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    ورزشي دانشجوييورزشي دانشجويي  نجمن هاينجمن هاي  ا  ا نگرش دانشجويان نسبت به عملكرد نگرش دانشجويان نسبت به عملكردمطالعهمطالعه
  دانشگاههاي شهر تهراندانشگاههاي شهر تهران

  
   مهرزاد حميدي  مهرزاد حميدي –– حسن اسدي  حسن اسدي --  11  باقريباقرييوسف يوسف 

 و برنامه ريزي ورزشي دانشگاه تهران ، دانشيار دانشكدة تربيبت بدني دانشگاه تهران،  و برنامه ريزي ورزشي دانشگاه تهران ، دانشيار دانشكدة تربيبت بدني دانشگاه تهران، كارشناس ارشد مديريتكارشناس ارشد مديريت
  استاديار دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران استاديار دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران 

 
 چكيده 

هدف از اين پژوهش،  مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به عملكرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاههاي دولتي شهر 
ق، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده كه به صورت ميداني به اجرا در آمده است و بر حسب هدف نيز در روش اين تحقي. تهران است

به صورت تمام ( نفر عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي 120جامعه آماري پژوهش شامل . دسته تحقيقات كاربردي جاي دارد
ابزار اين تحقيق دو پرسشنامه ي محقق . محاسبه شده است نفر دانشجويان غير عضو است كه بوسيله فرمول يامان 385و ) شماري

اعتبار محتوايي آن توسط اساتيد تاييد گرديد ضريب پايايي پرسشنامه براي . ساخته براي دانشجويان عضو و غير عضو مي  باشد
 توصيفي و روش هاي براي تجزيه و تحليل آماري يافته ها از روش هاي. بدست آمد) =94/0α(و براي غير اعضا) =96/0α(اعضا 

نتايج نشان داد كه از ديدگاه اعضا ي انجمن ورزشي، عملكرد انجمن .استنباطي از جمله تي استودنت و آزمون فريدمن استفاده شد
همچنين ميزان آگاهي دانشجويان غير عضو از اهداف، .قراردارد%) 54الي % 56,2(در محورهاي چهارگا نه مديريتي در حد متوسط 

در مقايسه نظر دانشجويان عضو و غير عضو در  .ان، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن كمترين درصد را داردوظايف، ارك
خصوص ميزان همكاري مسئولين با انجمن ورزشي و ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن براي توسعه ورزش دانشجويان  تفاوت 

 عضو به درصد بيشتري از ميزان همكاري و استمرار فعاليت ها اشاره بنحويكه دانشجويان غير) p‹0.01(معني داري مشاهده شد
يافته هاي تحقيق با عنايت به سطح متوسط كليه متغييرهاي دخيل در عملكرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي ضرورت .نمودند

 امر در ورزش دانشجويي را بازنگري در آئين نامه ،تناسب سازي بين وظايف و اختيارات وهدايت و نظارت  بيش از پيش مسئولين
  .مورد تاكيد قرار مي دهد

 
 واژه هاي كليدي
  .دانشگاههاي شهر تهران- انجمن ورزشي دانشجويي- عملكرد- دانشجويان- مطالعه نگرش

                                                            
                                                           Email : ubagheri@ut.ac.ir+ 98 – 021 -61118825 :تلفن : نويسندة مسئول   _1
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  مقدمه

  بي ترديد توفيق و دستيابي به اهداف در هر نوع سازماني مرهون درك صحيح و تالش و تكاپوي فكري و 
ت مناسب و عملكرد صحيح مديريتي و در نهايت تعامل منطقي بين مديران و اعضاء هر سازماندهي و هداي

اعضاء هر سازمان همواره در جايگاه اول توجه مديران هستند و مديريت منابع انساني از اركان مهم .سازمان است
 منابع _دام شده ب منابع انساني استخ_اين منابع در دو بخش عمده نيروي انساني الف. و كليدي مديريت است

امروزه منابع انساني داوطلب در قالب ساختار مديريت جايگاه مهمي را دارا است  .تقسيم شده اند انساني داوطلب
به گونه اي كه يكي از شاخص هاي مديريت اثربخش و كارا به كارگيري نيروهاي داوطلب در مسير اهداف 

