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 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  چكيده
تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علووم، تحقیقوات و    ۀهدف این تحقیق ارزیابی عملكرد پژوهشكد

ؤسوا و  نفور از ر  232آماری این تحقیق شامل:  ۀ. جامعاست 2933پایان سال  تا 2933فناوری از سال 
های تخصصی پژوهشوكده،  ن پیشین و حال پژوهشكده، اعضای شورای پژوهشی، اعضای گروهمعاونا

ت ئو ... ( و اعضوای محتورم هی   کارگواه و  ،ی، کتابپژوهشكده در خصوص )پژوهش همكار با تاداناس
 و به روش تصوادفی سواده   عنوان نمونه آمارینفر از آنها به 203علمی و کارکنان پژوهشكده است که 

بورای تجییوه و   د. شساخته استفاده  محقق ۀآوری اطالعات از دو پرسشنامبرای جمع .انتخاب شدند
، هوا تعیوین نرموال بوودن داده    منظوور به اسمیرونوف-از آزمون استنباطی کلموگروف هاتحلیل داده

 مستقل و ضریب همبستگی پیرسوون اسوتفاده شود.    t(، آزمون ANOVAطرفه )تحلیل واریانس یک
تربیت بدنی در شاخص همایش در سطح خوب، در شواخص   ۀعملكرد پژوهشكد دهدمینتایج نشان 

مییان رعایت مسائل اخالقی و احتورام   ن وااالت مراجعؤکارگاه در سطح متوسط، در پاسخگویی به س
، در شواخص اموور   در سطح متوسوط  در شاخص نشریه متقابل توسط کارکنان اداری در سطح خوب،

در سوطح   ، در شواخص کتواب  مییان رضایت کلی از عملكرد مالی پژوهشكده در سطح متوسط مالی
ئوت  در شاخص مییان رضایتمندی اعضای هی در سطح متوسط، های پژوهشی، در بخش طرحمتوسط

و مییان مرجع بودن پژوهشوكده در مسوائل علموی     علمی در همكاری با پژوهشكده در سطح خوب
. در شاخص مدیران نیی مییان رضایت اعضوای  رددر سطح متوسط قرار داتربیت بدنی و علوم ورزشی 

 ،داردریاست پژوهشكده و معاونت پژوهشوی در سوطح خووبی قورار      ۀت علمی از عملكرد حوزئهی
های ارزیابی عملكرد از سووی وزارت علووم، تحقیقوات و    بنابراین توصیه می شود با توجه به شاخص

، بوا  علوم ورزشی به بررسی نقاط قووت و ضوعخ خوود پرداختوه    تربیت بدنی و  ۀفناوری، پژوهشكد
 ی، در راه ارتقوا اسوت های  مالک وزارتخانوه  هایی که جیء شاخصو تقویت بخشها برطرف کردن آن

 خویش گام بردارد.   ۀشدجایگاه خود و رسالت تعیین
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 مقدمه 
 رههای بشهری را به   نظم بخشیدن بهه عااییه    ۀعنوان مراکزی که وظیفبه-ها سازماندر  ،امروزه

شهده، بخشهی از عرندنهد    ههای تایهی   های عردی با ههد  منظور همخوانی تالشبه -عهده دارند

طور رسمی به ارزشیابی عملکرد کلی سازمان اختصاص داعته اس . ارزشیابی عملکهرد  کنترل به

، رای مطلوب نن موجب رشهد و بلهوس سهازمانی شهده    هادی اس  که طراحی و اجاز جمله تالش

مناسبی برای رشد، توساه، پیشرع  و بهسازی سهازمان خواههد بهود. در نیهاهی کلهی و       ۀوسیل

(. 1) ارزشیابی گذشهتیان اسه    ۀهای علمی دنیای کنونی ما نتیجتوان گف  پیشرع جامع می

علهو   دابیم کلید رشد و ترقی چشمییر کشورهای پیشرعته در میاگر کمی عمیق بینددشیم، در

ننهان از   های مستند و دقیق نن قو  دا اعراد نن جوامهع بهوده اسه .   تحقیقات و بررسی مختلف،

خهود در رونهد    ۀههای جاماه  هها و سهرگردانی  یتنهها از نهادان   حقادق، نه طردق کشف دانش نو و

تهر و در انجها  امهور    تهر، چیهره  های مسهتدل بینی اند، بلکه در پیشپیشرع  و سازندگی کاسته

بهرای حصهول   (. 2) انهد شهده تهر  تهر و پیشهرعته  مجهزتر و اختراعات جددد با کیفی  بهتر، موعق

وصول به اهدا ، کنترل و ارزشیابی امری ضهروری اسه  و بهدون اعمهال نظهارت و       ازاطمینان 

در  ؛ بنهابراد  وجهود خواههد داشه     همیشهه  1ارزشیابی مستمر و مداو  و پیییر، امکان انحرا 

 (.3) از اصول مهم و از اهم وظادف مددران اس  وظادف مددرد ، نظارت و ارزشیابیسلسله 

 شود.انجا  میمختلف  یهادر سازمان یاطور گستردهبه ریاخ یهاسال یعملکرد ط یابدارز

به عبارت  اس ؛عملکرد   درداز وجوه مد یکدهر سازمان و  فداز وظا یکدعملکرد  یابدارز

گیری عملکرد در دستیاه عرندند سنجش و اندازه :هد  اصلی از ارزدابی عبارت اس  از یردد

در چارچوب اصول و مفاهیم عملی مددرد  برای تحقق اهدا  و وظادف سازمانی  یهای اجراد

قانون  های اجرادی و پژوهشی که براساس اجرادی. بر همی  اساس، دستیاه ۀدر قایب برنام

 کردنارزدابی عملکرد خود و مشخص  بهشده  تحقق اهدا  تایی منظوربه اندشدهتأسیس 

 ها،ها، سازمانتخانهوزاراعم از  دیاجرا یهادستیاه یردبه عبارت د نیاز دارند؛ نقاط قوت و ضاف

که  یاندازاهدا  و چشم ،رسای   ،دمورأستاد با هر م ادصف  یعنوان واحدهابه ... مؤسسات و

در  منابعها و  یمسئوی ف،دبا توجه به وظا، یایملل یب ۀدر عرص اد یمل یدارند، چه در قلمرو

هستند.  نفاانیارباب رجوع و ذ ان،دبه مشتر دیاز واحدها ملز  به پاسخیو کددر هر  اریاخت

     مبادرت یاهدا  کل  ییخود به تا یها دمورأها با توجه به ماز سازمان یاریبس ماموالً

ها، شوند و بر اساس ننیم لدتبد اجرادیاهدا  به اهدا    داز ا کدکنند و سپس هر یم

- ییتا یهاشاخص  یبر اساس هم در نهاد ،شود و یم  ییتا یاتیعمل یهاراهبردها و برنامه

                                                                                                                   
1. Deviation 
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  دنکته کفا  یعملکرد هم یابدارز  یدر ضرورت و اهم (.4) شودیانجا  م یابدرزا ،شده

 دیروین و شودیم هابهبود مستمر عملکرد سازمان و هاباعث رشد برنامه یابدعمل ارز کند که یم

ها و . دوی کندادجاد می یسازمان یتاای یهاعرص  جاددتوساه و ا دیاعزاهم برای میعظ

اس  که بدون   ددهند. ننچه مسلم اس  ایم جا ان نهیزم  ددر ا یاها تالش گستردهسازمان

 یهاچایش دیبه اهدا  و بدون شناسا یابدو دس  شرع یپ زانیاز م یو کسب نگاه یبررس

 دیشده و شناسا دتدو یهااس یس یاجرا زانیو اطالع از م دسازمان و کسب بازخور یرو شیپ

نخواهد شد و بدون شک  سریمدارند، بهبود مستمر عملکرد  ازین یکه به بهبود جد یموارد

مددران امروزه همواره در . (5) س ین ردپذامکان یابدو ارز یریگاندازهموارد بدون   دا یتمام

