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 72/37/33تاریخ پذیرش:                                                                                   36/72/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسالمی ایران  

اسیت. در بشین نسرسینای از     تحلیلیی روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی است. 

نفیر از اارشناسیان    07( استفاده گردید. بدین منسیور α/.=62.87پرسشنامه تحلیل سوات )

هیا  والیبال ساحلی به عنوان نمونه انتشاب و از آنها نسرسنای شد. برای تازیه و تحلیل داده

ونیی و بیرونیی،   از ماتریس هیای ارزییابی در  ،های توصیفی، آزمون فریدمن عالوه بر شاخص

داد های پژوهن نشیان یافته ریزی راهبردی استفاده شد.تحلیل سوات و ماتریس امّی برنامه

تهدیید   31فرصت و  37ضعف برخوردار و با  73قوت و  30والیبال ساحلی در وضعیت انونی از 

باشد. در نقاط قوت والیبال ساحلی اشور، گویه مطرح بودن والیبیال سیاحلی بیه    مواجه می

در بشن ضعف گویه نبود ییک   و عنوان تنها ورزش ساحلی در المپیک باالترین میزان اهمیت

یابی به عنوان باالترین نقطه ضعف و در بشین فرصیتها گوییه وجیود خی       سیستم استعداد

ها گویه انگیزه های ایلومتری در اشور باالترین میزان اهمیت و در بشن تهدید 1777ساحلی 

به عنوان باالترین مورد اه والیبال سیاحلی اشیور را میورد     های دیگرمالی بیشتر در رشته 

پس از تازیه و تحلیل محرز شداه فدراسیون والیبال در  دهد، انتشاب گردید.تهدید قرار می

اه می بایسیتی  از  راهبردهیای محافسیه     قرار دارد محافسه اارانهبشن ساحلی در موقعیت 

 7و  محافسه اارانهراهبرد  6راهبرد رقابتی،  1هبرد تهاجمی، را 7در ال اارانه استفاده نماید. 

ها برای توسعه والیبیال   جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت تدافعی راهبرد

 ساحلی ارائه شده است.

تحلیل سوات، برنامه ریزی راهبردی، والیبال ساحلی، ماتریس برنامه رییزی   کلیدی: واژگان

 امی

 :vnazari2000@yahoo.com Email                                               مسئول :*نویسنده 
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 مقدمه
ریزی در سیر تکاملی خویش دستخوش تحوالتی بسیار قرار گرفت که طی سه دوره گذار  برنامه

تفکیک   گرایی در قرن نوزدهم به دوره بازارگرایی و نهایتاً دوره فراصنعتی، قابل از دوره محصول

ریزی، روشها و انواع آن متناسب با نیاز هکر دوره متحکول شکود.    است. این گذار  باعث شد برنامه

شروع گردید با مشخصه های چون محکی  وویکا و متریکر،     1591دوره فراصنعتی که از سالهای 

ویچیدگی، چالش های جدید و غیکر منترکره، مزیکت رقکابتی، مسکامل و موانکن بیرونکی، موانکن         

اجتماعی، فرهنگی، بازارهای به شدت رقابتی و تمرککز بکر آگکاهی، دانکش و اط عکات       سیاسی،

ریکزی مشکارکتی و تعکاملی،    ریکزی در ایکن دوره  برنامکه   های متداول برنامکه همراه گشت. روش

مدیریت راهبردی، بصیرت و تفکر راهبردی، دیدگاه تلفیقی برنامکه ریکزی و بصکیرت راهبکردی،     

 (1311است )علی احمدی،ت دانش مدیریت ترییر و مدیری

ریکزی راهبکردی، مسکتلزم    امروزه کسب موفقیت و تداوم حیات سازمان با توجه به مفهوم برنامه

گیری از برنامه راهبردی است، زیرا از یک  سکوآ آینکده نگکر بکوده و از طریکب وکیش بینکی         بهره

محی  داشته و ارتباط  کند و از سوی دیگر گرایش بهتحوالت آتی اقدامات مناسب را تنریم می

تواند به سرعت از ترییرات محی  بکاخبر شکده و واککنش    تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می

برنامکه راهبکردی ت شکی مکنرم      (. 77.ص1311)زینالو و همککاران،  مناسب و سرین نشان دهد

آنچکه را   اسکت، بیند و آنچه را که سازمان های اساسی را تدارک میها و تصمیماست که فعالیت

اولکین  (. 3.ص1،2111برایسکون ) نمایکد دهی میدهد و چرایی انجام آنرا هدایت و شکلانجام می

ریزی استراتژی ، کم  به سازمان برای فعالیت موفب در محیطی ویچیده ارزش و اولویت برنامه

رات سکازمانی  ریزی استراتژی  به عنوان ابزاری برای ایجکاد و هکدایت ترییک   و وویا است. از برنامه

ریکزی راهبکردی راهکی بکرای شکناخت      تکدوین برنامکه  ( 21311ویلن، و کنند. )هانگراستفاده می

وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت مطلوب آینده و بیانگر فرآیند توسعه و بکه ککارگیری   

کشورهای مختلف بکه دالیکل گونکاگون وارد    (.3،1311باشند )فردآربرنامه برای نیل به اهداف می

اند. ورزش این  بکه صکنعتی تبکدیل شکده ککه بکر شکاخق هکای اقتصکادی،          عرصه ورزش شده

اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیب و با اهمیت دارد. هکر کشکوری مجبکور اسکت بکرای      

کننده و منافن خود، به متریرهای اصلی مکوثر بکر آن توجکه    تسل  هر چه بیشتر به منابن تعیین

ای مستلزم دارا بودن نگکرش جهکانی   ریزی برای هر ودیدهت که برنامهاسکند. اکنون آشکار شده

                                                             
1. Brayson 
2.Hunger, Wheelen 
3. David 
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های درست و تعیکین راهبکرد هکای    شناخت سیاستاست و ورزش از این قاعده مستثنی نیست. 

 (.1314لعه تفصیلی توسعه ورزش قهرمانی،زند )مطامنطقی، سرنوشت هر جامعه را رقم می

ها و ترییرات جدیکد کسکب و   و مقابله با چالش در گذشته سازمان های ورزشی از طریب واکنش

افتند و اغلکب غیکر قابکل    کردند، ولی امروزه ترییرات، بسیار سرین اتفاق میکار خود را حفظ می

های ورزشی برای مقابله با این ترییرات بایکد بکه فککر چکاره     اند. بر این اساس، سازمانبینیویش

ریکزی  آینده نیازمندند که آن با مدیریت و برنامهدهای بینی رویداباشند. به مدیریت وویا یا ویش

هکای درونکی و بیرونکی    های ورزشی بر حسب شرای  محی معادل استراتژی  است. که سازمان

هکای نوآورانکه،   های مختلف از استراتژیخود و با استفاده از فرآیند مدیریت استراتژی  به میزان

هکا و وضکعیت رقکابتی، بکرای رویکارویی بکا ایکن        رنامکه ای، اکتشافی و تقویتی با جذابیت بتوسعه

 (.9.ص  1351حمیکدی، و یابی به اهداف خود استفاده کرده انکد )خسکروی زاده  تحوالت و دست

وردازنکد بیشکتر و   هایی که به برنامه  استراتژی  میدهد که عملکرد سازمانها نشان میوژوهش

حلقه ارتباطی مناسب بین محی  یک  سکازمان و   ها است. دستیابی به ی  بهتر از دیگر سازمان

های آن، ساختار و فرآیندهای آن سکازمان، آثکار مثبتکی بکر عملککرد آن دارد. برنامکه       استراتژی

استراتژی  توانایی سازمان را برای حل مسامل و مشک تی که در ویش روی سکازمان قکرار دارد،   

 .(1،1315رابینسونو  )ویرس افزایش می دهد

های ورزشی در صورتی که قصد بقاآ و در نهایت ویشرفت داشکته باشکند، در   سازمان در مجموع،

هکای  محی  توسعه یافته کنونی باید از برنامه استراتژی  برخکوردار باشکند. موفقیکت در رقابکت    

 هکای ورزشکی ملکی اسکت    ریزی استراتژی  و برنامه محوری در سازمانالمللی حاصل برنامهبین

 (.11-17.ص  1351،)خسروی زاده

ورزشی اسکت   شود.ای المپیکی  است که در فضای باز و روی شن بازی میوالیبال ساحلی رشته

مفرح و لذت بخش که در سالهای اخیر طرفداران زیادی از زن و مکرد را بکه خکود جلکب ککرده      

والیبکال سکاحلی    .و سرگرمی داشته اسکت است. ورزشی که فلسفه راه اندازی آن جنبه تفریحی 

ورزشی فوق العاده سرگرم کننده، سالم، جذاب، در حال ترقی، مرفه، آگاه به شکرای  روز اسکت.   

