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  غربي آذربايجان استان در واليبال توسعة هاي محدوديت و موانع بررسي
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 چكيده

تحليلي و از نوع  –اين پژوهش توصيفي. غربي است آذربايجان استان واليبال توسعة هاي يتو محدود حاضر بررسي موانع پژوهش هدف
از واليبال استان آذربايجان غربي است كه با استفاده  و كارشناساننفر از بازيكنان، مربيان  3000جامعة آماري تحقيق. كاربردي است

هاي توسعة ورزش واليبال در  يتو محدودساخته موانع  پرسشنامة محقق براساس. عنوان نمونه انتخاب شدند به نفر 331 مورگان جدول
پايايي پرسشنامه با . ي شدآور جمعجهيزاتي حمايتي، امكاناتي و ت يطي، نگرشيو محيي، انساني و اجراپنج بعد اقتصادي، مديريتي 

فريدمن  و آزمون يفيآمار توص يها شاخص و spss افزار نرماز ها  داده وتحليل يهتجز براي .محاسبه شد 91/0استفاده از آلفاي كرونباخ 
ي هر ها شاخصين زيرتر از مهمهاي مختلفي است كه  يتو محدودداد كه واليبال استان داراي موانع  نشان پژوهش هاي يافته. استفاده شد

 ينتر عنوان مهم به ورزش معلمان و مدارس به توجهي طوالني، بي مدت براي اسپانسرها حفظ براي توان به نبود برنامه يمكدام از موانع 
 امنيت نداشتن و بازيكنان از كافي حمايت حومه، عدم و استان واليبال در استعداديابي مدون برنامة واليبال، نبود ورزش توسعة زيربناي
 ورزش توسعة و يزير برنامه جهت واليبال آكادمي و نبود درازمدت و پايدار زيربنايي، توسعة به حاميان و مسئوالن توجهي بي آنان، شغلي
يتة استعداديابي در هيأت واليبال كم يجاداپژوهش، پيشنهادها و راهكارهايي از جمله  نتايج به با توجه در پايان. كرد استان اشاره واليبال

ة اين رشتة جانب همهة و توسعيزي ر برنامهي، ايجاد آكادمي واليبال براي و اصوليت از آموزش پايه و حمااستان، ساماندهي مدارس واليبال 
                                   .ورزشي محبوب و مورد عالقة مردم استان آذربايجان غربي ارائه شده است

 

  يديكل يهاواژه
  .توسعه، مديريتي و اجرايي، موانع، واليبال غربي، اقتصادي، آذربايجان استان

  

                                                           
 -  09352326560 :تلفن: نويسنده مسئول Email : f.abdzadeh@yahoo.com                                                                          
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 مقدمه

