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 های فوق برنامه ورزشی پسران دانشگاه رازی و پسرانمقایسه اثر بخشی فعالیت
 دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه 

 . سونا قلعه2. عباس اله یاری بلداچی 3. مهران آقاجاری  2. محسن کرمی 1

 انشاه. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدرس دانشکده فنی سما کرم1
 .کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  امیدیه 2
 . کارشناس اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیر کبیر3
 . دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی2
 

آزاد اساالمی   هاای فاوق برناماه ورزشای پساران دانشاگاه رازی و پساران دانشاگاه        مقایسه اثر بخشی فعالیت"هدف از انجام این پژوهش 
های فوق برنامه ورزشی و جهت به دسات آوردن رضاایت بیشاتر مشاتریان و جاذب بیشاتر       به منظور اثر بخش بودن فعالیت " کرمانشاه

 باشد.  مشتریان )دانشجویان( می

اسااتید  سااخته اسات کاه تحات نظارات      سؤالی محقق 36پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شد. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه 
خواهی از اساتید متخصص مدیریت ورزشی حاصل شد. ضمناً پایایی پرسشانامه  راهنما و مشاور تنظیم گردید و روایی محتوایی آن با نظر

های رازی و آزاد اساالمی کرمانشااه   محاسبه و تعیین گردید. کلیه دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه 22/2از طریق آلفای کرونباخ 
نفار محاسابه شاد و باه روش      526(. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از جدول ادینساکی  N =13221دادند )قیق را تشکیل میجامعه تح

گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش آماری توصیفی مورد استفاده در این تحقیق میانگین و انحراف معیاار باود ضامناً روش آماار     نمونه
هاای فاوق برناماه ورزشای     مان ویتنی برای مقایسه اثر بخشی فعالیات  U –اف اسمیرنوف بود و آزمون استنباطی در ابتدا آزمون کالموگر

هاای فاوق   بین اثر بخشی فعالیتاستفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که  پسران دانشگاه رازی و پسران دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
 .تفاوت معناداری وجود دارد آزاداه با پسران دانشگرازی برنامه ورزشی پسران دانشگاه 

 های ورزشی، اثر بخشی، فوق برنامهفعالیت واژگان کلیدی:
 

معنا دار  ≤/10در سطح) آزادبا پسران  دانشگاه رازی  پسران دانشگاه های فوق برنامه ورزشیمان ویتنی برای مقایسه اثر بخشی فعالیت Uنتایج آزمون. 1جدول
 ٭(  است

انحراف  وزیعآزمون نرمال بودن ت
 استاندارد

شاخص  تعداد میانگین
 آماری

Sig Z مان -U ویتنی 

/05 -1/933 28823 

/44 2/33 255 
پسران 

 دانشگاه رازی

/43 2/41 251 
پسران 

 دانشگاه آزاد
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