پذدر برای ارزدابی عملکرد سازمان جامع، قابل اعتماد و اناطا  یدابی به راه حلجستجوی دس 

بتوانند اطالعات دقیق و کاعی از جادیاه خودش  دا ،تا ضم  حصول اطمینان از اه هستندخود 

توانند از نقاط قوت داخلی و از مددران با ارزدابی عملکرد سازمان خود می کنند؛ بنابراد کسب 

 و تهدددات موجود را شناسادی و از ضررهای احتمایی شوندهای خارجی سازمان مطلع عرص 

 لیدی  یبه هم .کنندسازمان را به سوی اثربخشی هداد   ،نهاد در و  کنند سازمان پیشییری

 ،یجامع و کامل، عملکرد خود را در قایب اهدا  و استراتژ ینظام که بتواند بر اساس یسازمان

 (. 6) تواند در تحقق اهدا  خود موعق باشدیبه همان اندازه م ،کند  دو تدو یطراح

خصوصهیات   ۀای از مهددران بها کلیه   ( در تحقیقی نشان داد نشنا نبهودن عهده  1344پورمحمد )

 ارزشیابی شوندگان، یحاظ نشدن برخی عوامل نظیر عالقه به شغل در عهر  ارزشهیابی، اسهتفاده   

از نتادج ارزشیابی دقیق و عینی نبودن سیستم ارزشیابی، تمادل بهه ارزشهیابی در سهط      نکردن

ارزشهیابی شهوندگان از مشهکالت     رایباال و عد  تشرد  مناسب و مطلوب سیستم ارزشهیابی به  

های ( نشان داد کیفی  عملکرد مددران دانشکده1375چیان )کوزه (. 7) اس م ارزشیابی سیست

-مدرسان دانشهکده  بیشترتربی  بدنی با وظادف ننها منطبق نیس . کیفی  نموزشی وپژوهشی 

دانشهکده، تأسیسهات و تجهیهزات و     ۀهای تربی  بدنی با وظادف ننها منطبق نیس  و بی  سابق

( 1342طبائیهان )  (.4) داری وجهود دارد یفی  نموزشی دانشکده ارتباط مانیتاداد واحدها با ک

بها  نن ۀ رابطه  وهای تربیه  بهدنی   ها و گروهعملکرد مددران دانشکده»در پژوهشی تح  عنوان 

ترتیهب  خهود بهه   ۀهای قدرت مورد اسهتفاد نشان داد از دددگاه مددران پادیاه «های قدرتپادیاه

قدرت تخصصی، اطالعات، شخصی، قهانونی، پهاداش، رابطهه، اجبهار و از ددهدگاه اع های        :شامل

قدرت تخصصی، اطالعات،  :مددران به ترتیب شامل ۀهای قدرت مورد استفادعلمی پادیاه هیئ 

ههای قهدرت مهورد    پاداش، شخصی، رابطه، قانونی و اجبار بوده اسه . ضهمناً بهی  انهواع پادیهاه     

 دار وجود داشه  علمی همبستیی مانی هیئ عملکرد ننان از دددگاه اع ای مددران با  ۀاستفاد
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هها را  سهازمان  در یابیعملکرد، وجهود ارزشه   یابیارزش ۀ( در مقای1342) یو عراهان یگودرز(. 9)

  یهی تا یرا برا دیارهایما یابیارزش هایها در برنامهداند سازمانیالز  م اس  و دانسته ضروری

تبیهی   »پژوهشی تح  عنوان  1343حیدری نژاد در سال بودن برنامه ارائه دهند.  زینم یموعق

های نموزشهی تربیه  بهدنی و علهو      ها و گروههای ارزدابی عملکرد در دانشکدهو تایی  شاخص

و  عها  طور های ارزدابی عملکرد در نموزش عایی بهانجا  داد و برای اد  منظور شاخص «ورزشی

( در تحقیقی با عنوان 1345) . نقی زاده باقی(4) ص بررسی شداطور خهی بتربی  بدن ۀدر حوز

کهارگیری  هبه  نشهان داد « های کشهور های ارزدابی مددران کل تربی  بدنی استانتایی  مالک»

هها و توجهه بهه    های مربوط به مههارت های عردی و اسالمی، شاخصمایارهای مربوط به ودژگی

بندی ترسهیمی  های مددرد  بر مبنای هد  و درجهگرعت  مقیاسداعته با در نظر اهدا  تحقق

( بها طراحهی سیسهتم ارزدهابی     1344) و همکاران جافری (.9) اس در ارزدابی مددران مناسب 

ههای خروجهی، و   ورودی، مهالک  یهها های تربی  بدنی ادران در سه باد مالکعملکرد دانشکده

مدرسان و کارشناسان تربی  بدنی و علو  ورزشی از عرندندی نشان دادند عرندند عملکرد شغلی 

بنهدی  ( در اویوده  1349همتهی نهژاد و همکهاران )    (.11) های مهم ارزدابی عملکرد اس مالک

1هها بها اسهتفاده از روش    های ارزدابی عملکرد ادارات تربی  بدنی دانشهیاه شاخص
AHP،   هفه 

بودجه، نیروی انسانی، امکانهات، درنمهد،    :ند ازاکه عبارت مایار را مشخص کردندزدر 33مایار و 

در تحقیقهی نشهان داد    1993در سهال   2ودنسهتون های نموزشی و پرورشهی.  تجهیزات، عاایی 

شده در مدل ترسیم ، وییدنبربر و زمانهزدنهبرای مددر گیری عملکرد ماموالً رودکردهای اندازه

کهارگیری انهواع   هایهف. به   :گردددرح دو مایار سنجش برای ارزدابی عملکرد عمومی کارکنان مط

ههای ارزدهابی براسهاس مفروضهات حاصهل از      کهارگیری عهر   هبه  ب. ؛نزمون روانی روی عملکهرد 

( بیهان مهی  2115) 3برناردد (. 11) ارزدابی( بر، برنامۀهای ماتمایارهای عملکرد شغلی )نزمون

بادد عرندندهای توساه و رشهد  منظور بررسی تبددل ارزدابی سودمند عملکرد، مددران  کند که به

 منظهور بهه ( 2119) 4نتهادج پهژوهش شهریی   . کنندردزی بندی و برنامهخوبی ساختارمربیان را به

 ههادی چهون مأمورده  و اههدا  سهازمان، انییهزش، جهو        تایی  مددر موعق نشان داد شهاخص 

( 2111) 5عهرر ینهدی و  های ارزدابی در نظهر گرعه .   توان شاخصارتباطات با ارباب رجوع را می

هها  تا اعتقادات، ارزشتمرکز شود روی رعتارهای واقای که بادد بیشتر عالوه بر اد  تأکید کردند 

                                                                                                                   
1 . Analytical Hierarchy Process 

2 . Winston 

3. Bernardin and et al 

4 . Sherli 

5. Landy & Farr 
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-  محیطی که روی کار تأثیر مهی عوامل وابسته به قرائها. اد  محققان پیشنهاد کردند دا نیرش

  (.12) شودصورت بهینه انجا  تا ارزدابی عملکرد به شوندگذارد بادد در نظر گرعته 

با توجه بهه نقهش انکارناپهذدر نن در     ،ارزدابی عملکرد نهادهای علمی ورزشی أسفانه در زمینۀمت

طور کلی ارزدابی عملکرد هو ب انجا  نشدههای ورزشی، تاکنون تحقیقات زدادی در کشور سازمان

عنوان متویی علمی ورزش کشور هنوز در مهد اسه .  خصوص پژوهشکده بههب ،های علمیبخش

توان به گستردگی موضوع ارزشیابی پی بهرد. گهواه اده  مهدعی     با توجه به مطایب ذکر شده، می