ورزشی که با هزینه های اندک ایجاد و بازی می شود و ایده آل برای برنامکه هکای توسکعه ای و    

سکابقه   .(2112کتابچه والیبکال ساحلی،فدراسکیون بکین المللکی والیبکال،     ) ورزش همگانی است

باشکد. والیبکال سکاحلی در اواخکر     این ورزش بر خ ف والیبال سالنی در کشور زیاد نمیفعالیت 

هکا  شد. در این سکال دهه شصت و اوایل دهه هفتاد خورشیدی در سواحل شمالی ایران بازی می

شکده اسکت. اولکین دوره    والیبال ساحلی دارای قواعد خاصی نبود و به اشکال مختلفی برگزار می

                                                             
1. Pierce, Robinson 
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های برگزار شد. این رشته در استان 1371سابقات والیبال ساحلی در بندر شرف خانه در سال م

و هرمزگان دارای رونب بیشتری نسبت به سایر نقکاط  غربی گلستان، گی ن، مازندران، آذربایجان

های جذاب و ور طرفدار است و با توجه به تحقیقات، بعد از فوتبکال  والیبال از رشته کشور است.

(. تکاکنون  19،ص 1351،و همکاران دار )کشتی ریزان ورزشی بسیار حامز اهمیت استنزد برنامه

هکای  تحقیقی با محوریت والیبال ساحلی در کشور صورت نگرفته است. ولی بسیاری از سکازمان 

المللی و ملی اقدام به تدوین استراتژی برای توسعه والیبال سکاحلی  ورزشی چون فدراسیون بین

 اند.نموده

والیبال ساحلی ایران نتوانسته است هم وا با سایر کشکورهای آسکیایی حرککت کنکد و عکواملی       

-گذاری مناسب را از مشک ت این رشته عنوان نمکوده چون عدم ورورش بازیکنان و عدم سرمایه

المللی والیبال در برنامه توسعه والیبال ساحلی مهمتکرین  فدراسیون بین(. 1317کشتی دار،)اند 

-کردهها بیان هداف خود را افزایش ارزش تجاری والیبال ساحلی و تدارک حمایت از فدراسیونا

گذاری والیبال ساحلی بعنوان اولکین رشکته ورزشکی    این فدراسیون اهم اهداف خود را وایه است.

های بازاریابی، اشاعه و آشکنا  های المپی ، ایجاد فرصتتابستانی در جهان، ورزش اصلی در بازی

کتابچه والیبکال سکاحلی،   سازی و تاسیس محوطه های ورزشی والیبال ساحلی بر شمرده است )

کنفدراسکیون والیبکال ارووکا تکرویو، توسکعه، برگکزاری        (2112فدراسیون بکین المللکی والیبکال،   

 مسککابقات و دوره هککای آموزشککی را اهککداف توسککعه والیبککال سککاحلی در ایککن قککاره مککی دانککد  

ریزی راهبردی والیبکال  فدراسیون والیبال استرالیا در برنامه(.  2112-روواکنفدراسیون والیبال ا)

ترین راهبردهای توسعه والیبال ساحلی را تدارک فرصکت شکرکت   مهم 2115-2113برای سال 

نفعان کلیدی، افزایش کیفیت و تعکداد ورزشککاران و مربیکان،    برای افراد، گسترش ارتباط با ذی

های ساحلی و سکالنی، دسترسکی بکه بهتکرین مسکابقات بکین       برنامهتعیین جایگاه و یکپارچگی 

طکب ورزشکی،    عملکرد برتر، بککارگیری علکوم و   المللی جهان، تخصیق و مدیریت منابن برنامه

گیکری  های داوری و مربیگری، آمکوزش و وکی  جامن مالی رویدادها، برگزاری دورهگذاری سرمایه

ملی، گسترش خدمات باشکگاه هکا و انجمکن هکای      داوطلبان در سرتاسر کشور، توسعه مسابقات

کشکور کانکادا در برنامکه اسکتراتژی  والیبکال      . (2112برنامه راهبردی والیبال اسکترالیا.  ) توسعه

های فعالیت را افزایش و رشد شرکت کنندگان، توسکعه منکابن وایکدار،    خود حوزه 2111-2113

برنامکه راهبکردی والیبکال    ) ده اسکت هکای بکین المللکی برشکمر    توسعه فنی و دستیابی به برتری

 2115-2113والیبال انگلستان در برنامه ریزی راهبکردی والیبکال بکرای سکالهای      (.2112کانادا.

زمکین والیبکال    11ایجکاد ، راهبردهای توسعه والیبال ساحلی را، افزایش تعداد بازیکنان ترینمهم

تور بکین المللکی و    2تور والیبال ساحلی انگلستان، برگزاری  7برگزاری ساحلی به صورت دامم ، 
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(. 2112.انگلسکتان برنامکه راهبکردی والیبکال    )باشگاه والیبال جدید عنوان نموده است  21ایجاد 

راهبردهای توسکعه   2115-2113ریزی راهبردی برای سالهای انجمن والیبال اسکاتلند در برنامه

ش شرکت کنندگان، بهبود عملکرد، توسعه مربیکان و مربیگکری، تقویکت    والیبال ساحلی را افزای

ها، جذب حامیان مالی، توسعه نرارت متحد، گسترش زیرساخت های والیبال، حمایت از باشگاه

برنامکه  ) گذاری در آموزش مربیگری و افزایش داوطلبان بیان نمکوده اسکت  منابن انسانی، سرمایه

در این وژوهش با استفاده از فرآینکد جکامن راهبکردی مکدل      (.دراهبردی انجمن والیبال اسکاتلن

انداز، ماموریت، اهداف بلندمکدت و راهبردهکای توسکعه والیبکال سکاحلی      چشم(، 1)شکل  دیوید

 (.1311)فردآر، کشور تدوین گردیده است

گیکری سکازمان را در افکب    انداز، تجسم یا تصویری از آینده مطلوب سازمان است که جهتچشم

هکا  ریزی راهبردی در سکازمان انداز از ارکان برنامهدهد. ترسیم و تدوین چشمدمدت نشان میبلن

هکا، عقایکد و   ای از ارزشتوان بکه عنکوان مجموعکه   شود. بیانیه مأموریت سازمان را میقلمداد می

-هنجارهای رفتاری مشترک میان اعضا دانست که عملکرد و رفتار آنان را تحت تأثیر قکرار مکی  

اهداف بلندمدت را به صورت توان . به عقیده دیوید می(91 ،ص.1315 مل ،و  )دباغی زاده دهد

 تعریکف ککرد.   ،کوشکد در تکأمین مأموریکت خکود بدسکت آورد     نتیجه خاصکی ککه سکازمان مکی    

 (.1311)فردآر،

 
 فرآیند جامن راهبردی مدل دیوید -1شکل 

  
بیانیه چشم انداز، ماموریکت و اهکداف بلنکد    در این خصوص، فدراسیون والیبال آمریکا به تدوین 

 مدت خویش اقدام نموده است.
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 چشم انداز: تامید شدن به عنوان ویشتاز والیبال در جهان  

های مالی در تعامل با بخش خصوصکی  مأموریت: توسعه وایدار والیبال از طریب گسترش حمایت

 های بلندمدت گذاریو سرمایه

 اهداف بلندمدت

 المللی مسابقات: کسب مقام نخست در مسابقات بینموفقیت در  -

رشد ورزش: کسب سهمیه برای حضور در تمام سطوح مسابقات والیبال در کلیه مناطب  -

 جررافیایی

ها ها وکمیسیونهای ور نفوذ در هیأت رمیسهالمللی: دستیابی به کرسینمایندگان بین -

 المللی بین

 شناخت: شناخت مداوم مربیان و بازیکنان به عنوان  اجراکنندگان برتر  -

مدیریت: گسترش و حفظ ی  ساختار موثر و کارآمد برای کم  به کسب چشم انداز و ما  -

 موریت موسسه

انداز و مأموریت های مالی برای تحقب  چشمامور مالی: توسعه، کاربرد و حفظ برنامه -

  (.2112ریکا.فدراسیون والیبال آم) موسسه

تواند در حیطکه  با توجه به محی  خانوادگی و امکانات محدود مورد استفاده  والیبال ساحلی می

توان از والیبال ساحلی بکه  ورزش همگانی و تفریحی نقش اساسی داشته باشد. از سوی دیگر می

گوانگجکو،   2111های آسکیایی  آورترین ورزش تووی نام برد، به عنوان نمونه در بازیعنوان مدال

های والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال در مسابقات شرکت نمود و موفب بکه  کشور ایران با تیم

-ها شد، حال آنکه کشور چین با سکرمایه مدال نقره در مسابقات والیبال و هندبال بازی 2کسب 

مکدال   2مکدال طک  و    2ورزشکار موفب شد  1گذاری مناسب در والیبال ساحلی تنها با شرکت 

شککورای المپیکک  ) نقککره توزیککن شککده دربخککش والیبککال سککاحلی  را بککه خککود اختصککاص دهککد

این امر نشان از اهمیت والیبال ساحلی در رویدادهای بین المللی و حیطکه ورزش   .(2112آسیا،

 .قهرمانی دارد
فدراسیون بین المللی والیبال اهداف اصکلی یک  فدراسکیون ملکی را گسکترش شکورای والیبکال        

