
و تأسيسات ورزشي مراكز آموزش عالي تحليلي بر وضعيت منابع انساني، بودجه
1استان مازندران

،،2دكتر شادمهر ميردار 4طوبي ناري دماونديعليرضا صفايي،3سعيد تابش الهه طالبي، فرزام فرزان،
،

5رزيتا فتحي

 چكيده
ف و اجتماعي هر ملّت استورزش هر جامعه، بيانگر بخش كاملي از زيربناي مي. رهنگي تواند تفاوت ورزش

و تغييرات كيفي زندگي مردم را نشان دهد گيري جهت هر. هاي فرايند آموزشي و بيناي دانشجويان دانشگاه، بخش فهيم
و در ورزش نيز فعال ميجامعه هستند و كيفيت تدا چشم. شوندترين قشر محسوب رك ورزشي انداز ورزش دانشجويي از دامنه

ميگذاري از طريق فراهم كردن فرصتآن دانشگاه با سرمايه و چالشاين امر، بيانگر فرصت. يابدهاي جديد، توسعه هاي ها
و تحت كنترل در آوردن گسترة پتانسيل ورزشي به عنوان ابزاري براي  بزرگ مؤسسات آموزشي در رسيدن به اين دورنما

و مشاركت استتوسعة سالمتي، پيشرفت فردي، گنجا .يش اجتماعي
و فضاهاي ورزشي دانشگاه اين. هاي استان مازندران بودهدف اين تحقيق، بررسي وضعيت نيروي انساني، بودجه، امكانات

ميـپژوهش از نوع توصيفي و جامعة آماري اين پژوهش را مراكز آموزش عالي استان تشكيل براي. دهند پيمايشي است
و تحليل يافتهنامه باز محقّقعات از پرسشآوري اطّالجمع و در تجزيه و استنباطي استفاده ساخته ها از روش آمار توصيفي

مي.شده است و تعداد دهد بين فضاهاي ورزشي دانشگاهنتايج تحقيق نشان هاي استان مازندران، منابع انساني، بودجة ورزشي
.اري وجود دارددكننده در مسابقات، رابطة معنيورزشكاران شركت

. نيروي انساني، بودجه، تأسيسات ورزشي: هاي كليدي واژه

.ريزي استان مازندران انجام شده است سازمان مديريتو برنامهحمايتاين پژوهشبا.1

 استاديار دانشگاه مازندران.2

 مربي دانشگاه مازندران.3

 مربي آموزشيار دانشگاه مازندران.4

 دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس.5
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 مقدمه
و آمادگي جسماني اقشار مختلف در شرايط زندگي، توجه به حفظ سالمت و تغيير با پيشرفت فناوري

از اهميت زيادي برخوردار است  م).14(جامعه و اهيتاز سوي ديگر دانشجويان با توجه به ويژگي
و  و رواني، نيازمند سالمت و روحي و تحصيلي و نياز جسميِ ناشي از فشارهاي آموزشي فيزيولوژيك

و انرژي خود هستند آنچنين فرصت. بازيافت مداوم جواني از طريق ساماندهي فعاليتهايي براي هاي ها
و بينورزشي در سطوح ملّي، منطقه بر مسابقات. المللي، قابل دسترسي استاي  ورزشي آماتور عالوه

و توسعة روح نوع آنتقويت ميدوستي به ساختن شخصيت در ). 28,29,30,31(كند ها نيز كمك
و دپارتمانكشورهاي مختلف، گروه و سازماندهي ها طرّاحي، هماهنگي هاي ورزشي، مسؤوليت اصلي

بر عهده دارندفعاليت و مسابقات ورزشي مربوط به دانشجويان را و اجراي برنامه؛ اما برنامهها هاي ريزي
و بهره و كنترل از ساير عوامل مؤثّر در ورزشي براي دانشجويان نيازمند رهبري، قدرت نظارت گيري

.توسعة ورزش دانشجويي است
و ارزشورزش دانشگاهي، فرصتي را فراهم مي در حد كند تا قدرت، مهارت، راهبرد هاي مسابقه

و روشبااليي به اج و سامانرا در آيد و باخت، مورد توجه هر بازي، شروع. دهي قرار گيردهاي سالمِ برد
و اجتماعي استجديدي براي بروز توانايي هدف اساسي در ورزش دانشگاهي به حداكثر. هاي فنّي

و ورود دانشجويان به عنوان اصلي اي ورزشيهترين منبع انساني دانشگاهي به فعاليترساندنِ جذب
گذاري است؛ اما پرسش اساسي، اين است كه متولّيان ورزش دانشگاهي براي افزايش اين جريان سرمايه

