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 چکیده
 نیزوالیبال قهرمانی زنان ایران در سطوح کالن، میانی و خرد و  ۀگیری موانع توسعمدل اندازه ۀبا هدف ارائ پژوهش حاضر

بازیکنان،  ۀکلی را آنآماری  ۀپیمایشی بود و نمون ـ توصیفی مطالعات پژوهش از نوعاین ها انجام شد. بندی آنیتاولو

گیری . ابزار اندازهتشکیل دادندلیگ برتر والیبال بانوان ایران  ۀدر سیزدهمین دورحاضر نفر(  104داوران و مربیان )

ساختارمند با داوران،  ۀمصاحب از طریق کهبود  (1393)افتخاری،  هتوسعموانع  ۀنامپرسش مورداستفاده در این پژوهش،

، بین روایی و پایایی آن شدنپس از تأیید و ها، توسعه یافتتعدیل و تغییر برخی گویه نیز بازیکنان و مربیان تیم ملی و

و  استفاده شد ییدیألیل عاملی تاز آمار توصیفی و تح هاتحلیل دادهوتجزیهنهایت، برای ها توزیع گردید. درنمونه

های حاصل . یافتهاستفاده قرار گرفت مورد 21و ایموس  22اس.پی.اس.اس  افـزارهاینرم ،گیریاندازه مدل ۀارائ منظورهب

(، در 79/0با بار عاملی ) "فرهنگی" ۀکه در سطح کالن، مؤلفدهند نتایج نشان میاز تحلیل عاملی تأییدی نشان داد 

های لیتانگرش ضعیف نسبت به انجام فع" ۀ( و در سطح خرد، گوی90/0با بار عاملی ) "استعدادیابی" ۀمؤلف سطح میانی،

 پژوهش،های اساس یافتهباشند. بروالیبال زنان ایران می ۀترین موانع توسع(، مهم78/0با بار عاملی ) "ورزشی

سازی گسترده، بهبود نگرش مثبت بیشتر و فرهنگهای ملی جهت مشارکت کارهایی از قبیل افزایش پوشش رسانهراه

جامع  ۀهای باال، طراحی برنامداشتن پتانسیل دلیلبه هاکردن بستر مشارکت بیشتر آنجامعه به ورزش زنان و هموار

والیبال زنان  ۀراستای توسعدر ،نظارت منسجم بر پیشرفت ورزشکاران مستعد نیزتقویت سیستم استعدادیابی و  جهت

 شود. پیشنهاد می ایران

 

 موانع توسعه، فرهنگی، استعدادیابی، والیبال زنانکلیدی:  واژگان

ب  خلب

                                                      
 Email: ozra.eftekhari@gmail.comنویسندۀ مسئول:                                                                    *
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 مقدمه 
به اشکال  یهای بسیارو گروه بودهعناوین مختلف در جهان مطرح  اکه ب ورزش از اموری است

اتور؛ ی هستند و گروهی ورزشکار آمابرخی از افراد ورزشکار حرفه کار دارند؛ومختلف با آن سر

 ای نیزباشند و عدهها و رویدادهای ورزشی میبرنامه تماشایمند به ورزش و هگروهی طرفدار و عالق

تصادی، اق ۀگذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعاز راه ورزش امور خویش را می

ستراتژیک های اورزش به یکی از اولویت ۀزمینها، پیشرفت درسیاسی کشورفرهنگی و  ،اجتماعی

ویژه به و ورزش (.23: 1200، 1پالمر)جکسون و  کشورهای دنیا تبدیل شده است ریزان دربرنامه

دلیل همین مزایا، و به باشدمیاجتماعی  ۀاسی و حیاتی برای توسعاس یعامل ،ورزش قهرمانی

ای با دهطور فزاینها بهو دولت مطرح شده استها های اجتماعی دولتبخشی از سیاستعنوان به

اهداف خود در  به بخشیدنهای ورزشی، شور و اشتیاق خود را جهت تحققاستفاده از برنامه

کلیدی و اصلی این است که  ۀدهند. نکتگذاری در ورزش نشان میهای مختلف و سیاستبخش

 نیزسهم بسیار مهمی در طراوت و شادکامی افراد و  ،عنوان یک نهاد فرهنگیورزش به ،امروزه

اند که ها به این نتیجه رسیدهدولت ،های اخیرالمللی دارد. در سالها در سطح بینسایی ملتشنا

ری یاها را در دستیابی به اهدافشان تواند آنورزش قهرمانی می ۀیند توسعادخالت مستقیم در فر

 شودیم جهان سطح در روزیپی هاملت نام شدنمطرح موجب ی،قهرمان ورزشی ارتقاکه چرا ،رساند

کردن در برای ورزش را های مناسبیتواند انگیزهیکی از ابعاد ورزش که می. (145: 2005، 2)گرین

راستای ارتقای  روند صحیح حرکت در. ویژه جوانان ایجاد کند، ورزش قهرمانی استبه ،افراد جامعه

شناسایی مشکالت  نیزبرای پیشرفت آن ورزش و  تواند متضمن ارائۀ راهکارسطح ورزش قهرمانی می

 ۀعنوان بخش مهمی از پیکرحضور زنان به(. 371: 2004)گرین،  باشدهای پیش روی آن و ضعف

های فرصت نیز اخیر ۀو در سه ده بودهناپذیر ضرورتی انکار ،ورزش قهرمانی ۀما در عرص ۀجامع

بین ورزش  ۀاصلفهمچنان  فراهم شده است، اما هافراوانی برای پرداختن به ورزش و پیشرفت آن

 . باشدمیهای متعددی مواجه ت و محدودیتالو ورزش قهرمانی زنان با مشک بودهزنان و مردان زیاد 

ای های پرطرفدار و المپیکی است و جایگاه ویژهوالیبال از رشته های ورزش قهرمانی،میان رشتهدر 

ترین عنوان موفقریعی داشته و بهوالیبال ایران رشد سهای اخیر، در سالورزش دارد. دوستداران نزد 

 . . )سایت رسمی ایران والیبال(شناخته شده است 1390تا  1386های سال طی گروهی ۀرشت

ترین جاذبهیکی از پرعتبار و گاه درخشان جهانی اخیر، دارای ا ۀوالیبال ایران با وجود تاریخ و پیشین

در شرایط کنونی هم از  ،اما در بخش زنان ،باشدمی های اخیر در کشورو پرافتخارترین ورزش سال

                                                      
1. Jackson & Palmer  

2. Green   
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فنی در موازنه و قیاس با استانداردهای نظر ساختار تشکیالتی و هم در ارتباط با آموزش علمی و 

 رغمیعل. باشدمیای هکنندمالحظه و نگرانقابل ۀبازدارند التجهانی، دارای کمبودها و مشک

 تیوضع بودننامشخص لیدلبه ،است داشته ی مردانوالیبال قهرمان در دولت کهیی هایگذارهیسرما

( وزارت ورزش ای کیالمپی مل ۀتیکم) سازمان ای نهاد کدام که نظر نیا از در کشور، یقهرمان ورزش

 منابع از نهیبه ۀاستفاد و ردیگیم صورتی موازی هاحرکت عمالً ،هستندی قهرمان ورزشی متول

ی قهرمان ورزش بخش در و کشور ورزش جامع طرح در چندهر. است امدهین عملبه کشوری اهیسرما