  ).1،1998رابينز(سازمان است 

  :مان داوطلب را به صورت زير تعريف كردساز)2006 (2چالدوراي

) 2در جهت كمك به منافع مشترك اعضا شكل گرفته است و )1از افراد كه  يك گروه سازمان يافته"
. "اين گروهها مستقل از دولت فعاليت مي كنند) 3عضويت در آن داوطلبانه است؛ نه اجباري يا اكتسابي 

 داوطلب فردي با اختيار كامل ": اوطلب را اينگونه تعريف مي كنددر تعريفي كاربردي در ورزش د) 1999(3پائول
اعتقاد دارد ) 2006(چاالدوراي. ".و بدون توقع پاداش در يك محيط رسمي براي كمك به ديگران فعاليت دارد

 4ويليامز.در صنعت ورزش؛ داوطلب شدن از لحاظ اقتصادي و غير اقتصادي داراي اهميت فراواني است
بيان نمودند كه داوطلبان يكي از اركان اصلي خدمات در سازمانهاي ورزشي هستند كه نقش ) 1995(وهمكاران

  .)33 (عمده اي را در موفقيت بسياري از رويدادهاي ورزشي ايفا مي كنند

افراد داوطلب مجموعه اي از منابع انساني سازمانهاي ورزشي و تفريحي جهان را به خود اختصاص داده اند و 
نهضت داوطلبي فرصت هاي خوبي را .نهضت داوطلبي جايگاه مهمي رادرهر سازمان دارا مي باشندتحت عنوان 

 ميليون نفر 5/1در انگلستان .براي مشاركت مردان و زنان جامعه در ورزش و پيشرفت جوانان فراهم نموده است

                                                            
1 -  Robbins  
2  - Chelladurai 
3  - Paull 
4  - Williams et al 
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از وقت هفتگي خود را  ساعت 5/2به صورت داوطلبانه درامر ورزش مشاركت دارند و هر نفر به طور ميانگين 
بيان داشت كه موفقيت بزرگ ) 1999(چاال دوراي . )11(.صرف كمك به اجراي فعاليت هاي ورزشي مي كند

المپيك ها فقط بخاطر رهبري شگرف مديران آن نيست، بلكه به خاطر صرف وقت و انرژي و تالش هزاران 
  .)10(داوطلب است

 از زمان فراخوان نيروهاي داوطلب براي كمك به هر چه ":كردكميته تشكيالتي بازيهاي المپيك پكن اعالم 
 هزار نفر از شهروندان چيني آمادگي خود را اعالم كرده 220بهتر برگزار شدن اين رويدادمهم ورزشي، تاكنون 

  . )49 ( هزار نفرنيروي داوطلب براي اين رويداد بزرگ جهاني الزم است100اند و اين در حالي است كه فقط 

نرخ : پديده داوطلبي يك سرمايه اجتماعي است وجوامعي كه از لحاظ سرمايه اجتماعي قوي باشند في از طر
بزهكاري كمتر، سطح پايين تر غيبت از مدرسه ، سطح باالتر رشد اقتصادي ،سعادت و نشاط زندگي در كنار 

ين فرصت پيش روي، در بخش مديران و نسل جوان كشور مي بايست از ا)..1998رابينز،. (يكديگر را دارا هستند
هاي مختلف بويژه در ورزش در جهت نيل به ارزشهاي ديني و حاكميت اخالق و مشاركت اجتماعي بهره كافي و 

  .وافي را ببرند

در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري كه محل ومامن حضور فرهيختگان كشور  مي باشد، جايگاه و نقش 
ركن اصلي اين نهاد را جوانان . و اتخاذ تصميم بر همگان روشن استپژوهش به عنوان مبناي برنامه ريزي 

بي ترديد توفيق در دستيابي به . دانشجو كه سرمايه هاي اصلي و آينده سازان كشور مي باشند تشكيل مي دهد
اهداف عالي و پيشرفت كشور، مرهون جهد و جهاد و تكاپوي فكري و علمي و تالش و سازندگي نسل جوان، به 

