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 چکیده

 هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی بود.: هدف

روش انجام پژوهش، کیفی و به روش تحلیل محتوی بود. اطالعات مورد نیاز از مطالعات  :شناسی روش

پژوهش شامل مدیران، مربیان و کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران والیبال بدست آمد. جامعه آماری 

بازیکنان فدراسیون و باشگاه های والیبال و تیم های ملی والیبال ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب 

مصاحبه عمیق  18نظر در زمینه والیبال بود. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری هدفمند و با انجام 

مرحله اشباع نظری انجام شد. اطالعات جمع آوری شده از مصاحبه ها  انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به

 .بی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتدر سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخا

در تحلیل داده ها شش عامل مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، مربیان کارآمد، فرآیند استعدادیابی،  :ها یافته

ایه، منابع مالی و مادی، اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی به عنوان عوامل تاثیر سرمایه گذاری بر تیم های پ

گذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی تبیین شد. همچنین خالء مهمی که کارشناسان در این راه بر 

 آن تاکید می کردند، حمایت های مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان ملی بود.

توجه به عوامل تبیین شده، خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان، ضمن تثبیت  :یریگ نتیجه

وضعیت موجود، می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر والیبال ایران در سطح قهرمانی کمک نماید. همچنین 

ورزشی در جهت عوامل تبیین شده می تواند به عنوان یک برنامه و نقشه راه توسط دیگر فدراسیون های 

 پیشرفت هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.
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 قدمهم

 در آن جایگاه اهمیت و ورزش شدن فراگیر

 ناحیة از را فراوانی توجه بین المللی، مناسبات

 موفقیت .ساخته است این پدیده متوجه دولتها

 بر عالوه ورزشی بین المللی میادین در کشورها

 و از ثبات نمادی اقتصادی، و اعیاجتم تأثیرات

 محسوب کشورها آن همه جانبة توانمندی های

 باالی سرمایه گذاری علل از یکی و می شود

 از این حرفه ای، و قهرمانی در ورزش کشورها

می گیرد )حسینی و همکاران،  نشأت مورد

 افزایش نوعی گذشته های دهه (. در1392

 رمانیقه موفقیت ورزش ارزش دربارۀ هوشیاری

 در است. داده رخ ها دولت و میان کشورها در

 ظرفیت به توجه با ها موفقیت این موارد، اغلب

 از ای گستره به رسیدن در کمک برای آنها

 ارزشمند منبعی غیرورزشی و ورزشی اهداف

آمریکا،  متحدۀ ایاالت برای شناخته شده اند.

 اروپایی کمونیست های دولت و سابق شوروی

 برتری نمایش برای ای وسیله یورزش قهرمان

 سابق، شرقی برای آلمان حتی و بود ایدئولوژیک

 کشور، این حاکمیت ادعای به ضمن کمک

اخیرا موفقیت در  .داشت نیز مضاعف کاربردی

میدان های بین المللی ورزشی به دلیل ایجاد 

حس غرور ملی، ظرفیت سود دهی اقتصادی و 

رزش های همچنین کاربرد دیپلماتیک کلی آن، ا

مختلفی یافته است. کشورها دریافته اند که 

توسعه ورزش قهرمانی و بهره گیری از مزایای 

مستقیم و غیر مستقیم آن بدون برنامه ریزی و 

سیاست گذاری مناسب و توجه به عوامل موثر بر 

  (.1391آن میسر نیست. ) مظفری و همکاران، 

در مورد عوامل تاثیر  بسیاریمحققان تحقیقات 

گذار بر پیشرفت و موفقیت ورزشی انجام داده 

اند. بعضی از این عوامل در بین همه محققان 

مشترک و بعضی متفاوت می باشد. تروینس و 

( به ده مقوله ی کلیدی به 2014) 1همکاران

عنوان مزیت های رقابتی یک سازمان ورزشی 

برای رسیدن به موفقیت های ورزشی اشاره می 

شامل امکانات رقابتی و کنند. این مقوله ها 

تمرینی، حمایت از حرفه ورزشکاری، کشف و 

پرورش استعدادها، مشارکت جوانان، حمایت 

دولتی و سازمانی، حمایت مالی، شرایط محیطی 

نخبه گان ورزشی، حمایت های علمی، فرصت 

های رقابت، آموزش و تجهیز مربیان می باشد. 

( حمایت مالی، 2014) 2بروورس و همکاران

زمان و ساختار منسجم، میزان مشارکت سا

کننده گان در ورزش، کشف و پرورش 

استعدادها، حمایت از ورزشکاران در زمان 

فعالیت و بازنشستگی، برگزاری کالس های 

آموزشی و مربیگری، فراهم کردن فرصت های 

رقابت، تسهیالت تمرینی و پژوهش های علمی 

می را در موفقیت های ورزشی بین المللی موثر 

( نه رکن 2009) 3دانند. دی بوسچر و همکاران

اساسی را در موفقیت های بین المللی ورزشی 

موثر می دانند. این نه رکن شامل، حمایت های 

مالی، سازماندهی و ساختار سیاست های ورزشی 

)نگرش جامع به سیاست پیشرفت(، پایه ریزی و 

مشارکت در ورزش، سیستم شناسایی و پرورش 

حمایت از ورزشکاران و قهرمانان،  استعدادها،

تسهیالت و امکانات تمرینی، برگزاری دوره های 

مربیگری و ارتقای مربیان، برگزاری رقابت های 

ملی و بین المللی و در نهایت تحقیقات علمی 

                                                  
1. Truyens et al. 
2 . Brouwers et al. 

3. De Bosscher et al. 
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می باشد. از نظر این محققان منابع مالی، 

حمایت از ورزشکاران، تسهیالت و امکانات 

مربیان از عوامل اصلی در تمرینی و توسعه دانش 

ارتقای کمی و کیفی ورزشکاران نخبه می باشد. 