 ها انسانهميشه در ميان اجتماع  ورزش و بدني تربيت

 مختلف به سمت رشد و توسعه حركتي ها زمانبوده و در 

 كرده و توسعة ورزش نيز مورد توجه تمامي جوامع

 . پيشرفته و حتي جهان سوم قرار گرفته است

 واليبال نيز كه امروزه در ميان كشورهاي جهان ورزش

 ين وتر محبوبتوسعة چشمگيري يافته، جزء  رشد و

 اظو نيز به لح) يكن و تماشاچينظر بازاز (پرطرفدارترين 

 يها رشتهانگيزترين  يجانهخصوصياتي كه دارد، از 

 عمر كمواليبال با وجود سابقه و . ورزشي امروز دنياست

 ، از محبوبيت وها ورزشخود در مقايسه با ساير 

 روي آوردن كودكان و. ي زيادي برخوردار استمند عالقه

 نوجوانان در بسياري از كشورهاي جهان موجب شده كه

 اين رشتة ورزشي مندان عالقهو نيز تعداد بازيكنان 

 ورزشي جذاب و عنوان بهواليبال . ازپيش فزوني يابد يشب

 زيادي را به خود مندان عالقهمفرح در سرتاسر جهان 

 از. شود يميفتگان آن اضافه بر ش روز بهجذب كرده و روز

 توان به اين نكته يمخصوصيات بارز اين رشتة ورزشي 

 پرورشي، همگاني، قهرماني واشاره داشت كه در بعد 

 ي داراي قابليتي است كه در همة سنين از نوجوانيا حرفه

 همچنين اين). 1(توان به آن پرداخت  يمتا كهنسالي 

 خطر و بودن، اجرا دليل آسان بودن، قابل رشتة ورزشي به

 آموزان مورد كمتر و افزايش آمادگي جسماني دانش آسيب

 م آن در زنگ ورزش شدهتوجه مدارس قرار گرفته و انجا

 ي اخيرها سالبا توجه به اينكه واليبال ايران در ). 2(است 

 يها مدال و آسيايي و جهاني متعدد با كسب عناوين

 بزرگساالن و جوانان نوجوانان، يها رده در واليبال رنگارنگ

 واليبال و زده رقم ايران ورزش براي چرايي و چون يب افتخار

 همگان به ايران گروهي ورزش پرافتخارترينعنوان  به ار

 است، گستردگي اين رشتة پرتحرك و كرده معرفي

 وجوش ورزشي بدان حد بوده كه امروزه شاهد پرجنب

 ي كشور هستيم،ها استانحضور فعال آن در بيشتر 

 ايران واليبال قطب چون عناويني كه از اروميه با يطور به

 تحقيقات). 3(ند كن مي ياد آسيا واليبال پايتخت يا

 ناز وجود كشورها در داخل كشور و ساير گرفته انجام

 ي مختلفي براي توسعة ورزش واليبال حكايتها برنامه

 در تحقيق) 1387(دار و شيرمهنجي  كشتي. دارد

 يزي براي توسعة ورزش واليبال استان خراسانر برنامه

 كنندگان مالي يتحماجنوبي به مشكالتي از جمله كمبود 

 نبود بودجة كافي، كمبود نيروي انساني از جمله مربيانو 

 ي و ارتقاو داوري مربيگري ها دورهو داوران فعال، كمبود 

  ). 4(كنند  يمنسبت به تعداد بازيكنان اشاره 

 در ارزيابي مؤثردر شناسايي عناصر ) 1389( پوركياني

 به ده عنصر پيشنهادي از جمله دسترسي به توسعة ورزش

 ي ورزشيها رقابتبودجة تخصصي و تعداد  ني،منابع انسا

 در نقش )1390(و همكاران  يارقلي). 5( كند يماشاره 

 با تماشاگران بدني فعاليت روي ورزشي مسابقات تماشاي

 انگيز بودن ورزش واليبال يجانهواليبال به عوامل  بر يدتأك

 و جذب طرفداران زياد و نقش تماشاي مسابقات واليبال بر

 هاي الزم ينهزمهاي بدني تماشاگران و وجود  يتفعالروي 

 اسدي و). 6(كنند  يميد تأكبراي توسعة اين ورزش جذاب 

 ورزش توسعة برمؤثر  عوامل در بررسي) 1390(مينا 

 و مربيان مديران، ديدگاه از فارس استان قهرماني

 هاي يتاولواستان فارس نتايج نشان داد  ورزشكاران

 سرانة و اعتبارات و بودجه ،)اسپانسر(مالي  حاميان

 يزي و برگزارير برنامهورزشي،  هاي يأتهورزشي، 

 فارس استان قهرماني ورزش توسعة ورزشي در مسابقات

 در )1391(همكاران  و احمدي ).7(است  بودهمؤثر 

 كالن توسعة چهارم و سوم يها برنامه تحليل و مقايسه

 در استان دادند غربي نشان آذربايجان استان ورزش

 المللي ينب يها مدال ملي و تيم بهشده  دعوتي ها شاخص

 ييكارااست و  داشته ضعيفي منفي و عملكرد رشد درصد
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 استان در سرانة بودجه و تعداد مربيان و داوران در سطح

 كلي طور بهي ديگر قرار دارد و ها استانپاييني نسبت به 

شود  يم ديده توسعه يها برنامه اجراي در ضعفي نقاط

در پژوهشي با عنوان ) 1391(پور  دار و طالب كشتي). 8(

، نشان دادند كه »بررسي وضعيت موجود واليبال ايران«

 پشتيباني لحاظ رويكرد بهها  استان واليبال موجود وضع

در  ها استاندرصد  70است و  ناهمگون سخت و نرم

 فعال، مربيان و داوران يژهو به انساني ي نيرويها مؤلفه

 علمي و توسعة مالي، كنندگان يتحما و ليما منابع

 ارزيابي، و استاندارد توسعة و اطالعات فناوري و پژوهشي

بخش  در يژهو به يزي،ر برنامه و مديريت حقوقي، محيط

 قرار پاييني بسيار سطح در ها استان داخلي مسابقات

 يرمتمركزغ يا متمركز ياستگذاريسهمچنين نحوة . دارند

 واليبال اهميت نيست و به معلوم محلي استعداد به بنا

  ).9(است  شده پرداخته كمتر مدارس در يژهو بهآموزشي، 

 واليبال در تبيين استراتژي) 1392(نظري و همكاران 

 ساحلي ايران در بخش قوت به مطرح بودن واليبال

 سالني و ساحلي در مسابقات المپيك و در بخش صورت به

 واليبال ساحلي در ضعف به نبود سيستم استعداديابي

 كنند و براي توسعة واليبال ساحلي يمكشور اشاره 

 يها فرصتهاي برگزاري مسابقات داخلي، ايجاد  ياستراتژ

 بازي براي عموم، تدوين الگوي استعداديابي، ايجاد ارتباط

 ي و دانشجويي، توسعةآموز دانشو تعامل با ورزش 

 يها تفرصي واليبال، توسعة منابع مالي و ها باشگاه

 ساحلي را واليبال هاي ينزمبازاريابي، افزايش تجهيزات 

 در )1392( همكاران و زاده محرم ).10(تبيين كردند 

 استان يا حرفه واليبال در اسپانسرها جذب تحقيق موانع

 كنند كه از يمآن بيان  راهكارهاي ارائة و غربي آذربايجان

 كافي اندازة به كشور واليبال پيشبرد در اسپانسرها نقش

 باشگاهي، يها شاخصنشده است و از  يبردار بهره

 ين موانع جذبتر مهم عنوان بهاجتماعي  و مديريتي

 برند يمنام  غربي آذربايجان يا حرفه واليبال در اسپانسرها

 كنند يممالي راهكارهايي را پيشنهاد  مشكالت و براي رفع

 در تحقيقاتي بر روي) 1392(ميرمعيني ). 11(

 را براي مدارس، راهكارهايي واليبال در يابيداداستع

 واليبال معرفي رشتة در استعدادها پرورش و استعداديابي

 واليبال استعداديابي تخصصي كميتة تشكيل .1: كند يم

 تمامي در مدرسة تخصصي تشكيل .2؛ ها باشگاه در

 منظم مسابقات كردن برگزار .3 ؛ها شهرستان وها  استان

 خصوص به مختلف سني يها رده در كشوري ليگ

 برتر و يك ليگ يها باشگاه تمام كردن الزام .4نونهاالن؛ 

 بهها  باشگاه تمامي كردن الزام. 5 واليبال؛ ايجاد آكادمي به

 واليبال آكادمي تشكيل. 6واليبال؛  ميني پاية داشتن تيم

 .)12(كشور  يها شهرستان وها  استان تمامي در استاني

 در مؤثر عوامل شناسايي در) 1392(زماني  زاده و غايب

 كارشناسان به ديدگاه از ايران واليبال ملي تيم موفقيت

 ، انجامبلندمدت يزير برنامهعوامل مختلفي از جمله 

 اي در واليبال، استعداديابي بازيكنان، شركت يهپاكارهاي 

 المللي، حضور كادر ينب رسمي و دوستانه يها رقابتدر 

 ها باشگاهگذاري  يهسرمافني متخصص و مربي خارجي و 

  ).1(دست يافتند 

 ١واليبال المللي ينب ي فدراسيونا توسعهي ها برنامهدر 

 جديد، اقدام به نسل بامؤثر  در جهت ارتباط) 2014(

 واليبال از جمله توسعة پارك يا توسعه يها برنامهاجراي 

 مدارس و در ليبالوا و جمعي انبوه و دسته واليبال واليبال،

 هاي توسعة واليبال در كشورهاي مختلف و احداث پايگاه

 2016دادن بيشتر واليبال در المپيك  قرار دسترس در

 اي و اجراي هاي توسعه حمايت از برنامه. كرده است

 هاي ملي ساير سطح فدراسيون هاي جديد در پروژه

 كشورها، توسط صندوق توسعه از ديگر اقدامات اين

 برگزاري با جهاني همچنين فدراسيون. فدراسيون است

                                                           
1 . Federation international volleyball (FIVB) 
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 مختلف يها رده در جهاني جام و اي قاره ينب مسابقات