  .)4(  دانشجويان استويژه

از اينرو وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با درك زمانشناسانه در تحوالت جهاني در عرصه منابع نيروي 
انساني داوطلب و به منظور فعاليتهاي مختلف دانشجويي و افزايش انگيزه آنان و ايجاد شور و نشاط اجتماعي و 

جه به اصل تغيير نيازها در پيش جوانان و با تاكيد بر اصل كمك به توسعه وفاق و سازگاري جمعي و بويژه تو
مشتري مداري و توانمند سازي دانشجويان در عرصه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي ورزشي مبادرت به راه 

  .اندازي انجمن ها ، كانون ها ، شوراها و نهاد هاي مختلف نموده است
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به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خود جوش انجمن ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه 
ورزشي دانشجويان و با عضويت دانشجويان عالقه مند به فعاليت هاي ورزشي و با هدف توسعه مشاركت 
دانشجويان در تصميم سازي، تقويت مديريت نيروي انساني ورزشي دانشگاهها و تقويت روحيه معاضدت و 

در قالب آئين نامه مصوب از سوي وزارت علوم تشكيل شده ...  و مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي
  ).3(است

راه اندازي ... اين انجمن ها با بهره گيري از تجارب ارزنده كشورهايي نظير انگلستان، تركيه، فرانسه، روسيه و 
مهمي از چرخه ي از آنجائيكه در مسير برنامه ريزي استراتژيك ، بازخورد و ارزيابي عملكرد جزء ). 1(شده اند 

تدوين استراتژي است و دانش مديريت در جستجوي راههاي كمك به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژيها در 
سازمانهامي باشد ، لذا يكي ازمهمترين حلقه هاي زنجيره مديريت در سازمان، سنجش و اندازه گيري عملكرد ها 

  ).23(است

 عملكرد يك ساختار چند بعدي است كه ارزيابي آن، ": فته اند در معناي عملكرد گ) 1996( و بيتز1هولتون
 2راسل. در روش هاي ارزيابي عملكرد دو ديدگاه سنتي و نوين وجود دا رد).2(بسته به انواع عوامل، متفاوت است 

در ديدگاه سنتي ، مهمترين  .)30(به ترتيب از نظريه پردازان سنتي و نوين هستند) 1996(3و برادلي)1992(
دف ارزيابي، قضاوت و ارزيابي عملكرد مورد نظر مي باشد؛ در حالي كه در ديدگاه مدرن، فلسفه ارزيابي بر رشد ه

  ).19(و توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابي شونده متمركز شده است

 تاكنون نهاد هاي دانشجويي - كه از ضروريات زنجيره مديريت است –با عنايت به اهميت ارزيابي عملكرد 
  .اند هاي ورزشي دانشجويي؛ مورد ارزيابي عملكرد قرار نگرفته هاي مختلف دانشگاه از جمله انجمن در عرصهفعال 

محقق با توجه به اهميت انكار ناپذير تشكيل اين انجمن ها و ضرورت ارزيابي عملكرد مستمر و علمي آنان به 
شجويي از نگرش دانشجويان در راستاي آيا عملكرد انجمن هاي ورزشي دان:دنبال پاسخ به اين سؤال است كه 

                                                            
1 -  Holton and Betze 
2 -  Rasel 
3 -  Beradly  
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شرح وظايف مصرح در آئين نامه انجمن هاي ورزشي دانشجويي بوده است ؟ و دراين عملكرد چقدر موفق بوده 
 .است؟ و چه اقداماتي براي بهبود عملكرد آنها مي تواند مد نظر قرار گيرد

 

  روش تحقيق

ه شكل ميداني به اجرا در آمده است واز لحاظ نتايج روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي بوده كه ب
  قلمرو مكاني اين تحقيق، دانشگاههاي دولتي شهر تهران است. از نوع كاربردي است

  ابزار پژوهش 

. با توجه به هدف اين تحقيق براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است
 تاييد گرديد و ضريب پايايي پرسشنامهبا استفاده از روش آماري آلفاي كرونباخ اعتبار محتوايي آن توسط اساتيد

- بدست آمد، كه حاكي از هماهنگي دروني ابزار اندازه) =9420/0α(و براي غير اعضا) =9597/0α(براي اعضا 