( به اهمیت نقش 2009) 1ساتیرادو و شیلبوری

عوامل اقتصادی، فرهنگی و روش های علمی در 

تربیت ورزشکاران نخبه اشاره می کنند. آنها 

همچنین به این نتیجه رسیدند که کشف افراد 

اهبردهای بلند عالقمند و با استعداد، تدوین ر

مدت برای دست یابی به موفقیت، جذب کمک 

های مالی و کسب منزلت اجتماعی از راه های 

جذب افراد به ورزش و در نهایت تربیت 

علی دوست و همکاران  ورزشکاران نخبه است.

( مهمترین راهکارهای پیشرفت ورزش 1393)

قهرمانی جودو در ایران را به ترتیب استعدادیابی، 

مدیریت و برنامه ریزی، تجهیزات سخت بودجه، 

افزاری، مسابقات و اردوهای ورزشی، هماهنگی و 

ارتباطات، ارتقای مربیان و نیروی انسانی، 

انگیزش و حمایت از نیروی انسانی می دانند. 

( ارتقای سطح دانش 1386تندنویس و قاسمی )

علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت 

ابی نوآموزان به روش علمی و مربیان، استعدادی

تخصصی، افزایش تاسیسات و سالن های مختص 

ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات 

تخصصی و کمک آموزشی را مهم ترین عوامل 

در پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک 

فراهانی و عبدوی بافتانی  ایران عنوان کردند.

ن ( بیان می کنند؛ گزینش مدیرا1385)

کارآزموده به منظور جذب افراد متخصص و با 

تجربه، برنامه های مدون و بهره برداری بهتر از 

پایگاه ورزش قهرمانی به منظور کشف استعدادها 

                                                  
1. Sotiriadou & Shilbury 

 می تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.
( هفت عامل اساسی و عمده 2000) 2گیلبرتسون

رهبری، انگیزش افراد گروه، امکانات مالی، 

خالقیت، ساختار و مهارت را در موفقیت  اهداف،

 یک تیم یا سازمان ورزشی حیاتی می داند.
( مهمترین عامل توسعه 1389اقدسی و عبدوی )

 ورزش قهرمانی را امکانات و تجهیزات می دانند.

( در پژوهشی در زمینه 1386محمد تقی پور )

توسعه ورزش قهرمانی تکواندو زنان ایران به این 

آمادگی روانی تکواندوکاران عضو  نتیجه رسید که

تیم ملی زنان کشور برای حظور در اردوها و 

رقابت ها، استفاده از مربی بدنساز برای 

ورزشکاران تیم ملی، حظور بیشتر در رقابت های 

برون مرزی، استفاده از مربی خارجی و ارتقای 

سطح دانش علمی و فنی مربیان داخلی، از جمله 

ت این رشته ورزشی مهم ترین عوامل پیشرف

(، 1379محسوب می شود. همچنین سجادی )

مهمترین عوامل ناکامی تیم های فوتبال جوانان 

ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را 

برگزاری اردوهای ناکافی و سنتی، عدم امنیت 

شغلی مربیان، عدم بهره گیری از مشاوران علمی 

نامه و کادر پزشکی در کنار تیم، اشکال در بر

ریزی، سازماندهی و تدارک فدراسیون فوتبال و 

وجود مشکالت فنی می داند. منظمی و همکاران 

( در پژوهش خود بیان می کنند که 1390)

عوامل چهار گانه موثر بر توسعه تربیت بدنی و 

ورزش بانوان به ترتیب عوامل مالی و امکاناتی، 

انسانی و تخصصی، ساختاری و مدیریتی، و 

( 1386اجتماعی می باشد. امیرتاش ) فرهنگی و

برگزاری مسابقات بیشتر، بهبود امکانات، استفاده 

از مربیان کارآمدتر، افزایش بودجه و عوامل 

                                                  
2. Gillbertson 
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انگیزشی را از مهمترین عوامل در بهبود هندبال 

قهرمانی در سطح دانشگاه می داند. کشتی دار و 

( افزایش نیروی انسانی هیئت 1391همکاران )

