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 چکیده

های دانشگاه های ورزشی دانشجویینگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن تحليلهدف از پژوهش حاضر، 

جامعه آماری  پژوهش توصيفی است و به شکل ميدانی به اجرا درآمده است.بوده است. این تحقيق، یک  ایران

های ورزشی دانشجویی دانشگاههای دولتی مورد نظر در این تحقيق را تمامی دانشجویان عضو و غير عضو انجمن

 دانشجوی عضو و غير عضو بوده است.  2561كشور تشکيل داده است. تعداد نمونه برابر با 

دانشجویی از دیدگاه های ورزشی ها از دو پرسشنامه مخصوص عملکرد انجمنآوری دادهدر راستایی گرد

بهره گرفته شده است. جهت تعيين روایی)اعتبار محتوایی( پرسشنامه های پژوهش، دانشجویان عضو و غير عضو 

دانشجویان عضو  تن از اساتيد، بهره گرفته شد، برای پرسشنامه عملکرد از دیدگاه 21های از نظرات و دیدگاه

است. نتایج تحليل عاملی اكتشافی نشان داد كه های ورزشی تحليل عاملی اكتشافی و تایيدی انجام گرفته انجمن

برنامه ریزی و اجرای رویدادهای ورزشی، مدیریت تجهيزات و عامل ) 4عملکرد در انجمن های ورزشی دارای 

تحليل عاملی تایيدی باشد. ( میو همکاری مدیران و مسئوليناماكن ورزشی، مدیریت منابع انسانی و امور اداری، 

 -RMSEA<0.08 ، Pباشد. )می های ورزشی بيانگر برازش كامل این مدلجهت تدوین مدل عملکرد در انجمن

value =0.00،AGFI>0.08 ،GFI>0.09 .)  آماری آلفای كرانباخ استفاده  آزمونها، از پایایی پرسشنامه آزمونبرای

دانشجویی از دیدگاه های ورزشی ست. ميزان پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه سنجش عملکرد انجمنشده ا

غيرعضو های ورزشی از دیدگاه دانشجویان و پرسشنامه سنجش عملکرد انجمن =65/1αدانشجویان عضو 

64/1α= آمد، بدست . 

ستنباطی در دو بخش مجزا استفاده گردیده توصيفی و ا آمارهای ها از روشیافته آماریبرای تجزیه و تحليل 

 است. 

های ورزشی در چهار محور عملکرد از دیدگاه دانشجویان عضو، نشان داد كه وضعيت بررسی عملکرد انجمن

% 52% تا 65ها در تمامی این محورها در سطحی متوسط و تقریباً برابر قرار داشته و دامنه آنها از عملکرد انجمن

دارد كه، انجمن های ورزشی تا رسيدن به وضع ایده آل فاصله قابل توجهی دارند.  آنشان از است. این یافته ن

، 2در این راستا، مناطق  آمدهگانه در محورهای مختلف عملکرد تفاوت معنی دار بدست بين عملکرد مناطق ده

ميزان اطالعات و رند. بایست در اولویت بهبود قرار گيتری برخوردارند و میاز وضعيت صعيف 21و  5، 7، 1



این مشاركت % و 69/47از انجمن ورزشی دانشجویی به طور ميانگين به ميزان  آگاهی دانشجویان غيرعضو

% ارزیابی شده 15/61 برابر با ها و مسابقات برگزار شده توسط انجمن ورزشی دانشجویی دانشجویان در برنامه

های انجمن ورزشی دانشجویی برای توسعه ورزش دانشجویی تميانگين ضرورت استمرار فعالياست. عالوه براین، 

است. آمده% بدست 77و از دیدگا دانشجویان غير عضو % 55/76از دیدگاه دانشجویان عضو  

در نهایت، باید تاكيد نمود، در پژوهش حاضر، وضعيت موجود عملکرد انجمن های ورزشی مورد تحليل قرار 

تواند به شکل وسيعی می آند. نتایج این پژوهش و پيشنهادات برگرفته از نمایان گردی آنگرفته و نقاط ضعف 

های تر از انجمنهای ورزشی قرار گيرد و با درک و شناخت وسيعمورد استفاده مدیران و سياست گذاران انجمن

 ورزشی در ارتقاء و بهبود عملکرد این نهاد، اثرگذاری باالیی داشته باشند.
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