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 چکیده

های توسعه ورزش هندبال در شهرستان سبزوار و ارائه  بررسی موانع و محدودیت هدف پژوهش حاضر :هدف

 راهکارهای توسعه پایدار بود.

به شکل میدانی انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه  پیمایشی بود و -ش از نوع توصیفیپژوهاین  :شناسی روش

(. جامعه آماری تحقیق شامل α=49/3)که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت ای بود ساختهمحقق 

گیری به صورت هدفمند  نفر(. روش نمونه 193در حوزه هندبال بودند ) نظر صاحبکارشناسان، متخصصین و مربیان 

ی تعیین معناداری تفاوت بین ها، برا بود. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

دهنده از آزمون تعقیبی های پاسخ های گروه برای بررسی دیدگاه و دهنده از آزمون ولچهای پاسخ های گروه دیدگاه
تجزیه و  ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پس از بندی موانع و گویه دانت استفاده شد. برای اولویت

 ن راهکارهای توسعه پایدار بر اساس روش دلفی پرداخته شد.تحلیل اطالعات به تعیی

صنعتی نبودن شهر سبزوار و محدودیت در پشتیبانی مالی از بخش صنعتی، ضعف مدیریت در  :ها یافته

تجربه، متخصص و متعهد در هندبال هندبال سبزوار، عدم استفاده از مربیان با ئتیهفدراسیون هندبال و 

اندرکاران و حامیان ورزش هندبال  زوکاری جهت تشویق و تقدیر از افراد و دستشهرستان، عدم وجود سا

ترین موانع توسعه هندبال از دیدگاه  شهرستان و عدم استفاده بهینه از اماکن و تأسیسات ورزشی موجود مهم

  دهندگان بوده است. پاسخ

یسته و باتجربه، حمایت از نشریات گیری از بخش خصوصی، استفاده از نیروهای متخصص، شابهره :گیری نتیجه

برداری مناسب از اماکن و تأسیسات ورزشی های اینترنتی مختص هندبال و بهرهاندازی سایتورزشی محلی و راه

 باشد. از جمله راهکارهای پیشنهاد شده می
 موانع، توسعه، هندبال، راهکار، سبزوار. های کلیدی: واژه
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 قدمهم

امروزه ورزش به عنوان یک پدیده مدرن، نقش 

وامع یافته کارکردی و جایگاهی انکارناپذیر در ج

است. رابطه ورزش با مقوالتی چون توسعه 

پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، 

زیست و غیره، اثرات ژرفی را بر مشارکت، محیط

وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است 

(. 2039، عسگریان و همکاران، 2039)مالمیر، 

ورزش به عنوان صنعتی پردرآمد به دلیل گرایش 

ه رشد مردم به آن از اهمیت اقتصادی باالیی رو ب

برخوردار است. اثراتی چون تولید تجهیزات و 

خدمات ورزشی، صادرات و واردات کاال و خدمات 

ورزشی، ایجاد اماکن و تسهیالت ورزشی، 

تبلیغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش 

ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان  رسانه

تقیم اقتصادی ورزش مالی، در زمره اثرات مس

گیرند و اثرات اقتصادی غیرمستقیم  قرار می

هایی چون ارتقای سالمتی  ورزش در زمینه
های درمان و به تبع آن  جامعه، کاهش هزینه

های ملی سالمت، کاهش  توسعه برنامه

ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش  بزهکاری

2)گیرد  ها مد نظر قرار می وری آن بهره
LIRC ،

مطالعات اخیر حاکی از آن است که  (.1332

سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص ملی ایران 

بوده که به طور معناداری  04/3تا  03/3حدود 

کمتر از شاخص جهانی است )عسگریان و 

رغم نقش (. از سوی دیگر علی2039همکاران، 

( 1332، 1ورزش در توسعه فرهنگ جوامع )بوچ

ت فرهنگی ( از وضعی2043ارزیابی آقاپور )

بدنی ایران مبیّن آن است که تربیت ورزش و

                                                     
1 .Lesiure Industries Research Center 
2 . Buch 

ای در  معیارهای نگرشی، راهبردی و برنامه

بدنی کشور و کارکردهای فرآیند ورزش و تربیت

آن در سطوح مختلف اعم از ورزش قهرمانی، 

آموزی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی و دانش

ی ریکارگ بهورزش بانوان، آموزش و تحقیقات و 

 های  چنین در زمینه پژوهش و همدانش و 

ویژه، توزیع عادالنه اعتبارات و افزاری و بهسخت

امکانات و حمایت از مناطق محروم و وارد کردن 

ورزش در سبک زندگی مردم و اقشار مختلف 

اجتماعی به ویژه جوانان و نوجوانان و مسائلی از 

این قبیل نتوانسته است به صورت عینی و عملی 

ها و تنگناهای گوناگون  و چالشتحقّق یابد 

ای و اجرایی و فرهنگی در این  مدیریتی و برنامه

نش یآفر زمینه به صورت بارزی وجود دارد.

( بهبود وضعیت 2039) خاکی و همکاران

اقتصادی اقشار مختلف جامعه، استفاده از 

 های گروهی، توجه به وضعیت خانوادگی رسانه
بقات ورزشی و اری مساگزبر ،هل(أت )تعداد فرزند،

حمل و نقل  نجوایز، گسترش ناوگا یاهدا

 عمومی، 

نسبت به  فراغت اوقاتاولویت دادن ورزش در 

سایر مسائل فراغتی دیگر و استفاده از 

ترین  از مهم را گذاری بخش خصوصی سرمایه

بنابراین  ؛کنندعنوان می عوامل توسعه ورزش

توسعه ورزش از موضوعات مهم در توسعه ملّی 

در این میان توجه به ورزش هندبال در  واست 

های شهرستان سبزوار به عنوان یکی از قطب

شود.  هندبال ایران، امری ضروری محسوب می

های توپی  که به مادر ورزشورزش هندبال 

تاش توسط دکتر امیر 2099در سال  شهرت دارد
 2099به جامعه ایران معرفی گردید و در سال 
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 سیس شد.أتدر کشور  ی این ورزشفدراسیون ملّ

 کوتاهی دارد این ورزش تاریخچه نسبتاًاگر چه 

یکی از ترین و  گسترده اما، (2032امیرتاش، )
ه شهرستان سبزوار بهای ورزش ترینمحبوب

باز در مدارس و سطح شهر از دیرآمده که شمار 

ه است. به گرفت نوجوانان قرار می مورد استقبال

ال سبزوار یکی از ی هندبها همواره تیمطوری که 

های  ی اول تا سوم لیگ برتر و حتی مقامها مقام

ا این دادند. امّ آسیایی را به خود اختصاص می

رشته ورزشی در چند سال اخیر دچار افول شده 

 چنان است.و فقط نامی بیش از آن بجای نمانده 

ای های اخیر این منطقه یا نماینده که طی سال

ر هم داشته مقام در لیگ ایران نداشته یا اگ

مسأله  ایناست و را به دست نیاورده  یتوجه قابل

گیری چنین نتایجی  در شکل که چه عواملی

 که آنجااز  پاسخ مانده است. بی باشند سهیم می
ویژه جنبه قهرمانی ه ب ورزش هندبال سبزوار و

نهادهای اساسی  ه عنوان یکی ازهمواره بآن 

ظرفیت ر مردم این شه گسترش ورزش نزد اقشار

 اجتماعی، زمینه اقتصادی، باالیی در

جلوگیری  پر کردن اوقات فراغت و، زایی اشتغال

توجه به این مسأله  بزهکاری جوانان داشته از

بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که 

منظور بررسی  ات بسیار معدودی بهعمطالکنون تا

از جمله  های ورزشی عوامل افت و ناکامی رشته

و شناخت موانع موجود در این زمینه  دبالهن

دوست قهفرخی و )علی انجام گرفته است

ترین  مهم (2032) امیرتاش (.2040همکاران، 

عوامل عدم توسعه هندبال تیمی به عنوان یک 
را کمبود نیروهای  ها ورزش قهرمانی در دانشگاه

ی پژوهشی و عدم ها متخصص، کمبود فعالیت

مبود بودجه، کمبود رقابت در تولید دانش، ک

توجه مسئولین، کمبود تشویق مدیریت و کمبود 

. وی در پژوهش خود عنوان امکانات معرفی نمود

ها از  کرد که ورزش قهرمانی هندبال در دانشگاه

ای که باید داشته باشد  ذخیره و پشتوانه
کند که دیدگاه برخوردار نیست. او اشاره می

رشد و  ترین عوامل درمربیان در مورد مهم

توسعه هندبال متفاوت از دیدگاه بازیکنان است. 