  . گيري بود

  جامعه و نمونه آماري

ا دانشجويان عضو انجمن هاي ورزشي با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق ر
دانشجويي و همچنين دانشجويان غير عضو دانشگاههاي دولتي شهر تهران تشكيل داده كه وبا توجه به تعريف 
محقق از دانشجويان عضو و غير عضو براي دانشجويان عضو بدليل برابري جامعه و نمونه به صورت تمام شماري 

 تصادفي با تخصيص متناسبدر نظر گرفته شد و با - ري از نوع سهميه ايوبراي دانشجويان غير عضو نمونه گي
 نمونه با استفاده از فرمول 398مذاكره با متخصص آمار و بررسي نوع و ماهيت پژوهش و جامعه آماري تعداد 

  .يامان برآورد گرديد

  روش هاي آماري

ار توصيفي و استنباطي در دو بخش هاي آمها از روشدر پژوهش حاضر، براي تجزيه و تحليل آماري يافته
ها به صورت جداول توزيع فراواني و در بخش نخست تجزيه و تحليل توصيفي يافته.مجزا استفاده گرديده است
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 استفاده 2 و تي استودنت1تست فريدمن: در بخش دوم از روش هاي آمار استنباطي. نمودارها انجام گرفته است
  .شد

 مديريتي از آزمون فريدمن استفاده شده است و به وسيله اين آزمون جهت رتبه بندي عوامل چهارگانه
 نشان دهنده معني دار بودن 001/0همانگونه كه در دو جدول مربوطه نشان داده شده است سطح معني داري 

  .تفاوت بين رتبه ها است

ي دانشجويي و از آزمون تي استودنت جهت بررسي تفاوت ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزش
هاي انجمن ورزشي دانشجويي براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه همچنين ميزان ضرورت استمرار فعاليت

 نشان مي دهد تفاوت بين اهداف مورد 001/0دانشجويان عضو و غير عضو استفاده شد كه سطح معني داري برابر
  .نظر معني دار است

   .انجام گرفت Excel  وSpssگيري از نرم افزارهاي آماري با بهرههاي آماري فوق الذكر،  تمامي عمليات

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق

  پژوهش در بين دانشجويان عضو) دافاه(نتايج متغيرهاي )1

هاي ورزشي دانشجويي رابا توجه به آئين هاي دخيل در عملكرد انجمنميزان هر يك از متغير )1(جدول 
ويي از ديدگاه دانشجويان عضو انجمن هاي دانشجويي دانشگاه هاي شهر تهران، نامه انجمن هاي ورزشي دانشج

مربوط به متغير بيست و كمترين درصد %) 67(همانگونه كه مشاهده مي شود بيشترين درصد . نمايش مي دهد
  .مربوط به متغيير نوزدهم است

                                                            
1 -  Friedman  Test . 
2  -  Student's  Test .  
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  هاي ورزشي دانشجوييهاي دخيل در عملكرد انجمن ميزان متغير - 1جدول

انحراف 
 معيار

  ميانگين از
100 

  ميانگين از
5 

  اهداف اهداف

تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در برنامه هاي  2,83  50/56 1,14
 1  .پيشنهادي  متكي بر نظر سنجي و عاليق دانشجويان

تعيين ميزان موفقيت انجمن وررزشي در ارسال و  2,81  17/56 1,13
 2 .ي ورزش دانشگاهتصويب برنامه هاي انجمن به شورا

0,86 03/53  2,65 
تعيين ميزان موفقيت انجمن ورزشي در پيش بيني و 
اجراي برنامه هاي تفريحي ، ورزشي، نمايشي، بومي و 

 .محلي
3 

تعيين ميزان و موفقيت  انجمن ورزشي در پيش بيني و  2,95  00/59 1,30
 4 ايجاد پايگاههاي شادابي و تندرستي ورزش صبحگاهي

1,16 33/54  2,72 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در پيش بيني و 
بكارگيري مربيان و يا دانشجويان خبره براي هدايت 

 پايگاههاي ورزش صبحگاهي
5 

1,02 08/59  2,95 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در پيش بيني و 
اجراي مسابقات ورزشي با همكاري انجمن هاي ورزشي 

 تخصصي
6 

1,14 33/53  2,67 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در ارايه برنامه 
هاي پيشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و 

