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 چکیده

. ایران است هاي هاي فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه کرد بودجه در برنامه هدف از اجراي این تحقیق، بررسی و تحلیل وضعیت هزینه: مقدمه و هدف

هاي  از نظر تعداد برنامه) آموزشی، همگانی و تفریحی، ورزش قهرمانی(ها در سه بخش  هاي فوق برنامۀ دانشگاه در این تحقیق، وضعیت برنامه

به تفکیک دختران ) آموزشی، همگانی و تفریحی، ورزش قهرمانی(شده در سه بخش  کننده و همچنین بودجۀ هزینه داد نفرات شرکتاجرا شده و تع

  . و مورد توصیف و تحلیل قرار خواهد گرفت 1388و پسران در سال 

ساخته  نامۀ محقّق پرسش از هاي ایران نشگاهفوق برنامۀ ورزشی دا کرد بودجه در ها و میزان هزینه وضعیت برنامه بررسی براي :روش شناسی

هاي ایران و نمونۀ آماري  جامعۀ آماري تحقیق، شامل کلّیۀ دانشگاه. استفاده شده است) 81/0روایی صوري قابل قبول و پایایی با الفاي کرونباخ (

. اند ه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدهدانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است ک 60از مجموع   دانشگاه 41تحقیق 

  . تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است

 2/46(هاي همگانی و تفریحی  ، برنامه)درصد 47(هاي آموزشی  برنامه: هاي تحقیق نشان داد در بخش دختران یافته: یافته ها و  نتیجه گیري 

 8/53(هاي همگانی و تفریحی  ، برنامه)درصد 53(هاي آموزشی  برنامه: و در بخش پسران) درصد 8/37(هاي ورزش قهرمانی  و برنامه) درصد

درصد افراد در  4/42دهد در بخش دختران  می ها نشان  همچنین یافته. برگزار گردیده است) درصد 2/62(هاي ورزش قهرمانی  و برنامه) درصد

در بخش پسران . اند هاي ورزش قهرمانی شرکت کرده درصد در برنامه 6/39هاي همگانی و تفریحی و  درصد در برنامه 3/42هاي آموزشی،  برنامه

هاي ورزش قهرمانی شرکت  درصد در برنامه 4/60هاي همگانی و تفریحی و  درصد در برنامه 7/57شی، هاي آموز درصد از افراد در برنامه 6/57

درصد بودجه به  6/55درصد براي دختران و  4/44شده،  ریال کل بودجۀ هزینه 18903000000هاي تحقیق، نشان داد از مجموع  یافته. اند نموده

درصد به همگانی و تفریحی  2/29هاي آموزشی،  درصد به برنامه 8/26شده  ل بودجۀ هزینهبخش پسران اختصاص یافته و همچنین از مجموع ک

  . ریال است 55729 ± 1342شده هر دانشجو  میانگین سرانۀ بودجۀ هزینه. درصد به ورزش قهرمانی اختصاص یافته است 44و 
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 :مقدمه

دربارة  تکاملّی، یافت گسترشبه سرعت میالدي  1900 ل سالیو سازمان در اوا مدیریتکه علم  زمانیاز 

ضرورت  ).Kathryn and Kristi,2002(گشت  پدیدار سازمانی اثربخشی معیارها و  سازمان وظیفهو  ماهیت

سازنده اجتماعی، بهداشتی و آموزشی تربیت بدنی، باعث تأسیس و تشکیل مندي جوامع بشري از فواید  بهره

هاي مختلفی به  سازمان). 1378حمیدي، (هاي ورزشی در کشورهاي مختلف جهان گردیده است  سازمان

ها ورزشی در جهت ساختن اجتماع سالم و پویا استفاده  باشند و از فعالیت هاي ورزشی می نوعی درگیر فعالیت

 ها، افزایش برنامۀ ورزشی در دانشگاه  اصلی فوق هدف. ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند مایند و دانشگاهن می

 یک عنوان به اجتماعی يها در فعالیت مشارکت مؤثّر و پذیري حس مسؤولیت ارتقاي جهت دانشجویان توانایی

عمومی  تربیت در مهمی تواند نقش امر میاین   که ) O, Donoghue and Boylan. 2004(باشد  می  شهروند

دانشجویان از طریق پرداختن به  اجتماعی ابعاد جسمانی، روانی حرکتی، عاطفی، عقالنی، اخالقی و و تقویت

  ). Byl, 2002(نماید  هاي مفرّح و سالمت بخش به صورت آزاد و داوطلبانه ایفا فعالیت

سازي اوقات  سالم، غنی عمومی، تفریحات سالمت یمی چونمفاه با فوق برنامۀ ورزشی دیگر طرف از     

اقتصادي، رابطۀ  و مدیریتی امور با فراغت، تأمین سالمت جسمی و روانی، ایجاد روحیۀ نشاط و شادابی، حتّی

هاي زندگی را به دانشجویان آموزش  توان شیوة زندگی و مهارت این طریق می  همچنین از. دارد تنگاتنگی

در دوران زندگی  کیفیت خالصه، یک برنامه اختصاصی فوق برنامۀ ورزشی، ابزاري مهم در بهبودبه طور . داد

و عامل مهمی در جهت ارتقاي ) 1383شکرچی و کریمیان، (و ) Byl, 2002)آموزي و دانشجویی است  دانش

عالوه بر این  ).1384خداداد، (و ) Kenneth, 1999(باشد  ها می روابط اجتماعی و پرورش ذوق و استعداد

و ) 1385حسینی و همکاران، (هاي روانی را رفع نمود  توان خستگی کار روزانه را بر طرف کرد و یا نیاز می 

)Kalliath, 1999 ( 

ها  در دانشگاه) آموزشی، تفریحی و همگانی و ورزش قهرمانی(هاي فوق برنامه  گستردگی و تنوع برنامه     

هاي فوق  ها بر اجراي فعالیت سازند و کیفیت آن را آشکار می... بندي دقیق و ریزي و بودجه اهمیت برنامه

تمام این رو   از). 1383مظفّري، (ها، تأثیر مستقیم دارد  هاي ورزشی دانشگاه برنامه، مسابقات و رقابت

آمادگی جسمانی و  ه وورزش برخوردار باشند، تا توان بالقومادي و کالبدي باید از بهترین امکانات  دانشجویان

پایدار ایفا  ۀروحی خود را بهبود بخشند و با نشاط و شادابی و طراوت قادر باشند نقش مؤثّرتري در توسع

براي فوق برنامۀ  نمدو ریزي تدوین سیاست و برنامه، عالوه بر براي دستیابی به این هدف غایی. نمایند

است و تأمین منابع مالی و  ها، الزامی اي برنامهمکفی براي اجر مناسب ورزشی دانشجویان، داشتن بودجۀ

  . ها، مؤثّر است ها در کیفیت و کمیت برنامه کنترل هزینه

این   در این راستا، یک برنامۀ مدون و متعادل از فوق برنامۀ ورزشی از سه جزو تشکیل شده است و بدون     

   ).Foster, 1997(سازد  ا برآورده نمیهاي دانشجویان ر ها، کامل نیست و عالیق و نیاز فعالیت

 . شود هایی است که به عموم دانشجویان داده می شامل آموزش: هاي آموزشی عمومی ـ فعالیت1

 . نمایند که همۀ دانشجویان فرصت شرکت در آن را پیدا می: هاي همگانی و تفریحی ـ فعالیت2

اراي مهارت کافی در یک رشته خاص در آن شرکت و هاي که دانشجویان د شامل فعالیت: قهرمانی ـ ورزش3

  . نمایند ها را پیدا می فرصت رقابت با دانشجویان سایر دانشگاه
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دارند و خود سازمان  ةرا براي ادار) کنترلو هماهنگی ، ریزي برنامه(ساسی ۀ اوظیفها، سه  ان سازمانمدیر     

مدیریت براي  کی از ابزارهاي مورد استفادهیو گردد  موجب بهبود و تقویت وظایف مدیران می، بودجه

منشا اثربخشی در سازمان است و سبب دسترسی ، بودجه). 1385، خشایی( است گیري و تعیین اهداف تصمیم

همچنین از بودجه به عنوان ابزار ). 1386، خطیبی و خشایی( سازمان می گردد هاي اريذبه اهداف و سیاستگ

هاي مالی براي مقاصد اقتصادي استفاده شد و ابزار مناسبی براي  ریزي به منظور تنظیم سیاست برنامه

 اهداف قتحقّو ) 1375پیله رودي، (شده است  ریزي هاي برنامه تخصیص منابع محدود بر اساس اولویت