 ،تهرد  مشهکالت ارزشهیابی   از عمهده  .اس های مختلف دانشمندان مددرد  در اد  زمینه نظرده

ا  ارزشیابی اس  که بهدد  ترتیهب انجه    ۀنشده در زمیپراکندگی و تنوع بسیار زداد ابااد بررسی

 ۀنیشه یبهه پ  توجهه بها  اسه .   کهرده  مواجه مشکل تحقیقی را که به بررسی تما  ابااد بپردازد با

بهه   هها و اعهراد  عملکهرد سهازمان   یابها در خصوص ارزدپژوهش بیشتر شودیپژوهش مشخص م

از پژوهشیران بها توجهه بهه سهط  و      کاند که هر دشده  دهدا یابدارز یارهایما  دسم  تدو

در دها زدردسهتان   عملکرد سهازمان و کارکنهان    یابدارز یرا برا هادییژگدوشناختی خود  ۀعلسف

نهاچیزی از اده  تحقیقهات بهه      تاهداد که  درداع توان با مرور نتادج تحقیقات می .اندنظر گرعته

علمهی اختصهاص دارد و شهادد    ههای  های پژوهشی و پژوهشهکده خصوص سازمانهها و بسازمان

حهال   در. بیشهتری انجها  شهود   که در اد  زمینه تحقیقهات   شود سبب گونه تحقیقاتانجا  اد 

وزارت علهو    یو علو  ورزش یبدن  یترب ۀکشور، پژوهشکد یپژوهش یهااز سازمان یکد ،حاضر

 همهی  دییهل  ؛ به اس  دهش سیسأبا مواعق  وزارت علو  ت 1377اس  که در سال  قاتیو تحق

تا سهال   1377 ده سایه از سال ایدوره یدر نظر دارد عملکرد پژهشکده را در ط مذکور قیتحق

 یابده مختلهف ارز  یهها در حهوزه  تحقیقات و عناوری  مصوب وزارت علو ،بر اساس اهدا  1347

 ۀپژوهشکد یفیو ک یعملکرد کم   یوضا ، بررسیپژوهش  دا ۀمسئل  دترعمده؛ در نتیجه کند

شده اس . از طر   ییاهدا  تا ده سال مذکور بر اساس یمختلف ط یهادر حوزه یبدن  یترب

-یمه  یابده ارز یو عنهاور  قاتیوزارت علو  و تحق یهر سال از سو یبدن  یترب ۀپژوهشکد ،یردد

  های امتیهازی مهد نظهر وزارت علهو ،    هم شاخصخواهد شد  یسا قیتحق  ددر ا ؛ بنابراد شود

 شود.بررسی  ،اما در راستای امور پژوهشی ،های غیرامتیازیو هم شاخصتحقیقات و عناوری 

 پژوهشروش 
با توجه به  .ه اس صورت پیمادشی انجا  شداس  که به توصیفیاد  پژوهش از نوع تحقیقات 

 قیاالت تحقؤاز س یبه با  یدهپاسخ یبرا ایف. شد:نوری ماهی  تحقیق اطالعات به دو روش جمع

دهی به با ی از برای پاسخ ب. ؛شد( در پژوهشکده استفاده یویاز اسناد و مدارک موجود )نرش
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و پژوهشیران تربی  بدنی و همچنی  سادر  تاداننیرش سنجی اس منظوربهاالت تحقیق، سؤ

( نفر N =171تحقیق شامل ) اد  نماری ۀجاما .استفاده شد یشدمایپ ۀویشاز های ورزشی سازمان

 تخصصی هایگروه اع ای پژوهشی، شورای اع ای پژوهشکده، حال و پیشی  نمااونا و از رؤسا

 و اندداشته...(  و کارگاه کتاب، پژوهشی،)همکاری  پژوهشکده با تاکنون که یتاداناس پژوهشکده،

 ۀنمون عنوانبه نفر 127ها از میان نن که بود پژوهشکده کارکنان و علمی  هیئ محتر  اع ای

ارزیابی  ۀگان 3های شاخص تحقیق نخس  اد  در. به روش تصادعی ساده انتخاب شدندو  نماری

 جایگاه مالی، امور انسانی، نیروی پژوهشی، طرح کتاب، نشریه، کارگاه، همایش،) عملكرد

 پنج  ها درسپس هر دک از شاخص و دش شناسادی (مدیران و پژوهشكده تحقیقاتی-علمی

های با توجه به شاخص .بررسی شدند و خیلی ضایف فیضا ،خوب، متوسط عایی، خیلی سط 

 هایودژگی یسؤای هش  ها از دو پرسشنامۀنوری دادهشده، برای جمعارزدابی تایی 

 به دهیپاسخ د. همچنی  برایش ساخته استفادهمحقق یسؤای 64 ۀپرسشنام شناختی و جمای 

اعتبار  .شد استفاده در پژوهشکده( نرشیوی) موجود مدارک و اسناد از تحقیق سؤاالت از با ی

و پادادی نن با  شدن مددرد  ورزشی تأدید اصوری و محتوادی پرسشنامه توسط تادادی از متخصص

 هایاز شاخص هاداده توصیف منظوربه. نمد دس هب( =43/1α) کرونباخ یاستفاده از ضردب نیفا

 با ،نهاد  در. دش استفاده درصد و عراوانی توزدع نمودار خطی، و در قایب جداول پراکندگی و مرکزی

طبیای تایی  منظور به اسمیرونو -کلموگرو  استنباطی نزمون متغیرها، سنجش سط  به توجه

همبستیی پیرسون برای  ضردب و های برای تایی  تفاوت میانیی انمونهتک t نزمون ها،بودن داده

  .شد گرعته کاربه( P≤15/1)داری مانی سط  در تایی  روابط

 نتايج 
 57و  26ترتیهب  علمی به هیئ س  اع ای بیشینۀ و کمینه  دهدمینتادج تحقیق حاضر نشان 

درصهد   69 .اسه  ( 42/42±12/7ترتیهب ) . همچنی  میانیی  و انحرا  استاندارد سه  بهه  اس 

   دهند.میدرصد را زنان تشکیل  31  علمی را مردان و ئاع ای هی

 اس .های مختلف ها در گرادشعلمی دانشیاه هیئ بیانیر میزان مشارک  اع ای  1جدول 
 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀ علمی در رشت هیئتگرایش اعضای  .2جدول 

 ردیخ
 شاخص

 گرایش
 درصد فراوانی

 33 34 مددرد  ورزشی 1
 33 34 عیزدویوژی ورزشی 2
 4 13 رعتار حرکتی 3
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 13 19 بیومکانیک ورزشی 4
 13 19 شناسی ورزشینسیب 5

 111 127 جمع کل
 

 اس .کننده در اد  پژوهش شرک  علمی هیئ های اع ای بیانیر سطوح مرتبه 2جدول 
 

 علمی  هیئتعلمی اعضای  ۀمرتب .0 جدول

 ردیخ
 شاخص

 مرتبه علمی
 درصد فراوانی

 37 47 مربی 1
 47 61 استاددار 2
 11 14 دانشیار 3
 5 6 استاد 4

 111 127 جمع کل

 شاخص همایش  -2
 

 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  المللیو بین های ملیرسانی همایشاطالع ۀنحو .9جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 7 11 ضایف 2
 15 21 متوسط 3
 53 64 خوب 4
 25 32 عایی 5

 111 127 جمع کل

 
 از دیدگاه  یالمللنیو ب های ملیمدیریت و هماهنگی در برگیاری همایش ۀنحو .0جدول 

 هاعلمی دانشگاه هیئتاعضای 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 4 5 خیلی ضایف 1
 11 14 ضایف 2
 31 39 متوسط 3
 42 54 خوب 4
 12 15 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

