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چکيده
هدف از پژوهش حا ر ،تحلیل نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمنهای ورزشی دانشجویی
دانشگاههای ایران بوده است .این تحقیق ،یک پژوهش توصیفی است و به شکل میدانی به اجرا درآمده
است .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را تمامی دانشجویان عضو و غیر عضو انجمنهای ورزشی
دانشجویی دانشگاههای دولتی کشور تشکیل داده است .تعداد نمونه برابر با  8959دانشجوی عضو و غیر
عضو بوده است.
در راستایی گردآوری دادهها از دو پرسشنامه مخصوص عملکرد انجمنهای ورزشی دانشجویی از دیدگاه
دانشجویان عضو و غیر عضو بهره گرفته شده است .جهت تعیین روایی(اعتبار محتوایی) پرسشنامه های
پژوهش ،از نظرات و دیدگاههای  80تن از اساتید ،بهره گرفته شد ،برای پرسشنامه عملکرد از دیدگاه
دانشجویان عضو انجمنهای ورزشی تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام گرفته است .نتایب تحلیل
عاملی اکتشافی نشان داد که عملکرد در انجمن های ورزشی دارای  4عامل (برنامه ریزی و اجرای
رویدادهای ورزشی ،مدیریت تجهیزات و اماکن ورزشی ،مدیریت منابع انسانی و امور اداری ،و همکاری
مدیران و مسئولین) میباشد .تحلیل عاملی تاییدی جهت تدوین مدل عملکرد در انجمنهای ورزشی
بیانگر برازش کامل این مدل میباشد .)GFI>0.09 ،AGFI>0.08 ، P- value =0.00 ،RMSEA<0.08( .برای
آزمون پایایی پرسشنامهها ،از آزمون آماری آلفای کرانباخ استفاده شده است .میزان پایایی پرسشنامه ها
برای پرسشنامه سنجش عملکرد انجمنهای ورزشی دانشجویی از دیدگاه دانشجویان عضو  α=0/29و
پرسشنامه سنجش عملکرد انجمنهای ورزشی از دیدگاه دانشجویان غیرعضو  ،α=0/24بدست آمد.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده
گردیده است.
بررسی عملکرد انجمنهای ورزشی در چهار محور عملکرد از دیدگاه دانشجویان عضو ،نشان داد که
و عیت عملکرد انجمنها در تمامی این محورها در سطحی متوسط و تقریباً برابر قرار داشته و دامنه آنها
از  %51تا  %98است .این یافته نشان از آن دارد که ،انجمن های ورزشی تا رسیدن به و ع ایده آل فاصله
قابل توجهی دارند .بین عملکرد مناطق دهگانه در محورهای مختلف عملکرد تفاوت معنی دار بدست آمده
در این راستا ،مناطق  1 ،1 ،9 ،8و  80از و عیت صعیفتری برخوردارند و میبایست در اولویت بهبود
قرار گیرند .میزان اطالعات و آگاهی دانشجویان غیرعضو از انجمن ورزشی دانشجویی به طور میانگین به
میزان  %41/25و مشارکت این دانشجویان در برنامهها و مسابقات برگزار شده توسط انجمن ورزشی
دانشجویی برابر با  %50/09ارزیابی شده است .عالوه براین ،میانگین رورت استمرار فعالیتهای انجمن

256

ورزشی دانشجویی برای توسعه ورزش دانشجویی از دیدگاه دانشجویان عضو  %15/99و از دیدگا
دانشجویان غیر عضو  %11بدست آمده است .
در نهایت ،باید تاکید نمود ،در پژوهش حا ر ،و عیت موجود عملکرد انجمن های ورزشی مورد تحلیل
قرار گرفته و نقاط عف آن نمایان گردید .نتایب این پژوهش و پیشنهادات برگرفته از آن میتواند به
شکل وسیعی مورد استفاده مدیران و سیاست گذاران انجمنهای ورزشی قرار گیرد و با درح و شناخت
وسیعتر از انجمنهای ورزشی در ارتقاء و بهبود عملکرد این نهاد ،اثرگذاری باالیی داشته باشند.
واژه هاي كليدي :عملکرد ،نگرش ،انجمنهای ورزشی ،دانشگاههای دولتی
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