رشد  و سازماندهي در سعي نوجوانان، جمله ردة از سني،

  ). 13(دارد  پايه سنين از واليبال هرچه بيشتر

 و اماكن يريكارگ بهكند  يمبيان  )2008( ١سينگ

 جزئي ورزشي رشتة هر در و اساسي الزم تجهيزات

 و تجهيزات نقش است و يپرور قهرمان نظام از الينفك

 هر رأس در، يزير برنامه و مديريت با همراه را تسهيالت

 .)14(دهد  يم جاي قهرماني ورزش توسعة سيستم

ين تر عمدهحمايت مالي و اسپانسري را از ) 2010( ٢ووكيم

و ورزش داند  يمداليل توسعة ورزش در ايالت متحده 

محمدي و همكاران ). 15(چرخد  يمي بر محور آن ا حرفه

در بررسي عوامل مختلف توسعة ورزش در ) 2012(

 مربيان، از استفاده(فرهنگي  مسيرهاي تندرستي به عوامل

 علمي يها كتاب انتشار ،وپرورش آموزشاز طريق  توسعه

 محبوب ورزشكاران و افراد حضور رقابت، ايجاد مرتبط،

 تعداد و تنوع افزايش بودجه،(زيرساختاري  عوامل، )جامعه

كنند  يممحيطي اشاره  و عوامل) مسيرها توسط دولت

 در بررسي توسعة) 2013(همكاران  و٣نيماكورن ).16(

تايلند، به  در زنان ي واليبالا حرفه ليگ وكار كسب مدل

و توجه به  وكار كسبنبود برنامه و مديريت صحيح ايجاد 

رقابتي در سه  ليگساختار  يجادا جمله عوامل مختلفي از

ايجاد امتياز  هاي برتر و دسته دو و جوانان، يگلسطح 

 ها، ايجاد يو آكادمحاميان مالي  مديريت هاي يستمسبراي 

بر اين  و نظارت يزير برنامه براي اصلي واحد يك

ها و افزايش حمايت از بازيكنان و در نظر گرفتن  يستمس

كنند و در نهايت  يمحقوق و دستمزد براي آنان اشاره 

از مديران  و استفادهي ا حرفه راهكارهاي بهبود مديريت

 و شفاف در برنامة روشن متخصص و كارامد، داشتن مسير

براي ليگ و ارائة  مركزي اسپانسر كردن بازاريابي، پيدا

                                                           
1 . Singh 
2 . Woo Kim 
3 . Nimakorn Chai 

تبليغات از  باشگاه، و ليگ تجاري ي بازاريابي در ناماه طرح

ي واليبال و ستارگان اين رشتة ها سالنطريق رويداد، 

). 17(كنند  يم ارائه مالي حاميان افزايش ورزشي را براي

يقي با عنوان تحق در) 2013(اسماعيلي و همكاران 

 نخبگان انتخاب سيستم كامل اجراي موانع بررسي«

ي در فدراسيون واليبال نتايج ا شاخه سه مدل براساس يك

، ساختاري عامل سه ، هر»مستقل t آزمون حاصل از

 موانععنوان  بهي را ا شاخه سه محيطي مدل و رفتاري

 نتايج. كنند يمييد تأ نخبگان انتخاب سيستم اجراي كامل

با سه (عامل رفتاري  كه داد نشان آزمون فريدمن از حاصل

) كاركنان كاركنان و انگيزش مديريتي، آموزش زيرمقياس

 در محيطي و ساختاري عوامل و اولويت قرار دارند در

   .)18(هستند  بعدي يها رتبه

هاي توسعة فدراسيون واليبال  ياستراتژين تر مهم

افزايش : از اند عبارت 2014 -2017ي ها سالاستراليا براي 

يفي ورزشكاران و مربيان، افزايش فرصت حضور و ككمي 

ي ها دورهتوسعة كامل  ،توانايي و سن فرهنگ، هر مردم با

مسابقات و رويدادهاي ورزشي  مربيگري و داوري، توسعة

 مدارس، ايجاد پايگاه ملي هاي واليبال مثل جام يمتبين 

 دقيق دست آوردن اطالعات منظور به ملي به يها داده

، ي بازاريابيها برنامه بازار و توسعة درك براي آماري

عملي و ماندگار براي  چارچوب جهت ايجادموافقت ملي 

براي  تجاري ظرفيت مربي، ايجاد ورزشكار و از حمايت

و  ها شركتبه  احترام و دولت تشويق با ورزش واليبال

 گذاري، استخدام، يهسرمابراي  آنان نفس اعتمادبه افزايش

 حمايت براي باكيفيت و مسئوالن مربيان حفظ و آموزش

 براي المللي ينب رويدادهاي رشد اعضا، ميزباني از

 ،جهاني سطح بازي در جهت بازيكنان دهي به فرصت

 برو تمركز  عملي و مدرن ملي باشگاه مدل يك توسعة

 براي ييها فرصتايجاد  ،كنندگان شركت حفظ و جذب

، ها دانشگاهمشاركت و رابطة قوي فدراسيون واليبال با 
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 در الواليب توسعة از ، حمايتها ارگانمدارس و ساير 

