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Abstract 

The present study was conducted with the aim of strategic development of professional 

volleyball club management in Iran (Case study: Payam Mashhad Volleyball Club). The 

study had a mixed design. To perform this study, a descriptive-analytical method was used 

and the data collection method was of documentary and survey. Meta SWOT analytical 

technique was used to formulate the development strategy and explain the goals, 

resources, capabilities, and macro-environmental factors. The statistical sample in the 

qualitative part of the research was 15 people, and in the quantitative part of the research, 

35 managers of clubs, federation officials and volleyball boards, coaches, veterans, players 

and university professors were selected and targeted. The results showed that sharp 

fluctuations in exchange rates, rising inflation, government rules and regulations, the 

ability of the executive apparatus, technology and social culture are considered as the 

biggest environmental obstacles to the development of professional club management. 

Besides, among the factors influencing the development of professional club management 

of Payam Mashhad Volleyball Club, attracting financial sponsors, private sector presence, 

having appropriate equipment and facilities, support of government institutions, media 

coverage, technical staff and national and international players, research and development 

programs, having ticketing plans, paying attention to talent search, having a specialized 
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academy, and consistent and efficient appraisal programs have the highest strategic fit. 

Having the right equipment and facilities, research and development programs, the 

presence of the private sector, attention to talent identification, utilization of skilled and 

indigenous manpower, volleyball media coverage and geographical location should be at 

the forefront of executive action. 
 

Keywords: Competitiveness, Strategic Planning, Innovation, Resources and 

Capabilities, Environmental Factors 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Professional sports clubs are the core of professional sports development (Padash, 

Soltan Hosseinin & Khabiri, 2012; 49), which as one of the main pillars of the 

country's sports for their growth and development need strategic planning, so that 

they can achieve their mission and long-term goals (Abdolahi, Hamidi, Aghei & 

Khabiri, 2018; 3). Despite the existing potentials, Payam Mashhad Volleyball 

Club has not been able to be in a good position in the Iranian Volleyball Premier 

League. Researchers believe that in order to achieve a competitive advantage in 

national and international sports, the club must plan strategically through the 

accurate knowledge of the club's resources and capabilities and external factors 

influencing the growth and development of the club to help and enable the club's 

managers to achieve effective priorities and strategies, as well as to move toward 

achieving their goals and missions. Therefore, the purpose of the present study is 

the strategic development of professional volleyball club management in Iran with 

emphasis on Payam Mashhad Volleyball Club (Nazari, Razavi. Hosseini & Raisi, 

2013; 76). 
 

Materials and Methods  
This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 

research method. Library studies have been used to develop the theoretical 

framework for research and review of past studies, and the survey method in the 

form of field study and interview as a tool for data collection have been used. This 

study was done in a mixed (quantitative and qualitative) way. In the qualitative 

part of the study, the goals, resources, capabilities and environmental factors 

influencing the professional development of volleyball clubs by library studies 

and in-depth interviews with 15 club managers, federation officials and volleyball 

boards, coaches, veterans and players and university professors familiar with 

volleyball club management were identified for the Meta-SWOT questionnaire. 

Data collection was based on Delphi method and Delphi team selection was based 
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on purposive sampling method. In the quantitative part, the researcher-made 

Meta-SWOT questionnaire for the development of professional volleyball club 

management was provided to the study’s statistical population to answer the 

questions based on the 5-point Likert scale. The statistical population in the 

quantitative part consisted of 35 club managers, federation officials and volleyball 

delegations, coaches, veterans and players, and university professors, selected as 

statistical samples. The Meta-SWOT Professional Club Research Questionnaire 

was then provided for the statistical sample to prioritize the goals at three levels: 

high, intermediate, and low, and answer the questions of the questionnaire based 

on 5-point Likert scale. The Meta-SWOT model was used to analyze information 

and provide a professional club development strategy. Finally, 35 questionnaires 

were collected and the data were analyzed by Meta-SWOT software. 
 

Findings  
Paying attention to talent identification and having a specialized volleyball 

academy (school) (15%), having appropriate equipment and facilities (10%), 

research and development programs of the club (10%), using specialized and 

indigenous manpower in the club (10%), technical staff and national and 

international players (10%), media coverage of volleyball (5%), the presence of 

the private sector to support the club (5%), history, antiquity and reputation of the 

club (5%), having coherent and efficient evaluation programs in the club (5%), 

having loyal fans (5%), attracting financial sponsors (5%), having a development 

document (promising, mission, goals, etc.) (5%), support of the club by the 

government institutions (5%), the geographical location of the club (3%), and 

having a clear plan for ticket sales (2%), respectively, accounted for the largest 

percentage of factors affecting the development of professional club management. 

The competitive map between the clubs showed that in winning the championship 

in the Iranian Volleyball Premier League, Payam Mashhad Club was only in a 

higher position than Gonbad Municipality Volleyball Club in this respect and had 

a lower position than other clubs.  In addition, the competitive map indicated that 

all the mentioned clubs have been more successful in attracting the players of the 

national team than Payam Mashhad Volleyball Club. Besides, the factors such as 

the fluctuations of sharp exchange rate, rising inflation, government laws and 

regulations, the ability of executive bodies, technology and social culture were 

considered as the biggest environmental obstacles for the development of 

professional club management of Payam Mashhad Volleyball Club. Other 

macroeconomic factors, such as political instability and sanctions, were at the next 

level in terms of effectiveness and necessity. Among the factors affecting the 

success and development of the professional club of Payam Mashhad Volleyball 
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Club, the factors of attracting financial sponsors, the presence of the private sector, 

having the appropriate equipment and facilities, the support of government 

institutions, media coverage, technical staff and national and international players 

, research and development programs, having a clear plan for ticket sales, attention 

to talent search and having a specialized volleyball academy, having coherent and 

efficient evaluation programs  had the highest strategic fit, respectively. So special 

attention should be paid to these factors. Also, the factors like the availability of 

appropriate equipment and facilities, research and development programs, the 

presence of the private sector, attention to talent search, utilization of skilled and 

indigenous manpower, volleyball media coverage and geographical location and 

access to the city where the club is located, must be at the forefront of executive 

action. 

 

Conclusion 
Emphasis on building a stable identity in Mashhad and attracting loyal fans for 

their club due to the infancy of this club, by using  local experts in the technical 

staff and young elite players in the team, running Payam Mashhad Volleyball 

Academy (and school) in order to discover and cultivate the hidden talents in the 

province and even in the country, long-term planning and writing the club’s vision 

document are among the essential factors that Payam Mashhad Volleyball Club 

must be  taken into account to be on the path of development. Finally, according 

to the study’s findings, the development strategies of Payam Volleyball Club were 

prepared and adjusted according to its position in relation to competitors and 

considering vital factors and regarding macro-environmental challenges which 

undoubtedly, by presenting and continuing them, it can be considered as a young 

and leading club in the country’s Premier volleyball league. 
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 مقالة پژوهشی

ای در والیبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه والیبال  داری حرفهراهبردی باشگاه ۀتوسع

 1پیام مشهد( 
 

 4، رضا رجبی3، کیانوش شجیع2دار، محمد کشتی 1رضا حیدری

 

 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران    ۀمدیریت ورزشی، دانشکددانشجوی دکتری  .  1

ورزشی،  .  2 مدیریت  ایران  دانشکدۀ  دانشیارگروه  مشهد،  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ورزشی،    ۀ )نویسندعلوم 

 مسئول( 

 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشکدۀ  دکتری مدیریت ورزشی،  .  3

بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،  تربیت   ۀارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشکدکارشناسی ی  دانشجو .  4

 تهران، ایران 
 

 19/05/1399تاریخ پذیرش:                          12/1398/ 11تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

والیبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه والیبال  ای در  داری حرفهتوسعه راهبردی باشگاه پژوهش حاضر با هدف

که   خته ی صورت آم ژوهش به پ .  انجام گرفته است  پیام مشهد( ا   برای   بود  - یف ی پژوهش از روش توص  ن ی انجام 

توسعه و   ی استراتژ   ن ی تدو   برای .  بود   ی ش ی ما ی و پ   ی صورت اسنادها به داده   ی روش گردآور  . استفاده شد   ی ل ی تحل 

در   ی استفاده شد. نمونه آمار متاسوات   ی لی تحل   ک ی از تکن  ی طی و عوامل کالن مح  ها یی اهداف، منابع، توانا   ح ی تشر 

ک  را    ی ف ی بخش  کم  15پژوهش  بخش  در  و  مد   35پژوهش    ی نفر  از  و    مسئوالن   ، هاباشگاه   ران ی نفر  فدراسیون 

والیبال، هیئت  دانشگاهی    مربیان،   های  اساتید  و  بازیکنان  به   ل یتشک پیشکسوتان،  که  هدفمند دادند   صورت 

شدند.  داد  ج ی نتا   انتخاب  شد   ، نشان  افزا   د ی نوسانات  ارز،  قوان   ش ی نرخ  تورم،  دولت   ن ی نرخ  مقررات  توان   ، یو 

 یدار توسعه باشگاه   برای   ی ط یموانع کالن مح   ن ی تر عنوان بزرگ به   ی و فرهنگ اجتماع  ی فناور   ، ییاجرا   ی هادستگاه 

باشگاه   ی احرفه   ی دارثر بر توسعه باشگاه ؤ م  عوامل   ن ی . در بشدند مشهد محسوب    ام ی پ   بالی باشگاه وال   ی احرفه 

و امکانات   زات ی داشتن تجه اری ت راخ د  ، یحضور بخش خصوص  ، ی مال   ان ی جذب حام   ب ی ترت به   ، مشهد  ام ی پ   بال ی وال 

حما  رسانه   ، یدولت   ی نهادها  ت ی مناسب،  فن   داشتناری تراخ د   ، یا پوشش  باز   ی کادر  ب   ی مل   کنانی و   ، ی المللن یو 
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 یو داشتن آکادم  ی اب ی توجه به استعداد   ، یفروش ت ی بل   ی برا   ی ز ی ر داشتن برنامه   ، یا توسعه   ی ا ه و برنامه   قات ی تحق 

باالتر   یاب ی ارز   یها برنامه   ، یتخصص  از  کارآمد  و  راهبرد  ن ی منسجم  داشتن اری ت راخد   ند. بود   برخوردار  ی تناسب 

تحق   زات ی تجه  مناسب،  امکانات  برنامه   قات ی و  بخش خصوص  ، یا توسعه   ی ها و  استعداد   ، ی حضور  به   ، ی ابی توجه 

در صدر اقدامات   د ی با   یی ا ی جغراف   ت ی و موقع  بال ی وال   ی اپوشش رسانه   ، یمتخصص و بوم   ی انسان   ی رو ی از ن   ی ر ی گ بهره 