به طوری که مربّیان به ترتیب اهمیت، تأمین 

زمین بازی و محل تمرین، امکانات و برگزاری 

که اند، در حالیمسابقات را بیشتر دانسته

عامل بازدارنده  نیتر بزرگورزشکاران بودجه را 

و  در این مطالعه ورزشکاراناند.  اعالم کرده

مربیان، کمبود  یفن تیصالح عدمیان روی مربّ

انگیزه دانشجویان، ناکافی بودن بودجه و 

ریزی و  گذاری، نامناسب بودن برنامه سرمایه

نظر بندی برای تمرین و مسابقات اتفاق زمان

در توسعه هندبال در رسد  ا به نظر میامّ. داشتند
شهرها و مناطق مختلف کشور ممکن است 

 جملهباشند که از  ز این دخیل عواملی بیش ا

برنامه کاری عدم توان به عدم ثبات مدیریت،  می

بسترهای  فقدان موزش وآیافته و سازمان

دوست قهفرخی علی) ساز نام بردپرورنده و آماده

(. در کنار این عوامل نقش 2040و همکاران، 

 آموزش و پرورش را نیز نباید نادیده گرفت

( معتقد است 2032یم )ابراه (.2032)امیرتاش، 

نسل پایه ما بیشتر اوقات  که نیاکه با توجه به 

گذرانند، آموزش و پرورش  خود را در مدارس می

های  ریزی اصولی و دقیق، زمینهباید با برنامه

پرورش استعدادهای ورزشی را فراهم کند. لذا 

ها به سوی  فرآیند کشف استعداد و هدایت آن
س، منطقه، استان های مختلف ورزشی مدار تیم

های تمرینی  و ملّی به منظور شرکت در برنامه

یافته و تخصصی، یکی از انتظارات جامعه سازمان

بدنی آموزش و پرورش است. این در از تربیت
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رغم استعدادیابی هندبال  علی حالی است که

ها در دانش آموزان در مدارس سبزوار، افت مقام

شود. ی نیز مشاهده میآموز دانشمقاطع 

( اشکاالت مهمی که کار 2039امیرتاش )

استعدادیابی کشور با آن مواجه است را عدم 
استفاده از افراد متخصص، کمبود امکانات، عدم 

های  ریزی اصولی، عملکرد ضعیف سازمانبرنامه

ها و  ورزشی، عدم رعایت عدالت بین تیم

های  ها، عدم هماهنگی بین سازمان استان

ی ورزش هندبال، عدم ورزشی، شناخت ناکاف

ها، عدم توجه به سن و آمادگی  همکاری خانواده

است. سعیدی و همکاران   بازیکن دانسته

ترین ایراد وارد بر پروسه  ( نیز مهم2043)

دانند. به پرورش استعداد در کشور را مدیریت می

اعتقاد آنان توجه به الگوی سازمانی مناسب، 

جع باال از های مادی، روحی و روانی مرا حمایت

نبودن مسئولین و داشتن  نگر جهینتورزشکاران، 

مدت استعدادیابی باید دید مناسب به پروسه بلند

در اهم موارد قرار گیرند، اگرچه عواملی از قبیل 

ها و  دیدگی نقش و حمایت خانوادگی، آسیب

شرایط نامناسب تمرینی هم قابل توجه هستند. 

و، برخی تحقیقات به نقش والدین )حسنل

(، مربیان و اماکن ورزشی )نصیری، 2034

( به عنوان عواملی که به طور مستقیم یا 2034

ها اثر مثبت یا منفی غیرمستقیم بر توسعه ورزش

 (2032کنند. اشراقی و کاشف )دارند اشاره می

هشت عامل انگیزشی در میان بازیکنان تیم ملی 

اند که بندی کردههندبال ایران را اولویت

سرگرمی و  -1دوستی و رفاقت  -2از:  ندا عبارت

عضویت در تیم ملی  -9کسب آمادگی  -0تفریح 

 -2توسعه سطح مهارت و  -2 تخلیه انرژی -9
ها عنوان کردند که با توجه به کسب پیروزی. آن

دار تمامی عوامل انگیزشی با شرکت  ارتباط معنی

ریزی در جهت  ای هندبال، برنامه در ورزش حرفه

عوامل برای توسعه ورزش هندبال ارتقا این 

 رسد. با این حال کشور ضروری به نظر می

 یکی ازنیز اشاره شد  تر شیپکه  طور همان

به  توسعه ورزش و که رشد و مسائلیترین  مهم
است کمبود  رو هبا آن روبدر ایران ویژه هندبال 

در این حوزه است، به ی پژوهشی ها فعالیت

این  ی دراندکر مطالعات بسیاطوری که تاکنون 

. با توجه سطح کشور انجام گرفته است زمینه در

گیر رشته به چنین فقر ادبیاتی که گریبان

ورزشی هندبال است الزم است تا متخصصین 

امور برای رشد و توسعه علمی این رشته همت 

 با(. 2032بیشتری به خرج دهند )امیرتاش، 

ه ارائ شناخت موانع و گونه مطالعات و انجام این

 بخش استعدادیابیر راهکارهای علمی به ویژه د

دوست علی) مدیریتی(، 2039امیرتاش، )

 حمایت مسئولین، (2040قهفرخی و همکاران، 

ی )عسگریان، حامیان مالو  (2032امیرتاش، )

احیای  تجهر ای د ن گام ارزندهاتو ( می2039

شهرستان  درتوسعه این رشته ورزشی  بستر

قابل توجه دیگر این است . نکته رداشتسبزوار ب

 های موجود در یژاسترات و ها ریزیغالباً برنامه که

صورت ی ملّ سطح کالن و توسعه ورزشی در

اصوالً توسعه ورزش یک در حالی که  ردیگ یم

 طقه نیازنخاص آن م های محلی و شهر به برنامه

( نشان دادند که 2041آقایی و همکاران ) دارد.

ن با تهدیدهایی چون هندبال استان سمنا ئتیه

های  نبود انسجام و همکاری الزم بین سازمان

های دولتی و  ورزشی و کاهش تمایل بخش

گذاری در ورزش هندبال  غیردولتی به سرمایه

ها  مواجه است و اگر راهکاری برای مقابله با آن
تواند باعث چالش جدی در این  پیدا نشود، می

 زمینه گردد.
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ایی برای توسعه هندبال هبر این اساس استراتژی

شهرستان سمنان ارائه شد که شامل ایجاد و 

های تخصصی استعدادیابی هندبال  توسعه پایگاه
در سراسر استان، توسعه وجهه عمومی هندبال، 

گیری از تقویت ارتباطات استانی و کشوری، بهره

های پژوهشی،  علوم ورزشی و جدیدترین یافته

ز آموزش عالی برای ایجاد تعامل و ارتباط با مراک

توسعه هندبال و توسعه، حمایت و پشتیبانی 

منابع انسانی هندبال، توسعه مدیریت بازاریابی 

هایی از این شود. انجام پژوهشدر هندبال می

ای ورزش در کشور دست برای توسعه منطقه

رسد که به نظر می رو نیا ازشایان توجه است. 

رزش های توسعه و محدودیت بررسی موانع و

 راهبردشناخت  و شهرستان سبزوار هندبال در

ارائه راهکارهای  توسعه این رشته ورزشی و

 .ضروری باشداجرایی 
 

 شناسی پژوهش روش

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی 

بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری 

شامل متخصصان و کارشناسان ورزشی، مربیان، 

علی تیم هندبال حاضر در بازیکنان سابق و ف

، معلمین ورزش با سابقه، لیگ برتر کشور

 پر سابقهبدنی، تماشاگران اداره تربیت مسئولین

و تمام کسانی که به نحوی با هندبال شهرستان 

ارتباط دیرین و از لحاظ محققین صالحیت و 

مندی الزم در خصوص همکاری و مشارکت  عالقه
گیری  (. نمونهنفر 193داشتند را تشکیل دادند )

به صورت هدفمند بود. بر این مبنا تعداد نمونه 

-آماری پژوهش را در مرحله تکمیل چک

نفر، در  29های اولیه و مصاحبه حدود  لیست

نفر و در  241مرحله توزیع پرسشنامه اصلی 

کارهای توسعه  مرحله نهایی جلسه تعیین راه

پایدار ورزش هندبال شهرستان سبزوار با روش 

 محققنفر، تشکیل دادند. پرسشنامه  2دلفی 

-با نظر)تحقیق مورد تأیید روایی صوری  ساخته

نفر از متخصصین و اعضای هیأت  29خواهی از 

علمی مدیریت ورزشی( و روایی سازه )با استفاده 

عاملی اکتشافی( قرار گرفت. جهت  لیاز تحل

تأیید پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 
 492/3آلفای کلی پرسشنامه استفاده شد که 

آلفای  محاسبه و با میزان عالی تأیید گردید.