ی کمی و کیفی مربیان، افزایش حامیان ها، ارتقا

مالی، افزایش مقاالت پژوهشی، افزایش تعداد 

کتاب ها، لوح های فشرده و دوره های آموزشی، 

افزایش مسابقات درون استانی، تشویق و حمایت 

از نخبگان والیبال و ایجاد مراکز استعدادیابی را 

از جمله راه کارهای اجرایی توسعه والیبال ایران 

( نیز 1395دانند. افتخاری و همکاران )می 

مولفه فرهنگی، استعدادیابی و نگرش ضعیف به 

مهم ترین موانع انجام فعالیت های ورزشی را 

 می دانند.توسعه والیبال زنان ایران 

دیدگاه  جهان مدرن ورزشی دو بطورکلی در

ارتقاء ورزشکاران جهت  عمده جهت رشد و

گاه ددی دو .رویدادهای بزرگ ورزشی وجود دارد

اقتصاد نیز  همیشگی که در عالم سیاست و

این دو دیدگاه کشورها را به دسته  .آشکار است

در کند.  بلوک شرق تقسیم می بلوک غرب و

 1980کشورهای شرقی مانند روسیه از سال 

سلسله مراتبی از مدارس ورزشی توسط ریوردان 

که در ، در اتحاد جماهیر شوروری تاسیس شد

جوانان به فعالیتهای  نوجوانان واین مدارس 

از همان  اساسا رداختند وپورزشی هدفمند می 

ای  سیستم گلخانه ،موقع سیستم ورزش روسها

بطوریکه  ،آن هم با جمعیت انبوه بوده است

تمرینات  ورزشکاران از کودکی تحت تعلیمات و

 عناوین قهرمانی را تا ورزشی قرار می گیرند

ابل در کشورهای ولی در نقطه مق .کسب کنند

توان به کشور کانادا اشاره  بلوک غرب که می

کرد اصول بر ایجاد زیرساختهای مناسب ورزشی 

 ،سخت افزاری است فرایند نرم افزاری و در دو

بطوریکه با ایجاد فضاهای زیاد ورزشی جمعیت 

 شوند و انبوهی وارد چرخه ورزش قهرمانی می

وجود متخصصین ورزشی تکمیل کننده این 

 جمهوری بدنی تربیت )سازمان شود یکل میس

 (.1381ایران،  اسالمی

نشان داده است و پیشینه پژوهش  مبانیمرور 

استعدادیابی و پرورش  که عواملی همچون

استعدادها، مدیریت و برنامه ریزی، تخصیص 

بودجه، مربیان حرفه ای و کارآمد، امکانات و 

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مسابقات 

ملی و بین المللی از مهمترین عوامل پیشرفت و 

 موفقیت در عرصه ورزش قهرمانی می باشند.

والیبال از رشته های جذاب و پرطرفدار است و 

با توجه به تحقیقات، بعد از فوتبال نزد برنامه 

ریزان ورزشی بسیار حائز اهمیت است. سابقه 

این رشته ورزشی در ایران بسیار طوالنی است 

(. در سال های 1391ار و همکاران، )کشتی د

اخیر شاهد موفقیت و پیشرفت چشمگیر تیم 

های ملی والیبال ایران در رده های مختلف 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در مسابقات 

آسیایی و جهانی بوده ایم. این موفقیت ها آنقدر 

زیاد بوده که اکنون والیبال پر افتخارترین رشته 

ان می باشد. در مورد عوامل ورزشی تیمی در ایر

موثر بر این موفقیت و پیشرفت بین افراد جامعه 

و حتی متخصصان و صاحب نظران والیبال 

اختالف نظر وجود دارد. با توجه به موارد مذکور 

این سوال وجود دارد که، چه عواملی باعث این 

پیشرفت و موفقیت بوده است؟ در این پژوهش، 

می و پژوهشی این محقق سعی دارد با نگاه عل

موضوع را بررسی نماید. شناسایی این عوامل 

ضمن حفظ و ارتقای هر چه بیشتر وضعیت 

موجود والیبال ایران، می تواند به رشد و 

ورزشی در ایران کمک پیشرفت دیگر رشته های 

.شایانی نماید
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 شناسی پژوهش روش
این پژوهش با رویکرد کیفی به روش تحلیل 

ین عوامل موثر بر پیشرفت محتوی و با هدف تبی

والیبال ایران در سطح قهرمانی انجام شد. بدین 

صورت که بعد از مطالعات کتابخانه ای، فهرستی 

اولیه از عوامل موثر بر پیشرفت و موفقیت در 

ورزش تهیه و در ادامه برای شناسایی و تبیین 

عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت و موفقیت والیبال 

خبرگان انجام شد. الزم به ذکر ایران، مصاحبه با 

است که پژوهش کیفی امکان شناسایی و کشف 

پدیده ها و مطالعه عمیق مفاهیم را فراهم می 

(. همچنین 2006، 1کند )آندریوس و همکاران

پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی محسوب 

می شود. با توجه به این که یافته ها و نتایج این 

رای پیشرفت و پژوهش می تواند الگویی ب

موفقیت دیگر رشته های ورزشی در ایران باشد، 

 می توان آن را یک تحقیق کاربردی نامید. 

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و 

بازیکنان فدراسیون و باشگاه های والیبال و تیم 

های ملی والیبال ایران و همچنین اساتید 

با  دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود.