از ويژگي. هاي مختلف، الگوي ساختاري خاص خود را داردكنند؟ ورزش در سازمانانساني چه اقدامي مي
و شوق عمومي به يك ارز ويژگي.ش جدي استعمدة ورزش دانشگاهي، وجود عنصر قدرتمند شور

ورزش،. دهي شودنمايد تا با قدرت دروني مختص خود، سازمانخاص ورزش دانشجويي، ايجاب مي
مياهميت زيادي در دانشگاه در اين فضاي ورزشي استنشاق كنند، ها دارد؛ زيرا ورزش براي افرادي كه

و پوياي مراكز آموزشي استتضمين و دانشكدهگروهنقش. كنندة فعاليت زنده هاي تربيت بدني در ها
و راه. موفقيت مؤسسات آموزشي انكارناپذير است اندازي اين به همين دليل برخي از كشورها طرّاحي

در برنامه دانشگاهدانشكده ).21,23,24,25(اند هاي خود قرار دادهها را
و. ها استاجتماعي دانشگاهنكتة ديگري كه از اهميت زيادي برخوردار است، مسؤوليت ترتيبات

در دانشگاه . اي باشد تا بيشترين منافع را نصيب جامعة دانشگاهي نمايدها بايد به گونهتنظيمات ورزشي
و كارآمد، مسوؤليت اخالقي يقيناً دانشگاه و عرضة منابع انساني سالم ها، نسبت به ايجاد محيطي مناسب

و داشتن منابع انساني، ناموفق سب در اين زمينه، موجب كاهش بهرهعملكرد نامنا.و اجتماعي دارند وري
مي. خواهد بود و مالي و بازده سرماية انساني ورزشي تواند به همان نسبت پوشش حمايتي نرخ

 ). 1,14,15(تري را براي ورزش دانشجويي كشور فراهم نمايد مناسب
و باز هاي ورزشي در هاي المپيك، اقبال عمومي به فعاليتيبا توجه به اثرات وسيع مسابقات ورزشي

از رشد مناسبي برخوردار است كشور اما بيشتر مؤسسات آموزشي از كيفيت الزم براي).21(هاي مختلف
و).18(تمرين دانشجويان ورزشكار برخوردار نيستند  از منابع انساني كارا محقّقان، اهميت برخورداري

ت و و أسيسات ورزشي مطلوب براي دانشگاهتأمين بودجه در حفظ سالمتي و مراكز آموزشي را ها
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از بروز آسيب در فعاليتپيشگيري ها، وجود اين يافته).15(اند هاي ورزشي مورد تأكيد قرار دادهها
و حضور مربيانِ آگاه در كاهش اين آسيب ).17(اند داري گزارش كردهها را به طور معنيتسهيالت

در پروژهگذاري دانشگاهسرمايه ميها و تصحيح نگرش تواند با تدوين قوانين واقعهاي ورزشي گرايانه
ها از جمله هاي يك سازمان، مانند دانشگاهدر مديريت مالي، ارزش دارايي. مديران، مورد توجه قرار گيرد

و ساختماهاي فيزيكي، مانند زمينبه دارايي و امكاناتنهاي ورزشي، تأسيسات و تجهيزات هاي ورزشي
از آن از سوي ديگر بستگي دارد  و قابليت استفاده از يك سو در).1(آن از بين عوامل بسيار زيادي كه

و مراكز آموزش عالي از ساير بخشتمايز ورزش دانشگاه و ها وجود دارند، رقابت بين دانشكدهها اي
ب از هر دانشجوي دانشگاه. رجستگي خاصي برخوردار استدانشگاهي بين دانشجويان ورزشكاران زندگي

از پرسنل اي، درگير رقابت ورزشي بين دانشكدهبه طور گسترده و تعداد زيادي و دانشگاهي است اي
و بودجهاداري، مربيان، اعضاي هيأت علمي به نحوي به آن مي ميپردازند . شودهاي زيادي نيز صرف آن

هاي سنّتي گذشتة خود هستند، نمايانگر ساختارِ بنيادي حالي كه حامل ارزشدانشجويان ورزشكار در
و نشاط در ظاهر، هاي انجام شده در همة بخشفعاليت و با حفظ سرزندگي هاي آموزش عالي، بوده
ميچالش و مديريتي را نيز به تصوير هاياز اين رو، بررسي دارايي). 14,19,21,22,23(كشند هاي مالي