 هنگام از ریزي بودجه فر ایند). 1386، یلیسه( است حیصح يبند جهبود و يریز برنامه گرو در ها سازمان

محمدنژاد،  و زانیانگ دل( دارد یمال منابع مندازین فعالیت ادامهي برا و گردد یم شروع سازمان کی لیتشک

 حیصحگیري  میتصم يبرا یمدیریت اطّالعات یسازمانده يبرا مؤثّر ۀلیوس کیی، دولت ریزي بودجه ).1387

 ۀالزم است که هر مؤسسه، بودج بنابراین ).7138، يمهدو( است محدود یمال منابع صیتخص با مرتبط

و جهت  اند هدف بی مؤسساتاز سویی دیگر بدون بودجه، . یا وظایف در را به طور دقیق تعریف کند ها فعالیت

  ). 1385، خشایی( نامعلوم است، ها و اهداف آن ها فعالیت

ـ  و يسـاز  فراهم و دانش نشر و کشف مسؤولی، عال آموزش مؤسسات وها  دانشگاه       يبـرا  یعـال  يریادگی

ها  دانشگاه یمدیریت نظامترین  یاساس و هستندانسانی  جوامع ۀتوسع به کمک و متخصص یانسان منابع تیترب

اقتصـادي، اجتمـاعی و   توسـعۀ  هاي  برنامه بر اساس ).1386، يدیسع و یساکت( دهد یم لیتشک یمال نظام را

هـا در   ریزي براي اجراي برنامه بودجه ،)الیحۀ برنامۀ پنجم 16 ةماد(و ) چهارم ۀقانون برنام 49 ةماد(فرهنگی 

هـاي   هیـأت به وسیلۀ رات اداري مالی و ها و مقرّ نامه ینیآ اساس ها و مؤسسات آموزش عالی صرفاً بر دانشگاه

شـده بـه    اسـاس قیمـت تمـام    عمومی دولت بر ۀبودج اي از محلِّ ت هزینهاعتبارا. شودامناي مربوط اداره می

، اي و اختصاصـی ایـن مؤسسـات   هاي سـرمایه  ک داراییاي تملّ اعتبارات هزینه. یابداختصاص می ها دانشگاه

سرانه تعیین مـی  ۀهاي آموزش عالی بخش دولتی بر مبناي هزین سهم دولت در هزینه گردد و میکمک تلقی 

ـ کلّ) پیشـرفت و عـدالت  ( توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     پـنجم  ۀبرنامهمچنین در الیحۀ . شود ۀی 

هـاي   اجرایی، مکلَّفند به منظور توسـعۀ ورزش همگـانی و ورزش قهرمـانی و توسـعۀ زیرسـاخت     هاي  دستگاه

 16 ةمـاد ( نماینـد درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینـه  ) 1(هاي یک  ورزشی، دستگاه

  . 1) الیحۀ برنامۀ پنجم

اي است  ریزي برنامه ریزي سنّتی و بودجه هاي دولتی، ترکیبی از روش بودجه ریزي در سازمان روش بودجه     

که اطّالعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی آن در دست نیست 

که  استتی ی سنّریزي خطّ ریزي فعلی بخش آموزش عالی مبتنی بر مدل بودجه ودجهروند ب). 1375قارون، (

به  داده می باشد و با اختصاص مبالغ ياعتبار به اجزا يریزي مبتنی بر شکستن اجزا بودجه ةمدل ساد

  ). 1386قارون، ( نماید ها اعتبارات را توزیع می ریزداده

یافته در خصوص وضعیت آمـوزش عـالی جهـان، حـاکی از      ازماندر مطالعات تطبیقی و مرور تحقیقات س     

گرفتـه در   نتـایج تحقیقـات صـورت   و ) Nickolas, 2005( ها و افزایش شـمار دانشـجویان   گسترش دانشگاه

اطّالعاتی مؤثّر و مفید در مدیریت هماهنگ سیستم  ، نشان از عدم وجودریزي دولتی در ایران بودجهخصوص 

 

1-  http://nokhbe-ir/newnokhbeh :برگرفته از پایگاه اینترنتی شبکه نخبگان و پژوهشگران به آدرس  
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تغییرات ساختاري در آموزش عالی ایران عنایت به  باهمچنین ). 1381فرزیب، (است  دولتی هاي مالی سازمان

 به ویژه دانشـجویان دختـر   افزایش شمار دانشجویانها، افزایش تقاضا براي آموزش عالی،  ترین آن که از مهم

هاي ورزشی، ضـرورت   الیتها به فع هاي اول تا چهارم توسعه و نیاز آن در برنامه) 1388و همکاران،  عمادزاده(

هـا را   هاي فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه هاي فوق برنامۀ ورزشی و میزان هزینۀ بودجه براي برنامه مطالعۀ برنامه

  . نماید بیش از پیش طلب می

 عـالی   آمـوزش  هـاي  هزینـه  در خصـوص  ها پژوهشها،  دانشگاهدر  با توجه به ضرورت استقرار نظام مالی     

کـه  انـد    مواجـه بـوده   هـا  تبـا بسـیاري از محـدودی   ها  حکایت از آن دارد که دانشگاهاخیر،  هاي ایران در سال

کسـب   هـاي  د مکـانیزم مجبور به بازبینی و سازماندهی مجد که مالی بوده است هاي تمحدودی، آن ترین مهم

که اگرچه قدر مطلـق منـابع در دسـترس    حاکی از آن است ، اتواقعی. دان درآمد و تخصیص منابع خود نیز بوده

انـدازه   سـرانه بـه همـان    ۀهر دانشجو یا به عبارتی بودج يمنابع دریافتی به ازا، افزایش یافته است ها دانشگاه

هنـوز رقـم   و ) 1388قـارون،  ( اند  مواجه بودهنیز که با رشد سریع متقاضیان خود  یحال ؛ درافزایش نیافته است

   ).1384، قطبی(و مؤسسات آموزش عالی وجود ندارد  ها ی در کل دانشگاهیدقیقی از سرانه دانشجو

ها حاکی از ضعف  ریزي در فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه ها در خصوص اجراي برنامه و بودجه پژوهش     

هاي فوق برنامۀ ورزشی و کم توجه بودن مسؤوالن دانشگاه به فوق برنامۀ  ریزي، عدم کیفیت برنامه برنامه

و اعتبارات تعیین شده  لی استکمبود بودجه و اعتبارات ماو ) 1379امیرتاش، (و ) 1373فرج اللّهی، (دانشگاه 

در پژوهشی ) 1373(پور  همچنین مهدي ).1374، کریمی(گردد صرف امور دیگري غیر از تربیت بدنی می

امور فوق  به ها آن مشارکت ورزش، میزان و بدنی تربیت به زیاد دانشجویان مندي اعالم کرد با توجه به عالقه

هاي ورزشی تفریحی و  اعالم کرد برنامه) 1380(هشی مشابه، اسدي در پژو. باالیی نداشته است برنامه، درصد

توان نتیجه گرفت نوع  همگانی، اولویت اول دانشجویان است که مشارکت بسیار ضعیفی دارند که می

ها باید دستخوش تغییرات زیاد و  هاي ورزشی در دانشگاه گذاري براي اجراي فعالیت ریزي و سرمایه برنامه

تجزیه و تحلیل چهار «با عنوان ) Findlay, 1991( در پژوهش. الیق دانشجویان طرّاحی گرددمتناسب با ع

هاي واشنگتن  اعالم شده است هرچند همۀ دانشگاه» هاي واشنگتن هاي فوق برنامۀ دانشگاه سالۀ فعالیت

تی باید افزایش یابد و هاي خصوصی و دول هاي ورزشی در دانشگاه داراي برنامه هستند، میزان برنامه و فعالیت

 ,Frenkl et al( همچنین محقّقانی همانند. باید بهبود یابد ها براي دانشجویان می ارائۀ خدمات و انواع فعالیت

افزایش : اعالم کردند» وضعیت ورزش دانشگاهی و موانع توسعۀ آن«در پژوهش خود در خصوص ) 1996

ها نه تنها از جهت امکانات و تجهیزات؛ بلکه از  دانشگاه هاي جهان وضعیت ورزش چشمگیر دانشجو در کشور

نماید به منظور حفظ آمادگی  ها با اشکال مواجه ساخته است و نیز اعالم می نظر کمیت و کیفیت اجراي برنامه

ها براي دانشجویان معمولی،  هاي ورزشی دانشگاه جسمانی دانشجویان، ورزش همگانی تقویت گردد و برنامه