و عوامل  نمسئوال دیپاسخیو ۀنحو یعلم هیئ  یدرصد اع ا 11 دهدمینتادج تحقیق نشان 

 15درصد خوب و  37درصد متوسط،  34 ف،یرا ضا ایمللیو بی  یمل یهاشدهما دیاجرا
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را  ایمللیی و بی مل شدهما یاجرا قیتطب ،یعلم هیئ  یدرصد اع ا 15 .دانندمی یدرصد عای

 یدرصد عای 11درصد خوب و  42درصد متوسط،  32 ف،یضا شده ییتا شیاز پ یهابا برنامه

ی و مل هایشدشده در همامقاالت ارائه یعلم یمحتوا یعلم هیئ  یدرصد اع ا 11 .دانندمی

 4 .دانندمیدرصد خوب  34درصد متوسط و  45 ف،یدرصد ضا 11 ف،یضا یلیرا خ ایمللیبی 

 یلیخ یایملل یب ملی و هایشدهمادررا پوسترها  ۀارائ ۀشکل و نحو یعلم هیئ  یدرصد اع ا

 .دانندمی یدرصد عای 11درصد خوب و  45درصد متوسط،  27 ف،یدرصد ضا 9 ف،یضا
 

 2933 تا 2933ی از سال علم هایی بخش همایشارزیابی کمّ .5جدول 

 مالک حیطه

29
33

 29
33

 29
33

 29
32

 29
32

 29
30

 29
39

 29
30

 29
35

 29
32

 29
33

کل 
ع 

جم
 

ما
ه

ی
 ش

ها
 ی

لم
ع

 ی

 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - اجرا شده یایملل یب یهاشدهما
 222 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 درصد

 22 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 - اجر شده یمل یهاشدهما
 222 11 11 11 1 11 21 21 1 11 11 1 درصد

 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - اجرا شده دیدانشجو یهاشدهما
 222 1 21 21 21 21 21 1 1 1 1 1 درصد

 

 

 

 
 

 کارگاهشاخص  -0
 

 از دیدگاه اعضای  های برگیار شده توسط پژوهشكدهمحتوای علمی کارگاه .2جدول 

 هاعلمی دانشگاه هیئت

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 13 17 ضایف 2
 32 41 متوسط 3
 45 57 خوب 4
 11 13 عایی 5

 111 127 جمع کل
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 از دیدگاه در کارگاه آموزشی  تدریس استاد یا استادان ۀمییان اطالعات و نحو .3جدول 

 هاعلمی دانشگاه هیئتاعضای 

 رددف
 شاخص

 متغیر
 درصد عراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 12 15 ضایف 2
 23 29 متوسط 3
 54 69 خوب 4
 11 14 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

مالومات خود  شداعزا زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 7 دهدمیهمچنی  نتادج تحقیق نشان 

درصد خوب  22درصد متوسط،  52 ف،یدرصد ضا 11 ف،یضا یلیکارگاه خ یرا پس از برگزار

 یدر اجرا یو هماهنی  دردمد ۀنحو یعلم هیئ  یدرصد اع ا 11 .دانندمی یدرصد عای 9و 

 دانند.می یدرصد عای 9درصد خوب و  34درصد متوسط،  46 ف،یکارگاه را ضا

 شاخص نشریه  -9
 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  دریافت مقاله و پاسخگویی از طریق اینترنت ۀنحو .3جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 12 16 ضایف 2
 35 44 متوسط 3
 42 54 خوب 4
 11 13 عایی 5

 111 127 جمع کل

 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  نهایی ۀفرآیند داوری مقاالت و اعالم نتیج .3جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 17 21 خیلی ضایف 1
 33 41 ضایف 2
 24 31 متوسط 3
 19 24 خوب 4
 7 9 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

در را تخصص داوران  زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 7 دهدمینتادج تحقیق نشان داد 

درصد  7درصد خوب و  24درصد متوسط،  41 ف،یدرصد ضا 17 ف،یضا یلیق اوت مقاالت خ
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 16 ف،یضا یلیروز بودن مقاالت هر شماره را خبه یعلم هیئ  یدرصد اع ا 9 .دانندمی یعای

 یدرصد اع ا 9 .دانندمی یدرصد عای 7درصد خوب و  29درصد متوسط،  39 ف،یدرصد ضا

درصد  41 ف،یرا ضا یپژوهش در علو  ورزش یتخصص اتدنشر یعلم یمحتوا یعلم هیئ 

 دانند.می یدرصد عای 4درصد خوب و  43متوسط، 
 

 
 2933الی  2933علمی از سال  ۀی بخش نشریارزیابی کمّ .2نمودار 

 

 

 
 

 های پژوهشیشاخص طرح -0
 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  نهایی ۀپژوهشی و اعالم نتیجهای طرحفرآیند داوری  .22جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 13 16 خیلی ضایف 1
 17 22 ضایف 2
 44 56 متوسط 3
 19 24 خوب 4
 7 9 عایی 5

 111 127 جمع کل
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 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای های پژوهشی محتوای علمی طرح .22جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 14 14 ضایف 2
 51 65 متوسط 3
 35 44 خوب 4
 1 1 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

طرح  یدر اجرا را و همکاران یتخصص مجر  درعا زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 4

 4ند. اهدرصد خوب دانست 31درصد متوسط و  45 ف،یدرصد ضا 16 ف،یضا یلیخ یپژوهش

درصد  14 ف،یضا یلیرا خ یپژوهش هایبودن طرح یکاربرد یعلم هیئ  یدرصد اع ا

 ند.هدانست یدرصد عای 7درصد خوب و  21درصد متوسط،  46 ف،یضا

 
 2933الی  2933ارزیابی کمی بخش طرح پژوهشی از سال  .0نمودار 

 شاخص کتاب  -5
 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  کیفیت ارزیابی کتاب توسط داوران .20جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 9 12 خیلی ضایف 1
 15 19 ضایف 2
 52 65 متوسط 3
 24 31 خوب 4
 1 1 عایی 5

 111 127 جمع کل
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علمی  هیئتاز دیدگاه اعضای  های منتشر شده توسط پژوهشكدهمحتوای علمی کتاب .29جدول 

 هادانشگاه

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 7 9 خیلی ضایف 1
 11 14 ضایف 2
 41 51 متوسط 3
 35 44 خوب 4
 7 9 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

عرندند  برایزمان صر  شده  زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 13 دهدمینتادج تحقیق نشان 

 17درصد متوسط و  34 ف،یدرصد ضا 32 ف،یضا یلیرا خ دینها ۀجها و اعال  نتیکتاب یداور

چاپ شده را  هایروز بودن کتاببه یعلم هیئ  یدرصد اع ا 15دانند. میدرصد خوب 

 دانند.می یدرصد عای 11درصد خوب و  35درصد متوسط،  41 ف،یضا

 
 2933الی  2933ارزیابی کمی بخش خریداری کتاب و مجالت از سال  .9 شكل

 شاخص نیروی انسانی  -2
 

 از دیدگاه  مییان همكاری در پیگیری امور اجرایی و اداری توسط کارکنان اداری .20جدول 

 هاعلمی دانشگاه هیئتاعضای 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 9 11 خیلی ضایف 1
 11 14 ضایف 2
 37 47 متوسط 3
 34 43 خوب 4
 9 12 عایی 5
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 111 127 جمع کل
 

 علمی از دیدگاه  هیئتمییان رعایت مسائل اخالقی و احترام متقابل توسط اعضای  .25جدول 

 هاعلمی دانشگاه هیئتاعضای 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 1 1 ضایف 2
 26 33 متوسط 3
 54 69 خوب 4
 21 25 عایی 5

 111 127 جمع کل

 
 2933الی  2933ی از سال انسان یروینارزیابی کمی بخش جذب  .22جدول 

 مالک حیطه
29

33
 29

33
 29

33
 29

32
 29

32
 29

30
 29

39
 29

30
 29

35
 29

32
 29

33
ل 

ع ک
جم

 