 . د ن ر ی قرار گ   یی اجرا 
 

 .ها، عوامل محیطی ریزی راهبردی، متاسوات، منابع و قابلیت پذیری، برنامه رقابت   کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه 
ها  ظرفیتدلیل گستردگی فراوان و استقبال عموم مردم در جوامع مختلف،  در عصر حاضر، ورزش به

این موضوع تا جایی پیشرفت کرده است که از ورزش   دارد.  های گوناگونزیادی در زمینه  های و قابلیت

برده میی  عنوان صنعتبه نام  توسعهشود.  مطرح در سطح جهان  یافته، صنعت ورزش  در کشورهای 

تلقیبه اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  مهم  رکن  یک  در می  عنوان  پیشرو  صنایع  ازجمله  و  شود 

توسعه اقتصکشورهای  بر  شگرف  اثرهای  که  است  ملی یافته  )سرالب  اد  دارد  و  کشورها  عسکریان   ،

ترین ر رشد اقتصاد ملی و از درآمدزابترین عوامل اثرگذار  اکنون یکی از مهمهم( و  18  ،2018،  اصغرپور

(. در ساختار ورزش 67  ،2015،  ، یوسفی و عیدیرود )آزادیبه شمار می  ویکمبیست صنایع در قرن  

و قهرمانان و   هستندهای مختلف  اساس رشد و توسعه ورزش های ورزشی پایه و  سراسر دنیا، باشگاه

باشگاه دل  از  می  کنند میها رشد  نخبگان ورزشی  پرورش  )رابینسون و  های  باشگاه(.  2013،  1یابند 

های قهرمانی، تربیت  کردن ورزش، ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به ورزشورزشی با هدف همگانی

های ورزشی مختلف و ایجاد شور و نشاط در جوامع از طریق برگزاری رقابتهای  ورزشکار در رشته 

کننده ورزشکاران نخبه برای کشور خود و عامل رسیدن به افتخارات تأمین  ، درواقع  و   شوند تشکیل می

فرهنگی  بین و  اقتصادی  سیاسی،  تأثیرات  آن  نتایج  که  هستند  ورزشی  از داردالمللی  بسیاری  در   .

ها صنعت ورزش شدن باشگاهها تغییر کرده و به کمک تجاریاختار سنتی باشگاهکشورهای جهان س

  تر باشد و آن باشگاهها در کشوری مطلوب ه هر میزان وضعیت باشگاهباست.    چشمگیری داشتهرونق  

 االتری ها( نیز از کیفیت ب)لیگ   تر باشد، مسابقات سراسریای نزدیکبه معیارها یا استانداردهای حرفه

خواهد شد که  منجر  ای به نتایج مثبت زیادی  برخوردار خواهد شد. کیفیت بهتر مسابقات لیگ حرفه

ترین آن افزایش حقوق، پخش تلویزیونی، افزایش تبلیغات اطراف زمین و روی پیراهن و البسه مهم
 

1. Rabinson 
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  .(49  ،2012  ،خبیریحسینی و  سلطان،  )پاداش  ورزشی و نیز جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود

درک چرایی ایجاد باشگاه، آنچه باید انجام شود و کاال و خدماتی که باید برای اعضا فراهم شود، پایه  

و اساس ایجاد باشگاه ورزشی نوین است. باشگاه برای اطمینان از رشد، توسعه و ماندگاری باید اهداف  

که از این ساختار   ته باشدداش هاییروش و ، ساختار و سیاست سازمانی مشخصپذیرواقعی و سنجش

 ،شودمشاهده می هکطوری به  ؛(2013رابینسون،  د )نریزی بلندمدت داشته باشحمایت کنند و برنامه

 کهبیابند   جایگاهی در را خود اندنتوانسته  گزاف هایهزینه  صرف با  ورزشی بزرگ هایباشگاه برخی

 خود اندتوانسته  کوتاهی نسبتاً زمان مدت در کوچک یا نوپا هایباشگاه  ک درحالی هاست؛آن  مطلوب

 در وضعیت این .دهند قرار  آورشگفت و مطلوب در جایگاه المللی بی و ملی هایرقابت صحنه در را

،  )عبداللهی   نامند می راهبردی  ریزیبرنامه را  آن مدیریت علم متخصصان که است نهفته مفهومی

 (.  3  ،2018، حمیدی، آقایی و خبیری

امروز، دنیای در         شهودی هایقضاوت برمبتنی و بارهیک هایتصمیم  از  توان نمی دیگر متغیر 

 نهایت راهبردی  ریزیبرنامه  و علم از  بتوانند که  بود  خواهند موفق هاییسازمان  استفاده کرد. امروزه

 یکی عنوان به  راهبردی  ریزیبرنامه (. امروزه129  ،2017،  ، کشاورز و صادقی را ببرند )فراهانی  استفاده

ریزان و مدیران نظران، برنامهصاحب  مدنظر های ورزشی،سازمان در مدیریتی کارآمدترین رویکردهای از

)کاشف گرفته  قرار ورزشی معرفت است  و  احمدی  سیدعامری،  د29  ،2018،  ،   و مدیریت ،واقعر(. 

خود  خارجی و داخلی محیط هاسازمان  آن طریق از که یندیااز فر است  عبارت  راهبردی ریزیبرنامه

 و کرده گذاریپایه را خود استراتژیک مسیر عالوه،د. بهکننمی کسب شناخت آن  از  و کرده تحلیل  را

کمکتعیین اف اهد به رسیدن برای را هاآن  که کنندمی را خلق هاییاستراتژی   آن و کند میشده 

 سازمان تشکیالتی کلیدی اعضای ارضای برای این اقدامات تمامی .گذارندمی اجرا به را هااستراتژی 

های  ریزی راهبردی و بلندمدت در سازمانبرنامه(.  193،  2011،  1ن و وانگ و، س)لئو  شود انجام می

ریزی بلندمدت و  و رسیدن به اهداف است و با نداشتن برنامهای پل موفقیت  ورزشی ملی و منطقه

  داشته   ایمحلی و منطقه  ،ح ملیو موفقیتی در سط  چهی  انتظارانداز اهداف، سازمان ورزشی نباید  چشم

،  کرده است( بیان  2011)  شعبانی  پناهیسیف(.  75  ،2013،  حسینی و رئیسی  رضوی،  ،باشد )نظری

هاست. بررسی پردازند، بهتر و باالتر از سایر سازمانریزی راهبردی میهایی که به برنامهعملکرد سازمان

هایی که برای انجام مأموریت های ورزشی نیز حاکی از این است که سازمانعملکرد برخی از سازمان

اهدا به  دستیابی  مبتنیو  و  قوی  مدیریت  از  خود  برنامهف  در  بر  کردند،  استفاده  راهبردی  ریزی 

 
1. Luo, Sun & Wang 
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موفقیتفعالیت به  قهرمانی  ورزش  ازجمله  مختلف  )سیفهای  یافتند  دست    پناهی های چشمگیری 

 (.  57 ،2011، شعبانی

 از  یکی عنوانبهد که آینای به شمار میای، هسته اصلی توسعه ورزش حرفه های ورزشی حرفهباشگاه

ریزی  برنامه های ورزشی برای رشد و توسعه خود نیازمندسازمان  دیگر مانند کشور  ورزش  اصلی ارکان

 اهداف بلندمدت و مأموریت بتوانند تا هستند خود استراتژیک هایاولویت تشخیص و تعیین و راهبردی

(  2011)  هنری و (. جانسون3،  2018،  ، حمیدی، آقایی و خبیریبخشند )عبداللهی عمل  جامه را  خود

 تا دهدرا یاری می باشگاه رهبران و مدیران های ورزشیباشگاه در ریزی راهبردی برنامه، کردند عنوان

 برنامه خوبی شناسایی کنند. اینبه  باشگاه را مالی وضعیت  و اعضا هایاولویت  خود،  رقابتی موقعیت

م  هایی گام و اندازچشم  مأموریت، تعریف  برسد. طرح  اهداف آن  به  تا دارد نیاز باشگاه که کندیرا 

نتیجه   بازار، وضعیت باشگاه، بیرونی و درونی محیط دربارۀ دقیق  مالحظات منظم فرایند  راهبردی 

ریزی برنامه ه،شکنند و  ضعیف اقتصاد در،  کردند بیان هاآن   همچنین؛  ستاعضا انتظارات  و مالی شرایط

باشگاه و رشد، توسعه برای را  هاگزینه  بهترین راهبردی دقیق  ارائه را وضعیت بهترین به دستیابی 

نقش  ورزشی هایباشگاه ،کردند ( عنوان2013)  2تتیک و (. کاسکن2011،  1و هنریکند )جانسون  می

 خلق و باشگاه سودآوری افزایش هاآن اصلی هدف و کنندمی بازی دنیا در را اقتصادی هایسازمان

چنین   به یافتنت دس الزمه روازاین؛  است ادیاقتص و تجاری ابعاد همراه به جامعه در اجتماعی ارزش 

راهبردیبرنامه تدوین شرایطی )عبداللهی آن درست سازیپیاده و ریزی  و  است  آقایی  حمیدی،   ،

  کرده های ورزشی، ورزش والیبال با توجه به قدرت فراگیری که پیدا  در بین رشته(.  4  ،2018،  خبیری

المپیکپربیننده»است،   نزد مردم    «ترین رشته ورزشی  برتر جهان  پنج ورزش  از  یکی  نام گرفته و 

با عضویت  فدراسیون بین   است؛ همچنین  شناخته شده رین تفدراسیون ملی، بزرگ  220المللی آن 

از مردم کر  استن  نهاد ورزشی جها زمین که والیبال بازی  ه  که موظف است برای نیم میلیارد نفر 

 (. فدراسیون 15  ،2012،  و شیرمهنجی    پور، طالبدار)کشتی  کندهای متنوع تدوین  کنند، برنامهمی

سال ریزیبرنامه  در انگلیس والیبال برای  افزایش2017-2014های  راهبردی   کنندگانشرکت ، 

 واردهای تازه شناخت  در  درصدی 10 والیبال، پیشرفت تفریحی بازیکنان افزایش هفته، در  بزرگسال

اجرای  والیبال تماشاگران چالش استعدادیابی، جدید هایبرنامه و   به غیرفعال بازیکنان و تبدیل 

 یا آموزاندانش هدف مانند بازار رشد سمتبه هازیرساخت  و منابع انتقال برتمرکز   فعال، بازیکنان

 بازی والیبال قالب در دانشگاه 65 در  والیبال گسترش و ساله، توسعه 25 تا 16  جامعة در بزرگساالن

 
1. Johnston & Henri 

2. Cosken & Tetick 
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استعدادیابی موفقیت میزان ارزیابی تفریحی، ارائة   و شدهتعیین  اهداف به توجه با کنونی سیستم 

توسعة سال چهار در آن توسعة برای کیفی هایبرنامه  مختص آموزشی هایمحیط  کیفیت آینده، 