اعالم کردند گسترش ورزش همگانی باید ) 1384(و همکاران  غفوري. ریزي گردد و قهرمان برنامه متوسط

از . الزم است ورزش همگانی بیش از ورزش قهرمانی توسعۀابد. هاي درازمدت ورزش قرار گیرد سرلوحه برنامه

همچنین . ریزان تأکید بر توسعۀ ورزش همگانی موجبات رشد ورزش قهرمانی نیز فراهم خواهد شد نظر برنامه

هاي همگانی  هاي ایران در امر برنامه در پژوهش خود اعالم نمود فوق برنامۀ دانشگاه) 1374( فاروقی یزدانی 

هاي  هاي آموزش رشته هاي کشورهاي آسیاي میانه در توسعۀ برنامه و تفریحی موفّقیت داشت و دانشگاه



  35... هاي فوق کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینه

درصد و در کشورهاي  6/51هاي ایران  دانشگاه اند و اي داشته ی و مربیگري موفّقیت قابل مالحظهورزش

  . باشنددرصد با کمبود بودجه مواجه می 2/42آسیاي میانه 

، با افزایش میزان سابقه مدیریت مدیران فوق برنامۀ ورزشی اعالم کردند) 1383( تندنویسو  کریمیان     

تعداد  بین سابقه مدیریت مدیران و. یابد می ها در زمینه برگزاري مسابقات افزایش  دانشگاه میزان فعالیت

بین . معکوس وجود دارد ۀرابط، فراغتیـ  هاي تفریحی میزان فعالیتهاي ورزشی و  رشته آموزشی يها کالس

دارابی . وجود دارد عناداريرابطۀ م، کننده در مسابقات دانشجویان شرکت شده با تعداد کلّ هزینه ۀبودج کلِّ

ها، رابطه مستقیم دارد؛ به عبارتی دیگر،  اعالم کرد تنوع مسابقات با کمیت و کیفیت ورزش دانشگاه) 1376(

شده  هزینه ۀبودج کلّ ۀو سران  هاي ورزشی با کمیت و کیفیت ورزش دانشگاه، رابطه مستقیم دارد حجم برنامه

اي همچنین ضابطه. است هاي فوق برنامه کننده در برنامه دانشجو شرکت ریال به ازاي هر 16050ورزشی 

هیچ ) 1382(نتایج پژوهش کریمیان . ها وجود ندارد مشخّص در بخش اعتبارات و امور مالی ورزش دانشگاه

هاي تفریحی ـ  کننده در مسابقات و فعالیت دانشجویان شرکت(داري بین متغیرهاي مالك  گونه رابطۀ معنی

هاي تحقیق  یافته. نشان نداد) نیروي انسانی، مساحت اماکن و تأسیسات ورزشی(و پیش بین ) راغتیف

هاي آموزش عمومی، همگانی و تفریحی در مقایسه با ده سال  نشان داد بین تعداد برنامه) 1387(مقصودي 

تالف معناداري وجود قبل، اختالف معناداري وجود ندارد؛ ولی بین تعداد تیم شرکت در ورزش قهرمانی، اخ

اختالف معناداري در مقایسه با ده  هاي آموزش عمومی،  کننده در برنامه همچنین بین تعداد نفرات شرکت. دارد

  . کننده همگانی و تفریحی، اختالف معناداري وجود دارد سال قبل وجود ندارد؛ ولی بین تعداد نفرات شرکت

ها  هاي فوق برنامه در دانشگاه شده براي فعالیت هزینه ۀدجبو نشان داد که) 1375تندنویس، ( پژوهش     

. ها از نظر تعداد دانشجو و فعالیت فوق برنامه بستگی ندارد یکسان نبود و به بزرگی و کوچکی دانشگاه

کند میزان بودجه مربوط به ورزش با توجه به تعداد دانشجو هر در پژوهش خود پیشنهاد می) 1374( کریمی

به ها را ملزم به اجراي مصو دانشگاه ۀاز سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین و فوق برنامدانشگاه 

هاي اعضاي هیأت  در پژوهش خود در خصوص دیدگاه) 1384( ی و همکارانهمچنین آفرینش خاک. نمایند

بین دیدگاه  کهچگونگی توسعۀ ورزش همگانی اعالم کردند  علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد

داري  تفاوت معنی، هاي مورد مطالعه در مورد نقش بودجه ورزش همگانی در توسعۀ ورزش همگانی گروه

شده در فوق  در پژوهش خود اعالم کرد بین سرانۀ بودجۀ هزینه) 1387(مقصودي  همچنین. وجود داشت

توجه با اعالم کرد ) 1386(پور  طالب. ردها در مقایسه با ده سال قبل، اختالف معنادار وجود دا برنامۀ دانشگاه

طول سال  هاي ورزشی در  هر دانشجو براي انجام فعالیت ۀ بودجۀها، سران دانشگاه  اي شدن بودجه سرانهبه 

  . شوددانشجویان می هاي ورزشی  ها صرف فعالیت درصد بودجه دانشگاه 10 و صرفاً است ریالهزار  300

یافته  اي اختصاص دهند که کمک هزینهنشان می 1995ـ 96زنان در سال تحصیلی تحقیقات بنیاد ورزش      

ـ 04این میزان در سال تحصیلی   هزار دالر بیشتر از زنان بوده است در حالی که 400به ورزشکاران مرد 

د هزار دالر کاهش یافته است و هنوز زنان ورزشکار ما به برابري کامل با مردان همتاي خو 340به  2003

  ). 17( دست نیافتند

اعالم کرد که ) فلوریداي مرکزي( امریکا يها دانشگاه ۀریچارد الپچیک در بررسی اخیر در خصوص بودج     

و یکی  است فارغ التحصیلی زنان ورزشکار دانشجو نسبت به گذشته بسیار بهتر شده وضعیت تحصیلی و آمار
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 حده دانستهایاالت متّ سوي انجمن ملّی ورزش دانشگاهی گرفته از این بهبودي را اصالحات صورت  از دالیل

هاي ورزشی که مالحظات  برنامه بورسیه و کمک هزینه دانشگاهی به آن دسته از، که بر اساس آن است

کنند، تعلق نمیو از لحاظ آکادمیک خوب عمل نمی است و تحصیلی ورزشکاران را در نظر نگرفته  علمی

  . 1) 2005ریچارد الپچیک، (شوند محروم می ورزش از بودجه هاي ضعیف در دانشگاه. گیرد

این کشور را زنان   هاي درصد از دانشجویان دانشگاه 57کشور امریکا،   مطالعات ملّی و رسمیبر اساس      

درصد از ورزشکاران دانشگاهی امریکا نیز  42همچنین بنا بر تحقیقات بنیاد ورزش زنان، . دهندتشکیل می

دهند که اکثر نیز نشان می 2006ـ  08 امریکا در سال تحصیلی  رسمی هاي آمار و ارقام گزارش. هستندزنان 

. کنندها را دریافت می درصد از بودجه اختصاص به مدارس و دانشگاه 35تا  18هاي ورزشی زنان تنها  تیم

دن جنسیت، مشارکت ورزشی از دو معتقد است با برابر بو) ریزي بنیاد ورزش زنانرئیس برنامه(مارچ اشنایدر 

درصد از دانشجویان  57اگر ، یعنی ؛ها در محیط آکادمیک برابر باشد جنس مختلف باید با میزان حضور آن

ا در واقع ام ؛هاي امریکا را نیز زنان تشکیل دهند درصد ورزشکاران دانشگاه 57باید ، امریکایی زن هستند

 ). 17( چنین نیست

جستجوي منابع  ةبه مشکالت مالی ورزش دانشگاهی و نحو) Lynen and Nico, 2007(در پژوهشی      

اي  انتفاعی، اقتصادي براي اختصاص بودجه ها و مؤسسات غیر مالی جدید از طریق متقاعد ساختن سازمان

آوري  ات دانشگاه آخن المان در رابطه با جمعاند واعالم کردند که از تجربیبراي ورزش دانشگاهی پرداخته

  . این طریق با کاهش مستمر بودجه ورزش دانشگاه مقابله شود  کمک مالی استفاده، تا از

رسد که در حال حاضر فوق برنامـۀ   ها به نظر می با توجه به اهمیت و نقش فوق برنامۀ ورزشی در دانشگاه     

هـاي   اجـراي برنامـه   از نشـگاهی مسؤوالن دا الزم حمایت مالیو ها با مشکالتی از قبیل عدم عنایت  دانشگاه

 ۀالگوي جامع بـراي محاسـب  ریزي صحیح، نداشتن  بودجهو عدم ریزي اصولی  ، عدم برنامهفوق برنامۀ ورزشی