توجه به ماهیت تحقیق های کیفی و همچنین 

هدف تحقیق، روش نمونه گیری هدفمند بود. 

تعداد مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع 

نظری و شناسایی همه عوامل تاثیر گذار بر 

پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی ادامه 

نفر  12مصاحبه با  18یافت. در مجموع تعداد 

توزیع گروه های  1دول شماره انجام شد. در ج

مشارکت کننده در پژوهش نشان داده شده 

 است.

 

                                                  
1. Andrews et al. 

گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای 

سایت های  )مرور مقاالت، کتب، اسناد و وب 

مرتبط( و مصاحبه صورت گرفت. در مرحله 

مصاحبه جمع آوری داده ها به روش نمونه 

ادی نیمه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق انفر

ساختار یافته انجام شد. مصاحبه با این سوال 

چه عواملی در پیشرفت "کلی شروع می شد که 

والیبال ایران در سطح قهرمانی تاثیر گذار بوده 

. همچنین گردآوری داده ها مطابق با "است؟

شیوه جمع آوری داده ها کیفی به صورت زیر 

 صورت گرفت:

. 3ارتباط . تماس و برقراری 2. انتخاب فرد 1

. انتخاب رویکرد گردآوری 4گیری قصدی  نمونه 

. حل و فصل 6. چگونگی ثبت داده ها 5داده ها 

. 7ها  ها در فرآیند گردآوری داده  دشواری 

نگهداری، تنظیم و تحلیل داده ها )بازرگان، 

1389.) 

تجزیه و تحلیل داده ها در یک فرآیند شش 

تاری . مرور متن نوش1مرحله ای صورت گرفت :

داده ها، کسب احساس کلی نسبت به آنها و 

. 2تعین چگونگی بخش بندی متن نوشتاری 

انتخاب بخش هایی از متن نوشتاری داده ها به 

. مرور 3صورت اطالعالت کد گذاری شده 

کدهای تدوین شده و ادغام آنها به صورت دسته 

. کاهش دسته ها، 4های عمده تر اطالعات 

ادغام دسته های  حذف دسته های تکراری و

. تبدیل دسته 5کوچکتر در دسته های عمده 

. انتخاب کدهایی 6کدها به پنج تا هفت موضوع 

)مقوله هایی( به عنوان موضوع بحث و مشخص 

کردن بقیه مقوله ها برای توصیف آنها در گزارش 

 (.1389تحقیق)بازرگان، 
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 توزیع گروه های مشارکت کننده در پژوهش -1جدول 
 سمت فراوانی انیدرصد فراو

 اساتید دانشگاهی 2 66/16

 مدیران 2 66/16

 مربیان 4 33/33

 بازیکنان 4 33/33

 مجموع 12 100

 

 های پژوهش یافته

عوامل پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی 

که حاصل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های 

ن والیبال ایران محقق با مدیران، مربیان و بازیکنا

 بیان شده است. در 2می باشد در جدول شماره 

 سه از استفاده با داده ها تحلیل پژوهش، این

 انجام و انتخابی محوری باز، کدگذاری مرحلة

 با همزمان داده ها و تحلیل شد. کدگذاری

 به پژوهش فرآیند در تا شد، انجام آنها گردآوری

ر که از کمک نماید. همانطو نمونه گیری نظری

عامل اثر گذار بر  30جدول مشخص است، 

 12پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی در 

زیر دسته و شش دسته کلی تبیین شده 

ترین عوامل موثر بر  است.الزم به ذکر است مهم

پیشرفت والیبال در سطح قهرمانی بر اساس 

فراوانی تکرار در مصاحبه ها به ترتیب شامل؛ 

رشته والیبال، ثبات مدیریت، استعدادیابی در 

استمرار برنامه ها، استفاده از مربیان خارجی در 

تیم ملی والیبال، تشکیل تیم های پایه، برگزاری 

مسابقات تدارکاتی با تیم های بزرگ دنیا، راه 

اندازی کانون ها و پایگاه های آموزشی والیبال و 

برگزاری مسابقات لیگ کشور در رده نوجوانان، 

امید در سطوح دسته اول، دوم و سوم  جوانان،

 می باشد.

 

 

 عوامل تبیین شده موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی -2جدول 

 کد انتخابی کد محوری مفاهیم )کدها( ردیف

استفاده از مربیان  استفاده از مربیان خارجی در تیم ملی والیبال 1

 خارجی

 

 

 مربیان کارآمد

 

 بیان خارجی در لیگ برتر والیبال استفاده از مر 2

  برگزاری دوره های مربیگری بین الملی، درجه یک، دو و سه 3

ارتقای دانش مربیان 

 داخلی

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مکمل برای مربیان داخلی در  4

حیطه های مختلف مانند طراحی تمرین، روانشناسی، تغذیه و موارد 

 دیگر

 عالقه زیاد مربیان داخلی به پیشرفت میل و 5

  ثبات مدیریت 6

ثبات مدیران اثربخش و 

 کارامد

 

 