ین
رو
 ی

سان
ان

 ی

تاداد جذب 
 یکارکنان ادار

3 2 - 1 - 3 1 3 5 1 1 21 

 111 5 5 25 15 5 15 1 5 1 11 15 درصد
تاداد جذب 

 هیئ ع و 
 یعلم

- - - - - - 1 1 - - 2 4 

 111 51 1 1 25 25 1 1 1 1 1 1 درصد
تاداد جذب 

 یدکتر ۀیبورس
- - - - - - - - - - 2 2 

 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 درصد

 

 

 شاخص امور مالی -3
 هاعلمی دانشگاه هیئتاز دیدگاه اعضای  مییان رضایت از فرآیند انعقاد قرارداد مالی .23جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 11 13 خیلی ضایف 1
 16 21 ضایف 2
 51 65 متوسط 3
 23 29 خوب 4
 1 1 عایی 5

 111 127 جمع کل
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 هاعلمی دانشگاه هیئتمییان رضایت کلی از عملكرد مالی پژوهشكده از دیدگاه اعضای  .23جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 7 9 خیلی ضایف 1
 13 17 ضایف 2
 54 72 متوسط 3
 15 21 خوب 4
 7 9 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

 یشده بهرا ددیمبایغ تأ زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 9 دهدمیهمچنی  نتادج تحقیق نشان 

 24درصهد متوسهط و    54 ف،یدرصهد ضها   13 ف،یضها  یلیرا خ یقاتیو تحق یعلم های یعاای

علمی عرندند پرداخ  قراردادهای مایی را خیلی  هیئ درصد اع ای  11 .دانندمیدرصد خوب 

 دانند.میدرصد خوب  19درصد متوسط و  54درصد ضایف،  17ضایف، 

 
 (.)مبالغ به میلیون ریال است 2933 تا 2933تربیت بدنی از سال  ۀپژوهشكد ۀی بودجارزیابی کمّ .0 شكل

 پژوهشكده یقاتیو تحق یعلم گاهیجاشاخص  -3
 مییان مرجع بودن پژوهشكده در مسائل علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی .23جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 9 12 خیلی ضایف 1
 15 19 ضایف 2
 34 43 متوسط 3
 33 42 خوب 4
 4 11 عایی 5

 111 127 جمع کل
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 علمی در ایران یعنوان مرکیمییان موفقیت پژوهشكده به .02جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 4 11 خیلی ضایف 1
 11 15 ضایف 2
 46 57 متوسط 3
 27 35 خوب 4
 4 11 عایی 5

 111 127 جمع کل

 
 علمی در همكاری با پژوهشكده هیئتمندی اعضای مییان رضایت .02جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 7 9 خیلی ضایف 1
 7 9 ضایف 2
 39 51 متوسط 3
 36 46 خوب 4
 11 14 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

 را پژوهشکده دیتوانا زانیم یعلم هیئ  یدرصد اع ا 7 دهدمیهمچنی  نتادج تحقیق نشان 

 11 ف،یضا یلیخ یلیتکم التیتحص انددانشجو یقاتیو تحق یعلم یازهایبه ن دیدر پاسخیو

 یدرصد اع ا 4دانند. می یدرصد عای 4درصد خوب و  34درصد متوسط،  36 ف،یدرصد ضا

 15 ف،یضا یلیتوسط پژوهشکده خرا خود  یسط  مالومات علم یارتقا زانیم ،یعلم هیئ 

 دانند.میدرصد خوب  32درصد متوسط و  45 ف،یدرصد ضا

 

 شاخص مدیران -3
 ریاست پژوهشكده ۀعلمی از عملكرد حوز هیئتمییان رضایت اعضای  .00جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 ضایفخیلی  1
 15 19 ضایف 2
 34 42 متوسط 3
 39 51 خوب 4
 12 16 عایی 5

 111 127 جمع کل
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 معاونت پژوهشی ۀعلمی از عملكرد حوز هیئتمییان رضایت اعضای  .09جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 1 1 خیلی ضایف 1
 15 19 ضایف 2
 42 54 متوسط 3
 31 34 خوب 4
 13 16 عایی 5

 111 127 کل جمع
 

 معاونت اداری مالی ۀعلمی از عملكرد حوز هیئتمییان رضایت اعضای  .00جدول 

 ردیخ
 شاخص

 متغیر
 درصد فراوانی

 7 9 خیلی ضایف 1
 17 22 ضایف 2
 39 44 متوسط 3
 24 36 خوب 4
 9 12 عایی 5

 111 127 جمع کل
 

 .انجا  شد.شده  یداردخر زاتیبا توجه به مالک تجه شیاهدبخش نزما یکم  یابدارزهمچنی  

 

 
 2933الی  2933ارزیابی کمی بخش آزمایشگاه از سال  .5 شكل

 

ارزدهابی عملکهرد    ۀههای پرسشهنام  اسهمیرنو  نشهان داد توزدهع داده   -نتادج نزمون کلمهوگرو  
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 بود.   ( طبیای=96/1Pو  =49/1Z)تربی  بدنی و علو  ورزشی  ۀپژوهشکد
 فرضی  شده با میانگینمشاهده در خصوص تفاوت میانگینای نمونهتک tآزمون  .05جدول 

 مقیاس جایگاه علمی و تحقیقاتی پژوهشكدهخرده
 شاخص           

 متغیر
Mcri M±SDobs df t P 

91/26±51/4 24 جادیاه علمی و تحقیقاتی پژوهشکده  126 13/6  
*111/1  

 دار اس .مانی (≥ 11/1P)*در سط  
 

مقیاس جادیاه عرضی خرده شده با میانیی مشاهده میانیی  دهد بی نشان می 25نتادج جدول 

طهور  داری وجود دارد. به( تفاوت مانیt(126)=13/6و  ≥ 11/1P) علمی و تحقیقاتی پژوهشکده

( از میههانیی  عرضههی Mobs=91/26شههده )ر بههودن میههانیی  مشههاهدهیشههتکلههی بهها توجههه بههه ب

(24=Mcri . می توان گف  جادیاه علمی و تحقیقاتی پژوهشکده در حد قابل قبویی اس ) 
 

فرضی عملكرد  شده با میانگینمشاهده ای در خصوص تفاوت میانگیننمونهتک tآزمون  .02جدول 

 تربیت بدنی ۀکلی پژوهشكد
 شاخص              

 Mcri M±SDobs df t P متغیر

64/224±39/25 214 عملکرد کلی پژوهشکده تربی  بدنی  126 15/9  
*111/1  

 دار اس .مانی (≥ 11/1P)*در سط  

 

عرضهی عملکهرد کلهی     شهده بها میهانیی    مشهاهده  میهانیی   دهد بی نشان می 26نتادج جدول 

 ،طهور کلهی  داری وجود دارد. به( تفاوت مانیt(126)=15/9و  ≥11/1P) تربی  بدنی ۀپژوهشکد

( Mcri=214( از میانیی  عرضهی ) Mobs=64/224شده )بودن میانیی  مشاهده یشتربا توجه به ب

 ی در حد قابل قبویی بوده اس .بدن  یترب ۀپژوهشکد یعملکرد کلتوان گف  می
 

 های ارزیابی مقیاسبین خرده رابطۀ موردآزمون ضریب همبستگی پیرسون در  .03جدول 

 عملكرد پژوهشكده

 متغیر

ص
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 مایی-عملکرد مااون  اداری
n       
r       
P      

     n  127 عملکرد مااون  پژوهشی
r  57/1     
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P *111/1     

جادیاه علمی و تحقیقاتی 
 پژوهشکده

n  127 127    
r  54/1 61/1    
P *111/1 *111/1    

 عملکرد مددران
n  127 127 127   
r  41/1 34/1 44/1   
P *111/1 *111/1 *111/1   

 ۀعملكرد کلی پژوهشكد
 تربیت بدنی 

n  127 127 127 127  
r  73/1 94/1 76/1 57/1  
P *111/1 *111/1 *111/1 *111/1  

 دار اس . مانی (≥ 11/1P)*در سط  

 گيريبحث و نتيجه
تحقهق اههدا    منظهور  ، بهه انهد شهده های اجرادی و پژوهشی که براساس قانون تأسهیس   دستیاه

