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  شناسایی تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات

  4مجتبی رئیسی ،3سید عماد حسینیدکتر  ،2محمد حسین رضويسید دکتر  ،1وحید نظري

  چکیده

ایـن دوره   مـدیران  .ه می کنـد مواجبا مسائل و تنگناهاي فراوانی را  سازمان ها آید تغییرات مداومی که در محیط پدید میامروزه : هدفمقدمه و 

هدف از انجام این پژوهش شناسایی تنگناها و . هستندفراروي  تنگناهاي تري براي مقابله با هوشمندي، تخصص و دید وسیعکسب دانش، نیازمند 

  .استموانع والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات 

ابزار . هستندنفر از خبرگان والیبال ساحلی کشور  50 شاملجامعه آماري این تحقیق  .استروش تحقیق از نوع اکتشافی و  میدانی : روش تحقیق

بـراي اسـتخراج    .توزیـع گردیـد  )  α./=84( که پس از تایید روایی و پایـایی   استسوال  61این پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته سوات شامل 

نگین و براي تحلیل داده ها از میا. ، به مقایسه ضعف ها و قوت هاي درونی با تهدید هاي بیرونی والیبال ساحلی کشور پرداخته شدتنگناها و موانع

  .انحراف معیار و همچنین آزمون رتبه اي فریدمن استفاده شد

فرصت و  12ضعف و با  21قوت و  15یافته هاي پژوهش نشان داد فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی در وضعیت کنونی داراي : یافته ها

نبـود   ؛تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیک، در بخش ضعف مطرح بودن ورزش والیبال ساحلی به عنوان ؛در بخش قوت .تهدید مواجه است 13

وجود انگیزه هاي مالی بیشتر در رشته  ؛کیلومتري در کشور و در بخش تهدید 3000وجود خط ساحلی  ؛یک سیستم استعداد یابی، در بخش فرصت

  . یگر باالترین میزان اهمیت را دارندهاي د

عدم وجود استعداد یابی، کمبود منابع انسانی، کمبود  ساحلی ایران با تنگناها و موانع والیبال می دهد کهنتایج تحقیق نشان : گیريو نتیجه بحث

و  بودجه و فعالیت هاي مالی، ساختارسازمانی نامناسب، حضور اندك زنان، عدم برگزاري مسابقات لیگ و مسابقات در سطوح پایه، کمبود امکانـات 

یبال ساحلی در ورزش دانش آموزي و دانش جویی، کمبود تحقیقات و پژوهش، عدم توسعه تجهیزات، آگاهی و شناخت اندك عمومی، عدم حضور وال

در نهایت پبشنهاد می شود که در جهت حفظ و تقویت این  .باشگاهها و حضوراندك نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی روبرو است

اصالح  و برطرف نمود و با تدوین برنامه راهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب آثار منفی ضعف ها را  قوت ها تالش شود، از طریق مدیریت مناسب

 .این تنگناها و موانع را  بر عملکرد فدراسیون والیبال در بخش ساحلی کاهش داد

  

  تنگناها و موانع، تحلیل سوات، والیبال ساحل: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

بـه دلیـل تصـویر مسـحور کننـده، شـکل آسـان و        . هاي روبه رشد جهان تبدیل شده است و سریعترین ورزش گترینروالیبال ساحلی به یکی از بز

رشته المپیکی که در فضاي باز و روي شـن  یک ). 1(تجهیزات محدود مورد نیاز آن بشدت تجاري و مورد توجه تلویزیون و حامیان مالی قرار دارد 

در سالهاي اخیر طرفداران زیادي از زن و مرد را به خـود  ورزشی که فلسفه راه اندازي آن جنبه تفریحی و سرگرمی داشته است و  .)2(بازي می شود

والیبال ساحلی ورزشی فوق العاده سرگرم کننده، سالم، جذاب، در حال ترقی، مرفه، آگاه به شرایط روز است که با هزینه هاي ). 3(جلب کرده است 

  ).2( و بازي می شود و ایده آل براي برنامه هاي توسعه اي و ورزش همگانی استاندك ایجاد 

. ورزشی بسیار جوان است و قدمت آن به بیش از ربع قرن هم نمی رسد. یستسابقه فعالیت این ورزش بر خالف والیبال سالنی در کشور زیاد ن      

در این سال ها والیبال ساحلی داراي قواعد . دي در سواحل شمالی ایران بازي می شدوالیبال ساحلی در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد خورشی

  .برگزار شد 1371اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی در بندر شرف خانه در سال . خاصی نبود و به اشکال مختلفی برگزار می شد

در ایـن راسـتا   . سازمانی تحت عنوان فدراسیون ورزشی تأسیس مـی گـردد  در اکثر کشور ها به منظور اداره امور هر یک از رشته هاي ورزشی      

 فدراسیون والیبال بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک به عنوان باالترین مرجع ذي صالح در رشته ورزشی والیبال

ه والیبال ساحلی در فدراسیون والیبال در همکاري با دیگر بخش هـاي  کمیت). 3(شناخته می شود که با رعایت قوانین مربوطه به فعالیت می پردازد 

با توجه به سرعت رو به رشد والیبال ساحلی در جهان و . فدراسیون کارهاي ستادي، اجرایی، اداري و مالی والیبال ساحلی را پیگیري و اجرا می نماید

  .تنگنا ها و موانع متنوعی رو برو باشدبه نظر می رسد والیبال ساحلی با  ،جوان بودن این ورزش در کشور

ود براي اینکه سازمان ها بتوانند در محیط پر رقابت امروزي به بقاي خود ادامه دهند، باید از عواملی که موجب شکست و موفقیت سازمان می ش     

تحول کنونی، تنها سازمان هایی می توانند کارآ و موثر مطمئنا در جهان پر ). 4(درك روشنی داشته باشند تا بتوانند به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند 

ب رجوع به فعالیت خود ادامه دهند که تحوالت کوتاه مدت و بلند مدت را پیش بینی نموده و خود را براي چالش با آنها و درخواست هاي متنوع اربا

  ).5(آماده سازند 

مانند عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، و تکنولوژیکی، رقبا، ذي نفعان،  ؛بیرونی به طور کلی سازمان ها با تغییرات و تحوالت مختلف محیط     

مانند عوامل مدیریتی، مالی، بازاریابی، خدمات، تحقیـق و   ؛نهادهاي دولتی، واسطه هاي مالی، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، همچنین عوامل درونی

  .)6( ی فنی و فردي مواجه اندتوسعه و سیستم اطالعات رایانه اي و متغییرهاي سازمان

سازمان هاي ورزشی نیزهمانند سازمان هاي غیر ورزشی در معرض این تغییر و تحوالت جهانی قرار دارند و با مسـائل ویـژه خـود دسـت بـه           