در حقيقت، مبين وجود يك واقعيت فيزيكي ثاب و ارقام گرچه كار دشواري است، در قالب اعداد ت ورزشي
ميدر عين حال، صورت. است و تحليل توانايي هاي مالي رويدادهاي ورزش دانشگاهي در تفسير تواند

آنورزش دانشگاه و نيز با مقايسة در سطح ملّي وها با يكديگر در سطح منطقهها و اي  بخشي دانش فنّي
. تخصصي الزم را نيز در اختيار قرار دهد

در مطالعات دانشگاهي در جستجوي تشخيص عناصري هستند كه به توصيف موفّقيت محقّقان
ها معموالً شامل تعداد دانشجويان، مقايسة مؤسسات آموزش اين بررسي. مؤسسات آموزشي كمك كند

و دولتي، ميزان خد و پژوهشعالي خصوصي و بهداشتي، ورزشي، ميزان بودجه هاي علمي مات رفاهي
به. مؤسسه است در يك مفهوم كلّي، سهامداران مراكز آموزش عالي، كلّية افراد دانشگاهي هستند كه

در بازار سرمايه و غير مستقيم و منافع سازماني آن، سهيم هستندطور مستقيم تضاد نمايندگي. گذاري
در برابر مديران، منجر به تقابل تئوري نمايندگيسهامدارانِ ورز -و نيز دور شدن تصميم1ش دانشگاهي

ميگيري در بخش ورزش از نياز دانشجويان تا).1(شود ها از اين رو پژوهش حاضر كوشيده است
و كادر اداري ورزشي مراكز آموزش عالي استان را از دانشجويان، مربيان ت منابع انساني اعممورد وضعي 

و تأسيسات ورزشي مراكز آموزش عالي استان مازندران، تصويري و با بررسي بودجه مطالعه قرار دهد
از وضعيت موجود ارائه نمايد و تحليل وضعيت. هرچند نسبي اين پژوهش با نگاهي تبييني، ضمن بررسي

ميورزش دانشگاه موهاي استان مازندران و تحليل وضعيت جود در اين مؤسسات كوشد تا به تجزيه
مي. بپردازد در جهت منافع سهامنتايج اين پژوهش داران آن، تواند مديران را به سمتي سوق دهد تا

.بيشتر حركت نمايند

1 Agency Theory 
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 شناسي پژوهشروش
ـ پيمايشي است كه به شكل ميداني انجام گرفته استپژوهش حاضر از نوع پژوهش . هاي توصيفي

از پرسشآوري اطّالعبراي جمع جامعة آماري اين. ساخته استفاده شده استنامة محقّقات اين پژوهش
مي10پژوهش را  و غير انتفاعي تشكيل .دهند مؤسسة آموزش عالي استان مازندران در بخش دولتي

و تحليلِ يافته و تجزيه و نيز ضريب همبستگي پيرسون هاي اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي
. انجام گرفته استEXCELو SPSSهاي آماري افزار نرم

و يافته  هاي پژوهشنتايج
ميبررسي ميزان شاخص هر هاي متغيرهاي اين پژوهش نشان  دانشجو در 1000دهد كه به ازاي

و علوم پزشكي مؤسسات آموزش عالي استان مازندران، دانشگاه پيام نور بابل، علوم پزشكي مازندران
و65،4/47يب بابل به ترت در مسابقات ورزشي دانشجويان شركت مي كنند3/37، ( ورزشكار شكل.

).1شمارة 
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 هاي استان مازندرانميزان تعداد ورزشكاران در دانشگاه.1شكل شمارة

در بخش فضاهاي ورزشي، يافته مياما دهد كه دانشگاه علوم پزشكي بابل هاي اين پژوهش نشان
با متر64/15با  با2/4مربع، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشكي بابل  متر54/3 متر مربع

در استان هستندمربع، داراي رتبه (هاي اول تا سوم فضاهاي ورزشي ).2شكل شمارة.
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و سرباز دانشگاه.2شكل شمارة  هاي استان مازندرانميزان فضاهاي سرپوشيده

 مؤسسات آموزش عالي استان، حاكي از آن است كه دانشكدة نفت محمود آباد سرانه بودجة ورزشي
و فنون بابل با 47420، دانشگاه علوم پزشكي مازندران با 100000با  ريال در 31300و دانشگاه علوم

در سطح استان قرار دارند رده (هاي اول تا سوم ).3شكل شمارة.
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 هاي استان مازندرانشي دانشگاهميزان سرانة بودجة ورز.3شكل شمارة