 مثل نخبه  بازیکنان از و پشتیبانی حمایتی هایبرنامه افزایش و پرورش، آموزش  در سراسر والیبال

 با آموزش ارائة و هادر دانشگاه والیبال آکادمی هایبرنامه توسعة  ورزشکار، هزینة تحصیلیکمک  طرح

انگلیس،   کرده عنوان را رقابتی ایجاد محیط با همراه باال کیفیت والیبال  )فدراسیون  (.  2014است 

رشد و  را    2016-2013 هایسال برای  ایهای توسعهاستراتژی  ترینمهم کانادا نیز والیبال فدراسیون

 از حمایت و ای منطقه  و  ایالتی های والیبالانجمن  با هماهنگی و ارتباط  ایجاد والیبال، توسعه فنی

 حفظ، والیبال، برای بودجه غیردولتی تأمین منابع افزایش و مالی حامیان جذب ها،همة استان  ارتقای

آموزش  گسترش  و بهبود کیفیت  و زن مربیان تعداد افزایش وقت،تمام مراکز   صدور برنامة بهبود 

 بیان کرده ها تیم برای ملی تورهای برگزاری و قتوتمام مراکز تمرینی ایجاد ملی، مربیگری گواهینامة

به پیشرفت، توسعه و اقبال عمومی مردم به ورزش   توجهبا  (.  2014است )فدراسیون والیبال کانادا،  

  ای والیبال،داری حرفه ر باشگاهبثر  ؤشناخت عوامل م  های مناسب در این رشته،والیبال و وجود ظرفیت

راه  ریزیبرنامه ارائه  و  برای  بردهای  صحیح  علمی  و  باشگاهاصولی  والیبال  هداری حرفتوسعه  در  ای 

 (.203 ،2018 ،خانی و نوبختت، همتی عفیف، قره)نوبخاست ضروری 

خوبی مبین اهمیت موضوع پژوهش حاضر در داخل و خارج از کشور به شده  انجامهای مختلف  پژوهش

پژوهشهستند بخش  در  داخلی.  ابریشمی  الهی  ،های  و  خبیری  پژوهشی  2010)، سجادی،  در    با( 

 صرفاً موانع تریندریافتند که مهم  «ایران فوتبال ایحرفه  داریباشگاه صنعت  توسعة موانع»عنوان  

 دارند. شرایط باره این در  سزاییب نقش محیطی موانع  و دنندار کشور ورزش مدیریت و در ساختار  ریشه 

 و بازاریابی مدیریت ضعیف قانونی، و حقوقی مشکالت ها،باشگاه دولتی مالکیت کشور، کالن اقتصاد

  داربودند. کشتی شده در این پژوهششناسایی موانع ترینمهم  از فوتبال، صنعت  بازار  اندازۀ بودندمحدو

 حامیان مالی، افزایش مربیان، کیفی و یکمّ ارتقای ها،هیئت انسانی نیروی  ( افزایش2012)  و همکاران

 مسابقات آموزشی، افزایش هایدوره و فشرده هایلوح ها،تعداد کتاب افزایش پژوهشی، مقاالت افزایش

از و تشویق استانی،ندرو ازجمله استعدادیابی مراکز ایجاد و والیبال نخبگان حمایت   راهکارهای را 

( نیز در پژوهشی  2017)  ، بنار، امامی و منصورصادقی دانند. افتخاریایران می والیبال توسعه  اجرایی

 و میانی سطح کالن، سه  در  ایران زنان قهرمانی والیبال توسعة موانع گیریزه اندا مدل ارائة»با عنوان  

 درو    ی«استعدادیاب »  مؤلفة میانی، در سطح  «،رهنگ»ف  مؤلفةن،  کال سطح در،  نتیجه گرفتند  «خرد

 ایران  زنان والیبال توسعة  موانع ترینمهم شی«های ورزفعالیت انجام به  ضعیف  نگرش رد »خ سطح

 مدیریت عامل شش  ، نشان دادنیز  ( 2017و خطیبی )  شعبانی   پناهیهای پژوهش سیفیافته.  هستند
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 مالی منابع پایه، هایتیم  بر گذاریاستعدادیابی، سرمایه یندافر کارآمد، مربیان راهبردی، ریزیبرنامه و

 سطح  در  انایر والیبال  پیشرفت بر تأثیرگذار عوامل،  تدارکاتی مسابقات و آمادگی اردوهای مادی، و

 هایحمایت کردند،می تأکید بر آن زمینه این در کارشناسان که مهمی خأل همچنین د.هستن قهرمانی

( در پژوهش  2018)  ، حمیدی، آقایی و خبیریعبدالهیبود.   ملی قهرمانان و  مربیان از  معنوی و مالی

نتیجه گرفتند  و باشگاه ورزشی هایرشته  توسعه باشگاه، درآمدزایی و درآمدی  منابع توسعه  ،خود 

 ترینمهم مله زجا استانی و ملی های ارگان و هاسازمان هایهمکاری   از بهینه استفاده و سازیظرفیت

های  ( به بررسی موانع و محدودیت2019)زاده  ، کاشف و محرمعبدزادهاست.   باشگاه هایاستراتژی 

 استان والیبال  ، داد نشان پژوهش هاییافته.  پرداختندتوسعه ورزش والیبال در استان آذرباییجان غربی  

 نبود به  توان می موانع  از  هرکدام هایزیرشاخص  ترینمهم از  که دارد فمختل هایمحدودیت و  موانع

برای حفظ برای برنامه مالی  عنوان  به  ورزش معلمان و مدارس به توجهیبی طوالنی، مدت حامیان 

نبود  حومه، و  استان والیبال  در  استعدادیابی مدون  برنامة نبود  والیبال، ورزش  توسعة  زیربنای  ترینمهم

 توسعة  به حامیان و مسئوالن توجهیبی آنان، شغلی  امنیت نداشتن و بازیکنان از کافی مایتح

 استان والیبال  ورزش توسعة  و ریزیبرنامه  برای  والیبال آکادمی نبود و  درازمدت و پایدار زیربنایی،

 د. کر اشاره

 و تجهیزات  اماکن کارگیریبه کرد، ( بیان2008)  1سینگ های خارج از کشور نیز  پژوهش  بخش  در

و  تجهیزات  نقش و  است  پروری قهرمان نظام از  جدانشدنیجزئی   ورزشی رشتة  هر  در  اساسی و  الزم

دهد.  می  جای قهرمانی ورزش  توسعة هر سیستم  رأس  در  ریزی،برنامه و  مدیریت با همراه را  تسهیالت 

 والیبال ایحرفه  لیگ وکارکسب  توسعة مدل بررسی ( در2013)  2ن، ساماهیتو و کوتینتارانیماکور

 جمله ا  مختلف  به عوامل توجه و وکارکسب  ایجاد صحیح مدیریت ریزی وبرنامه به نبود تایلند، در  زنان

سطح در رقابتی لیگ ساختار ایجاد برای  ایجاد جوانان، و دو دسته و برتر هایلیگ  سه   امتیاز 

این  بر نظارت و ریزیبرنامه  برای اصلی واحد ایجاد یک ها،آکادمی و مالی حامیان مدیریت هایسیستم 

 .کنندمی اشاره آنان برای دستمزد و درنظرگرفتن حقوق  و بازیکنان از حمایت افزایش و هاسیستم 

 داشتن  کارآمد، و  مدیران متخصص  از  استفاده و ای حرفه  مدیریت بهبود راهکارهای  ها ، آننهایترد

 هایارائة طرح  و لیگ  برای  مرکزی حامی مالی پیداکردن برنامة بازاریابی، در  شفاف و  روشن مسیر

رشتة   این  ستارگان  و  والیبال هایسالن رویداد، از طریق تبلیغات باشگاه، و  لیگ تجاری  نام در بازاریابی

 
1. Singh 

2. Nimakorn, Samahito & Kutintara 
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به بررسی  2018)   1، چنگ و وو . هوکردند ارائه مالی حامیان افزایش برای را ورزشی پژوهشی  ( در 

نشان  ای در صنعت ورزش تایوان پرداختند. نتایج پژوهش  و توسعه والیبال حرفه   یثر بر ارتقاؤعوامل م

والیبالباز  جذابیت  داد، استراتژ  باشگاه  تیریمد  تیفیک  ،ی  از  استفاده    ی روهاین  ی،ابیبازار  هایی و 

مهارت  های استاندارد  یارتقااست.    بالیوال  یسازی احرفه  یاصل  همحرک و  ورزشکاران   یهامسابقات 

افزا باشگاه  رقابت  شیباعث  م  بالیوال  هایبین  ورزش  صنعت  داد  ؛شودیدر  نشان  نتایج    ، همچنین 

 کنان یباز  این  حضور  که  کنندیم  جذبماهر را    یخارج  بازیکنان داخلی ومعموالً    ایحرفه  یهاگیل

 . کندیمتعادل م گیل هایباشگاه نیو سطح مهارت را در ب دهد افزایش میرا  هایباز جذابیت

 است های اخیرکشور در سال حاضر در لیگ برتر والیبال هایباشگاه از  والیبال پیام مشهد یکی باشگاه

 یافتندست  استعداد که برسد  مطلوبی جایگاه به  است  نتوانسته  تاکنون   موجود،  هایظرفیت وجود   با که

بنابرایناست داشته  را به آن پیام مشهد باشگاه که  ندهست  رباو این بر  پژوهشگران  ؛   برای والیبال 

 اسناد به  مطلوب  توجه  و آگاهی با ،المللیبین و ورزش ملی عرصه  در رقابتی مزیت  به یافتندست

 بخش در توسعهششم  برنامه   مفاد اسالمی، جمهوری نظام 1404 اندازچشم  سند نظیر خود باالدستی

 ورزش، بخش در جوانان و ورزش وزارت راهبردی برنامه ای،حرفه  و قهرمانی ورزش توسعه

  هایفدراسیون  راهبردی  ریزیبرنامه در شدهتدوین هایسیاست  نیز  و المپیک ملی های کمیتهاستراتژی 

ر  ب  های باشگاه و عوامل بیرونی تأثیرگذارمنابع و قابلیت دقیق شناخت با باید ،مرتبط المللیملی و بین

 به یافتندست در را باشگاه این مدیران تاکند  اقدام    ریزی راهبردیبرنامه به ،باشگاه رشد و توسعه

 یاری  خود  هایمأموریت و اهداف به  دستیابی مسیر  در  حرکت  نیز و  اثربخش هایراهبرد  ها واولویت 

زمانی دستیابی  و    کند ریزی در این زمینه را مهم میهای بیشتر و برنامه. این مسئله ضرورت بررسیکند

مطلوبیت و  مزایا  این  امکانبه  برنامهها  تدوین  با  کار  این  برای  بستر الزم  بود که  ریزی پذیر خواهد 