ی رقابتی هافرصت و یگریمرب ،یابیاستعداد لیقب ازی موارد به و است گرفته صورتیی هاتالش

 این ورزش ۀایران و توسع والیبال شدن لیگایبا توجه به حرفه که کرد اذعان دیبا ،است شده اشاره

 ندارد وجود کشور در والیبال قهرمانی زنان ۀاز موانع توسع یقیدقی بندتیاولو متأسفانها، ههدر باشگا

، ، بنارفتخاریا) رودیم هدر بهی معنو وی ماد منابع ازی توجهقابل بخش ساالنه ،لیدلنیهمبه و

 (.69: 1394، منصورصادقیو  امامی

 یهاشاهد برخی موفقیت ،این ورزش در ایران ۀهای اخیر و توسعبا رشد روزافزون والیبال در سال

یابی تیم مردان به مسابقات لیگ جهانی برای راهالمللی از جمله بین والیبال مردان در میادین بزرگ

ایم بوده المللیهای چشمگیر والیبال زنان در میادین بینعدم موفقیتو  (1391) بار در سالاولین

که است  الزم ،بنابراین ؛است نمودهایجاد  زنانوالیبال  در بخش راهای زیادی حساسیت که این امر

تا بتوان  های آتی در والیبال بانوان دقت الزم مبذول گردددهی برنامهجهت بیش از پیش در

انتظارات از این  ؛ زیرا،نمودتسهیل  را های کاربردیدر تمام زمینه آن ۀو توسع زنانپیشرفت والیبال 

ها آنیافته و  افزایش ـ ورزشیوالن ورزشی و غیرئمساز سوی مردم و چه  سویچه از  ـ رشته

مقابل این آیا در اما باشند،می المللیهای والیبال در بخش بانوان در میادین بینخواستار موفقیت

 منظور رشد و تعالیکردن زمینۀ مناسب بهو فراهم ریزیبرنامه ،گذاریانتظارات و توقعات، سرمایه

 های علمی و فرهنگی با پشتوانۀفعالیت راستا،دراینم گرفته است؟ والیبال قهرمانی زنان انجا

تواند نقش علمی و بنیادی می ۀکارها به شیوراه ۀائو ار بودههای پژوهشی، حرکتی اساسی طرح

 ورزش انیمتول کهبا توجه به این جهت انطباق دستاوردها با نیازهای واقعی داشته باشد.ای درارزنده

توانند بر عوامل مستقیم تنها می صورتهای ورزشی بهگذاریبا سیاست یقهرمان ورزش ژهیوبه و

 از .(189: 2009، 1، شیبیلی و بینگهامبوتنبرگ ،ناب، دیبوسچرگذار باشند )دیسطح میانی اثر

 .باشدضروری میبسیار  ،و خرد یمیانکالن،  موانع موجود در هر سه سطح و شناخت بررسی ،رواین

کنون مطالعات تا ، امازمینه نیاز دارداینها، مطالعات و واکاوی موانع دربه پژوهش عواملین شناخت ا

 .های حاضر در ایران صورت نگرفته استلیگ ارتباط با کافی در

                                                      
1. De Bosscher, De Knop, Bottenburg, Shibli & Bingham 
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 ،زنانانی ـقهرم ورزش توسعۀ تـاهمی وجود با که ستآن ا بیانگر پژوهش پیشینۀ بر مروری

 ۀتوسعراهبردهای  و صرفاًت ـاس نشده انجام ارتباط نای در انیچند داخلی هایپژوهش ونـکناـت

 و امکانات بودنبـنامناس ،(1385)دوی ـعب و انیـفراه. گرفته است قرار ورزش قهرمانی مورد توجه

 .دانستهاند کشور انیـقهرم ورزش عفـض اطـنق رینـمهمت از را پایگاهها این در مناسب تجهیزات

 مورد در نظران صاحب و انیمرب ورزشکاران، دگاهید ۀسیمقا در نیز (21: 1386) یقاسم و سیتندنو

صورت به گروه سه هر که دندیرس جهینت نیا به کیمناستیژی قهرمان ورزش شرفتیپی راهکارها

 بر نظارت و کنترل ان،یمربی فن وی علم دانش سطح یارتقا ؛پژوهشی رهایمتغ از میان مشترک

 ۀژیوی هاسالن و ساتیتأس شیافزا ،یتخصص وی علم روش به نوآموزان یابیاستعداد ،هاآن تیفعال

 نیترمهم رای آموزشکمک وی تخصص امکانات به هاسالن کامل زیتجه و کیمناستیژ مخصوص

، احمدی بناردر پژوهشی دیگر، . نداهکرد عنوان کیمناستیژ ورزشی قهرمان بعد شرفتیپ در عوامل

 ،یاقتصاد عامل پنج، نیالگ استان در زنان یقهرمان ورزشالت مشک یبررس با (18: 1392)و کریمی

عوامل  اساس،اینبر .از جمله مشکالت ورزش زنان دانستند را یاجتماع و یشخص ی،فن ،یمدیریت

در بین  را اولویت کمترین ،یشخص عامل و بودند اولویت شترینیب دارای یاقتصاد و یاجتماع

( در : 1394) جهان بینی ، محمدی وسیفری کالتهبراین، وهعال. نمود کسبمشکالت ورزش زنان 

 نقطه ترینگزارش کردند که مهم قم استان قهرمانی ورزش ۀتوسع راهبردی سند تدوین و طراحی

 ورزش قوت ۀنقط ترینمهم است و استعدادیابی امر در موجود مشکالت ،استان قهرمانی ورزش ضعف

 فرصت ترینمهم ،باشد. همچنینمی کشور برتر هایلیگ در اهیباشگ هایتیم تعداد ،استان قهرمانی

 تهدید ترینمهم و است دولتی و خصوصی بخش ورزشی هایمکان تعداد ،استان قهرمانی ورزش

 در سطح قهرمانی ورزش هایفعالیت در ناهماهنگی و سازنده تعامل عدم ،استان قهرمانی ورزش

در تحلیل عاملی  نیز (143: 2015) افتخاری و امامی. گوهررستمی، باشدمی مرتبط هایسازمان

فوتبال بانوان ایران نشان دادند که در بعد  ۀهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با توسعــمؤلفه

ضعیف  نگرش ۀگوی ،گذاری در کشور، در بعد سیاسی و حقوقینرخ سرمایه ۀگوی ،اقتصادی

یونی فوتبال عدم امکان پخش تلویز ۀگوی ،اجتماعی ـ مردان به ورزش زنان و در بعد فرهنگیدولت

 1میسنر در این ارتباط، .باشندفوتبال قهرمانی زنان در سطح کالن می ۀترین عوامل توسعمهمزنان، 

و به این  ورزش بانوان پرداخت درهای اجتماعی و فرهنگی موجود نگرش بررسیبه  (71: 1994)

شده از سوی با مشکالت اجتماعی و فرهنگی اعمال ،وتبالنتیجه رسید که زنان برای شرکت در ف

عوامل تأثیر تحلیل  ودر تجزیه  نیز ( 109: 2010) 2جان لوئیز و فادال .باشندمیجامعه مواجه 