در اين دانشگاه هاي علوم پزشكي ها به ترتيب دانشگاهدر بخش مربيان ورزشي مورد استفاده
و دانشكدة نفت محمود آباد، داراي  هر8و2/14،10مازندران، دانشگاه تربيت مدرس نور  مربي به ازاي

( دانشجو هستند1000 ).4شكل شمارة.
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 هاي استان مازندرانميزان تعداد مربيان دانشگاه.4 شمارة شكل

 دانشجو در اين مؤسسات به ترتيب1000ميزان تعداد نيروي انساني فوق برنامة ورزشي به ازاي هر
و پيام نور بابل است1و4،37/2 . در دانشكدة نفت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، تربيت مدرس
.)5شكل شمارة(
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 نرخ تعداد نيروي انساني فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي استان مازندران.5 شكل شماره
و پيش بين پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون نشان تحليل ارتباط بين متغير هاي مالك

م و تعداد و تعداد مربي سابقات قهرماني دانشجويي برگزار شده در مي دهد كه بين ميزان فضاي ورزشي
اين ارتباط بين تعداد نيروي انساني فوق.وجود دارد)  (P<0.01دانشگاه هاي استان رابطه معني داري در

و ميزان بودجه ورزشي هزينه شده نيز به ميزان  در928/0برنامه ورزشي همبستگي معني )  (P<0.01و
و مسابقات ورزشي عالوه بر اين.دار را نشان مي دهد  با توجه به نتايج اين پژوهش بين تعداد ورزشكار

و تعداد مربيان دانشگاه درون دانشكده و درون دانشگاهي و مسابقات ورزشي قهرماني برگزار شده اي ها
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جدول تحليل ارتباط بين متغيرهاي مالك.(شود در اين مراكز آموزشي نيز رابطه معني داري مشاهده مي
ميبينو پيش و پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، نشان دهد كه بين ميزان فضاي ورزشي

در دانشگاه و تعداد مسابقات قهرماني دانشجويي برگزارشده داري در هاي استان، رابطة معنيتعداد مربي
)p<0.01 (ب. وجود دارد و ميزان ودجة ورزشيِ اين ارتباط بين تعداد نيروي انساني فوق برنامة ورزشي

در928/0شده نيز به ميزان هزينه ميهمبستگي معني) p<0.01(و با. دهدداري را نشان بر اين عالوه
و مسابقات ورزشي درون و دروندانشكدهتوجه به نتايج اين پژوهش بين تعداد ورزشكارا و اي دانشگاهي

و مسابقات ورزشي قهرماني برگزارتعداد مربيان دانشگاه در اين مراكز آموزشي نيز رابطة معنيها - شده
).1شماره.(شودداري مشاهده مي

و پيش1جدول شمارة و ميزان ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مالك بين منابع انساني، بودجه
.مسابقات دانشجويي

Sig. (2-tailed) Pearson 
Correlation 

 متغير مالك بينمتغير پيش

004/0 **817/0  ميزان فضاي ورزشي تعداد مربي
000/0 **928/0  ميزان فضاي ورزشي تعداد مسابقات قهرماني دانشجويان
000/0 **923/0 تعداد نيروي انساني ميزان بودجة ورزشي

 فوق برنامه
007/0 **786/0 درونمسابقات درون و -دانشگاهي

ايدانشكده
 تعداد ورزشكار

031/0 *678/0  تعداد مربي دانشجويانمسابقات قهرماني
در سطح ** Pضريب همبستگي <  دار است معني0.01
در سطح* Pضريب همبستگي < .دار است معني0.05

و نتيجه :گيريبحث
و منحصر به فردي نسبت به همتاهايدانشجويان ورزشكار با چالش غير هاي ظاهراً متفاوت

اي كه دانشجويان ورزشكار طي حيط ورزش با پيچيدگيم). 12,23(ورزشكار خود رو به رو هستند 
و ورزش، نوع ارتباط با مديريت زمان، فشارهاي. كنند، يك چالش ويژه است مي موفقيت در تحصيل

از عهدة ها براي توجه به فعاليتها، فشار همكالسيمربوط به ورزش آن و و سرگرمي، هاي تفريحي
مرمهارت در حال توسعه از جمله اين چالشهاي سنّتي در).13(ها است سوم بين گروه دوستان برآمدن

و رقابت هاي ورزشي در مورد اثربخشيِ شيوة عين حال ورزشكاران دانشجو به دليل شركت در تمرينات
و نيز حضور در كالس ).20(هاي نسبتاً منفي دارند هاي آموزشي، ديدگاهتدريس