های داخلی و برنامه های تیم ملکی والیبکال سکاحلی عنکوان نمکوده اسکت. بکه        ساحلی، تورنمنت

منرور توسعه وایدار والیبال ساحلی در کشور و حرکت در راستای اهداف مورد انترار فدراسیون 

 نماید.بین المللی والیبال تدوین برنامه ریزی راهبردی امری ضروری می
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 روش شناسی

یابی بوده که ر با توجه به موضوع و اهداف از نوع مطالعات استراتژی  و زمینهروش تحقیب حاض

تحلیلکی انجکام گرفکت. جامعکه آمکاری وکژوهش شکامل         -به شکل میدانی و بکه روش توصکیفی  

هکای  کارشناسان والیبال ساحلی کشور متشککل از اعضکای فدراسکیون والیبکال، روسکای هیئکت      

ن، مربیکان، داوران، خبرنگکاران و ورزشککاران فعکال در     های سکاحلی، مدرسکا  تربیت بدنی استان

اند که از آنها نررسنجی شده است. تعداد کل نمونکه آمکاری تحقیکب    بخش والیبال ساحلی بوده

آوری اط عکات از منکابن   انکد. بکرای جمکن   نفر بودند که به صورت تمام شکمار انتخکاب شکده    91

مصاحبه استفاده شد. بکدین ترتیکب وکس از بررسکی     ای، مرور ادبیات ویشینه تحقیب و کتابخانه

وضعیت موجود و انجام مصاحبه با خبرگان والیبال ساحلی کشور فهرست مقدماتی نقاط قکوت،  

ها و تهدیدهای والیبال ساحلی کشور استخراج گردید. سپس ورسشکنامه وکژوهش   ضعف، فرصت

و در دو بخکش طراحکی    توس  متخصصان مدیریت ورزشی و والیبال ساحلی بررسی و بکازنگری 

هکا،  هکا، ضکعف  شد. بخش اول در برگیرنده اط عات فردی و بخش دوم مربوط به بررسکی قکوت  

سکوال(،  19) نقاط قکوت  -1بود که در چهار قسمت های والیبال ساحلی کشورها و تهدیدفرصت

ای گزینه 9سوال( در طیف 13) تهدیدها -4سوال(، 12) هاتهدید-3سوال(،  21) نقاط ضعف -2

لیکرت تهیه شد. برای تعیین قابلیت روایی ورسشنامه، نرر اسکتادان، متخصصکان و خبرگکان در    

مورد ورسشنامه طراحی شده، مورد توجکه قکرار گرفکت و اصک حات مکورد نرکر انجکام گردیکد.         

( بکه دسکت آمکد. بکرای     α/.=14.11) همچنین وایایی ورسشنامه از طریب آزمون آلفای کرونبکا  

-روشی والیبال ساحلی از چارچوب جامن تدوین راهبرد اسکتفاده شکده اسکت.    تدوین راهبردها

کنکد  ها کم  می ها مناسب است و به راهبردشده در این چارچوب برای انواع سازمان های ارامه

وکذیرد  ها را شناسایی، ارزیابی و گزینش کنند این چارچوب در سه مرحله صورت می که راهبرد

 (.1311)فردآر،

رودی: در این مرحله اط عات و عوامل اصلی مورد نیکاز از داخکل و خکارج سکازمان     مرحله و -1

شکود. ایکن مرحلکه شکامل مکاتریس ارزیکابی       برای تدوین استراتژی، شناسایی و مشخق می

 است. ( EFE2)و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (IFE1) عوامل داخلی

                                                             
1. Internal Factor Evaluation 
2. External Factor Evaluation 
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هکا( و عوامکل اصکلی    هکا و ضکعف   )قکوت  مرحله تطبیب: در این مرحله عوامل اصلی داخلکی  -2

SWOT) ها(، با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس سکوات ها و تهدیدخارجی) فرصت
( و 1

هایی شناسایی شوند ککه  شوند تا استراتژی(، تطبیب داده میIE2) ماتریس داخلی و خارجی

 در راستای ماموریت سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند.

 مرحلکه تصکمیم گیکری: در ایکن مرحلکه بکا اسکتفاده از مکاتریس برنامکه اسکتراتژی  کمکی            -3

(QSMP
طبیب، مورد ارزیابی های شناسایی شده در مرحله تهای مختلف استراتژی(، گزینه3

 شود.گرفته و جذابیت نسبی آنها تعیین میو قضاوت قرار
 

 چارچوب تدوین استراتژی -2شکل
  عاتمرحله اول: مرحله ورود اط

 (IFE(    ماتریس ارزیابی عوال داخلی)EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 مرحله دوم: مرحله تطبیب

 (IEماتریس تهدیدها، فرصت ها                       ماتریس داخلی و خارجی)
 (SWOTنقاط قوت و نقاط ضعف )

 مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری

 (QSMP) ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی
 

در بخش آمار استنباطی به  دراین تحقیب از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

-استفاده «فریدمن»ای ها، از آزمون رتبهها، تهدیدها، فرصتها، ضعفمنرور رتبه بندی قوّت

 گردید.

 نتایج
مورد استفاده در تحقیب ماموریت، چشم انداز و  بر اساس فرآیند جامن راهبردیدر این بخش 

برای تدوین مأموریت، چشم انداز و  است.اهداف مورد نرر در بخش والیبال ساحلی تدوین شده

اهداف بلندمدت فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی از منابن مختلفی چون طرح جامعه 

ساله کشور،  21، سند چشم انداز ورزش کشور، سند توسعه بخش تربیت بدنی و ورزش کشور

 ادبیات بیشینه تحقیب و نررات خبرگان استفاده شده است. 
-ماموریت: ترویو و توسعه هدفمند والیبال ساحلی در کشور و حمایت، هدایت و ایجاد فرصت

 های موجودهای رشد از طریب همکاری و استفاده بهینه از ظرفیت

                                                             
1. Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats   
2. Internal – External Matrix   
3. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 چشم انداز
ای تا سطح جهانی، حضورگسترده زنان ساحلی به ی  ورزش حرفهبخش کیفی: ارتقاآ والیبال 

 در والیبال ساحلی، موفقیت در میادین بین المللی و میزبانی مسابقات بزرگ بین المللی 

 بخش کمی: 

 ساله 9ای: حضور در مرحله نهایی مسابقات در افب مسابقات آسیایی و منطقه

 ساله  9تیم برتردر افب  19قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان:  قرارگرفتن در جمن  مسابقات

 ساله 9تیم برتر در افب  21مسابقات قهرمانی جهان:  قرارگرفتن در جمن 

 هابازی 2-1: کسب مقام 2114های آسیایی بازی

 برزیل 2111 های المپی : حضور در مسابقات المپی بازی

 ساله 9زبانی مسابقات چلنجر، ست الیت در افب میزبانی مسابقات: می

 اهداف بلندمدت
 اهداف بلند مدت -1جدول 

  

ها، بکرای  ها و تهدیدها، فرصتها، ضعفاهداف، قوت وس از مشخق شدن چشم انداز، مأموریت،

تعیین جایگاه راهبردی والیبال سکاحلی کشکور از مکاتریس ارزیکابی عوامکل داخلکی و مکاتریس        

 ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد.

از  والیبکال سکاحلی کشکور   برای ارزیکابی عوامکل محکی  درونکی     : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

نتایو نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی . ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد

 باشد و حاکی از آن است که والیبال ساحلی از لحاظ درونی دارای ضعف است.می 9/2کمتر از 

 اهدف بلند مدت حوزه های عملکرد ردیف

 ارتقاآ و بهبود بخش والیبال ساحلی در وب سایت فدراسیون والیبال فناوری اط عات و ارتباطات 1

 روز آمد کردن قوانین و نرارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت   محی  حقوقی 2
 جذب حامیان و شرکای مالی  منابن مالی 3

 بهبود ساختار سازمانی والیبال ساحلی در فدراسیون والیبال مدیریت و برنامه ریزی 4

 ایجاد جذابیت و محبوبیت هر چه بیشتر ورزش والیبال ساحلی در کشور  فرهنگ ورزش 9

 بهره گیری از تجهیزات استاندارد و ایجاد زمین های استاندارد والیبال ساحلی استاندارد و ارزیابی 1
 علمی و به روز نمودن والیبال ساحلی  توسعه علمی و وژوهشی 7

 افزایش تعداد و دانش فنی مربیان، داوران، بازیکنان والیبال ساحلی منابن انسانی 1

 همکاری با نهادها به منرور استقبال، حمایت و ترویو والیبال ساحلی  توسعه نهادها 5
 افزایش تعداد زمین های والیبال ساحلی در کلیه شهرستانها امکانات و زیر ساخت 11

 افزایش توپ رقابتی، تور، میله، نوار، ورچم در کلیه شهرستانها  تجهیزات ورزشی 11
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 ماتریس ارزیابی عوامل درونی -2جدول 
عوامل 
 درونی