و  FIVB از حمايت و آگاهي سطح بردن باال و استراليا

  ). 19(تالش براي نمايندگي شايسته فدراسيون جهاني 

يزي راهبردي ر برنامهفدراسيون واليبال انگليس در 

كنندگان  شركت، افزايش 2014-2017ي ها سالبراي 

 هفته، افزايش بازيكنان تفريحي واليبال، در بزرگسال

ي واليبال و واردها تازهدرصدي در شناخت 10 پيشرفت

جديد استعداديابي، چالش تبديل  يها برنامهاجراي 

بازيكنان فعال، تمركز  به تماشاگران و بازيكنان غيرفعال

ها به سمت رشد بازار هدف  يرساختزروي انتقال منابع و 

ساله،  16-25 جامعة در بزرگساالن يا آموزان دانش مانند

 دانشگاه در قالب بازي 65واليبال در توسعه و گسترش 

تفريحي، ارزيابي ميزان موفقيت سيستم  واليبال

ة و ارائشده  يينتعاستعداديابي فعلي با توجه به اهداف 

ي كيفي جهت توسعة آن در چهار سال آينده، ها برنامه

 در مختص واليبال آموزشي هاي يطمح كيفيت توسعة

و ي حمايتي ها برنامه، افزايش وپرورش آموزش سراسر

 ينةهز كمك يباني از بازيكنان نخبه مثل طرحپشت

ي آكادمي واليبال در ها برنامهورزشكار، توسعة  تحصيلي

 همراه با ايجاد باال كيفيت با آموزش و ارائة ها دانشگاه

   ).20(رقابتي را عنوان كرده است  محيط

هاي  ياستراتژين تر مهمفدراسيون واليبال كانادا 

توسعة  و رشد 2013-2016ي ها سالي را براي ا توسعه

ي ها انجمني با و هماهنگارتباط  فني واليبال، ايجاد

از ارتقاي همة  يتو حماي ا منطقهواليبال ايالتي و 

 غيردولتي منابع مالي و افزايش حاميان ، جذبها استان

مراكز  گسترش و بهبود واليبال، حفظ، براي بودجه ينتأم

بهبود زن و  مربيان تعداد زايش، افوقت تمام آموزش

ملي، ايجاد مراكز  مربيگري گواهينامة صدور برنامة يفيتك

ها بيان  يمتو برگزاري تورهاي ملي براي  وقت تمامتمريني 

 ).21(كرده است 

ي مختلفي ها برنامهبا توجه به نتايج تحقيقات گذشته 

ي ها برههاست و در  شده  گرفتهكار  براي توسعة واليبال به

يافتگي برخي ن توسعهزماني مختلف داليل متفاوتي براي 

 بسيار سابقة وجود ي ورزشي بيان شده است، اما باها رشته

 و غربي آذربايجان استان در واليبال ورزش طوالني

 و رقابتي سطوح در متأسفانه رشته اين شمار، يب هواداران

 بازيكنانو تعداد  است نداشته چنداني موفقيت قهرماني

 بزرگساالن ردة در يا حرفه و قهرماني سطوح در واليبال

 چند حمايت وها  باشگاه كم تعداد دليل به و است اندك

 ورزشمندان  عالقه از زيادي جمعيت همواره، باشگاه

 و مانند يم بازها  باشگاه در و بازي فعاليت ادامة از واليبال

 انگيزة كاهش با اغلبها  باشگاه بين رقابتي فضاي نبود با

 واليبال اينكهبا توجه  ديگر، طرف از. مواجهند داري تيم

 و عيني موفقيت عدم وجود است، با دانشگاهي ورزش

بر اصول  مبتني كمتري تحقيقات ملموس واليبال استان

 بيشتر و گرفته انجام استان سطح در جامع و علمي

 و سازماني رفتار متغيرهاي بر روي گرفته انجام تحقيقات

 .است بوده بازيكنان و مربيان رواني و جسماني هاي يژگيو

 و موانع شناسايي پژوهش اين موضوع و مسئله

 ورزش توسعة زمينة در كه است احتمالي هايي يتمحدود

 يها فرصت بهبا توجه  بنابراين. دارد وجود استان واليبال

 براي پژوهشي ضرورت مردم عالقة و استقبال و موجود

 و زيربنايي يزير برنامه و واليبال توسعة موانع شناسايي

 و مردمي محبوب ورزشي رشتة اين توسعة براي علمي

  .رسد يم نظر به ضروري استان

محققين اميدوارند با بررسي و استفاده از نظرهاي 

نخبگان اين رشته به شناسايي موانع توسعة اين رشته 

ة جانب همهورزشي بپردازند و راهكارهايي را براي توسعة 

هاي هرچه بيشتر  يتموفقواليبال استان و دستيابي به 

  .ارائه كنند
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  ي پژوهششناس روش
 لحاظ به و تحليلي – توصيفي نوع از حاضر تحقيق

. استگرفته   انجام ميدانيصورت  بهاست و  كاربردي هدف

 و بازيكنان مربيان، نفر از 3000تحقيق  آماري جامعة

بودند كه با  غربي آذربايجان استان واليبال كارشناسان

ي ا خوشهگيري  استفاده از جدول مورگان و روش نمونه

منظور گردآوري  به. نمونه انتخاب شدند عنوان بهنفر  331

 يآور جمع ساخته براي محقق پرسشنامة از اطالعات

شناختي و موانع توسعة ورزش واليبال در  جمعيت اطالعات

 استادان ييدتأمورد  روايي پرسشنامه .پنج بعد استفاده شد

قرار  واليبال رشتة حوزةو متخصصان  كشور بدني تربيت

 محاسبه 91/0آن از طريق آلفاي كرونباخ  پايايي وگرفت 

 ميانگين،(توصيفي  آمار ازها  داده وتحليل يهتجز براي. شد

 آزمون ي،استنباط آمار از و...) و معيار انحراف

 ها، داده بودن نرمال بررسي براي اسميرنوف -كولموگروف

 و موانع بودنمؤثر متغيره براي بررسي  تك tآزمون 

 فريدمن آزمون واليبال و ورزش توسعة در ها يتمحدود

  .شد بندي استفاده يتاولو و يبند رتبه براي

 

  هاي پژوهش يافته
 اين در حاصل شناختي و نتايج اطالعات جمعيت

 است بوده عامل در پنج متغير 67 يبند دسته در پژوهش

 فريدمن آزمون طريق از عوامل از هر يك يبند رتبه كه

 :دست آمد طبق جداول زير به

 

 آنها فراواني و شناختي جمعيت هاي يژگيو. 1جدول 

شناختي متغيرهاي جمعيت  درصد فراواني سطوح متغيرها	

ورزشيفعاليت   
0/65 215 بازيكن  

  1/21  70  مربي
  9/13  46  مدير، سرپرست

 سن

سال 30تا  20بين  215 2/65  

  3/21  71  سال 40تا  31بين 

  1/8  27  سال 50تا  41بين 

  4/5  18  سال به باال 50

 تحصيالت

6/29 98 ديپلم  

  6/13  45  ديپلم فوق

  1/44  146  كارشناسي

  7/12  42  كارشناسي ارشد و باالتر

 

آماري حاصل از آزمون فريدمن يها داده .2 جدول  
شده دو محاسبه كاي آزادي ةدرج  داري اسطح معن   

525/194  4 001/0  
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داري در  اكه تفاوت معن دهد ينشان م 2نتايج جدول 

 يها ميانگين زوج ةبين رتب =001/0Pسطح 

دو  همچنين مقدار كاي. جود داردوپژوهش  هاي ياسزيرمق

جداگانه محاسبه و در  طور بهبراي هر پنج عامل پژوهش 

  .انتهاي جدول مربوط به آن آورده شده است

 محدوديت و موانع كه دهد يم نشان 3جدول  نتايج

 بعد يها رتبه در و اول رتبة در تجهيزاتي امكاناتي و

  .دارند عوامل قرار ساير ترتيب به

  