دررقابت در اين زمينه دارد مراكز آموزش عالي، نياز جدي به سرمايههاي ورزشي دانشجويان . گذاري
از همة ورزش هنگامي كه امتيازِ. ها، رقابت براي بردن، چالش اين ارزش استدر همين حال اصول منتج

ميشود، دانشگاهبردن، مالك موفّقيت تعريف مي و شوند تا در اين زمينه سرمايهها تشويق گذاري كنند،
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در تيم ترين تالش را براي جمعبيش ميآوري بيشترين ورزشكارِ مستعد با. بندندهاي ورزشي خود به كار
ميتوجه به محدود بودن تعداد اين ورزشكاران، رقابت . گيردهاي نه چندان سالمي به تدريج شكل

 باشند، غير قابل توانند به عنوان دانشجو، موفّقاين مسابقات براي ورزشكاران مستعدي كه مي
و تشخيص آن، مشكل است تمايل به ادامة تحصيل، يك ويژگي مهم دانشجوي منظّم است؛. اجتناب

و مستعد، تمايل چنداني براي ادامة تحصيل ندارند بنابراين براي ترغيب. ولي بسياري از ورزشكاران ماهر
در فعاليت ـ دانشجويي، فراهمدانشجويان براي شركت  آوردن بسترهاي مناسب براي يك هاي ورزشي

و نشاط .ناپذير استانگيز اجتنابرقابت شاد
از طريق برگزاري همايشدانشگاه در تالش هستند تا ضمن ايجاد درآمد و كنفرانسها ها با انجام ها
ـ ورزشي، درآمد خود را افزايش دهنددادن فعاليت 1در يك دانشگاه دولتي با بودجة. هاي تجاري

از طريق برنامه مي58هاي ورزشي، ميلياردي كه ميليون دالر عايد آن در حالي هزينة مورد نياز شود
از بودجة دانشگاه؛ يعني، فقط60دانشگاه  و تنها دو ميليون  درصد از بودجة كل02/0ّ ميليون دالر است،

با. مورد نياز است با ميليون بودجه از طريق بخش برنامه700در بخش تحقيقات دانشگاهي هاي ورزشي
ميهاي ميليون دالر صرف هزينه18 ميليون دالري،10درآمد  از8شود كه نياز به پژوهشي آن  ميليون

به. بودجة دانشگاه دارد مي6 درصد؛ يعني، تقريبا14/1ًو هزينة فرصت هاي بررسي. رسد برابر مثال اول
در مناطق شهري بسياري از محقّقان نشان مي و تأسيسات ورزشي، رشد اقتصادي دهد كه بين امكانات

(رابطه وجود دارد .3,4,7,16 .( 
و در آموزش عالي به طور خاص در دوران سنّتي برنامه و ورزش كشور به طور عام هاي تربيت بدني

اي براي وادار ساختن مراكز آموزشي به منظور شدههنوز استاندارد پذيرفته. رشد خود باقي مانده است
ميهاي نگاهي به يافته. شودهاي مورد نياز در ورزش، مشاهده نميتأمين حداقل دهد اين پژوهش، نشان

آنمراكز آموزش عالي استان به دليل اين فقدان، متناسب با سليقه و تحرّك متولّيان ورزش و ها ها
در اين زمينه، سرمايه و ميزان توانمندي مؤسسة خود و نگرش مسؤوالن ميعاليق رو. كنندگذاري از اين

از خالء جايگاه قانونبه نظر مي و رسد اين امر ناشي از ساختار تربيت بدني و روشني ي تعريف دقيق
تَبعِ آن، آموزش عالي است و به هادر نتيجه، اين خالء قانوني، منشاء بسياري از نابساماني. ورزش كشور

ميريزيدر برنامه .شودهاي ورزشي در مراكز آموزش عالي استان
در دانشگاه و ورزش هاي ساختاري، نيازمند بانكور اجراي برنامهها به منظاز سوي ديگر تربيت بدني

و اجراي طرح و تعميم ورزش اطّالعاتي كامل است تا بتواند در تنظيم هاي گوناگون جهت توسعه
و سختها در استاندانشگاه و نيز ارتقاي عملكرد انساني آنهاي مختلف هاي اساسي ها، گامافزاري

.بر عهده گيردها را در اين زمينه بردارد تا هدايت آن
در مجموع نتايج تحقيق نشان مي و منتخب غير نفر دانشجو در دانشگاه23084دهد هاي دولتي

 نفر به عنوان ورزشكار در 600انتفاعي استان مازندران در حال تحصيل هستند كه از اين ميان 
ورز. ها حضور فعال دارندهاي ورزشي دانشگاه فعاليت اين. است38به1شكار به دانشجواز اين رو، نسبت