 عوامل اد
ضریب 

 اهمیت)وزن(
شدت 
 عامل

 نمره

ت
قو

 ها
 

S1  132/1 4 133/1 مطرح بودن والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در المپی 
S2 124/1 4 131/1 حضور دو تیم از هر کشور در مسابقات بین المللی و مدال آور بودن آن 
S3 171/1 3 121/1 جذاب و مفرح بودن والیبال ساحلی به عنوان ی  ورزش همگانی 
S4 112/1 4 121/1 تدوین قانونی مبنی بر برگزاری مسابقات به صورت لیگ 

S5 111/1 4 125/1 هزینه اندک ایجاد زمینهای والیبال ساحلی 
S6 121/1 4 131/1 هزینه کم از نرر هیئت همراه و تجهیزات 
S7 114/1 4 121/1 برگزاری تورنمنت منطقه ایی آسیایی در ایران 
S8  172/1 3 124/1 تورنمنت های آسیایی و منطقه ایی در سالهای اخیرحضور موفب در 
S9 112/1 4 121/1 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 

S10 79/1 3 129/1 امکان تبلیرات گسترده در مسابقات والیبال ساحلی 
S11 179/1 3 129/1 جوایز و درآمدهای نقدی مسابقات 
S12 114/1 4 121/1 جذب تماشاچی و گردشگر 
S13 179/1 3 129/1 وجود کارشناسان خبره در کمیته والیبال ساحلی 
S14 111/1 4 127/1 برگزاری مسابقات قهرمانی استانها 
S15 172/1 3 124/1 وجود وایگاههای ساحلی در استانها 

ف
ضع

 
 ها

W1 132/1 1 132/1 نبود ی  سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور 
W2 131/1 1 131/1 عدم توجه به والیبال ساحلی در ورزش آموزش و ورورش 
W3 131/1 1 131/1 عدم اختصاص ی  بودجه مشخق به کمیته والیبال ساحلی 
W4 139/1 1 139/1 انگیزهای مالی اندک بازیکان و مربیان 
W5 133/1 1 133/1 تعداد کم ورزشکاران والیبال ساحلی 
W6  132/1 1 132/1 والیبال ساحلی در کشورکمبود زمین های 
W7 131/1 1 131/1 عدم توجه به والیبال ساحلی در ورزش دانشجویی 
W8 111/1 2 134/1 کمبود بودجه و منابن مالی 
W9 191/1 2 121/1 عدم توجه باشگاههای والیبال کشور به والیبال ساحلی 

W10  191/1 2 129/1 داوران و بازیکنان سالنیعدم تفکی  بازیکنان و داوران ساحلی با 
W11 131/1 1 131/1 برگزاری اندک مسابقات جوانان و نوجوانان 
W12 125/1 1 125/1 عدم وشتوانه کافی در زمینه بازیکنان جوان و نوجوان 
W13 192/1 2 121/1 نبود افراد مسئول والیبال ساحلی در هیئت های استانی 
W14  191/1 2 129/1 ماساژور،روانشناس و....( انسانی وشتیبان)مربی بدنساز،نبود منابن 
W15 191/1 2 129/1 عدم وجود امور وژوهشی و تحقیقی مربوط به والیبال ساحلی 
W16 141/1 2 123/1 ارتباط ضعیف بخش های مختلف فدراسیون با کمیته والیبال ساحلی 
W17  141/1 2 124/1 کشورکمبود تجهیزات والیبال ساحلی در 
W18 127/1 1 127/1 چارت سازمانی  ضعف ساختاری کمیته والیبال ساحلی در 
W19 192/1 2 121/1 کمبود برگزاری ک س های آموزشی داوری و مربیگری 
W20 141/1 2 123/1 ضعف فناوری اط عات  در زمینه والیبال ساحلی 
W21  141/1 2 124/1 ساحلیکمبود داوران و مربیان والیبال 

 ∑=2.339  ∑= 1 ماموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

 

از  والیبکال سکاحلی کشکور    بیرونکی ارزیکابی عوامکل محکی      برای :ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

نتکایو نشکان داد مجمکوع نمکرات مکاتریس عوامکل       . ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شکد 
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حاکی از آن اسکت ککه والیبکال سکاحلی از لحکاظ بیرونکی دارای       باشد و می 9/2بیرونی بیش از 

 فرصت است.

 خارجیماتریس ارزیابی عوامل  -3جدول
عوامل 

 درونی
 عوامل اد

ضریب 

 اهمیت)وزن(

شدت 

 عامل
 نمره

ت
ص
فر

 ها

 

O1  211/1 4 191/1 کیلومتری در کشور 3111وجود خ  ساحلی 

O2 111/1 4 149/1 وجود جوانان مستعد در کشور 
O3 172/1 4 143/1 شرای  مناسب برگزاری مسابقات والیبال ساحلی در چهار فصل سال 
O4 114/1 4 141/1 توریستی بودن اکثر سواحل ایران 
O5 111/1 4 141/1 وجود جزایر متعدد در کشور 
O6 114/1 4 141/1 سرمایه گذاری بخش خصوصی در والیبال ساحلی 
O7 114/1 3 131/1 کشورهای بندری در وجود تیم 
O8 123/1 3 141/1 وجود اسپانسرها وشرکتهای توریستی 
O9 112/1 3 134/1 حب وخش تلویزیونی مسابقات 
O10 114/1 4 141/1 حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپی  از والیبال ساحلی 
O11 111/1 4 141/1 افزایش تعداد دانش آموختگان علوم ورزشی و بهره گیری از آنها 
O12 )...111/1 3 131/1 برگزاری مسابقات توس  نهادها )وزارت نیرو، بنادر و کشتیرانی و 

ها
ید
هد
ت

 
T1 141/1 1 141/1 وجود انگیزه های مالی بیشتر در رشته های دیگر 
T2 114/1 2 142/1 توجه بیشتر به والیبال سالنی و در حاشیه قرار گرفتن والیبال ساحلی 
T3  191/1 1 191/1 محدودیت ها در برگزاری مسابقات بین المللی در کشوربرخی 
T4 112/1 2 141/1 توسعه و ویشرفت والیبال ساحلی در کشورهای دیگر 
T5 174/1 2 137/1 توجه کم رسانه های گروهی 
T6 111/1 2 141/1 کمرنگ بودن نقش کمیته ملی المپی  و نهادها در ترویو این رشته 
T7 141/1 1 141/1 گرایش اندک زنان به این رشته ورزشی 
T8 171/1 2 139/1 در حاشیه قرارگرفتن دلسوزان و متخصصان والیبال ساحلی کشور 

T9 172/1 2 131/1 های آسیایی در مسابقات بین المللی در ایراناستقبال کم تیم 
T10 171/1 2 135/1 آگاهی اندک مردم در مورد والیبال ساحلی 

T11 172/1 2 131/1 وخش تلویزیونی اندک مسابقات 
T12 171/1 2 139/1 حضور اندک نمایندگان ایران در مجامن بین المللی والیبال ساحلی 
T13 111/1 2 131/1 برخی از محدودیت ها در تهیه تجهیزات استاندارد 

 ماموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

 
1 =∑  296/

6=∑ 
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و خارجی حاکی از آن است که والیبال ساحلی ایکران   ماتریس داخلی :خارجیماتریس داخلی و 

هکایی ککه   به عبارت دیگر، سازمان از مزیت .قرار دارد WOاز لحاظ موقعیت راهبردی در منطقه 

 .نمایداستفاده می ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعفدر فرصت

 
 امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

                            

 

 

 
 ماتریس داخلی و  خارجی -3شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماا
ی
رج
خا
ل 
وام
ی ع

یاب
رز
س ا

ری
مات
ی 
های
ز ن
تیا

 

 WOمحافره کارانه                              SOتهاجمی 

 

 

 WTتدافعی                                      STرقابتی 

 

35/2  

69/2  

2.5 

1 

4 5/2  1 
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 (SWOTماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات)
 SWOT ماتریس  -4شکل 

 (W ) ها ضعف (  S)ها قوّت  

ا ) 
 ه
ت
ص
فر

O
 

 ) 

 SOراهبرد های 

:S4,S9,S14,O1,O3,O5 :SO1 
 برگزاری تور داخلی والیبال ساحلی در کشور  

:S3,S5,O1,O5 :SO2 
 ایجاد فرصت های بازی برای عموم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WO   راهبرد های

 :W1,O10,O11 : WO1 
 تدوین الگوی استعدادیابی والیبال ساحلی  

 :W5,W12,W14,W21,O2,O10,O11 : WO2 
افککزایش کیفیککت و کمیککت ورزشکککاران، مربیککان و منککابن انسککانی    

 وشتیبان 
  :W2,W7,O10: WO3  

 ایجاد ارتباط و تعامل با ورزش دانش آموزی و دانشجویی

W9.O6,O7,O10,O12: WO4 : 

  توسعه باشگاههای والیبال ساحلی

 : WO5  W3,W4,W8,O6 ,O8,O9,O10 
 توسعه منابن مالی و فرصت های بازاریابی

:W15,O10,O11: WO6 
 توسعه علمی و وژوهشی در والیبال ساحلی  

:W6.W17,O1,O5,O10: WO7  
 افزایش تعداد تجهیزات و زمین های والیبال ساحلی

: W4,W11,W12,O1,O2: WO8 
 توسعه برگزاری مسابقات در سطح استانها و کشور 

 

