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7831دانشگاه بیرجندـ علمی هیئتعضو   

داده ها ، پرسشنامه ی  آوریورزش والیبال در ایران بود. ابزار جمع  توسعههدف تحقیق تدوین برنامه جامع 

شد. جامعه  تأیید آنو پایایی  محقق ساخته توصیف وضع موجود والیبال استان ها است که روایی محتوایی

نمونه در مطالعه  nاستان بود. حجم نمونه آماری از طریق تعیین  03کشور  آماری شامل کلیه ی استان های

. روش تحقیق از نوع پیمایشی، تحلیل محتوی و اقدام موردی است. یافته های آمداستان بدست  21راهنما برابر 

نیروی انسانی بخصوص داوران و مربیان فعال ، منابع  مؤلفهنی نرم ، در نشان دادند که رویکرد پشتیباپژوهش 

( و توسعه استاندارد و ارزیابی  ICTمالی و حمایت کنندگان مالی توسعه علمی و پژوهش و فناوری اطالعات)

و زمین های روباز، محیط حقوقی، مدیریت و برنامه ریزی به ویژه در  آموزشیباالخص در بخش سالن های 

در  (P≤5/3استان ها و توسعه فرهنگی تفاوت معناداری در مقایسه نسبت ها وجود دارد)ش مسابقات داخلی بخ

نهادها و تشکیالت تفاوت معناداری  مؤلفهدرصد استانها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. در  03وارد مکلیه این 

و تجهیزات ورزشی می باشد. تفاوت مبحث پشتیبانی سخت که شامل امکانات و زیرساخت مشاهده نشد. در 

علی الخصوص در بخش سالن های در دست احداث، زمین های والیبال ساحلی و سایر  (P≤5/3معناداری )

درصد از استان ها در سطح پایینی قرار دارند بنابراین وضع موجود والیبال  21تجهیزات ورزشی وجود داشت. 

-Benchبه مقایسه با وضع مطلوب )خت ناهمگون است. بنابراین استان ها به لحاظ رویکرد پشتیبانی نرم و س

Marketing( سوات )SWOT راهبرد های کیفی توسعه ورزش والیبال بر اساس کمبود ها و نظر آمد( بدست .

توسعه، متوسط خبرگان و استفاده از فرصت ها جمع بندی و وزن دهی شد و مالک افزایش کمی راهبردهای 

 ساله بوده است که از طریق نظر کارشناسان الویت بندی شده است. 23و  5تا0ار در نرخ رشد جمعیت ورزشک
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