-test and Friedman test, internal and external factors evaluation matrix 
and strategic positioning matrix were used.  

The findings showed that the volleyball board of Tehran province has ١٢ 
strength points, ١٢ weaknesses, ١٣ points of opportunity and ١٤ threat points. 
The presence of coaches and referees at the national and international levels as 
the most important strength, lack of financial resources and affiliation with the 
federation as the most important weaknesses, the high statistical community in 
the province as the most important opportunity and lack of supportive laws and 
weaknesses in attracting sponsors as the most important threats were known. 
According to the results of internal matrix (٢/٧١) and external matrix (٢/٣١), 
strategic position of volleyball board of Tehran province is located in 
competitive region (ST). Therefore, it is recommended to use its strengths, 
including the presence of coaches, referees and first level instructors, coaching 
classes and abundance of volunteers to maximize their use to overcome existing 
threats. An operational plan has been developed focusing on attracting sponsors, 
supplying equipment, the requirements of subsidiary boards and the production 
and distribution of volleyball training programs are among the most important 
strategies. 
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