 

 ( 
ها
ید
هد
ت

 T) 

 
 STراهبرد های

:S8,S13,T12 :ST1 
تقویت حضور نمایندگان ایران در مجامن بین المللی 

 والیبال ساحلی

:S3,S5,T7 :ST2 
افزایش فرصت ها برای حضور زنان در والیبال 

 ساحلی

:S3,S12,T2,T10 :ST3 
توسعه آگاهی وشناخت عمومی نسبت به  والیبال 

 ساحلی

 WTراهبرد های 

:W18,W13,W16,T2 : WT1 
 اص ح ساختار والیبال ساحلی در فدراسیون و هیئتهای استانی

:W1,W18,W20,T4,T9 : WT2 

 بررسی رقبا و کشورهای منطقه از لحاظ مدیریت و عملکرد

 

        

 
ریزی راهبردی کمی یکی از برنامه ماتریس :(QSPM) ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

های راهبردی و مشخق نمودن جذابیت ارزیابی گزینهها و ابزارهای بسیار شاین در تکنی 

گیرد این تکنی  در واقن گیری مورد استفاده قرار مینسبی راهبردها است که در مرحله تصمیم

گیری از ی  ماتریس ارزیابی راهبردی کمی با بهرهید. نمابندی میاین راهبردها را اولویت
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ت مرحله دوم )تلفیب( در شش مرحله، به صورت اط عات مرحله اول )ورود اط عات( و اط عا

 (.1311 )فردآر، زیر تدوین شده است

ها و تهدیدات خارجی، نقاط قوت و ضعف داخلی والیبال سکاحلی در سکتون   مرحله اول: فرصت 

نوشته شد. مرحلکه دوم: بکه هریک  از     ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی طرف راست ماتریس

عوامل داخلی و یا خارجی که در موفقیت سازمان نقش دارند وزن یا ضریب داده می شکود. ایکن   

های ماتریس ارزیابی عوامکل داخلکی و مکاتریس ارزیکابی عوامکل      ها درست همانند ضریبضریب

یی را که سازمان باید به ، راهبردها2های مرحله سیخارجی هستند. مرحله سوم: با مقایسه ماتر

 شککودریککزی راهبککردی کموککی نوشککته مککی   اجککرا درآورد در ردیککف بککاالی مککاتریس برنامککه   

AS)جذابیت امتیازهای .مرحله چهارم: (1311)فردآر،
شکود، آنهکا مقکدار عکددی     مشکخق مکی  (3

 دهکد. بکرای تعیکین امتیکاز    هستند که جذابیت هر راهبرد را در ی  مجموعه راهبردها نشان می

جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را که در موفقیت شرکت نقش عمده دارند، بررسی نمود و 

سپس در مورد هر ی  از آنها این ورسش را مطرح کرد: آیا این عامل در انتخاب راهبرد مکذکور  

که واسخ به این سؤال مثبت باشد، آنگاه آن راهبرد با این عامل کلیدی گذارد؟ در صورتیاثر می

 =3تکا حکدی جکذاب     =2بدون جکذابیت،   =1جذابیت به این شکل است:  شود. امتیازایسه میمق

-اگر واسخ به ورسش باال منفی است، بیانگر ایکن مکی   بسیار جذاب. =4دارای جذابیت معقول و 

ها این عامل هیچ نقش مهمی )از نرر موفقیت راهبرد( نکدارد  باشد که در فرآیند انتخاب راهبرد

هکای جکذابیت   ت نباید به این عامل امتیاز جذابیت داده شود. مرحله ونجم: نمکره که در آن صور

(TAS
های جذابیت حاصل ضرب ضریب )مرحلکه دوم( در  شد. مقصود از نمره محاسبه خواهد (2

در هکر سکتون   هکای جکذابیت   مرحله ششم: مجمکوع نمکره   جذابیت )مرحله چهارم( است. امتیاز

دهد ککه در هکر مجمکوع ککدام راهبکرد از      جذابیت نشان می هایشود. مجموع نمرهمحاسبه می

در زیر ماتریس راهبکرد کمکی بکرای والیبکال سکاحلی کشکور        بیشترین جذابیت برخوردار است.

( بکا توجکه بکه موقعیکت راهبکردی      woشده است که در آن هشت راهبرد محافره کارانکه ) آورده

 مورد بررسی قرار گرفته است.        ،والیبال ساحلی انتخاب شده
           

 

 

 

                                                             
1. Attractiveness Scores  
2. Total Attractiveness Scores 
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 (QSPMماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی) -4جدول 
  WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 WO8 
 AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS امتیاز 

 (Sقوت)
S1 133/1 3 155/1 4 132/1 3 155/1 3 155/1 3 155/1 1 133/1 3 155/1 3 155/1 

S2 131/1 3 153/1 2 112/1 2 112/1 2 112/1 3 153/1 - - 3 153/1 3 153/1 
S3 121/1 1 121/1 2 192/1 3 171/1 3 171/1 3 171/1 2 192/1 3 171/1 3 171/1 
S4 121/1 3 114/1 3 114/1 1 121/1 2 191/1 3 114/1 - - 3 114/1 4 112/1 
S5 125/1 3 117/1 2 191/1 2 191/1 2 191/1 3 117/1 - - 4 111/1 3 117/1 
S6 131/1 2 111/1 2 111/1 2 111/1 2 111/1 3 151/1 - - 4 121/1 3 151/1 
S7 121/1 2 192/1 3 171/1 1 121/1 2 192/1 2 192/1 2 192/1 2 192/1 1 121/1 
S8 124/1 2 141/1 3 172/1 1 124/1 2 141/1 2 141/1 1 124/1 3 172/1 2 141/1 
S9 121/1 3 114/1 3 114/1 2 191/1 3 114/1 3 114/1 2 191/1 3 114/1 4 112/1 

S10 129/1 1 129/1 3 179/1 - - 1 129/1 2 191/1 - - 3 179/1 3 179/1 
S11 129/1 1 129/1 3 179/1 2 191/1 2 191/1 2 191/1 - - 2 191/1 3 179/1 
S12 121/1 2 192/1 3 171/1 - - 2 192/1 2 192/1 - - 3 171/1 3 171/1 
S13 129/1 3 179/1 1 129/1 2 191/1 1 129/1 1 129/1 - - 1 129/1 1 129/1 
S14 127/1 2 194/1 3 111/1 3 111/1 3 111/1 2 194/1 - - 3 111/1 3 111/1 
S15 124/1 4 151/1 3 172/1 3 172/1 3 172/1 3 172/1 1 124/1 3 172/1 3 172/1 

 (Wضعف)       
W1 132/1 4 121/1 2 114/1 4 121/1 3 151/1 2 114/1 4 121/1 1 132/1 2 114/1 
W2 131/1 4 124/1 3 153/1 4 124/1 3 153/1 2 112/1 2 112/1 2 112/1 - - 
W3 131/1 1 131/1 - - - - 1 131/1 4 121/1 - - - - 2 111/1 
W4 139/1 1 139/1 1 139/1 - - 1 139/1 1 139/1 - - 1 139/1 4 141/1 
W5 133/1 3 155/1 4 132/1 3 155/1 3 155/1 3 155/1 - - 1 133/1 3 155/1 
W6 132/1 2 114/1 - - 1 132/1 1 132/1 4 121/1 - - 4 121/1 2 114/1 
W7 131/1 4 124/1 3 153/1 4 124/1 1 131/1 1 131/1 3 153/1 2 112/1 1 131/1 
W8 134/1 1 134/1 - - - - - - 4 131/1 - - 1 134/1 2 111/1 
W9 121/1 3 114/1 2 191/1 2 191/1 2 191/1 2 191/1 - - 1 121/1 4 112/1 

W10 129/1 1 129/1 2 191/1 - - - - 3 179/1 - - 2 191/1 1 129/1 
W11 131/1 3 151/1 3 151/1 3 151/1 4 121/1 3 151/1 - - 2 111/1 3 151/1 
W12 125/1 4 111/1 4 111/1 3 117/1 3 117/1 4 111/1 - - 1 125/1 2 191/1 
W13 121/1 2 192/1 3 171/1 1 121/1 - - 2 192/1 - - 1 121/1 1 121/1 
W14 129/1 2 191/1 4 111/1 2 191/1 1 129/1 3 179/1 1 129/1 - - 1 129/1 
W15 129/1 2 191/1 - - 3 179/1 - - 2 191/1 4 111/1 - - - - 
W16 123/1 1 123/1 2 141/1 - - - - 2 141/1 - - - - 1 123/1 
W17 124/1 1 124/1 - - - - - - 4 151/1 - - 4 151/1 2 141/1 
W18 127/1 2 194/1 2 194/1 - - - - 1 127/1 - - - - - - 
W19 121/1 2 192/1 3 171/1 1 121/1 1 121/1 3 171/1 - - - - - - 
W20 123/1 - - - - - - - - 2 142/1 - - - - - - 
W21 124/1 2 141/1 4 151/1 - - 1 124/1 3 172/1 - - - - 1 124/1 