گ، تبعیض نـژادي، فسـاد و   ژاك روك رئیس کمیته بین المللی المپیک در صدمین سالگرد تأسیس کمیته ملی المپیک، مبارزه علیه دوپین. گریبانند

  ).7(خشونت را چالش هاي پیش روي ورزش بر شمرده است 

، قوانین و مقررات دولتی، مشـکالت مـالی، و محیطـی    رزشی با مشکالتی همچون سیر نزولیکریمادیس گزارش کرده است که بخش هاي و     

تحـوالت جهـانی بـا مسـائلی      خاطردر کشور هاي در حال توسعه به  عالوه بر این سازمان هاي ورزشی .رقابتی بویژه در بخش خدمات مواجه اند

 همچون کاهش شدید کمک هاي مالی دولتی، نداشتن برنامه هاي منسجم، ضعف در ارتباطات، فقدان فرآیندي براي جذب مشارکت دیگران مواجه

  ).6(اند و این موضوع موجب محدودیت هایی در رشد و توسعه ورزش در این کشور ها شده است 

چون عدم پرورش بازکنان ؛و عواملی . سایر کشور هاي آسیایی حرکت کند يوالیبال ساحلی ایران نتوانسته است هم پا) 1387(از نظر کشتی دار     

امـور  کمبود منـابع انسـانی، کمبـود منـابع مـالی،      ) 1387( کشتی دار ).8(و عدم سرمایه گذاري مناسب را از مشکالت این رشته عنوان نموده است 

ی را از پژوهشی اندك، عدم وجود زمین والیبال ساحلی، کمبود تجهیزات و امکانات، عدم توجه به والیبال مدارس، کمبود تعداد مسابقات داخل اسـتان 

ازاریـابی،  تنگناها و چالش هاي کمیته ملی المپیک را در فعالیت هاي مالی و ب) 1388( خسروي زاده). 8(ضعف هاي والیبال کشور بر شمرده است 

رسانه جایگاه حقوقی در ورزش کشور، تاثیر مسایل سیاسی، فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، رقباي ورزشی بین المللی، فضاي 

 موده استهاي ورزشی داخلی، مسائل غیر اخالقی و دو پینگ، فقدان شایسته ساالري و وابستگی و مستقل نبودن فدراسیون هاي ورزشی عنوان ن

کمبود بودجه و امکانات مالی، عدم توجه رسانه ها، کمبود تجهیزات و امکانات، استعداد یابی غیـر اصـولی ، ضـعف    ) 1390(شعبانی و همکاران). 9(

 ران می دانندمدیریتی، کمبود برگزاري مسابقات، کمبود مربیان، نبود لیگ منظم و کمبود استعداد را از مهمترین چالش هاي ورزش دومیدانی در ای

)10.(  

سـر  کمیسیون والیبال ساحلی کشور استرالیا کاهش تعداد اعضاي عضو، فقدان استاندارد هاي واحد در عملیات، عدم ارائه والیبال ساحلی در سرتا     

  ).11(است  کشور و کمبود چشمگیر سرمایه گذاري در سطوح مختلف والیبال ساحلی را موانع و مشکالت  والیبال ساحلی عنوان کرده

والیبال ساحلی در کشور چین با مشکالتی نظیر سن و تجربه انـدك مربیـان، محبوبیـت انـدك والیبـال      ) 2004(و همکاران 1وو پینگ از نظر       

فرصت هاي ساحلی، حضور گسترده بازیکنان سالنی در والیبال ساحلی، حضور یک تا سه ساله بازیکنان در مسابقات، کندي فرآیند حرفه اي گریی و 
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    25ایران با استفاده از تحلیل سواتشناسایی تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی 

عدم درگیري والیبال ساحلی در بـازار، وابسـتگی زیـاد بـه دولـت، تعـداد انـدك        ) 2009(1همچنین سوي ژیو یان). 12( برشمرده استکم  تمرینی 

  ).13(باشگاههاي حرفه اي را از  موانع توسعه بازاریابی در والیبال ساحلی بر شمرده است 

به منظور جذب، آموزش و حفظ بازیکنان برتر، کیفیت و کمیت محدود فرصت هاي تمرینـی،   نظام مندوالیبال کانادا نبود فرآیندهاي شناسایی      

فرصت هاي محدود رقابتی براي جوانان در مناطقی از کشور، سرعت اندك توسعه باشگاههاي والیبال ساحلی، مربیان اندك، ناکافی بـودن دانـش   

الیبال ساحلی، عدم استاندارد سازي تست هاي علوم ورزشی ، عدم پذیرش یک موقعیـت مشـترك بوسـیله ذي نفعـان بـراي همکـاري و       مربیان و

  ).14( بیان نموده استهماهنگی به منظور ایجاد یک عمکرد برتر را تنگنا هاي والیبال ساحلی 

ه عبارت است از  نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات مربوط به محیط هـاي  ک، یکی از  راه هاي شناخت وضعیت سازمان ها بررسی محیطی است     

هدف از این بررسی شناسایی عوامل استراتژیک آن دسته از عوامل داخلی و . افراد کلیدي درون سازمان است وداخلی و خارجی سازمان بین کارکنان 

  ).15(خارجی است که آینده سازمان را رقم خواهد زد 

است که درون سازمان وجود دارند و معموأل در حیطه و کنترل مستمر و بلند مدت مدیران ) نقاط قوت و ضعف(شامل متغیرهایی : داخلیمحیط ) الف

هدف از تجزیه و  3و رابینسون 2از نظر پیرس ).15(این متغیرها بافتی را تشکیل می دهند که درآن بافت یا محیط،کار انجام می شود . ارشد قرار دارند

  ).16(لیل داخلی، تعیین دقیق ضعف ها و قوت هاي استراتژیک مؤسسه است تح

است که خارج از سازمان وجود دارند و از حیطه کنترل پیوسته ) فرصت ها و تهدیدها(محیط بیرونی یا خارجی شامل متغیرهایی شامل : محیط خارجی

از نظر دیوید  ).15(وجود می آورد که سازمان در آن وجود دارد و فعالیت می کند این متغیرها، فضا و بافتی را به . هستندمدیریت ارشد سازمان خارج 

تهدیداتی را که می توان از آنها احتراز نمود یک  هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصت هایی که می توان از آنها بهره برداري کرد و

  ). 8(فهرست نهایی تهیه شود 

امکـان بررسـی عوامـل و مقایسـه      ،این روش. است SWOTسی عوامل محیط بیرونی و درونی سازمان استفاده از تحلیل یکی از راه هاي برر     

بوجود  تنگناها، تهدید ها و جنبه هاي آسیب زننده به سازمان، فرصتها، تقاضاها و موقعیت هاي محط بیرونی را همرا ه با نقاط ضعف و قوت سازمان