از  یکه د .بپردازنهد نقاط قوت و ضهاف   کردنارزدابی عملکرد خود و مشخص  بادد به شده تایی

 قهات یوزارت علهو  و تحق  یو علهو  ورزشه   یبهدن   یتربۀ پژوهشکد کشور یپژوهش یهاسازمان

عملکهرد   قیه تحق  ده ا در .اسه   دهشه  سیبا مواعق  وزارت علو  تاسه  1377اس  که در سال 

شهده از   هئه بر اساس اههدا  ارا  1347تا سال  1377 ده سایه از سال ایدوره یپژهشکده در ط

ههر سهال از    یبهدن   یه ترب ۀپژوهشکد .اس  شدهی ابدمختلف ارز یهاپژوهشکده در حوزه یسو

 داشه   یسها  حاضهر  قیه تحق ؛ از اده  رو شودیم یابدارز یو عناور قاتیتحق ،وزارت علو  یسو

 .کنهد  یبررسه  زیه ن راپژوهشهکده    دردمد نظر مد موارد ردشده، سافدتار یهاعالوه بر شاخص

کهه همهه سهایه از طهر  وزارت علهو  و       یمتمرکز یهایابدارز بر عالوه یبدن  یترب ۀپژوهشکد

 زیه نرا کامل پژوهشکده  یابدخود ارز یپژوهش یها ددر اویو ،دشویانجا  م یو عناور قاتیتحق

 قیه تحق  ده ا ههد  اصهلی   ،منظهور   یهمه  بهه  خود قرار داده اس . یقاتیتحق یکارها ۀردر زم

 بود. 1347تا سال  1377مشخص کردن عملکرد اد  سازمان از بدو تأسیس نن در سال 

ایمللهی  ههای ملهی و بهی    در خصوص عملکرد پژوهشکده برگزاری همادش تحقیقنتادج  دکی از

ههای  برگهزاری همهادش جهزا شهاخص     از دددگاه وزارت علو ، تحقیقات و عناوری اس . هرچند

شی ورز ۀحسب نیاز جاما ۀ تربی  بدنی برها نیس ، پژوهشکدپژوهشیاهها و ارزدابی پژوهشکده

ترودج علو  ورزشی و تبادل دانهش و اطالعهات،    برایسازی و دانشیاهی کشور در خصوص بستر

ههای  ه اس  هر سهایه همهادش  کردن ورزشی تالش اها و متخصصدانشیاه تادانبه درخواس  اس

رسهانی، زمهان و   اطالع ۀها از نحودانشیاه اندتانیمی از اسد. بیش از کنایمللی برگزار ملی دا بی 

 ،ایمللی رضاد  داشتند. از طرعهی های ملی و بی مکان، مددرد  و هماهنیی و برگزاری همادش
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ههای ملهی رضهاد  چنهدانی     شهده در همهادش  هها از مقهاالت ارائهه   علمی دانشیاه هیئ اع ای 

ارههای تحقیقهی، محتهوای ضهایف مقهاالت و      نداشتند. تکراری بودن عنهاود ، مشهابه بهودن ک   

علمهی   هیئه  نونوری در مقاالت و پوسترها از دالدل نارضهادتی اع های   نبود پوسترها و در کل 

د تغییهرات در محورههای همهادش و    تهوان بهه ادجها   اد  ما ل می ی رععکارهاراه ۀبود. از جمل

مشهابه بهودن    دها های ملی اشاره کهرد تها از تکهراری    نظارت بیشتر بر داوری مقاالت در همادش

مهددرد  و همهاهنیی برگهزاری     ۀنحهو  ،مقاالت همادش جلوگیری شهود. از نکهات قابهل توجهه    

داشتند. برگهزاری ههر    خوبی از ننها بود که رضاد  نسبتاً دانشیاه تادانها از دددگاه اسهمادش

ردهزی و مهددرد    اده  مههم بها برنامهه     دارد ونیاز های مختلف همادشی به سازماندهی در بخش

ایمللهی و  همادش بی  5همادش ملی،  11تاداد  1347تا  1377. از سال ندددس  میبهمناسب 

پژوهشهکدۀ   بهه عبهارت ددیهر    شده اس ؛همادش برگزار  21همادش دانشجودی و در مجموع  5

برگزاری اد  تاهداد  اس .  کردههمادش علمی برگزار  دوطور متوسط در هر سال به تربی  بدنی

ها در حد قابل قبهویی  علمی دانشیاه هیئ ایمللی از دددگاه اع ای همادش در سط  ملی و بی 

 قرار داش . 

شهود، مکهانی بهرای    های علمی که توسط پژوهشکده برگزار مهی همچنی  نتادج نشان داد کارگاه

ز دانشهجودان و  حسهب نیها   ردانش و ارتقای سط  علمی جاماه ورزشی کشور اسه  و به   ۀعرض

کارگاه نموزشهی   311شود. در اد  ده سال در مجموع ها برگزار میعلمی دانشیاه هیئ اع ای 

بهه عبهارت    ؛ایمللی و دانشیاهی تشهکیل نشهده اسه    اما  کارگاه نموزشی بی  ،دهشملی برگزار 

کهه اده    کرده اس  کارگاه نموزشی ملی برگزار  31طور متوسط در هر سال به پژوهشکده ددیر

ههای  کارگاه نشدن برگزار اما ،علمی در حد خوبی بود هیئ تاداد کارگاه ملی از دددگاه اع ای 

. با اس  1347تا  1377های ایمللی و دانشیاهی از نقاط ضاف عملکرد پژوهشکده طی سالبی 

رودج ایمللهی و دانشهیاهی از بهتهرد  ابزارههای ته     بی  ،های علمیتوجه به ادنکه برگزاری کارگاه

ها تالش بیشتری داشهته  در برگزاری اد  کارگاه پژوهشکدۀ تربی  بدنی باددعلو  ورزشی اس ، 

های نموزشی، میزان اطالعهات  ها از محتوای علمی کارگاهدانشیاه تادانباشد. بیش از نیمی از اس

ودان ثب  نا  دانشهج  1345تا سال  1377اند. از سال دهکرابراز رضاد   مدرسانتدردس ۀ و نحو

-امها در سهال   ،شدا ارسال نامه انجا  میدصورت ح وری ها بهبرای ح ور در کارگاه تادانو اس

شود که اد  باعهث تسهردع عااییه  کارشناسهان     صورت ادنترنتی انجا  میهای اخیر ثب  نا  به

علمهی از کمبهود وسهادل کمهک نموزشهی در       هیئه  اع ای  ،ده اس . از طرعیشبخش کارگاه 

ها ماتقد بودند مالومات و دانش ننهان  دانشیاه تاداناس ،. همچنی اندکردهکارگاه ابراز نارضادتی 

مطایب مختلهف و گسهترده در    ئۀارا عالوه،بهها اعزادش چندانی نداشته اس . با ح ور در کارگاه
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-نارضهادتی شهرک    ،و در نتیجهه میزان بازدهی کاهش ها و زمان محدود هر کارگاه باعث کارگاه

های نموزشهی بیهان نمهود،    بهبود کارگاه برایتوان کارهادی که میشود. از جمله راهکنندگان می

هها و اسهتفاده از   ها با توجه به نیاز دانشجودان و دانشیاهیان، اعزادش زمان کارگاهتنوع در کارگاه

کیفی  علمهی و   با ارتقای   بدنی بادد تالش کندتربی ۀن متخصص اشاره کرد. پژوهشکدامدرس