 (Oفرصت )
O1 191/1 1 191/1 1 191/1 2 111/1 3 191/1 1 191/1 - - 3 191/1 2 111/1 
O2 149/1 4 111/1 4 111/1 3 139/1 4 111/1 2 151/1 1 149/1 2 151/1 2 151/1 
O3 143/1 1 143/1 1 143/1 1 143/1 2 111/1 2 111/1 - - 3 125/1 3 125/1 
O4 141/1 1 141/1 1 141/1 1 141/1 1 141/1 2 112/1 - - 3 123/1 2 112/1 
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O5 141/1 - - 1 141/1 - - 1 141/1 2 111/1 - - 3 121/1 2 111/1 
O6 141/1 2 112/1 2 112/1 - - 1 141/1 2 112/1 - - 2 112/1 3 123/1 
O7 131/1 1 131/1 2 171/1 - - 2 171/1 2 171/1 - - 2 171/1 4 192/1 
O8 141/1 2 112/1 2 112/1 - - 2 112/1 3 123/1 - - 2 112/1 3 123/1 
O9 134/1 1 134/1 - - - - - - 2 171/1 - - - - 2 171/1 

O10 141/1 - - 3 123/1 3 123/1 2 112/1 1 141/1 2 112/1 2 112/1 2 112/1 
O11 141/1 3 121/1 - - 1 141/1 1 141/1 - - 4 111/1 - - - - 
O12 131/1 - - - - - - 1 131/1 - - - - 2 172/1 2 172/1 

 (Tتهدید )
T1 141/1 2 151/1 1 141/1 1 141/1 - - 1 141/1 - - - - 4 152/1 
T2 142/1 3 121/1 2 114/1 2 114/1 2 114/1 3 121/1 1 142/1 2 114/1 3 121/1 
T3 191/1 - - - - - - - - 3 191/1 - - - - - - 
T4 141/1 3 123/1 3 123/1 3 123/1 2 112/1 3 123/1 3 123/1 2 112/1 2 112/1 
T5 137/1 - - - - 1 137/1 - - 3 111/1 1 137/1 - - 1 137/1 
T6 141/1 2 111/1 1 141/1 3 121/1 2 111/1 1 141/1 - - 2 111/1 2 111/1 
T8 139/1 1 139/1 - - - - 1 139/1 3 119/1 - - - - 2 171/1 
T9 131/1 - - - - - - - - 1 131/1 - - - - - - 

T10 135/1 1 135/1 1 135/1 2 171/1 2 171/1 4 191/1 1 135/1 2 171/1 2 171/1 
T11 135/1 - - - - - - 1 135/1 1 135/1 - - - - 1 135/1 
T12 139/1 - - 1 139/1 - - - - 1 139/1 - - - - 1 139/1 
T13 131/1 - - - - - - - - 3 151/1 - - 4 121/1 - - 

 439/3 399/3 133/2 191/2 413/4 177/1 314/3 594/3 (TSAجمع )

 

 بحث و نتیجه گیری
 13فرصکت و   12ضعف برخوردار است و بکا   21قوت و  19والیبال ساحلی در وضعیت کنونی از 

هکا  باید بر روی نقاط قوت تأکید نمود، بر نقاط ضعف غلبه کرد، از فرصت. باشدمواجه می تهدید

والیبکال سکاحلی   های وکژوهش نشکان داد   یافته. به خوبی استفاده نمود و تهدیدات را از بین برد

هکای ورزش قهرمکانی، بازاریکابی و گردشکگری ورزشکی و مکدیریت       هایی در حکوزه ایران از قوّت

است  وگویه مطرح بودن والیبال ساحلی بکه عنکوان تنهکا ورزش سکاحلی در المپیک       برخوردار 

-ریزی جامن والیبال به قکوّت در برنامه .باالترین میزان اهمیت را در میان قوت ها برخوردار است

ها، سابقه طوالنی این ورزش، وجکود اسکتعداد بکالقوه جوانکان،     مندی اکثراستانهایی چون ع قه

هکا اشکاره ککرده    والیبال دانش آموزی و کارمندی و کم توقن بودن برخکی اسکتان  فعالیت ورزش 

هکا تک ش   بنابراین شایسته است که در جهت حفظ و تقویت این قکوّت  (1317،دارکشتی) است

انداز و مأموریت فدراسکیون والیبکال در بخکش والیبکال     شود تا بتوان در جهت دستیابی به چشم

 نمود.ساحلی از آنها استفاده 
هکای منکابن انسکانی،    هکایی در حکوزه  والیبال ساحلی ایران از ضعفهای وژوهش نشان داد یافته 

تکنولوژی اط عات، وضعیت مالی، امکانات و زیر ساخت، توسعه نهادها و استعدادیابی برخکوردار  
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 نبود ی  سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور، عدم توجّکه بکه   هایی چوناست و ضعف

دارای بکاالتری میکزان اهمیکت     والیبال ساحلی در ورزش آموزش و ورورش و ورزش دانشکجویی 

منکابن   دریزی جامن والیبال ضعف هایی چون کمبکود منکابن انسکانی، کمبکو    در برنامه باشند.می

، کمبود تجهیزات و امکانات، عکدم توجّکه   مالی، کمبود مقاالت، عدم وجود زمین والیبال ساحلی

 (.1317،کشکتی دار )خکورد  مدارس، کمبود تعداد مسابقات داخل استانی به چشم می به والیبال

ای را از هکای حرفکه  درگیری والیبال ساحلی در بازار، وابستگی زیاد به دولت، تعداد اندک باشگاه

. (1ص،  1،2115)ژیکو یکان   عوامل عدم  توسعه بازاریکابی در والیبکال سکاحل بکر شکمرده اسکت      

محدود، دانش اندک در مورد قوانین موفقیت، فقدان بازیکنان، زمان تمرین، فقکدان  استعدادیابی 

تمرینات ویژه در مراحل حساس را از عوامل محدودکننکده سکطوح رقکابتی والیبکال سکاحلی در      

تکوان از طریکب   هکا را مکی  ضکعف  .(1ص، .2111، و همککاران 2ژیکامو  ) کشور چین دانسکته اسکت  

هکا  هکایی بکرای رفکن ایکن ضکعف      بنابراین اتخاذ شکیوه مدیریت مناسب، اص ح و برطرف نمود. 

 .رسدضروری به نرر می

هکای وجکود    داد فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی از فرصکت  های وژوهش نشانیافته

مناسکب برگکزاری   کیلکومتری در کشکور، وجکود جوانکان مسکتعد، شکرای         3111خ  سکاحلی  

ریستی بودن اکثر سکواحل ایکران، وجکود جزایکر     چهار فصل سال، تو مسابقات والیبال ساحلی در

هکای بنکدری در   گذاری بخش خصوصی در والیبال ساحلی، وجکود تکیم  متعدّد در کشور، سرمایه

های توریستی، حب وخش تلویزیونی مسابقات، حمایت وزارت ها و شرکت کشور، وجود اسپانسر

آموختگان علوم ورزشکی و   -زش و کمیته ملّی المپی  از والیبال ساحلی، افزایش تعداد دانشور

رانکی، ککار و ...(    گیری از آنها، برگزاری مسابقات توس  نهادها ) وزارت نیرو، بنادر و کشتیبهره

فرصت ها موقعیّت هایی در محی  ک ن و خرد مکی باشکند ککه امککان کسکب       برخوردار است.

 از نقاط قّوت و نیز غلبه یا خنثکی سکازی تهدیکدات را بکرای سکازمان فکراهم مکی آورنکد        مزیّت 

ها، تأکیکد  وجود فضاهای طبیعی، فرهنگ باالی مردم برخی از استان (.3،1315کارنو هریسون)

 های موجود در والیبال کشور برشکمرده اسکت  تعالیم دینی بر امر ورداختن به ورزش را از فرصت

داد فدراسیون والیبال در بخش والیبکال سکاحلی از    نتایو این وژوهش نشان(. 1317دار، کشتی)

هکا بکه خکودی خکود در اختیکار      های مختلف برخوردار است. ایکن فرصکت  هایی در حیطهفرصت

                                                             
1. Xiu-yun 
2. Xiao 
3. Karen ,Harrison 
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های فدراسیون بتکوان آنهکا را بکه چنکگ      گیرند، مگر آنکه با استفاده از قوّتفدراسیون قرار نمی

برداری نمود.ا برای رفن نقاط ضعف و کم رنگ کردن تهدیدات بهرهآورد و از آنه

داد فدراسیون والیبکال در بخکش والیبکال سکاحلی از تهدیکدهای وجکود       های وژوهش نشانیافته

گرفتن ه والیبال سالنی و در حاشیه قرارهای دیگر، توجّه بیشتر بهای مالی بیشتر در رشتهانگیزه

ها  شکرایطی در محکی  کک ن یکا خکرد      تهدید دت برخوردار است.والیبال ساحلی از بیشترین ش

نفعکان را بکا مشککل    سازمان هستند که ممکن است مسیر رقابتی سازمان یا کسب رضکایت ذی 

، نبکودن بودجکه مکالی    زندگی ماشینی، افزایش قیمت تجهیزات (.1315مواجه سازند )هریسون،

هکا را   اسکتعداد یکابی، بانکد بکازی در هیئکت     هکای مناسکب   کمبود تبلیرکات، نبکود برنامکه   کافی، 

نتکایو ایکن وکژوهش     (.1317کشکتی دار،  ) تهدیدهای موجود در والیبال کشور برشکمرده اسکت  

داد فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی از تهدیدهای بکویژه در حاشکیه قرارگکرفتن    نشان

لذا فدراسیون والیبکال بایکد بکه     والیبال ساحلی، گرایش اندک زنان به این ورزش برخودار  است،

 طور فعّال و وویا با آنها مقابله کند.     