  پژوهش اي يسهمقا يبند رتبه. 3 جدول
 رتبه ميزان ميانگين متغير

 1 58/3 هاي امكاناتي و تجهيزاتي  يتمحدودموانع و 

 2 28/3  هاي مديريتي و اجرايي يتمحدودموانع و 

 3 26/3 هاي نگرشي و حمايتي مسئوالن يتمحدودموانع و 

 4 84/2 هاي اقتصادي  يتمحدودموانع و 

 5 03/2  هاي انساني و محيطي  يتمحدودموانع و 

  

  تجهيزاتي و امكاناتي هاي يتمحدود و موانع هاي زيرمقياس يبند رتبه. 4جدول 
 رتبه ميزان ميانگين  متغير                                              

 1  01/4 استان واليبال ورزش توسعة و يزير برنامه منظور به واليبال نبود آكادمي

 2 88/3 استان حومة و روستايي هاي يطمح در ورزشي اماكن احداث به توجهي بي

 3 88/3 واليبال يها سالندر  يرهو غسونا  بدنسازي، مانند تكميليامكانات نبود 

 4 85/3 شهروندان يندر ب واليبال توسعة جهت مدارس فضاهاي از استفاده امكان عدم

 5 81/3 هزينه بودن زياد دليل به افراد كم استقبال وها  سالن يبها اجاره بودن باال

  6 76/3 مدارس وها  باشگاه در واليبال استاندارد تجهيزات و امكانات نبود
  7 76/3 واليبال تخصصي استاندارد و كيفيت با ورزشي يها سالننبود 

  8 67/3 واليبال براي توسعة موجود ورزشي يساتتأس و اماكن از بهينه استفادة عدم
  9 65/3 ها سالن در واليبال ويژة تخصصي تجهيزات و امكانات كمبود

  10 48/3 استان واليبال هيأت اختصاصي نبود سالن
  868/79  كاي دو محاسبه شدة فريدومن

  001/0  سطح معناداري
  

 58/3اول  عامل ميزان ميانگين ،3 جدول به توجه با

هاي امكاناتي و  يتمحدودمتغير موانع و  بين ده و در است

 يزير منظور برنامه به واليبال آكادمي تجهيزاتي، متغير نبود

ين تر مهم 58/3استان با ميانگين  واليبال ورزش توسعة و

  .استمانع توسعه 
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  مديريتي و اجراييهاي  محدوديت و موانع هاي زيرمقياس بندي رتبه. 5جدول 
 رتبه ميزان ميانگين متغير                                                  

 1 93/3 واليبال ورزش توسعة يربنايز ينتر عنوان مهم به ورزش معلمان و مدارس به توجهي بي

 2 93/3 حومه و استان واليبال در استعداديابي مدون نبود برنامة

 3 90/3 ساالري يستهشا نظام براساس مسئوالن و مديران انتصاب عدم

 4 81/3  )غيره و آزاد آموزان،كارمندان، دانش بين(مختلف  اقشار در مداوم مسابقات برگزاري عدم

 5 81/3 واليبال مدارس فعاليت تداوم منظور به حمايت عدم

  6 76/3  مدت كوتاه وبلندمدت  مشخص استراتژي و يزير برنامه بدون اي، يقهسل مديريت

  7 75/3 استان در قهرماني ورزش بر تمركز و واليبال ورزش كردن همگاني به توجهي بي

  8 67/3 يا حرفه ورزش اصول براساس در استان واليبال يها باشگاه مديريت عدم

  9 66/3 ورزش اين متوليعنوان  به غربي آذربايجان استان واليبال هيأت در مديريت ضعف

  10 65/3 جديد مدير توسط آنان عملكرد نفي و قبلي مديران تجارب از استفاده عدم

  11 57/3  واليبال ورزش در درگير يها ارگان بين عدم همكاري و ناهماهنگي

  12 56/3 استان واليبال هيأت مديريت در) جلسات تشكيل( مشاركتي هاي يوهش از استفاده عدم

  13 53/3 استان واليبال در كارشكني و پراكني يعهشا باندبازي،

  14 50/3 استان واليبال توسعة راهكارهاي تعيين زمينة در پژوهشي يها طرحنبود 

  15 47/3 واليبال در ورزشي هاي يتفعال و رويدادها در داوطلب هاي يروين از استفاده نكردن

  16 45/3 ها يمت عملياتي و اجرايي و فني مباحث در عالي مديران دخالت

  226/172  دو محاسبه شدة فريدومنكاي 

  001/0  سطح معناداري

  

 28/3 عامل دوم ميانگين ميزان ،3 جدول به توجه با

 هاي يتمحدود و موانع متغير شانزده يندر بو  است

 معلمان و مدارس به توجهي  بي متغير اجرايي، و مديريتي

 با واليبال ورزش توسعة يربنايز ينتر عنوان مهم به ورزش

  .است توسعة مانع ينتر مهم 93/3ميانگين

 26/3 سوم عامل ميانگين ميزان ،3 جدول به توجه با

 هاي يتمحدود و موانع در بين دوازده متغير واست 

 از حمايت عدم متغير مسئوالن، حمايتي و نگرشي

 واليبال ملي تيم مختلف مقاطع به ورود براي بازيكنان

  .است توسعه مانع ينتر مهم 97/3ميانگين كشور با

 عامل چهارم ميانگين ميزان ،3 جدول به توجه با

 هاي يتمحدود و موانع متغير پانزده در بين واست  84/2

 مدت به اسپانسرها حفظ براي برنامه نبود متغير، اقتصادي

  .است توسعه مانع ينتر مهم 78/3ميانگين  طوالني با

 03/2 پنجم عامل ميانگين ميزان ،3 جدول به توجه با

 هاي يتمحدود و موانع متغير چهارده در بين واست 

 نداشتن و بازيكنان از كافي حمايت عدم متغير، اقتصادي

 توسعه مانع ينتر مهم 83/3ميانگين آنان با شغلي امنيت

  .است
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نمسئوال حمايتي و نگرشي هاي يتمحدود و موانع اي يسهمقا زير يبند رتبه .6 جدول  
 رتبه ميزان ميانگين متغير                                                