مدل تحلیلی مختصر و مفیدی  سوات،    اهبردی صحیح و متمرکز فراهم شود. روش تجزیه و تحلیلر

به که  نظاماست  قوتشکل  تهدیدفرصت  ها، ضعف  ها،یافته  و  راهبردهای  ها  و  کرده  شناسایی  را  ها 

قدرت اجرایی   ربارۀ. امروزه در جوامع علمی دکندمیرا منعکس    شدهبررسیمتناسب با موقعیت مقوله  

  ی توجهبیه به این مدل به  شدوارد  های این تکنیک شک و تردیدهایی به وجود آمده است. بیشتر ایراد

داده و  رقابتی  نگاه  نداشتن  بیرونی سیستم،  محیط  ذهنی  به  و  توصیفی  مدل    عنوانبههای  ورودی 

،  سوات  استفاده از تحلیل  ها در رسیدن به اهداف خود با پس از ناکامی سیستم  ، طورکلیگردد. بهبازمی

ارتقاصاحب برآمدند   ینظران عرصه مدیریت استراتژیک درپی  از ازاین  ؛این مدل  رو در این پژوهش 

 
1. Hu, Cheng & Wu 
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  بنابراین   است؛  سواتیافته تکنیک  تکامل  ةنوعی نموناستفاده شده است که به   1متاسوات   تکنیک جدید

  داری والیبال، باشگاه  جانبهپژوهش در توسعه همه نشدنیبا درنظرگرفتن موارد مذکور و نیز نقش انکار

باشگاه والیبال پیام  ای در والیبال ایران پرداخته که  داری حرفههاتوسعه راهبردی باشگمطالعه حاضر به  

رسد با انجام پژوهش  به نظر می  مورد مطالعه در این پژوهش در نظر گرفته شده است.عنوان  بهمشهد  

ها، عوامل کالن محیطی و رقبا دارد، بتوان راهبردهایی  ن به منابع و قابلیتحاضر که دیدی وسیع و کال

، . امید استکردای در رشته ورزشی پرطرفدار والیبال ارائه  داری حرفه اجرایی در راستای توسعه باشگاه

رح  مط  هاالؤاین س  استفاده کنند.نتایج پژوهش حاضر  از  های والیبال کشور  مدیران و مسئوالن باشگاه

ند؟ و راهبردهای  اای باشگاه والیبال پیام مشهد کدامداری حرفهر توسعه باشگاهبثر  ؤشود که عوامل ممی

 ند؟ امای باشگاه والیبال پیام مشهد کداداری حرفه الزم در راستای توسعه باشگاه
 

 روش پژوهش
گذاری، کاربردی و از نظر روش پژوهش  هدف، پژوهش حاضر از لحاظ  شدههای بررسیفهؤلبا توجه به م

ارچوب نظری پژوهش  ه. در این پژوهش برای تدوین چاستحلیلی  ت -با توجه به ماهیت آن، توصیفی

از مطالعات کتابخانهو مرور پژوهش از روش های گذشته،  ای )اسنادی( بهره گرفته شد و همچنین 

ابزار گردآوری اطالعات استفاده شد. این    نعنوابههای میدانی و مصاحبه  صورت بررسیپیمایشی به

به )کمّپژوهش  آمیخته  پژوهشصورت  و کیفی( صورت گرفت. در بخش کیفی  و    ، ی  منابع  اهداف، 

وسیله های والیبال ایران بهای باشگاهداری حرفهتوسعه باشگاهبر ها و عوامل محیطی تأثیرگذار قابلیت

کتابخانه مصاحبهمطالعات  و  بای  عمیق  از    15ا  های  باشگاهتن  مسئوالمدیران  و ها،  فدراسیون  ن 

داری در  حوزه باشگاه  اآشنا ب  های والیبال، مربیان، پیشکسوتان و بازیکنان و اساتید دانشگاهیتئهی

برایوالیبال دلفی  شناسایی شدند. جمع  متاسواتتدوین پرسشنامه    ،  براساس روش  آوری اطالعات 

زمان مصاحبه با افراد نمونه مدت  گیری هدفمند بود.انجام شد و انتخاب تیم دلفی براساس روش نمونه 

بود.    45طور میانگین  به استخراج دقیقه  از مطالعات کتابخانهمطالب  به    دوبارهها  ای و مصاحبهشده 

معیارهای انتخاب   یید شد. أ د و مطالب برای تهیه پرسشنامه متاسوات ترسی  گان شوندتأیید مصاحبه

داری و رشته ورزشی والیبال، تسلط نظری و تجربه عملی در زمینه باشگاه، مربیان، مدیران و خبرگان

باشگاه والیبال پیام مشهد،    با های والیبال حاضر در لیگ برتر والیبال ایران، آشنایی کامل  آشنایی با تیم

و دسترسی  تما پژوهش  در  مشارکت  توانایی  و  نکته  بودیل  مربیان،    درخور.  تعداد  تعیین  در  توجه 

 
1. Meta-SWOT  
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جامع از  اطالعات  کسب  خبرگان،  و  انجامهدیدگاه  بودنمدیران  با  است.  پژوهش  در  مختلف    ای 

ال  های والیبداری، باشگاههای عمیق با مربیان، مدیران و متخصصان در زمینه والیبال و باشگاهمصاحبه 

پیکان تهران، شهرداری ورامین، کاله مازندران، سایپا تهران، شهرداری ارومیه، شهرداری گنبد و خاتم  

داری با باشگاه والیبال پیام مشهد در لیگ برتر والیبال باشگاهزمینة  که در  انتخاب شدند  اردکان یزد  

کمّ بخش  در  هستند.  رقابت  در  محقق ایران  پرسشنامه  نیز  پژوهش  توسعه   متاسوات ساخته  ی 

ای رجه دپنج در اختیار جامعه آماری پژوهش قرار گرفت که براساس طیف    ،ای والیبالداری حرفه باشگاه

داری توسعه باشگاه  متاسواتگویی به پرسشنامه  پاسخ دهند. میانگین زمان پاسخها  ؤال لیکرت به س

ها،  مدیران باشگاهدقیقه بود.  یک ساعت و پنج    ،توسط مسئوالن و خبرگان ورزشی  ،ای والیبالحرفه 

جامعه  ،  های والیبال، مربیان، پیشکسوتان و بازیکنان و اساتید دانشگاهیتئن فدراسیون و هیمسئوال

 نمونه آماری عنوان  بهنفر    35صورت هدفمند  دادند که بهتشکیل  ی پژوهش را  آماری در بخش کمّ

ای در اختیار نمونه  داری حرفه باشگاه  متاسواتساخته  در ادامه نیز پرسشنامه محقق.  انتخاب شدند

اولویت پایین  اولویت باال، متوسط و  بندی  آماری پژوهش قرار گرفت که که اهداف را در سه سطح 

ای رجه دپنج شود و براساس طیف    100که مجموع اوزان    دهی کنندای وزن کنند، عوامل را به گونه 

بندی  قابلیت درجه   متاسواتپرسشنامه  گفتنی است  پاسخ دهند.  پرسشنامه    هایال ؤ س  ةلیکرت به ادام

میانگین    بیشتر توضیح داده می شود.  متاسواتکه در ادامه توضیحات مدل  د  دهی به عوامل را دارو وزن

تجزیه و تحلیل اطالعات و   براییک ساعت و پنج دقیقه بود. ت متاسواگویی به پرسشنامه زمان پاسخ

باشگاه توسعه  راهبرد  حرفه ارائه  مدل  داری  از  در  متاسواتای  شد.  پرسشنامه   35مجموع،  استفاده 

  متاسوات افزار  ها توسط نرمآوری پرسشنامهآوری شد که تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از جمعجمع 
 انجام شد.  

 متاسوات تکنیک  

است. برای    سواتتکنیک    ةیافتتکامل  ةنوعی نمونریزی راهبردی و به برنامهتکنیکی جدید در    متاسوات

متشکل از آگاروال، استادیار علوم رایانه نوربرت کالج    اینفرهگروه سه،  2012در سال  ،  نخستین بار

را این مدل راهبردی    ،مدیریت بازرگانی همان دانشگاه  بخشآمریکا و دو تن از همکاران ایشان در  

ازآنجاکه تاکنون این مدل   نخستین کار پژوهشی منتشرشده در جهان است.  هاآن. مقاله  کردندمعرفی  

و سایر کشورهای جها ایران  زمینه مطالعاتدر  است  مدیریت  ن در  نشده  استفاده  این    ،ورزشی  در 

  ای داری حرفه پژوهش سعی بر آن است تا به معرفی این مدل و چگونگی کاربرد آن در توسعه باشگاه

 بپردازیم. والیبال
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 داخل   از  داخل و  به  خارج  راهبردی  ریزیبرنامه  رهیافت  دو  با  هاسازمان  و  سساتؤم،  هاشرکت  امروزه

 همچنین و هاقابلیت و  منابع آیا کهدارد   ستگیبعامل   این  به بندیتقسیم اند. اینرو شدهروبه   خارج  به

(.  15 ، 2012، 1، گراسل و پال خیر )آگاروال یا  شوند  گرفته کار  به در آغاز محیطی کالن و خرد عوامل

  محبوب   و  موفق   هایشرکت  و   هاسازمان  که  اندرسیده  به اجماع  راهبردی  ریزیبرنامه  علم  پردازاننظریه

است  سبب  که  دارند  فردیمنحصربه  هایتوانایی پیدا کنند   بازار  در  شده  را    با  ها آن.  موقعیت خود 

  بر اتکا و هاخالقیت براساس و اندزده  دست خارج به داخل از رهیافت  یک به خود خالقیت از استفاده

  و اندوجود آورده  به   را  بازارهایی   دیگر،   عبارت به  ؛ اند کرده متمایز  دیگران  از  را   خود  درونی،   هایتوانایی

  است   استوار  فرض   این   منابع بر  بر مبتنی  دیدگاه   و   بینش   بنابراین  ؛اند داده  شکل   را  خود  رقابتی   فضای

  برتری  و نوعی  هاستآن  متمایزکنندۀ  عامل  و  مزیت  نخستین  گروه  و  سازمان  هر  هایتوانایی  و  منابع  که

  هایها، ویژگیدارایی  ها، توانایی  ،منابع  از  آورد. منظورمی  ارمغان  به  ها آن  برای  را  بلندمدت   و   پایدار

 هاآن   آیندۀ  و  شرایط  بهبود  در  و  است  گروه  یک  اختیار  در  که  است  نسبی  مزیت  نوع  هر  و  دانش  مثبت،

  شکل گرفته  منابع  برمبتنی  دیدگاه  نوعی به  و  خارج  به  داخل  رهیافت  براساسمتاسوات    است. مدل  ثرؤم

 این   از  یککدام  که  دهد  تشخیص  تواندمی  شرکت  یک  چگونه:  ماندمی  باقی  چالش  یک  البته؛  است