 سـرانه بـر   کـرد  هزینـه باشـند و   مواجهه می هاي فعلی استاندارد نبودن سرانهیان، دانشجوورزشی  ۀسران ۀهزین

عـدم رعایـت    گـردد و حتّـی   تدوین مـی  ها و تداخل برخی هزینه تافیدلیل عدم شفّه عملکرد گذشته بمبناي 

بـه همـین دلیـل    . باشـد  دختر و پسر مواجه می هاي ورزشی دانشجویان فعالیتها و  ریزي در بین برنامه بودجه

اسـدي،  . (گـردد  سازي فوق برنامۀ ورزشی، نتیجه مطلوب حاصل نمـی  علیرغم تالش مستمر مدیران در بهینه

براساس بررسی کلی نتایج تحقیقات به عمل آمده، تعداد برنامۀ فوق برنامه با تعداد ) 1385رحمانی، (و ) 1380

هـاي   هاي فعال ورزشی رابطه داشته است و براي انجـام بهینـه برنامـه    کنندگان و در نظر گرفتن رشته شرکت

  . نماید ها و موانع رشد آن را مشخّص می چالشفوق برنامه، شناخت وضعیت موجود و مقایسه با وضعیت قبلی 

هاي فوق برنامۀ ورزشی  کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینهاین تحقیق به 

کرد بودجه در فوق  هاي در خصوص وضعیت هزینه ها و معیار پردازد که شاخص می ایران هاي دانشگاه

  :ها عبارتنداز برنامۀ دانشگاه

  ها پسر نسبت به کل دانشجویان دانشگاهدرصد دانشجویان دختر و 

 ها درصد دانشجویان ورزشکار نسبت به کل دانشجویان دانشگاه 

 ها هاي ورزشی دانشگاه هاي آموزشی اجرا شده نسبت به کل برنامه درصد برنامه  

 

1 - Richard Lap chick 



  37... هاي فوق کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینه

 ها هاي ورزشی دانشگاه هاي همگانی اجرا شده نسبت به کل برنامه درصد برنامه  

 ها هاي ورزشی دانشگاه را شده نسبت به کل برنامهدرصد مسابقات قهرمانی اج  

 ها هاي ورزشی دانشگاه هاي آموزشی نسبت به کل برنامه کننده در برنامه درصد نفرات شرکت  

 ها  هاي ورزشی دانشگاه هاي همگانی و تفریحی نسبت به کل برنامه کننده در برنامه درصد نفرات شرکت 

 ها هاي ورزشی دانشگاه ی نسبت به کل برنامهکننده در ورزش قهرمان درصد نفرات شرکت 

 اي ورزشی در  هاي آموزشی اجرا شده نسبت به کل بودجه هزینه درصد بودجه هزینه شده در برنامه

  ها دانشگاه

 اي ورزشی در  هاي همگانی اجرا شده نسبت به کل بودجه هزینه درصد بودجه هزینه شده در برنامه

  ها دانشگاه

  اي ورزشی در  در مسابقات قهرمانی اجرا شده نسبت به کل بودجه هزینهدرصد بودجه هزینه شده

 ها دانشگاه

 اي ورزشی در  هاي فوق برنامه دختران نسبت به کل بودجه هزینه درصد بودجه هزینه شده در برنامه

  ها دانشگاه

 در  اي ورزشی هاي فوق برنامه پسران نسبت به کل بودجه هزینه درصد بودجه هزینه شده در برنامه

  ها دانشگاه

 ت دانشجویان دختر در  سرانه بودجۀ ا هزینه شده در برنامههاي فوق برنامه دختران نسبت به کل جمعی

  ها دانشگاه

 ت دانشجویان پسر در  سرانه بودجۀ ا هزینه شده در برنامههاي فوق برنامه پسران نسبت به کل جمعی

  ها دانشگاه

 ت دانشجویان در دانشگاه هاي سرانه بودجۀ ا هزینه شده در برنامهها فوق برنامه نسبت به کل جمعی  

  

 »ها هاي فوق برنامۀ دانشگاه کرد بودجۀ ورزشی در برنامه هزینه«حاضر ضمن تحلیل وضعیت  قتحقی     

 ۀبودجها و میزان  ریزان ورزش دانشجویی کشور را از روند رشد و توسعۀ برنامه تواند مدیران و برنامه می

ریزي و سازماندهی دقیق از هدر رفتن منابع موجود  ها آگاه نماید تا با برنامه ر فوق برنامۀ دانشگاهدشده  هزینه

ریزي مدیران  نتایج این تحقیق امید است بتواند در برنامه. اعم از اعتباري، انسانی و کالبدي جلوگیري گردد

تناسب با تعداد دانشجو مؤثّر واقع گردد و بندي م هاي ورزشی و بودجه ها در اجراي برنامه فوق برنامۀ دانشگاه

مدیران . ها با توجه به جمعیت دانشجویان برداشته شود گامی در جهت رشد و اعتالي فوق برنامۀ دانشگاه

ریز را در تدوین طرح جامع  ها یاري رساند و مدیران برنامه ریزي ورزش دانشگاه ورزش دانشجویی را در برنامه

  . رساند ها یاري ورزش دانشگاه

  

  :تحقیق شناسی روش

وضعیت موجود ضمن توصیف که محقّق سعی دارد  ـ تحلیلی است تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

جامعۀ آماري شامل . بپردازد به تحلیل موضوع ها دانشگاه ۀهاي فوق برنام کرد بودجه در برنامه هزینه
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دانشگاه که تحت پوشش وزارت  60مجموع  از دانشگاه 41باشد و نمونۀ آماري برابر با  هاي ایران می دانشگاه

دهد که به صورت تصادفی  باشند، تشکیل می داراي مدیر فوق برنامۀ ورزشی میو علوم، تحقیقات و فناوري 

  . شوند ساده انتخاب می

الفاي  ساخته با روایی صوري قابل قبول و پایایی با نامۀ محقّق پرسش، گیري این پژوهش اندازه ابزار     

 ۀدر زمین. می باشد) 1375دکتري تندنویس،  ۀبرگرفته از رسال، نامه اصالح شده پرسش( 81/0 1کرونباخ

  . ه شده استهاي ایران تهی فوق برنامۀ دانشگاهدر  بودجۀ ورزشیهزینۀ وضعیت 

ها  دانشگاه ۀمدیران فوق برنامبه وسیلۀ  ارسال و این اطّالعات از طریق پست سفارشی و الکترونیکی     

 آمار توصیفیها از  خام و توصیف داده هاي هبندي نمر در این تحقیق براي سامان دادن و طبقه. تکمیل شد

هاي  استفاده شده است، از برنامه) رسم نمودار و جدولانحراف معیار، ها،  ها، میانگین، میانه، درصد فراوانی(

  . شده استاستفاده اي خام و رسم نمودارها و جداول ه نیز جهت بررسی داده Excelو SPSSافزاري مثل  نرم

  

  نتایج تحقیق

  ها دانشگاه ۀهاي فوق برنام ارزیابی برنامه

  : هاي فوق برنامه تعداد برنامه) الف

  ها به تفکیک نوع برنامه و جنسیت ـ توزیع درصدي تعداد برنامه) 1(جدول 

  بخش

  نوع برنامه

  مجموع  پسران  دختران

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  ) دخترو پسر( 

  794  53  419 47  357  یآموزش

 2035  8/53 6110  2/46  949  تفریحیهمگانی و 

 526  2/62  273  8/37  199  قهرمانی

  3375 9/52 1523 1/47 1852  ها مجموع برنامه

هاي تفریحـی و   برنامهدرصد از  2/46هاي آموزشی،  درصد از برنامه 47دهد  می نشان ) 1(هاي جدول  یافته    

درصـد   8/53ی، شهاي آموز درصد از برنامه 53هاي ورزش قهرمانی در بخش دختران و  درصد از برنامه 8/37

در . هاي ورزش قهرمانی در بخش پسران برگزار گردیـده اسـت   درصد از برنامه 2/62هاي تفریحی و  از برنامه

هـا در بخـش    درصـد برنامـه   1/47) ریحـی و قهرمـانی  آموزشی، همگانی و تف(هاي فوق برنامه  مجموع برنامه

  . درصد در پسران برگزار شده است 9/52دختران و 

  

   

 