کرونباخ به تفکیک موانع در جدول زیر خالصه 

 شده است:

 

 

 

 

 های بخش اصلی پرسشنامه مؤلفه .1 جدول

 آلفای کرونباخ ها تعداد گویه موانع توسعه پایدار هندبال در شهرستان سبزوار 

 430/3 هیگو 20 تصادیهای اق موانع و محدودیت 2

 349/3 گویه 29 های مدیریتی و اجرایی موانع و محدودیت 1

 329/3 گویه 29 های انسانی و اجتماعی موانع و محدودیت 0

 329/3 گویه 22 مسئولین های نگرشی و حمایتی موانع و محدودیت 9

 323/3 گویه 3 های امکاناتی و تجهیزاتی موانع و محدودیت 9
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صیفی برای توصیف هر یک از متغیرهای از آمار تو
پژوهش و توصیف مشخصات افراد نمونه استفاده 

گونه تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده شد. قبل از هر

این مطلب بررسی شد که آیا  Tاز آزمون 

ها را عاملی دهندگان هر یک از خرده مقیاس پاسخ

دانند یا خیر. برای  به عنوان مانع توسعه هندبال می
دهندگان پنج دسته  آیا پاسخ که نیاشخیص ت

اند یا خیر، دانسته های اصلی را مانع توسعه مؤلفه

داری نیز از این آزمون استفاده شد. برای معنی

دهندگان در هر عامل از آزمون  پاسخ نظر تفاوت

ANOVA  و برای تعیین تجانس واریانس بین

یبی از آزمون ولچ استفاده شد. از آزمون تعق ها گروه

های مختلف  های گروه برای بررسی دیدگاه دانت
دسته موانع و  بندی پنج  دهنده و برای اولویتپاسخ

ها و  های توسعه پایدار هندبال و گویه محدودیت

های آن از آزمون تحلیل عاملی  خرده مقیاس

 .استفاده شد

 

 های استنباطییافته

 

 دی توسعه پایدار هندبال سبزوارهای اقتصا میزان اهمیت موانع و محدودیت .3جدول 

  

 های اقتصادی موانع و محدودیت
بار 

 عاملی
T داری معنی 

میزان 

 اهمیت

سازی و کافی نبودن مشارکت بخش خصوصی و کندی روند خصوصی

 گذاری در ورزش هندبال سرمایه
22/3 121/1 332/3 4 

عدم وجود بودجه کافی در اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش 

 ستانشهر
23/3 939/2 332/3 9 

عدم تخصیص بخشی از درآمدهای شهرداری و سایر ادارات دولتی در 

 جهت تقویت هندبال شهرستان
29/3 433/2 332/3 2 

های بازاریابی، تجاری و  عدم توجیه حامیان مالی جهت ایجاد فرصت
 هاتبلیغاتی برای آن

24/3 122/2 332/3 9 

 20 332/3 391/2 92/3 اوضاع معیشتی بازیکنان

 21 332/3 131/2 93/3 های ورزشی عدم توسعه طرح درآمدزایی سالن

 0 332/3 233/3 20/3 عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طوالنی

 1 332/3 911/23 22/3 های خودکفا و درآمدزا عدم وجود باشگاه

بخش صنعتی نبودن شهر سبزوار و محدودیت در پشتیبانی مالی از 
 صنعتی

22/3 192/23 332/3 2 

توجیه نبودن مدیران صنایع در رابطه با پیامدهای مالی مشارکت در 

 ورزش
20/3 422/4 332/3 2 

 22 332/3 232/4 93/3 هاهای هندبال و نبود فضای رقابتی بین آن عدم تعدد در باشگاه

 3 332/3 399/4 21/3 عدم وجود باشگاه فرهنگی ورزشی هندبال

 23 332/3 299/2 94/3 های مردمی وجود مستقیم مشارکت عدم
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بندی موانع اقتصادی با اولویت 0بر اساس جدول 
استفاده از آزموون تحلیول عواملی تأییودی و بوا      

ها انجام یافتوه   تأکید بر بار عاملی هر یک از گویه

صونعتی  » شوود گونه که مالحظه میاست. همان

پشوتیبانی  نبودن شهر سوبزوار و محودودیت در   

و  22/3 یعوامل بوا بوار   « مالی از بخوش صونعتی  

با بار « های خودکفا و درآمدزا عدم وجود باشگاه»

عدم وجود برناموه جهوت حفوظ    »و  22/3 یعامل

 یعوامل بوا بوار   « اسپانسرها برای مودت طووالنی  

هووای  جووزو بوواالترین موانووع و محوودودیت  20/3
 اند.توسعه پایدار هندبال شناخته شده

های  ان اهمیت موانع و محدودیتمیز 9جدول 

مدیریتی و اجرایی توسعه پایدار هندبال در 

 دهد.سبزوار را نشان می

 
 های مدیریتی و اجرایی توسعه پایدار هندبال سبزوار میزان اهمیت موانع و محدودیت .4جدول 

 موانع مدیریتی و اجرایی
بار 

 عاملی
t داری معنی 

میزان 

 اهمیت

ون هندبال و هیأت هندبال سبزوار به عنوان متولی ضعف مدیریت در فدراسی
 این ورزش در کشور و شهرستان

2/3 049/2 332/3 2 

 2 332/3 132/4 20/3 عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در هندبال شهرستان و حومه
-مدت و کوتاهریزی و استراتژی مشخص بلندای، بدون برنامهمدیریت سلیقه

 مدت
29/3 219/22 332/3 9 

 22 332/3 322/4 93/3 عدم استفاده از تجارب مدیران قبلی و نفی عملکرد آنان توسط مدیر جدید

تشکیل جلسات و استفاده از نظر )های مشارکتی  عدم استفاده از شیوه

 خبرگان( در مدیریت هیأت هندبال شهرستان
29/3 423/3 332/3 9 

 29 332/3 432/22 99/3 شهرستانپراکنی و کارشکنی در هندبال باندبازی، شایعه

عدم تفکیک و تبیین وظائف و اهداف مدیران و مسئولین ورزشی شهرستان 
 در خصوص توسعه هندبال

92/3 229/23 332/3 21 

های درگیر در ورزش هندبال  عدم وجود هماهنگی و همکاری بین سازمان

داری و )اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، شهر
 (غیره

2/3 423/2 332/3 4 

-های هندبال در شهرستان بر اساس اصول ورزش حرفه عدم مدیریت باشگاه

 ای
22/3 212/3 332/3 0 

 20 332/3 123/22 90/3 های پژوهشی در زمینه توسعه هندبال شهرستان عدم وجود طرح
 23 332/3 422/2 93/3 ها دخالت مدیران عالی در مباحث فنی و اجرایی و عملیاتی تیم

ساالری در فدراسیون عدم گزینش مدیران و مسئولین بر اساس نظام شایسته

 و هیأت هندبال
2/3 393/22 332/3 3 

عدم برگزاری مسابقات مداوم در اقشار مختلف شهرستان به صورت مجزا 

 )بین 
 (آموزان، دانشجویان، کارمندان، آزاد و غیرهدانش

21/3 990/4 332/3 2 

 1 332/3 124/22 23/3 های هندبال ریزی کالن برای تشکیل باشگاهگذاری و برنامهیاستعدم س
عدم توجه به همگانی کردن ورزش هندبال و تمرکز بر ورزش قهرمانی در 

 شهرستان
91/3 292/4 332/3 29 
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هوای  بندی موانوع و محودودیت  اولویت 9جدول 
مدیریتی و اجرایی توسعه پایودار هنودبال نشوان    

دهد که با استفاده از آزموون تحلیول عواملی    می

ها  تأییدی و با تأکید بر بار عاملی هر یک از گویه

شود گونه که مالحظه میانجام یافته است. همان

ضعف مدیریت در فدراسیون هنودبال و هیوأت   »

هندبال سبزوار به عنووان متوولی ایون ورزش در    

عودم  » 2/3 یعوامل بوا بوار   « کشور و شهرسوتان 

ریزی کالن برای تشوکیل   ذاری و برنامهگ سیاست

عودم  »و  23/3با بار عواملی  « های هندبال باشگاه

هوای هنودبال در شهرسوتان بور      مدیریت باشوگاه 

 22/3با بار عاملی « ای اساس اصول ورزش حرفه
های مدیریتی و  ترین موانع و محدودیت جزو مهم

انوود.اجرایووی توسووعه هنوودبال شووناخته شووده   

 

 سبزوار هندبال پایدار توسعه اجتماعی و انسانی های محدودیت و موانع میتاه میزان. 5جدول 

 موانع انسانی و اجتماعی
بار 

 عاملی
t داری معنی 

میزان 

 اهمیت

 29 332/3 42/3 03/3 مهاجرت بازیکنان هندبال از شهرستان

 29 332/3 33/3 99/3 عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان

های فنی مربیان و داوران از جهت کمّی و کیفی در  وجهی به آموزش مهارتتکم
 شهرستان

29/3 49/3 332/3 0 

ها جهت مشارکت دادن فرزندانشان در  مندی و استقبال خانوادهکاهش عالقه
 ورزش هندبال

94/3 33/2 332/3 2 

ر فعال دسازی و تبلیغ و تشویق مردم جهت مشارکت فعال یا غیرعدم فرهنگ
 ورزش هندبال شهرستان