مدیریت  و 

برنامه ریزی 

 نظم و انظباط حاکم بر فدراسیون 7

 در راس کار آمدن مدیران کارآمد و دلسوز 8

 عالقه، تالش و صبر زیاد مدیریت فعلی و پیشین فدراسیون والیبال به 9



   23    11 یاپیپ ،2 ماره، ش1396 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                   ...                خطیبی امین شعبانی، پناهی سیف جبار 

 

 راهبردی پیشرفت

برنامه محور بودن  برنامه ریزی بلند مدت فدراسیون 10

 استمرار برنامه ها 11 فدراسیون

  مستعد بودن نوجوانان و جوانان ایرانی در رشته والیبال 12

 استعدادها  کشف

 

 

 

فرآیند 

 استعدادیابی

 

 

 

 استعدادیابی در رشته والیبال 13

 پرورش در امر استعدادیابی هماهنگی فدراسیون و آموزش و 14

 پرورش استعدادها راه اندازی کانون ها و پایگاه های آموزشی والیبال  15

 پرورش استعداها و سرمایه گذاری بر روی آنها 16

بهره برداری از  انتخاب بازیکنان بر مبنای شایسته ساالری 17

 استعدادها

  تشکیل تیم های پایه 18

 ایهتوجه به تیم های پ

 

سرمایه گذاری 

بر  تیم های 

 پایه

برگزاری مسابقات لیگ کشور در رده نوجوانان، جوانان، امید در  19

 سطوح دسته اول، دوم و سوم

 ورود به مسابقات جهانی دانش آموزی 20

افزایش زمین های والیبال یا به صورت اختصاصی یا به صورت سالن  21

 چند منظوره

ارتقای کمی و کیفی 

ماکن، تسهیالت و ا

تجهیزات ورزشی 

 والیبال

 

 

منابع مالی و 

 مادی

 

 بهبود تسهیالت و تجهیزات آموزشی و تمرینی والیبال  22

 داشتن زمین والیبال هر چند غیر استاندارد در مدارس و کانون ها 23

افزایش منابع مالی  افزایش بودجه فدراسیون در سال های اخیر 24

های فدراسیون از کمک 

 دولتی و درآمدزایی

 کم هزینه بودن رشته والیبال نسبت به دیگر رشته های ورزشی 25

 روی آوردن حامیان جهت حمایت از تیم های والیبال ملی و باشگاهی 26

  ارتباطات و تعامالت بین المللی فدراسیون  27

 مسابقات تدارکاتی

 

اردوهای 

آمادگی و 

مسابقات 

 تدارکاتی

 

 اری مسابقات تدارکاتی با تیم های بزرگ دنیابرگز 28

 افزایش اعتماد به نفس و خود باوری بازیکنان 29

 اردوهای آمادگی برگزاری اردوهای تدارکاتی داخلی و برون مرزی 30

 

 

شش عامل اصلی تبیین شده اثر گذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح  1در نمودار شماره 

شده است. بر طبق مبانی نظری و پیشینه پژوهش عامل حمایت مالی و معنوی  قهرمانی نشان داده

از مربیان و قهرمانان ورزشی یکی از عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت و موفقیت ورزشی می باشد. اما 

در پژوهش حاضر بر طبق نظر کارشناسان عامل بسیار مهمی بود که به عنوان یک خالء در والیبال 

  شود.ایران دیده می 
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 عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی .1نمودار 

 

 گیری نتیجهبحث و 

پیشرفت و توسعه در ورزش حوزه مرکزی توجه 

بسیاری از حکومت ها و دولت ها که در 

جستجوی موفقیت ورزشکاران نخبه در سطح 

بین المللی و یا خواهان مشارکت آحاد جامعه 

شده است )فیلیپس و  خود در ورزش هستند،

(. نتایج پژوهش حاکی از تبیین 2014، 1نیولند

شش عامل اثر گذار در پیشرفت ورزش والیبال 

ایران می باشد. این شش عامل شامل فرآیند 

استعداد یابی، مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، 

مربیان کارآمد، منابع مالی و مادی، اردوهای 

                                                  
1. Phillips & Newland 

مایه گذاری بر آمادگی و مسابقات تدارکاتی و سر

 روی تیم های پایه می باشد.

استعداد ذاتی یا مادرزادی از مهمترین عوامل 

موفقیت در ورزش قهرمانی می باشد 

(. با توجه به تاکید متخصصین، 1390)براون،

فرآیند استعدادیابی یکی از مهمترین عوامل 

پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی بوده 

(،  2014و همکاران )است. همچنان که تروینس 

(، دی بوسچر و 2014بروورس و همکاران )

( و ساتیرادو و شیلبوری 2009همکاران )

( شناسایی استعدادها و پرورش آنها را از 2009)

مهمترین عوامل موثر در توسعه ورزش قهرمانی 

( 1386می دانند. همچنین تندنویس و قاسمی )
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 زا را علمی روشهای به نوآموزان استعدادیابی

 قهرمانی ورزشی توسعة مؤثر در عوامل مهمترین

علی دوست و  .عنوان کردند ژیمناستیک ایران

( نیز مهمترین راهکار پیشرفت 1393همکاران )

ورزش قهرمانی جودو در ایران را استعدادیابی 

بیان می کنند. از بهترین کارهایی که در زمینه 

 استعدادیابی در رشته والیبال انجام شد، تعامل و

ارتباط خوب فدراسیون والیبال و آموزش و 

پرورش و همچنین تاسیس کانون های والیبال 

در سراسر کشور بود. نوجوانان و جوانان مستعد 

زیادی جذب کانون های والیبال شدند و تحت 

آموزش قرار گرفتند. بسیاری از این نوجوانان و 

جوانان بعدا در قالب لیگ های کشوری به 

مسابقات منظم پرداختند و  فعالیت، تمرین و

بنای پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی را 

 بنا نهادند.