1 - Cronbach alpha coefficient 



  39... هاي فوق کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینه

  : هاي فوق برنامه کننده در برنامه تعداد نفرات شرکت)ب

 کننده به تفکیک نوع برنامه و جنسیت ـ توزیع درصدي نفرات شرکت) 2(جدول 

  بخش

  نوع برنامه

  مجموع  پسران  دختران

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  ) دخترو پسر( 

  28885  6/57 16589  4/42  12196  یآموزش

 143198  7/57 79387 3/42  58101  تفریحیهمگانی و 

 5101  4/60  3085  6/39  2026  قهرمانی

 177184 2/59 99061 8/40  72323  ها مجموع برنامه

هـاي آموزشـی،    در برنامـه  دانشـجویان درصد  4/42دهد در بخش دختران  می نشان ) 2(هاي جدول  یافته     

در بخـش  . انـد  هاي ورزش قهرمانی شرکت کـرده  درصد در برنامه 6/39هاي تفریحی و  درصد در برنامه 3/42

درصـد در   4/60ی و هـاي تفریحـ   درصد در برنامـه  7/57هاي آموزشی،  درصد از افراد در برنامه 6/57پسران 

آموزشی، همگـانی و تفریحـی   (هاي فوق برنامه  در مجموع برنامه. اند هاي ورزش قهرمانی شرکت نموده برنامه

  . اند درصد پسران شرکت نموده 2/59درصد دختران و  8/40) و قهرمانی

  

  ها فوق برنامۀ دانشگاهشده در  هزینه ۀارزیابی بودج

   دانشگاه به تفکیک هاي فوق برنامه برنامه شده در وضعیت بودجۀ هزینه) الف

  1388ها براساس نوع برنامه و جنسیت در سال  شده در فوق برنامۀ دانشگاه ـ توزیع بودجۀ هزینه) 3(جدول 

ف
دی

ر
  

  *جمع کل  جنسیت  نوع برنامه  نام دانشگاه

 پسران دختران  یقهرمانورزش   همگانی و تفریحی  عمومی موزشآ

 2630000000 1192500000 1437500000 530000000 1100000000 1000000000 تهران  1

 1340000000 870000000 470000000 900000000 350000000 90000000 اصفهان  2

 1010000000 630000000 380000000 470000000 320000000 220000000 شیراز  3

 819900000 428000000 391900000 28000000 80000000 711900000 ایالم  4

 750900000  441900000 309000000 680000000 21000000 49900000 یزد  5

 730000000 400000000 330000000 350000000 180000000 200000000 ارومیه  6

 718500000 438500000 280000000 290000000 270000000 158500000 تبریز  7

 700000000 450000000 250000000 200000000 400000000 100000000 کاشان  8

 672700000 408400000 264300000 182700000 140000000 350000000 صنعتی امیرکبیر  9

 612000000 479000000 133000000 79000000 418000000 115000000 پایه دامغانعلوم   10

11  605000000 405000000 200000000 55000000 340000000 210000000 ستربیت مدر 

 600000000 350000000 250000000 300000000 100000000 200000000 چمران اهوازشهید   12

 590000000 360000000 230000000 210000000 170000000 210000000 کردستان  13

ـ   575000000 350000000 25000000 200000000 الزهرا  14  575000000 ـ ـ 

 520000000 270000000 250000000 310000000 110000000 100000000 طباطباییعالمه   15

 456000000 318000000 138000000 346000000 55000000 55000000 صنعتی اصفهان  16

 425000000 225000000 200000000 250000000 150000000 25000000 بیرجند  17

 370000000 220000000 150000000 150000000 150000000 70000000 صنعتی شاهرود  18

 340000000 180000000 160000000 180000000 100000000 60000000 مازندران  19

 340000000 170000000 170000000 200000000 90000000 50000000 محقّق اردبیلی  20

 330000000 170000000 160000000 160000000 120000000 50000000 آذربایجانربیت معلّم ت  21

 330000000 170000000 160000000 150000000 110000000 70000000 شهرکرد  22

 320000000 195000000 125000000 260000000 40000000 20000000 زنجان  23

 315000000 215000000 100000000 170000000 95000000 50000000 قم  24

 300000000 140000000 160000000 150000000 110000000 40000000 عصررفسنجان ولی  25

 250000000 145000000 105000000 150000000 45000000 55000000 اراك 26

 226600000 65400000 161200000 108300000 63300000 55000000 خمینی قزوین بین المللی امام  27

 221000000 126500000 94500000 137000000 35000000 49000000 الدینخواجه نصیر صنعتی  28

 220000000 140000000 80000000 90000000 50000000 80000000 خلیج فارس  29
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ف
دی

ر
  

  *جمع کل  جنسیت  نوع برنامه  نام دانشگاه

 پسران دختران  یقهرمانورزش   همگانی و تفریحی  عمومی موزشآ

 204000000 114000000 90000000 75000000 120000000 9000000 تفرش  30

 195000000 80000000 115000000 100000000 45000000 50000000 خرمشهرعلوم فنون دریایی   31

 192200000 101000000 91200000 88000000 39600000 64600000 رازي کرمانشاه  32

 185500000 125500000 60000000 60500000 25000000 100000000 دریایی چابهارعلوم   33

 146000000 93000000 53000000 90000000 40000000 16000000 مالیر  34

 133500000 92500000 41000000 94300000 32800000 6400000 سیستان و بلوچستان  35

 111000000 75000000 36000000 33000000 50000000 28000000 زابل  36

 102000000 68000000 34000000 60000000 28000000 14000000 صنعتی سهند  37

 92000000 56000000 36000000 80000000 12000000 0 طبیعی رامینمنابع   38

 90000000 45000000 45000000 10000000 80000000 0 هنر تهران  39

 88200000 44200000 44000000 22400000 32800000 33000000 سمنان  40

 46000000 15000000 31000000 9000000 24000000 13000000 یاسوج  41

 18903000000  10512400000  8390600000 8158200000 5766500000 4978300000 مجموع

  . شده به کمترین مقدار مرتب شده است اطّالعات این جدول از بیشترین مقدار بودجۀ هزینه* 

  

شــده،  ریــال کــل بودجــۀ هزینــه 18903000000دهــد از مجمــوع  مــی نشــان ) 3(هــاي جــدول  یافتــه     

ریال بودجه به بخش پسران اختصاص یافته است و  8390600000ریال براي دختران و 10512400000مقدار

عمـومی،   هاي آموزش ریال به برنامه 4978300000شده براي فوق برنامۀ دانشگاه  این میزان بودجۀ هزینه  از

هـاي ورزش قهرمـانی    ریال به برنامه 8158200000هاي همگانی و تفریحی و  ریال به برنامه 5766500000

دهد بیشترین هزینه مربـوط بـه دانشـگاه تهـران و      هاي جدول نشان می همچنین یافته. اختصاص یافته است

  . باشد یاسوج می کمترین هزینه مربوط به دانشگاه

  

  به تفکیک نوع برنامه ها هاي فوق برنامۀ دانشگاه برنامه در شده نهوضعیت بودجۀ هزی) ب

  شده به تفکیک نوع برنامه ـ توزیع درصدي بودجۀ هزینه) 4(جدول 

  عنوان

 برنامه

 ) به هزار ریال(میزان بودجه 

 درصد فراوانی

 8/26 300/978/4  یآموزش

 2/29 500/766/5  تفریحیهمگانی و 

 44 200/158/8  قهرمانی

 100 000/903/18 ها مجموع برنامه

شـده بـراي فـوق     ریال کل بودجـۀ هزینـه   18903000000دهد از مجموع مینشان ) 4(هاي جدول  یافته     

 2/29(ریـال   5766500000هاي آموزشی،  به برنامه) درصد 8/26(ریال  4978300000 ، میزانبرنامۀ دانشگاه

هـاي ورزش قهرمـانی اختصـاص     به برنامـه ) درصد 44( ریال 8158200000هاي تفریحی و  به برنامه) درصد

  . یافته است

  

   



  41... هاي فوق کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینه

   به تفکیک جنسیتها  هاي فوق برنامۀ دانشگاه برنامه در شده وضعیت بودجۀ هزینه) ج

  شده به تفکیک نوع برنامه ـ توزیع درصدي بودجۀ هزینه) 5(جدول 

  عنوان

 برنامه

 ) به هزار ریال(میزان بودجه 

 درصد فراوانی

 4/44 600/390/8  دختر

 6/55 400/512/10  پسر

 100 000/903/18 ها مجموع برنامه

درصد بودجه بـه بخـش پسـران     6/55درصد بودجه براي دختران و  4/44دهد  می نشان ) 5(هاي جدول  یافته