  ). 18(می آورد 

SWOT      ت ها و ضعف هاي داخلی کسب و کار و فرصت ها و تهدیدات محیط آن استتجزیه و تحلیل . سر واژة قوSWOT    شـناخت  نظـام

این تجریه و تحلیل بـر ایـن منطـق اسـتوار اسـت کـه       . یافته این عوامل و استراتژي هایی است که بهترین ترکیب میان آنها را منعکس می سازد

  ).16(استراتژي اثربخش، قوت ها و فرصت ها را حداکثر می کند، در عین حال که ضعف ها و تهدیدات آن را به حداقل می رساند 

از طریق روش تجزیه و تحلیل متمرکز، بر فهرست » تشخیص نقاط قوت و ضعف: متمرکز SWOT« در تحقیقی با عنوان) 2009(ونن و کومانر     

این تحلیل بر اساس رویداد هاي سازمان و دالیل آنها انجام می شود و سبب افزایش توانایی و . مان ها تاکید دارندزکردن نقاط قوت و ضعف در سا

شناسایی توانایی ها و ناتوانی هاي سازمان به طراحی برنامه اي براي حفظ و تقویت نقاط قوت منجر . و ناتوانی ها در سازمان می شود هارفع چالش 

  ).19( می شود و نیز باعث می شود سازمان در مقابله با نقاط ضعف حالت دفاعی به خود بگیرد

ز مسائل وتنگنا هاي فراروي هر سازمان دست یافت و اقدام هاي الزم براي قابله با آنها را از با بررسی و شناخت این عوامل می توان فهرستی ا     

  .طریق تدوین برنامه ریزي راهبردي پیش بینی و اجرا کرد

  

  روش تحقیق

سه و اعضاي فدراسیون جامعه آماري پژوهش شامل خبرگان والیبال ساحلی کشور متشکل از هیأت رئی .استمیدانی  و  روش تحقیق از نوع اکتشافی

که است والیبال روساي هیئت هاي تربیت بدنی استان هاي ساحلی، مدرسان، مربیان، داوران، خبرنگاران و ورزشکاران فعال در بخش والیبال ساحلی 

بـراي جمـع آوري اطالعـات از منـابع     . ندنفر بودند که به صورت تمام شمار انتخاب شـد  50تعداد کل نمونه آماري تحقیق  .از آنها نظر سنجی شد

بدین ترتیب پس از بررسی وضعیت موجود و انجام مصـاحبه بـا خبرگـان والیبـال     . کتابخانه اي، مرور ادبیات پیشینه تحقیق و مصاحبه استفاده شد

به وسیله س پرسشنامه پژوهش سپ. ساحلی کشور فهرست مقدماتی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید هاي والیبال ساحلی کشور استخراج گردید

بخش اول در برگیرنده اطالعات فـردي و بخـش دوم   . متخصصان مدیریت ورزشی و والیبال ساحلی بررسی و بازنگري و در دو بخش طراحی شد

نقـاط   -2، )سـوال 15(نقـاط قـوت   -1که در چهار قسـمت  استمربوط به بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید هاي والیبال ساحلی کشور

براي تعیین قابلیـت روایـی پرسشـنامه نظـر     . گزینه اي لیکرت تهیه شد 5در طیف ) سوال13(تهدیدها -4، )سوال12(تهدید ها-3، )سوال 21(ضعف

 همچنین پایایی پرسشنامه. استادان، متخصصان و خبرگان در مورد پرسشنامه طراحی شده، مورد توجه قرار گرفت و اصالحات مورد نظر انجام گردید

  .به دست آمد) α/.=84.60(از طریق آزمون آلفاي کرونباخ

 

6. CUI Xiu –yun 
Pierce.7 

8.Robinson 
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بـراي تحلیـل   . براي استخراج تنگناها و موانع، به مقایسه ضعف ها و قوت هاي درونی با تهدید هاي بیرونی والیبال ساحلی کشور پرداخته شد     

  .ها از میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون رتبه اي فریدمن استفاده شد داده

  

  یافته ها ي پژوهش

ضـعف   21، )3جـدول  (قـوت   15بر اساس تحلیل سوات در مجموع  .آورده شده است )2و  1 (ولاهاي جمعیت شناختی نمونه آمارري در جد ویژگی

. بندي شده اندرتبه ) p≤ ./05(براي والیبال ساحلی ایران تعیین و براساس آزمون فریدمن ) 6جدول (تهدید  13و ) 5جدول (فرصت  12، )4جدول (

  .تنگناهاي و موانع پیش روي والیبال ساحلی را نشان می دهد 6جدول

  

  تکمیل کنندگان پرسشنامهوضعیت سنی  )1(جدول 

  درصد  فراوانی  گروههاي سنی

30-35  10  20  

36-40  8  16  

41-45  10  20  

50-46  7  14  

  30  15  سال50باالي

  100  50  مجموع

  

  تکمیل کنندگان پرسشنامهتوزیع و درصد فراوانی میزان تحصیالت  )2(جدول

  درصد  فراوانی  میزان تحصیالت

  10  5  دیپلم

  14  7  فوق دیپلم

  44  22  لیسانس

  20  10  فوق لسیانس

  12  6  دکترا

  100  50  مجموع

  

  نقاط قوت والیبال ساحلی) 3(جدول

  رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  عوامل  ردیف

  10.47  .81916  4.32  بودن ورزش والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیکمطرح   1

  8.95  .97750  3.94  حضور دو تیم از هر کشور در مسابقات بین المللی و مدال آور بودن آن  2

  8.59  .93481  3.94  جذاب و مفرح بودن والیبال ساحلی به عنوان یک ورزش همگانی  3

  8.58  .77301  3.88  قانونی مبنی بر برگزاري مسابقات به صورت لیگتدوین   4

  8.38  .93982  3.88  هزینه اندك ایجاد زمینهاي والیبال ساحلی  5

  7.97  1.01096  3.72  هزینه کم از نظر هیئت همراه و تجهیزات  6

  7.77  .77090  3.76  برگزاري تورنمنت منطقه ایی آسیایی در ایران  7

  7.62  .88641  3.70  هاي اخیر تورنمنت هاي آسیایی و منطقه ایی در سالحضور موفق در   8

  7.59  .98478  3.64  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  9

  7.58  .85261  3.74  امکان تبلیغات گسترده در مسابقات والیبال ساحلی  10

  7.54  .97416  3.70  جوایز و درآمدهاي نقدي مسابقات  11

  7.30  .84781  3.66  جذب تماشاچی و گردشگر  12

  7.20  .85714  3.60   وجود کارشناسان خبره در کمیته والیبال ساحلی  13

  7.14  .83520  3.58  ها برگزاري مسابقات قهرمانی استان  14

  7.05  1.01197  3.58  ها وجود پایگاههاي ساحلی در استان  15



    27ایران با استفاده از تحلیل سواتشناسایی تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی 