                                                      
1. Messner 

2. Luiz & Fadal 
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 مطالعات گذشته چند هر که اقتصادی بر موفقیت ورزشی کشورهای آفریقایی به این نتیجه رسیدند

 باشند، امااثرگذار میتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزش قهرمانی های اقاند که زمینهنشان داده

استقامت، آنگوال در بسکتبال و استقامت و نیمه یدر دو کشورهای فقیری همچون کنیا و اتیوپی

 عوامل با موضوع پژوهشیدر  (34: 1991) 1بروم ،نینهمچ اند.وفق بودهبسیار م ،فوتبال کامرون در

 ورزشی هاستمیس جیرا هایویژگی ،سابق ستیکمونی کشورهای قهرمان رزشو بر اثرگذار مختلف

 قانون در ورزش وی بدنتیترب شناختن تیرسم به: شمردبر ریز شرح به را کشورها نیای قهرمان

 ؛یاحرفه انیمرب با مناسب ینیتمری هاستمیسوجود  ؛مدارس در هیاولی استعدادها شناخت ؛یاساس

 بر عالوه ی.ورزشی پزشک ۀگسترد ۀشبک ؛یعلم هایپژوهش به ادیز تیاولو ؛یمال تیحمای هابرنامه

 ،انگلستان ورزش دری گذاراستیسی هاتیاولو عنوان پژوهشی با در( 371 :2004) نیگراین، 

 سطح انیمرب ،یورزش امکانات و التیتسهی فیک وی کم شیافزا رای قهرمان ورزش بر اثرگذار عوامل

 پرورش دری آموزش مؤسسات نقش ،یتدارکاتی هایباز ،یپزشک وی علمی هاوهیش هبی دسترس باال،

 ورزشی آکادم سیتأس و وقتتمام انیمرب استخدام جوانان، ورزش مدارس سیتأس نخبه، ورزشکاران

 ازی علم تیحما و بلندمدتی زیربرنامه ورزشکار،ۀ عالق نیز (68: 2001) 2ویتریمید. دانستی قهرمان

همچنین، . است کرده محسوبی کیرالمپیغ وی کیالمپی هاورزش در تیموفق عوامل زا را ورزش

 و رقابت را عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی (6: 2003) 3، هورسون، روبرتون و والکریب

: 2009) همکاران و بوسچرید کردند. ذکر ،هستندی المللنیب تیموفقی اصل ۀهستکه  دادهایرو

 نیبی المللنیبی هارقابت در تیموفق وی قهرمان ورزشی هاستمیس نیب ۀرابطی بررس رد نیز (191

 بر اثرگذار عوامل از رخیب که کردند انیب ،هلند و کیبلژ، نروژ کانادا، انگلستان، ا،یتالیا کشور شش

 تیماح ،یمال منابع( از جمله هلند و سیانگل ،ایتالیا) موفقی کشورها دری قهرمان ورزش تیموفق

 برخوردار عوامل ریسا به نسبتی باالتر تیاولو از ،یگریمرب وی نیتمر التیتسه و یشغل و یورزش

 ،"ایاسترال ورزش ۀتوسع" عنوان با پژوهشی در ،(221: 2009)4یوپیکالراستا، دراین .باشندمی

ی هاقابتر در شرکت فرصت وی ملی هارقابت ساختار ،مجرب انیمرب ،یکاف التیتسه ،یابیاستعداد

 .است کرده ذکر تیموفقی اصل عوامل رای المللنیب

ورزش  ۀبعد توسع ارتباط با گرفته درهای انجامشده و نتایج پژوهشبا توجه به مطالب عنوان

دقیق  ۀقهرمانی، یکی از دالیل عدم پیشرفت والیبال زنان در بعد قهرمانی، عدم بررسی و مطالع

اشت تا با بررسی بر آن درا  پژوهشگرانموارد مذکور  رو،زاین؛ اموانع موجود در این رشته است

                                                      
1. Broom 

2. Dimitrio 

3. Baker, Horton,  Robertson & Wall   

4. Kalliopi 



 1395 بهمن و اسفند ،40شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                         44 
 

موانع  ،یقهرمانوالیبال ی اصل ۀهست عنوانبه و بازیکنان داوران ،مربیان اتنظر استفاده ازجانبه و همه

های عملیاتی، به پیشنهاد ئۀبا ارا و و از این طریق نمایند والیبال را شناسایی ۀتوسع در راهموجود 

 موارداین  حاضر پژوهش شده درمطرحاصلی  تاالؤوالیبال زنان در کشور کمک کنند. س پیشرفت

سه سطح کالن، میانی و در  زنانوالیبال قهرمانی  ۀموانع توسع پژوهش،های نمونه از نظر که است

توان برای ارتقای سطح قهرمانی کارهایی را میچه راه هاآن اتتحلیل نظروچیست؟ از تجزیه خرد

توان مدل آیا میو  ؟باشدمیموانع  بیشترین دارای ابعادیک از ه نمود؟ کدامائالیبال کشور ارو

 ؟نمودرا ارائه  خرد و والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کالن، میانی ۀموانع توسعگیری اندازه

 

 پژوهش شناسیروش
. ه استدصورت میدانی اجرا شه بهک باشدمی پیمایشی ـ توصیفی پژوهش حاضر از نوع مطالعات

که در مسابقات  بانوان ایران والیبال ، داوران و مربیانبازیکنان ۀکلی را جامعۀ آماری پژوهش

 نفر تشکیل دادند 104 به تعداد ،به رقابت پرداختند ایران بانوان والیبال برتر لیگ ۀدور سیزدهمین

پژوهش،  جهت انجام .در نظر گرفته شد جامعه با ابربر هنمونحجم ها، بودن تعداد آندلیل کمکه به

آوری اطالعات تئوریک جمع ۀزمیناول در ۀ. در مرحلگردیدآوری اطالعات اقدام در دو بخش به جمع

استفاده  ای مرتبط با موضوعهنامهای، اینترنت، مقاالت و پایاناز منابع کتابخانه پژوهش، ۀو پیشین

 .انجام گرفتمربیان تیم ملی ساختارمند با داوران، بازیکنان و  ۀمصاحب ،بعد ۀو در مرحل شد

استفاده در این مورد ۀنامپرسش .گردیدنامه تنظیم پرسشها، برخی گویه و تغییر تعدیلبا  ،نهایتدر

 :شاملال ؤسشش با های دموگرافیکی ویژگی بود؛ بخش اول حاوی دو بخش دربرگیرندۀ پژوهش،

و میزان درآمد ماهیانه  سابقۀ فعالیت ورزشی ،تحصیالت، وضعیت شغلیسن، وضعیت تأهل، میزان 

)فرهنگی و  در سه سطح کالنکه  بودال ؤس 73حاوی  نامهو بخش دیگر پرسش بوددر لیگ 

مالی، ساختار و  )حمایت گویه(، میانی 15اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط سیاسی و حقوقی با 

مشارکت ورزشی، استعدادیابی، حمایت ورزشی، اماکن و های ورزش، میزان سازماندهی سیاست

 )با گویه( و خرد 53علمی با  مطالعاتهای ملی و مربیگری، رقابت ۀک مربیان و توسعتسهیالت، تدار