 1 97/3 كشور واليبال ملي تيم مختلف مقاطع به ورود براي بازيكنان از حمايت عدم

 2 87/3 استان واليبال درو درازمدت زيربنايي  توسعة به يانو حام مسئوالن توجهي بي

 3 83/3 استان مختلف مناطق در روباز و محالت هاي ينزم از حمايت عدم

 4 82/3 مسئوالن توسط تعهدات ،ها قول به نكردن عمل

 5 72/3 آوران مدال واز قهرمانان  تقدير و تشويق جهت نبود سازوكار مشخص

  6 69/3 مدارس در واليبال توسعة بهوپرورش  آموزش بدني تربيت مسئوالن توجهي يب
  7 67/3 موجود مشكالت منظور طرح ن بهبا مسئوال يو دائم مثبت ارتباط برقراري امكان عدم

  8 65/3 ن شهريدر مسئوال واليبال توسعةدر خصوص  كافي مسئوليت احساس عدم
  9 65/3 محلي و بومي بازيكنان از استفاده عدم

  10 61/3 بانوان واليبال ورزش توسعة به مسئوالن توجهي بي
  11 50/3 واليبال به مردم يمند عالقه خصوص در يساز فرهنگ براي نبود برنامه

  12 14/3 واليبال در خصوص خبررساني مختص هاي يتسا وبو  محلي ياتنشرنبود 
  065/176  كاي محاسبه شدة فريدمن

  001/0  سطح معناداري
 

  هاي اقتصادي يتمحدود و موانع يها زيرمقياس يبند رتبه .7جدول 
ميانگينميزان  متغير  رتبه 

طوالني مدت براي اسپانسرها حفظ منظور به برنامهنبود   78/3  1 

مالي پشتيباني در محدوديت غربي و آذربايجان استان نبودن صنعتي  76/3  2 

استان وپرورش آموزش و جوانان و ورزش ةادار در كافي ةبودجنبود   72/3  3 

درآمدزا و خودكفا يها باشگاهنبود   72/3  4 

آنها بين رقابتي فضاي نبود و واليبال يها باشگاه كم تعداد  64/3  5 

واليبال تقويت منظور بهادارات  و ها ارگان درآمدهاي از بخشي تخصيص عدم  61/3  6 
گيري نتيجه عدم دليل به ها تيم كردن منحل و ها باشگاه بودن گرا نتيجه  55/3  7 
ورزش در مشاركت مالي پيامدهايزمينة  در صنايع مديران نبودن توجيه  52/3  8 

واليبال در خصوصي بخش گذاري يهسرما براي بازدهي و انگيزهنبود   52/3  9 
واليبال در گذاري سرمايه و مشاركت نبودن كافي و سازي خصوصي روند كندي  51/3  10 
تبليغاتي و تجاري بازاريابي، يها فرصت ايجاد براي مالي حاميان توجيه عدم  51/3  11 

ورزشي يها سالن درآمدزايي طرح توسعة عدم  47/3  12 
بازيكنان معيشتي اوضاع  46/3  13 

مستقيم مردمي يها مشاركت عدم  28/3  14 
يا حرفه ورزش در گذاري يهسرما براي دولتي بخش ورود مديران قانوني منع  25/3  15 

215/127  دو محاسبه شدة فريدمن كاي  
001/0 سطح معناداري  
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  انساني و محيطي هاي يتمحدود و موانع يها زيرمقياس يبند رتبه. 8جدول 
 رتبه ميزان ميانگين متغير

آنان شغلي امنيت نداشتن و بازيكنان از ناكافي حمايت  83/3  1 

واليبال و پايه اصولي آموزش به توجهي بي  76/3  2 

بازيكنان در انگيزه براي افزايشها  باشگاه شناس در كادر فني رواناز متخصصان  استفاده عدم  70/3  3 

استان واليبال در متعهد و متخصص باتجربه، مربيان از استفاده عدم  69/3  4 

داوران و مربيان فني هاي مهارت ارتقاي منظور به بازآموزي و آموزشي يها دوره به توجهي كم  67/3  5 

استان در واليبال ملي قهرمانان و پيشكسوتان به ندادن اهميت و توجهي بي  62/3  6 

سياسي و اجتماعي دغدغة و اقتصادي مشكالت  60/3  7 

از استان واليبال بازيكنان مهاجرت  56/3  8 

استان واليبال ورزش در هواداران نبود كانون  48/3  9 

واليبال در غيرفعال يا فعال مشاركت مردم براي تشويق و يساز فرهنگ عدم  27/3  10 

)ها پارك در فضاهاي طبيعي ها و زمين مثل(در استان  الزم محيطي يها نبود پتانسيل  18/3  11 

واليبال در فرزندانشان دادن براي مشاركتها  خانواده و استقبال يمند عالقه كاهش  99/2  12 

ورزش اين به والدين منفي نگرش و ها خانواده بين در واليبال ورزش مناسب جايگاه عدم  32/2  13 