  نقاط ضعف والیبال ساحلی) 4(جدول 

  رتبه  استانداردانحراف   میانگین  عوامل  ردیف

  13.73  .85619  4.04  نبود یک سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور  1

  13.71  .84298  4.06  عدم توجه به والیبال ساحلی در ورزش آموزش و پرورش  2

  13.47  .83201  4.04  عدم اختصاص یک بودجه مشخص به کمیته والیبال ساحلی  3

  13.27  5.85753  4.76  مربیان انگیزه هاي مالی اندك بازیکنان و  4

  13.26  .83910  3.90  تعداد کم ورزشکاران والیبال ساحلی  5

  13.22  .87225  3.88  کمبود زمین هاي والیبال ساحلی در کشور  6

  12.87  .79308  3.94  عدم توجه به والیبال ساحلی در ورزش دانشجویی  7

  12.85  .82906  3.92  کمبود بودجه و منابع مالی  8

  12.49  .78895  3.90  توجه باشگاههاي والیبال کشور به والیبال ساحلیعدم   9

  11.93  .83299  3.8  عدم تفکیک بازیکنان و داوران ساحلی با داوران و بازیکنان سالنی  10

  11.57  .97499  3.78  برگزاري اندك مسابقات جوانان و نوجوانان  11

  11.47  .84660  3.76  نوجوانعدم پشتوانه کافی در زمینه بازیکنان جوان و   12

  11.47  .81441  3.70  نبود افراد مسئول والیبال ساحلی در هیئت هاي استانی  13

  11.34  .89077  3.68  ....)مربی بدنساز،ماساژور،روانشناس و(نبود منابع انسانی پشتیبان  14

  11.32  .80913  3.72  عدم وجود امور پژوهشی و تحقیقی مربوط به والیبال ساحلی  15

  11.21  5.89791  4.52  ارتباط ضعیف بخش هاي مختلف فدراسیون با کمیته والیبال ساحلی  16

  11.21  .75078  3.74  کمبود تجهیزات والیبال ساحلی در کشور  17

  11.14  .94524  3.62  ضعف ساختاري کمیته والیبال ساحلی درچارت سازمانی فدراسیون  18

  11.04  .72955  3.72  و مربیگري کمبود برگزاري کالس هاي آموزشی داوري  19

  10.64  .78246  3.60  فناوري محدود در زمینه والیبال ساحلی  20

  10.30  .99468  3.52  کمبود داوران و مربیان والیبال ساحلی  21

  

  فرصت هاي والیبال ساحلی )5(جدول

  رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  عوامل  ردیف

  9.15  .72534  4.38  کشورکیلومتري در  3000وجود خط ساحلی   1

  8.62  .76559  4.16  وجود جوانان مستعد در کشور  2

  7.56  .75593  4.00  شرایط مناسب برگزاري مسابقات والیبال ساحلی درچهار فصل سال درکشور   3

  7.18  .80026  3.82  توریستی بودن اکثر سواحل ایران  4

  6.63  .90914  3.70  وجود جزایر متعدد در کشور  5

  6.37  .89466  3.66  سرمایه گذاري بخش خصوصی در والیبال ساحلی  6

  6.07  1.12920  3.48  وجود تیم هاي بندري در کشور  7

  5.92  .86094  3.56  هاي توریستی شرکت وجود اسپانسرها و  8

  5.68  1.07381  3.5  حق پخش تلویزیونی مسابقات  9

  5.20  .96658  3.38  حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از والیبال ساحلی   10

  5.12  .91339  3.32  افزایش تعداد دانش آموختگان علوم ورزشی و بهره گیري از آنها  11

  4.50  .83299  3.2  ...)وزارت نیرو، بنادر و کشتیرانی،کارو (نهادها  به وسیلهبرگزاري مسابقات   12
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  تهدیدهاي والیبال ساحلی) 6(جدول 

  رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  عوامل  ردیف

  9.43  .80331  4.26  وجود انگیزه هاي مالی بیشتر در رشته هاي دیگر  1

  8.34  .99980  4.02  توجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاشیه قرار گرفتن والیبال ساحلی  2

  8.13  .76904  3.98  المللی در کشوربرخی محدودیت ها در برگزاري مسابقات بین   3

  7.64  .85714  3.80  توسعه و پیشرفت والیبال ساحلی در کشورهاي دیگر  4

  7.09  .89921  3.74  توجه کم رسانه هاي گروهی   5

  6.72  .77222  3.66  کمرنگ بودن نقش کمیته ملی المپیک و نهادها در ترویج این رشته   6

  6.67  1.16216  3.58  ورزشیگرایش اندك زنان به این رشته   7

  6.56  .83690  3.56  در حاشیه قرارگرفتن دلسوزان و متخصصان والیبال ساحلی کشور  8

  6.47  .83299  3.60  استقبال کم تیم هاي آسیایی در مسابقات بین المللی در ایران  9

  6.31  .78246  3.60  آگاهی اندك مردم در مورد والیبال ساحلی  10

  6.12  .83910  3.50  اندك مسابقاتپخش تلویزیونی   11

  6.06  5.65617  4.26  حضور اندك نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی -1  12

  5.46  .86307  3.30  برخی از محدودیت ها در تهیه تجهیزات استاندارد  13

  

  تگناها و  موانع )7(جدول

  تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی کشور  ردیف

  عدم وجود استعداد یابی  1

  کمبود منابع انسانی  2

  کمبود بودجه و فعالیت هاي مالی  3

  ساختار سازمانی نامناسب والیبال ساحلی  4

 حضور اندك زنان 5

 عدم برگزاري مسابقات لیگ و مسابقات در سطوح پایه 6

 کمبود امکانات و تجهیزات 7

 آگاهی و وجهه عمومی اندك  8

 والیبال ساحلی در ورزش دانش آموزي و دانش جوییعدم حضور  9

 کمبود تحقیقات و پژوهش 10

 عدم توسعه باشگاهها 11

 حضوراندك نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی 12

  

  بحث و نتیجه گیري

مطرح : این قوت ها که شدت بیشتري دارند عبارتند از تعدادي از. قوت را براي بخش ساحلی فدراسیون والیبال شناسایی کرد 15یافته هاي تحقیق 

ـ  ودن بودن ورزش والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیک، حضور دو تیم از هر کشور در مسابقات بین المللی و مدال آور ب

ن داد والیبال ساحلی ایران از قوت هایی در حوزه هاي نتایج این پژوهش نشا.آن، جذاب و مفرح بودن والیبال ساحلی به عنوان یک ورزش همگانی