 ها اقبال عمومی دانشیاهیان را اعزادش دهد.      نموزشی کارگاه

-علمهی  یق مربوط به بخهش نشهرده اسه . داشهت  نشهردۀ     بخش مهم ددیری از نتادج اد  تحق

نشهردۀ   زارت علو ، تحقیقات و عناوری اسه . های ارزدابی عملکرد از سوی وپژوهشی از شاخص

 21، 1347با مجوز اد  وزارتخانه انتشار داع  و تا سهال   1341نخستی  بار در سال پژوهشکده 

 1346. همچنی  از سهال  شده اس چاپ  «پژوهش در علو  ورزشی»شماره از اد  نشرده با نا  

 ههای نخسه    د. در سهال شه اد  نماده چهاپ   با ننشماره از  نماده شد و پنج ISC دراد  نشرده 

 بهرای مشهکالتی   کهه شهد  دا ح وری درداعه  مهی   صورت پستیی  نشرده، اصل مقاالت بهعاای

هها و  علمهی دانشهیاه   هیئه  نارضهادتی اع های    باعهث  و در نتیجهه  ادجهاد کهرده   ارسال مقاالت

-صورت ادنترنتی امکهان روند درداع  مقاالت، ارسال مقاالت به اما با تغییر شده بود،دانشجودان 

داوری  برایکاربری شخصی، مقاالت خود را  پروندۀ با ادجاد تواندو هر عردی می ه اس دشپذدر 

د، مدت کرپژوهشکده تربی  بدنی بیان  ۀتوان در خصوص نشردبادی که می ئلۀد. مسکنارسال 

عرندنهد   ازهها  دانشهیاه  تادانبیش از نیمی از اسمیزان رضاد  . اس زمان عرندند داوری مقاالت 

امها بادهد    قرار داش ،شده در حد ضایفی نهادی و میزان زمان صر  ۀعال  نتیجا ،داوری مقاالت

پهژوهش در   ۀهای مختلف علو  ورزشی، نشهرد های نخس ، با توجه به حیطهدر سال دادنور شد

چهاپ مقایهه در    بهرای شد و هر گرادش، دک دا دو سهم علو  ورزشی تنها در دک جلد چاپ می

ای که از سوی داوران پذدرش چاپ شد هر مقایه  موجب میتخصصی خود را داش  و اد ۀحیط

-علمی کهه بهه   هیئ تاداد اع ای  ،. از طرعیدر نوب  چاپ بماندکرد، مدت زدادی درداع  می

نفهر بهود و    21کمتهر از  هر شماره  دا همکاران همکاری می کردند هبا نشرد رئیسه هیئ عنوان 

مقاالت ارسایی نبود. به مرور زمهان   ۀخیل گستردعلمی نشرده پاسخیوی هیئ  اد  تاداد ع و 

مقهاالت   تربی  بدنی اعزوده شد و عرندند داوری ۀپژوهشکد ۀعلمی نشرد هیئ بر تاداد اع ای 

علمی نیز از محتهوای علمهی    هیئ برخی از اع ای  با سرع  بیشتری انجا  شد. از سوی ددیر،

هها  علمهی دانشهیاه   هیئه  اع ای  از یشده در نشرده رضاد  داشتند، بیش از نیممقاالت چاپ

روز بودن میزان تخصص داوران در امر ق اوت مقاالت، میزان انصا  و مناطف بودن داوران و به

پژوهشی وجهود  -علمی نستند. دکی از ارکان مهم هر نشردۀمطایب مقاالت را در حد متوسطی دا

بهرای   مقهاالت ارسهایی   میاناز  د مقاالت برتر رانای اس  که بتوانرئیسه هیئ داوران و اع ای 
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دانشیاه از عرندند داوری مقاالت دییلی بر بهازنیری و  تادان اس رضاد  نسبی. کنند چاپ انتخاب

دانشیاه را  تادانسط  رضاد  اس ،بتوانند اد  ما الت را برطر  نموده کهانتخاب اعرادی اس  

 اعزادش دهند.  

ههای ارزدهابی عملکهرد    اد  تحقیق در خصهوص چهاپ کتهاب اسه  کهه از شهاخص       داعتۀ ددیر

عنهوان کتهاب    37در مجموع  1347تا  1377شود. از سال تربی  بدنی محسوب می ۀپژوهشکد

کتهاب التهی  و کتهاب     در اد  ده سال ههی   ،تربی  بدنی چاپ شد. از طرعی ۀتوسط پژوهشکد

های ارزدابی عملکهرد از  کتاب دکی از شاخص چاپ  .سفارشی توسط پژوهشکده چاپ نشده اس

ضاف عملکهرد   ۀبودن میزان چاپ کتاب نشان کمسوی وزارت علو ، تحقیقات و عناوری اس  و 

ههای  ورزشهی و دانشهیاهی کشهور و وجهود حیطهه      ۀ. با توجه به نیهاز جاماه  اس در اد  بخش 

اند پاسخیوی حجم زدهاد  توتوان نتیجه گرع  اد  تاداد کتاب نمیگسترده در علو  ورزشی می

 های چهاپ پژوهشهکده  کتابدانشیاه ماتقد بودند  تاداناس عالوهبهن باشد. های مخاطباخواسته

ههادی کهه   توان گفه  توزدهع و پخهش کتهاب    ؛ در نتیجه میدیرگراحتی در اختیار ننها قرار نمی

یه   هها از کیف علمهی دانشهیاه   هیئه  اع ای  ،ی ددیرشود. از سوخوبی انجا  نمیپژوهشکده به

نههادی ابهراز نارضهادتی     ۀعرندند داوری و اعال  نتیجه  برایشده ها و نیز زمان صر کتاب داوری

هها و  ن کتاب خود را برای چاپ در اختیار سازمانامترجم شود مؤیفان وسبب میو اد   اندکرده

کتهاب التهی  و    منتشهر نشهدن   بهرای قابل ذکر  دالدلن خصوصی قرار دهند. اد  موارد از اناشر

در بخهش   را ههای مختلهف  پژوهشکده بتواند نیاز سازمان اگر. هاس کتاب سفارشی در اد  سال

های مورد نظر وزارت علو ، به شاخص همبه درنمدزادی پرداخته و  همد، کنچاپ کتاب برنورده 

 محتوای علمهی  کردندعلمی بیان  هیئ تحقیقات و عناوری دس  داعته اس . همچنی  اع ای 

 ضهاف . از جملهه دالدهل   ه اس در حد متوسطی بود 1347تا  1377های بی  کتاب ها در سال

و  سهو هها از دهک   ن کتهاب او مترجم متخصص نبودن مؤیفانتوان به ها میمحتوای علمی کتاب

ههای ارزدهابی کتهاب    شهاخص  اعهزادش د. کرددیر اشاره  د نظارت کاعی توسط داوران از سوینبو

شهدن محتهوای علمهی و نیهز تسههیل داوری      ترکه باعث غنیکارهادی اس  از راهتوسط داوران 

 د.  شوها میکتاب

 1347تها   1377ههای  های پژوهشی اس . طی سالطرح واحدارزدابی  پژوهش، اد  بخش ددیر

طور متوسهط  در هر سال به دانی ؛تربی  بدنی انجا  شد ۀپژوهشکد درطرح پژوهشی  71تاداد 

 ههای ها کیفیه  ارزدهابی طهرح   علمی دانشیاه هیئ اع ای  . به عقیدۀطرح انجا  شده اس  11

 ههای طرح قرار داش . در صورتی که ارزدابیتوسط داوران در حد متوسطی  پیشنهادی پژوهشی

توان به مفید بودن بررسی نشود، نمی مای های شاخصبر اساس با دق  و  پیشنهادی پژوهشی
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هها از میهزان رعاده  تخصهص مجهری و      دانشهیاه  تادانهای اجرا شده اطمینان داش . اسه طرح

کرد تخصهص و دانهش   همکاران در اجرای طرح پژوهشی ابراز رضاد  نسبی داشتند. بادد تأکید 