 چهار  مسئله  این  حل  برای  (1199)  2بارنی   ند؟هست  پایدار  رقابتی   مزیت  ایجاد  به  قادر  ها و قابلیت  منابع

  3باارزش   دبای  باشد،  اثربخش  راهبردی  لحاظ  به  قابلیت  یا  منبع  یک  اینکه  برای.  کرده است  بیان  را  معیار

(V)، 4نادر (R )،  5تقلیدنشدنی (I) 6جایگزین و بدون (O) توان  توانندمی زیر معیار چهار روازاین ؛باشد  

  به  معیار  این چهار  منابع،  نظر  از.  کنند  تعیین  را  موفق  راهبرد  یک  خلق  برای  ها قابلیت  و   منابع  بالقوۀ

 (.  184 ،2016)قائد رحمتی و خاوریان گرمسیر،  هستند مرسوم VRIO شرایط

 
1. Agarwal, Grassel & Pahl 

2. Barney 

3. Value 

4. Rarity 

5. Imitability 

6. Organization 

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scarcity
https://en.wikipedia.org/wiki/Imitation
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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 (VRIO)معیارهای ایجاد استراتژی موفق از دیدگاه مبتنی بر منابع  -1شکل 

Figure 1- Criteria for Creating a Successful Strategy from a Resource-Based 

Perspective (VRIO) 

 

.  شوندمی  شناسایی  داخلی  عوامل از  مستقل  طوربه   سازمان  محیط  با  مرتبط  عواملمتاسوات،    مدل  در

  اقتصادی،  سیاسی،  عوامل  بر  ارچوبهچ  این.  شودمی  استفاده  (PESTEL)  پستل  روش  از  برای شناسایی

  روپیش  هایفرصت  شناسایی  برای  تحلیل  این.  است  استوار  قانونی   و  محیطیفناورانه، زیست  اجتماعی،

  کاهش  به  اقدام   سازمانی   کار   با  درنتیجه  است؛   ثرؤم  هر مجموعه  گسترش  احتمالی  های خطر  همچنین  و

  ابعاد در محیط  ارزیابی به تحلیل این  عموماً.  کندمی محیط ناشناخته ابعاد  سوی از محتمل هایخطر

 تغییرات   تا   دارند  را  توانایی   این  کالن  عوامل  چراکه  ؛دارد  حال اختصاص  زمان  ارزیابی  همچنین  و  کالن

 تأثیرتحت   است  ممکن  اقتصادی  بنگاه   یک  مثال،  طوربه  کنند؛  ایجاد  مجموعه  محیط و  در  را  اساسی

  اتخاذ  رب  تأثیری  بنگاه  آن  کهدرحالی  ؛گیرد  قرار  شدهوضعمالیاتی تازه  قوانین  و  جدید  سیاستی  تدابیر

  راجع   قضاوت  واسطةبه   نیز  راهبردی  تناسب  ایدۀ  (. درنهایت،2011،  1)هوسو   است  نداشته  هاتصمیم   این

  هاقضاوت  این.  شودمی  عملیاتی  کنند،می   سازمانی پشتیبانی   اهداف  از  هاقابلیت  و  منابع  که  ایدرجه  به

  اهمیت  که  آورند می  پدید  عوامل محیطی  و   هاقابلیت  یا   منابع   بین  را  ها زوج  از  فهرستی  خود  خود به

  خارجی  و  عامل داخلی  یک  بین  ترکیبات  که  است  این  مدل  محدودیت  جدیدترین.  دارند  ایبرجسته

  ،اینجا  در.  دنباش  نداشته  یکدیگر  بر   واقعی   تأثیر  گونههیچ  ولی  شود،  ایجاد  تصادفی  طوربه  است  ممکن

.  آیدمی  ساختاریافته  یفرایند  انتهای  در  صرفاً  ولی  است،  ناپذیراجتناب  گیرندگانتصمیم  قضاوت

 
1. Husso 
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  شدهادراک اولویت با مطابق را دیگر عاملی  هایزوج و کرد حذف فهرست از توانرا می عامل ترکیبات

  های ارزیابی  همة  به  که  است  راهبردی  هایاولویت  از  ایشدهبندیفهرست اولویت   نتیجه،  .کرد  مرتب

 راهبردی   تناسب  و  ها قابلیت  و  منابع  قوت  نقطة  بر منابع، مبتنی  دیدگاه   بنابراین  ؛است  وابسته  پیشین

  این  ، رسدمی  نظر  به.  شودمی  بندیعوامل اولویت  این  قوت  نقطة  بر  تنهایی به  محیطی،   عوامل  با   هاآن

 (.15 ،2012، و همکاران باشد )آگاروال داشتهسوات  تحلیل  و تجزیهبر  اساسی مزیت امر
 

 نتایج 
ای باشگاه والیبال پیام  داری حرفه توسعه راهبردی باشگاهتکنیک متاسوات در راستای مراحل اجرای 

 باشد:  به شرح زیر میمشهد 

 مرحله اول: ارزیابی منابع و رقبا

 ، ریزی برای این پژوهشبه ارزیابی منابع و رقبا پرداخت. دوره زمانی برنامه  در نخستین مرحله باید 

در نظر گرفته شده است. در این مرحله   1404انداز  ق با سند چشمهمگام با اسناد فرادست و منطب

داری اهداف سازمانی مشخص شد و سپس گروه خبرگان، متخصصان و مدیران ورزشی در حوزه باشگاه

. جدول  کردندبندی  در سه سطح اولویت باال، متوسط و پایین اولویترا  ای ورزش والیبال، اهداف  حرفه 

دهد. پس از تدوین این جدول و تعیین  ها را نشان میی و درجه اولویت آن اهداف سازمان   ۀ یکشمار

 افزار متاسوات شد. درجه اولویت هریک از اهداف، اطالعات وارد فضای نرم
 

 1404براساس افق  ایداری حرفهباشگاه شده در جهت توسعه نییاهداف تع -1جدول 
Table 1- The Goals Set for the Development of Professional Club Management 

Based on the Horizon of 2025 

 هدف 

Purpose 

 تیاولو

Priority 
 باشگاه   یبرا ی ون یز یشمار مخاطبان تلو   شیافزا 

Increasing the Number of Television Audiences for the Club 

 باال   تی اولو

High Priority 

 توسعه باشگاه  تیتقو  یبرا یمال ت یحما   یهانامهتفاهم یامضا

Signing Financial Support Agreements to Strengthen the 

Development of the Club 

 باال   تی اولو

High Priority 

 باشگاه  یمطمئن برا ی ثبات مال جادیا

Creating Secure Financial Stability for the Club 

 باال   تی اولو

High Priority 
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 1404براساس افق  ایداری حرفهباشگاه شده در جهت توسعه نییاهداف تع -2جدول ادامة 
Table 1- The Goals Set for the Development of Professional Club Management 

Based on the Horizon of 2025 

 هدف 

Purpose 

 تیاولو

Priority 

 باشگاه  ی و خارج ی تمام مسابقات داخل ایرسانه  پوشش

Media Coverage of All Domestic and Foreign Matches of the Club 

 متوسط  تی اولو

Moderate 

Priority 
 یو استعدادپرور ه یپا  هایمیتوجه به ت شیافزا 

Increasing Attention to Basic Teams and Talent Cultivation 

 باال   تی اولو

High Priority 

 باشگاه   ی تعداد هواداران برا شیافزا 

Increasing the Number of Fans for the Club 

 متوسط  تی اولو

Moderate 

Priority 
 باشگاه  یبرا  دار ی ثر و پاؤم یرقابت فرایند  یسازادهیپ

Implementing an Effective and Sustainable Competitive Process for 

the Club 

 متوسط  تی اولو

Moderate 

Priority 

 

به    ند؛ شناسایی شد   های والیبالباشگاهموفقیت    درثر و کلیدی  ؤعوامل م  ،در این مرحله و در گام بعد

هایی پرداخت که در راستای موفقیت مجموعه ضروری  عبارت دیگر باید به شناسایی منابع و قابلیت

ها دارای وزن و اهمیت یکسانی نیستند، باید به هرکدام از این  ه این منابع و قابلیتکهستند. ازآنجا

داد.  توانایی تخصیص  مشخصی  وزش  میوزن  برایها  عوامل  این  روشبندی  از  مدلهتوان  و  های ا 

ای، مدل آنتروپی شانون و غیره استفاده کرد. در این  گوناگونی مانند روش دلفی، مدل تحلیل شبکه 

داری باشگاهثر بر توسعه ؤعوامل م  دو  ۀمراتبی استفاده شد. شکل شمارپژوهش از روش تحلیل سلسله 

 دهی شده است.مراتبی وزندهی تحلیل سلسله  وزن  با   دهد که مطابق را نشان می  ای در والیبال حرفه 
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Figure 2- Factors Affecting the Development of Professional Club Ownership as 

Entered in the Metaswot Software Environment 

 

و داشتن    یاب یتوجه به استعدادبه ترتیب    ،ایداری حرفهثر بر توسعه باشگاهؤبراساس شکل، در عوامل م

تخصص  ی آکادم )  15)  بالیوال  ی)مدرسه(  مناسب  امکانات  و  تجهیزات  دراختیارداشتن    10درصد(، 

نیروی انسانی متخصص و  گیری از  درصد(، بهره  10ای باشگاه )های توسعه درصد(، تحقیقات و برنامه

( باشگاه  در  بین  10بومی  و  بازیکنان ملی  و  فنی  )درصد(، دراختیارداشتن کادر  درصد(،    10المللی 

درصد(،    پنج)  باشگاه   تیحما  یبرا  یبخش خصوص  حضوردرصد(،    پنج)  بالیورزش وال  ایپوشش رسانه

  مد در باشگاه آمنسجم و کار  یابیارز  ی هاداشتن برنامهدرصد(،    پنج)  سابقه، قدمت و شهرت باشگاه 

  داشتندرصد(،    پنجی )مال   انیجذب حامدرصد(،    پنج)  داشتن هواداران وفاداراریاختدردرصد(،    پنج)

  پنج)   از باشگاه   ی دولت  ی نهادها  تی حما درصد(،  )پنج    (غیره  اهداف و  ت،یانداز، مأمورسند توسعه )چشم

فروشی  ت ریزی مشخص برای بلیتن برنامهدرصد( و داش  سهدرصد(، موقعیت جغرافیایی شهر باشگاه )

 درصد( بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.   دومسابقات )
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 گیری مرحله دوم: شناسایی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازه

را باید شناسایی کرد  دو بعدی    ،در این مرحله باید به شناسایی ابعاد رقابتی پرداخت. در گام پیشین

این جمله را تکمیل  باید  شوند و  شده میهای شناساییکه سبب ایجاد تمایز و تفاوت منابع و قابلیت