  .بنابراین ضروري است در جهت حفظ و تقویت این قوت ها تالش شود. ورزش قهرمانی، بازاریابی و گردشگري ورزشی و مدیریت برخوردار است

دي از این ضعف ها کـه شـدت بیشـتري دارنـد     تعدا. ضعف را براي بخش ساحلی فدراسیون والیبال شناسایی کرد 21همچنین یافته هاي تحقیق  

نبود یک سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور، عدم توجه به والیبال ساحلی در ورزش آموزش و پـرورش، عـدم اختصـاص یـک     : عبارتند از

نابع انسانی، محیط حقوقی، تکنولوژي نتایج نشان داد والیبال ساحلی ایران از ضعف هایی در حوزه هاي م .بودجه مشخص به کمیته والیبال ساحلی

شایسته است از طریق مـدیریت مناسـب ضـعف هـا را      .اطالعات، وضعیت مالی، امکانات و زیر ساخت، توسعه نهادها و استعدادیابی  برخوردار است

  .اصالح و بر طرف نمود



    29ایران با استفاده از تحلیل سواتشناسایی تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی 

تعدادي از این فرصت ها که شدت بیشتري دارنـد  . ی کردفرصت را براي بخش ساحلی فدراسیون والیبال شناسای 12به عالوه، یافته هاي تحقیق، 

کیلومتري در کشور، وجود جوانان مستعد در کشور، شرایط مناسب برگزاري مسابقات والیبال ساحلی درچهار فصل  3000وجود خط ساحلی : عبارتند از

 13همچنین یافته هـاي تحقیـق،   . هستند بهره مند شد بنابرین ضروري است از مزایاي این عوامل مثبت که خارج از کنترل سازمان .سال درکشور

فدراسیون والیبال با تهدیدهایی بویژه چون در حاشیه قرار گـرفتن والیبـال سـاحلی و    . تهدید را براي بخش ساحلی فدراسیون والیبال شناسایی کرد

ال و پویا با آنها مقابله کند و از طریق مدیریت استراتژیک آنها گرایش اندك زنان به والیبال ساحلی مواجه است، لذا فدراسیون والیبال باید به طور فع

  .را به حداقل برساند

والیبال ساحلی با ضعف هاي نبود یک سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور و عدم پشتوانه کافی در زمینه بازیکنان می دهدنتایج نشان      

یبال سالنی و در حاشیه قرار گرفتن والیبال ساحلی و کمرنگ بودن نقش کمیته ملی المپیک و نهادها در جوان و نوجوان و با تهدید توجه بیشتر به وال

فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد، براي شرکت در یـک برنامـه   . عدم وجود استعداد یابی مواجه است ترویج این رشته و در مجموع با تنگنا و مانع

به بعد بسیاري از کشـورها   1970تقریبا از دهه ). 20(ترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است  تمرینی سازماندهی شده، یکی از مهم

خصوصا کشورهاي اروپاي شرقی برنامه هاي منظمی را تحت عنوان استعداد یابی شروع کرده اند و از این طریق به مقام هـاي جهـانی و المپیـک    

ان می دهد که در ایران هنوز نهاد مشخصی براي استعداد یابی تعیین نشده و معیار علمی خاصی هم براي بررسی ها نش ).21( زیادي دست یافته اند

  ).22(گزینش افراد مستعد جز رو آوردن به نتایج مسابقات و جشنواره ها وجود ندارد 

در والیبال ساحلی به تدوین برنامه هاي والیبال سـاحلی    2011در این خصوص والیبال آمریکا به منظور استعداد یابی و عملکرد بهتر در سال       

 کشور انگلستان به منظور اسـتعدادیابی، مسـابقات  .براي تازه کاران از طریق  تشکیل تیم ها و کمپ ها در رده هاي سنی مختلف  اقدام نموده است

والیبال کانادا با تأسیس مرکز تمرینی تمام وقت . قهرمانی نوجوانان را در زمان و مکان مشابه با مسبقات قهرمانی بزرگساالن کشور برگزار می کند

جامعه ایران ). 25(، )24(، )23(سال فراهم می آورد  18والیبال ساحلی در تورنتو و اونتاریو استعدادیابی و  فرصت هاي پیشرفت را براي بازیکنان زیر 

ها و اماکن ورزشی، هیات ها ورزشـی، فدراسـیون هـا،     زمینه ي مناسبی وجود دارد باشگاه،از لحاظ استعداد انسانی بسیار غنی است و از این حیث 

اي استعداد یابی در این وزرات ورزش و وزارت آموزش و پرورش نهاد هایی هستند که در زمینه استعداد یابی در کشور فعالیت می کنند، اما فعالیت ه

فدراسیون والیبال بر اساس این مسـئله   به وسیلهبنابر این اتخاذ راهبردي مناسب ) 21(نهاد هاي مختلف هر کدام  مسیر جداگانه اي را طی می کند

  .ضروري به نظر می رسد

ی، عدم پشتوانه کافی در زمینه بازیکنان جوان و نوجـوان،  والیبال ساحلی ایران با ضعف تعداد کم ورزشکاران والیبال ساحل می دهدنتایج نشان      

،کمبود داوران و مربیان والیبال ساحلی و با تهدید توجه بیشتر به والیبال سالنی و در ....) مربی بدنساز، ماساژور، روانشناس و(نبود منابع انسانی پشتیبان

ه ورزشی، در حاشیه قرارگرفتن دلسوزان و متخصصان والیبال ساحلی کشـور و در  حاشیه قرار گرفتن والیبال ساحلی، گرایش اندك زنان به این رشت

بر این عقیده اند که منابع انسانی پایه و اساس تغییر و تحوالت است  ،عموم صاحب نظران توسعه. مجموع با تنگناي کمبود منابع انسانی مواجه است

الملـل، نقـش نیـروي انسـانی در     امروزه در عرصه ي ورزش بـین  ).26( می یابد تحقق» نقش نیروي انسانی« و در واقع، توسعه ملی حول محور

 ).27(شـود  هـاي ورزش یـاد مـی   دستیابی به اهداف ورزش قهرمانی به حدي اهمیت پیدا کرده که از نیروي انسانی ورزش بـه عنـوان سـرمایه   

 نیروي انسانی شاغل در بخش والیبال ساحلی فدراسیون متشکّل از یک رئیس و یک دبیر است که کارهاي ستادي، اجرایی، اداري و مـالی والیبـال  

بدیهی است که با چنین تشکیالت و مدیریت نیروي انسانی نمی توان مسئولیت سنگین این رشـته ورزشـی را   . ساحلی را پیگیري و اجرا می نمایند