های پژوهشی اس  و در صورت نبود اد  شهاخص  در بحث طرح مهماز نکات  مجری و همکاران

ههای  وای علمهی طهرح  محته  ، موجهب ضهاف  در نهاده   شود کهمیاز ارزش علمی طرح کاسته 

ها نیز به نن اذعهان  علمی دانشیاه هیئ . اد  همان چیزی اس  که اع ای خواهد شدپژوهشی 

در حهد   1347تها   1377های های پژوهشی در سالداشتند و ماتقد بودند محتوای علمی طرح

 هیئه  . اع های  اسه  های پژوهشهی  ددیر کاربردی بودن طرح ه اس . نکتۀمتوسطی قرار داشت

بهه   ی پژوهشی در حد متوسطی قهرار دارد؛ هاها ماتقد بودند کاربردی بودن طرحعلمی دانشیاه

هها در  اده  طهرح   کردنو پیاده  اندعمل و اجرا کمتر کاربردی ۀها در عرصعبارت ددیر اد  طرح

پژوهشهی، عملهی    ههای طهرح  ههای ارزدهابی  ر اس . دکی از شاخصپذدورزش کشور کمتر امکان

نن در محیط خارجی اس  و در صورتی که نتوان اد  نتادج را به جاماه تامهیم داد  کردن نتادج 

هها  دانشهیاه  تادانشود. همچنی  اس، از ارزش علمی نن کاسته میکردرا پیاده  یو دا نتادج طرح

 1347تا  1377های ماتقد بودند عملکرد ناظر در چیونیی انجا  درس  طرح پژوهشی در سال

های پژوهشی به اعهزادش محتهوای   ن طرحه اس . نظارت دقیق ناظراداشت در حد متوسطی قرار

 خواهد شد.  منجر های پژوهشی کاربردی شدن طرح ،علمی و در نهاد 

دکتهری در   ۀعلمهی و بورسهی   هیئه  عملکرد مربوط بهه جهذب ع هو     ،ددیر اد  ارزدابی ۀنتیج

تربیه    ۀپژوهشهکد نفهر جهذب    21در مجموع  1347تا  1377های طی سال اس .پژوهشکده 

 دوعلمی و نیز تنها  هیئ عنوان ع و نفر به چهارطی اد  ده سال تنها  ،ند. همچنی اهبدنی شد

خواههد  ند. مشهخص اسه  نههادی کهه مهی     ا هدکتری جذب پژوهشکده شد یۀعنوان بورسنفر به

توانهد  نمهی اده  تاهداد نیهروی انسهانی      بها  ورزش کشور باشهد  ۀمرجع تحقیقات علمی در زمین

باشد. پژوهشکدۀ ن ورزشی اها و متخصصعلمی دانشیاه هیئ اع ای  ،جوابیوی نیاز دانشجودان

 هیئه  مایی و پژوهشی تشکیل شده اس . از ددهدگاه اع های   -تربی  بدنی از دو مااون  اداری

در حهد قابهل قبهویی قهرار      1347تا  1377های اد  دو مااون  از سال ها عاایی علمی دانشیاه

ن توسهط کارکنهان   ۀ پاسخیودی و راهنمادی مراجاها ها ماتقد بودند نحودانشیاه انتادداش . اس

. از طر  اس اداری و پیییری امور اجرادی و اداری توسط کارکنان اد  دو بخش رضاد  بخش 

ها از عرندنهد اناقهاد قهرارداد مهایی در بخهش مااونه  مهایی        علمی دانشیاه هیئ اع ای  ،ددیر

. شهود صهر  مهی  مهایی   زمهان زدهادی بهرای عرندنهدهای    اتقد بودنهد  رضاد  نسبی داشتند و م

همچنی  میزان رضاد  از عرندند پرداخ  قراردادهای مایی نیز در حد متوسطی قرار داش . بها  

علمی در خصهوص مشهکالت پرداخه  قراردادههای      هیئ درصدی اع ای  54توجه به نظرات 
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تها زمهان کمتهری صهر  عرندنهد       شودها تجددد نظر شود در عرندند پرداخ مایی، پیشنهاد می

تربی  بدنی طهی سهایهای    ۀجاری پژوهشکد ۀ. بودجشود هامبایغ ننو پرداخ   قراردادهااناقاد 

میلیارد ردهال   31تجهیزاتی نیز حدود  ۀمیلیارد ردال و میزان بودج 41بیش از  1347تا  1377

در سال های نخهر تحقیهق حاضهر اعهزادش     پژوهشکده  ۀقابل توجه ادنکه بودج ۀبوده اس . نکت

. وزارت علو ، تحقیقهات و عنهاوری طهی ارزدهابی     برانییز اس  ملأچندانی نداشته که از موارد ت

ها و مؤسسهات تاباهه   ها، پژوهشکدهها، پژوهشیاههای مورد نظر خود از دانشیاهساالنه و شاخص

ههای مهورد     بهدنی طهی سهال   تربی ۀکه پژوهشکد جاکند. از ننهر بخش را مشخص می ۀبودج

 جهاری و تجهیزاتهی   ۀبودج ،شده پیشرع  چندانی نداشتههای تایی بررسی با توجه به شاخص

ههای نخهر   پژوهشهکده در سهال   ۀنیز اعزادش قابل توجهی نداشته اس . اعزادش ناچیز بودجه  نن

ههای مهورد   پژوهشکده از مایارها و شهاخص  ۀ عاصله داشت نشان ،مورد بررسی در تحقیق حاضر

 انتظار وزارت علو ، تحقیقات و عناوری اس . 

-ۀ تربی  بدنی و رسهای  اده  نههاد بهه    پژوهشکد ۀها با توجه به عملکرد ده سایدانشیاه تاداناس

مندی خود را برای علو  ورزشی در کشور هم  گمارده اس ، عالقه توساۀعنوان مرجای که به 

ده از پتانسیل علمی کشور که تواند با استفاده میند. مددرد  پژوهشککردهمکاری مجدد اعال  

ند، گهامی بلنهد در   انشجودان و متخصصان علو  ورزشیها، داعلمی دانشیاه هیئ اع ای  همان

تربی  بدنی نههاد علمهی ورزش کشهور اسه  و      ۀجه  رسیدن به اهدا  خود بردارد. پژوهشکد

ای اس  که همیی اع ای ند. اد  نکتهمهم دار یها در موعقی  پژوهشکده نقشدانشیاه تاداناس

ح هور اع های    1347تها   1377های اما بی  سال ،ها به نن اذعان داشتندعلمی دانشیاه هیئ 

و اد  خود دییل مهمی بر موعقی  کم پژوهشهکده بها    اس  بودهدر پژوهشکده کم علمی  هیئ 

مهددرد  پژوهشهکده    .سه  هاهای وزارت علو ، تحقیقات و عناوری در اد  سالتوجه به شاخص

 ۀهها در عرصه  و دانشهجودان دانشهیاه   تادانبادد توجه داشته باشد میزان ارتقای سط  علمی اسه 

های اصهلی  مرجای  پژوهشکده در مسائل علمی تربی  بدنی از رسای  ،ورزش و به عبارت ددیر

تها   1377ها، پژوهشکده در سال ههای  علمی دانشیاه هیئ که از دددگاه اع ای  اس اد  نهاد 

موعقی  خوبی در اد  موارد نداشته اس . اد  خود زنگ خطری بهرای اده  نههاد علمهی      1347

ههای سراسهر کشهور و    علمهی دانشهیاه   هیئ کارگیری اع ای ورزش کشور اس . همکاری و به

سهط    یعنوان تنها مرجع علمی ورزش کشهور و ارتقها  پژوهشکده به وضای بهبود  برایتالش 

از جملهه   های وزارت علهو ، تحقیقهات و عنهاوری   توجه به مایارها و شاخص عملکرد اد  نهاد با

  اس . های برون رع  از اد  مشکل راه
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