ای باشگاه والیبال پیام مشهد، ما در گام نخست بر سر ... و ... رقابت  داری حرفه در توسعه باشگاه»کرد:  

ایر  .«کنیممی والیبال  برتر  لیگ  در  قهرمانی  در تعداد  رقابتی  عوامل  از  ملی  بازیکنان  جذب  و  ان 

گیری مشخص کرد. در پژوهش حاضر شوند. در ادامه باید واحد اندازهای محسوب میداری حرفه باشگاه

همچنین باید وضعیت رقبا از    ؛مالک مدنظر است  عنوان  به تعداد قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران  

مشخص شود. در کسب عنوان قهرمانی در    شده نظر تعداد قهرمانی نسبت به مجموعه و باشگاه مطالعه

ایران والیبال  برتر  تهران، باشگاه  ،لیگ  سایپا  مازندران،  کاله  ورامین،  شهرداری  تهران،  پیکان  های 

رقبای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب    عنوانبهشهرداری ارومیه، شهرداری گنبد و خاتم اردکان یزد  

های والیبال پیکان تهران، سایپا تهران، کاله مازندران، شهرداری ورامین، خاتم اردکان  شوند. باشگاهمی

و شهرداری ارومیه در کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران جلوتر از باشگاه والیبال پیام  

تنها از باشگاه والیبال شهرداری گنبد در موقعیت باالتری از این حیث مشهد هستند و پیام مشهد  

 برایهای محدوده مورد مطالعه را با سایر رقبا مقایسه کرد. برخوردار است. سپس باید منابع و قابیلت

ل  شود. جدوتر استفاد میانجام این مقایسه از پنج سطح بسیار فراتر، فراتر، تقریبا برابر، پایین و پایین

ر توسعه  بثر  ؤدهنده مقایسه باشگاه والیبال پیام مشهد با رقبای خود از نظر عوامل منشانۀ دو  شما

 است. ۀ سهشده در شکل شمارای بیانداری حرفه باشگاه
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Table 2- Comparison of Payam Mashhad Club with its Competitors in Terms of 

Factors Affecting the Development of Professional Club Ownership 

 باشگاه 

Club 
 ر توسعه بثر ؤعوامل م

 ای داری حرفهباشگاه 

Effective Factors on 

the Development of 

Professional Club 

Ownership 

پیکان  

 تهران 

Paykan 

Tehran 

شهرداری  

 ورامین 

Shahrdari 
Varamin 

 کاله مازندران

Kalleh 
Mazandaran 

سایپا 

 تهران 

Saipa 
Tehran 

شهرداری  

 ارومیه 

Shahrdari 
Urmia 

شهرداری  

 گنبد 

Shahrdari 
Gonbad 

خاتم 

 اردکان

Khatam 
Ardakan 

موقعیت جغرافیایی شهر  

 باشگاه 

Geographical 

Location of the Club 

City 

 برابر  تقریباً

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 بسیار فراتر

Much 

Beyond 

 فراتر

Beyond 

 بسیار فراتر

Much 

Beyond 

دراختیارداشتن تجهیزات و  

 امکانات مناسب

Having the Right 

Equipment and 

Facilities 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

های تحقیقات و برنامه

 ای برای باشگاه توسعه

Research and 

Development 

Programs for the Club 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

و  یابیتوجه به استعداد

)مدرسه(  یداشتن آکادم

  بالیوال یتخصص

Paying Attention to 

Finding Talent and 

Having a Specialized 

Volleyball Academy 

(School) 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 
 تربسیار پایین

Much Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

گیری از نیروی انسانی  بهره 

 متخصص و بومی در باشگاه

Utilization of Local 

and Expert Human 

Resources in the Club 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 
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Table 2- Comparison of Payam Mashhad Club with its Competitors in Terms of Factors 

Affecting the Development of Professional Club Ownership 

 باشگاه 

Club 
 عوامل مؤثر بر توسعه 

 ای داری حرفهباشگاه 

Effective Factors on 

the Development of 

Professional Club 

Ownership 

پیکان  

 تهران 

Paykan 

Tehran 

شهرداری  

 ورامین 

Shahrdari 
Varamin 

 کاله مازندران

Kalleh 
Mazandaran 

سایپا 

 تهران 

Saipa 
Tehran 

شهرداری  

 ارومیه 

Shahrdari 
Urmia 

شهرداری  

 گنبد 

Shahrdari 
Gonbad 

خاتم 

 اردکان

Khatam 
Ardakan 

ای ورزش پوشش رسانه

 والیبال

Media Coverage of 

Volleyball 

 برابر  تقریباً

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 
 فراتر

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

حضور بخش خصوصی برای 

 حمایت باشگاه 

The Presence of the 

Private Sector to 

Support the Club 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 

 ترپایین

Lower 

کادر فنی و دراختیارداشتن 

 المللی بازیکنان ملی و بین

Having Technical 

Staff and National 

and International 

Players 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

قدمت و شهرت  ، سابقه

 باشگاه 

History, Age and 

Reputation of the 

Club 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 تربسیار پایین

Much 

Lower 

 ترنیپای

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

های ارزیابی  داشتن برنامه

 مد در باشگاه آمنسجم و کار

Having Consistent 

and Efficient 

Evaluation Programs 

in the Club 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 
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Table 2- Comparison of Payam Mashhad Club with its Competitors in Terms of Factors 

Affecting the Development of Professional Club Ownership 
 باشگاه 

Club 
 عوامل مؤثر بر توسعه 

 ای داری حرفهباشگاه 

Effective Factors on 

the Development of 

Professional Club 

Ownership 

پیکان  

 تهران 

Paykan 

Tehran 

شهرداری  

 ورامین 

Shahrdari 
Varamin 

 کاله مازندران

Kalleh 
Mazandaran 

سایپا 

 تهران 

Saipa 
Tehran 

شهرداری  

 ارومیه 

Shahrdari 
Urmia 

شهرداری  

 گنبد 

Shahrdari 
Gonbad 

خاتم 

 اردکان

Khatam 
Ardakan 

هواداران دراختیارداشتن 

 وفادار 
Having Loyal Fans 

 فراتر

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

بسیار 

 فراتر

Much 

Beyond 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 

ریزی مشخص  داشتن برنامه

 مسابقات فروشی تبرای بلی

Having a Specific 

Plan for Ticket Sales 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

 جذب حامیان مالی 

Attracting 
Sponsorships 

 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 
 ترپایین

Lower 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 فراتر

Beyond 
 ترپایین

Lower 

داشتن سند توسعه  

انداز، مأموریت، اهداف )چشم

 ( غیره و 

Having a 

Development 

Document (Vision, 

Mission, Goals, etc.) 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 

بسیار 

 ترپایین

Much 

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

حمایت نهادهای دولتی از  

 باشگاه 

Government 

Institutions Support 

the Club 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 ترپایین

Lower 

 ترپایین

Lower 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 برابر تقریباً 

Almost 

Equal 

 

ها را تعیین کرد و در پایان این  در ادامه باید میزان ارتباط هریک از ابعاد رقابتی با منابع و توانایی

وضعیت   بیانگر  نقشه  این  شد.  خواهد  ترسیم  رقابتی  نقشه  هدف  مرحله  و  سازمان  به  نسبت  رقبا 

 است.   شدهمطالعه
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Figure 3- Competitive Map of the Development Strategy of Payam Mashhad 

Volleyball Club 

 

باشگاه والیبال    ،شودطورکه مشاهده میبیانگر موقعیت و نکات مثبت رقباست. همانۀ سه شکل شمار

پیام مشهد از لحاظ قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران تنها از باشگاه والیبال شهرداری گنبد باالتر  

پایینهای نامو از سایر باشگاه  است ،  دهدینشان م نیز  نقشه رقابتی    .تری قرار داردبرده در وضعیت 

های پیکان تهران، سایپا تهران، کاله مازندران، شهرداری ورامین، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه  باشگاه

اند.  تر بودهباشگاه والیبال پیام مشهد موفق در مقایسه باو شهرداری گنبد در جذب بازیکنان تیم ملی 

صورت مجموع و امتیاز نشان ابتی  و بهتفکیک ابعاد رقنیز مزیت رقابتی هریک را بهۀ سه  جدول شماره  

 دهد. می
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Table 3- The Competitive Advantage of Each of the Main Competitors of Payam 

Mashhad Volleyball Club in the Development of Professional Club Ownership 

 

 قهرمانی 

Championship 

 جذب بازیکنان ملی

Recruitment of 

National Players 

 مجموع

Total  

 امتیاز

Score 

 

 مطلق 
Absol

ute 

 شدهنرمال

Normali

zed 

 مطلق 

Absol

ute 

 شدهنرمال

Normali

zed 

 مطلق 

Absol

ute 

 شدهنرمال

Normali

zed 

 مطلق 

Absol

ute 

 شدهنرمال

Normali

zed 
پیکان 

 تهران

Paykan 
Tehran 

4/893

617 
1/288 

3/849

057 

1/16286

6 

8/742

674 

2/45086

6 
7 7 

شهرداری 

 ورامین 

Shahrda

ri 
Varamin 

3/361

702 
0/8848 

3/471

698 
1/04886 

6/833

401 
1/93366 4 4 

کاله 

 مازندران 

Kalleh 
Mazand

aran 

4/319

149 
1/1368 

3/754

717 

1/13436

5 

8/073

866 

2/27116

5 
5 5 

 سایپا تهران 

Saipa 
Tehran 

4/680

851 
1/232 

3/754

717 

1/13436

5 

8/435

568 

2/36636

5 
6 6 

شهرداری 

 ارومیه

Shahrda

ri Urmia 

3/255

319 

0/85680

01 

2/981

132 

0/90065

15 

6/236

452 

1/75745

2 
3 3 

شهرداری 

 گنبد

Shahrda

ri 
Gonbad 

3/042

553 

0/80080

01 

2/377

359 

0/71824

1 

5/419

912 

1/51904

1 
1 1 

خاتم 

 اردکان 

Khatam 
Ardakan 

3/042

553 

0/80080

01 

2/981

132 

0/90065

15 

6/023

685 

1/70145

2 
2 2 
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 ها مرحله سوم: ارزیابی توانایی

پاسخ چالش  برای  به  و  »گویی  منابع  این  از  هریک  پایدار  رقابتی  مزیت  ایجاد  تشخیص  چگونگی 

ها را از منابع و قابلیتباید اساس براین ؛شود( استفاده میVIROبر منابع )از دیدگاه مبتنی «هاقابلیت

باارزش  )V) بودننظر  نادربودن   ،)R  تقلیدنشدن  ،)(I)  جایگزین غیرقابل  )و  و Oبودن  بررسی   )

شده   ارزیابی بع ها براساس دیدگاه مبتنی بر منامنابع و توانایی ۀ چهارشکل شماردر . کردگیری اندازه