کـه از یـک   . در کشور ژاپن مسئولیت والیبال ساحلی بر عهده ي فدراسیون والیبال ساحلی آن کشور نهاده شـده اسـت   در این مورد. دوش کشیدبر

نیروي انسانی شاغل در هیئـت هـاي    ).28(حسابرس تشکیل شده است  2نماینده و 47سرپرست ، 20رئیس، نائب رئیس، یک مدیر، معاونین مدیر،

توسعه والیبال ساحلی در استان هاي دیگر نیاز به نیروي انسانی با ثبات در بخش والیبال . دبیر هیئت در استان هاي ساحلی است 8از استان متشکل 

مالحظه می شود تعداد بازیکنان والیبال ساحلی ایران بسیار کم تر از تعداد بازیکنان کشـورهاي مـورد    6 شماره همانطور که در جدول. ساحلی دارد

می نمایـد   ضروري براي توسعه ورزش قهرمانی و حضوري موفق در بازي هاي بین المللی افزایش تعداد بازیکنان امري  ي،از این رو. استعه مطال

)29( ،)30( ،)31( ،)32( ،)33(.  

  تعداد بازیکنان والیبال ساحلی ایران در مقایسه با کشورهاي مورد مطالعه) 8(شمارهجدول 

  ایتالیا  سوئیس  ژاپن  یلبرز  آمریکا  ایران  کشور

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  

  172  260  1032  867  361  532  734  1212  600  931  -  56  تعداد بازیکن

ساحلی برافزایش تعداد بازیکنان شرکت کننده در والیبال  2009-2013در طرح راهبردي که در کشور انگلستان روي ورزش والیبال براي سالهاي     

همچنین کشور کانادا در این رابطه راهبردهاي افزایش ورزشکاران والیبال ساحلی، ایجاد و اجراي برنامه شناسایی ورزشکاران داخل . تاکید شده است

راهبردهاي مناسب در برطرف می تواندبا اتخاذ فدراسیون والیبال  ي،از اینرو .سالن و ساحلی را در برنامه ریزي راهبردي خود مد نظر قرار داده است

  .نمودن این مانع و تنگنا بکوشد



30   93 پاییز و زمستان/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش 

والیبال ساحلی با ضعف هاي عدم اختصاص یک بودجه مشخص به کمیته والیبال ساحلی، انگیزهاي مالی اندك بازیکان و  می دهدنتایج نشان      

در حاشیه قرار گرفتن والیبال ساحلی، وجود انگیزه هاي مالی بیشتر در و با تهدید توجه بیشتر به والیبال سالنی و  مربیان، کمبود بودجه و منابع مالی

با توجه به نقش بودجه و منابع مالی در بهره وري و به ثمر  .کمبود بودجه و فعالیت هاي مالی مواجه است رشته هاي دیگر و در مجموع با تنگناي

به بعد، همواره آن  1980دانند که دولت ها از گذشته و به ویژه از دهه سی میکسر بودجه را کابو) 1388(وش رسیدن هر برنامه، فرح بخش و فرزین

  ).34(  کردند بر آن تسلط یابندرا تنگناي بر سر راه تحقق برنامه هاي خود می دانستند و سعی 

از دولت دریافت می دارد ولی هیچ هر چند فدراسیون والیبال کمک هاي مالی . توسعه و گسترش ورزش مستلزم تأمین منابع مالی متناسب است     

  .ردیف بودجه اي به منظور سرمایه گذاري و توسعه والیبال ساحلی به کمیته والیبال ساحلی اختصاص نیافته است

تولیـدي،  خود یکی از سه  اولویت هاي راهبردي خود را پیگیري فعالیت هـاي درآمـدزاي    2009-2012والیبال کانادا در برنامه ریزي راهبردي      

والیبال کشور اسکاتلند از جذب حامیان مالی به عنوان یکی  2009-2013در برنامه ریزي راهبردي ).35(توسعه سیاست سرمایه اي بیان نموده است 

انی مـالی از  آنچه که بیشتر در زمینه حامیان مالی والیبال ساحلی در کشور مشهود است پشتیب). 1(از راهکارهاي مسیر پیشرفت نام برده شده است 

والیبال ساحلی کشور نیازمند سرمایه گذاري حامیان مالی باثبات در زمینه برگزاري . هاي ورزشی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور است تیم

سترالیا، شـرکت  رویداد ها و توسعه زمین هاي ورزشی است در این رابطه می توان شرکت خودروسازي رنولت حامی مالی تور ملّی  والیبال ساحلی ا

 ).28(، )37(هواپیمایی آنا اسکاي حامی مالی فدراسیون والیبال ساحلی ژاپن را از نمونه هاي حامیان مالی در والیبال ساحلی  ذکر نمود 

گسترش حمایت هاي  والیبال آمریکا فرصت هاي بازاریابی را آنچنان مد نظر قرار داده است که  پیشرفت، رشد و توسعه پایدار والیبال را درگرو     

فدراسـیون والیبـال مـی توانـد اتخـاذ       ياز اینـرو ). 37(مالی از طریق تعامل با بخش خصوصی و سرمایه گذاري هاي بلند مدت بیان نموده اسـت  

  .راهبردهایی مناسب در مسیر تسهیل این تنگنا و مانع حرکت کنند

 نقشهول والیبال ساحلی در هیئت هاي استانی، ضعف ساختاري کمیته والیبال ساحلی درنتایج نشان داد والیبال ساحلی از ضعف  نبود افراد مسئ     

هاي مختلف فدراسیون با کمیته والیبال ساحلی و با  تهدید توجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاشیه قرار  سازمانی فدراسیون، ارتباط ضعیف بخش

 .ساختار سازمانی نامناسب مواجه است گرفتن والیبال ساحلی و در مجموع با مانع و تنگناي

در ). 6(ساختارسازمانی تعیین کننده شیوه اي است که منابع تخصیص می یابند و اهداف بلند مدت و سیاست هاي سازمان تعیـین مـی شـوند         

کنار آمدن با این پدیده، به الگـوي   دنیاي کنونی که آن را عصر پست مدرن می نامند، محیط به هیچ وجه ثبات ندارد و سازمان ها براي سازش یا

تحقیقـی کـه در سـازمان ورزش و    ). 38( ساختاري مناسب نیاز دارند تا در سایۀ آن، به همکاري و تعاون در سطح افقی توجه بیشتري مبذول شود

یک ساختار هدفمند و راهنما در رأس  آنها دریافتند که براي افزایش ورزش. استتفریحات سالم در جنوب استرالیا انجام شده است دال براین مطلب 

همچنین در کشور استرالیا طرحی که در زمینه والیبال انجام شـده اسـت یکـی از اهـدافش     . جامعه باشد تا بتواند مردم را به سوي ورزش سوق دهد