رشته اين ضعيف پيشينة و واليبال ورزش به استان مردم نبودن مند عالقه  08/2  14 

448/810 كاي دو محاسبه شدة فريدمن  

001/0 سطح معناداري  

  گيري يجهنت و بحث
ها  با توجه به پنج بعدي كه براي موانع و محدوديت

موانع امكاناتي و تجهيزاتي  3دست آمد، براساس جدول  به

هاي اين بعد  در زيرمقياسدر اولويت نخست قرار گرفت و 

 توسعة و يزير برنامه براي واليبال آكادمي از موانع، نبود

ين مانع امكاناتي و تجهيزاتي تر مهماستان  واليبال ورزش

با توجه به اهميت و . استپيش روي توسعة واليبال استان 

نقش سازندة آكادمي در توسعة علمي و زيربنايي 

اولين آكادمي واليبال در اندازي  ي ورزشي و راهها رشته

رسد ايجاد آكادمي براي قطب واليبال  نظر مي كشور به

در بررسي  نيا زاده و رستم نصراهللا. كشور ضروري است

 فوتبال، يها آكادمي در مستعد بازيكنان پرورش فرايند

 تحت فوتبال يها آكادمي تأسيس كنند كه يمعنوان 

 بازيكنان پرورش منظور به يا حرفه يها باشگاه نظارت

 براي مناسب بستري آن در ، تااست ضروري امري مستعد

 در نهايت و شود فراهم پيشرفت نياز پيشعنوان  به آموزش

 همچنين نبود. داشته باشد پي در را استعدادها شكوفايي

 است شده سببها  باشگاه در فوتبال يا حرفه يها آكادمي

 طرح اجراي و يزير برنامه مسئوليت نهادي هيچ كه

 را بازيكنان پرورش و استعداديابي فرايند استراتژيك

 )1392( همچنين ميرمعيني .)22(باشد  نداشته عهده به

 تشكيل يكي از راهكارهاي پرورش استعدادهاي واليبال را

 يها شهرستان وها  استان تمامي در استاني واليبال آكادمي

 به برتر و يك ليگ يها باشگاه تمام كردن كشور و الزام

محققان مختلف ). 12(كند  ذكر مي واليبال يآكادم يجادا

به اهميت و نقش امكانات و تجهيزات در توسعة 

كه فراهاني و  يطور بهاند،  هاي مختلف اشاره كرده ورزش

هاي ورزش قهرماني  عبدوي به نقش سازندة امكانات پايگاه

يزي براي ايجاد و ر برنامهدر توسعة ورزش و ضرورت 

اي اشاره  يهپارست از تجهيزات اساسي و ي دبردار بهره
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فدراسيون واليبال انگليس در جهت توسعة ). 14(كنند  يم

 هايي براي آموزش با  هاي واليبال به تبيين برنامه آكادمي

  ).20(رقابتي پرداخته است  محيط ايجاد با همراه باال كيفيت

 به مربوط موانع، تجهيزاتي و امكاناتي موانع از پس

. قرار گرفتند جايگاه باالترين در مديريتي و اجرايي مسائل

 و مدارس به توجهي هاي اين بعد از موانع، بي در زيرمقياس

 ورزش توسعة يربنايز ينتر عنوان مهم به ورزش معلمان

 استان واليبال در استعداديابي مدون برنامة واليبال و نبود

 ين موانع و محدوديت شناساييتر مهم عنوان بهحومه  و

با توجه به اينكه توسعة هر ورزشي مستلزم نگاه . شدند

كه بيشتر كشورهاي  يطور به، استاي به آن رشته  يهپا

يافته به ورزش مدارس و بحث استعداديابي توجه  توسعه

 جامع و مند نظام يها برنامهاند و  بيشتري داشته

برنامة راهبردي فدراسيون . اند دنبال كرده را استعداديابي

واليبال كشورهاي مختلف نشان از توجه به واليبال مدارس 

 كيفيت هايي همچون توسعة و استعداديابي با اجراي برنامه

 سراسر در واليبال مختص آموزشي يها محيط

 بازيكنان از و پشتيباني حمايت ، افزايشوپرورش آموزش

 برگزاري فعلي و استعداديابي سيستم و ارزيابي نخبه

براساس تحقيق ). 20،21(مدارس دارد  ملي جام مسابقات

 و اجرايي يكپارچة طرح در سطح كشور فقدان گرفته انجام

 مسئوالن و مديران استعداديابي، نوع نگاه در ساختارمند

 در ساالري يستهشا مدارس و فقدان ورزش به كشور ورزش

 و تنگناها كشور، ورزشي مربيان و مديران تعيين

قهرماني است  ورزش در استعداديابيفراروي  يها چالش

زاده يكي از داليل موفقيت تيم ملي واليبال را  غايب). 23(

بازيكنان عنوان  استعداديابي و اي يهپا كارهاي انجام

 پژوهش از بخش اين هاي يافته كليطور  به). 10(كند  مي

پور همخواني دارد  هاي نظري، ميرمعيني و داداش يافته با

براين براي رسيدن به موفقيت و رفع بنا). 10،12،24(

هاي موجود در واليبال استان بايد به رفع موانع  يتمحدود

مديريتي و اجرايي مثل آموزش، استعداديابي و الزام 

ساالري در انتخاب مربيان توجه بيشتري صورت  يستهشا

يزي زيربنايي براي از ميان برداشتن اين ر برنامهگيرد و 

  .موانع صورت گيرد

 نگرشي هاي يتمحدود و ويت سوم مربوط به موانعاول 

هاي اين بعد از  در زيرمقياس. مسئوالن است حمايتي و

 به ورود جهت بازيكنان از حمايت موانع متغيرهاي عدم

 توجهي كشور و بي واليبال ملي تيم مختلف مقاطع

 در و درازمدت زيربنايي توسعة به يانو حام مسئوالن

با . ي شدندبند رتبهين موانع تر مهم عنوان بهاستان،  واليبال

نوع  واليبال، زياد بودن و طرفداران انگيز يجانهتوجه به 

تواند  حمايت و نگرش مسئوالن در توسعة اين ورزش مي

اين نتايج با تحقيقات احمدي همخواني . تأثيرگذار باشد

 ي توسعه عنوانها برنامهكه در مقايسة  يطور بهدارد، 

ملي استان  تيم به شده تدعو كند در شاخص يم

داشته است، بنابراين بايد  ضعيفي عملكرد آذربايجان غربي

هاي بيشتري توسط مسئوالن براي معرفي بازيكنان  تالش

هاي ملي پايه كشور صورت گيرد  مستعد و نخبه به تيم

ي حمايتي مختلفي كه توسط فدراسيون ها برنامه). 8(

گيرد، نشان از  جهاني واليبال و بعضي كشورها صورت مي

جانبة مسئوالن ورزش دارد،  ضرورت توجه به حمايت همه

توان به حمايت از  يمي حمايتي آنها ها برنامهاز جمله 

ي، حمايت از ميزباني رويدادهاي ا توسعهي ابتكاري ها طرح

 دهي به بازيكنان مستعد، حفظ ورزشي جهت فرصت

 هزينة كمك كيفيت و اجراي طرح با مسئوالن و مربيان

  ).20،21(ورزشكار اشاره كرد  تحصيلي

هاي اقتصادي بعد چهارم از موانع  و محدوديت موانع 

هاي اين بعد از موانع  توسعه است كه در زيرمقياس

 اسپانسرها، صنعتي حفظ منظور به برنامه متغيرهاي نبود

 بودجة مالي، نبود پشتيباني در محدوديت و استان نبودن

استان وپرورش  آموزش و جوانان و ورزش ادارة در كافي
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ين موانع اقتصادي توسعة واليبال استان در تر مهم عنوان به