 .است

 
 بر منابعیمبتن دگاهیبراساس د هاییمنابع و توانا یابیارز -4شکل 

Figure 4- Assessment of Resources and Capabilities Based on the Resource-Based 

Perspective 

 مرحله چهارم: تحلیل محیطی

، ولی ضروری برای موفقیت مجموعه  شده مستقیم سازمان و محدوده مطالعه  نشدنی باید عوامل کنترل

را نشان  این عوامل    چهار  ۀشود. جدول شماراستفاده می  پستلمنظور از تحلیل  را تعیین کرد. بدین

پنج گروه مقیاس اسمی بسیار مهم، مهم، متوسط، کمدهدمی اهمیت و بسیار  . وزن این عوامل در 

ر موفقیت سازمان را تعیین  بشود. در ستون تأثیر باید میزان تأثیر این عوامل  اهمیت تعیین میکم

این عوامل د افزایش  احتمال  باید درجه  افزایش  احتمال  برنامهکرد. در ستون  را ر طول دوره  ریزی 

 .کردبررسی را بودن رفع این موارد میزان اضطراری الزم است تعیین کرد و در ستون درجه ضرورت، 
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ای باشگاه پیام داری حرفهباشگاه  یراهبرد یزیرثر خارج از کنترل در برنامهؤم یط یعوامل مح -7جدول 

 مشهد

Table 4- Effective Environmental Factors Out of Control in the Strategic Planning 

of Professional Club Management of Payam Mashhad Club 

 عامل

Factor 

 وزن 
Weight 

 تأثیر
The Effect 

 احتمال افزایش 
Possibility of 

Increase 

 درجه اضطرار
Degree of 

Emergency 
 نوسانات شدید نرخ ارز 

Extreme Fluctuations in 

Exchange Rates 

 بسیار مهم

Very 
Important 

 قوی

Strong 
 زیاد 

Much 
 بسیار فوری

Very Urgent 

 افزایش نرخ  تورم 

Increase in Inflation Rate 

 بسیار مهم

Very 
Important 

 قوی

Strong 

 زیاد 

Much 
 

 فوری 

Urgent 

 هاتحریم 

Sanctions 
 متوسط

Medium 

 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 
 قوانین و مقررات دولتی 

Government Rules and 
Regulations 

 مهم

Important 
 قوی

Strong 
 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 

 ثبات سیاسی نبود

Lack of Political Stability 
 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 
 کم

Low 
 متوسط

Medium 
 های اجرایی کشور توان دستگاه 

The Power of the Country's 
Executive Bodies 

 مهم

Important 
 قوی

Strong 
 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 

 فناوری 

Technology 

 مهم

Important 
 قوی

Strong 
 متوسط

Medium 
 فوری 

Urgent 
 اجتماع   و فرهنگ

Culture and Social 

 مهم

Important 
 قوی

Strong 
 متوسط

Medium 
 متوسط

Medium 
 

 مرحله پنجم: سنجش تناسب راهبردی

مدل   توسعه  پی  در  مدل  این  پشتیبان  در  و    سواتازآنجاکه  ابزار  یک  با  آن  ترکیب  برای  تالش 

ن  آمعیار تناسب راهبردی عاملی برای دستیابی به این مهم است. آنچه باید از    ،گیری استتصمیم

ها و تهدیدها و عوامل داخلی  ناپذیر عوامل خارجی به فرصتبندی خشک و انعطافاجتناب کرد، تقسیم

ها  ست. در گام بعد به ارزیابی میزان تأثیر پشتیبانی و تأثیرپذیری منابع و تواناییهاو ضعف  هابه قوت

پرداخته شده است که در جدول شمار راهبردی  تناسب  یا همان  پنج  از عوامل محیطی  مشاهده ۀ 

ها  از آن موردگیرد، چند این عوامل حجم زیادی را در برمی یدو به دو های هشود. ازآنجاکه مقایسمی

 آورده شده است. 
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 تناسب راهبردی  -8جدول 

Table 5- Strategic Fit 

 عوامل محیطی )پستل( 

PESTEL 

 سطوح مقایسه

Comparison Levels  

قوانین و مقررات  

 دولتی

Government 
Rules and 

Regulations 

 ها تحریم

 
Sanctions 

افزایش نرخ   

 تورم 

Increase 
in 

Inflation 
Rate 

نوسانات شدید  

 نرخ ارز 

Extreme 

Fluctuations 

in 

Exchange 

Rates 

)بسیار قوی، قوی، تاحدودی، ضعیف، بسیار  

 ضعیف( 

 (Very Strong, Strong, 

Somewhat, Weak, Very Weak) 

 ضعیف 

Weak 

 ضعیف 

Weak 

 ضعیف 

Weak 

 بسیار ضعیف 

Very Weak 

موقعیت جغرافیایی شهر  

 باشگاه 

Geographical Location 

of the Club City 

ت
بلی

 قا
ع و

ناب
م

ها 
 

R
es

o
u

rc
es

 a
n

d
 C

ap
ab

il
it

ie
s

 

 تاحدودی 

Somewhat 
 قوی

Strong 

 بسیار قوی 

Very 

Strong 

 بسیار قوی 

Very Strong 

دراختیارداشتن تجهیزات و  

 امکانات مناسب 

Having the Right 

Equipment and 

Facilities 

 قوی

Strong 

 ضعیف 

Weak 

 بسیار قوی 

Very 

Strong 

 ضعیف 

Weak 

های  برنامهتحقیقات و 

 ای برای باشگاه توسعه

Research and 

Development 

Programs for the Club 

 تاحدودی 

Somewhat 

 ضعیف 

Weak 

 قوی

Strong 

 ضعیف 

Weak 

و داشتن   ی اب ی توجه به استعداد

  ی)مدرسه( تخصص یآکادم

  بالیوال

Paying Attention to 

Finding Talent and 

Having a Specialized 

Volleyball Academy 

(School). 
 

شود.  مشاهده می شش  ۀها بر اهداف را تعیین کرد که در جدول شمارسپس باید تأثیر منابع و توانایی

گیرد، چند  این عوامل حجم زیادی را در برمی یدو به دو هایه دلیل آنکه مقایسدر این قسمت هم به

 ها آورده شده است.از آن  مورد
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 با اهداف  هات یتناسب منابع و قابل -9جدول  

Table 6- Compatibility of Resources and Capabilities with Goals 

 
 

 مرحله ششم: ترسیم نقشه راهبردی

شود.  میاقدام  پیشین در مرحله پنجم، به ترسیم نقشه راهبردی    هایهو مقایس  هابا توجه به تصمیم

 ای و عوامل کالن محیطی با رنگ نارنجی نشان داده شده است. آن ها با رنگ فیروزهمنابع و قابلیت

  جایگزین  غیرقابل باارزش، تقلیدنشدنی و    نسبتاً  ، سمت راست متمایل هستنددسته از عواملی که به

از عواملی که به سمت باال متمایل هستند نیز  هستن از تناسب راهبردی برخوردارند. آن دسته  د و 

ها بیانگر درجه تناسب های منابع و قابلیتدارای درجه باالیی از تناسب راهبردی هستند. اندازه حباب
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برای هر    ،وعهاست. درمجمها با اهداف و اندازه حباب عوامل کالن محیطی بیانگر درجه اضطرار آن آن 

ها و همچنین عوامل کالن محیطی هستند، قرارگیری ه بیانگر منابع و قابلیتکها  دو دسته از حباب

 .استمیزان امتیاز و نمره  بیشتریندر موقعیت باال و سمت راست بیانگر 

 
والیبال پیام مشهد ای باشگاه داری حرفهباشگاهتوسعه  ینقشه راهبرد -5شکل   

Figure 5- The Strategic Map of the Development of the Professional Club 

Management of Payam Mashhad Volleyball Club 

 

ترتیب عوامل نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات ، بهۀ پنجبراساس شکل شمار

ترین موانع کالن محیطی بزرگعنوان بههای اجرایی، فناوری و فرهنگ اجتماعی دولتی، توان دستگاه

حباب  ۀد و با توجه به اندازنشوای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب میداری حرفه توسعه باشگاه در

آن   نیازها  آن  به  الزم    هااست  مانند  شودتوجه  دیگر  عوامل کالن محیطی  و    نبود.  و  سیاسی  ثبات 

ثر بر موفقیت ؤهای بعدی به لحاظ تأثیر و ضرورت اقدام قرار دارند. در بین عوامل مها در رتبهتحریم

ترتیب عوامل جذب حامیان مالی، حضور ای باشگاه والیبال پیام مشهد نیز بهداری حرفهو توسعه باشگاه
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پوشش  دولتی،  نهادهای  حمایت  مناسب،  امکانات  و  تجهیزات  دراختیارداشتن  خصوصی،  بخش 

بازیکنان ملی و بینرسانه برنامهای، دراختیارداشتن کادر فنی و  ای، های توسعهالمللی، تحقیقات و 

برنامه بلیداشتن  برای  مشخص  استعدتریزی  به  توجه  تخصصی  فروشی،  آکادمی  داشتن  و  ادیابی 

ی در  یعن  ؛های ارزیابی منسجم و کارآمد از باالترین تناسب راهبردی برخوردارندوالیبال، داشتن برنامه

رو باید به  تر هستند؛ ازاینجایگزینل  قابتر و غیرتر، نادرتر، تقلیدنشدنیسایر عوامل باارزش   مقایسه با

توجه عوامل  مناسب،    همچنینشود؛    ویژه   یاین  امکانات  و  تجهیزات  دراختیارداشتن  عوامل  باید 

گیری از نیروی  ای، حضور بخش خصوصی، توجه به استعدادیابی، بهرههای توسعهتحقیقات و برنامه

پوشش رسانه بومی،  به شهری که  انسانی متخصص و  والیبال و موقعیت جغرافیایی و دسترسی  ای 

 ها در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد.های آنهای حبابندازهبا توجه به ا ،باشگاه در آن مستقر است

 

 گیریبحث و نتیجه 
های موجود  افزار متاسوات به ارزیابی منابع و قابلیتبا استفاده از نرم   استدر این پژوهش سعی شده  

های ذهنی  گیریمدل متاسوات با پرهیز از تصمیم.  پرداخته شود  پیام مشهد  ایباشگاه والیبال حرفهدر  

را  سوات  ل  مد  های از نارسایی  تواند بسیاری، میزیادتکنیک سیستماتیک با دقت  یک  مندی از  و بهره

که    کندمی  انینکته را نما  نیا  زا،توسعه برون  یهادگاهیبا رد د این مدل    ،از سوی دیگر  کند.برطرف  

  یداخل  یهاتیمنابع و قابل  ها ازباشگاهشود که    ینیو ع   ییتواند اجرایم  ی زمان  داری و رقابت پا  توسعه

 ی زیربرنامه  یدوره زمان   نییابتدا به تع  ،اساس  بر همینرا کنند؛  نحوه استفاده    نیفرد خود بهترمنحصربه 

اهداف و  .  پرداخته شد  ای پیام مشهدباشگاه حرفه  یاهداف مدنظر برا  نیو سپس به تدو  شد  اقدام

ای حاضر در های حرفهباشگاه  و در ادامه بعضی از  شدمنابع باشگاه والیبال پیام مشهد تجزیه و تحلیل  

های رقیب در جهت ترسیم نقشه رقابتی باشگاه پیام انتخاب  باشگاه  عنوانبهلیگ برتر والیبال ایران  

یندهای رقابتی  اها، اهداف و فرلیتراهبردهای توسعه باشگاه پیام مشهد با توجه به قاب  ،درنهایت  شدند.