 .مورداستفاده قرار گرفت (ارزشی لیکرت در مقیاس پنجگویه  پنج

 گشت تأیید مربوطه متخصصان و دانشگاهی اساتید از تن 11 توسط اطالعات آوریجمع ابزار روایی

این نتایج  آمد. دستبه( 93/0معادل ) کرونباخ آلفای طریق از مذکور ۀنامپایایی پرسش و

. باشدمی پژوهشآوری اطالعات مرتبط با برای جمع نامهدهندۀ پایایی مطلوب پرسشنشان

تحلیل  و درصد فراوانی( و فراوانی) از آمار توصیفیپژوهش های تحلیل دادهوتجزیهبرای براین، عالوه

 افـزارنرم با استفاده از و (P<05/0) در سطح معناداریاطالعات  و تحلیل شداستفاده  ییدیأت عاملی
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کار به 242 ایموس افزارنرمنیز ساختاری  ۀمعادل مدل ۀجهت ارائ .گرفتانجام  231 اس.اس.پی.اس

 .رفت
 

 نتایج
 ت.آمده اس شمارۀ یکدر جدول  الصهخ طوردهندگان بههای فردی پاسخویژگی 

 
 دهندگانهای فردی پاسخگیتوصیف ویژ ـ1جدول 

 درصد تعداد متغیــر

 سن

 7/57 60 سال 16ـ25

 2/19 20 سال 35-26

 3/18 19 سال 45-36

 8/4 5 سال 55-46

 وضعیت تأهل
 3/68 71 مجرد

 7/31 33 متأهل

 تحصیالت

 4/39 41 دیپلم و زیر دیپلم

 4/15 16 کاردانی

 7/33 35 کارشناسی

 5/11 12 و باالترارشد کارشناسی 

 شغل

 8/3 4 کارمند

 5/11 12 آزاد

 1/47 49 دانشجو

 9/1 2 دارخانه

 6/35 37 سایر

 سابقۀ قهرمانی
 8/29 100 خانواده

 9/22 77 دوستان

 درآمد

 2/70 73 کمتر از یک میلیون تومان

 2/20 21 ون تومانمیلییک تا سه 

 7/9 10 میلیون تومانبیشتر از سه 

 

                                                      
1  . SPSS 23  

2. AMOS24  
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اطالعات جدول شماره دو بیانگر آن است که در سطح کالن، بعد فرهنگی؛ در سطح میانی، بعد 

 باشند. میبیشترین موانع موجود  های ژنتیکی، دارایویژگیخرد، بعد استعدادیابی و در سطح 
  

 والیبال زنان ایران ۀوزن رگرسیونی استاندارد ابعاد موانع توسع ـ2 جدول

 ابعاد موانع توسعه

ن
وز

 
ی

ون
سی

گر
ر

 

رد
دا

تان
اس

 

ن
وز

 
ی

ون
سی

گر
ر

 

یر
غ

رد
دا

تان
اس

رد 
دا

تان
اس

ی 
طا

خ
 

ی
ران

ح
ت ب

سب
ن

 

ح
سط

 

عن
م

ا
ی

دار
ئر 

کو
اس

ی 
کا

 

رج
د

 ۀ
ی

اد
آز

 

 ***    672/0 کالن --->اسی سی

2/124 100 

 *** 600/6 145/0 954/0 747/0 کالن --->اقتصادی 

 *** 821/6 166/0 129/1 797/0 کالن --->فرهنگی 

 ***    890/0 میانی --->پژوهش 

 *** 798/12 085/0 085/1 862/0 میانی ---> رقابت ملی

 *** 160/13 080/0 050/1 852/0 میانی---> مربیگری
 *** 187/13 084/0 103/1 874/0 میانی ---> اماکن و تأسیسات

 *** 051/13 076/0 986/0 872/0 میانی --->حمایت شغلی 

 *** 048/14 073/0 025/1 897/0 میانی --->استعدادیابی 

 *** 251/10 089/0 915/0 822/0 میانی --->مشارکت ورزشی 

 *** 771/13 073/0 000/1 892/0 میانی --->ساختار 

 *** 700/8 105/0 918/0 694/0 میانی --->حامی ملی 

 ***    701/0 خرد ---> 73ال ؤس

 *** 061/7 122/0 859/0 613/0 خرد ---> 72ال ؤس

 *** 814/6 148/0 006/1 733/0 خرد ---> 71ال ؤس

 *** 250/7 140/0 016/1 784/0 خرد ---> 70ال ؤس
 *** 151/7 144/0 033/1 772/0 خرد ---> 69ال ؤس
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دهند که مدل از برازش بسیار خوبی های برازش نشان میبا توجه به جدول شماره سه شاخص

( 001/0) ییدی در سطحأتمامی متغیرهای مربوط به ابعاد در تحلیل عاملی تباشد. برخوردار می

گرای متغیرهای موجود روایی هم ۀدهندنشان ،های رگرسیونیزنو این معناداری و باشندمیدار امعن

 .باشددر مدل می
 

 گیری موانع توسعۀ والیبال زنان در ایراندازههای برازش مدل انـ شاخص3جدول 

 مقدار برازش شاخص

 242/1 کای دو/ درجه آزادی

 90/0 شاخص برازندگی

 85/0 شاخص تعدیل برازندگی

 92/0 شاخص نرمال شده برازندگی

 98/0 شاخص برازندگی فزاینده

 98/0 شاخص برازندگی تطبیقی

 048/0 ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 

                    *** 001/0< P  
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کالن

e1سياسي

.67

e2اقتصادي
.75

e3فرهنگي .80

مياني

e4علمي پژوهش

.89

e5ملي هاي رقابت

.86

e6مربيگري توسعه

e7تأسيسات و اماکن85.

.87

e8شغلي حمايت
.87

e9استعداديابي .90

e10ورزشي مشارکت

.82

e11ساختاري

.89

e12اسپانسر

.69

خرد

e13اطرافيان و والدين نگرش

e14ژنتيکی های ويژگی70.

.61

e15مذهبی تمايالت
.73

e16ضعيف نگرش .78

e17فردی مشکالت

.78

.42

.41

.36

.34

-.49

-.27

-.51

.10

.24

-.40

-.29

.23

-.21

.21

-.29

-.24

.85

.85

.69

 
 بال زنان در ایرانوالی ۀوانع توسعمگیری مدل اندازه ـ1شکل 

 

های مربوط به لفهؤم قهرمانی زنان و زیر والیبال ۀعاملی موانع توسع تحلیل شمارۀ یک، در شکل

 آورده شده است. یکهرعاملی متناظر و بارهای  هاآن

 

 گیریبحث و نتیجه

والیبال زنان ایران در سه سطح کالن،  ۀگیری موانع توسعمدل اندازه ئۀارابا هدف  حاضر پژوهش

طور مبسوط به بررسی نتایج به ،که در ادامه گرفتها انجام بندی آناولویت نیز و خرد و میانی

 .شودمیپرداخته هرکدام از این سه سطح 
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 والیبال قهرمانی زنان ایران ۀامل سطح کالن بر توسعتأثیر عو

اجتماعی، شرایط اقتصادی و بعد  ـ عامل مربوط به سطح کالن )فرهنگی سه ،در این پژوهش

والیبال  ۀداری بر توسعاثیر معنأت ،این عوامل تمامبررسی قرار گرفت که حقوقی( مورد ـ سیاسی