21/3 49/3 332/3 9 

 21 332/3 32/2 92/3 مشکالت اقتصادی و دغدغه اجتماعی و سیاسی شهروندان

 2 332/3 39/2 2/3 عدم استفاده از مربیان با تجربه، متخصص و متعهد در هندبال شهرستان

 4 332/3 12/2 99/3 کاهش هواداران و دوستداران ورزش هندبال در شهرستان

ها جهت افزایش انگیزه  فنی باشگاه کادر درعدم استفاده از متخصصین روانشناس 

 در بازیکنان
99/3 30/2 332/3 22 

 1 332/3 39/2 29/3 عدم توجه و اهمیت ندادن به پیشکسوتان و قهرمانان ملّی هندبال در شهرستان

 9 332/3 32/2 20/3 ورزشی هندبال –های فرهنگی  عدم وجود باشگاه

 3 332/3 44/3 93/3 عدم استفاده از نیروهای علمی دانشگاهی در جهت تقویت هندبال شهرستان

توجهی و عدم تأکید مدیران به استفاده از مربیان و بازیکنان بومی و محلی در کم

 های سبزوار ها و باشگاه تیم
93/3 33/2 332/3 2 

 20 332/3 42/3 99/3 های ورزشی در هندبال عدم استفاده از نیروهای داوطلب در رویدادها و فعالیت

ی توسعه ورزش ربنایزترین عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهم

 هندبال
99/3 34/2 332/3 23 
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هوای  بندی موانوع و محودودیت  اولویت 9جدول 
انسانی و اجتماعی توسعه پایودار هنودبال نشوان    

املی دهد که با استفاده از آزموون تحلیول عو   می

ها  تأییدی و با تأکید بر بار عاملی هر یک از گویه

گونوه کوه مالحظوه    ها انجام یافته است. همانآن

عودم اسوتفاده از مربیوان بوا تجربووه،     » شوود موی 

بوا بوار   « متخصص و متعهد در هندبال شهرستان

عودم توجوه و اهمیوت نودادن بوه      »، 2/3عاملی 

پیشکسووووتان و قهرمانوووان ملوووی هنووودبال در  

تووجهی بوه    کم»و  29/3با بار عاملی « شهرستان

های فنی مربیان و داوران از جهت  آموزش مهارت

 29/3با بار عواملی  « کمّی و کیفی در شهرستان
هوای انسوانی و    ترین موانع و محدودیت جزو مهم

 اند.اجتماعی توسعه شناخته شده

های  میزان اهمیت موانع و محدودیت 2جدول 

ار هندبال در نگرشی و حمایتی توسعه پاید

 دهد.سبزوار را نشان می

 

 های نگرشی و حمایتی توسعه پایدار هندبال سبزوار اهمیت موانع و محدودیت زانیم .6جدول 

 موانع نگرشی و حمایتی
بار 

 عاملی
t داری معنی 

 میزان

 اهمیت

 درهای اینترنتی مختص خبررسانی و تبلیغ  عدم وجود نشریات محلی و سایت
 هندبال خصوص

92/3 34/2 33/3 22 

عدم وجود احساس مسئولیت کافی در خصوص توسعه ورزش هندبال در مسئولین 
شهری )اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، شهرداری و 

 (غیره

22/3 23/2 33/.3 3 

ها،  ساختعدم توجه مسئولین به توسعه ورزش هندبال بانوان )که نیازمند زیر

 باشد(. تجهیزات و مربیان مجرب در این رشته میامکانات، 
22/3 23/2 33/3 2 

بدنی آموزش و پرورش به توسعه ورزش عدم توجه کافی مسئولین ادارات تربیت
 هندبال در مدارس شهرستان

29/3 32/2 33/3 9 

محدودیت حمایت مردم و مسئولین از ورزش هندبال به علت عدم توجه به 
 سازیفرهنگ

93/3 44/3 332/3 23 

 9 332/3 23/2 29/3 ها و تعهدات توسط مسئولین عمل نکردن به قول
عدم امکان برقراری ارتباط مثبت و دائمی با مسئولین عالی جهت طرح مشکالت 

 موجود
22/3 44/3 332/3 0 

اندرکار و حامیان ورزش عدم وجود سازوکاری جهت تشویق و تقدیر از افراد و دست
 هندبال شهرستان

23/3 40/2 332/3 2 

عدم توجه کافی مسئولین و حامیان به توسعه زیربنایی، پایدار و درازمدت در 
 هندبال شهرستان

21/3 32/2 332/3 2 

مندی کافی در مدیران و مسئولین ورزش در عدم وجود انگیزه الزم و عالقه
 خصوص توسعه هندبال

22/3 31/2 339/3 1 

 4 332/3 44/3 2/3 مدارس هندبالعدم حمایت کافی جهت تداوم فعالیت 

هووای نگرشووی و موانووع و محوودودیت 2جوودول 
دهود. بوا   حمایتی توسعه پایدار هندبال نشان می

استفاده از آزموون تحلیول عواملی تأییودی و بوا      

هووا،  ی هوور یووک از گویووه عووامل بووارتأکیوود بوور 
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گونوه  ها انجام یافته است. هموان بندی آن اولویت

جوود سوازوکاری   عودم و »شوود  که مالحظه موی 

انودرکار و  جهت تشویق و تقدیر از افراد و دسوت 

با بوار عواملی   « حامیان ورزش هندبال شهرستان

منودی  عدم وجوود انگیوزه الزم و عالقوه   »، 23/3
کافی در مدیران و مسئولین ورزش در خصووص  

عدم امکان »و  22/3با بار عاملی « توسعه هندبال

لین عوالی  برقراری ارتباط مثبت و دائمی با مسئو

تورین   جوزو مهوم  « جهت طرح مشکالت موجوود 

های نگرشی و حمایتی توسعه  موانع و محدودیت

 اند.هندبال شناخته شده

هوای   میزان اهمیت موانع و محودودیت  2جدول 
امکاناتی و تجهیزاتی توسوعه پایودار هنودبال در    

 دهد.سبزوار را نشان می

 

 مکاناتی و تجهیزاتی توسعه پایدار هندبال سبزوارهای ا میزان اهمیت موانع و محدودیت .7جدول 

 موانع امکاناتی و تجهیزاتی
بار 

 عاملی
t داری معنی 

میزان 

 اهمیت

 9 332/3 21/2 21/3 عدم وجود سالن اختصاصی هیأت هندبال شهرستان

 1 332/3 29/2 22/3 های ورزشی با کیفیت و استاندارد تخصصی هندبال عدم وجود سالن

ها جهت )آموزش،  ات و تجهیزات تخصصی ویژه هندبال در سالنکمبود امکان

 تمرین و مسابقه(
29/3 39/2 332/3 0 

عدم استفاده بهینه از اماکن و تأسیسات ورزشی موجود در جهت توسعه ورزش 

 هندبال
33/3 21/2 332/3 2 

عدم امکان استفاده از فضاهای روباز و سرپوشیده مدارس جهت توسعه ورزش 

 آموزان در ساعات تعطیلی مدارسر بین شهروندان و دانشهندبال د
29/3 44/3 332/3 9 

های استاندارد در خصوص امکانات و تجهیزات هندبال در  عدم وجود شاخص
 ها و مدارس باشگاه

24/3 49/3 332/3 2 

 2 332/3 42/3 92/3 های روستایی و حومه شهرستانعدم توجه به احداث اماکن ورزشی در محیط

سازی، سونا، جکوزی و غیره در دم وجود فضا و امکانات تکمیلی مانند بدنع

 های ورزشی هندبال سالن
99/3 43/3 332/3 3 

بنوودی موانووع و  اولویووت 2بوور اسوواس جوودول   
هووای امکانوواتی و تجهیزاتووی توسووعه محوودودیت

پایدار هندبال با استفاده از آزمون تحلیل عواملی  

ها  ملی هر یک از گویهتأییدی و با تأکید بر بار عا

شود گونه که مالحظه میانجام یافته است. همان

عوودم اسووتفاده بهینووه از اموواکن و تأسیسووات   »

« ورزشی موجود در جهت توسعه ورزش هنودبال 

هووای  عودم وجووود سووالن »، 33/3بوا بووار عوواملی  

« ورزشی با کیفیت و استاندارد تخصصی هندبال

ای هو  عودم وجوود سوالن   »و  22/3با بوار عواملی   
« ورزشی با کیفیت و استاندارد تخصصی هندبال

های امکاناتی و  ترین موانع و محدودیت جزو مهم

 اند.تجهیزاتی توسعه هندبال شناخته شده



   413    41 یاپیپ ،3 ماره، ش4331 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد             ...               فرد معین محمدرضا  کیخسروی، افسانه 

 دهد.توسعه هندبال در سبزوار را نشان میهوای اصولی موانوع     میزان اهمیت عامل 3جدول 

