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  والیبال توسعه در مسئولین حمایتی -نگرشی عوامل نقش

 
 3 هردادم محرم زاده،  2 حمدمسید کاشف، 1 رهادف عبدزاده

 ی دانشگاه ارومیه ورزش تیریمد اریدانش. 3و2ی دانشگاه ارومیه ورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو-1

  :مقدمه

به دلیل اهمیت و محبوبیتی که والیبال در بین مردم استان آذربایجان غربی دارد، بررسی و شناسایی عوامل نگرشی حمایتی 

 مسئولین در والیبال استان می تواند زمینه توسعه و حضور گسترده این استان را در مسابقات کشوری موجب گردد. 

 :تحقیق شناسی روش

 استان والیبال کارشناسان بازیکنان و مربیان، تحقیق آماری ـ تحلیلی است.جامعه وصیفیت تحقیقات نوع حاضراز تحقیق 

 با محقق ساخته پرسشنامه ، از اطالعات آوری جمع منظور نفربه عنوان نمونه انتخاب گردید.به 331است. غربی آذربایجان

 استفاده شد. 11/0پایایی و قبول روایی قابل

 :ها یافته

 ملی تیم مختلف مقاطع ورود به جهت بازیکنان از دادکه برای توسعه والیبال استان بایدبه عوامل حمایت تحقیق نشان نتایج 

 و محالت زمینهای از استان،حمایت والیبال در درازمدت و پایدار زیربنایی، توسعه به حامیان و مسئولین کشور، توجه والیبال

 اولویت برنامه های مسئولین ورزش استان قرارگیرد.استان توجه بیشتری گردد ودر  مختلف درمناطق روباز

  :گیری نتیجه

با توجه به اینکه نگرش ونوع حمایت مسئولین در توسعه والیبال استان می تواند موثر واقع شود نتایج به دست آمده نشان می 

ای مشخصی از جمله توجه دهدحمایت های کامل و بابرنامه از طرف مسئولین انجام نمی شود وپیشنهاد می گردد سازوکاره

بیشتر به بازیکنان پایه والیبال و رایزنی هیئت والیبال استان جهت معرفی بازیکنان نخبه ومستعد به تیم های ملی نوجوانان و 

روباز و در اختیار قرار دادن امکانات اولیه توپ و تور، موجب  و محالت جوانان صورت گیرد وبا ساماندهی وحمایت از زمینهای

ه ورزش والیبال درسطح همگانی و شناسایی استعدادهای نهفته جهت معرفی به ورزش قهرمانی والیبال استان وکشور را توسع

 شاهد باشیم.

  حمایتی-والیبال، عوامل نگرشیتوسعه  واژه های کلیدی:

 منابع:

 با آن ارتباط و تماشاگران بدنی فعالیت روی ورزشی مسابقات تماشای نقش( 1310)ابوالفضل فرزاد،فراهانی غفوری حمیدرضا، یارقلی-1

 پژوهشکده ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشجویان ملی همایش ششمین مقاالت مجموعه( والیبال بر تاکید با)ورزشی تجهیزات و امکانات

 ورزشی علوم و بدنی تربیت

 راستای در اجرایی برنامة ارائة با ایران والیبال موجود وضعیت .بررسی(1311) ، شیرمهنجی فاطمه مهدی پور ، طالب دار محمد کشتی -2

 32-13 صص13ش: ورزشی مدیریت مستمر،مطالعات بهبود

 ساحلی والیبال استراتژی تبیین( 1312) مجتبی رئیسی سیدعماد، سیدمحمدحسین ،حسینی نظری وحید،رضوی -3

 10-33صص :5ش –حرکتی علوم و ورزشی مدیریت های ایران،پژوهش
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