  . اختصاص یافته است

 ها فوق برنامۀ دانشگاهسرانه بودجه در ارزیابی 

   دانشگاه به تفکیک هاي فوق برنامه شده در برنامه هزینهوضعیت بودجۀ ) الف

  1388ها براساس جنسیت در سال  توزیع سرانه بودجه در فوق برنامۀ دانشگاه) 6(جدول 

ف
دی

ر
  

  جنسیت

  ها دانشگاه

  )دخترو پسر(مجموع  پسر  دختر

 سرانه  دانشجو بودجه سرانه دانشجو بودجه سرانه دانشجو بودجه

 222857 875 195000000 228182 550 80000000 353846 325 115000000 خرمشهرعلوم فنون دریایی   1

 203651 4026 819900000 82147 1612 428000000 162345 2414 391900000 ایالم  2

 172443 3549 612000000 190141 1420 479000000 62471 2129 133000000 پایه دامغانعلوم   3

 151250 4000 605000000 96203 2300 405000000 117647 1700 200000000 سمدرتربیت   4

 116667 6000 700000000 51190 4200 450000000 138889 1800 250000000 کاشان  5

 111667 12000 1340000000 217500 4000 870000000 58750 8000 470000000 اصفهان  6

 105372 1936 204000000 75241 1185 114000000 119840 751 90000000 تفرش  7

 85020 8832 750900000 4456 3366  441900000 56531 5466 309000000 یزد  8

 82141 32018 2630000000 73452 15849 1192500000 88905 16169 1437500000 تهران  9

 80671 12520 1010000000 57143 5811 630000000 56640 6709 380000000 شیراز  10

 75525 7812 590000000 117340 3835 360000000 57833 3977 230000000 کردستان  11

 74872 1950 146000000 200000 850 93000000 48182 1100 53000000 مالیر  12

 72563 5857 425000000 22200 2739 225000000 64144 3118 200000000 بیرجند  13

 71875 8000 575000000 265509  ـ ـ ـ ـ ـ ـ 71875 8000 575000000 الزهرا  14

 67270 10000 672700000 53000 6000 408400000 66075 4000 264300000 صنعتی امیرکبیر  15

 66000 5000 330000000 67869 2000 170000000 53333 3000 160000000 آذربایجانربیت معلّم ت  16

 65288 4595 300000000 30451 1839 140000000 58055 2756 160000000 ولیعصررفسنجان  17

 62248 2980 185500000 221452 2163 125500000 73439 817 60000000 دریایی چابهارعلوم   18

 61968 1646 102000000 105946 1194 68000000 75221 452 34000000 صنعتی سهند  19
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 55325 12987 718500000 176087 6461 438500000 42905 6526 280000000 تبریز  20

 53816 4088 220000000 19804 1906 140000000 36664 2182 80000000 خلیج فارس  21

 52256 6028 315000000 23108 3462 215000000 38971 2566 100000000 قم  22

 50666 9000 456000000 114545 5500 318000000 39429 3500 138000000 صنعتی اصفهان  23

 49254 6700 330000000 60231 2700 170000000 40000 4000 160000000 شهرکرد  24

 46697 7281 340000000 54381 3310 170000000 42810 3971 170000000 محقّق اردبیلی  25

 46154 13000 600000000 67037 5000 350000000 31250 8000 250000000 چمران اهوازشهید   26

 45625 16000 730000000 57143 7000 400000000 36667 9000 330000000 ارومیه  27

 45249 8177 370000000 15367 4425 220000000 39979 3752 150000000 صنعتی شاهرود  28

 44878 2050 92000000 103333 900 56000000 31304 1150 36000000 طبیعی رامینمنابع   29

 40971 5394 221000000 107814 3788 126500000 58842 1606 94500000 الدینخواجه نصیر صنعتی  30

 35847 6974 250000000 67037 2163 145000000 21825 4811 105000000 اراك 31

 35556 9000 320000000 11354 4000 195000000 25000 5000 125000000 زنجان  32

 31233 16649 520000000 37898 5805 270000000 23054 10844 250000000 عالمه طباطبایی  33

 30909 11000 340000000 72874 4940 180000000 26403 6060 160000000 مازندران  34

 30767 7365 226600000 85000 2946 65400000 36479 4419 161200000 خمینی قزوین بین المللی امام  35

 29032 3100 90000000 93333 1500 45000000 28125 1600 45000000 هنر تهران  36

 16017 12000 192200000 10345 5100 101000000 13217 6900 91200000 رازي کرمانشاه  37

 10531 8375 88200000 9516 3893 44200000 9817 4482 44000000 سمنان  38

 10033 4585 46000000 21511 2092 15000000 12435 2493 31000000 یاسوج  39

 7462 14875 111000000 48750 7250 75000000 4721 7625 36000000 زابل  40

 6366 20970 133500000 34000 9720 92500000 3644 11250 41000000 سیستان و بلوچستان  41

 جمع کل
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  . اطّالعات این جدول از بیشترین مقدار بودجه هزینه شده به کمترین مقدار مرتب شده است *

  

 67921ریال سرانه بودجه به ازاي هر دانشجوي دختر و  45497دهد  می نشان ) 6(هاي جدول  یافته     

میانگین سرانۀ  دهد نتایج جدول نشان می. ریال سرانه بودجه به ازاي هر دانشجوي پسر اختصاص یافته است

هاي مورد مطالعـه   شده براي هر دانشجوي شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي ورزشی هزینه بودجۀ فوق برنامه

هاي مختلف حاکی از توزیع ناعادالنه سرانۀ فوق برنامـۀ   مقایسۀ سرانۀ ورزشی در دانشگاه. باشد می 55729

دهـد دامنـۀ سـرانۀ فـوق برنامـۀ       ول نشان مـی هاي جد همچنین یافته. هاي مختلف است ورزشی در دانشگاه

ریال براي علـوم فنـون دریـایی     222857ریال براي دانشگاه سیستان و بلوچستان تا  6366ورزشی بین 

  . خرمشهر در نوسان بوده است



  43... هاي فوق کرد بودجه در برنامه تحلیل وضعیت هزینه

  ها  شده به تفکیک جنسیت در فوق برنامۀ دانشگاه وضعیت سرانه بودجۀ هزینه) ب

  ها به تفکیک جنسیت شده در فوق برنامۀ دانشگاه بودجۀ هزینهـ توزیع درصدي سرانه ) 7(جدول 

  عنوان

 جنسیت

سرانه به ازاي هر  جمعیت دانشجویی مبلغ بودجه

 نفر

انحراف 

 معیار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1142 1/40 45497 3/54 184420 4/44 000/600/390/8 دختر

 1698 9/59 67921 7/45 154774 6/55 000/400/512/10 پسر

دختر و (مجموع 

 ) پسر

000/000/903/18  339194  55729  1342 

  

  :دهدمینشان ) 7(هاي جدول  یافته

 و براي دختران) درصد 4/44(ریال  8390600000شده،  ریال کل بودجۀ هزینه 18903000000از مجموع  -

  . بودجه به بخش پسران اختصاص یافته است) درصد 6/55(ریال  10512400000

 ± 1698(ریال و در بخـش پسـران   ) 45497 ± 1142(شده در بخش دختران  میانگین سرانه بودجۀ هزینه -

  . ریال به ازاي هر دانشجو هزینه گردیده است) 55729 ± 1342(باشد و در مجموع ریال می) 67921

درصـد   1/40فقـط  ، درصد جمعیت دانشـجویی  3/54دهد بخش دختران با  جدول نشان میهمچنین نتایج  -

کـل بودجـه    درصـد  9/59درصـد جمعیـت    7/45ها هزینه گردیده و در بخش پسران بـا   کل بودجه براي آن

و مـدیران   است بودجه و جمعیت دانشجویی دختران ۀاختصاص یافته است که نشان از عدم تناسب بین سران

ریـزي   اساس درصـد جمعیـت دانشـجوي برنامـه     بودجه بر ۀضمن توجه به بخش دختران، براي هزین دیبا می

 . نمایند

  

 گیري بحث و نتیجه

را براي اداره سازمان خود دارند و بودجه موجـب  ) ریزي، هماهنگی و کنترل برنامه(سه وظیفه اساسی ، مدیران

هـا و   و جهـت فعالیـت  ، هدف بی، سهگر بدون بودجه، مؤساز سویی دی. گردد بهبود و تقویت وظایف مدیران می

ولی یـک بودجـه    ؛ریزي صحیح مجموعاً، ثمرات بسیاري دارد مدیریت خوب و بودجه. اهداف آن نامعلوم است