بیانیه مأموریت والیبال ساحلی جمهوری اس می ایران تحکت عنکوان تکرویو و توسکعه هدفمنکد      

های رشد از طریب همکاری و استفاده والیبال ساحلی در کشور و حمایت، هدایت و ایجاد فرصت

ود تدوین گردید. بیانیه مأموریت سندی اسکت ککه یک  سکازمان را از     های موجبهینه از ظرفیت

در بیانیکه مأموریکت کنفدراسکیون والیبکال ارووکا،       .نمایکد های مشکابه متمکایز مکی   سایر سازمان

فدراسیون آمریکا، انگلستان و کانکادا محورهکا و موضکوعاتی ماننکد، افکزایش تعکداد رویکدادها و        

-جذب حامیان مالی، تعهد در رهبری، دستیابی به توسکعه همکه  بازیکنان، رشد و توسعه وایدار، 

هکای وکژوهش و طکرح    جانبه گنجانده شده است. بر این اساس بیانیه مأموریت مطابب بکا یافتکه  

جامعه و سند راهبردی توسعه بخش تربیت بدنی حکول محورهکایی همچکون تکرویو و توسکعه،      

أموریکت مقصکد و فلسکفه وجکودی     ورزش قهرمانی و  ورزش همگانی تکدوین گردیکده اسکت. م   

نفکن مهکم در   هکای ذی صویر واحدی که از سکازمان بکه گکروه   فدراسیون را مشخق نموده و با ت

یابی و  اجکرای راهبردهکا و   کم  شایانی در جهت دست ،دهدمحی  وظیفه ای سازمان ارامه می

ربیت بدنی و ورزش در نرام جامن توسعه ت نماید.ریزی راهبردی میشده در برنامهاهداف تدوین

ای و انداز ورزش قهرمانی به صورت ارتقای جایگاه ورزشی کشور در عرصکه منطقکه  کشور، چشم

های آسیایی و در بازی17 -14با هدف ارتقای جایگاه ایران در بازی های المپی  تا رتبه ،جهانی

تلفیقکی سکند    مطالعکات ) ساله و ارتقای افتخارات ملّی عنوان شده اسکت  21در افب 4-7تا رتبه 

 (.1314، راهبرد نرام جامن تربیت بدنی و ورزش
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بر اساس طرح جامن و سند راهبردی توسعه تربیت بکدنی و ورزش کشکور، وتانسکل موجکود در     

فدراسیون بیانیکه چشکم انکداز والیبکال سکاحلی کشکور در دو بخکش کمّکی و کیفکی تکدوین و           

انی و ارتقکای رتبکه در مسکابقات    موضوعاتی چون ورزش حرفه ای، مشارکت زنان، ورزش قهرمک 

انداز توجیهی روشن و قابل دفاع از این که چرا و چه است. با بیانیه چشمالمللی درج گردیدهبین

شود در بیانیه چشم انداز  فدراسکیون آمریککا، انگلسکتان،    حاصل می ،رودانتراری از سازمان می

به عنوان ویشتاز والیبال در جهان، ترویو  کانادا و استرالیا محورها و موضوعاتی مانند تامید شدن

والیبال به عنوان ی  مجاهدت انسانی، لذّت مردم از والیبال، حرکت در مسیر اخ قیات، توسکعه  

ساختارهای والیبال تا ک س جهانی، حمایت وتوسعه داوطلبان و کارکنان حضکورموفّقیت آمیکز   

 گنجانده شده است . در باالترین سطح مسابقات بین المللی والیبال ساحلی

اهداف بلند مدّت والیبال ساحلی بر اساس بیانیه مأموریت، چشم انداز، ادبیّات بیشینه وژوهش و 

حکوزه عملککرد تکدوین شکده      11سند راهبرد توسعه نرام جامن تربیت بدنی و ورزش کشور در 

خکود آنهکا را   کوشد در تأمین مأموریت  های خاصی که سازمان می نتیجه اهداف بلند مدّتاست. 

های تطبیقکی  ای است که بیش از ی  سال باشد. بررسی به دست آورد. منرور از بلندمدّت، دوره

دهد که اهداف بلند مدّت والیبال ساحلی ایران کم و بیش در اهکداف فدراسکیون بکین    نشان می

 شود.  میالمللی والیبال و اهداف کشورهای ژاون، انگلستان، آمریکا، کانادا و استرالیا دیده 

داد فدراسیون والیبال در بخش ساحلی بکر اسکاس مکاتریس ارزیکابی عوامکل      نتایو وژوهش نشان

-باشد. عک وه باشد، در نتیجه از لحاظ عوامل درونی دارای قوّت میمی 339/2درونی دارای نمره 

 بر این فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی بکر اسکاس مکاتریس ارزیکابی عوامکل بیرونکی      

باشد. بر اسکاس مکاتریس   می باشد و از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت می 152/2دارای نمره 

عوامل درونی و بیرونی محاسکبه گردیکد، والیبکال سکاحلی      ۀارزیابی درونی و بیرونی که از مقایس

کارانکه ایکن اسکت ککه     کشور در منطقه محافره کارانه قرار دارد. هکدف از راهبردهکای محافرکه   

 در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نماید. ،ها نهفته استهایی که در فرصتاز مزیّت سازمان

محافرکه کارانکه قکرار دارد و غالکب      د که والیبال ساحلی کشور در منطقهنتایو وژوهش نشان دا

باشد. هدف از این راهبرد کاستن و به حکداقل  کارانه میراهبردهای انتخابی آن از باکس محافره

هکا  وذیر سازمان و به حداکثر رساندن فرصت ها، موقعیتهای آسیباط ضعف و جنبهرساندن نق

و تقاضاهاست. بنابراین، سازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسکیب وکذیر خکود را در داخکل     

-سازمان رفن کند و مزایای محی  بیرون از قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبکود و تکرمیم فکن   

وی تخّصصی با مهکارت بکاال را بکرای حکل مشککل خکود بکه خکدمت بگیکرد          آوری موجود یا نیر

 (.1311حمیدی زاده،)
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هکای  ها و ابزار های بسکیار شکاین در ارزیکابی گزینکه    یکی از تکنی  19های تحقیب، طبب یافته

گیکری مکورد اسکتفاده    راهبردی و مشخق نمودن جذابیت نسبی راهبردها که در مرحله تصمیم

نمایکد ککدام یک  از    باشد. این ماتریس مشخق میریزی راهبردی کمی میمهگیرد برناقرار می

-بندی مکی ها را اولویتباشد و در واقن این راهبردهای راهبردی انتخاب شده، مناسبتر میگزینه

( مکی تکوان   9های جذابیت هر ی  از راهبردها بر اسکاس جکدول )  نماید. با مقایسه مجموع نمره

بنکدی نمکود. بکر ایکن اسکاس      مره جذابیت باال به نمره جذابیت وامین اولویتآنها را به ترتیب از ن

 راهبردهای محافره کارانه والیبال ساحلی کشور به ترتیب اولویت عبارتند از :
 

 اولویت بندی راهبردها -9جدول 

 نمرات راهبرد اولویت اولیه

 413/4 توسعه منابن مالی و فرصت های بازاریابی اول

 594/3 برگزاری مسابقات در سطح استان ها و کشورتوسعه  دوم

 439/3 تدوین الگوی استعدادیابی والیبال ساحلی سوم
 399/3 افزایش کیفیت و کمیت ورزشکاران، مربیان و منابن انسانی وشتیبان والیبال ساحلی چهارم

 314/3 افزایش تعداد تجهیزات و زمین های والیبال ساحلی ونجم
 191/2 باشگاهها ی والیبال ساحلیتوسعه  ششم

 133/2 ایجاد ارتباط و تعامل با ورزش دانش آموزی و دانشجویی هفتم
 177/1 توسعه علمی و وژوهشی در والیبال ساحلی هشتم

 

کارانه در ماتریس برنامکه ریکزی راهبکردی، راهبکرد     بر اساس ارزیابی نمرات راهبردهای محافره

 بازاریابی به عنوان بهترین راهبرد انتخاب شد. هایتوسعه منابن مالی و فرصت

 وشنهادات

فدراسیون والیبال با استفاده از علوم ورزشی روز دنیا زمینه ارتقاآ دانش و مهارت های مدیران،  -

 مربّیان و ورزشکاران را فراهم آورد.