  (. P<01/0قهرمانی زنان ایران داشتند )

بیشترین دارای  (79/0فرهنگی با بار عاملی ) ۀدر سطح کالن، مؤلفمشخص شد که  نتایج ساسبرا

با توجه به تغییرات سریعی که در  .ه استبود های پژوهشنمونهاز دیدگاه  اولویتنخستین اهمیت و 

نادیده  ورزش قهرمانیدر  توانها را نمیآن ۀحضور فعاالن ،نقش زنان در اجتماع پدید آمده است

 خود دریافتند مطالعات( در 93 :2007) 1زسانچ و ، جیسز، دوپیکوگارسیادر این ارتباط،  .انگاشت

مردم  ۀهای فرهنگی و عالقناشی از موقعیت، مشخص یهایدر ورزش موفقیت برخی از کشورها که

تی در ایران که کشماراتن، هندوستان در کریکت و  یمثال کنیا در دوعنوانبه) ستا هابه آن ورزش

باعث موفقیت در در ایران هایی که رشته ،اینوجود. با(ریشه در تاریخ و فرهنگ مردم ایران دارد

برداری( وزنه و هایی هستند که یا ریشه در فرهنگ مردم دارند )کشتیهمان ،اندمسابقات مهم شده

شده توسط  های کسبدالکه تمامی منحویبه ؛)تکواندو( باشندمیمناسبی  ۀسابق دارای و یا

 ۀوسیلۀ ورزشکاران این سه رشتبه ،تاکنون( 1984) ورزشکاران ایرانی در مسابقات معتبر از سال

باید عواملی که  ،را یک ورزش ملی نامید والیبالبتوان که برای این ،لذا ؛اندورزشی کسب شده

زنان و  والیبالتا  داد کاهش شوند رامی ورزش ازشدن حضور بانوان کمرنگباعث لحاظ فرهنگی به

ها جهت ایجاد تبلیغات وسیع در رسانهاین امر با  که درآید ملی یصورت فرهنگبه آن بعد قهرمانی

ذهنیت مناسب در  ،رشد هاینمودن زمینهفراهمنگرش مثبت جامعه نسبت به ورزش زنان، 

  .دباشمیو ممکن ح الاصبلقا ،فرزندانایمنی و سالمت  از والدینکردن آگاهها و خانواده

اولویت را از دومین (، 75/0)عامل اقتصادی با بار عاملی  پژوهش حاضر این بود کههای از دیگر یافته

 به ،در سطح قهرمانی ورزشی ۀهر رشت ۀتوسع .دارا بود در سطح کالن های پژوهشنمونهدیدگاه 

(، 415 :2004) 2رنارد و بوشباست.  مقدار زیادی با وضعیت اقتصادی و رفاه کشورها در ارتباط

 (162 :2007) 4گالدی( و گری و 122: 2010جان لوییز و فادال ) (،980 :2004) 3جانسون و علی

شرایط اقتصادی مطلوب هر کشور و توسعه و موفقیت در ورزش قهرمانی  بین که کنندیید میأت نیز

 لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی بههبکشورهایی که  معناکه؛ بدینیک ارتباط خطی وجود دارد

                                                      
1. Garcia, Jesus, Dopico Castro & Sanchez  

2. Bernard & Busse 

3. Johnson & Ali 

4. Garry & Gelade 
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 خود نمودن امکانات و تجهیزات تمرینی بهتری برای ورزشکارانفراهم ۀتوانند از عهدبرند میسر می

که تورم و گرانی در زمانیاما تا ،ها فراهم آورندبرای آن را های پزشکی بهتریبرآیند و مراقبت

گرانی و تورم باعث ؛ زیرا، ت شعاع آن قرار خواهد گرفتورزش نیز تح تمام ابعاد ،کشوری حاکم باشد

این موضوع در  که بدورزش در سبد خانوار کاهش یا ۀو هزین شده شوند مشارکت ورزشی کممی

بانوان  والیبال که شودمی مشخص آمدهدستبه اساس نتایجبر .گذاردثیر بیشتری میأورزش بانوان ت

های مالی پشتوانه ، بلکه بهاست هادیدگاهنیازمند تغییر تنها نه ،توسعه در سطح قهرمانیرونق و برای 

حدود زیادی بر توسعه و عملکرد ورزش تا ،عامل اقتصادی مطلوب ازیر ؛باشدمی مندنیاز نیز مناسب

 ثیرگذار است.أقهرمانی ت

توسعۀ  موانع آخرین اولویت سطح کالن در در های پژوهشنمونهمتغیری که از دیدگاه  ،نهایتدر

 ورزش به ،بود. امروزه (67/0عد سیاسی و حقوقی با بار عاملی )ب قرار داشت، زنانقهرمانی  والیبال

آن عالوه  ۀیل عمدها تبدیل شده است که دالدولت ۀگذاری و مداخلی مهم سیاستهایکی از جنبه

 هداف سیاسی کشورهاویژه ابه ،ورزشیآن در دستیابی به اهداف غیر ۀها، نقش عمدبر توجه رسانه

د که بین توسعه در ورزش قهرمانی و سیستم نبیان کرد (2000جانسون و علی )راستا، دراین ست.ا

موکراتیک، بدون داشتن سیستم سیاسی د معناکه؛ بدینمستقیم وجود دارد ایرابطه ،سیاسی

توجهی مقدار قابل بهمنظور حفظ ثبات سیاسی، بهها المللی برای دولتشدن در سطح بینشناخته

و حتی ابزاری  شده بستگی ملیدر هر رشته باعث غرور و هم ورزش ۀتوسعکه با این. باشدمی مشکل

ورزش زنان در  رایب در ایرانکه رسد نظر میبهاما  ،شودمحسوب میبرای گفتگوی دیپلماتیک 

های مداران در برنامهاهداف سیاست. شوندمیکمتر از ورزش مردان اهمیت قائل  ،قهرمانی ۀعرص

که جاییآناز ؛ لذا،باشد تا ورزش قهرمانیورزش همگانی می سویبیشتر به ان نیزورزش زن ۀتوسع

 ،کنندا را تدوین میهکه برنامه افرادی بیشتر ندارند و هیچ نقشی های ورزش کالنزنان در سیاست

 المللین در میادین بینزنام والیبال قهرمانی سه که استعواملی  این امر از احتماالً ،باشندان میمرد

عالوه بر توجه و  ،ن ورزش کشورمسئوال که شودپیشنهاد می ،اساساینبردهد. میگونه نشان این را

ای نیز به والیبال قهرمانی زنان داشته باشند تا مسیر توجه ویژه ،های ورزشیرشته تمامرسیدگی به 

 ردد.هموارتر گ هاموفقیت برای آن

 والیبال قهرمانی زنان ایران ۀتأثیر عوامل سطح میانی بر توسع

مالی، ساختار و  حمایت :عبارت بودند ازکه  در این سطح مورد بررسی قرار گرفتنه عامل 

، میزان مشارکت ورزشی، استعدادیابی، حمایت ورزشی، اماکن و یهای ورزشسازماندهی سیاست

 در این ارتباط،علمی.  هایپژوهشهای ملی و ربیگری، رقابتم ۀک مربیان و توسعتسهیالت، تدار
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قهرمانی  والیبالداری بر موفقیت اتاثیر معن ،این عوامل تمامنتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که 