حمايت مالي انگيزة شركت در بسياري . نظر گرفته شدند

هاي ورزشي است و حمايت مالي و اسپانسري از  يتفعالاز 

، بنابراين بايد برنامة استين داليل توسعة ورزش تر عمده

داشتن آنها براي  سپانسر و نگهمنظور جذب ا مدوني به

واليبال كه از محبوبيت و هواداران زيادي برخوردار است، 

زاده،  هاي ووكيم، محرم اين نتايج با يافته. صورت گيرد

). 15،9،11،7(اسدي و مينا همخواني دارد  ،دار كشتي

 هاي چالش و موانع در بررسي) 1391(رضوي و همكاران 

حمايت مالي و كمبود بودجه ايران به عدم  در شنا توسعة

). 25(ها و موانع توسعة شنا دست يافتند  چالش عنوان به

براي جذب حاميان مالي ضرورت ) 2013(نيما كورن 

ي حمايتي از اسپانسرها و در نظر گرفتن ها برنامهتوجه به 

بنابراين با توجه ). 17(كنند  يميد تأكمزايا براي آنان 

دجه بايد به برنامة صنعتي نبودن استان و كمبود بو

بازاريابي و جذب حاميان مختص ورزش واليبال توجه 

بيشتري شود و با در نظر گرفتن موانع جذب اسپانسرها 

ريزي صحيح  ي استان با مديريت و برنامها حرفهدر واليبال 

و استفاده از متخصصان بازاريابي ورزشي در جهت جذب و 

  .رت گيردهاي بيشتري صو نگهداري حاميان مالي تالش

هاي توسعة واليبال  يتمحدودآخرين مورد از موانع و 

مربوط به عوامل محيطي و انساني است كه در 

ين متغيرهاي عدم توسعة واليبال تر مهمهاي آن  زيرمقياس

 و بازيكنان از كافي حمايت عدم: ند ازا استان عبارت

و  اصولي آموزش به توجهي آنان، بي شغلي امنيت نداشتن

 و شناس روان از متخصصان استفاده واليبال، عدم پاية

براي . واليبال استان در متعهد و متخصص باتجربه، مربيان

بخش  ايجاد محيطي آرامش رشد و توسعة بازيكنان واليبال

و بدون دغدغة فكري براي بازيكنان و حمايت مادي از آن 

در رشد آنان ضروري است كه براي رسيدن به اين مهم 

افزايش تعداد مدارس واليبال و استفاده از  توان با يم

هاي بازيكنان كمك  مربيان متخصص، به رشد مهارت

، آموزشي واليبال اهميت كند كه به يمدار بيان  كشتي.كرد

منظمي و ). 4(شود  يمتوجه  كمتر مدارس در يژهو به

 مربيان انتخاب در بررسي معيارهاي) 1392(همكاران 

كارامد،  مربيان كنند حضور يمكشور بيان  واليبال ملي

هاي ورزشي  تيم موفقيت به تواند باتجربه مي و بادانش

 و شخصيتي مديريتي، فني، يها شاخصمنجر شود و به 

ورزشكاران اشاره  مربيگري براي افزايش عملكرد اجتماعي

يافته،  در كشورهاي موفق و توسعه). 26(كنند  يم

ورزشكاران، (اني ي حمايتي مختلفي از نيروي انسها برنامه

پذيرد و براي امنيت شغلي  صورت مي ...)مربيان، داوران و

و آيندة ورزشكاران اقدامات مختلفي از جمله ايجاد 

صندوق حمايت از ورزشكاران، پيشكسوتان، تعيين 

هاي تحصيلي براي ورزشكاران نخبه و قهرمان  بورس

زاده و  هاي غايب گيرد كه اين نتايج با يافته صورت مي

هاي واليبال استراليا، انگليس و كانادا  يونفدراسرنامة ب

با توجه به نقش ). 1،19،20،21(همخواني دارد ) 2014(

سازندة مربيان واليبال در پرورش بازيكنان بااستعداد بايد 

ي ها دورههاي مادي از آنان صورت گيرد و  حمايت

شناسي ورزشي،  افزايي مختلفي مربوط به روان دانش

كار گرفته شود تا آموزش  به... ول مربيگري وتغذيه، اص

اي در آموزش نونهاالن و  يهپااصولي و انجام كارهاي 

  .مند به ورزش واليبال انجام گيرد نوجوانان عالقه

 موانع با استان واليبال كه داد نشان نتايج كليطور  به

 مشكالتي از يكي وروست  روبه مختلفي هاي محدوديت و

 بين ناهماهنگي است، مواجه آن با استان واليبال كه

 ،است مديران انتخاب در ساالري يستهشا عدم و مسئوالن

 ورزش اين متوليعنوان  به استان واليبال هيأت كه يطور به

 جامع اي برنامه و است داشته ضعيفي عملكرد استان در

ها  شهرستان واليبال هاي يأته فعاليت هماهنگي براي

 آموزش و توسعه، استعداديابي بحث به و ندارد وجود



  135                                                                 غربي آذربايجان استان در واليبال توسعة هاي محدوديت و موانع بررسي
 

 

 براساس بنابراين. شود نمي جدي توجه واليبال اي يهپا

 از استفاده با پژوهش اين در كه هايي و محدوديت موانع

 راهبردي يزير برنامه بايد شدند، شناسايي متخصصان نظر

 نهايت در و موانع اين برداشتن ميان از براي اصولي و

 و گيرد صورت استان در واليبال ورزش جانبة همه توسعة

 در. شود گرفته كار به آنها اجراي براي عملياتي اقدامات

 توسعة براي كه ييها محدوديت و موانع براساس نهايت

 با و شدند شناسايي غربي آذربايجان استان واليبال

 ،استان واليبال متخصصان پيشنهادهاي و نظرها از استفاده

 و مردمي ورزش اين توسعة براي راهكارهايي و پيشنهادها

 :شود مي ارائه استان محبوب

يزي و توسعة ر برنامهايجاد آكادمي واليبال براي  -

  جانبة اين رشته در سطح استان؛ همه

منظور آموزش  واليبال به آموزشي يها باشگاه توسعة -

  پايه و اصولي؛

ايجاد كميتة استعداديابي واليبال در هيأت واليبال -

 ابتدايي، دورة مدارس با و هماهنگ مؤثر ارتباط استان و

  متوسطه؛ و راهنمايي

ي حمايتي و پشتيباني از بازيكنان ها برنامهاجراي  -

  مستعد و نخبه؛

  هاي محالت و روباز؛  ساماندهي زمين -

 و مالي كنندگان يتحما بين مؤثر ارتباط برقراري -

  ؛ها باشگاه

پايه  ملي يها تيم به بااستعداد بازيكنان معرفي -

 .توسط هيأت واليبال استان
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