  فضاها و امكانات موجود دانشگاه توسط دانشجويان
7 

1,14 67/54  2,73 
تعيين ميزان وموفقيت انجمن ورزشي در شناسايي و 
ن پيشنهاد فضا و امكانات مستعد براي توسعه اماك

 ورزشي در دانشگاه
8 

1,01 33/56  2,83 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در تعيين اقالم و 
وسايل ورزشي مورد نياز دانشگاه و تهيه آن از طريق 

 اداره تربيت بدني در حد مقدورات
9 

تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در ارايه طرحهاي  2,71  17/54 1,19
 10 بهروري فضا و امكانات ورزشياصالحي و تكميلي براي 

1,20 67/54  2,73 
تعيين ميزان موفقيت انجمن ورزشي دانشجويي در 
بكارگيري دانشجويان خبره براي قضاوت دررقابت هاي 

 .درون دانشكده اي و خوابگاهي 
11 

1,17 50/57  2,88 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در پيش بيني 

ي جذاب و انگيزاننده براي شيوه تبليغات و اطالع رسان
 تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت در برنامه ها

12 
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  هاي ورزشي دانشجوييهاي دخيل در عملكرد انجمن ميزان متغير - 1جدولادامة 

انحراف 
 معيار

  ميانگين از
100 

  ميانگين از
5 

  اهداف اهداف

1,09 83/54  2,74 
تقال تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در ان

مشكالت و تنگنتهاي ورزشي به اداره تربيت بدني و 
 پيگيري براي مرتفع نمودن آنها

13 

0,97 58/55  2,78 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي جهت سوق دهي 
بودجه ، توسط مسئولين ذيربط به فعاليتهاي ورزشي از 

 طريق هماهنگي با اداره تربيت بدني
14 

1,12 00/53  2,65 
ان و موفقيت انجمن ورزشي در تشكيل مستمر تعيين ميز

جلسات انجمن براي بحث و تبادل نظر پيرامون امور 
 .مربوط به ورزش دانشگاه در حد وظايف

15 

1,18 67/55  2,78 

تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در ارايه 
گزارش عملكرد در خصوص فراگير نمودن ورزش در 

 ها و نفرات تحت دانشگاه بهمراه اعالم آمار فعاليت
 پوشش

16 

1,29 17/53  2,66 
تعيين ميزان و موفقيت انجمن ورزشي در تشويق 
دانشجويان مشاركت كننده در فعاليت هاي ورزشي به 

  هاي ورزشي  يا دانشجويياستفاده از بيمه
17 

1,14 83/54  2,74 
تعيين ميزان موفقيت انجمن ورزشي در آشنا نمودن 

واقعيت هاي موجود در ورزش دانشجويان با تنگناها و 
 دانشگاه

18 

تعيين ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن  2,54  71/50 0,99
 19 ورزشي دانشجويي

تعيين ميزان ضرورت استمرار فعاليت ها براي توسعه  3,38  50/67 1,27
 20  ورزش دانشجويي

  

 نفر  از اعضا نمونه تحت بررسي 120كه نتايج بررسي توصيفي مربوط به متغيير هاي اصلي پژوهش نشان داد
در بين دانشجويان عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي شهر تهران ميزان موفقيت انجمن ورزشي را در تمامي 

 5/67( درصد اعالم كردند كه بر اساس اين اطالعات بيشترين درصد 50- 60بيست متغير اصلي پژوهش بين 
و كمترين ) رت استمرار فعاليت ها براي توسعه ورزش دانشجوييتعيين ميزان ضرو(مربوط به متغير بيست)
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) تعيين ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي دانشجويي(مربوط به متغيير نوزدهم) 71/50(درصد
  .است

هاي ورزشي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو انجمن هاي دانشجويي تعيين ميزان عملكرد انجمن) 2
   شهر تهران در چهار محور مديريتييدانشگاه ها

هاي ورزشي دانشجويي را از ديدگاه دانشجويان عضو انجمن هاي دانشجويي ميزان عملكرد انجمن) 1(شكل
همانگونه كه مشاهده مي شود بيشترين ميزان . دانشگاه هاي شهر تهران در چهار محور مديريتي نمايش مي دهد