بنا بر نظر متخصصان از دیگر عوامل مهم 

پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی 

مدیریت و برنامه ریزی راهبردی می باشد. در 

سال اخیر فدراسیون والیبال ایران فقط  25

و  1آیوداس .کرده استریاست دو نفر را تجربه 

( بیان می کنند که تغییرات 2002همکاران )

مدیریتی هم بر عملکرد تیم های ورزشی و هم 

بر عملکرد دیگر سازمان ها تاثیر منفی می 

( و ساتیرادو و 2010گذارد. فرکینز و شیلبوری )

( به نقش برنامه ریزی 2009شیلبوری )

راهبردی و بلند مدت در موفقیت سازمان های 

ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی اشاره کرده اند. 

( نیز 1390سیف پناهی شعبانی و همکاران )

 برای انجام که سازمانهایی بیان می کنند که

 مدیریتی از خود اهداف به دستیابی و مأموریت

                                                  
1. Audas 

 استفاده برنامه ریزی راهبردی بر مبتنی و قوی

 ورزش جمله از مختلف در فعالیتهای می کنند،

یافته  دست چشمگیری موفقیتهای به قهرمانی

اند. تاکید بر برنامه ریزی برای موفقیت در 

ورزش قهرمانی در تحقیقات مظفری و همکاران 

( 1385( و فراهانی و عبدوی بافتانی )1391)

نیز دیده می شود. غالب موارد وقتی یک مدیر 

جدید، سکان هدایت مجموعه ای را بدست می 

مجموعه و خصوصاً گیرد، تغیرات زیادی در کل 

برنامه های تدوین شده مدیر قبلی می دهد و 

هزینه های مالی و غیر مالی دیگری صرف 

تدوین برنامه ای جدید می شود. فدراسیون 

سال اخیر فقط دو مدیر  25والیبال نه تنها در 

داشته است، بلکه مدیر جدید ضمن تکمیل و 

ارتقای برنامه های مدیر پیشین همراستا و هم 

با برنامه های از قبل تدوین شده عمل کرده سو 

 است.

مربیگری از جمله مشاغل پیچیده ای است که 

انجام آن از عهده هرکسی بر نمی آید. یک مربی 

باید از دانش تخصصی در زمینه رشته خود 

(. از دیگر 2007، 2برخوردار باشد )آموروس

عوامل مهم در پیشرفت والیبال ایران در سطح 

یدگاه متخصصان مربیان کارآمد می قهرمانی از د

(،  بروورس و 2014باشد. تروینس و همکاران )

(، علی دوست و همکاران 2014همکاران )

(، محمد 1386(، تندنویس و قاسمی )1393)

( نیز 2009بوسچر ) دی ( و1386تقی پور )

 سطح ارتقای برگزاری دوره های مربیگری و

 زشور عوامل اصلی توسعة از را مربیان دانش

 .قهرمانی بر شمرده اند

                                                  
2. Amorose 
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 ( ایجاد1391مظفری و همکاران ) همچنین

 راهکارهای افزایش از را نوین نظام مربیگری

قهرمانی می دانند.  ورزش توسعة نظام پیشرفت

دهد که چقدر یک کارآمدی مربی نشان می

مربی توانایی اثرگذاری بر عملکرد و یادگیری 

اران، )علی حسینی و همک ورزشکاران را دارد

(. مربیان با اتکا به دانش، تجربیات و 1394

اطالعات خویش در جهت رساندن ورزشکاران 

به سکوهای افتخار نقش اصلی را ایفا می کنند. 

آنها در توسعه و پیشرفت بازیکنان نقش حیاتی 

دارند و بازیکنان را با مهارت ها و دانش مورد 

نیاز آشنا می کنند و موجب موفقیت آنها و تیم 

های ورزشی می شوند )منظمی و 

؛ نوروزی سید حسینی و 1392همکاران،

(. در سال های اخیر از مربیان 1391همکاران، 

خارجی بزرگی در والیبال ایران استفاده شده 

است که بدون شک دانش و تخصص این مربیان 

ضمن کمک به موفقیت های تیم های ملی و 

ال باشگاهی والیبال، به بخش های مختلف والیب

ایران از جمله بازیکنان و مربیان داخلی تسرری 

پیدا کرده است. همچنین کار بسیار خوب 

فدراسیون والیبال برگزاری کالس های مربیگری 

در سطوح مختلف و همچنین دوره ها و 

سمینارهای آموزشی مکمل برای مربیان داخلی 

بوده که باعث شده مربیان بسیار خوبی در 

شهرهای کوچک تربیت سراسر کشور و حتی در 

 شوند.