 (.P<01/0) نداهایران داشت

از  بیشترین اهمیت و اولویت نخست دارای (90/0)استعدادیابی با بار عاملی بعد  ،در این سطح

در شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی  (1388غفوری ). بود های پژوهشنمونهدیدگاه 

های مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی است. یکی از شاخص ،به این نتیجه رسید که استعدادیابی

در توسعۀ ترین عوامل مؤثر های علمی را از مهماستعدادیابی نوآموزان به روش نیز( 1384قاسمی )

با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. همچنین،  دانست که این یافته ورزشی قهرمانی ژیمناستیک

ترین عوامل مؤثر در استعداد را از مهمند و بامهکشف افراد عالق (2009) 1ساتیرادو و شیلبوری

غیر در اولویت توسعۀ ورزش قهرمانی استرالیا عنوان کردند. از جمله دالیلی که موجب شد این مت

والیبال گیری و نوسانات زیاد در نتیجه های اندکها و موفقیتپیروزی نخست قرار گیرد، این بود که

تواند حاصل کار آموزشی و و نمی بوده آنها در ستاره، بیشتر ناشی از خالقیت و نبوغ تکبانوان

و استعدادیابی به  والیبالهای گاهتأسیس مدارس و پای کهجاییآنازهمچنین،  .ای در کشور باشدپایه

 شودپیشنهاد می ،نابراینب د؛شونمیترین عامل در استعدادیابی شناخته مهم ،روش علمی و تخصصی

ها اولویت در صدر ،همانند والیبال مردان والیبال بانوانای و اصولی توجه و اهمیت به آموزش پایه

  .گیردقرار 

 دومین (،89/0) عاملی با بار هاساختار و سازماندهی برنامهتغیر پژوهش نشان داد که م ۀدیگر یافت

مظفری و و  (2009) شیلبوری و ساتیرادوزمینه، دراین. باشدمی زنانقهرمانی  والیبالدر توسعۀ  مانع

یکی از عوامل  ،های توسعۀ ورزش در سطوح پایهکنند که تقویت برنامهعنوان می (1388الهی )

ریزی و اشکال در برنامه ( نیز1379سجادی ). شودورزش قهرمانی محسوب می ۀسعتو ربتأثیرگذار 

توانند با بنابراین، مدیران می ؛تیم فوتبال جوانان عنوان کرد سازماندهی را از دالیل ناکامی

برنامۀ مدون،  با استفاده از والیبالکردن تمامی نظرها، اهداف و منابع موجود در فدراسیون سوهم

و عدم برنامه  باشدمیبا فقدان جهت و هدف همراه  فقدان برنامه ،زیرا ؛هت مطلوب حرکت کنندجدر

استفاده که با شود پیشنهاد میرو، ایناز ؛دشومی آنرفتن اهداف و منابع در فدراسیون، موجب هدر

فدراسیون را  تمامی منابع مادی و انسانی ،یزی مناسب، مدیران ارشد فدراسیونرمدیریت و برنامهاز 

 .نمایندجهت مطلوب هدایت و راهنمایی در

قهرمانی  والیبالدر توسعۀ مانع  سومینعنوان به( 89/0) عاملی با بارپژوهش علمی  بعد براین،عالوه

کشورها بر مبنای علم و دانش استوار ورزش در جهان امروز، پیشرفت و توسعۀ  شناخته شد.زنان 

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحوالت و حرکت تمامژوهش را بایـد مبنای پـ و باشدمی

                                                      
1. Sotiriadou & Shilbury  
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 وی طراح در همی علم مطالعاتکه جاییآن. از(129: 1392و الهی، علیزاده، ساعتچیان ) دانسـت

 وی نیتمری هاروش ،هاکیتاکت و هاکیتکن ۀنیزمدر هم وی ورزش التیتسه و زاتیتجه ساخت

و  یشناسحرکت ،یشناسروان ،یورزشی پزشک ماساژ، ،یوتراپیزیف ،یاهیتغذ ریبتدا، یجسمانی آمادگ

توفیـق در ایـن ، داردی قهرمان سطح در ژهیوبه ورزشکاران عملکرد بریی سزاهب ریثأت ،کیومکانیب

هـا و راهبردهـای شود که ساختار پژوهشـی منسـجم بـا سیاسـتصورتی محقق میها درزمینه

در  دانشـجویان تعداد دلیل افزایشهای اخیر بهدر سال که چندهر. تقویت شود مشخص ایجاد و

 هـا ونامهپتانسیل باالیی در پایان ،های مختلف علوم ورزشیتحصـیالت تکمیلی در گرایش سطح

صورت هدفمند و ها بهبسیاری از این پژوهشاما  ،وجود آمده استهـای ایـن بخش بهرسـاله

 بهی ابیدست جهت ،لذا ؛(133: 1392و الهی، علیزاده، ساعتچیان شود )از انجـام نمیاسـاس نیـبـر

 گردد. برقرار هاونیفدراس و هادانشگاه نیبی قوی همکار بایستمی ایمزا نیا

عنوان به (،87/0) با بار عاملی سیسات ورزشیأاماکن و تهای پژوهش حاضر، متغیر براساس یافته

در توسعۀ ورزش بیشترین موانع های پژوهش، دارای نمونهاز دیدگاه  شد کهشناخته  چهارمین عامل

کمبود امکانات و تأسیسات  (71: 1374اکبری آرمند )راستا، دراین. بودکشور بانوان  والیبالقهرمانی 

که  عنوان کرد نیز (1388غفوری ) .دانستدر رشتۀ تنیس را از عوامل عدم پیشرفت این رشته 

ای، از عوامل ایجاد مراکز مخصوص ورزش حرفه ،مل بنیادی توسعۀ ورزش قهرمانیزمینۀ عوادر

سازی استاندارد (23: 1388مظفری و الهی ) ،همچنین .باشدمیتأثیرگذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی 

از عوامل مهم توسعۀ ورزش  را المللیاستانداردهای بین توجه به اماکن و فضاهای ورزشی کشور با

افزایش تجهیزات را از عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی ژیمناستیک  ( نیز86: 1384. قاسمی )دندانمی

فقدان و یا کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب از عواملی است که بر  دیگر،سویاز .عنوان کرد

حاضر ها با نتایج پژوهش این یافته) (43: 2008، 1گذارد )کولینزمنفی می تأثیرپیشرفت ورزشکاران 

های الزم، امکانات مناسب و امکان دسترسی آسان وجود زیرساخت زمینه،ایندر .(همخوانی دارد

صورت در ،زیرا ؛نظران بوده استاز دالیل اهمیت در بین صاحب ،والیبالمندان به ورزش برای عالقه

و از بین  نماینداجعه توانند به آن مرمیمند هبانوان عالقخیل زیادی از  ،بودن و دسترسی آسانفراهم

 .های قهرمانی انتخاب شوندنفرات شاخص برای حضور در عرصه ،این افراد

در ( 86/0) با بار عاملی شغلی از ورزشکاران والیبالیست زن حمایتکه  های پژوهش نشان دادیافته

تیرادو و سا و (2000) 2گیلبرتسون ،(2009بوسچر )دیدر این ارتباط،  .قرار دارداهمیت پنجم درجۀ 