 ). 1385، خشایی(آورد  خوب، به تنهایی و بدون وجود یک مدیریت مطلوب حاصلی به بار نمی

هاي ورزشی در جهت ساختن اجتماع سـالم و پویـا خـود     هاي ورزشی از فعالیت ها همانند سازمان دانشگاه     

توانـد بـراي    هایی است که مـی  ترین فعالیت یکی از مهم، ها فوق برنامۀ ورزشی در دانشگاه. نم اینداستفاده می

دانشـجویان بایـد   از این رو تمام . هاي زندگی و اجتماعی به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد آموزش مهارت

از بهترین امکانات ماده و آمادگی جسـمانی و روحـی خـود را    ي و کالبدي ورزش برخوردار باشند، تا توان بالقو

  . بهبود بخشیده تا با نشاط و شادابی نقش مؤثّرتري در توسعه پایدار ورزش دانشگاه ایفاي نمایند

درصـد فراوانـی   ) 1376(و دارابـی  ) 1375(تندنویس  بر اساس نتایج تحقیق حاضر و نتایج سایر تحقیقات     

توجـه مـدیران فـوق     توان نتیجه گرفت که احتمـاالً  و می استهاي فوق برنامه در بخش پسران باالتر  برنامه

هـاي فـوق برنامـه بیشـتر      برنامه به بخش پسران و نیز میزان استقبال و مشارکت دانشجویان پسـر از برنامـه  
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عـدم وجـود اخـتالف    مبنـی بـر   ) 1387مقصـودي،  (جه به نتایج تحقیق حاضر و نتایج با تواز طرفی  ؛باشد می

ی، هـاي آموزشـ   برنامـه  ۀتفریحی با ده سال قبل بیانگر نیاز بـه توسـع   و یهاي آموزش معنادار بین تعداد برنامه

ق برنامـه  هاي فو درخصوص نیاز به افزایش برنامه) Findlay, 1991(تحقیق و با باشد  تفریحی می و همگانی

و با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اجرا شدن درصـد  . هاي دولتی و خصوصی همخوانی دارد در دانشگاه

ها و همچنین نتـایج تحقیـق مقصـودي     ها در مقایسه با سایر برنامه نسبتا باال ورزش قهرمانی در بین دانشگاه

احتمـاال ناشـی از   ، نی بـا وضـعیت ده سـال قبـل    هاي ورزش قهرما وجود اختالف معنادار در برنامهو ) 1387(

ها، ورود قهرمانان نخبـه ورزشـی    ریزي و سازماندهی منظّم تقویم مسابقات قهرمانی دانشجویی دانشگاه برنامه

مسابقات قهرمانی دانشجویی بـراي حضـور در   شرکت در ها و مالك قرار گرفتن  ها و مشارکت آن به دانشگاه

 . لی دانشگاهی باشدرویدادهاي ملی و بین المل

توان نتیجه گرفت  می) 1375(تندنویس  بر اساس نتایج تحقیق حاضر و مقایسه با نتایج تحقیق     

اند که این مطلب با نتایج تحقیق  هاي همگانی و تفریحی مشارکت خوبی داشته دانشجویان در برنامه

و با  ؛همخوانی ندارد، ت ضعیفی دارندکه اعالم کردند دانشجویان مشارک) 1380(اسدي  و) 1373(پور  مهدي

تغییر نگرش و گرایش دانشجویان عدم که موانع توسعۀ ورزش دانشگاهی را  (Frenkl et al, 1996)نتایج 

، داند ي و اقتصادي در مقایسه به ورزش همگانی میاز لحاظ ماداي  از ورزش قهرمانی و حرفهقهرمانان 

دالیل اصلی شرکت دانشجویان در فوق برنامه را ) Fisher et al, 1996( تحقیق ؛ و با نتایجهمخوانی ندارد

درصد از دانشجویان، ورزش را با هدف قهرمانی  35از نظر وي فقط . کند شادي، تفریح و رقابت مطرح می

هاي ورزشی  کنند، در حالی که اکثریت دانشجویان به منظور بهبود اجراي حرکات ورزشی در فعالیت دنبال می

 براي ها انگیزه ترین که مهم) Marindele, 1990(نتایج پژوهش که . ، همخوانی داردنمایند کت میشر

هاي ورزشی  مهارت ۀتوسع و سالمتی، تفریح حفظ ورزشی را و هاي بدنی فعالیت در مشارکت دانشجویان

  . باشد این امر میبر تایید  نیز اعالم کرد

عدم وجود اختالف معناداري بین و ) 1387مقصودي، (با توجه به نتایج تحقیق حاضر و نتایج پژوهش      

وجود اختالف معناداري بین تعداد نفرات و همچنین هاي آموزش عمومی  کننده در برنامه تعداد نفرات شرکت

هاي همگانی  قرار داشتن برنامهناشی از  هاي همگانی و تفریحی با ده سال قبل احتماالً کننده در برنامه شرکت

ه به درصد پایین شرکت دانشجویان دختر . ت اول مدیران فوق برنامه باشدو تفریحی در اولویبنابراین با توج

در برابر ) درصد 54(ها  هاي فوق برنامه و نسبت باالي جمعیت آنان در دانشگاه در برنامهدر مقایسه با پسران 

کنندگان  دال بر گستردگی تعداد شرکت) 1376(دارابی  نتایج وپسر  درصدي دانشجویان 46جمعیت 

همچنین با تحقیقات بنیاد . هاي تهران نیزهمخوانی دارد هاي فوق برنامۀ دانشگاه دانشجویان پسر در برنامه

همخوانی داشته و بهتر است ، درصد از ورزشکاران دانشگاهی امریکا نیز زنان هستند 42که فقط ورزش زنان، 

و تأمین نیروي انسانی متخصص زن و  دانشجویان دختربر اساس عالیق و سالیق   ریزي ز طریق برنامها

  . بخش دختران گردد ۀاي به فوق برنام توجه ویژهها،  در کنار خوابگاه ها امکانات ورزشی سرپوشیده در دانشگاه

شده براي هر  ورزشی هزینه ۀو سرانکه بودجه ) 1375(بر اساس نتایج تحقیق حاضر و نتایج تحقیق تندنویس 

 ۀریال اعالم کرد و نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین سران14599دانشجو در فوق برنامۀ ورزشی را 

ایج پژوهش رسیده و نت 1387ریال براي هر دانشجو در سال  45027به 1375ریال در سال 14599بودجه از 
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 افزایش یافته است) 05/0(به ده سال قبل در سطح معناداري  که سرانه بودجه نسبت این) 1387مقصودي، (

شده بر افزایش  هزینه ۀدرخصوص رابطه بین بودج) 1383(کریمیان و تندنویس در تحقیق . گردد نیز تأیید می

ها اعالم نمودند بین کل بودجه هزینه شده با تعداد کل دانشجویان  هاي فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه فعالیت

شده در سطح  اعالم کرد بودجۀ هزینه) 1376(دارابی . وجود دارد رابطۀ معناداري، ننده در مسابقاتک شرکت

ریال و به ازاي هر دانشجوي  16050ورزشی در کل  ۀبودج ۀریال و سران 1296116000هاي تهران دانشگاه

در ) 1374( فاروقییزدانی همچنین. باشدریال می 654273کننده در مسابقات قهرمانی دانشجویی  شرکت

درصد با  2/42درصد و کشورهاي آسیاي میانه  6/51هاي ایران  تحقیق خود اعالم کرده بود که دانشگاه

  . باشندکمبود بودجه مواجهه می

درصـد بـه    6/55درصد بودجه براي دانشجویان دختر و  4/44دهد ضر نشان میهمچنین نتایج تحقیق حا     

  دیؤمدرصدي پسر،  46دختر، جمعیت  دانشجویان درصدي 54 جمعیت. است دانشجویان پسر اختصاص یافته

 هـا از  هاي فوق برنامه در دانشـگاه  بودجه براي فعالیت ۀشده و همچنین سران صرف ۀاین امر است میزان بودج

 توان نتیجـه گرفـت کـه احتمـاالً    می یست؛ از این رونظر نوع برنامه و تعداد دانشجویان دختر و پسر یکسان ن

ایـن نتـایج بـا    . ها از نظر جمعیتی وجود ندارد مشخّصی در بخش اعتبارات و امور مالی ورزش دانشگاهۀ ضابط

ودها را کمبـود بودجـه و اعتبـارات مـالی     ترین کمبترین و اساسی کۀ کی از مهم) 1374(نتیجه تحقیق دارابی 

که اعتقاد دارد اعتبارات تعیین شده صرف امور دیگـري غیـر از تربیـت    ) 1386(پور  طالب و است ی کردهمعرفّ