 ی اصلی موانع توسعه هندبالها تعیین بار عاملی و بررسی میزان اهمیت عامل .8جدول 

 میزان اهمیت بار عاملی اختالف میانگین داری معنی t df موانع توسعه هندبال

 9 92/3 21329/3 3332/3 234 4/22 اقتصادی 

 1 32/3 24349/3 3332/3 234 2/29 مدیریتی و اجرایی 

 2 34/3 20224/3 3332/3 234 0/29 انسانی و اجتماعی 

 9 22/3 02029/3 3332/3 234 1/2 سئولیننگرشی و حمایتی م 

 0 23/3 31314/3 .3332/3 234 2/29 امکانات و تجهیزات 

 
بر اساس بار عاملی مشخص شد که در بین 

موانع توسعه هندبال مانع انسانی و اجتماعی با 
( بیشترین اهمیت و موانع 34/3بار عاملی )

( دارای کمترین 92/3اقتصادی با بار عاملی )

 (.3جدول )باشند ت میاهمی

 

 گیری نتیجهبحث و 

ترین موانع بر اساس نتایج پژوهش حاضر مهم
اقتصادی توسعه هندبال در شهرستان سبزوار به 

صنعتی نبودن شهر سبزوار "از  اند عبارتترتیب 

و محدودیت در پشتیبانی مالی از بخش 

های خودکفا و  عدم وجود باشگاه"، "صنعتی

برنامه جهت حفظ  عدم وجود "و"درآمدزا 

. انباشت "حامیان مالی برای مدت طوالنی

نیازهای سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش

رود. تأمین مالی اساسی فرآیند رشد به شمار می

و تشکیل سرمایه از دو طریق منابع مالی داخلی 

آقایی و  .پذیر استو حمایت مالی خارجی امکان

ود ( در پژوهش خود به محد2041همکاران )

بودن میزان درآمدهای اختصاصی هندبال استان 

میلی بخش خصوصی به  سمنان و بی

کنند. گذاری در ورزش هندبال اشاره می سرمایه
کنند که با توجه به نبود اقبال ها عنوان میآن

عمومی در مورد هندبال، بسیاری از مسئوالن 

های خصوصی تمایل ها و بخشنهادها، ارگان

گذاری در این بخش ندارند، چندانی به سرمایه

تواند موجب لذا توسعه وجهه عمومی هندبال می

گذاری در این مندی جهت سرمایهافزایش عالقه

ورزش شود. در این راستا الهی و همکاران 

کنند که امروزه ( نیز عنوان می2033)

های تجاری و صاحبان صنایع مختلف  شرکت

جب تواند مو اند که حمایت مالی می دریافته

 هاپیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد گردد. آن

ترین موانع موجود مهمدر فوتبال  ند کهنشان داد

در توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی 
و موانع  صرفاً در ساختار مدیریت قرار نداشته

محیطی نیز در عدم توسعه درآمدزایی حاصل از 

ترین موانع  حمایت مالی نقش مهمی دارند. مهم

شده ریشه در ساختار اقتصادی کشور، ناساییش

برخی مشکالت حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی 
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ها، ساختار و نیروی انسانی، مدیریت باشگاه

امکانات و  وریزی مسابقات بازاریابی، برنامه

( و 1321و همکاران ) 2. لیسیتسهیالت دارند

( نیز در پژوهش خود به 1332) 1کارلیس

ها اشاره ی در توسعه ورزشاهمیت حامیان مال
گذاری بخش خصوصی و حامیان دارند. سرمایه

ترین عوامل اقتصادی در  تواند از مهممالی می

توسعه پایدار هندبال باشد. در این خصوص 

بررسی اهداف حامیان مالی ورزشی ضروری 

ها و اهداف  زیرا با شناسایی انگیزه؛ است

لب توان محیط را برای ج ها، بهتر می شرکت

ها فراهم آورد. از سوی دیگر  گذاری آن سرمایه

رسد حامیان بایستی به جای پرداخت  به نظر می

ها، در  پول به صورت مستقیم به باشگاه

گذاری  های مختلف برای باشگاه سرمایه زمینه

انند با سود حاصل از ها بتو کنند تا باشگاه

گذاری، برای توسعه دائمی و پایدار، در  سرمایه

شود  ورزش هندبال استفاده کنند. پیشنهاد می

ای باشد که  گونهها به گذاری در باشگاه سرمایه

گذاری حامی  مدیران از سود حاصله از سرمایه

ها استفاده کنند. در  ورزشی برای اداره باشگاه

مه اصولی برای جذب غیر این صورت اگر برنا

گذاری بلندمدت وجود نداشته باشد بعد  سرمایه

از قطع حمایت عمالً باشگاه چند قدم به عقب 

گردد، چرا که عوامل اجرایی باشگاه زمانی برمی

های  های باال فعالیت که در قبال دریافت هزینه

ورزشی خود را انجام دهند، بعد از حذف 

به انجام  های مالی حامی ورزشی، حاضر حمایت

 های خود به روال گذشته نخواهند شد. فعالیت

ترین موانع بر اساس پژوهش حاضر مهم 

مدیریتی و اجرایی توسعه هندبال در شهرستان 

                                                     
1. Lacey 
2. Karlis 

ضعف مدیریت در  "سبزوار به ترتیب عبارتند از: 

فدراسیون هندبال و هیأت هندبال سبزوار به 

، "عنوان متولی این ورزش در کشور و شهرستان

  عدم"

ریزی کالن برای تشکیل گذاری و برنامهسیاست
عدم مدیریت  "و  "های هندبال باشگاه

 های هندبال در شهرستان  باشگاه

( 2042هنری ) ."ایبر اساس اصول ورزش حرفه

های کالن و استراتژیک ریزینیز بر لزوم برنامه

 ها و برای فدراسیون

کند. شوشی نسب های استانی تأکید میهیأت

کند که در واقع امروزه بزرگ ( عنوان می2042)

شدن مؤسسات، افزایش تعداد رقبا، ضرورت 

المللی، پیچیده شدن فعالیت در بازارهای بین

ی مند عالقهروابط، تغییرات مداوم محیط و 

مدت ها به کسب موفقیت و بقای بلندسازمان

ریزی راهبردی و کالن را ضرورتی برنامه

های ورزشی و سازمان ناپذیر کرده استاجتناب

از این امر نیستند. محدود بودن  مستثنانیز 

های هندبال  رابطه فدراسیون هندبال با انجمن

ها، عدم تعامل یا تعامل بسیار محدود  آموزشگاه

ریزی بین هیأت هندبال و فدراسیون، عدم برنامه

ورزشی در زمینه هدفمند، استفاده از افراد غیر

های یون و هیأتمدیریت ورزشی در فدراس

های هندبال در ابعاد  هندبال و عدم وجود باشگاه

ای از جمله موانع  ورزش قهرمانی و حرفه

های مختلف به مدیریتی هستند که در پژوهش

، آقایی، 2032ها اشاره شده )امیرتاش، آن

و همسو با نتایج  (2043، محمودی، 2041

رسد که الزم  باشند. به نظر میپژوهش حاضر می

گذاران مرتبط  ت مدیران، مسئوالن و سیاستاس
های پژوهشی در  با ورزش شهرستان طرح

مدت و های کوتاه خصوص تدوین و اجرای برنامه
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بلندمدت در جهت توسعه هندبال داشته باشند 

و به هیأت هندبال سبزوار به عنوان متولی 

ترین مرجع  ورزش هندبال در شهرستان و مهم
های اجرایی  نامهگیرنده در خصوص برتصمیم

هندبال شهرستان، اختیارات و قدرت کافی 

بدهند. تشکیل شورای ورزشی شهرستان و 

برگزاری جلسات پیوسته و منظم در فرمانداری 

های مرتبط در خصوص توسعه  یا سایر سازمان

هندبال مانند شهرداری، اداره ورزش و جوانان و 

اداره دارایی و غیره و تهیه برنامه راهبردی، 

ملیاتی و کنترل و ارزیابی اجرای آن از دیگر ع

مواردی است که در خصوص توسعه ورزش 

 هندبال بایستی به آن توجه کرد.