). 8(ار جامعۀ ورزشکار بیشتري را داشت هرچه تشکیالت فعال بیشتر باشد، می توان انتظ. گسترش ساختار اداري و تشکالتی ورزش والیبال بوده است

سطح کشور  از اینرو فدراسیون والیبال می تواند با اتخاذ راهبرد هاي مناسب از تهدیدهاي پیش روي والیبال ساحلی بکاهد و با تشکیالتی فعالتر در

  .در صدد رفع این مانع و تنگنا بر آئید

بر هیچ کس پوشیده نیست که بدون . ا حضور اندك زنان در این رشته ورزشی در کشور مواجه استنتایج تحقیق نشان داد والیبال ساحلی با تنگن     

امروزه نیز در بیشتر جوامع، زنـان از  . در نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، دستیابی به توسعه واقعی میسر نخواهد بود

محدویت هاي ساختاري و مدیریتی، محدودیت . ورزشی محروم بوده و با محدودیت هایی مواجه اندفرصت هاي برابر براي شرکت در فعالیت هاي 

هاي مالی و امکاناتی، محدودیت هاي انسانی و تخصصی و محدودیت هاي فرهنگی و اجتماعی از جمله ایـن محرومیـت هـا هسـتند، ولـی ایـن       

  ).39(ویژه شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشور برجستگی بیشتري دارد محرومیتها در کشور جمهوري اسالمی ایران به دالیل مختلف به

بدیهی است در صورت . و این نشان از عالقه  و گرایش بیشتر زنان به والیبال است).  17(برابر مردان والیبال بازي می کنند  5/1زنان در ایران      

بدیهی است که با جو حاکم بر والیبال ساحلی زنان در دنیا امکـان  . حلی نیز خواهد بودایجاد شرایط و جو مطلوب چنین گرایشی به سوي والیبال سا

 .از اینرو چاره اندیشی در اتخاذ راهبردهایی براي حل این مسئله ضروري است. حضور نمایندگان کشور در مسابقات بین المللی نیست

برگـزاري  . ري مسابقات لیگ و مسابقات در سطوح پایه در سطح کشور مواجه اسـت عدم برگزا نتایج تحقیق نشان داد والیبال ساحلی  با تنگنا     

اي مهـم بـراي   مسابقه به کانون اصلی تمرین و انگیـزه . مسابقات در سطح مناسب و با تواتر کافی براي رشد ورزشکاران یک نیاز اساسی است

سازماندهی نموده  2011تورنمنت براي نوجوان و جوانان در سال  5تورنمنت زنان و  4تورنمنت مردان، 13کشور ایتالیا  ).19(تمرینات روزانه است 

  .)34(است 

بر یکی از حوزه هاي کلیدي و حیاتی انسجام ورزش در هر جامعه اي پشتوانه سازي براي تیم هاي ملّی است و این امر جزء با تمرکز برنامه ها      

تورنمنت  5حال آنکه کشور ایتالیا . در کشور در هیچ رده سنی مسابقات والیبال ساحلی برگزار نمی شود. جوانان و جوانان محقق نخواهد شدروي نو

قهرمـانی  والیبـال سـاحلی   تـور   23همچنین والیبـال آمریکـا   ). 34(سازماندهی نموده است   2011سال را در سال  20والیبال ساحلی قهرمانی زیر 



    31ایران با استفاده از تحلیل سواتشناسایی تنگناها و موانع پیش روي والیبال ساحلی 

در نتیجه فدراسیون والیبال می توانند با اتخاذ راهبردهاي مناسب و همکاري و مشارکت با طیف گسترده ).19(بر گزار نمود  2011نان را در سال نوجوا

  .اي از سازمانهاي مربوط در مسیر تسهیل این تنگنا حرکت نمائید

تجهیزات والیبال ساحلی در کشور و تهدید، کمرنگ بودن نقش کمیته نتایج پژوهش نشان داد والیبال ساحلی با ضعف هاي کمبود زمین ها و      

وجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاشیه قرار گرفتن ، تملی المپیک و نهادها در ترویج این رشته، برخی از محدودیت ها در تهیه تجهیزات استاندارد

نبود یا کمبود امکانات و تسهیالت ورزشی استاندارد از عواملی است که . جه استوالیبال ساحلی و در مجموع با تنگنا کمبود امکانات و تجهیزات موا

باشند، کـه  ترین و اولین گام در قهرمان پروري میهاي قهرمانی اصلیامکانات و تجهیزات پایگاه). 26( موجب کندي پیشرفت ورزشکاران می شود

در تمامی طرح هاي استراتژیک در زمینه توسعۀ هر نوع ورزشـی نـه تنهـا     ).42(می نمایدریزي مناسب در استفاده و بهره وري از آنها الزامی برنامه

فدراسیون جهانی والیبال یکی از اهداف توسعه والیبال ). 8(والیبال منطقی به نظر می رسد که بدون امکانات و زیر ساخت امکان گسترش وجود ندارد 

والیبال انگلستان توسعه کلیدي والیبال  ).32(ي مهم در سرتاسر جهان عنوان نموده است ساحلی را تأسیس محوطه هاي دائمی ورزش در مکان ها

همچنـین در برنامـه   . زمین ساحلی درشهر برینگتون بیان نمـوده اسـت   6ساحلی خود را در طول آخرین دوره طرح ورزشی تسهیالت دائمی احداث 

). 25(ین والیبال ساحلی دائمی به عنوان یکی از  راهبردها در نظر گرفته شده است زم 10والیبال در انگلستان احداث  2009-2013ریزي راهبردي 

  .بنابرین اتخاذ راهبردهاي مناسب براي برطرف نمودن این موانع توسط فدراسیون و سازمانهاي ذي ربط ضروري است

ل ساحلی و تهدید، توجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاشیه نتایج نشان داد والیبال ساحلی با ضعف محدودیت فناوري اطالعات در زمینه والیبا     

ه با قرار گرفتن والیبال ساحلی، توجه کم رسانه هاي گروهی، آگاهی اندك مردم در مورد والیبال ساحلی، پخش تلویزیونی اندك مسابقات در مجموع

نهادهاي ورزش قهرمانی می توانند با اتخـاذ  ) 2008(ز نظر هرناندزا .تنگنا آگاهی و وجهه عمومی اندك مردم نسبت به والیبال ساحلی  مواجه است

بدیهی اسـت توسـعه   . برنامه هاي راهبردي روابط عمومی وجهه و ادراك عمومی را در مورد انواع رشته هاي ورزشی تحت پوشش خود توسعه دهند

  )26(ر می شودوجهۀ رشته هاي ورزشی به افزایش مشارکت عموم در آن رشته ها و گسترش آن ها منج