و كمترين ميزان عملكرد مربوط به محور %)56,2(مسئولين ورزشيعملكرد در محور ارتباط و هماهنگي با 
  .است%) 54(مديريت منابع انساني داوطلب

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  هاي ورزشي دانشجويي در چهار محور مديريتي ميزان عملكرد انجمن. 1شكل

 نمونه نتايج بررسي توصيفي مربوط به عملكرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي در چهار محورمديريتي از نظر
 نفر نشان داد ميزان عملكرد 120تحت بررسي در بين دانشجويان عضو انجمن ورزشي دانشجويي به تعداد 

و در %) 6/55(و در محور مديريت و برنامه ريزي %)54(انجمن ورزشي در محور مديريت منابع انساني داوطلب



 1388، زمستان 3  ورزشي، شمارة مديريتية نشر                                                                                        

 

84

كه . مي باشد%)2/56(نگي با مسئولينو در محور ارتباط و هما%) 4/55(محور مديريت تجهيزات و اماكن ورزشي
و %)2/56(بر اساس اين اطالعات بيشترين ميزان عملكرد در محور ارتباط و هماهنگي با مسئولين ورزشي

  .است%) 54(كمترين ميزان عملكرد مربوط به محور مديريت منابع انساني داوطلب

 از آزمون فريدمن استفاده شده است جهت رتبه بندي عوامل چهارگا نه مديريتي از ديدگاه دانشجويان عضو
سطح . اندو به وسيله اين آزمون همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده است اين عوامل رتبه بندي شده

  . در جدول زير نشان دهنده معني دار بودن تفاوت بين رتبه ها است001/0معني داري 

  ز آزمون فريدمنمقايسه ميانگين عوامل چهار گانه مديريتي با استفاده ا

 120  تعداد نمونه

 001/0  ميزان معني داري

  256/68  خي دو

  3  درجه آزادي

  

  پژوهش در بين دانشجويان غير عضو) اهداف(هايتعيين ميزان متغير) 3

هاي ورزشي دانشجويي را از ديدگاه هاي دخيل در عملكرد انجمنميزان هر يك از متغير) 2(جدول
دهدهمانگونه كه مشاهده مي هاي شهر تهران، نمايش ميهاي دانشجويي دانشگاهدانشجويان غير عضو انجمن

مربوط به ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن ورزشي براي توسعه ورزش % )81,68(بيشترين درصد . شود
مربوط به آگاهي دانشجويان غير عضو از اهداف ، وظايف، اركان و %)56,88(دانشجويان و كمترين درصد 

  .ت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن ورزشي استتشكيال
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  هاي ورزشي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان غير عضوهاي دخيل در عملكرد انجمن ميزان متغير - 2جدول

انحراف 
 معيار

ميانگين از 
5 

ميانگين از 
100 

  اهداف اهداف

835/0  844/2  88/56 

داف، وظايف، تعيين ميزان آگاهي دانشجويان غير عضو از اه
اركان و تشكيالت، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن 

 ورزشي دانشجويي

21 

084/1  916/2  32/58 
تعيين ميزان مشاركت دانشجويان غير عضو در برنامه ها و 

 مسابقات برگزار شده توسط انجمن ورزشي دانشجويي
22 

714/0  578/3  56/71 
 انجمن ورزشي تعيين ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با

 .دانشجويي از نظر دانشجويان غير عضو
23 

871/0  084/4  68/81  
تعيين ميزان ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن ورزشي 

 دانشجويي براي توسعه ورزش دانشجويان
24 

  

 نفر  از نمونه تحت بررسي در 347 نتايج بررسي توصيفي مربوط به متغيير هاي اصلي پژوهش نشان دادكه
بين دانشجويان غير عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي شهر ميزان آگاهي دانشجويان غير عضو از اهداف ، 

 درصد و ميزان مشاركت آنان 56,88وظايف، اركان و تشكيالت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن ورزشي 
 درصد و ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي از 32/58در برنامه ها و مسابقات انجمن ورزشي 

درصد و ميزان ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن ورزشي براي توسعه ورزش دانشجويان 56/71ديدگاه نمونه 
مربوط به ضرورت استمرار فعاليت % )68/81(كه بر اساس اين اطالعات بيشترين درصد .  درصد مي باشد68/81