عدم استفاده از مربیان با تجربه، متخصص و " 

عدم توجه و اهمیت ندادن " ،"متعهد در هندبال

کم  "و "به پیشکسوتان و قهرمانان ملی هندبال
فنی مربیان و های  توجهی به آموزش مهارت

در شهرستان  "داوران از جهت کمّی و کیفی

ترین موانع انسانی و اجتماعی توسعه  سبزوار مهم

دهندگان بوده  پایدار هندبال از دیدگاه پاسخ

 است. اهمیت نیروی انسانی در 

ی انسانها امری بدیهی است. نیروی سازمان

آید دارایی راهبردی سازمان به حساب می

گذاری راهبردی است. ند سرمایهبنابراین نیازم

ها را میزان مزیت سازمان نیتر مهم 2لستر تارو

دانایی و هوش و دانش خردمندانه انسانی 

داند. وی معتقد است که دیگر نفت و منابع  می

ی باشند، نیثروت آفرتوانند منبع طبیعی نمی

تواند سازمان بلکه این منابع انسانی است که می
الی حرکت دهد )شوشی را به سمت رشد و تع

(. مربیان به عنوان یکی از 2042نسب، 

                                                     
1 .Lester Taru 

های ها و تیمارزشمندترین منابع انسانی سازمان

آگاهی و ورزشی قادرند موجب رشد خود

مندی در ورزشکاران شوند.  احساس رضایت
گری بهترین شکل رهبری است و مربیان مربی

های از عوامل مهم در شکست و موفقیت تیم

و  نژاد یرمضانشوند )ب میورزشی محسو

لزوم توجه به این  رو نیا(. از 2041همکاران، 

اتحادیه هندبال  مسأله باعث شده است که

( و فدراسیون هندبال ایالت 1333) 1بریتانیا

های کالن  ( در برنامه1334) 0متحده آمریکا

هایی به منظور ارتقای کالس خود استراتژی

دن شرایط جهانی مربیان هندبال و فراهم آور

مدیریتی و رهبری قوی که ورزش هندبال را به 

سمت پیشرفت هدایت کند، تدوین نمایند. این 

جانبه از مربیان است. امر نیازمند حمایت همه

( حاکی از 2041نتایج تحقیق آقایی و همکاران )
آن است که عدم حمایت )مادی و معنوی( 

مناسب مسئولین از مربیان سطح استان سمنان 

های هیأت هندبال این استان است. در  فاز ضع

( نیز توجه 2041این راستا مرادی و همکاران )

به مربیان را به عنوان محور اصلی و رکن مهم 

( نیز 1320) 9دانند. آویاگی های ورزشی می تیم

استفاده از مربیان متخصص را در مدارس برای 

برنامه ضروری دانست که این  های فوق کالس

 خوانی دارد. یج تحقیق حاضر همضرورت با نتا

دانش نظری و عملی مربیان هندبال،  کم بودن

اهمیت آموزش، آگاهی به دانش روز، استفاده از 

نیروهای متخصص، کارآمد و مرتبط در سطوح 

مختلف ادارات ورزشی، افزایش تعداد مربیان و 
های ورزشی، علمی کردن فعالیت داوران،

                                                     
2 .Handball Association of Great Britain 

3 .Handball Federation of America 
4.Aoyagi 
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کتیکی مربیان های تکنیکی و تا افزایش مهارت

ای  ریزی تمرینی و مسابقهورزشی، توانایی برنامه

ها از جمله مسائل مهم و رهبری و هدایت تیم

شمرده ورزش ایران در بخش نیروی انسانی بر

، مرادی و 2041آقایی و همکاران، )اند شده
(. 2033، نصیری و همکاران، 2041همکاران، 

هم در توسعه هندبال سبزوار عالوه بر نقش م

های دور در  مربیان توجه به افرادی که در سال

ای سبزوار فعالیت  عرصه هندبال قهرمانی و حرفه

اند شایان توجه است. پیشکسوتان با توجه  داشته

توانند در مسیر توسعه به تجارب ارزنده خود می

آفرین و رفع مشکالت هندبال شهرستان نقش

رسد تشکیل کمیته  باشند. به نظر می

تواند ان تحت نظارت هیأت هندبال میپیشکسوت

موجب دلگرمی پیشکسوتان و ایجاد وحدت و 

همدلی در جهت توسعه هندبال شهرستان شود. 

نیز برگزاری مسابقات قهرمانی پیشکسوتان 

مناسب برای نشان دادن  یفرصتعالوه بر ایجاد 

  ،های این قشرها و توانمندیظرفیت

ر صحنه ها را به حضور فعال دتواند آنمی

 .هندبال ترغیب نماید

یکی دیگر از موانع توسعه هندبال موانع نگرشی 

باشد. بر این اساس  و حمایتی مسئولین می

عدم وجود  "ترین این موانع عبارتند از مهم

سازوکاری جهت تشویق و تقدیر از افراد و 

اندرکاران و حامیان ورزش هندبال دست

-عالقه عدم وجود انگیزه الزم و "، "شهرستان

مندی کافی در مدیران و مسئولین ورزش در 

عدم امکان  "و  "خصوص توسعه هندبال

برقراری ارتباط مثبت و دائمی با مسئولین عالی 

ها نگرش اصوالً. "جهت طرح مشکالت موجود
جنبه مهمی از زندگی کاری مدیران و مسئولین 

و همکاران،  انیآقا محمددهند. )را تشکیل می

هایی هستند که با موفق، انسان (. مدیران2032

 پرورش 

چون هدفمند بودن،  هایینگرش

پذیری، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران،  مشارکت

انضباط، میل به موفقیت، سودآوری و اعتقادات 
درونی، پیوسته موجب پیشرفت در زندگی خود 

نتیجه جامعه و سازمانی که در آن زندگی و  و در

 کنند، کار می

اصوالً یکی از دالیل مهم عدم توسعه  .شوندمی

را بایستی در نوع هندبال شهرستان سبزوار 

این های اخیر بر نگرش مدیریتی که در سال

عدم وجود  .ورزش حاکم بوده است جستجو کرد

برنامه و هدف مشخص، عدم استفاده از نظریات 

کارشناسان و نخبگان، هدر دادن وقت و سرمایه 

انگیزگی نیروی گی و بیانسانی و مالی، روزمر

 وری، رشد ناهمگون انسانی و عدم بهره

عدم پیشرفت متوازن  ،های ورزشیزیرساخت

استفاده بهینه از  ورزش استان، عدم توانایی در

ماندگی که باعث عقب موجود منابع و امکانات

نتیجه چنین  هندبال شهرستان شده است،

 و مسئولینتغییر نگرش مدیران  .نگرشی است

و پیشرفت  درآمدزایی صرف، به سوی توسعه از

حضور پرثمرتر در  وورزش هندبال  جانبههمه

هایی لویتواز اتوان میقهرمانی را  ی عرصه

 برشمرد که باید در شهرستان به آن توجه جدی

توجه به الگوی مناسب برای توسعه ورزش،  .کرد

های مادی، روحی و روانی مسئولین از  حمایت

نبودن مسئولین و داشتن  نگر جهینتورزشکاران، 

دید مناسب نسبت به توسعه ورزش، ایجاد بستر 

گذاری در ورزش  الزم برای جذب سرمایه

هندبال، تدوین نظام کاهش مالکیت و 
ها و تقویت  گری دولت در باشگاه تصدی

ای، از عوامل  های خصوصی و حرفه باشگاه
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نگرشی هستند که در صورت توجه مسئولین و 

از پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، استفاده 

موجب رشد و توسعه پایدار ورزش هندبال 
 شود. می

در خصوص موانع امکاناتی و تجهیزاتی باید 

عدم استفاده بهینه از اماکن و "گفت که 

تأسیسات ورزشی موجود در جهت توسعه ورزش 

های ورزشی با  عدم وجود سالن"، "هندبال

 "و  "هندبالکیفیت و استاندارد تخصصی 

کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی ویژه 

آموزش، تمرین و )ها جهت  هندبال در سالن

ترین موانع توسعه هندبال از مهم "(مسابقه

اند. اتحادیه شهرستان سبزوار برشمرده شده

( افزایش تعداد 1333) 2هندبال بریتانیا

جانبه از های هندبال و حمایت همه باشگاه

جزو اهداف استراتژیک خود بیان ها را  اعضای آن
( کافی 2041کرده است. آقایی و همکاران )

های سرپوشیده ویژه هندبال و  نبودن سالن

کمبود تجهیزات رقابتی، تمرینی و آموزشی 

چنین پایین بودن سطح  هندبال و هم

های ورزش  استانداردهای امکانات و زیرساخت

. داند هندبال را از تهدیدهای هیأت هندبال می

( نشان 2033چنین فالحی و همکاران ) هم

ها مانند  دادند که بهبود تسهیالت ورزشگاه

های  ها، اسکوربورد، نظافت و جنبه صندلی

شناختی موجب بهبود حضور تماشاچیان  زیبایی

خواهد شد که خود نقش مهمی در توسعه 

( نشان 2043ها دارند. یارقلی و همکاران )ورزش

تجهیزات ورزشی به اند که تأسیسات و داده
عنوان یکی از محورهای توسعه، ضرورتی است 

های کافی برای هر فرد با هر هدف  که فرصت

                                                     
1. Handball Association of Great Britain 

های جسمانی شرکت  کند تا در فعالیت ایجاد می

جوید. با کمک علم ورزش در زمینه طراحی، 

ساخت و کاربرد تأسیسات و تجهیزات ورزشی، 
شرایط مناسبی برای توسعه ورزش پدید خواهد 

خوانی دارد  د که این نتایج با تحقیق حاضر همآم

 ریزی برای فضاهای  بنابراین در برنامه

مورد نیاز برای اماکن ورزشی، باید توجه به 

وسعت فضای مورد احتیاج در رشته هندبال، در 

اولویت قرار گیرد و ضمناً این فضاها یا اماکن نه 

تنها مناسب با نیازهای امروز جامعه، بلکه تا 

ی نیز متناسب با پیشرفت جامعه و حدود

چنین بهبود  نیازهای جدید آتی نیز باشد. هم

های ورزشی هندبال،  فضاها و اماکن و سالن

ارتقاء کیفیت وسایل و تجهیزات ورزشی 

 استاندارد، 

سازی، ارتقاء امنیت، استاندارد نمودن بهینه
فضاها و اماکن ورزشی و استفاده از تکنولوژی در 