تا نیمکی از  فدراسیون والیبال بر حضور زنان در والیبال ساحلی و رفن موانن مربوطه اقدام نماید  -

 جمعیت کشور بتوانند در حیطه های همگانی و قهرمانی والیبال ساحلی به فعّالیت بپردازند.

هکای  فدراسیون والیبال به منرور استعدادیابی و شناسایی بازیکنکان مسکتعد، بکه ایجکاد وایگکاه      -

خکود را بکا    ها اقدام نماید و برای موفّقیت هرچه بیشتر ارتباط و تعاملوالیبال ساحلی در استان

 ورزش دانش آموزی افزایش دهد.

هکای والیبکال   های موجود و هزینه اندک ایجکاد زمکین  گیری از فرصتفدراسیون والیبال با بهره -

هکای کشکور از طریکب همکاهنگی بکا      های تفریحی در اسکتان ساحلی در سواحل، وارکها و مکان

 نهادهای دولتی به گسترش و توسعه ورزش این ورزش بپردازد.
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دراسیون والیبال با بکارگیری ابزارهای ارتباطی چون وب سایت، مجله های تخصصی، توسکعه  ف -

ووشککش تلویزیککونی رویککدادهای والیبککال سککاحلی، برگککزاری جلسککات سککخنرانی در مککدارس و 

 دانشگاهها  به معرفی و اشاعه این رشته بپردازد.

یی بازیکنان سکاحلی و سکالنی،   ی مسابقات در سطح کشور، ایجاد برنامه شناساربا افزایش برگزا -

ها موجب افزایش تعداد بازیکنان، مربیان گری و داوری و توسعه باشگاه های آموزش مربّیدوره

 و نیروی انسانی فعال در این رشته شود.

هایی چون جذب حامیان مکالی، اسکتفاده از تسکهی ت بکانکی، جلکب      با اتخاذ و اعمال سیاست -

هکا، تأسکیس لیکگ     ورزش، افزایش وخکش مسکابقات در رسکانه   حمایت و خدمات داوطلبانه در 

 ای در جهت توسعه منابن مالی و فرصت های بازاریابی حرکت نماید. حرفه
 

 منابع

تهران. انتشارات دفتر وژوهش  .نامه برنامه ریزی استراتژی  . دست1311س م . ،. اعرابی1

 های فرهنگی.

ترجمه:  )برنامه ریزی، اجرا و کنترل(. راهبردیمدیریت  .1315 ر. ،رابینسون .ج ،. ویرس2

 سمت. تهران. انتشاراتس م.  حسینی

 سمت. تهران. انتشارات ریزی استراتژی برنامه .1311ح. ،زاده. حمیدی3

های ورزشی. وژوهشگاه . مدیریت استراتژی  در سازمان1351م. ،حمیدی .ا ،زاده . خسروی4

 تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 ریزی استراتژی  کمیته ملی المپی .. مطالعه و برنامه1317. ، اسفندیارزادهخسروی. 9

 دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه تهران. رساله دکترا.

ها با انداز سازمانبندی چشم . ارامه روشی برای ارزیابی و رتبه1315ا م . ،مل  .آ ،. دباغی1

- 97( :4)2 مدیریت صنعتی. دانشگاه تهران.استفاده از وژوهش آمیخته. دانشکده مدیریت 

74 

. چاپ س م ؛ اعرابیع : وارسیانمترجمان. مدیریت استراتژی . 1311. آ ف ،. دیوید7

 های فرهنگی. تهران. انتشارات دفتر وژوهش سیزدهم.

ریزی راهبردی . بررسی روند ویشرفت برنامه 1311 .س ،آصف زاده .م ،حسینی .ع ا ،الون. زی1

 - 71صق .4شماره  علمی دانشگاه علوم وزشکی قزوین. دانشگاه علوم وزشکی قزوین. مجله

12 

. نگرشی جامن بر مدیریت استراتژی . چاپ یازدهم. انتشارات 1311. ر ع ،احمدی. علی5



 3131، بهمن و اسفند 72مطالعات مدیریت ورزشی شماره                   62

 

 دانش.

 تهران. ریزی جامن والیبال جمهوری اس می ایران.. برنامه1317 م. ،دار. کشتی11

 وژوهشکده تربیت بدنی. 

یت موجود والیبال ایران با بررسی وضع .1351ف. ،شیرمهنجی .م ،وورطالب .م ،دار. کشتی11

 .32 –13(: 13)4. مطالعات مدیریت ورزشی ارامه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر.

 سیب سبز. 1314تفصیلی توسعه ورزش قهرمانی. اتمطالع -12

سیب  .1314. )چکیده( سند راهبرد نرام جامن تربیت بدنی و ورزش مطالعات تلفیقی. 13

 سبز.

مبانی مدیریت استراتژی . ترجمه: ایزدی د، اعرابی م، دفتر  .1311 د، ویلن ت.هانگر -14

 .وژوهش های فرهنگی

الماسی  ، م : اعرابیمترجمان مبانی مدیریت استراتژی . .1315 اچ. ،کارن .ج ،. هریسون19

  مهکامه. انتشارات چاپ اول. ر. فرد

11. Bryson, John M, Farnum K. Alston .2011.Creating Your 

Strategic Plan: A Workbook for Public and nonprofit organizations 

.page3. 

11. CUI Xiu-yun, SU, Guoqing .2009. Research on Current 

Situation and Developing Countermeasure Of Beach Volleyball 

Marketing. Journal of Beijing Sport University. 

18- Jin xiao, cui xiu- yun, xu guo- hong . 2008. The Analysis on the 

Restrictive Factors for the Development of Competitive Level of 

Beach Volleyball in China. Journal of Beijing Sport University 

19. FIVB beach volley ball Hand bock .2012.Available from: 

http://www.fivb.org. 

20. FIVB beach volley ball Hand bock .2010.Available from: 

http://www.fivb.org. 

21. http://www.cev.lu/CEV-Area/CevOrgans.aspx. 

22. http://www.ocasia.org/game/GameParticular. 

23. http://Usavolleyball.org/resource/about-usa volleyball. 

24. Strategic plan volleyball England .2012.Available from: 

http://www.volleyballengland.org 

25. Scottish volleyball association strategic plan.2012.Available 

from: http: www.scottishvolleyball.org. 

http://www.fivb.org/
http://www.fivb.org/


 60                                                                      تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایرانطراحی و 

 

26. Volleyball Australia Strategic Plan. 2012 .Available from: 

http://www.avf.org.au. 

27. Volleyball Canada Strategic Plan .2012.Available from: http:// 

www.volleyball.ca. 

 

 

 

 

 APAارجاع دهی به روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

. طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال 1353. ع ،حسینی .م ح ،رضوی .و ،نرری

 .13-11(:27) 1ساحلی ایران. 

 





10                                                 Sport Management Review, No 27, 2015 
 
 

The Design and codification of the strategic plan beach volleyball 
in IRAN 

  

Vahid Nazari1, Seyed Mohamad Hossein Razavi2, Seyed Emad Hoseini3 

  

1. Mater Degree, University of Mazandaran
*
  

2. Associate Professor, University of Mazandaran 
3. Assistant professor, Shadid Beheshti University 

  

Received date: 09/10/2012                                           Accepted date: 13/01/2013                                                    

Abstract 
The purpose of this research was to design a strategic plan for Beach 
volleyball IR.IRAN. In the survey section, the questionnaire of SWOT 
analysis =α.( /84.60) were used. Therefore 60 experts in beach volleyball 
selected as sample and surveyed. For data analysis, the researcher used the 
descriptive indexes, as well Friedman test, internal and external assessment 
matrixes, SWOT analysis and QSPM.  
The research findings indicate that Beach Volleyball at the present situation 
encounters 15 strengths, 21 weaknesses, 12 opportunities, and 13 threats. In 
the points of strengths the beach volleyball of the country brings up this 
question: The only beach sports in Olympic Games have the highest scale of 
importance and in the point of weakness a brings of these questions the lack 
of a talent scout system. it holds research was to design a strategic plan for 
Beach volleyball IR.IRAN.in this research descriptive analysis was used the 
researcher used documents analysis, literature review and survey to collect 
necessary information for this research. In the survey section, the 
questionnaire of SWOT analysis the highest point of weakness in the eyes of 
the experts and in the division of opportunities bring of the question: the 
existence of 3000 kilometers coastline in the country. it hold the highest 
points and in view of  threats  , the more financial motivations in other 
majors as the highest in the country that beach volleyball is a threat , were 
selected. After the analysis, it got clear that the volleyball Federation in this 
special section is in WO status and the use of the conservative strategies is 
recommended for it. Overall 2 SO Strategy, 3 ST strategy, 8 strategy WO 
and 2 WT strategies to convert weaknesses into strengths and Threats and 
opportunities is presented for development beach volleyball IRAN 
Keywords:Analysis swot , Strategic plan, Beach volleyball, Quantitative 
Strategic Planning Matrix  
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