مربوط به  آگاهي دانشجويان غير %)88/56(ن ورزشي براي توسعه ورزش دانشجويان و كمترين درصد هاي انجم
  .عضو از اهداف ، وظايف، اركان و تشكيالت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن ورزشي است
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ضو و غير مقايسه ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان ع) 4
  عضو

  

  

    

  

  

  

 مقايسه ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو . 2شكل 
 و غير عضو

نتايج بررسي توصيفي مربوط به مقايسه ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن هاي ورزشي دانشجويي 
 درصد و از منظر 71/50دكه اين ميزان از ديدگاه دانشجويان عضو از ديدگاه دانشجويان عضو و غير عضو نشان دا

  . درصد است56/71دانشجويان غير عضو 

تي استودنت براي مقايسه ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي دانشجويي از ديدگاه  ازآزمون
 مسئولين دانشگاه با انجمن دانشجويان عضو و غير عضو استفاده شد كه سطح معني داري براي ميزان همكاري

 بدست آمد كه نشان 001/0برابر با ) 23 و 19اهداف ( ورزشي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو و غير عضو
  . مي دهد تفاوت بين اين دو هدف معني دار است
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و مقايسه ميزان ضرورت استمرار فعاليت ها براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو ) 5
  .غير عضو

  

ها براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه دانشجويان مقايسه ميزان ضرورت استمرار فعاليت - 3جدول
  عضو و غير عضو

  اهداف اهداف 100ميانگين از 

  20 ميزان ضرورت استمرار فعاليت ها براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو 50/67

68/81 
ار فعاليت هاي انجمن ورزشي دانشجويي براي توسعه ورزش دانشجويان ميزان ضرورت استمر

 از ديدگاه دانشجويان غير عضو
24  

  

نتايج بررسي توصيفي مربوط مقايسه ميزان استمرار فعاليت ها براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه 
 درصد و از منظر دانشجويان 5/67دانشجويان عضو و غير عضو نشان دادكه اين ميزان از ديدگاه دانشجويان عضو 

ها براي توسعه تي استودنت براي مقايسه ميزان ضرورت استمرار فعاليت آزمون.درصد است68/81غير عضو 
ورزش دانشجويي از ديدگاه دانشجويان عضو و غير عضو استفاده شد كه سطح معني داري براي ميزان ضرورت 

برابر با  ) 24 و 20اهداف( از ديدگاه دانشجويان عضووغيرعضوها براي توسعه ورزش دانشجويي استمرار فعاليت
  . بدست آمد كه نشان مي دهد تفاوت بين اين دو هدف معني دار است001/0

 

  گيريبحث و نتيجه

 در بين اعضا بيشترين بوده كه ورود دانشجويان عالقه مند 83- 84نتايج نشان مي دهد آمار ورودي سالهاي 
از سويي تمايل دانشجويان غيرعضوسال .سه سال از ورود به دانشگاه تامل برانگيز است به انجمن ورزشي بعد از 



 1388، زمستان 3  ورزشي، شمارة مديريتية نشر                                                                                        

 

88

اول براي شركت در اين پژوهش و آشنايي با انجمن ورزشي مي تواند در صورت برنامه ريزي پشتوانه محكمي از 
  منابع انساني داوطلب در چهار سال آينده باشد

تحصيل مناسب ترين محل براي انجام ورزش است لذا ضرورت دارد از آنجائيكه خوابگاه در ساعات فراغت از 
انجمن ورزشي براي ورزش دانشجويان عضو و غير عضو ساكن در خوابگاه سرمايه گذاري بيشتري را معمول دارد 

و نسبت به ايجادپايگاههاي شادابي و تندرستي در .و در اين مسير از تبليغات برانگيزاننده نهايت بهره را ببرد
  ابگاهها تالش جدي نمايدخو

نگرش اعضاي انجمن ورزشي دانشجويي به بيست متغير اصلي پژوهش نشان مي دهد همچنان استمرار 
فعاليت هاي انجمن ورزشي از ديدگاه اعضاي انجمن ضرورت تام دارد و موانع موجود نتوانسته است انگيزه هاي 