و نسبت كارشناس به دانشجو14هادر حالي است كه تعداد كارشناسان ادارات تربيت بدني دانشگاه  نفر
در دانشگاه. است1648به1 و قهرماني برگزار شده هاي مذكور به ترتيب تعداد كلّ مسابقات همگاني

و سرباز كلّ فضاي ورزشي. مسابقه بوده است20و 138 رو،. متر مربع است84442سرپوشيده از اين
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هر دانشجو اين ميزان فضا با ميانگين تفاوت. متر مربع است65/3سرانة مساحت فضاي ورزشي براي
و5/4 متر مربع شامل7المللي سرانة فضاي ورزشي، چنداني ندارد؛ اما با استاندارد بين  متر مربع روباز

).32(شيده، فاصلة بسيار زيادي دارد متر مربع سرپو5/2
 131به1 مربي با مراكز آموزش عالي استان همكاري دارند كه نسبت مربي به دانشجو،131تعداد

ميمتأسفانه، وضعيت نامناسب اقتصادي مراكز آموزش عالي، منجر به عدم برنامه.است -ريزي مناسب
ف. شود هاي الزم در اين زمينه، هاي ورزشي، توجه به زير ساختعاليتبراي رويكرد بيشتر دانشجويان به

. ضروري است
از ورزش دانشگاه ورزش. ها استاين امر، مستلزم تعريف روشني و يا همگاني به نگاه قهرماني

در برنامهدانشگاه و اهميت آن ا لحاظهريزي دانشگاهها بايد هر يك در جايگاه خاص خود، متناسب با نياز
ميدهي بهتر ورزش دانشگاهاين امر، موجب جهت. شود .شودها

هاي ترين عامل جذب دانشجويان به فعاليت نتايج تحقيقات زارعي چنين است كه اماكن ورزشي، مهم
(تفريحي فراغتي است و).7. و تندنويس، حاكي از آن است كه سرانة اماكن نتايج تحقيقات كريميان

و هر نفر از دانشجويان، تأسيسات و سرانة زمين47/0رزشيِ سرپوشيده براي هاي روباز چند متر مربع
كه62/1منظوره براي هر نفر از دانشجويان،   متر مربع است؛ در حالي كه ميانگين سرانة فضاي ورزشي

هر دانشجو در نظر گرفته شده، و فناوري براي  متر مربع5/2( متر مربع7از سوي وزارت علوم تحقيقات
و مي).6(است) متر مربع فضاي روباز5/4فضاي سرپوشيده كهاز اين رو، نتايج اين پژوهش نشان دهد

و سرباز دانشگاه هاي كشور، دو برابر فضاهاي ورزشي مراكز آموزش عالي استان فضاي سرپوشيده
.مازندران است

هاي كشور از منطق شده در دانشگاه هزينهدهد سرانة بودجة ورزشي پژوهش تندنويس نشان مي
و دانشگاه خواجه 5500، 1373به نحوي كه دانشگاه تهران در سال. كند مشخّصي پيروي نمي  ريال

هاي استان مازندران، مقايسة هزينة سرانة بودجة ورزشي دانشگاه. ريال هزينه كرده است75000نصير،
در اين دان نشان مي از شگاهدهد كه دامنة نوسان آن  100000 ريال در دانشگاه پيام نور بابل تا 5500ها

مي. در دانشكدة نفت محمودآباد، متغير بوده است و تأسيسات به نظر رسد عدم توزيع مناسب امكانات
در اين مراكز، موجب عدم استقبال دانشجويان به فعاليت نتايج اين پژوهش،. هاي ورزشي باشد ورزشي

و نيروي انساني فوقحاكي است برخي از  برنامة ورزشي، فاقد اين مؤسسات، فاقد حداقلّ پست سازماني
و ورزشكار مي نگاه جنسيتي به فضاهاي ورزشي از جمله معضالت ديگر. باشند تأسيسات، فاقد بودجه

را ورزش دانشگاه و8/0هاي استان است كه پوركياني، ميزان آن  متر مربع براي3/3 براي دختران
در حالي است كه در اجراي طرح متعادل).4(هاي كشور اعالم كرده است ران در دانشگاهپس سازي اين

بر  و از آنجا كه طبق قانون پنج سالة 950 فضاهاي ورزشي به رقمي بالغ  ميليارد تومان اعتبار نياز است
ريزي انجام شده، فرد به يك متر مربع برسد، طبق برنامه چهارم بايد ميزان فضاي ورزشي براي هر