 مثال،عنواناند؛ بهدانستهترین عوامل از ورزشکاران را از مهم شغلی حمایت ،(2009شیلبوری )

                                                      
1. Kollins  

2. Gillbertson 
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در پژوهش خود یکی از عوامل مهم در پرورش افراد نخبه را حمایت از  (2009بوسچر )دی

ین طریق از اتا ورزشکار  دانستهای مختلف زمینهن قبل و بعد از قهرمانی درورزشکاران در دورا

شده بتواند در دورۀ ورزش خود با تمام وجود به ورزش قهرمانی بپردازد. با توجه به مطالب عنوان

تدوین  از طریق و بدنی و کمیتۀ ملی المپیکفدراسیون با کمک سازمان تربیت که شودپیشنهاد می

 بیشتری با فراغ بال نیز بانوان والیبالیستبه این مهم جامۀ عمل بپوشاند تا  ،کارهای مناسبراه

 .بپردازند خود به ورزش قهرمانی بتوانند

از دیدگاه بود که ( 85/0) با بار عاملی یلالملی ملی و بینهارقابتهای پژوهش، بحث یافتهدیگر  از

( افزایش شرکت 131: 2009بوسچر ). دیقرار داشت اهمیت ششمدر اولویت  های پژوهشنمونه

المللی را از عوامل مهم پیشرفت و موفقیت در ورزش عنوان کرد. ینهای بورزشکاران در رقابت

های تیم ملی فوتبال برگزاری اردوهای ناکافی و نامنظم را از جمله ناکامی ( نیز1379سجادی )

یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران نیز  (238: 1393دوست قهفرخی و همکاران )علی دانست.جوانان 

 همچنین، .دانندمیو مسابقات دوستانۀ متعدد  برگزاری اردوهای بلندمدت را در رویدادهای بزرگ

پیشرفت ورزش از عوامل مرزی را برگزاری اردوهای برون (،79: 1393و افتخاری ) (1386پور )تقی

مشاهده  اما (،همخوانی دارد نیز که با نتایج پژوهش حاضر) دانندمیزنان و فوتبال قهرمانی تکواندو 

عمالً برنامۀ مشخصی برای برگزاری اردو و حفظ و افزایش آمادگی  یبالوالفدراسیون  شود کهمی

در  برتر والیبال بانوان است که فصل برگزاری مسابقات لیگناشی از این نداشته است. مشکل  بانوان

چ هی ،سال مابقیانجامد و در طول میحداکثر سه ماه به و برگزار شده با شش تیم تنها ،داخل کشور

از اتمام  پسیافته، ای برای حفظ آمادگی و پیشرفت ورزشکار وجود ندارد. در کشورهای توسعهبرنامه

شود و فدراسیون حال خود رها نمی، ورزشکار بهیا لیگ داخل کشور مسابقات بزرگی مانند المپیک

کردن درگیر شود باپیشنهاد میبنابراین،  ؛های مدونی داردبرای مسابقات پیش روی خود، برنامه

والیبال قهرمانی  ۀبستر مناسبی برای توسع ،ورزشکاران در طول سال در اردوها و برگزاری مسابقات

 حاصل شود. زنان

 ۀتوسعاهمیت قرار گرفت، هفتم در ردۀ  پژوهشهای نمونهمتغیری که از دیدگاه براین، عالوه

ایجاد نظام  (1388مظفری )راستا،  دراین .بود( 84/0)و نیروی انسانی با بار عاملی  مربیگری

داند. کارهای افزایش پیشرفت نظام توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور میمربیگری نوین را از راه

(، افزایش و ارتقای سطح 126: 2009بوسچر )( و دی45: 1386پور )(، تقی1384قاسمی ) ،همچنین

عدم امنیت شغلی  نیز (1379) . سجادیانددانش مربیان را از عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی برشمرده

با  رسد کهنظر میبهبنابراین،  ؛کرده است محسوبمربیان را از دالیل ناکامی تیم فوتبال جوانان 
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والیبال  در موجود وضعیتموجب بهبود  توانرسیدگی به وضعیت معیشتی و مشکالت مربیان می

 . دشقهرمانی زنان 

 اولویت مینهشتدارای  (،82/0) مشارکت ورزشی با بار عاملی های پژوهش نشان داد کهدیگر یافته

 گرفته نظر دری هرم ورزش، ۀتوسعی برا مختلف منابع در. بود والیبال قهرمانی زنانتوسعۀ  موانع در

جای گرفته  هرم رأس دری قهرمان ورزش وقرار دارد  هیپا دری همگان ورزش ،آن در که است شده

 که است الزم ؛ لذا،کندیم فراهمی قهرمان ورزش رشدی برا را نهیمزی همگان ورزش ۀتوسع. است

نگاهی به آمارها نشان  (.231 :2006 ،، دنی و کیلوتی بوریش) ابدی توسعهی قهرمان ورزش از شیب

 فعالی قهرماندر سطح  ورزشکار عنوانبه از افراد درصد 11حدود  ایاسترال کشور در دهد کهمی

 رانیا کشور در و درصد 23 اسکاتلند کشور در درصد، 12 کانادا کشور در عدد نیا باشند کهمی

 در مشارکت درصدشود، طور که مشاهده میو همان (32: 1390)احمدی، باشدیم درصد 5/2 حدود

 نقاط ازی کی امر نیا. دارد منتخبی کشورها مشارکت درصد بای فاحش تفاوت ،رانیای قهرمان ورزش

 متعددی موارد .باشدمیی بررسقابل مختلفی هاجنبه از و شده محسوب رانیای قهرمان ورزش ضعف

 فرهنگ ضعف به توانیم نمونه طوربه ؛استی قهرمان ورزش در مشارکت زانیم بودننییپا موجب

 هرچهذکر است که شایان .نمود اشاره نخبه ورزشکاران از حیصح تیحما در ضعف وی قهرمان ورزش

و منجر به  بود خواهد شتریب نیز هاآن رشد و استعدادها بروز ۀنیزم ،دباش شتریب ورزش در مشارکت

 .شد خواهد یقهرمان ورزش ۀو توسع تیتقو

والیبال بانوان آخرین اولویت توسعۀ ورزش قهرمانی  عنوانبهسطح میانی  نهایت، متغیری که دردر

( و 76: 2000گیلبرتسون ) ،تاراساین. دربود( 69/0) با بار عاملی حمایت مالی کشور قرار داشت،

های خود به این نتیجه رسیدند که امکانات مالی و در پژوهش (125: 2009) و همکاران بوسچردی

 ،همچنین. موفقیت و توسعۀ ورزش قهرمانی استیکی از عوامل  ،بودن بودجۀ مالی الزمفراهم

عد به ورزش قهرمانی را اعطای های جذب افراد مستیکی از راه ،( 72: 2009ساتیرادو و شیلبوری )

به این نتیجه رسیدند که  نیز (101: 2001) 1د. اوکلی و گریننذکر کرد هاکمک مالی به آن

تواند موجب رونق اقتصادی کشور شود. المللی میهای ورزشی در عرصۀ جهانی و بینموفقیت

که با توجه به این گفتتوان نظران میدالیل احتمالی اهمیت این متغیر در بین صاحب درمورد