 . دانشجويان عضو را به ميزان دغدغه آفريني كاهش دهد

يزان عملكرد انجمن ورزشي در چهار محور مديريتي نشان مي دهد پيرامون مديريت منابع انساني داوطلب م
كه از اركان مهم موفقيت انجمن ورزشي است فعاليت كافي و وافي صورت نگرفته است و انجمن ورزشي 

جارب نهضت داوطلبي دانشجويي مي بايست به اين محور استراتژيك اهتمام بيشتري را داشته و از تخصص و ت
 كه از اركان مهم موفقيت هاي انجمن ورزشي -همچنين پيرامون مديريت و برنامه ريزي. بيشتر بهرمند گردد

 دانش كافي در بين اعضا كمتر وجود دارد و آشنايي اعضاءانجمن ورزشي دانشجويي با ابزار و وظايف - است
هاي آموزشي از سوي مسئولين ورزش دانشجويي كشور مديريتي مي بايست در قالب دوره هاي آموزشي و گارگاه

 .به صورت منظم برگزارگردد

نتايج بررسي توصيفي مربوط به مقايسه ميزان استمرار فعاليت ها براي توسعه ورزش دانشجويي از ديدگاه 
يان غير دانشجويان عضو و غير عضو نشان داد كه اميد ادامه به فعاليت در بين دانشجويان عضو كمتر از دانشجو

عضو است كه اين ميزان را مي توان ناشي از موانع پيش روي انجمن ورزشي دانشجويي قلمداد نمود كه 
دانشجويان غير عضو از آن آگاهي كاملي ندارند و از سوي ديگر نيز دانشجويان غير عضو صريحا اعالم كرده اند 

نجمن ورزشي دانشجويي تحقق يابد و همچنان كه تمايل دارند توسعه ورزش دانشجويي با استمرار فعاليت هاي ا
  .انجمن ورزشي دانشجويي در عرصه فعاليت ها ي ورزشي دانشگاهها حاضر و ناظر باشد
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 نفر  از نمونه تحت بررسي در 347نتايج بررسي توصيفي مربوط به متغيير هاي اصلي پژوهش نشان دادكه 
تهران ميزان آگاهي دانشجويان غير عضو از اهداف ، بين دانشجويان غير عضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي شهر

 درصد و ميزان مشاركت آنان 56,88وظايف، اركان و تشكيالت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن ورزشي 
 درصد و ميزان همكاري مسئولين دانشگاه با انجمن ورزشي از 32/58در برنامه ها و مسابقات انجمن ورزشي 

درصد و ميزان ضرورت استمرار فعاليت هاي انجمن ورزشي براي توسعه ورزش دانشجويان 56/71ديدگاه نمونه 
مربوط به ضرورت استمرار فعاليت % )68/81(كه بر اساس اين اطالعات بيشترين درصد .  درصد مي باشد68/81

ويان غير مربوط به  آگاهي دانشج%)88/56(هاي انجمن ورزشي براي توسعه ورزش دانشجويان و كمترين درصد 
و ضرورت دارد .عضو از اهداف ، وظايف، اركان و تشكيالت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابات انجمن ورزشي است

مسئولين انجمن هاي ورزشي دانشجويي تالش مكفي و موثري را براي آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با 
  .ت انجمن ورزشي معمول دارنداهداف ، وظايف، اركان و تشكيالت ، شرايط عضويت و نحوه انتخابا

   :با عنايت به سطح متوسط كليه متغييرهاي دخيل در عملكرد انجمن هاي ورزشي دانشجويي

  انسجام الزم در بين اعضاء انجمن ها- 2؛ )افزايش اثربخشي و كارايي( بازنگري در چگونگي انجام وظايف - 1
  ؛ان علوم مديريت و برنامه ريزي ورزشي بكارگيري متخصص- 4؛ تناسب سازي بين وظايف و اختيارات- 3؛

  .د هدايت و نظارت  بيش از پيش مسئولين امر در ورزش دانشجويي توصيه مي گرد- 5

 

  منابع و مآخذ
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   .جهاد دانشگاهي

  .آيين نامه تشكيل انجمن هاي ورزشي دانشجويي.3
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