هر سال بايد از  مترمربع افزايش يابد كه براي افزايش هر يك دهم متر6/0به5/0 فضاهاي ورزشي
را. ميليارد تومان اعتبار نياز است760 مربع ساالنه بر ورزش دانشجويي كشور اين نگراني ممكن است

. نيز متأثّر سازد
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هاي اجباري ورزشي را براي تا برخي از كشورها، برنامهاهميت ورزش دانشجويي، موجب شده است
در طول سال، پيش و اجرا نمايند دانشجويان به با توجه به اهميت استانداردسازي ورزش دانشگاه. بيني ها

مي. ها است ويژه در استان مازندران، اين امر، نيازمند استانداردسازي اين قابليت دهد تحقيقات نشان
و تسهيالت، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز، پيشتناسب امكا بيني بودجة مناسب، حضور نات
و مسابقات ورزشي، انجام دادن پژوهشدر تورنمنت اي، هاي ورزشي منطقه هاي الزم، تبادل برنامه ها

و كنفرانس شركت در همايش و وجود دانشكده هاي بين ها و دانشگاه المللي ورزشي از هاي ورزشي ها
در استانداردسازي ورزش دانشگاه جمله شاخص و مؤسسات آموزشي است هاي مهم ).23( ها

رسد توانايي مالي مؤسسات آموزش عالي استان، متناسب با طول مدت فعاليت، تصوير به نظر مي
از برنامه مي گويايي و پويايي ورزش دانشجويي ارائه و تحرّك ها زش دانشگاهور. نمايد ريزي، سازماندهي

از سطح ورزش قهرماني، نيازمند تشكيالت و يا ارائة تابلويي برجسته براي تعميم آن به صورت فراگير
و پاسخگو،. منسجم، كارا، هدفمند با اهداف راهبردي است اين ساختار سازماني در صورت هدايت مؤثّر

بر اين، كارك. هاي پيشِ رو خواهد بود قادر به رفع چالش در ورزش تفريحي سالم عالوه ردهاي مالي
مي اي رايج در ورزش دانشگاه دانشگاهي با ساماندهي حقّ عضويت مناسب كه شيوه تواند هاي دنيا است،

و ميزان بهره در افزايش كارايي ورزش).5(وري سازماني افزايش دهد مشاركت سهامداران را مديران
در ورزش ها بايد ضرورت سرمايه دانشگاه در. دانشجويي را به عنوان يك وظيفة سازماني دريابندگذاري تا

و جلب نيروي انساني مناسب براي بهره گيري از اين خدمات با افزايش ضريب نتيجة آن، امكان جذب
. ايمني فراهم گردد

در صورت برنامه دانشگاه و مراكز آموزش عالي استان در بخش مخارج سرمايه ها در ريزي مناسب اي
مي اي، گام ارزنده يند بودجة سرمايهفرا در. توانند بردارند اي براي كسب منافع آتي سازمان بديهي است

طرح بندي سرمايه فرايند بودجه طرح هاي سرمايه اي، شناسايي و ارزيابي سودآوري بايد)1(ها گذاري آتي،
و سالمت منابع انساني كه مهم اي محسوب سرماية هر جامعهترين در كنار اهداف كيفي ارتقاي بهداشت

در فعاليت تنوع. شوند، مورد توجه قرار گيرند مي ورزش هاي ورزشي دانشگاه بخشي و توجه به نياز ها
و كيفي منابع انساني ارائه و ميزان كمي و صرفه دانشجويي با بهبود كارايي در كنندة خدمات جويي

مي هزينه .بخش باشدتواند يكي از اهداف عمده در اين ها
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و مĤخذ  منابع
، مديريت مالي، جلد اول، دانشگاه مازندران، بابلسر)1383(فر، محمود زاده احمدپور، احمد؛ يحيي.1
در خصوص فعاليت) 1380(اسدي دستجردي، حسن.2 و نظرسنجي از دانشجويان هاي تربيت نيازسنجي

و ورزش دانشگاه كش بدني و مؤسسات آموزش عالي .ور، طرح تحقيقاتي پژوهشكدة تربيت بدنيها
و ميزان بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه)1378(پوركياني، محمد.3 هاي سراسر كشور

آن بهره .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران ها، پايان گيري از
برها نحوة گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه)1375(تندنويس، فريدون.4 ي كشور با تأكيد

.نامه دكتري، دانشگاه تهران پايان. هاي ورزشي فعاليت
سيدمحمدحسين رضوي،: مترجم). 1382(جانت بي پاركس، بورلي آركي زنگر، جرومه كواترمن.5

و انتشاراتي نور، تهران. محسن بلوريان .مؤسسة تحقيقاتي
، اماكن بط نيروي انساني، بودجة هزينهروا) 1383(كريميان، جهانگير؛ تندنويس فريدون.6 شده، مساحت

نشرية علوم حركتي ورزش، شمارة.ها برنامة ورزشي دانشگاه هاي فوقو تأسيسات بر افزايش فعاليت
3.