 تدوین شد. 

 جذب حامیان مالی باثبات : افزایش نرخ تورم            اولراهبرد   •

های مصرفی،  به اهمیت حضور حامیان مالی باثبات در ورزش کشور در جهت کاهش هزینه  با توجه

اول، حضور مطلوب  بازیکنان و کادر فنی طراز  پررنگجذب  بهرهتر  تر و  از فرصت رسانه،  های  گیری 

اقتصادی باشگاه، این   باشگاهامر  تبلیغاتی و درنهایت توسعه  نیز در  ایران های حرفهمهم  ای والیبال 

(. ورزش کشور و  65  ،2009،  و همکاران  است )الهی وشی  پ غیرقابل چشمویژه باشگاه پیام مشهد  به
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که پیامدهایی چون افزایش  روست  هروبهای افزایش تورم  ع آن باشگاه والیبال پیام مشهد با چالشتببه

را در بر   غیرههای تبلیغاتی و  های مرتبط با تجهیزات و امکانات، زمین تمرین، ترانسفر، هزینه هزینه

های ش هزینهدر راستای جذب حامی مالی باثبات با هدف کاه  د بای باشگاه پیام مشهد می  ؛ بنابرایندارد

های راهبردی در راستای جذب حامیان ریزی به همین منظور داشتن برنامه   ؛ شده کوشا باشدعنوان 

نیازها و خواسته  به  ازجمله مواردی است که در های حامیان و شفافمالی، توجه  سازی نظام مالی 

 شود.جهت جذب حامی مالی باثبات برای باشگاه والیبال پیام مشهد پیشنهاد می

 فروشیتبلی                : فناوری دومراهبرد   •

استراتژیک    ییندافرفروشی  تبلیفروشی است.  تها، بلیهای اصلی برای درآمدزایی باشگاهیکی از بخش

، سجادی، مرادی و  )رضوی گیردفرامیرا  است که از مدیریت پارکینگ تا ورود تماشاچی تا استادیوم  

های لیگ  فروشی در باشگاهتهای مرتبط با بلیتوجه به ملزومات و چالش  ؛ بنابراین( 12  ، 2016،  اسدی

از موارد غیرقابل چشم از ملزومات بسیار مهم در این امر بهره  پ برتر والیبال کشور  وشی است. یکی 

بلی است.  زمینه  این  در  که  است  فناوری  از  ترافیکفتگیری  ویژه  طرح  ارائه  الکترونیک،    و   روشی 

فروشی با  ت در زمینه بلی  مدیران باشگاه پیام مشهدتصاصی ازجمله مواردی است که  های اخپارکینگ

 بهره برند.  دنتوانفناوری میاز گیری بهره

 اندازی آکادمی تخصصی والیبال : فناوری             راهسومراهبرد   •

باشگاه توسعه  با  متناسب  راهبردهای  از  دیگر  به یکی  ایران  والیبال  برتر  لیگ  پیام  های  باشگاه  ویژه 

بر تجهیزات و امکانات آکادمی های روز دنیاست.  های والیبال فناورانه مبتنیاندازی آکادمیمشهد، راه

به امکانات    ، گیری نیروی انسانی زبدهبهره  ریزی دقیق و لیبال جدا از برنامهروز وااندازی آکادمی بهراه

افزارهای تجهیزات مدرن تمرین، نرم  آوردندارد. فراهمنیاز  روز  افزاری بهافزاری و نرم و تجهیزات سخت 

افزارهای گیری از نرمهای تمرینی خالقانه و بهرهو پروتکل  هاروشآنالیز تمرین و مسابقه، استفاده از  

و   انسانی  نیروهای  برای  باشگاه  و  تیم  پیشنهاد  غیرهمدیریتی  زمینه   هاییازجمله  این  در  که  است 

 . دکرتوان ارائه می

مقررات دولتی             پوشش رسانهچهارمراهبرد   • ای و حق پخش : قوانین و 

 تلویزیونی

ای ازجمله مواردی است که ورزش کشور را های مرتبط با حق پخش تلویزیونی و پوشش رسانهچالش

های دیگر های قانونی در این زمینه موجبات چالشاست. وجود خأل   کرده رو  همتعددی روب  های با تهدید 

افزایش شمار مخاطبان ورزشی، ایجاد شور و   .اقتصادی و اجتماعی را برای ورزش کشور رقم زده است
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ثر ازجمله فوایدی است که با ؤاشتیاق در جوانان از سوی رسانه، افزایش درآمدهای مالی و تبلیغات م

رو اینزا  ؛خواهد شد   والیبال   هایای شامل حال باشگاهواگذاری حق پخش تلویزیونی و پوشش رسانه

در راستای دریافت حق پخش تلویزیونی   دبای رو میهای پیشباشگاه والیبال مشهد با اطالع از چالش

های قانونی باشد. مذاکره با صدا و سیمای جمهوری ای در صدد رفع چالشای حرفهو پوشش رسانه

. عقد قرارداد و انتفاع  کندها را هموار  تواند راه توسعه این باشگاهاسالمی و ارائه راهکارهای مقتضی می

به اجارهمالی  یا  زمینه صورت مشارکتی  این  در  پیام مشهد  باشگاه  است که  راهکارهایی  ازجمله  ای 

 .   کندتواند تالش می

 سازی خصوصی  : قوانین و مقررات دولتی             پنجمراهبرد   •

اند که جدا از شده تبدیل پیکریهای اقتصادی غولبنگاهای در سراسر دنیا به های حرفهامروزه باشگاه

  ،فرض اولپیش  ، شکبیشتر هستند. بی  هایهای ورزشی به فکر کسب درآمد و امتیازفعالیت در زمینه

خصوصی اقتصادی  امتیازات  کسب  از  مرحله  این  به  )زارعرسیدن  است  و  سازی  مرادی  باباییان،   ،

که به کسب منافع اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار سازی  (. خصوصی 578،  2015،  حسینی

 رو ازاین  ؛وری داردزایی و افزایش بهرهاشاره دارد، فواید بسیاری چون توسعه ورزش قهرمانی، اشتغال

بهرهباشگاه با  ورزشی  میهای  خود  برند  توسعه  ضمن  فرصت  این  از  کسب  نتوانگیری  موجبات  د 

 سازی های بسیاری فراروی خصوصیچالش  ، در این بین.  کنندظیم مالی را برای خود فراهم  درآمدهای ع 

ها و  های مهم در این زمینه چالشاست. یکی از چالش  والیبالای  های حرفهیژه باشگاهودر ورزش به

، پیگیری وچهارچهل  نبودن عزم راسخ در اجرای قانون اصل  ؛ همچنینمشکالت قانونی و حقوقی است

خصوصی  برای  اختصاصی  قوانین  نبود  ورزش،  در  خصوصی  بخش  از  دولت  اندک  حمایت  سازی و 

سازی و مواردی از این ها، فقدان اعتماد به بخش خصوصی و دخالت وزارت ورزش در خصوصی باشگاه

رو راهبرد ازاین   ست؛روهروب  هاسازی با آنهایی است که در بخش قانونی خصوصیدست ازجمله چالش

سازی از طریق مذاکره و دریافت تسهیالت دولتی یکی از اقدامات ضروری در جهت د خصوصی پیشبر

 شود. داری باشگاه پیام مشهد تلقی میتوسعه باشگاه

منظور قرارگیری در مسیر توسعه  شده، باشگاه والیبال پیام مشهد بهبه راهبردهای توسعه ارائه  با توجه

کید بر ساخت هویت پایدار در شهر مشهد و  أ راهکارهای ضروری دیگری را مدنظر قرار دهد. ت  د بایمی

جذب هواداران وفادار برای باشگاه خود با توجه به نوپابودن این باشگاه از موارد ضروری و غیرقابل  

تیم گیری از نیروهای متخصص بومی در کادر فنی و بازیکنان نخبه جوان در  پوشی است. بهرهچشم

ازپیش در مسیر توسعه قرار تواند باشگاه والیبال مشهد را بیشیکی دیگر از راهکارهایی است که می

اندازی مدرسه و آکادمی والیبال پیام مشهد در راستای کشف و پرورش استعدادهای نهفته  دهد. راه
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از دیگر موارد   و نگارش سند    مدتهای بلند ریزی . برنامهاسته  توج درخور  در استان و حتی کشور 

ف مدیران بلندپایه این باشگاه  یدر اولویت وظاباید  انداز باشگاه از دیگر موارد ضروری است که می چشم

، راهبردهای توسعه باشگاه والیبال پیام با توجه به پژوهشهای به یافته با توجه ،طورکلیقرار گیرد. به 

های کالن  حیاتی و همچنین با توجه به چالشثر ؤجایگاه آن نسبت به رقبا و با درنظرگرفتن عوامل م

یک باشگاه جوان عنوان  به تواند نام خود را  شک با ارائه و تداوم آن میمحیطی تهیه و تنظیم شد که بی

 و پیشرو در لیگ برتر والیبال کشور مطرح کند. 

است   م شده انجاهای فوتبال  خصوص باشگاهبهها،  توسعه باشگاهبارۀ  های مختلفی درتاکنون پژوهش

و به منابع داخل و    اندشدهتنها و بدون توجه به رقبا بررسی    ،ها ها باشگاهبیشتر این پژوهشدر  که  

های در این پژوهش ضمن اینکه باشگاه  شده است.ننگاه    عمیقطور  بهبیرون باشگاه و عوامل محیطی  

بهره گرفته   ،است  سوات  ةاز روش جدید متاسوات که مدل پیشرفت  شدند،ای ایران بررسی  والیبال حرفه 

، هم به عوامل محیطی و هم به رقبای باشگاه  باشگاهاز  شد که در این راه هم به منابع داخل و خارج  

 دهد. ها نشان میجایگاه باشگاه را در بین رقبا از لحاظ منابع و قابلیت وتوجه دارد 

 

 تشکر و قدردانی 
تمامی اساتید و مربیانی که در این پژوهش همکاری داشته و با نظرات ارزشمندشان تیم   در پایان از

 کنیم. تحقیق را یاری نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می 
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