منابع مالی و مادی از دیگر عوامل توسعه و 

پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی می 

باشد. بخش اعظم این منابع شامل اماکن و 

همچنین تسهیالت و  فضاهای ورزشی و

تجهیزات ورزشی می باشد. هر چند که 

فدراسیون والیبال مانند بسیاری از سازمان و 

ی دیگر به خاطر شرایط اقتصادی ارگان ها

کشور و بخصوص تحریم با کمبود بودجه و 

منابع مالی روبرو بوده است، اما چند دلیل باعث 

کم رنگ شدن این تاثیر شده است. اوال رشته 

والیبال جزو معدود رشته هایی است که در 

سطح آماتوری از یک زمین هر چند غیر 

کی استاندارد در هر مدرسه، کانون و پار

برخوردار می باشد. همچنین سالن های چند 

منظوره بسیاری توسط ارگان های مختلف در 

سراسر کشور ساخته شده که زمین والیبال 

بخش مهمی از این سالن ها را به خود اختصاص 

می دهد. این فضاها و زمین های والیبال به 

همراه کم هزینه بودن آن نسبت به دیگر رشته 

جمعیت بسیاری از  های ورزشی باعث شده

کودکان، نوجوانان و جوانان کشور فرصت والیبال 

بازی کردن را پیدا کنند و تعداد زیادی از آنها به 

و همکاران  1سطوح باالی مهارت برسند. فایرلی

( بیان می کنند که سازمان های ورزشی 2013)

ورزش را  باید فرصت کافی برای مشارکت در

کنند، چرا که هر برای همه افراد جامعه فراهم 

چه افراد بیشتری به ورزش روی آورند، تعداد 

بیشتری به سطوح باالتر راه می یابند. پائول 

( از تسهیالت و تجهیزات ورزشی به 2008)

پروری  عنوان یک عامل اثر گذار در قهرمان

( 1389اشاره می کند. اقدسی و عبدوی )

مهمترین عامل توسعه ورزش قهرمانی را 

جهیزات می دانند. تندنویس و امکانات و ت

( 1390(، قره خوانی و همکاران )1386) قاسمی

( نیز بر اهمیت 1393و علی دوست و همکاران )

امکانات و تجهیزات سخت افزاری در توسعه 

قهرمانی اشاره کرده اند همچنان که دی  ورزش

                                                  
1. Fairley 
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( نیز یکی از نه رکن 2009بوسچر و همکاران )

مکانات و مهم توسعه ورزش قهرمانی را ا

 می دانند. تجهیزات

اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی از دیگر 

عوامل مهم پیشرفت والیبال ایران در سطح 

قهرمانی می باشد. موردی که تروینس و 

( و بروورس و همکاران 2014همکاران )

( از آن به عنوان فرصت های رقابت، دی 2014)

( از آن به عنوان 2009بوسچر و همکاران )

رگزاری رقابت های ملی و بین المللی و علی ب

( از آن به عنوان 1393دوست و همکاران )

مسابقات و اردوهای ورزشی یاد می کنند. تا 

چند سال پیش به ندرت دیده می شد که تیم 

های والیبال ایران با تیم های درجه اول والیبال 

دنیا بازی کنند. اما در سال های اخیر بدون 

ت های بسیار خوب شک یکی از سیاس

فدراسیون اختصاص پول و منابع مالی به این 

بخش بوده است. بازی با تیم های بزرگ دنیا 

ضمن فراگیری مسائل علمی و فنی، باعث 

کاهش استرس و فشارهای روانی و تقویت 

اعتماد و خودباوری در بازیکنان و کادر فنی تیم 

 های ملی ایران شد. 

گذاری بر تیم بر طبق نظر متخصصان سرمایه 

های پایه نیز یکی از عوامل اصلی پیشرفت 

والیبال ایران در سطح قهرمانی می باشد. اگر 

کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، چین و انگلستان 

امروزه در مسابقات المپیک و جهانی موفقیت 

های زیادی به دست می آورند به خاطر توجه 

 زیاد آنها به رده های پایه می باشد. سال ها

پیش فدراسیون والیبال با ورود به مسابقات 

جهانی دانش آموزی و همچنین برگزاری 

مسابقات و لیگ های والیبال در سطوح 

نوجوانان، جوانان و امید بر سطوح پایه متمرکز 

شد. بدون شک سرمایه گذاری بر سطوح پایه 

مکمل استعدادیابی است و اگر استعدادهای 

ایت قرار شناسایی شده مورد حمایت و هد

نگیرند، مسیر رو به رشد را طی نخواهند کرد. 