با در این خصوص فدراسیون بین المللی والیبال یکی از اهداف برنامه توسعه والیبال ساحلی را اشاعه و آشنا سازي این ورزش در سرتاسر جهان      

تیجه اتخاذ راهبردهاي مناسب در ن). 43(رسانه هاي تبلیغاتی از قبیل کانال هاي تلویزیونی بین المللی، اینترنت و انتشارات مختلف عنوان نموده است 

  .به منظور ایجاد جذابیت و محبوبیت بیشتر والیبال ساحلی در کشور ضروري می نمائید

ولیبـال سـاحلی در ورزش    .عدم حضور در ورزش دانش آموزي و دانش جویی مواجه اسـت  نتایج این پژوهش نشان داد والیبال ساحلی با تنگنا     

در . ر چندانی ندارد و تنها به چند دوره مسابقات قهرمانی مدارس و مسابقات مقطعی در چند دانشگاه ختم می شودمدارس و دانشگاههاي کشور حضو

دارس این رابطه کشور انگلستان مسابقات جام ساحلی دانش جویان در دانشگاه بورنموس، جام ساحلی دانشگاهها، مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی م

اکثر محققان اعتقاد دارند که بدون همکاري آموزش و پرورش امکان موفّقیت هاي نظام هاي استعداد یابی به حـداقل   .)44(را سازماندهی می کند 

. سازماندهی می شود) FISU(از دیگر سو والیبال ساحلی یکی از رشته هاي ورزشی است که در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان). 41(می رسد 

فریحی و قهرمانی والیبال ساحلی در مدارس و دانشگاهها، نیازمند همکاري دو جانبه فدراسیون والیبال و متولیان امر در از اینرو توسعه ظرفیت هاي ت

دانش ضور فعال والیبال ساحلی در ورزش ازاینرو چاره اندیشی در اتخاذ راهبردهاي مناسب در جهت ح. بخش ورزش دانش آموزي و دانشجویی است

  .ري به نظر می رسدآموزي و دانش جویی ضرو

پژوهش و تحقیقات در والیبال کشور معطوف بـه والیبـال    .نتایج این تحقیق نشان داد والیبال ساحلی با کمبود تحقیقات و پژوهش مواجه است     

 . داخل سالن بوده است و تا کنون تحقیقی در حیطه هاي مختلف علوم ورزشی در والیبال ساحلی صورت نگرفته است

والیبال در کشور استرالیا بکارگیري علوم وطب ورزشی طراز اول جهان در برنامه عملکرد برتر تأکید شده  2009-2013برنامه ریزي راهبرديدر      

این . دهمچنین انستیتو ورزش استرالیا با همکاري فدراسیون والیبال استرالیا مرکز ملّی پیشرفت والیبال ساحلی را در شهر آدالید ایجاد نمو). 45(است 

همچنین کشور . مرکز تحت نظارت متخصصان علوم ورزشی خدماتی چون تمرینات روزانه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مناسب را ارائه می دهد

نموده است به منظور بهره گیري از یافته هاي جدید علمی، مرکز تمرینی تمام وقت والیبال ساحلی را در دانشگاه تورنتور ایجاد  2009کانادا در سال 

امروزه حوزه طب و علوم ورزشی در ارتقاي عملکرد ورزشکاران سطح باال اهمیت ویژه اي برخوردار شده است، بطوریکـه در ایـن زمینـه    )46(، )37(

بینی فعالیت بنابراین تدارك و پیش ). 6(اطالعات و دانش زیادي در دسترس است که از طریق آن می توان ورزشکاران را هر چه بیشتر آماده ساخت 

  .هاي مناسب با نهادها و سازمانهاي ذي ربط در این زمینه براي فدراسیون والیبال ضروري به نظر می رسد

از راهکارهاي زیر بنایی توسعه و پیشرفت . نتایج پژوهش نشان داد فدراسیون والیبال  با تنگنا عدم توسعه باشگاهها والیبال ساحلی مواجه است     

از طرفی تأسیس باشگاهها باعث گسترش جایگاه والیبال ساحلی در بین مردم مـی  . ایجاد باشگاههاي والیبال ساحلی در کشور استوالیبال ساحلی 

در همین راستا در برنامه ریزي راهبردي والیبال انگلستان افزایش شمار باشگاهها،  .شود و تماشاگران و طرفداران دینامیک خود را به وجود می آورند

در نتیجه مسئولین فدراسیون والیبال و سازمانهاي ورزشی ذیربط  ).25(واز و افزایش حضور جوانان در باشگاهها مورد تأکید قرار گرفته است اعطاي ج

 با اتخاذ راهبردهاي مناسب می توانند نقش اساسی و مهم در برطرف نمودن موانع پیش روي و توسعه و اشاعه  این ورزش در سطح کشور و داشته

  .دباش
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 طورکـه  همـان . حضور اندك نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی مواجه است نتایج پژوهش نشان داد والیبال ساحلی با موانع     

یکـی از  وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره . باشد نیزمی آن حیات بخش تداوم تعامل سازمانها شدن پدیدار ارکان مهمترین ارتباطات

به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختـل و  . اجزاي مهم در توفیق مدیریت به شمار می آید

هاي  وندر این خصوص والیبال آمریکا یکی از اهداف خود را دستیابی به کرسی هاي پر نفوذ در هیأت رئیسه ها وکمیسی ).47(کارها آشفته می شود

. از اینرو فدراسیون والیبال نیازمند یک ارتباط و مشارکت مؤثر با نهاد هاي بین المللی والیبال ساحلی است .)41(بین المللی والیبال بیان نموده است 

  . یم باشدتا از این ارتباطات در توسعه و رشد والیبال ساحلی بهره گیرد و در اعتالي جایگاه و اعتبار بین المللی ورزش کشور سه

عدم وجود استعداد یابی، کمبود منابع انسانی، کمبود بودجه و فعالیت  به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد والیبال ساحلی ایران با تنگناها و موانع     

ت، آگـاهی و شـناخت کـم    هاي مالی، ساختار والیبال ساحلی، حضور اندك زنان، کمبود برگزاري مسابقات در سطوح پایه، کمبود امکانات و تجهیزا

انـدك   عمومی، عدم حضور والیبال ساحلی در ورزش دانش آموزي و دانش جویی، کمبود تحقیقـات و پـژوهش، عـدم توسـعه باشـگاهها و حضـور      

مناسب و برنامه  در نتیجه پیشنهاد می شود فدراسیون والیبال با تدوین راهبردهاي. نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی روبرو است

جهت  تا بتواند  با حفظ تعادلی مطلوب بین فدراسیون و محیط در. هاي عملیاتی درخور در جهت  تسهیل موانع پیش روي والیبال ساحلی اقدام نمائید

  .کسب مزیت رقابتی گام بردارد
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