د قرار دار در اولویت ریزیاستعدادیابی و برنامه ۀلأمس ،بردسر می ورزش زنان در ابتدای راه توسعه به

آخر محسوب  الویتعنوان به ،باشدمیخود  ۀو شاید موانع مالی برای ورزشی که در ابتدای راه توسع

دارای  است،تر رفتهنسبت به ورزش بانوان پیشردان ورزش مکه رغم اینعلیدر ایران،  ؛ زیراشود

                                                      
1. Oakley & Green 
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تخصیص بودجۀ  باوالیبال فدراسیون شود پیشنهاد می ،وجوداینبا باشد.مشکالت مالی فراوانی می

 د.فراهم سازهرچه بیشتر را بانوان مسیر پیشرفت  ،در بخش والیبال قهرمانی زنانبیشتر 

 ل قهرمانی زنان ایرانوالیبا ۀتأثیر عوامل سطح خرد بر توسع

مجموع پنج در ،قهرمانی زنان ایران در این سطح والیبال ۀسنجش عوامل اثرگذار بر توسعمنظور به

ها )والدین و دوستان(، های ژنتیکی زنان، محیط اطراف آنویژگی :گویه طراحی گردید که شامل

های ژنتیکی عالیت و ویژگینگرش والدین و دوستان، وجود تمایالت مذهبی در برخی افراد برای ف

والیبال  ۀداری بر توسعاثیر معنأتاین عوامل  تمامکه  بود والیبال قهرمانیزنان در پرداختن به 

نقش بسیار مهمی در مسیر  والدینکه ذکر است بهالزم(.  P<01/0قهرمانی زنان ایران داشتند )

 خود طی دوران ورزش از فرزندانهای عاطفی را حمایت و پیشرفت ورزشی فرزندان خود دارند

سطح خرد و  ۀزمیندر مطالعاتتحلیل وتجزیه ،کلیطورهب(. 45؛ 2008 ،1اللی و کررآورند )عمل میبه

های بیولوژیکی و ژنتیکی بر ثیر ویژگیأدهد که حمایت اندکی از ترفتارهای تمرینی نشان می

دلیل وسعت به. (191؛ 2006 ،همکاران و سچربوید)ورزش قهرمانی وجود دارد  ۀعملکرد و توسع

ای بر عوامل تمرینی و تغذیه ،که شرایط محیطیایننیز ها و انواع قومیتوجود زیاد کشور ایران و 

 ،های ژنتیکیبدون توجه به ویژگی ریزی مناسب وتوان با برنامهند، میباشمی ژنتیکی تأثیرگذار

 در والیبال زنان دست یافت. به موفقیتو  داد موجود را کاهش موانع

 والیبال زنانتوسعۀ ورزش قهرمانی  موانع بندیشده و اولویتبیان مواردبه  با توجه ،کلیطوربه

 یقهرمان والیبال، راه را برای موجود و کاهش موانع دادن عوامل پراهمیتتوان با هدف قرارمی ،کشور

کارهایی ن ورزش و فدراسیون والیبال ایران راهسئوالبه م ،منظوربدین .نمودکشور هموارتر  بانوان در

سازی گسترده، بهبود نگرش های ملی جهت مشارکت بیشتر و فرهنگاز قبیل افزایش پوشش رسانه

های داشتن پتانسیل دلیلبه هاکردن بستر مشارکت بیشتر آنمثبت جامعه به ورزش زنان و هموار

نظارت منسجم بر پیشرفت  نیزتم استعدادیابی و جامع جهت تقویت سیس ۀباال، طراحی برنام

شود. چنانچه موانع اثرگذار بر والیبال زنان ایران پیشنهاد می ۀراستای توسعورزشکاران مستعد در

ربط از ن و کارگزاران ذیو کاسته شوند، مسئوال گشته طور مناسب شناساییوالیبال زنان به ۀتوسع

در سکوهای توانند مسیر اعتال و موفقیت والیبال زنان می طریق صرف زمان، هزینه و انرژی کمتر

مدیران  ،کارهاتوانند با شناسایی این راهمی نظرانصاحببراین، عالوه مند سازند.هدف را المللیبین

دهی نهایت بتوان به جهتتا در یاری رسانندراستای توسعه و پیشرفت این مهم فدراسیون را در

با استفاده از  الیبالفدراسیون و که شودپیشنهاد می ،روایناز ؛فدراسیون کمک کردها و اهداف برنامه

 الیبالوتوسعۀ ورزش قهرمانی  زمینۀ های راهبردی خود دربه تدوین برنامه اقدام گرفته،تحلیل انجام

                                                      
1. Lali & Kerer 
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از ده شعنوان های موجودها و فرصتاز قوت ،که بتواند با تدوین راهبردهای مناسبطوریبه ؛نماید

را به حداقل ممکن  هاآنتأکید  مورد موانعو  ایدنمنحو مطلوب استفاده به ،دهندگانپاسخدیدگاه 

 .برساند

 بای جزئ طور به مواردی اپاره در و کامل طور بهی انیم سطح عوامل شد انیب که همانطوربطور کلی 

 کالن سطح طیشرا همه کهی صورت در. شوندیم نییتعی ورزشی هایمش خط و هایگذار استیس

 و مؤثرتری ورزشی هاستمیس که شد خواهند موفقی ورزشکاران باشد،ی مساوبرای توسعه ورزشی 

ی ورزشی ملی هاسازمانل است که یدل نیهم به. باشند داشتهخود  یقهرمان ورزش دری کارآمدتر

 واقع در و کنندیم نهیهز خود کشوری قهرمان ورزشی ارتقا جهتی هنگفت مبالغ جهان سراسر در

. با توجه به اینکه در خصوص است شده لیتبد هاستمیس نیب رقابت به ورزش درفوتبال قهرمانی 

عوامل سطح کالن و خرد ایران در وضعیت نسبتًا مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار است 

ژه بشود می (، لذا داشتن یک سیستم موثر که در آن به عوامل سطح میانی توجه وی1390)احمدی،

 واقع گردد.  تواند در توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران مؤثر
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Abstract 
In this research, we present a measurement model for barriers to development of Iran 

women's volleyball at the macro, middle and micro levels. The study has a descriptive 

and survey design. Statistical population of this study included all players, referees, and 

coaches (n=104) in the thirteenth season of women's volleyball league. Measurement 

instrument of this research is the development obstacles questionnaire (Eftekhari, 1393), 

which was developed through structured interviews with referees, players, and coaches 

of national team and adjustment and modification of some items, and was distributed 

among samples after verifying its validity and reliability. Finally, to analyze the research 

data, descriptive statistic and factor analysis were used. And to provide a measurement 

model, SPSS 22 and AMOS 21 software were used. Findings showed that at the macro 

level, "cultural" component with factor loading of 0.79, at the middle level, "talent" 

component with a factor loading of 0.90, and at the micro level, "poor attitude towards 

sports activities" with a factor loading of 0.78 were the main obstacles for women's 

volleyball development. According to the research, it is suggested that the sports 

officials and the volleyball federation take the following courses of action for the 

development of Iran women's volleyball: increasing national media coverage to increase 

participation, improving the society’s positive attitude to women's sports and paving the 

way for their greater participation due to high potential, comprehensive planning for 

improving talent identification, as well as integrated supervision on progress of talented 

athletes. 
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