اهمیت سرمایه گذاری بر رده های پایه برای 

موفقیت در ورزش قهرمانی و میادین بین المللی 

( و 1392در پژوهش های حسینی و همکاران )

 ( نیز دیده می شود.1391مظفری و همکاران )

شاید مهمترین عاملی که در تحقیقات به عنوان 

مل پیشرفت و موفقیت در ورزش قهرمانی به عا

آن اشاره شده و در مصاحبه ها نه تنها از آن به 

عنوان یک عامل پیشرفت برای والیبال ایران یاد 

نمی شد، بلکه بیشتر مصاحبه شوندگان، 

خصوصاً بازیکنان ملی از کم توجهی مسئوالن 

به آن ابراز نارضایتی می کردند، بحث حمایت 

نوی از مربیان و قهرمانان ملی های مالی و مع

می باشد. با توجه به این مورد الزم است که 

مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون والیبال 

توجه بیشتری به حمایت های مالی و معنوی 

حال و آینده مربیان و ورزشکاران داشته باشند، 

به نظر می رسد بخشی از این عدم رضایت به 

 می گردد. سوگیری افراد مورد مصاحبه بر

آنچه که مسلم است این است که، پیشرفت در 

هیچ زمینه ای و از جمله در ورزش به صورت 

اتفاقی و تصادفی صورت نمی گیرد. والیبال 

ایران نمونه بارزی از پیشرفت می باشد که 

مطالعه دالیل و عوامل این پیشرفت نه تنها به 

خود رشته والیبال در حفظ وضعیت موجود و 

شتر کمک می کند، بلکه می تواند الگو ارتقای بی

و نقشه راهی باشد برای دیگر رشته های 

ورزشی.



 11 یاپیپ ،2 ماره، ش1396 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                   ...    والیبال پیشرفت بر موثر عوامل تحلیل و تبیین    28 

 منابع

 منصور  مینا؛ ،امامی ؛، نوشینبنار؛ ، عذراافتخاری
ارائه مدل اندازه گیرری  (. 1395. )، منیژهصادقی
بال قهرمانی زنان ایران در سره  سعه والیموانع تو

یت مطالعرات مردیر   .سطح کالن، میرانی و خررد  
 .60-39ص: ، ص40ورزشی، سال هشتم، شماره 

   ( .1389اقدسی، محمد تقی. عبردوی. فاطمره .)
 اسررتان قهرمررانی ورزش وضررعیت بررسرری

. آن توسرعة  بررای  توصریه  و شررقی  آذربایجران 
ورزش.  در مردیریت  و فیزیولروژی  های پژوهش
 .30-23: ص، ص4 شماره

 ( .1387امیرتاش، علی محمد .)   توسرعه هنردبال
تیمی به عنوان یرک ورزش قهرمرانی از دیردگاه    

. نشریه علوم ورزشکاران و مربیان دانشگاهی مرد
حرکتی و ورزش، سال ششم، جلرد اول، شرماره   

 .109-97: ص، ص11

 ( .1389بازرگرران، عبرراس .) روش هررای تحقیررق
ترداول در علروم   کیفی و آمیخته، رویکردهرای م 
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 ،ورزش: در اسرتعدادیابی  (.1390جریم. )  براون 

 .برجسرته  ورزشرکاران  رشرد  و شناسرایی  نحوه
 اول، چراپ  رادنیرا،  الهرام  و سعید ارشم ترجمة

 .حرکت و علم نشر تهران،

  .تنررد نررویس، فریرردون. قاسررمی، محمررد هررادی
بیران و  مقایسه دیدگاه ورزشرکاران، مر (. 1386)

صرراحب نظررران در مررورد راهکارهررای پیشرررفت 
. سرررال ورزش قهرمرررانی ژیمناسرررتیک کشرررور

 .29-17: ص، ص4پانزدهم، شماره 

   حسینی، سید شاهو. حمیدی، مهرزاد. قربانیران
(. 1392رجبی، آسیه. سجادی، سرید نصررا . )  

 و هرا  فرصرت  هرا،  ضرعف  هرا،  قروت  شناسرایی 
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 اسرتان  قهرمرانی  ورزش توسرعة  راهبررد  تدوین و
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العات مردیریت ورزشری، شرماره    مطمستمر.  بهبود
 .32-13ص: ، ص13

 مقایسرة  (.1386پروانه. ) طهرانی، تقی پور محمد 
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Abstract 

Objective: The aim of this research was to explain and analyze the effective 

factors on progress of the Iran volleyball at the championship level. 

Methodology: The research was done using the qualitative approach and 

content analysis method. The required information was obtained from literature 

review and the interviews with experts of volleyball. The study population 

included managers of volleyball federation and clubs, the coaches and players 

of volleyball clubs and the national volleyball team players, as well as expert 

professors in the field of volleyball. Sampling was purposive and the 18 deep 

and semi-structured interviews were conducted to achieve theoretical saturation. 

The data was analyzed in three levels of open, axial and selective coding. 

Results: In the analysis of data, six factors were detected as effective factors on 

the progress of the Iran volleyball; strategic planning and management, efficient 

coaches, talent identification process, investment into youth grassroots teams, 

financial and material resources, training camps and friendly fixtures. Also 

experts stressed on financial and moral support of coaches and national 

champions as an important gap. 

Conclusion: Regarding the explained factors, financial and moral support of 

coaches and national champions in particular, can contribute to further progress 

of the Iran volleyball in addition to stabilization of the existing status. Also, the 

explained factors can be used as a plan and road map by other sports federations 

in order to faster progress. 

Keywords: Progress, Volleyball, Talent identification, Strategic planning, 

Championship sport. 
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