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 فواد یزد فوتبال، فوتبالیست های باشگاه ورزش در بررسی نگرش موانع شرکت

 حمید عباسی.3 هادی عدالت خواه.2 رضا شریفات پور.1
  اس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشن.1
 رزشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگاندانشجوی دکتری مدیریت و .2

 ت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه یزداستادیار و عضو هیات علمی گروه تربی. 3

 
 موانع ی زمینه در باشگاه ها مدیران با ورزشی مسولین و مدیران های خواسته و اهداف ها، دیدگاه در هک هایی تفاوت به توجه : بامقدمه
 باشگاههای ورزشی مسئولین و مدیران دارد، و در اکثر مطالعات انجام شده کمتر نظر ورزشکاران بررسی گردیده است وجود ورزشی
 در را آنها و کرده برطرف را موجود موانع مساعد، زمینه کردن مهیا با و شناسایی را نظرات و عوامل مهم از نظر ورزشکاران خود بایستی
وجود دارد، حائز اهمیت می باشد  از نظر ورزشکاران مانع، عنوان به عواملی چه که نکته این درک حال. دهند سوق بیشتر پیشرفت جهت

( به طور کلی، موانع 1ود می کنند یا از آن جلوگیری می کنند )موانع به عنوان عامل هایی تعریف می شوند که شرکت در ورزش را محد
 در ورزش شرکت موانع نگرش (. هدف از مطالعه حاضر بررسی2یافت شده بااتر در ارتباط با درگیری رفتار پایین تر در ورزش هستند )

 یزد می باشد. فواد باشگاه های لیگ دسته یک و برتر از نظر فوتبالیست فوتبال،
نفر از  44نمونه ها شامل  یزد انجام گرفت، فواد باشگاه های فوتبالیستکاربردی که بر روی  و پیمایشی در این مطالعه: روش

صورت تصادفی  به فوتبالیست های حرفه ای کلیه رده های سنی باشگاه فواد یزد، حاضر در لیگ های دسته یک و برتر کشور بودند که
 به. شد استفاده (،2223)وایت  ساختاری موانع پرسشنامه از پژوهش این های داده آوری معج جهت .گردیدند انتخاب دسترس در

ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای کنترل طبیعی بودن توزیع داده ها و برای تعیین معنی داری هر کدام از  داده تحلیل منظور
، نسخه  SPSSافزار نرم فریدمن و استفاده گردید. محاسبات با استفاده از مؤلفه ها از آزمون دوجمله ای در رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون

 .گرفت انجام 22
مؤلفه بود و آزمون دوجمله ای نشان داد که  4سوالی موانع شرکت در ورزش که شامل  21: نتایج حاصل از آنالیز پرسشنامه یافته ها 

(. براساس یافته های به دست آمده از آزمون فریدمن، مؤلفه P > 221/2) تمام مؤلفه ها بصورت معنی داری بیش از مقدار متوسط بودند
های دسترسی، امکانات و هزینه از بین موانع دارای بااترین رتبه بودند صرف کردن زمان زیاد برای رسیدن به محل تمرین یا مسابقه 

موانع بودند. مؤلفه های میان فردی، زمان، روانی و عاقه  فوتبال و شلوغ بودن مکان های بازی فوتبال از نظر بازیکنان فوتبال مهمترین
 به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. 

: نتایج نشان می دهد عوامل ساختاری مانند دسترسی، امکانات و هزینه از نظر بازیکنان فوتبال لیگ کشور مهمتر از عوامل نتیجه گیری
و روانی می باشد. مدیران باشگاه ها باید به عوامل ساختاری و ایاب و ذهاب ورزشکاران و  انگیزشی و روانی مانند عاقه، میان فردی

 اختصاص سانس های ویژه تمرینی بیشتر بپردازند.
 : موانع، ورزش، فوتبالواژگان کلیدی
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