ورزشی نقش مهمی در پیشرفت  ساخت فضاهای

تواند  گرایش به یک رشته ورزش خاص می

که کیفیت و کمیت فضاهای  آنجاداشته باشد. از 

کننده دانش و تعهد نسبت به ورزشی منعکس

انگاری  نسل آینده است، هرگونه اشتباه و سهل

رویه  در ساخت اماکن ورزشی و یا در استفاده بی

دم رعایت اصل از تجهیزات اصلی ورزشی و یا ع

نگهداری از تجهیزات موجود، به اتالف وقت و 

تر تأثیر های گزاف و از همه مهم صرف هزینه

ای های توسعه منفی بر روی کیفیت برنامه

هندبال در آینده منجر خواهد شد. پیشنهاد 

های گذاریشود که هیأت هندبال با سرمایهمی
های بلندمدت مناسب اقدام به طراحی برنامه

مربیان و  نظرات نقطهوده و در این راستا از نم

پیشکسوتان ورزش هندبال سود جوید. 
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ریزی در خصوص جذب حامیان مالی و  برنامه

های غیردولتی باید به جذب سرمایه بخش

عنوان یکی از ضروریات مد نظر قرار گیرد. ایجاد 

ترین انگیزه در بازیکنان و مربیان به عنوان اصلی

توجه به سبک مدیریت، ارتقاء و منابع انسانی و 
ترفیع و حقوق و مزایا در این خصوص ضروری 

که فرآیند استعدادیابی  آنجااست. همچنین از 

ریزی نقش مهمی در ورزش مدرن دارد برنامه

منسجم و علمی در این خصوص شایان توجه 

است. اعتقاد و توجه به دانش مدیریت به عنوان 

فت، توسعه و یکی از ضروریات بالمنازع پیشر

و دادن  سو کرشد اقتصادی و اجتماعی از ی

اختیارات و قدرت کافی توسط مدیران به هیأت 

گیرنده هندبال به عنوان باالترین مرجع تصمیم

های اجرایی از سوی دیگر، در خصوص برنامه

تواند نقش چشمگیری در توسعه هندبال می

داشته باشد. همچنین تشکیل شورای ورزشی 

 برگزاری جلسات منظم در  شهرستان و

 همچونهای مرتبط با توسعه هندبال سازمان

فرمانداری، شهرداری، اداره ورزش و جوانان و 

غیره و تهیه برنامه راهبردی، عملیاتی و ارزیابی 

و اجرای آن از دیگر مواردی است که در 

خصوص توسعه ورزش هندبال بایستی به آن 

 توجه نمود.

ی راهکارهای توسعه پایدار در پایان به ارائه برخ 

شود. هندبال در شهرستان سبزوار پرداخته می

امید است که این راهکارها که بر اساس موانع 

موجود در مسیر توسعه هندبال شهرستان 

در  نظران صاحبسبزوار و با استفاده از نظرات 

این حوزه به روش دلفی تدوین شده است گامی 

سبزوار هر چند کوچک برای توسعه هندبال 
 باشد.

الف( راهکارهای اقتصادی توسعه پایدار 

 هندبال در شهرستان سبزوار

تقویت و حمایت از بخش خصوصی جهت  -2

ای و های توسعه مشارکت در فعالیت

 های ورزشی مدیریت باشگاه

حمایت مالی فرمانداری، شهرداری، اداره  -1

دارایی و سایر ادارات دولتی از هیأت 

 هندبال شهرستان

های بازاریابی، تجاری  شترین فرصتایجاد بی -0

و تبلیغاتی برای جذب منابع و حامیان مالی 

 در توسعه هندبال
های  اعطای وام با کارمزد پایین به باشگاه -9

 خصوصی جهت ایجاد رقابت و انگیزه

ایجاد صندوق اعتباری جهت حمایت از  -9

ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان هندبال 

 سبزوار

از طریق رایزنی با  افزایش حامیان مالی -2

ها در شهرک صنعتی،  صاحبان کارخانه

های مالی خصوصی شهرستان  مؤسسه

 سبزوار با رویکرد دائمی و پایدار

های تجاری جهت  ها و فعالیت ایجاد شرکت -2

تقویت بنیه مالی و درآمدزایی برای 

زایی، کسب که باعث اشتغال بازیکنان

 ها و درآمد، پشتوانه مادی برای تقویت تیم
 انگیزش برای ادامه کار به صورت اصولی

 های راهبردی و دراز تدوین طرح -3

مدت در خصوص باشگاه فرهنگی ورزشی 

 هندبال
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راهکارهای مدیریتی و اجرایی توسعه ب( 

 پایدار هندبال در شهرستان سبزوار

ها  انتصاب مدیران اجرایی در هیأت و باشگاه -2

بر اساس معیارهای شایستگی، تجربه، 

 های انسانی و ورزشی ارتمه

های  گیریپرهیز مدیران عالی از تصمیم -1 

مقطعی و سیاسی و تغییرات ناگهانی مدیران 

جهت ایجاد امنیت تثبیت شغلی مدیران کارآمد 

 و موفق
استفاده، درگیرکردن و تشویق مدیران  -0

و با تجربه برای مشارکت  نظر صاحبکارآمد و 

 در توسعه هندبال
ویت و توسعه مدارس هندبال حمایت، تق -9

 سبزوار
انجام تبلیغات و تشویق نوجوانان و جوانان و  -9

ایجاد انگیزه جهت مشارکت و فعالیت در 

 های آموزشی هندبال کالس
آموزش هندبال به عنوان رشته ورزشی پایه  -2

 و اصلی در مقاطع مختلف مدارس سبزوار
دادن اختیارات و قدرت کافی به هیأت  -2

ترین سبزوار به عنوان باالترین و مهمهندبال 

های  گیرنده در خصوص برنامهمرجع تصمیم

 اجرایی و توسعه هندبال در شهرستان

های پژوهشی در خصوص تعیین  اجرای طرح -3

مدت و درازمدت جهت هندبال های کوتاه برنامه

 در شهرستان سبزوار

ج( راهکارهای نگرشی و حمایتی مسئولین 

 هندبالدر توسعه پایدار 
تأسیس و حمایت نشریات ورزشی محلی و  -2

 های اینترنتی مختص هندبال شهرستان سایت

برگزاری جلسات پیوسته و منظم در  -1

های مرتبط در  فرمانداری یا سایر سازمان

های  خصوص توسعه هندبال و تهیه برنامه

راهبردی، عملیاتی و کنترل و ارزیابی و اجرای 

 آن

ندبال بانوان و ایجاد توجه مسئولین به ه -0
های مشارکت بانوان در جهت  امکانات و زمینه

 تحقق عدالت اجتماعی

تشویق مسئولین آموزش و پرورش  -9

شهرستان به عنوان عامل کلیدی در توسعه 

و بیشتر  تر گستردههندبال با مشارکت 

 های توسعه برنامه

تجلیل و تقدیر از مسئولین و مدیران حامی  -9

 رمانداری شهرستانهندبال توسط ف

ایجاد ساز و کار جهت تشویق و تقدیر از  -2

مربیان، بازیکنان و حامیان ورزش هندبال 

های شهری و  ها و همایش شهرستان در جشنواره

 های ملی و محلی های ویژه در رسانه مناسبت

ایجاد ساز و کار جهت تشویق مربیان،  -2
 بازیکنان و حامیان ورزش هندبال شهرستان

جه بیشتر مدیران و حامیان هندبال به تو -3

 بنایی، پایدار و درازمدت هندبالتوسعه زیر

د( راهکارهای امکاناتی و تجهیزاتی توسعه 

 پایدار هندبال

استفاده بهینه از اماکن و تأسیسات ورزشی  -2

 موجود در جهت توسعه ورزش هندبال

فراهم نمودن زمینه استفاده از فضاهای روباز  -1

ه آموزش و پرورش توسط شهروندان و سرپوشید

در ساعات تعطیلی مدارس در جهت توسعه 

 ورزش هندبال

های  احداث اماکن ورزشی در محیط -0

روستایی و حومه شهرستان با رویکرد توسعه 

 ورزش هندبال

های ورزشی هندبال به امکانات  تجهیز سالن -9

جانبی و تکمیلی مانند سونا، جکوزی و 

اختصاصیسازی های بدن سالن
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طراحی و تغییر در شکل، رنگ و معماری  -9

های ورزشی مختص  کلیه اماکن و مجموعه

 هندبال

قرار دادن دروازه هندبال و ایجاد فضای  -2

ها در کنار سایر وسایل  کوچک تمرینی در پارک
 ورزشی

های ورزشی  ی سالنانداز راهتجهیز و  -2

اختصاصی ورزش هندبال ویژه کودکان و 

 سازی و توسعه جهت فرهنگخردساالن 

 ای ورزش هندبالپایه

ها و  تأمین سطوح باالی ایمنی سالمتی سالن -3

آموزان و کودکان در جهت اماکن برای دانش

ها در خصوص  رفع نگرانی و تشویق خانواده

مندی به مشارکت فرزندانشان در ایجاد عالقه

 ورزش هندبال
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. "ی اسووتراتژیکزیوور برنامووهاسووتفاده از الگوووی 