هاي علوم پزشكي كشور با تأكيد نحوة گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه)1380(زارعي، حسن.7
نامه دكتري واحد علوم هاي غير پزشكي، پايانو مقايسة آن با ساير دانشگاههاي ورزشيبر فعاليت

.تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي
8. An, I., Yoo, T., & Kim, C. (1992). A study of high school students' sports activity 

and related injuries in Jinju. Korean Journal of Sports Medicine, 10(1), 63-76. 
9. Baade, R. A. & Dye, R. (1990). The Impact of Stadiums and Professional Sports 

on Metropolitan Area Development. Growth and Change, 21(2), 1-14. 
10. Baade, R. A. & Matheson, V. A. (1999). Assessing the Economic Impact of the 

Summer Olympic Games: The Experience of Los Angeles and Atlanta. 
Forthcoming in the conference proceedings of the International Conference on 
the Economic Impact of Sports, Athens, Greece. 

11. Behaviors on university campuses. Retrieved on May 26, 2003 from 
http://www.ncaa.org/ConnecticutGamblingStudy.pdf.  

12. Coates, D. & Humphreys, B. (1999). The Growth Effects of Sports Franchises, 
Stadia, and Arenas. Journal of Policy Analysis and Management, 14(4), 601-624. 

13. Engwall, D., Hunter, R., & Steinberg, M. (2003). Gambling and other risky  
14. Etzel, E.F., Ferrante, A.P. & Pinkney, J.W. (Eds.). (1991). Counseling college 

student-athletes: Issues and interventions. Morgantown, WV: Fitness 
Information Technology Inc. 

15. Gordon R. Strong, Ed.D. (1999). Descriptive Comparisons of United States 
Military Physical Fitness Programs. The Sport Journal. Volume 2, Number 2, 
Spring.  

16. Jon Yeansub Lim     (1999).  Development of an Athletic Training Curriculum 
for Universities in South Korea . The Sport Journal. Volume 2, Number 3, 
Summer.  

17. Lim, B. (1997). The relationship between the leisure types and the satisfaction of 
the university students. The Journal of Hankuk Sports Association, 35(4), 408-440. 



و تابستان/ سال اول/ نامة علوم ورزشي پژوهش 20 ............................................................................ .....................84شماره اول بهار

18. Hossler, P. (1993). The high school athletic training program - An organization guide. 
Dubuque IA: Kendall/Hunt Publishing. 

19. Lee, E. (1998). How to become an athletic trainer, Tennis Korea, 11, 76-77.  
20. National Athletic Trainers' Association. (1995) 1995 Role delineation study of the 

entry-level athletic trainer. 
21. Lim, B. (1997). The relationship between the leisure types and the satisfaction of 

the university students. The Journal of Hankuk Sports Association, 35(4), 408-440. 
22. Martin, M. (1998, April/June). The use of alcohol among NCAA Division I 

female college basketballs softball and volleyball athletes. Journal of Athletic 
Training, 33(2), 163-167. 

23. Noll, R. & Zimbalist, A. (1997). The Economic Impact of Sports Teams and 
Facilities. In Noll, R. & Zimbalist, A. Sports, Jobs and Taxes. Washington, D.C.: 
Brookings Institution. 

24. Rudy, J. (1997). Educational requirements for high school athletic trainers. 
Unpublished doctoral dissertation, Department of Secondary Education, Kansas 
State University, Manhattan, Kansa. 

25. Rankin, J. (1989). Athletic training education - new dimensions. JOPERD, 68-71. 
26. Weiss, S.M. (1999). A comparison of maladaptive behaviors of athletes and 

nonathletes. Journal of Psychology, 133(3), 315-323.  
27. http://www.busa.org.uk/Media/downloads/50-19200411081016-44.doc 
28. http://www.essex.ac.uk/sportcamps/ 
29. http://www.canadianembassy.org/education/sports-en.asp 
30. http://www.law.cornell.edu/topics/sports.html 
31. http://www.hec.gov.pk/sports%20activitie.htm 
32. http://www.tabrizu.ac.ir/news1/calender.htm 