ورزشی را با توجه به تعداد دانشجویان دختر  ۀبودج دبایگردد و مدیران فوق برنامه میگردد، تأیید میبدنی می

درصد از دانشجویان دختـر هسـتند    57اگر ، یعنی ؛هاي فوق برنامه هزینه نمایند و پسر ورزشکار و تعداد برنامه

) 2005( نتـایج الپچیـک  . ا در واقع چنین نیستام ؛دختران اختصاص یابد ۀدرصد بودجه به فوق برنام 57باید 

 2006ـ   08 امریکا در سال تحصیلی  رسمیهاي  آمار و ارقام گزارشهمچنین ها و  نشگاهدا ۀدر خصوص بودج

درصـد از بودجـه اختصـاص بـه مـدارس و       35تـا   18هاي ورزشی زنان تنهـا   دهند که اکثر تیمنیز نشان می

دانشـجو در   درصـدي زنـان   57کشور امریکا نیز با اعالم  مطالعات ملّی و رسمی. کنندها را دریافت می دانشگاه

  . د همین نتیجه استیؤم، این کشور  هاي دانشگاه

ریال براي هر دانشجو در فـوق برنامـه،    45027این که با اختصاص سرانه بودجه ورزشی   نکته قابل توجه     

ست ضمن تبیین نقـش و اهمیـت فـوق برنامـه در سـالمت دانشـجویان، بـا        ا این، وظیفه مدیران فوق برنامه

هـا را   دانشـگاه  نوالؤو مسـ دیران مافوق م) Activity Based Costing (ABC بر مبناي فعالیت یابی هزینه

هاي دولتی به  اي بودن بودجه از کمک ریزي عملیاتی ترقیب نمایند و با توجه به سرانه نسبت به اجرایی بودجه

 ۀسـران  ۀسـبت دریافـت بودجـ   هاي هزینه در بخـش ورزش ن  كایجاد محرّ  ریزي صحیح و ها با برنامه دانشگاه

 . ها اقدام نمایند فرهنگی دانشگاه ۀبخش ورزش از بودج

هـاي   تخصـیص کمـک  ) 49مـاده  (با توجه به قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی       

هـاي فعلـی در    سـرانه ا چالش مهم استاندارد نبودن ام ؛باشد ها براساس سرانه دانشجویی می دولتی به دانشگاه

در نظـام مـالی    ABC) Activity Based Costing(یابی بـر مبنـایی فعالیـت     ها و عدم سابقه هزینه دانشگاه

این   عالوه بر. ستها ورزشی در دانشگاه ۀو تعیین هزینۀ واقعی سران) 1386قارون، (عالی  ها و آموزش دانشگاه

ایـن امـر درون     تربیـت بـدنی و نیـروي متخصـص در     ۀرشـت  ت و سطح فعالیت و وجودموریأمتفاوت بودن م
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بندي بخـش ورزش دانشـجویی    یابی و بودجه تواند چالشی دیگر در هزینه ها و مدیریت فوق برنامه می دانشگاه

، پنجم توسـعه  چهارم و هاي ریزي عملیاتی در برنامه اران اقتصادي به روش بودجهذرویکرد سیاستگو  باشد می

بـا وجـود   . ق توسعه پایدارکشور اسـت هاي دولتی در راستاي تحقّ تخصیص منابع به سازمان حاکی از ضرورت

عملیـاتی، و ضـرورت اصـالح     ۀبودجـ  ةریزي کشور و تعریف و اقدام در حوز اراده دولت در اصالح نظام بودجه

و آنگـاه بـا طراحـی     ها مورد توجه قرار گیـرد  ها و سیاست م بر اهداف، استراتژيمقدد بای ریزي می نظام بودجه

 Performance(ریزي عملیـاتی   اجراي دقیق بودجه. تحقق بخشید ها را هاي عملیاتی، اهداف و سیاست برنامه

Based Budgeting ( نیز از جمله راهکارهایی است که تا حدود زیادي و به طور خودکار نظارت در بخش مالی

هـاي دانشـگاهی مسـتلزم     ریزي ی و نیز بسیاري از برنامهاین نقش نظارت  قتحقّ. ها را تسهیل می کند دانشگاه

هاي سرانه  تعیین نرم. هاي دانشجویی است هاي هزینه و محاسبه سرانه استقرار سیستم جامع نگهداري حساب

  . ها و مؤسسات آموزش عالی را نیز افزایش دهد ها در دانشگاه تواند کارایی و اثربخشی هزینه دانشجویی می

  

  :برخاسته از تحقیقو راهکارهاي عملی پیشنهادات 

شـده   ها و محاسبه بهـاي تمـام   بندي هزینه ی و طبقهیشناسا(یابی  تدوین الگوي عملی مناسب براي هزینه -١

  . ها و مؤسسات آموزش عالی ورزش دانشجویی در دانشگاه

یـابی در   بـر اسـاس اطّالعـات هزینـه     به تفکیک دخترو پسـر  ورزشی دانشجویی ۀسران ۀرم هزینوتعیین ن -٢

 ها دانشگاه

ـ  -٣ ریـزي بـه ویـژه     هـاي مختلـف بودجـه    ه بـراي بـه کـارگیري روش   فراهم ساختن زمینه و اطّالعات اولی

 . ریزي عملیاتی بودجه

  

  :منابع

هاي تربیت  نیاز سنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت). 1380. (اسدي دستجردي، حسن )1

طرح پژوهشی، پژوهشکدة تربیت بدنی . سات آموزش عالی کشورها و مؤس بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 

 و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

هاي اعضاي  دیدگاه ۀمقایس، )1384. (دامیراحمدمظفري، سی. تندنویس، فریدون. آفرینش خاکی، اکبر )2

علوم حرکتی  یۀنشر چگونگی توسعۀ ورزش همگانی، هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد

  . 22ـ 10صص، 5شمارة ، شو ورز

خالصه مقاالت دومین کنگرة علمی، . هاي ایران ورزش قهرمانی دانشگاه). 1379. (محمد امیرتاش، علی )3

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس. هاي آسیا ورزشی دانشگاه

، ادغام یافته خدمات بهداشتیریزي تفصیلی و بودجه عملیاتی در  برنامه). 1375. (پیله رودي، سیروس )4

 تهران ).یونیسف(صندوق کودکان سازمان ملل متحد انتشارات 

هاي کشور با تأکید  نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه). 1375. (تندنویس، فریدون )5

  ، رسالۀ دکتري، دانشگاه تهرانهاي ورزشی برفعالیت
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بررسی رابطه ورزش با سالمت روان ). 1385. (، لیالکاظمی، شقایق و شهباز نژاد. حسینی، سید حمزه )6

 97ـ 104، )53( 15، مجلّۀ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشجویان

 1ص. انتشارات پیام نور. تهران. چاپ دوم. هاي ورزشی مدیریت سازمان). 1378. (حمیدي، مهرزاد )7

تهران و  هاي فوق برنامۀ دانشگاه ورزشی هاي فعالیت بخشی اثر تعیین). 1384. (خداداد کاشی، حمید )8

 ، رسالۀ دکتري، تهران دانشگاه تربیت مدرسبخش اثر الگوي ارائه

. فاضالب وریزي عملیاتی در صنعت آب  بررسی روند بودجه). 1386. (ماهنوش، خطیبی. مسعود، خشایی )9

 تهران، ریزي عملیاتی اولین کنفرانس بین المللی بودجه

هاي آب  شرکت 1386ضوابط ناظر بر تهیه و تدوین و مستندسازي بودجه سال ). 1385. (سعودم، خشایی )10

هاي آب و فاضالب شهري،  و فاضالب شهري، گزارش پژوهشی، دفتر نظارت مالی و بودجه شرکت

1385 . 

ی در هاي ورزش بررسی برخی عوامل مؤثّر بر ارتقاي کمی و کیفی فوق برنامه). 1376. (دارابی، حجت اله )11

  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانهاي آموزش عالی مستقر در شهر تهران،  دانشگاه

ارائۀ یک مدل ریاضی براي اصالح تخصیص بودجـه در  ). 1387. (نعمتمحمدنژاد، . ، سهرابزانیانگ دل )12

 ، تهرانریزي عملیاتی کنفرانس بین المللی بودجه دومین، هایی که واحد مستقل مشابه دارند سازمان

اولـین  ریزي دانشگاهی بر مبنـاي عملکـرد،    پیشنهاد براي بودجه). 1386. (احمد، يدیسع. ی، پرویزساکت )13

 ، تهران ریزي عملیاتی کنفرانس بین المللی بودجه
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