 .20-91(، 22) 9 مطالعات مدیریت ورزشی،
  ،(. مبانی 2032) محسنابراهیم، خسرو، حالجی

نظری و فرآینود اسوتعدادیابی ورزشوی. تهوران:     
 داد.بام

  ،(.2032. )محمود  ریماشراقی، حسام، کاشف" 
ی و عوامول انگیزشوی   منود  عالقهمقایسه میزان 

. "ی ملی هنودبال ایوران و کوره   ها میتبازیکنان 
پژوهش در علووم ورزشوی تخصصوی مودیریت     

 .12-93، 19، ورزشی
  الهی، علیرضا، سجادی، نصراهلل، خبیری، محمد؛

ر موانوع موجوود د  "(. 2033) دیو حمابریشمی، 
توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت موالی در  

. "صوونعت فوتبووال جمهوووری اسووالمی ایووران  
 .234 -131، 2مدیریت ورزشی، 

  ،وضعیت موجود "(. 2039) محمد یعلامیرتاش
هووای اسووتعدادیابی هنوودبال سووالنی  و شوواخص

. علووم  "مردان از دیدگاه مربیوان نخبوه کشوور   
 .92-19(، 2)0حرکتی و ورزش، 

  ،توسعه هنودبال  "(. 2032) محمد یعلامیرتاش
تیمی به عنوان یک ورزش قهرموانی از دیودگاه   

. علووم  "ورزشکاران و مربیوان دانشوگاهی مورد   
 .42-234(، 22)2حرکتی و ورزش، 

   ،رمضانی نژاد، رحیم، رضایی، مرتضی، خسوروی
مقایسووووه "(. 2041آذر، مالئووووی، مینووووا. ) 

ی ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از ها شاخص
. مدیریت "ارشناسان، ورزشکاران و مربیاندید ک

 .242-129، 22ورزشی، 
  ،نقوش والودین در   "(. 2042) محمدباقرحسنلو

استعدادیابی و هدایت دانش آمووزان بوه رشوته    
. دومووین همووایش ملووی  "موردعالقووهورزشووی 
 ، تهران.024-021ی، ابیاستعداد

     ،دیسو سعیدی، فرهاد، ربوانی، وحیود، سویدی 
بررسوی  "(. 2042ن )، خدادوست، حسمانیسل

. "موانع و مشکالت موجود در پرورش استعدادها
دومووین همووایش ملووی اسووتعدادیابی ورزشووی، 

 تهران.
       ،شوشی نسوب، پوروین، مظفوری، امیور احمود

تودوین برناموه   "(. 2042تندنویس، فریودون. ) 



   414    41 یاپیپ ،3 ماره، ش4331 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد              ...              فرد معین محمدرضا  کیخسروی، افسانه 

راهبوردی توسوعه صونعت گردشوگری ورزشوی      
بودنی و   . رساله دکتری دانشوکده تربیوت  "ایران

 زشی، دانشگاه خوارزمی.علوم ور
     ،عسگریان، فریبا، فرجی دانوا، احمود، گوودرزی

بررسوی وضوعیت اقتصوادی    "(. 2039محمود )
 .19-90، 19 . حرکت،"صنعت ورزش ایران

     علی دوست قهفرخی، ابوراهیم، سوجادی، سوید
، محموودی، احمود، سواعتچیان، وحیود     نصراهلل

و راهکارهووای  هووا تیوواولوبررسووی "(. 2040)
. "قهرمووانی جووودوی کشووور  پیشوورفت ورزش
 .102-192(، 1) 2مدیریت ورزشی، 

    فالحی، احمد، اسدی، حسن، خبیوری، محمود
بوور حضووور   مووؤثرمقایسووه عواموول "(. 2033)

ی، موونظم و متعصووب در گوواه گوواهتماشوواچیان 
 -123، 1. حرکوت،  "مسابقات لیگ برتر فوتبال

192. 
 ( 2039مالمیر، مهدی.)"  اثرات ورزش بر توسعه

. "ن هموایش ملوی شوهر و ورزش   شوهری. اولوی  
 تهران.

 ( 2043محمودی، احمد .)"هوا و   بررسی اولویت
راهکارهای پیشورفت ورزش قهرموانی جوودوی    

. دومین همایش "نظران کشور از دیدگاه صاحب
ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی 

 شاهرود.
  هاشوم، احسوانی،    چیوان،   مرادی، حدیث، کووزه

منابع قدرت مربیان  رابطه بین"(. 2041محمد )
و رضایتمندی ورزشوکاران لیوگ برتور هنودبال     

 .12-03، 22 . مدیریت ورزشی،"بانوان ایران
   ،نصوویری، خسوورو، خبیووری، محموود، سووجادی

سازی ارزیوابی   تحلیل و مدل"(. 2034نصراهلل )
. مدیریت ورزشی، "های ملی هندبال مربیان تیم

2 ،293-213. 
    ،مورادی،  هنری، حبیب، احمودی، عبدالحمیود

های  نقش مؤثربررسی عوامل "(. 2042مهدی )
رسوانی، مشوارکت اجتمواعی، آمووزش و      اطوالع 
هوای ورزشوی در توسوعه     ی رسوانه سواز  فرهنگ

-299، 21. مدیریت ورزشوی،  "ورزش قهرمانی
212. 

   ،فراهووانی،  یوارقلی، حمیدرضووا، غفووری، فوورزاد
نقوش تماشوای مسوابقات    "(. 2043ابوالفضول ) 

دنی تماشاگران و ارتبواط  ورزشی روی فعالیت ب
. ششومین  "آن با امکانات و تجهیوزات ورزشوی  

 بدنی، تهران. همایش ملی دانشجویان تربیت
 Aoyagi, K., Ishii, K., Shibata, A., 

Arai, H., Hibi, C. & Oka, K. 
(2013). "Facilitators and barriers of 
external coaches’ involvement into 
school-based Extracurricular sports 
activities: a qualitative study". 
Advances in Physical Education, 
3(3): 116-124. 

 British Handball, communication 
strategy (2008). 
www.britishhandball.com 

 Karlis, G. (2006). The future of 
leisure, recreation and sport in 
Canada: a SWOT for small sized 
enterprises. The Sport Journal, 
9(2): 48-57. 

 Lacey, R., Close, A.G. & Finny, 
R.Z. (2012). "The pivotal roles of 
product knowledge and corporate 
socsial responsibility in event 
sponsorship effectiveness". 
Business Research, 63(11), 1-32. 

 Lesiure Industries Research Center 
(2007).The Economic importance 
of sport in Scoatland. Universities 
of Sheffield and Sheffield Hallam. 

 Buch, T. (2006). "Resident 
Perception of Event Impacts: 
Taupo and Ironman Newzealand". 
Master's thesis, Aut university, 
Newzealand. 

 USA handball assossiation (2009). 
Retrived from www. 
ushandball.org 



 

 

 Quarterly Journal of  

Sport Development and Management  
Vol 6, Iss 3, Serial No. 12 

 
 

Barriers of Handball Development in Sabzevar and Presenting Strategies 
 

Afsaneh Keikhosravi
1
, Mohamadreza Moeinfard

2
, Mohamadreza Hamedinia

3 

Parvin Shooshinasab
 ⃰
 
4 

Received: Mar 19, 2017    Accepted: Jul 8, 2017  

Abstract 
 
Objective: The purpose of the study was to investigate the barriers and restrictions 

of the handball development in Sabzevar and providing strategies development 

solutions. 
Methodology: The research was a descriptive – survey study. The research tool 

was a researcher made questionnaire which was used after determining superficial 

and content validity and reliability (α= 0.95). Confirmatory factor analysis was used 

to confirm the tool validity. The research society was all the handball specialists 

and coaches in Sabzevar (220 persons). The statistical sample selection was 

purposive. Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normality of data 

distribution, as well as Welch test was used to determine a significant difference 

between the respondents’ views and Dunnett post hoc test was used to consider the 

respondents’ views. Confirmatory factor analysis test was used to prioritize the 

barriers. 

Results: Lack of industry in Sabzevar and limitation in financial support from the 

industrial, weakness of the management in the Handball Association of Sabzevar, 

lack of experienced coaches and experts in Sabzevar, absence of a mechanism to 

encourage and appreciate the people and fans involved in handball in the city and 

lack of efficient use of available facilities were the most important barriers for 

handball development in Sabzevar.. 
Conclusion: Profiting of private sector, benefiting of competent, skillful and 

experienced staffs, protecting local sport publications and initiation of websites 

exclusively for handball and suitable utilization of sport facilities are some of the 

suggested strategies in current research which perhaps are keys for raising interest 

and revitalization of handball in Sabzevar. 
Keywords: Barriers, Development, Handball, Strategy, Sabzevar. 
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